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Rövidítések jegyzéke 

 

7AAD          7-amino-aktinomicin D 

AChR                acetilkolin receptor 

AID                         aktiváció indukált citidin dezamináz 

APC                  allofikocianin 

APE                apurin/apirimidin endonukleáz 

APOBEC               apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide like 

APRIL             B-sejt túlélési faktor (a proliferation-inducing ligand) 

BAFF                        B-sejt aktiváló faktor (B-cell activation factor) 

BCR                  B-sejt receptor (B-cell receptor) 

BER          bázis kivágással járó DNS javító mechanizmus (base excision repair) 

BLIMP1                      B-lymphocyte induced maturation protein 

BrDU                        bróm-dezoxi-uridin 

BSA                  marha szérum albumin (bovine serum albumin) 

C3                   komplement 3-as faktor 

CCL                  CC-kemokin ligand 

CD            kategorizált sejtfelszíni marker sorszám-azonosítóját bevezető előtag, 

cluster of differentiation 

cDNS               komplementer DNS 

CI                    konfidencia interallum (confidence interval) 

ConA                     concanavalin A 

CRD        szénhidrát felismerő domén (carbohydrate recognition domain) 

CSA, B, C               kondroitin-szulfát A,B, C 

CSFE             5,6-karboxifluoreszcein diacetát szukcinimidil észter 

CT                    computer tomographia 

Ct                                cycle threshold 

CTCF               CCCTC-kötő faktor 

CTLA-4    citotoxikus T-limfocita antigén-4 (cytotoxic T lymphocyte antigen 4) 

CXCL                CX-kemokin ligand 

DAPI             4',6-diamidino-2-fenilindol 

dC                            dezoxi citidin 
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DEC              1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilkarbodiimid 

DF         szabadsági fok (degree of freedom) 

DNS                      dezoxi ribonukleinsav 

Dok7                        docking protein 7 

dNTP                  dezoxiribonukeotid-trifoszfát 

E2A, E47                hélix-hurok-hélix szerkezetű, E-boxot kötő transzkripciós faktorok 

EAMG               experimentális autoimmun myasthenia gravis 

ECM                                extracelluláris mátrix 

EDTA                 etilén-diamin-tetraecetsav 

EMG                  elektromiográfia 

ER                      ösztrogén receptor 

Exp(B)        exponentiation of the B value, logisztikus regresszió esetén technikailag      

ugyanaz, mint az OR 

FACS             áramlási citometria, flourescence activated cell sorter 

FCS                    fötális borjú savó (fetal calf serum) 

FITC                     fluoreszcein izocianát 

GAG                   glükózaminoglikán 

GalNAc                     N-acetil-galaktózamin 

GAPDH                                                                 glicerinaldehid 3-foszfát dehidrogenáz 

GlcNAc                        N-acetil-glükózamin 

GusB                        béta-D-glukoronidáz 

GWAS                    genome-wide association study 

HA               hialuronsav 

HLA                      humán leukocita antigén 

Hox                  homeobox 

H-Ras                   Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog 

HRP                        tormaperoxidáz (horse raddish peroxidase) 

HS                       heparán-szulfát 

IFN                     interferon 

Ig                   immunoglobulin 

IgH              immunoglobulin nehézlánc 

IHK                    immunhisztokémia 
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IL                 interleukin 

IPA                      Ingenuity Pathway Analysis, szoftver 

IRES                                 belső riboszóma-belépési hely  ( internal ribosomal entry site) 

IRF4                   interferon regulatory factor 4 

IvIg             intravénás immunoglobulin 

kDa                   kilodalton 

KO                  gén kiütött (knock-out) 

LGALS             lectin galectin soluble (a dolgoztaban a galektinek rövidítése) 

LPS                     lipopoliszaharid 

Lrp4            low-density lipoprotein receptor-related protein 4 

LTR                long terminal repeat 

MA                           mannóz 

MAA                        Maackia amurensis agglutinin 

MBL                  mannóz kötő lektin (mannose binding lectin) 

MCP                 monocita kemoattraktáns protein 

MHC    fő hisztokompatibilitási komplex (major histocompatibility complex) 

miR                 mikroRNS 

MG                       myasthenia gravis 

MMR                    mismatch repair 

Mre           meiotic recombination homologue 

mRNS                    messenger RNS 

Mtsai                    munkatársai 

MuSK            izom specifikus kináz (muscle specific kinase) 

Nab             Természetes antitest (Natural Antibody) 

Nbs1                   Nijmegen breakage syndrome-1 

NMJ                  neuromuszkuláris junkció 

NP-CGG           16 molekula4-hidroxi-4-nitrofenilacetil egy molekula csirke gamma 

globulinhoz kapcsolva 

OcaB           B-sejt specifikus oktamer koaktivátor, transzkripciós faktor 

OCT                     A Tissue-Tek által gyártott fagyasztó anyag, polivinil alkohol és 

polietilén glikol keveréke 

Oct                        octamer binding transcription factor    
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OD                      optikai denzitás 

OPD                     orto-ftál-diamin 

OR                  esély arány (odds ratio) 

PAA                            poliakrilamid 

PAX5                    paired box 5 

PBMC    perifériás vér mononukleáris sejt (peripheral blood mononuclear cell) 

PBS        foszfát-pufferolt fiziológiás sóoldat (phosphate buffered saline) 

PCNA               proliferating cell nuclear antigen 

PE                fikoeritrin (phycoerythrin) 

PECy7                  fikoeritrin-indotrikarbocianin 

PCR                 polimeráz lánc reakció (polymerase chain reaction) 

PI                    propidium-jodid 

PLAG              pleiomorfic adenoma gene 

PMSF           fenil-metil-szulfonil-fluorid 

PNA                    földimogyoró agglutinin (peanut agglutinin) 

PVDF                     polivinilidén-difluorid 

RA                  rheumatoid arthritis 

Rad50         duplszálú DNS törés javításában szerepet játszó fehérje 

Rev1                  DNS javításban szerepet játszó fehérje 

RFLP      restrikciós fragment hossz polimorfizmus (restriction fragment length 

polymorphism) 

RIA                   radioimmun assay 

RNS                         ribonukleinsav 

RPA                         replication protein A 

RPMI            Roswell Park Memorial Instituteban Moore és mtsai által kifejlesztett 

tápfolyadék 

rs                        referencia SNP 

SD                standard deviáció 

SDS               Nátrium-dodecil-szulfát (Sodium-dodecyl-sulphate) 

SEM                    standard error of mean 

SHM                     szomatikus hipermutáció 

SLE                         systemas lupus erythematosus 
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SNA                  simbucus nigra agglutinin 

SNP                    egyes nukleotid polimorfizmus (single nucleotide polymorphism) 

STAT6             Signal transducer and activator of transcription 6 

SYBR green         aszimmetrikus cianin festék, mely kettős szálú DNS-hez köt 

TCR                   T-sejt receptor (T-cell receptor) 

Tid1           mammalian homologue of the Drosophila tumorous imaginal discs 1 

TLR                        Toll-like receptor 

TLS                      transzléziós szintézis (translesion synthesis) 

TNF                        tumor nekrózis faktor 

UNG                    uracil N-glikoziláz 

UTR                    nem transzlálódó régió (untranslated region) 

Z                       zymosan 

ZBF              Z-box binding transcription factor 

 

 

Disszertációmban a következő elvet igyekeztem érvényesíteni az idegen szakkifejezések 

helyesírását illetően: a szövettani képletek nevét és a klinikai diagnózisokat latin 

helyesírással tüntettem fel, míg az egyéb idegen szavak esetében igyekeztem 

következetesen a magyar helyesírás szabályait követni. 

 

A felhasznált anyagok beszerzési helyeinél, először történő említéskor részletesen, a 

telephelyet is kiírtam, később már csak a cég nevét írtam zárójelben a felhasznált anyag 

mellé. Mivel munkám egyik fele Kaliforniában készült, így egyes esetekben ugyanazon 

cég telephelye különbözhet, ezekben az esetekben szerepel ismét részletezve.  
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I. Bevezetés 

 

Orson Welles „Világok harca‖ című művében a virtuális Föld lakossága azért menekül 

meg a marslakók inváziójától, mert a földön kívüli lényeket olyan baktérium támadja 

meg, amely ellen nem rendelkeznek immunológiai védettséggel. Szerencsére Földünk 

állatvilágát a természet a porcos halaktól kezdve megajándékozta az antitest 

diverzifikáció képességével, mely segítségével hatékonyan és kórokozóra szabottan 

tudjuk felvenni a küzdelmet, a bennünket folyamatosan támadó mikroorganizmusok 

ellen.  

Az antitest diverzifikáció jól szabályozott folyamat. Kóros működése immunhiányos 

állapotokat, tumoros elváltozásokat, valamint autoimmun betegségeket hozhat létre. 

Szabályozásának pontosabb megismerése közelebb vihet a fenti betegségek 

patomechanizmusának megértéséhez is. 

A disszertációban két témakörrel foglalkozom. Az első tágabb, a B-sejtek antitest 

diverzifikációjával ezen belül is egy homeobox gén, a HoxC4 szomatikus 

hipermutációra és izotípusváltásra gyakorolt hatását vizsgálom. A dolgozat második 

felében egy B-sejtekhez kapcsolódó, autoantitestek termelődésével járó patológiás 

állapotnak, a myasthenia gravisnak a patomechanizmusát befolyásoló tényezőit 

tárgyalom.  

 

I. 1/1. Az antitest diverzifikáció mechanizmusai 

Az adaptív immunválaszra jellemző immunglobulin (Ig) diverzitás kialakulása során a 

V(D)J rekombináció révén jön létre a primer antigénreceptor repertoár. E mechanizmus 

által előbb a nehéz, majd a könnyűlánc alakul ki, és membránhoz kötött IgM-ként 

jelenik meg a sejtek felszínén. Az immunglobulinoknak a csontvelőben a B-sejtek 

membránján történő expressziója (a B-sejt receptor, BCR) szigorúan szabályozott 

folyamat. Itt megy végbe az Ig gének rekombinációja a RAG enzimek segítségével, 

illetve az autoreaktív B-sejtek eliminációja szelekciós mechanizmusok révén. A B-

limfociták a perifériás nyirokszervekbe kerülve antigénekkel találkoznak, és 

aktiválódásuk valamint ezt követően plazmasejtté történő differenciálódásuk során 

szolubilis, nagy affinitású antitesteket képeznek, illetve memóriasejtekké alakulnak át. 

