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Eredeti célkitƾzésünket meghaladóan felismertük, hogy a
szövetspecifikus bFcRn kifejezƅdés fokozása az egerek IgG
lebomlását csökkenti, humorális immunválaszukat pedig
többszörösérenöveli.Ezeketazelƅnyöstulajdonságokatrészletesen
elemeztük ezekben a Tg egerekben, valamint FcRnͲt fokozott
mértékben kifejezƅ Tg nyulakban is. Eredményeink alapján a
monoklonális és a poliklonális ellenanyagtermelés hatékonyságát
jelentƅsenfokozóújTgtechnológiátazonosítottunk.

AneonatálisFcreceptor(FcRn)
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A legtöbb szérumfehérjéhez hasonlóan a nemͲIgG izotípusú
ellenanyagok felezési ideje viszonylag rövid (1Ͳ2 nap), míg az IgG
izotípusoké ezeknél lényegesen hosszabb, alosztálytól és fajtól
függƅen:egerekbenazIgG1,IgG2aésIgG3felezésiideje6Ͳ8nap,az
IgG2b felezési ideje valamivel rövidebb, 4Ͳ6 nap; az emberi IgG
felezésiideje21Ͳ23nap,ettƅlcsakazIgG3térel(7nap).Különbözƅ
vizsgálatokaszarvasmarhaIgG2(bIgG2)felezésiidejéthosszabbnak
találták,mintazIgG1(bIgG1)felezésiidejét(10Ͳ22nap).

2.2

A patás emlƅsök (kérƅdzƅk, ló, sertés) magzatai a maternális
immunglobulin készlethez Ͳ elsƅsorban IgG Ͳ kizárólag a születést
követƅ néhány óra alatt elfogyasztott kolosztrum révén jutnak. A
kérƅdzƅk tejmirigy epithel sejtjeinek IgG szekréciójáról nagyon
keveset tudtunk, bár régóta receptorͲmediált transzporttal
magyarázzák. Az újszülött borjak vékonybél hámsejtjein keresztül
nemͲspecifikusan jut az IgG a keringésbe, de ez a folyamat a
születést követƅ egyͲkét napon belül lezárul. A már vérpályába
került IgG egy része ismét a béllumenbe és egyéb nyálkahártya
felszínekre kerül, és ott hozzájárul e szövetek specifikus
immunvédelméhez.

A háziállatok immunglobulinjainak karakterizálását ezt követƅen
is folytattam, de érdeklƅdésem mindinkább a szarvasmarha
tejmirigy IgG szekretáló mechanizmusának tisztázására irányult.
Mivel a neonatális Fc receptorról (FcRn) kimutatták, hogy epithel
sejteken keresztül IgGͲt transzportál, megvizsgáltuk e receptor
szerepét kérƅdzƅkben és néhány egyéb háziállatfajban.
Elemzéseinkhez olyan transzgénikus (Tg) egér modelleket is
létrehoztunk, amelyek csak a laktáló tejmirigyben, vagy testszerte,
szövetspecifikusan fejezték ki a szarvasmarha FcRn (bFcRn)
molekulát.

AkérƅdzƅkmaternálisIgGtranszportja
A fƅemlƅsök valamint a nyúl a magzati élet során kapják meg a
maternális immunglobulinok teljes készletét, így az újszülöttek
vérébenjórésztanyaiimmunglobulinok(IgG)találhatók.Arágcsálók
ésaragadozókújszülöttjeimindamagzatiéletsorán,mindpediga
kolosztrum révén részesülnek a maternális IgG transzportban. A
kolosztrumban, tejben lévƅ IgGͲt az újszülött rágcsálók vékonybél
hámsejtjeinkeresztülazFcRnjuttatjaavérkeringésbe.

2.1

2. Tudományterületiháttér
A hosszú távú immunitás fenntartásában a plazmasejtek által
termelt IgG izotípusú molekulák játsszák a legnagyobb szerepet. E
molekula kiemelten fontos szerepére utal az a tény, hogy
valamennyi immunglobulin izotípus közül ennek a leghosszabb a
felezési ideje, illetve a maternális immunitásban is elsƅdleges
szerepet tölt be. Korábbi kutatásaim a háziállatok immunglobulin
génjeinek karakterizálására irányultak, és ezzel kapcsolatos
eredményeimetPhDdisszertációmbanfoglaltamössze1998Ͳban.

