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Bevezetés 

Az emberi szervezetet az immunrendszere védi meg a külső és a belső fenyegető 

ágensekkel szemben. Külső behatás lehet például, a különböző mikroorganizmusok (vírusok, 

baktériumok, egysejtűek, gombák), és a makroorganizmusok (parazita férgek) által okozott 

fertőzés. Belső behatás lehet például, az autoreaktív sejtek megjelenése, tumor sejtek nem 

megfelelő elpusztítása, ellenanyagok lerakódása és a nem megfelelő eltakarításuk.  

A mieloid sejtek kifejezik az immunglobulinokat megkötő Fc és komplement 

receptorokat, amelyek így egyfajta hidat képeznek a veleszületett és az adaptív immunrendszer 

között, hiszen az ellenanyagokat az adaptív rendszerbe tartozó plazmasejtek termelik. Az Fc 

receptorok, az immunglobulinok keresztkötése révén indítják el a jelátviteli útvonalakat, 

amelyek következménye pl. a fagocitózis, a citokin, kemokin expresszió, gyulladási mediátorok 

valamint a reaktív oxigéngyökök felszabadítása. 

Az ellenanyagoknak, vagy más néven az immunglobulinoknak a humán szervezetben 5 

fő osztálya van, az IgA, az IgD, az IgE, az IgG és az IgM. Az ellenanyagok közül az IgG 

izotípusú glikoproteinből található a legnagyobb koncentrációban a humán szérumban és az 

extracelluláris folyadékban. Az össz-fehérje koncentrációnak a 10-20%-át adják a plazmában, 

és 70-75%-át teszik ki a teljes immunglobulinok közül. Az IgG glikoprotein négy alosztállyal 

rendelkezik, az IgG1-ből található a legnagyobb koncentrációban a humán szérumban, a teljes 

immungloulinak a 60-70%-át adják, az IgG2 a 30-40%-át, az IgG3 a 5-8%-át és az IgG4 az 1-

3%-át. Az IgG1 inkább a szolubilis fehérje antigénekre, az IgG2 a bakteriális 

oligoszacharidokra, az IgG3 a protein antigénekre és az IgG4 pedig a fehérjékre és az 

allergénekre ad választ. Az IgA monomerként van jelen a szérumban, dimerként található a 

mukozában és a kolosztrumban; a teljes immunglobunok 15%-át adja. Két alosztálya van, az 

IgA1 és az IgA2. Az IgA1 a szérumban nagyobb koncentrációban van jelen, mint az IgA2. Az 

IgA2 főképp a mukózában található. 

A munkánk során biológiai detektálást végeztünk el mieloid sejtek segítségével, 

amelyben felhasználtuk a sejtek effektor funkcióit. Az effektor funkciókat úgy értük el, hogy 

immunkomplexet hoztunk létre, amelyekhez a sejtek kötődhettek az Fc receptoraikon keresztül, 

így adheráltak a ellenanyag borította felszínen és aktiválhattak. Így különböző sejtválaszok 

jöhettek létre, mint az NF-B transzripciója és a reaktív oxigéngyökök felszabadulása. 
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Célkitűzések 

Kutatócsoportunk célja, hogy sejtek segítségével jellemezzük az antigén-specifikus 

ellenanyagokat. Megoldandó probléma, hogy a másodlagos ellenanyagot alkalmazó 

immunológiai módszerek, egyáltalán nem, vagy csak összetett mérésben adnak információt az 

ellenanyagok izotípus megoszlásáról, az ellenanyagok glikoziláltságról, az Fc és a komplement 

receptorok által kifejtett hatásairól. Az általunk javasolt megoldás, hogy másodlagos antitestek 

helyett sejteket alkalmazzunk az antigén-specifikus ellenanyagok kimutatására. Ez a módszer 

alkalmas lehet mikrofluidikán alapuló diagnosztikai rendszer kiépítéséhez is, tekintettel arra, 

hogy utóbbi kifejezetten alkalmas sejtek kölcsönhatásainak vizsgálatára. 

Célkitűzéseink: 

 Az U937-NFB sejtek, valamint a neutrofil granulociták által expresszált Fc receptok 

és az immobilizált immunglobulinok kötődéséből eredő sejtaktiváció jellemzése. 

 Az U937-NFB sejtek és a neutrofil granulociták aktivációját elindító Fc receptorok 

azonosítása. 

 Autoimmun betegségek diagnosztizálására alkalmas új módszerek fejlesztése. 

 Sejtadherencia jellemzése a sejtek immobilizált immunglobulinokhoz történő kötődése 

során. 