Emlősök esetében az aktivált B-sejtekben az antitestek érése a nyiroktüszők centrum 
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germinativumaiban (CG) zajlik két fő mechanizmus által (összefoglalók: Casali és 

mtsai 2006, Stavnezer és mtsai 2008): 

Szomatikus hipermutáció során az antigénekhez egyre jobban illeszkedő, egyre 

nagyobb affinitású antitest repertoár jön létre. A folyamatban az immunglobulin láncok 

variábilis régióiban (elsősorban a hipervariábilis régiókban) mutációk (főként 

pontmutációk) keletkeznek, a testi sejtekre jellemző mutációs rátákhoz képest 

ezerszeres gyakorisággal (Papavasiliou és Schatz 2002). Így az antigénhez egyre jobban 

kötődni tudó antitestek szelektálódnak ki. A folyamat két fő lépésből áll: először DNS 

károsodások jönnek létre az aktiváció indukált citidin dezamináz enzim (AID) 

közvetítésével, majd második lépésben speciális DNS polimerázok (translesion DNA 

polymerase, TLS DNS polimeráz) ezeket a hibákat pontatlanul javítják (Casali és mtsai 

2006, Xu és mtsai 2007/1). Az AID enzim kizárólag egyszálú DNS-ben a dezoxicitozin 

(dC) dezaminálására, és ezzel dezoxiuracil létrehozására képes, bár egyes elméletek 

szerint az egyszálú DNS hasítására is alkalmas valamely, eddig fel nem fedezett, 

endonukleázzal kölcsönhatásban (Xu és mtsai 2007). A dezoxiuracil a DNS-ben nem 

fordul elő normális esetben, így a hiba korrigálására DNS repair mechanizmusok 

aktiválódnak. Több DNS javító rendszer is szerepet játszik a folyamatban: i) a „base 

excision repair‖ (BER, bázis kivágásos javítás) rendszer aktiválódása során az uracil-

DNS N-glikoziláz (UNG), ii) a mismatch-repair (hibás nukleotid párosítás, ún 

„mismatch‖ javítására hivatott enzim komplex; MMR) proteinek, iii) DNS-töréseket 

korrigáló fehérjék (Mre11-Rad50-Nbs1 komplex) valamint iv) pontatlan javításra, hibás 

bázisbeépítésére hajlamos TLS DNS polimerázok. A hiba lehet, hogy nem kerül 

kijavításra és dezoxicitidinből (dC) dezoxitimidin (dT) tranzíciót eredményez a 

következő DNS replikációnál (1. fázis), vagy többféle módon korrekcióra kerülhet. A 

keletkezett dU az UNG enzim közreműködésével deglikozilálódhat, egy „abázikus‖ 

helyet létrehozva, mely további javítás nélkül a léziót korrigáló, hibásan másoló 

polimerázok hatására egy dC-dT tranzíciót vagy dC-dA illetve dC-dG transzverziót 

eredményezhet (Fázis 1b). Az UNG által létrehozott „abázikus‖ nukleotid az 

apurin/apirimidin endonukleáz (APE) közreműködésével kivágódhat és a DNS 

replikációban egyébként is közreműködő, a templátot nagy pontossággal másoló 

polimerázok (pl. polimeráz β), vagy a TLS polimerázok aktivitása révén javítódhat. Az 

első esetben nem jön létre mutáció, a polimeráz a kivágott nukleotid helyére helyes 
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bázist épít („short patch BER‖). A második esetben mismatch-ek, sőt hosszabb 

inszerciók is beépülhetnek („long patch‖ BER). Alternatívaként az AID által létrehozott 

dU a mismatch repair rendszert is aktiválhatja. Egy, még fel nem fedezett endonukleáz 

és az exonukleáz 1 (ExoI) a DNS egyik szálát érintő pár nukleotidos hiányt képez a 

rosszul párosított nukleotidok körül, amelyet a TLS polimerázok „javítanak‖ dA:dT és 

dC:dG mismatcheket létrehozva (Fázis 2) (Casali és mtsai 2006). A polimerázok 

bekötését a PCNA és RPA fehérjék segítik. Jelenleg 15 féle eukarióta DNS polimeráz 

ismert, ezek közül a δ és ε a nagy pontosságú ún. „high fidelity‖ helyreállításban játszik 

szerepet, mely a szomatikus mutációk kialakulásának megakadályozására hivatott, míg 

a γ a mitokondriális genom replikációjában fontos. A fennmaradt 12 másik polimeráz 

közül jelen tudásunk szerint 4 polimeráz játszik szerepet a szomatikus hipermutációban. 

A polimeráz ε, δ és a Rev1 a nem megfelelő bázis pótlására képes. A polimeráz δ a 

helytelen beépülést követően a DNS szál további, a hiba utáni szakaszának szintézisére 

is alkalmas.  A polimeráz ζ a szintézist önállóan elkezdeni nem tudja, de amennyiben a 

hibás bázist egy egyéb polimeráz beépíti, ennek hosszabbítására képes, a templát 

helytelen másolása miatt egyre több hibával (Casali és mtsai 2006). Az SHM folyamatát 

az 1. ábra szemlélteti. A szomatikus hipermutáció lépései szorosan szabályozottak, a B-

sejt aktivációt elősegítő tényezők, mint pl. a B-sejt receptor keresztkötésére, valamint a 

CD40-CD40L (azaz CD154) kölcsönhatására van szükség a mechanizmus elindításához 

(Xu és mtsai 2007/1). Továbbá szabályozzák mindazok a tényezők, melyek a folyamat 

kulcsmolekulájának, az aktiváció indukált citidin dezamináz (AID) enzimnek a 

regulátorai is (lásd később). 
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1. ábra: A szomatikus hipermutáció folyamata, a DNS törések kialakulása és azok 

lehetséges javítási mechanizmusai. AID: aktiváció indukált citidin dezamináz, RPA: 

replication protein A, MMR: mismatch repair, UNG: uracil N glikoziláz, pol: 

polimeráz, PKA:protein-kináz A, PCNA: proliferating cell nuclear antigen, APE: 

apirimidin/apurin endonukleáz. (Casali és mtsai 2006 nyomán) 

 

Izotípusváltás során az IgM illetve IgD pozitív B-sejtekben egy adott variábilis régió a 

konstans gének átkapcsolódása (ún. switch) révén egy Cγ, α, vagy ε régióval 

kapcsolódik. Ezzel IgG, IgA vagy IgE típusú antitestek jönnek létre, új effektor 

funkcióknak adva teret. A mechanizmus egy olyan átkapcsolódási rekombináció (switch 

recombination) révén értelmezhető, mely során egy már kialakult VDJ szegmens egy 

távolabbi konstans (C) génnel kombinálódik úgy, hogy a köztes DNS szakaszok 

kivágódnak a kromoszómából. Ehhez szintén a duplaszálú DNS szálak törése 
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szükséges, mely mind AID-dependens, mind AID-independens módon létrejöhet, 

feltételezhetően az endonukleáz G fehérje segítségével (Zan és mtsai 2010). Ezt 

követően a törvégek egyesülnek, a köztes DNS pedig egy cirkuláris intermedieren 

keresztül kivágásra kerül, a későbbiekben pedig DNázok bontják el. Az izotípusváltás 

legfőbb irányítói a CD40-CD40L kölcsönhatáson túl a citokinek, mechanizmusában 

pedig főszerepet kap itt is az AID. Bizonyos IgG alosztályok létrejöttéhez a gamma 

interferon (INFγ) vagy az interleukin-4 (IL4) az IgE kialakulásához IL4 és IL13, míg az 

IgA-ra történő váltáshoz IL5, és a tumor növekedési faktor béta (tumor-growth factor 

beta, TGFβ) szükségesek. Az izotípusváltás folyamata a 2. ábrán látható. 

Mind az SHM-hez, mind az izotípusváltáshoz szükséges az Ig lókusz aktív 

transzkripciója és az AID jelenléte (összefoglaló cikk: Casali és mtsai 2006). 

 

 

2. ábra: Az izotípusváltás folyamata. AID: aktiváció indukált citidin dezamináz, S: 

„switch” régió, C: konstans régió, SHM: szomatikus hipermutáció 

 

I.1/2. Az aktiváció indukált citidin-dezamináz (AID)  

Az AID az RNS szerkesztő („editáló‖) dezamináz funkciójú APOBEC fehérje család 

tagja, amelyek citozinból uracil előállítására képesek az RNS szálon belül. Vannak 
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olyan elképzelések, melyek szerint az AID maga is egy eddig ismeretlen exonukleáz 

RNS-ét szerkesztené át (editing), mely létfontosságú lenne mind az SHM-hez, mind az 

izotípusváltáshoz, s így ezekben a folyamatokban csak közvetve venne részt 

(Muramatsu és mtsai 2000). A kísérletes bizonyítékok azonban arra mutatnak, hogy a 

család többi tagjával szemben ez az enzim a DNS-ben hoz létre dezaminálással 

dezoxicitozinból dezoxiuracilt. 

Az AID aktivitása rendkívül precíz módon szabályozott, az Ig lókuszon túl csak néhány 

egyéb génre, pl. BCL-6, illetve MYC, terjed ki az aktivitása (Robbiani és mtsai 2008), 

hiszen, amennyiben kiszabadulna a reguláció alól, genomszerte bárhol mutációt 

okozhatna. A germinális centrum B-sejtjeiben, az azok aktivációját előidéző stimulusok 

hatására fokozódik az AID expressziója. Ilyen stimulust jelent a CD40-CD40L 

kölcsönhatás, az aktivált CD4+ T-limfocitákból származó IL4, illetve a Toll-like 

receptorokon (TLR), ezek közül is a TLR4-en és 9-en át érkező, bakteriális 

lipopoliszaharidok (LPS), illetve demetilált CpG DNS szakaszok által elindított 

jelkaszkád (Xu és mtsai 2007). A komplex szignáltranszdukciós útvonalak hatására 

beindul az AID szigorúan az aktivált B-sejtekre korlátozódó expressziója. Az AID gén 

első intronja E2A-faktor kötő helyeket, ún. E-boxokat tartalmaz, melyek valószínűleg 

az AID transzkripcióját szabályozzák. A PAX5 transzkripciós faktor is az E2A-val 

együttműködve regulálja az átíródást (Gonda és mtsai 2003). Két mikroRNS-ről (miR) 

írták le eddig, hogy az AID expresszió negatív szabályozói: a miR155-ről és a 

miR181b-ról (Teng és mtsai 2008, de Yébenes és mtsai 2008). Poszttranszlációs 

módosulások is befolyásolják az AID aktivitását. Megfelelő működéséhez szükséges 

mind az AID oligomerizáció, mind pedig a Ser38 foszforilációja (Xu és mtsai 2007). Az 

átíródott AID-et a citoplazmában a Hsp90 chaperon stabilizálja (Orthwein és mtsai 

2010). Az egyszálú DNS az aktivált B-limfocitára jellemző Ig lókusz aktív 

transzkripciója során jön létre, ezzel is biztosítva, hogy az AID aktív limfocitákban 

legyen funkcióképes (összefoglaló: Xu és mtsai, 2007). Vitatott, hogy pontosan mi az, 

ami az immunglobulin lókuszon belül a megfelelő helyre irányítja az AID-et, illetve, 

hogy mi lehetne a magyarázata annak, hogy aktív limfocitákon belül, ha kevesen is, 

mégis vannak még gének, amelyek az AID mutációs hatásainak ki vannak téve. A 

legújabb elképzelések szerint olyan DNS szekvenciák (CAGGTG) találhatóak sűrűn az 

immunglobulin enhancerek körül, melyek elősegítik az AID bekötődését megfelelő 
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transzkripciós faktorok jelenlétében. A szerzők szerint minden olyan aktivált, antitest 

diverzifikációt végző B-sejtben átíródó gén AID target lehet, amely a megfelelő 

környezetben adott ismétlésszám felett tartalmazza a fenti szekvenciát (Tanaka és mtsai 

2010).  