1. Bevezetés
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Az FcRn molekulát késƅbb számos emlƅs fajban (ember, egér,
rókakuzu) azonosították, illetve számos nyálkahártya hámsejtben,
humán placentában, rágcsáló szikzsákban kimutatták IgG
transzportáló szerepét. A vérben keringƅ IgG más
makromolekulákkal együtt nemͲspecifikus pinocitózissal kerül a
kapilláris endothel sejtekbe, ahol az endocitotikus vezikulumok
összeolvadnakazFcRnͲttartalmazó,enyhénsavaskémhatásúkorai
endoszómákkal. Itt jön létre az FcRnͲIgG (és az FcRnͲalbumin)
interakció,majdeztkövetƅenareceptorͲIgGkomplexasejtfelszínre
kerül, ahol a semleges közeg hatására disszociál, és az IgG ismét a
vérbe jut. Az FcRnͲhez nem kötƅdƅ fehérje (így a feleslegben lévƅ
IgG is) lebomlik a sejtben. Ehhez hasonlóan, a hemopoetikus
eredetƾsejtekisképesekmegvédeniamonomerIgGmolekulákata
lebomlástól.

F. W. Rogers Brambell és munkatársai írták le elƅször, hogy az
anyai IgG molekulák utódba kerülését egy telíthetƅ receptor
biztosítja; majd nem sokkal késƅbb felvetették, hogy egy hasonló,
vagy azonos receptor védi meg az IgG molekulákat a gyors
lebomlástól. Ezt a receptort elƅször újszülött patkány vékonybél
hámsejtjeiben azonosították (erre utal a neve), és megállapították,
hogyazMHCImolekulaɲͲláncávalhomológnehézͲláncbólésaɴ2Ͳ
mikroglobulinból(ɴ2m)áll.Késƅbbkimutatták,hogyazIgGͲtenyhén
savas közegben köti, mivel ilyenkor az IgG – FcRn interakcióban
résztvevƅ, nagymértékben konzerválódott aminosavͲmaradványok
között erƅs ionos kötés alakul ki. Ez a kapcsolat semleges
kémhatáson felbomlik, és ennek következtében az IgG disszociál a
receptorról.AzFcRnazIgGmellettazalbumintisköti(szinténsavas
közegben), de mivel az FcRn IgGͲt és albumint kötƅ helyei
különböznek egymástól, a két ligandum nem befolyásolja egymás
kötƅdését.

Monoklonális
állatokban

ellenanyagok

elƅállítása

transzgénikus
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A monoklonális ellenanyagok terápiás alkalmazása során az
egérben elƅállított monoklonális ellenanyagokat „humanizálni” kell
annakérdekében,hogyazemberiszervezetbennealakuljonkiegér
IgG elleni immunválasz (HAMA), ami csökkentheti a terápia
hatékonyságát. Az elmúlt több mint két évtizedben számos új,
humán immunglobulin génszekvenciákat hordozó, genetikailag
módosított állatot fejlesztettek ki terápiás felhasználású
monoklonális ellenanyagok elƅállítására. Az ilyen „humanizált”
egerek egy része viszonylag gyenge humorális immunválasszal
rendelkezik. Az adott cégek jelentƅs erƅfeszítésekkel igyekeznek
ezen állatok immunkompetenciáját fokozni, amely törekvésbe az
általunkfelismertújTgtechnológiaalkalmazásaisbeleillik.

Amonoklonálisellenanyagokfejlesztésekapcsánmárkorábbanis
elƅállítottak olyan Tg egereket, amelyekben a fokozott
immunválaszhozhatékonyabbhibridómaelƅállításistársul.Számos
esetben azonban nagyszámú nemkívánatos autoreaktív
ellenanyagokat termelƅ klónok is megjelennek, és ezért az ilyen Tg
egerekalkalmazásakorlátozott.