Alkalmazott módszerek 

 U937 és transzfektált variánsának, az U937-NFκB sejtek fenntartása, 

 Leukociták tisztítása, 

 Áramlási citométerrel végzett sejtfelszíni jelölések és sejtaktiváció mérése, 

 Fehérje mikromátrix technikával antigén-specifikus ellenanyagok detektálása, 

 A fehérvérsejtekben termelődő, ellenanyagok által kiváltott reaktív oxigéngyök 

termelés mérése dihidrorodamin festékkel, 

 Mikrokapilláris rendszerben sejt kikötődésének mérése. 
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Eredmények és megbeszélésük I 

Az NF-R riporter U937 sejteket jellemeztük és ezen sejteket alkalmaztuk a gyulladásos 

immunkomplexek kimutatására. 

 Megállapítottuk, hogy az U937-NF-κB sejtek, hasonlóan az U937 sejtvonalhoz 

expresszálják az FcγRI-et, az FcγRII-et valamint az FcαRI-et.  

 Arra kerestük a választ, hogy aktiváló stimulusnak számít-e az IgG keresztkötése, 

elindul-e az NF-κB útvonal, melyet a GFP átírásából láthatunk. Az immobilizált IgG 

megfelelő inger volt az előbb említett jelpályának, elindult a GFP átírása, és a 

felületblokkoló ellenanyag-fragmens ezt az aktivációt gátolta.  

 U937-NF-κB sejteket humán immunglobulin alosztályokkal fedett szilárd felületen 

aktiváltuk. A jelpálya ingerlése 10 óránál érte el a maximumát. IgG3-mal és IgG4-gyel 

a sejtek erős aktiváltságát mutatták a GFP termelődésben, míg az IgG1 hatására csak 

egy kis aktiválódás volt észlelhető. Az IgG2, az IgA és az IgM hatására nem mutatták 

az aktiváció jelét a sejtek. 

 Annak megállapítására, hogy mely FcγR felelős a sejtaktivációért, megmértük 

immobilizált anti-FcγRI, FcγRII, FcγRIII monoklonális ellenanyagokkal fedett 

felületen a sejtek NF-κB. útvonal hatására történő GFP termelődését. Az GFP 

jelerősségéből azt láthattuk, hogy anti-FcγRI nagyobb választ váltott ki, mint az anti-

FcγRII. A sejteket inkubáltuk az immobilizált IgG4 mellett szolúbilis IgG1-gyel, IgG3-

mal vagy IgG4-gyel, hogy meggátoljuk az FcγRI-en keresztüli aktivációt. Az sIgG1 és 

az sIgG3 szignifikánsan gátolta az sejtaktivációt míg az sIgG4 szignifikánsan, csak a 

legnagyobb dózisnál gátolta a sejtaktivációt. 

 Bár az IgA önmagában nem aktiválta a sejteket, megmértük IgG-vel kombinálva is. Az 

IgA szignifikánsan csak az IgG3 és az IgG4 aktivációját növelte meg. 

 Annak vizsgálatára, hogy a sejtek képesek-e jelezni az autoantitesteket, RA betegek 

szérumával végeztünk el kísérleteket. Négy csoportból származó szérumokat 

vizsgáltunk, ahol az ACPA-IgG+IgA+ csoport szérumai a legjobban, és egy szérum 

pedig az IgG+IgA- csoportból aktiválta a sejteket. Sem az ACPA-IgG-IgA+ sem az 

ACPA-IgG-IgA- csoport szérumai nem aktiválták a sejteket. Mivel ACPA kimutatására 

alkalmas volt a riporter sejt, ezért megfelelők lehetnek további gyulladási 

immunkomplexek kimutatására. 

Eredményeinkből elmondható, hogy az U937-NF-B sejtek alkalmasak lehetnek diagnosztikai 

riporter sejtvonalnak. Jellemeztük ezen sejtek aktiválhatóságát immunglobulinnal fedett 
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felületen. Az IgG3 és az IgG4 hatására erősen megnőtt a GFP jele az NF-B aktivációja miatt, 

és az IgA megnövelte ezt az aktivitást, ezért szinergisztikus kapcsolatban állnak az 

ellenanyagokat megkötő FcγRI és az FcαRI receptorok. A sejtekkel ACPA-t tudtunk kimutatni. 

Eredmények és megbeszélésük II 

Az IgG és IgA alosztályok hatására különböző mértékben történik a neutrofil granulociták 

reaktív oxigéngyök képzése, és különböző képpen indukálnak adhéziót a sejtek számára az Fc 

receptor által kifejtett gyulladási folyamatokban. 