Az AID szerepe több betegségben bizonyított. Mutációja hiperIgM szindrómát okoz, 

melyet az SHM és izotípusváltás együttes defektusa miatt súlyos immunhiányos állapot 

jellemez. De patognomikus szerepe van még lymphomák keletkezésében is, továbbá 

feltehetőleg az autoimmun kórképek kialakulásában is. Ez utóbbi feltételezést 

alátámasztja az a megfigyelés, hogy az AID deficiens egerekben autoimmun betegségek 

gyakrabban fordulnak elő, mint az azonos genetikai hátterű, vad típusú egerekben (Hase 

és mtsai 2008). 

 

I.1/3. A homeobox gének és a HoxC4 

A homeobox gének az evolúció során erősen konzervált, hélix-hurok-hélix 

homeodomént tartalmazó transzkripciós faktorok, amelyek mind az organogenezisben, 

mind a sejt differenciálódásban jelentős szerepet játszanak. A fehérjéket kódoló gének a 

kromoszómákon csoportokban helyezkednek el, és időben és térben meghatározott 

sorrendben expresszálódnak a fenti folyamatok során. A HoxC gének közül a HoxC4 

főként limfoid sejtekben expresszálódik, és a B-sejt érés folyamán egyre nő a szintje, 

legmagasabb értéket az aktivált, centrum germinativumban elhelyezkedő, proliferáló B-

sejtekben ér el (Schaffer és mtsai 2003, Kim és mtsai 2004). A malignus humán B-sejt 

lymphomákban mind az AID, mind a HoxC4 fokozott mértékben fejeződik ki. Humán 

lymphoma vonalak vizsgálata mutatott rá arra, hogy a HoxC4 működése összetett. 

Egyfelől a nyugvó B-sejtekben az immunglobulin nehézlánc Iγ és Iε promotereihez 

kötődve gátolja a γ és ε láncok transzkripcióját. Aktiváció során disszociál a 

promoterről, és az IgG-re és IgE-re történő izotípusváltás felszabadul az gátlás alól 

(Schaffer és mtsai 2004). Másrészt a humán immunglobulin nehézlánc 3’Eα enhancer 

elemeinek működését befolyásolja, és a VH és CH promoterek segítségével in vitro 

serkenti a nehézlánc transzkripciót a B-sejt érés folyamán. A folyamat során a 

HoxC4/Oct-1 motívumhoz köt, azaz az evolúciósan konzervált 5’-ATTTGCAT-3’ 

nukleotid szekvenciához (Kim és mtsai 2004). A HoxC4 expressziót a centrum 
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germinativumokban elhelyezkedő B-sejteket aktiváló tényezők fokozzák, mint például a 

CD154 és az IL4. 

 

A nagy affinitású, szomatikus hipermutáción átesett, IgG típusú autoantitestek 

módosíthatják a sejtek homeosztázisához szükséges folyamatokat, mint pl. az 

apoptotikus sejtek eltávolítását, az antigén-receptoron keresztüli jelátvitelt vagy a sejtek 

különböző funkcióit.  

Az antitest diverzifikáció alapfolyamatainak megismerése tehát elengedhetetlen az 

autoimmun betegségek kialakulásának megértéséhez. Az immunvédekezés során 

létrejövő, egyre nagyobb affinitású, óriási mennyiségű antitest keletkezése ugyanis 

magában hordozza a patológiás autoantitestek megjelenésének veszélyét. A szerv-

specifikus autoimmun betegségekben, pl. a myasthenia gravisban, az autoantitestek 

közvetlenül a célszövethez kapcsolódnak, és azt károsítják, pl. komplement aktiváció 

során a receptorok „turnover‖-ének fokozása, vagy Toll-like receptorok aktiválása 

révén. Az antigén prezentáló sejtek Toll-like receptor aktivációja gyulladásos citokinek 

termelődését váltja ki, így az immunkomplexek pozitív feed-back mechanizmus révén 

serkentik a gyulladásos folyamatokat (Elkon és Casali 2008). Az autoimmunitás 

kialakulása azonban összetett folyamat, számos genetikai és környezeti tényező játszik 

szerepet benne.  

A disszertáció második részében egy antitestek által közvetített betegséggel, a 

myasthenia gravis-szal, és annak patogenezisét befolyásoló két fontos tényezővel, a 

kórképre jellemző szénhidrát ellenes antitestek jelenlétével és mintázatával, illetve a 

myasthenia gravis genetikai hátterével foglalkozom. 

 

I.2/1.1. Az autoimmun myasthenia gravis 

Az autoimmun myasthenia gravis a neuromuszkuláris junkciót (NMJ) érintő ritka, T-

sejt függő, B-sejtek és antitestek által közvetített autoimmun betegség. A betegség 

prevalenciája 10-15/100000, incidenciája 1.7-21/ 1 millió körül van, de ez a szám az 

elmúlt években emelkedő tendenciát mutat valószínűleg a növekvő élettartam és a jobb 

diagnosztikus lehetőségek miatt (Verschuuren és mtsai, 2010). Hazánkban jelenleg kb. 

800-1000 myastheniás beteg van.  A betegség két életkori csúcsot mutat: fiatalkorban, 

20-40 év között nőkben, 60 éves kor felett inkább férfiakban alakul ki. A nő:férfi arány 
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6:4. A kórképre jellemző a vázizom különböző komponensei ellen termelődő 

autoantitestek jelenléte (részletesen lásd később). Ezek okozzák a betegségre jellemző 

estére fokozódó kóros, pihenésre mérséklődő izomgyengeséget. A tünetek bármelyik 

harántcsíkolt izomcsoportban jelentkezhetnek. Az eseteknek akár 50%-ában a kezdeti 

panaszok a külső szemizmok érintettségével kapcsolatosak. A betegek kettőslátásról, 

szemhéjcsüngésről panaszkodnak, mely a szemizmok erőltetésével (pl. autóvezetés, 

olvasás, tv nézés) fokozódik. Az arcizmok gyengesége általában a szemizmok 

gyengeségével együtt jelentkezhet, mely jellegzetes arckifejezést kölcsönözhet a 

betegnek.  A nyelv-és garatizmok gyengesége elkent beszédet, nyelészavart, míg a 

légzőizmok bénulása a köhögés és kilégzés károsodása miatt a légutak elzáródását 

eredményezheti, intubációt tehet szükségessé. A végtagizmok esetében a proximális 

izmok szimmetrikus gyengesége a jellemző. A betegség legsúlyosabb szövődménye a 

myastheniás krízis, mely a transzmissziós blokk rövid idő alatt kialakuló 

exacerberációját jelenti. A légzőizmok gyengesége következtében fellépő légzési 

elégtelenség miatt életveszélyes állapot alakulhat ki. A klinikai tünetek súlyosságára 

vonatkozóan a myasthenia gravisnak kétféle stádiumbeosztása használatos. A régebbi az 

Ossermann féle klasszifikáció, míg az újabb az MG Foundation of America (MGFA) 

klinikai osztályozása (Jaretzki és mtsai 2000; 1. táblázat (Csépány és Illés 2005 

nyomán).  
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1. táblázat: A myasthenia gravis stádium beosztásai (Csépány és Illés alapján) 

Ossermann féle klasszifikáció 

I. Izolált szemtünetek  

II. A Enyhe, generalizált gyengeség, lassú progresszió 

II. B Mérsékelten súlyos, generalizált forma 

III. Akut, súlyos generalizált myasthenia, légzési elégtelenség veszélye, gyakori 

thymoma 

IV. Késői súlyos myasthenia, tünetek a III. stádiumnak megfelelnek, perzisztálnak 

 

Az MG Foundation of America (MGFA) klasszifikációja 

I. Ossermann I-nek felel meg 

II. Enyhe fokú generalizált tünetek 

III. Közepes fokú generalizált tünetek 

IV. Súlyos fokú generalizált tünetek 

V. Myastheniás krízis (intubálás szükséges) 

II-IV. A és B alcsoportok elkülönítendőek. A: szkeletális, B: bulbaris és légzőizmok 

gyengesége 

 

Manapság azonban indokolt a myasthenia gravist a jellemző autoantitestek jelenlététől 

függően csoportosítani, ugyanis az autoantitestek jelenléte meghatározó prognosztikai 

és terápiás következményekkel jár. Az esetek 70-90%-ában a betegekben a nikotinerg 

acetil-kolin receptor (AChR) ellenes antitestek jelenléte mutatható ki, a fent leírt 

klinikai tünetek ezekre az esetekre jellemzőek. Az anti-AChR pozitív esetekben gyakori 

a thymus diszfunkciója is (lásd később). Bár a betegségben többféle autoantitest 

jelenléte kimutatható, egyelőre kétféle antitestnek igazolt a patogenitása, az anti-AChR 

ellenes, és az izom specifikus kináz (muscle specific kinase, MuSK) ellenes antitesteké. 

Az utóbbiak a második leggyakrabban előfordulók MG-ben. Az anti-MuSK antitesttel 

rendelkező betegekben fenotípus szempontjából három fő klinikai tünetcsoport 

különíthető el. Egyrészt a tünetek megegyezhetnek az anti-AChR pozitív esetekben 

megfigyeltekével. Gyakrabban fordul elő azonban, hogy facio-pharyngealis gyengeség 

jelentkezik kifejezett atrophiával, amely sokszor érinti a nyelvet. A harmadik 

tünetcsoport esetében viszonylag izolált nyaki feszítő izom paresis figyelhető meg 
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kifejezett légzőizom gyengeséggel (Guptill és Sanders, 2010). Mindhárom csoportban 

gyakran alakulnak ki súlyos, terápia rezisztens bulbaris tünetek. Az anti-MuSK pozitív 

esetek 85%-ában a nők az érintettek, a csecsemőmirigy általában nem mutat kóros 

elváltozást. 

Ugyanígy valószínűleg a fiatal és időskori forma is külön alcsoportokat képez, más 

patomechanizmussal. Erre utal, hogy amíg a fiatalkori betegek gyakran szenvednek 

thymus hyperplasiában, mely az AChR autoszenzitizációjának fő helye, az idősebb 

korban kezdődő betegségben gyakran nincs eltérés a csecsemőmirigyben, annak 

ellenére, hogy a betegek közel 100%-a anti-AChR antitest pozitív. Az utóbbi esetben a 

thymus szerepe nem tisztázott. 

A klinikai diagnózis felállításához öt diagnosztikus lépés vezet: a fizikális vizsgálat, az 

edrofónium-próba (rövid hatású acetilkolinészteráz gátló), az elektromiográfiás (EMG) 

vizsgálat, az anti-AChR ellenes antitestek (illetve lehetőség szerint a MuSK ellenes 

antitestek) meghatározása, és a mediastinális CT vizsgálat a thymus patológia 

felmérésére. Típusos klinikum esetén a diagnózis felállításához az edrofónium-próba, a 

repetitív ingerléses EMG vizsgálat, illetve az antitest meghatározás közül kettőnek a 

pozitivitása elegendő, a MuSK pozitív esetekben azonban az edrofónium-teszt gyakran 

negatív. 