2.3

Saját kísérleteinkkel egy idƅben azt is igazolták, hogy az FcRn
valamennyi hivatásos antigénprezentáló sejtben (APC) kifejezƅdik,
ahol elƅsegíti az antigénͲIgG immunkomplexek endoszómális
/lizoszómális degradációját, és ezzel fokozza az antigénbƅl
felszabaduló epitópok kötƅdését az MHC II molekulákhoz, ami
intenzívTͲsejtproliferációhozvezet.

dc_497_12
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III.A szarvasmarha FcRnͲgént (bFCGRT) kifejezƅ Tg egerek
elƅállítása e receptor in vivo génregulációs és funkcionális
sajátosságánaktanulmányozására
a. A szarvasmarha FcRnͲt kódoló FCGRT (bFCGRT) gén
szabályozásánakelemzése.
b. Az IgGͲ és az albuminͲhomeosztázis, és a humorális
immunválasz elemzése a bFcRnͲt fokozott mértékben kifejezƅ
BACTgegerekben.

II. AszarvasmarhaFcRnIgGkatabolizmusbanbetöltöttszerepének
elemzése
a. Az FcRn jelenlétének kimutatása a szarvasmarha kapilláris
endothelsejtekben.
b.AbFcRnͲhumánIgG(hIgG)interakciókelemzéseSPRéssejtes
rendszerekben.
c. A hIgG kiürülésének vizsgálata normál és hIgGͲt termelƅ
transzkromoszómálisszarvasmarhákban.

I. A szarvasmarha és a vele rokon juh, illetve teve tejmirigy és
egyébnyálkahártyaIgGͲszekretálómechanizmusánakelemzése
a. A szarvasmarha, juh, sertés és teve FcRn DͲlánc
karakterizálása.
b.AzFcRnjelenléténekkimutatásaatƅgyszöveti,bélcsatornaés
légútihámsejtekben.
c. Az IgG metabolizmusának elemzése a szarvasmarha FcRnͲt
(bFcRn)alaktálótejmirigybenkifejezƅTgegerekben.
d. A bFcRn Ͳ IgG1 és bFcRn Ͳ IgG2 interakciók elemzése felületi
plazmonrezonancia(SPR)rendszerben.

3. Célkitƾzések
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V. A nyúl FcRn klónozása és karakterizálása, illetve a nyúl FcRnͲt
fokozott mértékben kifejezƅ Tg nyulak immunválaszának
elemzése

IV.A bFcRnͲt fokozott mértékben kifejezƅ BAC Tg egerek
alkalmazhatóságának elemzése a monoklonális ellenanyag
termeléssorán
a. TNPͲspecifikus monoklonális ellenanyagok elƅállítása bFcRn
BACTgegerekben.
b. Humán CXCR4Ͳspecifikus monoklonális ellenanyagok
elƅállításabFcRnBACTgegerekben(függetlenvalidálás).
c.AutoreaktívellenanyagokjelenléténekelemzésebFcRnBACTg
egerekben.

4. Újeredményekösszefoglalása

k. In vitro kísérleteinkben bizonyítottuk, hogy a bFcRn
promoterében NFͲkB kötƅhelyek vannak, amelyek in vivo
állatkísérleteinkeredményeszerintfokozzákegénkifejezƅdését.
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j. Kimutattuk, hogy a bFcRn BAC Tg egerek szérumában
szignifikánsan magasabb az albumin koncentráció, azonban ez
csökken az immunizálás hatására kialakuló magas szérum IgG
koncentrációval.

i. Kimutattuk, hogy a bFcRn BAC Tg egerek a humán IgGͲt is
hatékonyan megóvják a lebomlástól, ami a humán
ellenanyagokat termelƅ ún. humanizált állatokban nagy
jelentƅségƾlehet.

h. Kimutattuk, hogy az FcRnͲt fokozottan kifejezƅ Tg egerekben és
nyulakbanazIgGfelezésiidejehosszabb.