 Jellemeztük áramlási citométerrel a felhasznált neutrofil sejtek FcR expressziós 

profilját. A sejtek kifejezték az FcγRII és FcγRIIIB receptorokat, viszont kis mértékben 

az FcγRI-et is. 

 Annak vizsgálatára, hogy az FcγR-ek és az FcRI képesek-e reaktív oxigéngyök 

kiváltására, a szilárd felszínt különböző immunglobulin alosztályokkal vontuk be, és 

olyan neutrofil sejteket helyeztünk a felületre, amelyekhez DHR-123-at adtunk. Az 

IgG3, az IgG4 akárcsak az IgA egy erős stimulátor volt az IgG1-hez képest, amelynek 

csak egy kis hatása volt, míg az IgG2 gyenge stimulátor volt.  

 Kíváncsiak voltunk, hogy mely FcγR felelős a legjobban a sejtaktivációért, amely 

kimutatását DHR-123-mal végeztünk el. Az anti-FcγRI és az anti-FcγRII hasonló 

mértékben aktiválta, az anti-FcγRIII pedig nem aktiválta a sejteket. Mivel nyugvó 

állapotú neutrofil sejteken is kis mértékben kifejeződik az FcγRI, és rajta keresztül 

aktiválódnak a sejtek, ezért ez a megállapítás kiegészítheti a korábbi tanulmányokat. 

 Ezután megvizsgáltuk az autoimmunkomplexek sejtaktiváló hatását ROS 

termelődéssel. Az immunkomplexeket a duplaszálú-DNS-en inkubált normál és SLE-

szérumokból kikötődött ellenanyagok adták. A DHR-123-mal megfestett sejtek jól meg 

tudták különböztetni a beteg és az egészséges szérumokat.  

 Jellemeztük a neutrofil sejtek adherenciáját a különböző IgG és IgA alosztályokkal 

fedett felületen, optikai bioszenzorral. IgA-ra nagyobb volt a sejtek adherenciája, mint 

IgG-re. Az IgA alosztályok közül az IgA1, az IgG alosztályok közül az IgG3 adta a 

legnagyobb jelet. 

 Mikrofluidikai rendszerben is megvizsgáltuk a neutrofil sejtek adherenciáját az SLE 

autoantitestekhez. Negatív kontrollként BSA-t, pozitív kontrollként IgG3-at is adtunk a 

rendszerhez. Mivel el tudtuk különíteni az egészséges donorok szérumát a betegekétől, 

sikeresen alkalmaztuk a mikrofluidikai rendszerünket SLE autoantitestek kimutatására. 
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Eredményeinkben primer neutrofil sejtek aktivációját vizsgáltuk immunkomplexekkel. Az 

autoantitesteket hatékonyan tudták megkötni a neutrofil sejtek, feltételezhetőleg az Fc 

receptorokon keresztül, és a kiváltott aktiváció reaktív oxigéngyökök képzéséhez vezethet, 

valamint sejtadhézióhoz. 

Eredmények és megbeszélésük III 

Az antigén-specifikus ellenanyagok meghatározását végeztük el a neutrofil sejtek kötődési 

képességével mikrofluidikai rendszerben. 

 A mikrofluidikai rendszer kialakítását végeztük el. Először kinyomtattuk egy 

hidrogéllel bevont Nexterion H chipre a rheumatoid arthritisre specifikus citrullinált 

peptid antigéneket, a HCP2-t és a VCP2-t, valamint pozitív kontrollként a humán IgG1-

et, az IgG2-t, az IgG3-at és az IgG4-et, továbbá negatív kontrollként a BSA-t, hogy 

teszteljük a mikrofluidikai rendszert. 

 A következő lépésben az U937 sejtszuszpenziót helyeztük a kamrára, és a sejtek 

hozzákötődtek az immunkomplexekhez. A kiértékeléshez a kinyomtatott IgG3-at 

választottuk kontrollnak, mert az IgG3 aktiválja leginkább a sejteket az Fc receptorokon 

keresztül. A rendszerünkben, a variábilis koefficiens 13% alatt maradt a citrullinált 

peptidek esetében. A kikötődött sejtek száma tükrözte az antigén-specifikus 

ellenanyagok mennyiségét és minőségét, mind a VCP2, mind a HCP2 antigénre 

specifikus ellenanyagoknál. 

 Rheumatoid arthritiszes betegek szérumát teszteltük a mikrofluidikai rendszerünkben. 