Az anti-AChR pozitív myasthenia gravis kezelésében az acetilkolinészteráz inhibitorok 

játsszák a főszerepet, melyek enyhe esetekben elegendőnek bizonyulnak. A MuSK 

pozitív esetekben azonban óvatosan adhatók a legújabb európai ajánlások szerint (Skeie 

és mtsai 2010) a kisebb hatékonyság, és gyakoribb mellékhatásaik miatt. Jelenleg a 

thymus eltávolítása fiatal, acetil-kolin receptor pozitív, generalizált kórképben szenvedő 

betegek esetén ajánlott az első tünetek kezdetétől számított egy éven belül. Nem-

kontrollált vizsgálatok szerint ez kedvező hatású, bár az erre vonatkozó eredmények 

nem egyértelműek. A thymoma az MG súlyosságától függetlenül indikációja a 

thymectomiának (Skeie és mtsai 2010). A thymectomia hatástalan az ocularis 

formákban és idős betegekben. Súlyosabb lefolyás esetén immunszupresszív kezelést 

kell alkalmazni, a lehetőségek közül a kortikoszteroidokat használjuk a leggyakrabban. 

Ezek mellé azathriopin adható a szteroid adag csökkentése érdekében. Súlyos esetekben 

a ciklofoszfamid, ciklosporin, illetve a plazmaferezis és intravénás immunoglobulin 

(IvIg) kezelés választható. Bár az anti-AChR pozitív esetekben nincs különbség a 
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plazmaferezis és IvIg kezelés hatékonysága között (Skeie és mtsai 2010), kis, 

randomizált vizsgálatok azt valószínűsítik, hogy anti-MuSK pozitív esetekben a 

plazmaferezis hatékonyabb (Guptill és Sanders 2010). A tacrolismus hatékony lehet 

rianodin receptor ellenes antitestekkel rendelkező MG betegekben, csökkenti a rianodin 

receptor aktiválódása által sejten belül felszabadított kalcium mennyiségét (Ponseti és 

mtsai 2008). Bíztató kísérletek folynak biologikumokkal, a legtöbb vizsgálat az anti-

CD20 monoklonális ellenanyaggal (Rituximab) történik (Blum és mtsai 2011), mely 

MuSK pozitív esetekben is hatékony lehet.  

 

I.2/1.2. A neuromuszkuláris junkció felépítése 

A neuromuszkuláris junkció komplex szinapszis, ahol kétirányú információcsere zajlik 

a motoneuron és az általa beidegzett izomrost között. A sikeres izom akcióspotenciál 

számos ioncsatorna és hozzájuk kapcsolódó fehérje összehangolt működésén alapul. 

Emlősökben aktiválódás során az idegvégződésekből acetilkolin szabadul fel, mely a 

nikotinerg acetilkolin receptorokon keresztül hatva izomkontrakciót idéz elő. Az akciós 

potenciál depolarizálja a preszinaptikus membránt, mely Ca
2+

 belépést indukál az aktív 

zónába, mely az acetilkolin vezikulák szinkron felszabadulását eredményezi. Az 

acetilkolin bediffundál a szinaptikus résbe és a posztszinaptikus véglemezen az AChR-

hoz kötődik, mely kötődés a Na
+
 csatornák megnyílását, lokális depolarizációt okoz. E 

véglemezke potenciálok összege hozza létre a motoros aktivációs potenciált, melynek 

hatására az izom összehúzódik. Az acetilkolin receptorok mellett számos extracelluláris, 

transzmembrán és citoszol fehérje elengedhetetlen a szinapszis működéséhez. A NMJ-

ben a felesleges acetilkolint az acetilkolin észteráz bontja kolinná és ecetsavvá, melyek 

ismét felvételre kerülhetnek az idegvégződésbe. Az acetilkolin észteráz egy heparán-

szulfát glükózaminoglikánhoz, a perlekánhoz kötődik, mely az izom lamina basalisában 

található, a laminin postszinaptikus membránra jellemző splice variánsával, valamint az 

agrinnal és a felnőtt nikotinerg acetilkolin receptor alegységek expresszióját is 

szabályozó neuregulinnal együtt.  

A neuromuszkuláris junkció fejlődése során egy heparán-szulfát proteoglikán, az agrin, 

a motoros idegvégződésekből felszabadulva aktiválja az izom specifikus kinázt illetve 

ennek koreceptorát, az low-density lipoprotein receptor-related protein 4-et (Lpr4). Itt 

egy másodlagos hírvivő kaszkád elindítását követően a MuSK autofoszforilálódik. A 
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folyamatban szerepet játszanak a docking protein-7 (Dok7) és a mammalian homologue 

of the Drosophila tumorous imaginal discs 1 (Tid1) proteinek. A MuSK/Lrp4/Dok7 

kaszkádon keresztül a rapszin, mely a β-disztroglikán és utrofin segítségével 

horgonyozza az AChR-okat az aktinhoz, elősegíti azok foszforilációját és klaszterekbe 

rendeződését a harántcsíkolt izom membránjában. A neuromuszkuláris junkció 

felépítését a 3. ábra szemlélteti. A klaszterbe rendeződés molekulái (agrin, MuSK, Lpr4, 

Dok-7) életfontosságúak, az e molekulákra génkiütött egerek nem életképesek, 

embrionális korban, vagy születést követően légzési elégtelenségben elpusztulnak 

(Gomez és mtsai 2010). Felnőttkorban a fenti molekulák elengedhetetlenek az NMJ 

integritásának és funkciójának megőrzéséhez.  

 

 

3. ábra: A neuromuszkuláris junkció felépítése AChR: acetilkolin receptor, AChE: 

acetilkolin észteráz, MuSK: izom specifikus kináz, Dok7: docking protein 7, 

Lrp4: low density lipoprotein receptor related protein 4, Tid1: mammalian 

homologue of the Drosophila tumorous imaginal discs 1. 

 

I.2/1.3. Természetes és kóros antitestek MG-ben 

A myasthenia gravisban az esetek 70-90%-ában a posztszinaptikus membránon 

elhelyezkedő, nikotinerg acetilkolin receptor ellen termelődnek autoantitestek 
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(Lindstrom és mtsai 1976). Ezek IgG1 és IgG3 alosztályba tartoznak, és az AChR 

epitópok natív konformációját ismerik fel. Több szinten gátolják az ingerület átvitelt, és 

károsítják a posztszinaptikus membránt. A receptorok keresztkötése miatt egyfelől 

fokozódik az AChR-ok degradációja illetve internalizációja, másfelől viszont a 

kapcsolódó antitestek komplementet aktiválnak, és így károsítják a membránt. Az 

AChR negatív (korábban „szeronegatív‖-nak nevezett) esetek 40-50%-ában MuSK 

ellenes antitestek mutathatók ki (Hoch és mtsai 2001), a maradék 50-60%-ban az 

AChR-ok ellen alacsony affinitású antitestek termelődnek, melyeket hagyományos 

eljárásokkal nem lehet kimutatni, de egy újonnan leírt sejt-alapú assay-vel igen (Leite és 

mtsai 2008). Európán belül az AChR ellenes antitestekkel ellentétben, a MuSK receptor 

pozitív esetek száma északról-délre nő, míg Norvégiában 0%-a, addig Törökországban 

49%-a a generalizált, AChR negatív eseteknek (Romi és mtsai 2005, Deymeer és mtsai 

2008). A MuSK ellenes antitestek IgG4 típusúak, így nem aktiválnak komplementet, 

azonban feltételezhető, hogy gátolják a MuSK megfelelő működését, és növelik a 

MuSK turnoverét a posztszinaptikus membránon (Cole és mtsai 2010). A titin és 

rianodin receptor ellenes antitest pozitív myasthenia egy külön alcsoportot képez a 

betegségen belül. Ezekre jellemző az 50 éves kor feletti kezdet, a thymoma vagy 

thymus carcinoma gyakori jelenléte. Társulhat cardiomyopathiaval és súlyos, nehezen 

kezelhető generalizált, illetve gyakran bulbaris tünetekkel, légzési elégtelenséggel. 

Mivel mind a titin, mind a rianodin receptor intracelluláris, és az ellenanyagoknak a 

szarkolemmán keresztül kellene lépni, így patológiás hatásuk maguknak az 

ellenanyagoknak bizonytalan. Késői kezdetű myastheniában, illetve thymoma jelenléte 

esetén több citokin-ellenes antitest jelenlétét is leírták, melyek feltehetőleg a thymomás 

szövet dendritikus sejtjei által termelt citokinekkel szembeni autoszenzitizációja miatt 

jönnek létre (Marx és mtsai 2010). Patogenitásukat ezidáig nem bizonyították, de 

thymus carcinoma esetében a recidíva nyomon követhető (Marx és mtsai 2010). A fenti 

autoantitesteken túl számos egyéb autoantitest jelenlétét is megfigyelték myasthenia 

gravisban, pl. különböző, eddig fel nem sorolt, neuromuszkuláris junkció felépítésében 

résztvevő fehérje ellenes, ioncsatorna ellenes, hősokk fehérje ellenes, β-adrenerg 

receptor ellenes, komplement és, trombocita ellenes antitesteket, melyek patológiás 

szerepe szintén vitatott (összefoglaló: Vrolix és mtsai 2010).  
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I.2/2. A myasthenia gravis patomechanizmusának fő szabályozási folyamatai 

 

I.2/2.1. A thymus szerepe a myasthenia gravis patomechanizmusában 

A thymus a T-sejtek érésének és szelekciójának fő helyszíne. Fiziológiás esetben a 

fejlődő T-sejtek (timociták) közül elpusztulnak a potenciálisan autoaggresszív sejtek, 

melyek a saját MHC molekulák által bemutatott saját antigén (pl. az AChR α alegység) 

eredetű peptideket ismerik fel, illetve aktiválódnak a hatásukra. 

A myastheniás beteg csecsemőmirigye gyakran mutat kóros elváltozásokat: a betegek 

10%-ának lymphoepithelialis thymomája, míg a tumorral nem rendelkezők 70%-ának 

lymphoid follicularis hyperplasiaja van. Különösen igaz ez HLA-DR3 pozitív, fiatal 

nők esetében (Holhfeld és Wekerle 1994) illetve a fiatalkorban kezdődő, anti-AChR 

ellenes antitest pozitív esetekben.  