ABACTgegerekésnyulakimmunfenotípusánakjellemzése

g. AbFcRnnemcsakafajspecifikus,deahIgGͲtismegköti,aminek
fontos következménye az, hogy a hIgGͲt nagy mennyiségben
termelƅ transzkromoszómális borjak hatékonyan megvédik a
termelthIgGmolekulákatagyorslebomlástól.

f. A bFcRn a többi emlƅshöz hasonlóan kifejezƅdik a kapilláris
endothelsejtekbenésavesében.

e. AkérƅdzƅFcRnmindenolyanepithelsejtbenkifejezƅdik,amelyrƅl
korábban igazolták, hogy IgG1Ͳet szekretál. Feltételezésünk
szerintezekbenasejtekbenisazIgG2visszatartásábanveszrészt.

d. Felületi plazmon rezonancia alapú méréseink szerint a bFcRnͲ
bIgG2 kölcsönhatás sokkal nagyobb affinitású, mint a bFcRnͲ
bIgG1 kötés. Ez arra utal, hogy a szarvasmarha tejmirigyben az
FcRn feladata, hogy a hozzá erƅsebben kötƅdƅ bIgG2Ͳt a
keringésbevisszajuttassa.

c. A bFcRnͲt laktáló tejmirigyben kifejezƅ Tg egerek esetében a
bFcRn DͲlánc és az egér E2m molekula funkcionális receptort
alkot,ésazegértejmirigybenmegakadályozzaahozzájólkötƅdƅ
molekulák (egér IgG, hIgG, bIgG2) tejbe ürülését (az egér és a
humán FcRn tejmirigybeli szerepéhez hasonlóan), ill. ezzel egy
idƅbenfokozzaaszérumIgGkoncentrációját.

b. A kérƅdzƅk esetében az FcRn szöveti lokalizációja a tejmirigy
élettani állapotától függ. Mivel a kérƅdzƅkben ellés elƅtt és azt
követƅen a maternális IgG (IgG1) jelentƅs mértékben
szekretálódik, azonban azt követƅen töredékére csökken,
feltételezzük, hogy a tƅgyhámsejtekben kifejezƅdƅ FcRn jelentƅs
lokalizációs változása összefüggésben van ezekkel a
folyamatokkal.

a. Az általunk klónozott szarvasmarha, juh, sertés, teve, nyúl FcRn
molekulái nagy hasonlóságot mutatnak a többi emlƅs faj FcRn
receptoraihoz.

Aszarvasmarhaésavelerokonjuh,illetvetevetejmirigyésegyéb
nyálkahártyaIgGszekretálómechanizmusánakelemzése

dc_497_12
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1.ábra–azFcRnkifejezƅdésfokozásanöveliazantigénͲspecifikusIgG
titert,különösengyengénimmunogénantigénekesetén

n. Bizonyítottuk, hogy az FcRn BAC Tg állatokban a TͲdependens
immunválasz során jelentƅsen fokozódik az antigénͲspecifikus
IgMésIgGtiter(1.ábra). 

m. Kimutattuk, hogy a nyúl FcRn Ͳ a többi FcRnͲhez hasonlóan –
szigorúpHͲfüggƅkölcsönhatássalkapcsolódikazIgGͲhez.

l. Kimutattuk, hogy a nyúl FcRn a szikzsákban, placentában és
amnion szövetekben ugyanazokban a sejtekben lokalizálódik,
mint amelyekben a korábbi vizsgálatokkal a maternális IgG
transzportsoránfelszívódottIgGͲtdetektálták.

dc_497_12
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A BAC Tg egerek és nyulak fokozott immunválaszát biztosító
mechanizmusokata2.ábránfoglaltamössze.

s. Kimutattuk, hogy a bFcRn BAC Tg egerekben a fokozott
immunválaszellenéresemalakulkiautoimmunitás.

r. Saját laboratóriumunkban és egy független intézetben is
kimutattuk, hogy a bFcRn BAC Tg egerek megnövekedett
immunválaszafokozzaazantigénͲspecifikushibridómaszámotés
a hibridizációs frekvenciát. Ez lehetƅvé teszi a gyengén
immunogén antigének elleni monoklonális ellenanyagok
fejlesztését.

q. A bFcRn BAC Tg egerek humorális immunválasz diverzitásának
jelentƅs növekedését figyeltük meg, ami fokozott számú naiv BͲ
sejtaktiválódásánakakövetkezménye.