Meghatároztuk a HCP2 és a VCP2 peptidekre specifikus ellenanyagok jelenlétét az 

alapján, hogy mennyire képesek a sejtek adhéziójára az IgG alosztályokhoz képest. A 

VCP2-t tartalmazó immunkomplexekhez több sejt kötődött, és nagyobb jeleket is adott, 

mint a HCP2 esetében. Minden szérumminta kötődését jellemeztük az össz pixel 

intenzitásuk alapján, minden kinyomtatott antigénen. Meghatároztuk ezeknek a 

szérumoknak az antigén-specifikus IgG mennyiségét antigén-mikromátrix technikával, 

és erős pozitív korrelációt mutatott a mért ellenanyag mennyiségével és a kikötődött 

sejtek számával.  

Bemutattunk egy sejt alapú technikát, amelyben együtt alkalmaztuk az antigént tartalmazó 

mikromátrix, és a kapilláris csatornákat hordozó mikrofluidikai rendszert, amelyen át tudtuk 

áramoltatni a szérumban található ellenanyagokat és a sejteket egy időben. A kapilláris erő 
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hajtotta végig a folyamatot, külső behatás nélkül. Előnyös lehet a sejtek tisztítás nélküli 

feldolgozása, mert a dextrán/ficoll tisztítási technika során megváltozhat a receptorok száma, 

mint ahogy azt már leírták.  

 

Összefoglalás 

Csoportunk létrehozott a szérumban található antigénre specifikus ellenanyagok 

detektálására és jellemzésére egy bioszenzort. Genetikailag módosítottuk az U937 sejtvonalat 

egy plazmiddal, amely NF-B-promóter által expresszálható GFP gént tartalmaz. Jellemeztük 

a létrehozott U937-NFB sejtvonalat, meghatároztuk rajta hogy milyen Fc receptorok 

expresszálódnak rajtuk és az általuk adódó sejtválaszokat is, amelyeket szilárd fázisú 

ellenanyagokkal értünk el. Humán IgG3, IgG4 és IgG1 hatására elindult a GFP termelődés míg, 

a tesztelt koncentrációjú IgG2 hatására ezt nem tapasztaltuk. Az IgA önmagában nem aktiválta 

a sejteket, viszont együtt alkalmazva az IgG3-mal és az IgG4-gyel, szignifikánsan megnőtt a 

hatásuk. FcγR specifikus monoklonális ellenanyagokkal meghatároztuk, hogy mely Fc receptor 

felelős a sejtválasz létrejöttéhez. Az FcγRI aktiválta a legjobban a sejteket, az FcγRII hatása 

kisebb volt, az FcγRIII receptornak pedig nem volt hatása. Megerősítettük az FcγRI-en 

keresztüli aktivációt kompetíciós teszttel is. RA specifikus peptidekkel és RA szérumokkal 

létrehozott valódi immunkomplexszekkel is végeztünk kísérleteket. Kísérleti rendszerünkben 

megerősítettük az IgA és az IgG közti, effektor funkcióikban jelenkező szinergisztikus 

kapcsolatot.  

Másrészről riporter sejtfestéket tartalmazó primer neutrofil sejtekkel is dolgoztunk. A 

neutrofil granulociták aktivációjának két fontos lépését vizsgáltuk: az Fc-aktivációból eredő 

adhéziót, és a különböző immunglobulin izotípusok hatására bekövetkező reaktív 

oxigéngyökök termelődését. Az U937-NF-B kísérletekhez hasonlóan, a négy IgG alosztállyal, 

valamint az IgA és a két alosztályával végeztünk méréseket. Dihidrorodamin fluoreszcens 

festékkel detektáltuk a sejtes aktiváció során képződő reaktív oxigéngyökök mennyiségét. Az 

Fc receptorok által kiváltott adhéziót optikai bioszenzorral mértük le, és a sejtes kitapadást 

mikrofluidikai rendszerben is jellemeztük. A neutrofil sejtek ROS termelődésére leginkább az 

IgG3, IgG4, IgA míg kisebb mértékben az IgG1 hatott. Az IgG2 hatása elhanyagolható volt. A 

neutrofil sejtek adherenciájára az IgA alosztályok erőteljesebb hatást váltottak ki, mint az IgG 

izotípusok. Az adhéziót a következő sorrendben váltották ki a vizsgált ellenanyagok: IgA1, 
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IgA2, IgG3, IgG4, IgG1 és IgG2. Az Fc receptorokra specifikus monoklonális ellenanyagokkal 

csupán az FcγRI és az FcγRII receptor esetében láttunk aktivációt. Lupuszos betegek 

szérumával és egészséges donorokból származó neutrofil granulocitákkal ki tudtunk mutatni 

anti-DNS ellenanyagot. Az általunk kifejlesztett mikrofluidikai rendszer alkalmas az SLE-re 

jellemző DNS-specifikus antitestek kimutatására. 
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