A két szövettani kép más-más autoszenzitizációs mechanizmust takar. A thymus 

hyperplasia fő jellegzetessége az ektópiás centrum germinativumok kialakulása, aktív 

neoangiogenesissel, magas endotheliális venulák képződésével és 

lymphangiogenesissel. A csecsemőmirigy transzkriptomjának vizsgálata arra utalt, hogy 

erős gyulladásos folyamatok hatására alakul ki a hyperplasia. Ennek koordinálásában a 

thymus epitheliális sejtjei (Thymic epithelial cells=TEC) és a nem innervált, mioblaszt 

jellegű, embrionális és felnőttkori AChR-t expresszáló, ún. mioid sejtjei játsszák a 

főszerepet (Le Panse és mtsai 2010). Az elmúlt években a csecsemőmirigyben történő 

autoszenzitizáció kétlépéses modellje körvonalazódott (Shiono és mtsai 2003, 

összefoglaló: Pál és mtsai 2011). Az első lépésben a TEC-ek által prezentált AChR 

lineáris epitopjaival szemben T-sejtek is szenzitizálódnak és alacsony-affinitású 

autoantitestek termelődnek. A második lépésben Th-sejtek közvetítésével, az általuk 

termelt citokinek révén a perifériás limfociták a csecsemőmirigybe vándorolnak, ahol 

egyéb kemokinek pl. CXCL13 és CCL21 hatására új ektópiás CG-ket hoznak létre 

(Meraouna és mtsai 2006). A gyulladás antigén prezentáló sejteket vonz a thymusba, 

további centrum germinativumok jönnek létre, antitestek termelődnek, aktiválódik a 

komplementrendszer. A germinális centrumokban az affinitásérés során nagy affinitású 

antitestek jönnek létre a mioid sejteken található funkcionális AChR-ok ellen. A pro-

inflammatorikus citokinek tovább fokozzák a thymus epitheliális és mioid sejtjeinek 

AChR alegység expresszióját (Le Panse és mtsai 2008), mely hozzájárul az anti-AChR 
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ellenes immunválasz fenntartásához. Az autoantitestek a csecsemőmirigyet elhagyva, az 

MG effektor fázisában a NMJ-ban található AChR-okat károsítják. 

Több megfigyelés is arra utal, hogy a hyperplasia valóban a csecsemőmirigy gyulladása 

következtében alakulhat ki. A gyulladás létrehozásáért számos kórokozó felelős lehet. 

Egyrészt poliovirus-fertőzött makrofágokat mutattak ki thymus hyperplasiás 

myastheniás betegek csecsemőmirgyében, míg a kontrollokban nem találtak fertőzött 

sejteket (Cavalcante és mtsai 2010). Másrészt perzisztáló Epstein-Barr vírust találtak 17 

myasthenias thymusból 13-ban esetben, míg a 6 kontrollban az nem volt kimutatható 

(Cavalcante és mtsai2 2010). Felmerült továbbá, hogy mind a hepatitis-C vírus, mind a 

herpes simplex vírus szerepet játszhat az autoimmunitás beindításban molekuláris 

mimikri útján, ugyanis egyes virális epitopok keresztreaktivitást mutatnak az AChR-ral 

(Schwimmbeck és mtsai 1989, Eddy és mtsai 1999) 

Microarray vizsgálatok kimutatták, hogy a gén expressziós profil más anti-AChR 

antitest pozitív illetve negatív hyperplasticus thymus szövetben (Le Panse és mtsai 

2006), amely eltérő patomechanizmusra enged következtetni. Bár mindkét esetben 

magasabb az MHC, az immunoglobulin és egyes B-sejt faktorok, valamint a 

hyperplasiáért részben felelős CXCL13 gének expressziója, a szeronegatív esetekben 

szignifikánsan magasabb egyes, az izom fejlődésében szerepet játszó, a szinaptikus 

jelátviteli folyamatokban, valamint a vírus elleni védekezésben résztvevő fehérjék 

expressziója, mint az AChR ellenes antitest pozitív esetekben (Le Panse és mtsai 2006).  

Thymoma esetén a patomechanizmus más. Itt az alapvető folyamat a kóros autoimmun 

T-sejtek keletkezése és perifériára történő kijutása a szelekciós mechanizmusok 

csökkent hatékonyságú működése miatt. Az autoantigénekre intoleráns T-sejtek a 

periférián fokozatosan a normál T-sejtek helyébe lépnek. A perifériára jutott T-sejtek 

aktivációja indíthatja el az autoimmun folyamatot valamilyen fertőzés és molekuláris 

mimikri folytán. 

Érdekes módon az anti-AChR pozitív myastheniás betegek gyakori thymus 

hyperplasiájával szemben az anti-MuSK pozitív betegekben viszonylag kevés a 

csecsemőmirigy elváltozás (Lauriola és mtsai 2005), mely a fenti 

patomechanizmusoktól eltérő autoszenzitizációs folyamatra enged következtetni. 
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I.2/2.2. Az izom szerepe myasthenia gravisban 

A myasthenia gravis patomechanizmusában az izom nemcsak passzív elszenvedője, 

hanem aktív résztvevője a kórfolyamatnak. Patkány izomsejt kultúrában, AChR ellenes 

antitesttel való kezelést követően az interleukin-4 receptor (IL4R) expressziója megnőtt. 

Patkányok izomszövetében is nőtt mind az IL4R, mind az IL15, mind pedig a monocita 

kemoattraktáns protein (monocyte chemoattractant protein 1=MCP-1) expressziója az 

AChR ellenes antitest passzív átvitelét követően. Az MCP-1 további IL4 termelő T-

sejteket vonzott az izomhoz ezzel fokozva a betegség progresszióját (Shandley és mtsai 

2009, Reyes-Reyna és mtsai 2002). Szintén kimutatták, hogy a myasthenias betegek 

izomszövetében az MHCI, thymoma jelenléte esetén pedig az MHCII molekulák is 

fokozottabb mértékben fejeződnek ki (Iwasa és mtsai 2010), melyek szintén autoimmun 

mechanizmusok progresszióját segíthetik elő. Az MHCI molekulák számának 

növekedését tapasztalták INFγ hatására (Curnow és mtsai 1998). 

 

I.2/2.3. Az ösztrogén szerepe MG-ben 

Az ösztrogén feltételezhetően szerepet játszik több autoimmun betegség 

patogenezisében is, többek között a Th2 sejtek által mediált immunválaszok 

serkentésével, az antitest termelés fokozásával (González és mtsai 2010). Az antitest 

termelés serkentése a citokin miliő megváltoztatásán túl az AID átírásának fokozásával 

is megvalósul, az AID promoterében található ösztrogén receptor kötő helyek 

közvetítésével (Pauklin és mtsai 2009). Továbbá ösztrogén receptorok találhatók az 

AID-et szabályozó HoxC4 gén promoter régiójában is, mely lehetővé teszi az AID még 

finomabb szabályozását (Mai és mtsai 2010).  

Több megfigyelés is arra enged következtetni, hogy az ösztrogénnek szerepe lehet az 

autoimmun myasthenia gravis létrejöttében is. Egyfelől a betegség kialakulásának első 

csúcsa termékeny korban lévő nőkben van. Másrészt a terhesség alatt a betegség tünetei 

fluktuálnak, míg szülést követően a betegek tünetei általában javulnak. Delpy és mtsai 

kimutatták, hogy az AChR-specifikus Th1 sejtek in vivo expanziójához az antigénnel 

történt találkozás előtt szükséges az ösztradiol, és ez a hormon jelentős mértékben 

súlyosbítja egerekben a kísérletes autoimmun MG tüneteit (Delpy és mtsai 2005). Az 

ösztrogén két nukleáris receptoron keresztül hat, az ösztrogén receptor alfán (ERα) és 

betán (ERβ) keresztül. Ezek expressziója és aktiváltsági állapota befolyásolja az 
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ösztrogén hatását. Myastheniában szenvedő betegek T-sejtjein mindkét fenti receptor 

expressziója fokozott az egészséges kontrollokéhoz képest, ami a betegek T-sejtjeinek 

kóros szabályozására utal (Nancy és mtsai 2005). 

 

I.2/2.4. A citokinek szerepe MG-ben 

A citokineket nagy mennyiségben szecernálják a T-sejtek, B-sejtek, NK sejtek és 

makrofágok. Az INFγ génje erős expressziót mutat az MG-s thymusokban, és a gén 

expresszió fokozódása növeli az AChR transzkripcióját a csecsemőmirigy epitheliális 

sejtjeiben, ezzel is erősítve az autoimmun folyamatokat (Poea-Guyon és mtsai 2005). 

Továbbá az INFγ-t a NMJ-ben konstitutív módon szecernáló transzgén egerekben a 

myastheniához hasonló tünetek jönnek létre (Balasa és mtsai 1997), míg az INFγ KO 

egerekben AChR-ral történt immunizálást követően az experimentális autoimmun 

myasthenia gravis (EAMG) sokkal enyhébb lefolyású (Zhang és mtsai 1999). Az MG-

ban szenvedő betegek PBMC-i által termelt IL10 mennyisége emelkedett a kontroll 

csoporthoz képest (Huang és mtsai 1999). Ez a citokin a B-sejtek hatékony 

differenciálódási faktora, mely növeli mind az IgM, mind az IgG és IgA termelést. Az 

MG-ban szenvedő betegek szérum IL18 és IL6 szintje is emelkedett.  

A myastheniás betegekből származó anti-AChR CD4+ T-sejt vonalak, melyek az AChR 

alegységeire, vagy individuális epitópjaira specifikusak, mind IL2-t, mind IL4-et 

termelnek a megfelelő AChR antigénnel történt stimulációt követően (Yi és mtsai 

2008). Mivel munkám során az IL4 receptor illetve IL2 receptor β polimorfizmusokkal 

foglalkoztam, az IL4 és IL2 illetve receptoraik myastheniában betöltött szerepét fejtem 

ki részletesebben. 

 

I.2/2.4.1. Az IL4 és IL4Rα szerepe MG-ben 

Az IL4 myastheniában sokrétű szerepet tölthet be. Az IL4 szükséges a B-sejtek 

életképességének és proliferációjának fenntartásához, emberben az IgE és IgG-re 

történő osztályváltáshoz (review: Paul és mtsai 1989, Avery és mtsai 2008), de elősegíti 

az autoantitestek termelődését is (Foote és mtsai 2004). Az IL4 továbbá az izomszövetre 

is hat MG-ben (lásd korábban). Több megfigyelés utal azonban arra, hogy az IL4-nek a 

kísérletes autoimmun myastheniában inkább protektív szerepe van, ugyanakkor 

emberben végzett megfigyelések nem állnak rendelkezésre. Egér modellekben a 
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kísérletes myasthenia gravis létrehozására egy módszer a torpedo californica nevű 

halból izolált AChR-ral („torpedo AChR‖) immunizálás. Ebben az esetben a torpedo 

AChR ellen az egérben antitestek termelődnek, de T-sejt aktiváció nincs. Il4 génkiütött 

egerekben, a torpedo AChR-ral történt immunizációt követően, a vad típusú egerekkel 

szemben nemcsak a torpedo AChR ellen, de az egér AChR ellen is termelődnek 

autoantitestek, amelyek tartós izomgyengeséget okoznak. Ez a szabályozó 

mechanizmusok diszfunkciójára enged következtetni (Conti-Fine és mtsai 2008, 

Monfardini és mtsai 2002, Ostlie és mtsai 2003). Továbbá az Il4 knockout egerekben 

akkor is kialakulnak a myasthenia tünetei torpedo AChR-ral történő immunizálást 

követően, ha előzőleg nasalisan illetve mucosalisan kezelték őket AChR antigénekkel, 

míg a vad típusú egerekben a hasonló kezelés kivédte a myasthenia kialakulását. Ez a 

megfigyelés is arra utal, hogy AChR ellen kialakított mucosalis toleranciában szerepe 

van az IL4-nek (Karachunski és mtsai 1999, Milani és mtsai 2006). Az IL4 az IL4 

receptoron fejti ki a hatását. Az IL4R alfa alegységének (IL4Rα) hét, aminosav 

változásban megnyilvánuló SNP-je ismert a kódoló szakaszokban, kaukázusi 

populációban. Ezek közül háromnak funkciója ismert, az IL4 jelátviteli útban vesznek 

részt (I75V, S503P, Q576R). Ezen SNP-k asszociációját több megbetegedéssel, így 

atópiás asztmával (Wenzel és mtsai 2007), rheumatoid arthritisszel (Prots és mtsai 

2006) és sclerosis multiplexszel (Mirel és mtsai 2004) is kimutatták, ugyanakkor 

myasthenia gravisban esetleges szerepüket nem vizsgálták.  