p. A bFcRn BAC Tg egerekbƅl származó dendritikus sejtek az
antigénͲIgG immunkomplex feltöltést követƅen lényegesen
nagyobbmértékbenaktiváljákafajlagosTͲhelpersejteket,minta
kontrollegerekbƅlszármazósejtek,amimagyarázzaafokozottBͲ
sejt aktiválódást és antigénͲspecifikus ellenanyag termelést
ezekbenazállatokban.

o. Bizonyítottuk, hogy az FcRn BAC Tg állatokban a TͲdependens
immunválasz során fokozott az antigénͲspecifikus BͲsejt
aktiválódásésexpanzió.
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2. ábra Ͳ Az FcRn fokozott kifejezƅdésének hatása a humorális
immunrendszerre. A fokozott mértékƾ IgG védelem több antigén(Ag)Ͳ
specifikusIgGͲteredményezaTgállatokban,amimiatttöbbleszazAgͲIgG
immunkomplex (AgͲIgGͲIC). A bFcRnͲt fokozott mértékben kifejezƅ Tg
dendritikussejtek(DC)nagyobbszámbanéshatékonyabbanprezentálják
azantigéntésstimuláljákaThelpersejteket(TH).Ennekhatásáraaráoltást
követƅen fokozódik a naiv B sejtek, a memória B sejtek (BM) és a
plazmasejtek(AFC)aktiválódásaésszámaamásodlagosnyirokszervekben,
ami a humorális immunválasz diverzitásának fokozódásához, az AgͲ
specifikusIgGtiternövekedéséhezvezet.

dc_497_12
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Az FcRnͲt nagyobb mértékben kifejezƅ Tg egerek és nyulak
fokozott immunͲválaszképessége, azaz 1) a magasabb antigén(Ag)Ͳ
specifikusszérumIgGtiter;2)nagyobbszámúAgͲspecifikusBͲsejtés
hibridóma;3)nagyobbhumorálisimmundiverzitás;ésa4)hatékony
immunválaszgyengénimmunogénAgesetében,újlehetƅségetkínál
a terápiás, diagnosztikai és kutatási monoklonálisͲ és poliklonális
ellenanyagok elƅállítása terén. Ennek kiaknázására szabadalmi
bejelentésttettünk2007Ͳben,amelyetazértekezésbenyújtásáigaz
Európai és Ausztrál Szabadalmi Hivatalok szabadalomnak
nyilvánítottak(EP2097444,ill.AU2007323049;mígatöbbirégióban
a szabadalmi eljárások jelenleg is zajlanak), ill. hasznosító vállalatot
alapítottunk (ImmunoGenes; www.immunogenes.com). Jelenleg a
világ vezetƅ gyógyszergyártói (pl. AMGEN, BristolͲMyers Squibb)
tesztelik Tg egereinket annak érdekében, hogy integrálják ezt a
technológiát a saját terápiás ellenanyag fejlesztési rendszerükben.
Kutatási együttmƾködésekben (pl. MTA Kísérletes Orvostudományi
Kutató Intézet; New York University, School of Medicine)
monoklonális és poliklonális ellenanyagokat fejlesztünk olyan
antigének ellen, amelyekkel szemben a korábbi próbálkozások
sikertelenek voltak. A skót Roslin Intézettel közösen olyan FcRn Tg
juhok létrehozásán dolgozunk, amelyek az eddigieknél
hatékonyabbantermelnekpoliklonálisellenanyagokat.

Biotechnológiai szempontból is jelentƅs eredményünk annak
tisztázása,hogyazFcRnszerepeaszarvasmarhatƅgyszövetébenaz
IgGvérkeringésbeirányulóvisszajuttatása(reciklizáció).

5. Azeredményekgyakorlatijelentƅsége

15. CervenakJ,BenderB,SchneiderZ,MagnaM,CarsteaBV,Liliom
K, Erdei A, Bosze Z, Kacskovics I (2011) Neonatal FcR
Overexpression Boosts Humoral Immune Response in
TransgenicMice.JImmunol186(2):959Ͳ968(IF:5.745)
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