 

I.2/2.4.2. Interleukin-2 (IL2) és IL2 receptorok (IL2R)  

Az antigén T-sejt receptorhoz való kötődése IL2 termelődést és szekréciót, valamint az 

IL2R sejtfelszíni expresszióját váltja ki, melyen autokrin módon hatva T-sejt aktivációt 

eredményez. Az IL2/IL2R komplex stimulálja a citotoxikus T-sejtek növekedését, de 

szükséges a regulátoros T-sejtek fejlődéséhez is. EAMG-ben kimutatták, hogy az NKT 

sejtek által termelt IL2 a a regulátoros T-sejteken (Treg) hatva mérsékli a myastheniás 

tüneteket (Liu és mtsai 2005). Az IL2 a hatását az IL2 receptoron fejti ki. Az IL2R 

három alegységből álló komplex. Az α és β alegység az IL2 megkötéséért felelős, míg a 

β és γ alegységek a jelátvitelben vesznek részt. 

Az IL2Rβ tehát szükséges mind az IL2 megkötéséhez, mind a jelátvitelhez. Myasthenia 

gravisban korábban nem írták le a gén polimorfizmusainak asszociációját, de egy nagy, 
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egész genomot lefedő asszociációs vizsgálat (genome wide association study= GWAS) 

egy kaukázusi populációban a gén 5’ szabályozó régiójában talált egy rheumatoid 

arthritisszel erős asszociációt mutató polimorfizmust (rs743777) (Barton és mtsai 2008; 

Wellcome Trust 2007).  

 

I.2/2.5. A kemokinek szerepe MG-ben 

A centrum germinativumok kialakításában fontos szerep jut a kemokineknek, mint pl. a 

CXC kemokin ligand 13 (CXCL13)-nak és CCL21-nek (Shiao és mtsai 2010). 

Kimutatták, hogy a myastheniás thymusban mindkét kemokin expressziója fokozott 

(Meraouna és mtsai 2006). Microarray vizsgálatok alapján EAMG-s patkányok 

nyirokcsomóiban illetve izomszövetében az INFγ által indukált protein 10-nek (INFγ 

induced protein 10 =IP10) és receptorának, a CXCR3-nak, valamint egyes 

foszfodiészterázoknak a kóros szabályozását írták le (Feferman és mtsai 2005). 

 

I.2/2.6. A komplement rendszer szerepe MG-ben 

Az anti-AChR ellenes antitestek, a komplement aktivációs kaszkád klasszikus útját 

elindítva, komplement által közvetített lízis utján is károsítják a neuromuszkuláris 

junkciót. A komplement aktiváció mannóz kötő lektin (MBL) útvonala valószínűleg 

nem játszik szerepet MG-ben, az MBL szint sem változik ebben a betegségben (Li és 

mtsai 2009). A klasszikus út szerepére utal, hogy C2, C3 és C4 komplement fehérjék 

génkiütött egéreiben nem alakul ki experimentális autoimmun mysthenia gravis 

(Christadoss és mtsai 2008). A MG súlyossága korrelál a szérum C3 szinttel generalizált 

anti-AChR antitest pozitív esetekben (Liu és mtsai 2009). Myastheniás betegek 

hyperplasiás thymus szövetében is kimutatható mind az epitheliális, mind a mioid 

sejteken a komplement aktiváció (Leite és mtsai 2007). 

Ocularis myasthenia gravisban leírták a komplementrendszert szabályozó, „decay 

accelerating factor‖ gén polimorfizmusát, mely a komplementaktivitás növekedéséhez 

és komplement-mediálta külső szemizom károsodáshoz vezet (Heckmann és mtsai 

2010).  
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I.2/2.7. A T-sejtek szerepe MG-ben 

A T-sejtek szerepét az MG patogenezisében számos kísérletes és klinikai eredmény is 

alátámasztja. A thymomákban megváltozik a T-sejt összetétel, kórosan felszaporodnak 

a CD8+ sejtek (Hoffacker és mtsai 2000). A betegség kialakulásához a myasthenia 

gravis kísérletes állatmodelljében is nélkülözhetetlenek a T-sejtek. A betegségben 

szerepet játszó nagy affinitású, IgG típusú anti-AChR antitestek létrejöttéhez szükséges 

az aktivált T-limfociták és B-sejtek kölcsönhatása. CD4+ T-sejt hiányos egerekben nem 

alakulnak ki az experimentális autoimmun myasthenia gravis tünetei. Nemcsak a CD4+ 

T-sejtek, hanem az általuk szecernált citokinek is meghatározó szerepet játszanak a 

betegségben (lásd korábban). A Th1 sejtek pro-inflammatorikus citokineket termelnek, 

pl. az INFγ-t, vagy IL2-t, melyek antigén prezentáló sejteket aktiválhatnak. A termelt 

citokinek a B-sejtek proliferációját segíthetik elő, valamint hozzájárulhatnak a 

komplementaktiváló IgG alosztályokra történő izotípusváltáshoz, melyek a 

neuromuszkuláris junkció károsodását idézhetik elő. A Th2 sejtek általában anti-

inflammatorikus citokineket szecernálnak, és gátolják az aktivált antigénprezentáló 

sejtek és Th1 sejtek működését. Azonban egyes Th2 citokinek, mint pl. az IL4 és IL10 

B-sejt proliferációt és differenciácót elősegítő fontos faktorok. A CD4+CD25+ 

regulátoros T-sejtek a perifériás tolerancia fenntartásában és az autoimmun folyamatok 

meggátlásában elengedhetetlenek. Ex vivo differenciáltatott Tregek gátolják az EAMG 

progresszióját (Aricha és mtsai 2008). Myasthenia gravisban kimutatták, hogy bár a 

hyperplasiás csecsemőmirigyben a Treg sejtek száma szignifikánsan nem tér el az 

egészségesekétől, funkciójuk károsodott (Balandina és mtsai 2005). Ugyanígy MG-ben 

szenvedő thymomás betegek vérében csökkent a Tregek száma, és itt is 

funkciókárosodást mutattak ki (Ströbel és mtsai 2004, Matsui és mtsai 2010). Az IL-17 

deficiens egerekben nem alakul ki experimentális autoimmun myasthenia gravis, mely a 

közelmúltban felfedezett Th17-es sejtek szerepére enged következtetni. Ezzel 

összhangban áll az a megfigyelés, mely szerint, az IL17 szintje is emelkedett EAMG-

ben (Mu és mtsai 2009). Kimutatatták, hogy EAMG-s egérmodellekben az acetilkolin 

receptor reaktív Th17 sejtek kostimulációs faktorokat biztosítanak az anti-AChR 

antitesteket termelő B-sejteknek. A működésükhöz IL6 és CC kemokin ligand 2 (CCL2) 

termelő CD11b+ sejtek szükségesek (Bai és mtsai 2008).  
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I.2/2.8. Makrofágok és dendritikus sejtek szerepe MG-ben 

Follicularis hyperplasia esetén a csecsemőmirigyen belül, a mioid és epitheliális sejtek 

által expresszált AChR a trigger az autoimmun folyamat beindításában. A kóros 

autoimmunitáshoz azonban az AChR MHCII-n keresztüli antigénprezentálása is 

szükséges. A fenti sejtek azonban nem expresszálnak MHCII-t. Ugyanakkor a 

hyperplasticus csecsemőmirigyben a mioid sejtek közel kerülnek a dendritikus sejtekhez 

valamint makrofágokhoz, melyek feltételezhetően felveszik az AChR-t a mioid 

sejtektől, és bemutatják az AChR reaktív T-sejteknek, melyek jelen lehetnek az 

egészséges T-sejt repertoárban is. Ezt követően ezek a Th sejtek nyújtanak segítséget a 

B-sejteknek az autoantitestek termeléséhez mind a thymusban, mind a periférián.  

 

I.2/2.9. A B-limfociták szerepe a myasthenia gravis patomechanizmusában 

A nagy affinitású antitesteket termelő B sejtek érése a centrum germinativumokban 

megy végbe. A myastheniára jellemző az ektópiás csíracentrumok létrejötte, és így a 

fokozott B sejt termelés. A B-sejtek túlélését és aktivációját többnyire a tumor nekrózis 

faktor (TNF) szupercsalád tagjai teszik lehetővé, pl. a centrum germinativumok 

dendritikus sejtjei és makrofágjai által expresszált APRIL (a proliferation inducing 

ligand) (Badr és mtsai 2008; Thangaraj és mtsai 2006), illetve a BAFF (B-cell 

activating factor). Kimutatták, hogy a myastheniás betegek BAFF szérumszintje 

magasabb, mint az egészséges kontrolloké, és ez feltehetőleg hozzájárul az 

autoantitesteket termelő B-sejtek túléléséhez (Ragheb és mtsai 2008). Az aktiválódott és 

differenciálódott B-sejtek az autoantitestek termelése és immunkomplexek képzése 

mellett számos citokin és kemokin termelése révén járulnak hozzá a patogenezishez. Az 

említett citokinek révén szabályozzák a follicularis dendritikus sejtek aktivációját, és a 

limfoid neogenezist, de antigén prezentáló sejtként is fontos szerepük van (összefoglaló: 

Conti-Fine és mtsai 2008). A citokinek és az immunsejtek MG-ben feltételezett szerepét 

a 4. ábra foglalja össze. 
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4. ábra: A citokinek és immunsejtek feltételezett szerepe a myasthenia gravis 

pathomechanizmusában IL: interleukin, +:serkent, -: gátol 

 

I.2/3 Szénhidrátfelismerő rendszerek és a glikoziláció immunregulációs szerepe 

Mind az emlős sejtek, mind a mikróbák komplex szénhidrátstruktúrák meghatározott 

mintázatával rendelkeznek. A sejtfelszínen található szénhidrátok érzékelőkként és 

biokémiai szignálokként is működhetnek (Gabius 2006). Szervezetünk olyan felismerő 

rendszerrel rendelkezik, mely a saját és a patogén szénhidrát-profilok érzékelésére 

szolgál (Buzás és mtsai 2006). A szénhidrátok szerkezeti diverzitását nézve, azok 

komplexitása messze meghaladja mind a nukleinsavak, mind a proteinek 

szerveződésének bonyolultságát. Az antitestekkel reagáló oligoszaharidok becsült 

mérete di-és hexaszaharid között változhat. Ha csak a hexamer szerkezetek variációs 

lehetőségeit tekintjük, 4096 (azaz 4
6
) hexanukleotid, 64 millió (azaz 20

6
) hexapeptid, és 

1.44 x 10
15

 hexaszaharid képződésére létrejöttére van lehetőség (Laine 1997). A 

glikoproteinek létrejöttekor a szénhidrát struktúrák 41 különböző módon 
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kapcsolódhatnak a fehérjékhez (Spiro 2002). Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelem 

irányul a poszt-transzlációs fehérje módosítások alapvető, és különböző betegségekkel 

kapcsolatos jelentőségére. Annak ellenére, hogy a glikoziláció a leggyakoribb poszt-

transzlációs módosítások egyike, és az emberi proteinek 50-70%-a glikozilálódik, a 

glikoziláció szerepe a humán betegségekben még kevéssé felderített. Ismert azonban, 

hogy a saját molekulák glikoziláltságának megváltozása a dendritikus sejtek érésén, és 

az általuk közvetített hatékony immunválasz révén autoimmun folyamatok 

kialakulásához vezethet (’t Hart és mtsai 2004).  

A szénhidrátfelismerő rendszerek számára a következő szénhidrátok szolgálhatnak 

ligandként az emlős sejtfelszínen: terminális sziálsav, galaktóz, fukóz, mannóz, N-

acetil-galaktózamin (GalNAc) és N-acetil-glükózamin (GlcNAc). Ezek közül a 

terminális GlcNAc felismerése szoros összefüggést mutat az autoimmunitással, hiszen 

számos autoimmun megbetegedés, mint például az RA valamint psoriasis során is 

találtak GlcNAc felismerésére képes autoantitesteket (Sharif és mtsai 1990, Mathov és 

mtsai 1996).  

RA-ban egyes glükózaminoglikánokkal reagáló természetes autoantitestek vannak jelen 

(György és mtsai 2008), melyek szintje korrelál a betegség súlyosságával. Az MG 

szempontjából a NMJ-ben található legfontosabb fehérjék (AChR, agrin, MuSK) 

mindegyike erősen glikozilált (Martin 2002). A glikoziláció hiánya megváltoztatja az 

AChR-ok konformációját és stabilitását (Merlie és mtsai 1989, Ramanathan és mtsai 

1999). Az AChR mind az öt alegysége erősen glikozilált. A myasthenia gravisban 

szereplő immundomináns epitóp az α alegység N-terminális végén található, 

szerkezetileg igen közel a mannóz-gazdag N-glikozilált Asn143 aminosavhoz 

(összefoglaló: Petty és mtsai 1993). A MuSK mindkét glikozilációs helyének mutációja 

elősegíti mind a MuSK, mind az AChR-ok foszforilációját, s ezzel az AChR-ok 

klaszterekbe rendeződését és aktivációját (Watty és mtsai 2002). Az NMJ többi, erősen 

glikozilált komponense, pl. az agrin is elengedhetetlen az NMJ integritásának a MuSK 

és az AChR működésének megőrzéséhez, ezek glikoziláltsági állapota befolyásolja 

aktivitásukat (Parkhomovskiy és mtsai 2000).  

Az egészséges thymus különböző régióiban megfigyelhető eltérő glikoziláltsági 

mintázat a T-sejtek érésében jelentős szereppel bír. Lektin vizsgálatok kimutatták, hogy 

pl. a magas mannóz tartalmú glikokonjugátumok a cortexben találhatóak, a medullában 
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való előfordulásuk nem jellemző. A thymus nyirokerei is eltérő glikoziláltsági 

mintázatot mutatnak, attól függően, hogy a medullában, cortexben vagy interlobuláris 

terekben találhatóak-e. Egyes szerzők feltételezik, hogy ezek az eltérő glikoziláltsági 

mintázatok segítenék meghatározni a timociták vándorlási irányát a csecsemőmirigyen 

belül (Paessens és mtsai 2007). Megfigyelték továbbá, hogy egyes proteoglikánok pl. a 

biglycan illetve decorin IL2-vel együtt a hyperplasiás csecsemőmirigy milieu-jében 

növelik az antitesttermelő B-sejtek számát (Kikuchi és mtsai 2008). 

I.2/3.1.  Toll-like receptorok 

Autoantitestek hatására a Toll-like receptorok internalizálódhatnak az őket kifejező 

sejtekben, ahol a plazmocitoid dendritikus sejtek interferon α termelését és az 

antigénprezentáló sejtek proliferációját, citokintermelését segítik elő (Elkon és Casali 

2008). A Toll-like receptorok közül a TLR2 és TLR4 képes szénhidrát epitópok 

felismerésére, melyek a különböző mikrobiális struktúrák mellett gazdaszervezet-

eredetű hialuronsav degradációs termékek (Termeer és mtsai 2002), továbbá a TLR4 

esetében a heparán-szulfát lehetnek (Johnson és mtsai 2002). Myasthenia gravisban 

szenvedő betegek hyperplasiás illetve involúciós thymus szövetében emelkedett TLR4 

expressziót mutattak ki az egészséges kontrollokhoz képest (Bernasconi és mtsai 2005). 

Feltételezhető, hogy ezekben a betegekben az autoimmun folyamatot valamilyen 

thymus infekció indítja be, mint ahogyan ezt a thymus szerepe MG-ben című 

alfejezetben tárgyaltam (23-25.oldal).  

 

I.2/3.2. Galektinek, a galektin-1 és galektin-8 

A galektinek ubikviter szénhidrátkötő fehérjék (lektinek), melyek kifejezett β-

galaktozid affinitást mutatnak. Jelenleg 15 fajtájuk ismert, szerkezetük alapján két nagy 

csoportra oszthatók: az egy illetve két szénhidrát felismerő domént (carbohydrate 

recognition domain=CRD) tartalmazó proteinekre. Többüknek jelentős szerepet 

tulajdonítanak az autoimmunitás kialakulásában (összefoglaló: Schwartz-Albeitz 2009). 

E fehérjék egyik legismertebb képviselője, az egy szénhidrát felismerő domént 

tartalmazó galektin-1 (LGALS1), mely az adhéziót és növekedést elősegítő 

galektinekhez tartozik. A különböző autoimmun betegségekben betöltött szerepének 

jelentős irodalma van (összefoglaló: Schwartz-Albeitz  2009).  
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Több vizsgálat utal a galektin-1-nek a myasthenia gravis patomechanizmusában 

betöltött lehetséges szerepére. A fiatal csecsemőmirigyben a galektin-1-et nagy 

mennyiségben termelik a thymus TEC sejtjei. A galektin-1 az éretlen T-sejtek thymus 

epithelhez való kötődését segíti elő, valamint egyes timocita szubpopulációk, és az 

aktivált T-sejtek apoptózisát indukálja pl. CD45-ön keresztül (Earl és mtsai 2010). A 

galektin-1 thymus T-sejtek apoptózisára gyakorolt hatását a CD45 glikoziláltsági 

állapota jelentős mértékben befolyásolja (Earl és mtsai 2010).  

Thymus hyperplasiában és thymomában a galektin-1 expresziója jelentősen megnő 

(Hafer-Macko és mtsai 1996), és ez a galektin-1 myastheniában játszott esetleges 

szerepére utalhat. Ezt az is alátámasztja, hogy a galektin-1 harántcsíkolt izomsejtekben 

is nagy mennyiségben expresszálódik, szerepet játszik a miogenezisben, és expressziója 

fokozott az izom denervációja utáni regenerációs fázisban (Bardosi és mtsai 1989, 

Svensson és mtsai 2009). A galektin-1 további szerepére utalhat, hogy a MG kísérletes 

állatmodelljében a betegség tünetei enyhülnek galektin-1 hatására (Levi és mtsai 1983) 

A galektin-8 a galektin 1-gyel szemben két CRD domént tartalmazó protein. Szerepét 

több autoimmun betegség patomechanizmusában is felvetették, pl. mennyisége megnő a 

rheumatoid arthritises synoviális folyadékban, ahol a RA-ban található specifikus CD44 

variánshoz kötődve befolyásolja a lokális limfociták apoptózisát (Tribulatti és mtsai 

2009). SLE-ben, RA-ban és szepszisben is kimutattak galektin-8 ellenes antitesteket 

(Massardo és mtsai 2009). A galektin-8 szerepe változó a T-sejtek különböző 

aktiváltsági állapotától függően: míg a naív humán CD4+ T-sejtek proliferációját 

fokozza, addig a CD3/CD28-cal preaktivált T-sejtekben apoptózist indukál (Cattaneo és 

mtsai 2010). Bár a myasthenia gravis patogenezisében betöltött szerepét az irodalom ez 

idáig nem vizsgálta, a T-sejtekre gyakorolt hatása miatt releváns fehérje lehet ebben a 

betegségben is. 

 

I.2/3.3. A mannóz-kötő lektinnek fontos szerepet tulajdonítanak a saját struktúrák, 

mint például az immunkomplexek eliminálásában. Az MBL képes a dimer és polimer 

IgA, az agalaktozil IgG és bizonyos IgM immunglobulinok megkötésére, továbbá kulcs 

résztvevője a lektinhez kötött komplement aktivációs útvonalnak. Ismert, hogy az 

EAMG kialakulásához szükséges a C4 faktor, azonban kimutatták, hogy MBL 

génkiütött EAMG állatmodellben AChR-ral történő immunizációt követően a betegség 
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továbbra is kialakul, továbbá myasthenias betegek MBL szérum szintje sem tér el a 

kontroll csoportétól (Li és mtsai 2009). Mindebből azt a következtetést vonták le, hogy 

az MBL útvonal valószínűleg nem játszik kulcs szerepet az MG és EAMG 

kialakulásában. 

 

I.2/3.4. Természetes és patológiás antitestek immunregulációs szerepe 

A szérum IgM, IgG és IgA molekulák túlnyomóan a B1 B-sejtekből származó 

természetes autoantitestek (NAb, natural autoantibody). Ezek a polireaktív és alacsony 

affinitású immunglobulinok a fertőző ágensekkel szemben az első védelmi vonalat 

képezik. Cohen az NAb-k rendszerét ’immunológiai homunculusként’ említi (Cohen 

2007), mely rendszer változása az adott megbetegedés korai markereként vagy 

prediktoraként használható (Quintana és mtsai 2004, Poletaev és mtsai 2008). Az IgM 

típusú természetes antitestek részt vesznek a baktériumok illetve apoptotikus sejtek 

eliminálásában, elősegítik azok fagocitózisát, továbbá szabályozzák a B-sejt fejlődést és 

túlélést (Ehrenstein 2010). A NAb-ok szerepet játszanak ezen kívül mind a szénhidrátok 

felismerésében, mind az autoantigén prezentációjában. Míg az IgG típusúak az 

autoimmun betegségben inkább patológiás szerepet játszanak, az IgM típusúak egyes 

vizsgálatok szerint védő hatást fejtenek ki (Manson és mtsai 2005). 

A MG-ra számos autoantigénnel szembeni autoantitest termelődése jellemző. Ezek 

közül a legismertebbek közé tartoznak a korábban már tárgyalt az AChR, MuSK, 

rianodin receptor és titin ellenes antitestek. Bár az autoimmunitás kialakulásának 

kutatásában egyre nagyobb figyelem összpontosul a szénhidrát epitópok vizsgálatára, 

szénhidrát ellenes antitestek jelenlétét, illetve ezeknek az esetleges szerepét az MG 

kialakulásának hátterében korábban nem vizsgálták annak ellenére, hogy a NMJ 

fehérjéinek többsége erősen glikozilált. 

 

I.2/4. A myasthenia gravis genetikai háttere 

Mivel a betegség ritka, így kevés egypetéjű iker tanulmány áll rendelkezésre. Az 

irodalmi adatok alapján az egypetéjű ikrekben 40% az MG konkordanciája (Hjelmström 

és mtsai 2000). Továbbá, míg a betegség prevalenciája igen alacsony a kaukázusi 

populációban, addig a családi rizikó akár 4-7% is lehet, amely a genetikai háttér 

szerepét támasztja alá (Hjelmström és mtsai 2000). Ezt a feltételezést tovább erősíti, 
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hogy a betegség más autoimmun betegségekkel (különösen autoimmun pajzsmirigy 

betegségekkel és rheumatoid arthritisszel) való családon belüli együttes előfordulása 

szintén gyakori. 

A fő hisztokompatibilitási (MHC) antigének eltérő haplotípusai kulcsszerepet játszanak az 

antigén-prezentációban, valamint elengedhetetlenek az ―idegen‖ és a ―saját‖ antigének 

felismerésében (Tournier-Lasserve és Bach 1993). Az immunrendszer stimulációjának 

hatékonysága az MHC allotípusokra jellemző, az MHC ―zsebekben‖ lévő genetikailag 

determinált aminosavakkal való kötődéstől függ. A genetikai tényezők közül a HLA gének 

több polimorfizmusának asszociációja reprodukálható módon igazolódott. Ezek közül a 

HLA-B8 és DR3 polimorfizmusok a korai kezdetű myastheniával, míg a HLA-B7 és DR2 

gének elsősorban a késői kezdetű formákkal asszociáltak (Giraud és mtsai 2008). Az anti-

MuSK pozitív esetekben a DQ5 gén asszociációját mutatták ki (Bartoccioni és mtsai 

2009). A GWAS-ok elterjedésével egyre nagyobb szerep jut a nem-HLA génekkel való 

asszociációk vizsgálatának is. Ezek között szerepelnek az IL10, az IL1β (Sciacca és mtsai 

2002), a β2 adrenerg receptor (Xu és mtsai 2000), a TNFα (Huang és mtsai 1999), a 

PTPN22 (protein tyrosine phosphatase non- receptor type ) (Chuang és mtsai 2009), az 

FcγR (Raknes és mtsai 1998; van der Pol és mtsai 2003), a T-sejt receptor (TCR) gén 

polimorfizmusai (Oksenberg és mtsai, 1989), ocularis myasthenia esetén a komplement 

reguláló fehérje „decay accelerating factor‖ polimorfizmusa (Heckmann és mtsai 2010) 

valamint a CTLA-4 gén promoterének polimorfizmusa (Wang és mtsai 2002). Nem-HLA 

gének asszociációját kutató teljes genom asszociációs vizsgálatok myastheniában még 

nem állnak rendelkezésre. 

Az AChR különböző alegységeinek (α, β, ε alegységek), a MuSK valamint Dok7 gének 

mutációit főként congenitalis myasthenia szindrómákban írták le. A congenitalis 

formában a közelmúltban agrin mutációt is azonosítottak (Huzé és mtsai 2009), mely a 

NMJ dezorganizációját okozta. Ezek a szindrómák azonban nem témái a jelen 

értekezésnek. 
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II 1-2. Célkitűzések 

Munkám célkitűzései alapvetően két témakör köré csoportosulnak  

 

II.1. A HoxC4 transzkripciós faktor emlős antitest diverzifikációban játszott 

szerepének tisztázása HoxC4 knock-out egerek felhasználásával. 

II.2/1. Szisztematikus, integrált klinikai MG adatbázis és biobank építése a 

NEPSYBANK-on belül, mely a Magyar Nemzeti Biobank része. Homogén 

beteg- és korban, nemben illeszkedő kontrollcsoportok alkotása a fenti adatbázis 

felhasználásával. Az MG biobank betegeinek szerotipizálása (szérumból AChR 

ellenes, valamint MuSK ellenes antitestek meghatározása). A minta- és 

adatbankkal kapcsolatos céljainkat a jelen értekezésben bemutatott 

vizsgálatokon túl több, későbbi vizsgálatra és együttműködésre való felkészülés 

szándéka határozta meg.  

II.2/2. A szénhidrát ellenes antitestek szerepének vizsgálata az MG 

patogenezisében. Glükózaminoglikán és más szénhidrát-ellenes antitestek 

jelenlétének kimutatása MG-s szérum mintákból: 

 Betegség biomarkerként használható GAG-ellenes antitest azonosítása 

 MG-re jellemző szénhidrát-felismerő mintázatok meghatározása 

II.2/3. Myasthenia gravisra hajlamosító genetikai tényezők vizsgálata:  

 Az MG asszociációjának vizsgálata a következő immunmodulációban 

szerepet játszó gének bizonyos SNP-ivel: ERα, IL2Rβ, IL4Rα, LGALS1, 

LGALS8.  

 A betegségasszociációt mutató új polimorfizmusok esetleges 

funkcionalitásának igazolása 

A célkitűzéseket az 5. összefoglaló ábra mutatja. 
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5. ábra: A disszertáció célkitűzéseinek összefoglaló ábrája 
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III 1-2. Módszerek 

Az egereken végzett kísérleteket 2005 júliusa és 2006 decembere között a Kalifornia 

Egyetem Irvine-i részlegén végeztem. A kísérletek elvégzését a helyi, egyetemi etikai 

bizottság engedélyezte. A myasthenia gravisos betegek mintáin elvégzett 

vizsgálatokhoz az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai 

Bizottsága hozzájárult (323-6/2005-1018-EKU, 42/KO/2005 és TUKEB 43/2009 

iktatási számú levelek).  

 

III.1 Laboratóriumi módszerek az egérkísérletekhez 

III.1/1.1. HoxC4
–/–

 egerek 

 A használt HoxC4
–/–

 egerekben (melyeket Anne Boulet és Mario Capecchi hozott létre) 

a HoxC4 gént a 2. exonjába helyezett loxP hely segítségével ütötték ki Cre/loxP 

rendszer segítségével. A génkiütés eredményeként egy csonka, nem funkcióképes 

peptid termelődött a HoxC4 fehérje helyett (a homeodomén 95%-a hiányzott). A 

C57BL/6 genetikai hátterű egereket a University of California Irvine-i részlegén 

tenyésztették. Az állatkísérletek a Kaliforniai Egyetem etikai engedélyével történtek. 

 

III.1/1.2. B-és T-sejtek 

Az egér kísérletekben az össz B-és T-sejt számot (B220
+
 illetve CD3

+ 
sejtek), a CD4

+
 

T-sejt arányt, az apoptotizált B-és T-sejtek számát, a PNA
hi

 B-sejt populáció arányát, a 

plazmasejtek (B220
lo

CD138
+
) valamint az NP (4-hidroxi-4-nitrofenilacetil)-kötő 

CD38
hi

IgG1
+
 memóriasejtek számát flow citometriával állapítottuk meg (FACSCalibur; 

BD Biosciences, San Jose, CA, USA). A HoxC4
+/+

 és HoxC4
-/- 

egerek lépéből és Peyer-

plakkjaiból nyert sejtszuszpenziót fikoeritrinnel (PE)-jelölt monoklonális anti-egér 

B220 (RA3-6B2; BD Biosciences), fluoreszcein isothiocianát (FITC)-jelölt 

monoklonális anti-egér CD3 (17A2; BioLegend), peridinin klorofil protein komplex–

jelölt monoklonális anti-egér CD4 (GK1.5; BioLegend), 7-amino-aktinomicin D 

(7AAD, BD Biosciences), FITC-jelölt földimogyoró (peanut) agglutinin (PNA), FITC-

jelölt anti-egér CD138 (281-2) vagy allofikocianin (APC) jelölt anti–egér IgG1 (X56; 

BD Biosciences), PE-jelölt NP (Biosearch Technologies, Novato, CA, USA) vagy 

fikoeritrin-indotrikarbocianin–jelölt (PECy7) monoklonális anti-egér CD38 

(eBiosciences, San Diego, CA, USA) antitestekkel festettük külön-külön, vagy 
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kombinációban (1 µl antitest 10
6
 sejthez). Az apoptotikus sejtek arányát 7AAD festéssel 

határoztuk meg, mely DNS interkaláló festék csak a sérült, apoptotikus sejtek 

membránján jut át, az intakt membránon nem.  

A B220
+
 B-sejt szuszpenziókat lépből illetve Peyer-plakkokból izoláltuk EasySep 

Mouse B Cell Enrichment kit (StemCell Technologies, Vancouver, CA) 

felhasználásával. A PNA
hi

 (centrum germinativum) B sejteket a fenti szuszpenzióból 

nyertük. A B-sejteket PE-jelölt anti-egér CD45R és FITC-jelölt PNA-val festettük. A 

jelölt limfocitákat MoFlo sejt szorter segítségével izoláltuk (DAKO Denmark A/S, 

Glostrup, Denmark), mely 95% tisztaságú PNA
hi

 B220
+
 sejteket eredményezett.  

A CH12F3-2A egér lymphoma vonalat Prof. Dr. Tasuku Honjo (Kyoto-i Egyetem, 

Japán) adta. 

 

III.1/1.3. A B-sejtek sejtciklusának és proliferációjának vizsgálata  

A sejtciklust propidium-jodid (PI) festéssel vizsgáltuk, míg a proliferációt CellTrace 

CFSE sejt proliferációs kit segítségével (Molecular Probes, Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA). A sejteket szérummentes Hank’s oldatban mostuk (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA), majd 10
6
 sejt/ml koncentrációban vettük fel. Azonos térfogatú 2,4 mM CSFE 

(carboxyfluorescein succinimidyl ester) hozzáadását követően a sejteket 12 percig 37 

°C-on inkubáltuk, majd RPMI-ben mostuk.  A sejteket hígítottuk és Escherichia coliból 

származó LPS (20 mg/ml) (szerotípus 055:B5; Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA) 

illetve rekombináns egér IL4 (5 ng/ml; R&D Systems, Minneapolis, MN, USA) 

jelenlétében illetve ezek nélkül tenyésztettük. A sejteket 5 napon keresztül naponta 

áramlási citométerrel vizsgáltuk.  

Az in vivo B sejt proliferációs vizsgálatokhoz az egereket NP16-CGG-vel (16 

molekula4-hidroxi-4-nitrofenilacetil egy molekula csirke gamma globulinhoz 

kapcsolva, Bioresearch Technologies, Novato, CA, USA) immunizáltuk, majd 10 nap 

elteltével 16 órán belül két alkalommal intraperitoneálisan 1 mg BrdU (5-

brómdezoxiuridin)-nal oltottuk. A második oltást követően 4 órával az egeret 

elpusztítottuk és a lép valamint a Peyer-plakkokból származó limfocitáit fikoeritrin-

jelölt monoklonális anti-egér B220 antitesttel (BD Biosciences, San Jose, CA, USA), 

vagy ennek FITC-jelölt PNA-val történt kombinációjával jelöltük. A beépült BrdU-t 
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allofikocianin-jelölt monoklonális anti-BrdU-val tettük láthatóvá (APC BrdU Flow kit 

(BD Biosciences)) áramlási citometriával. 

 

III.1/1.4. NP16-CGG immunizáció és az NP-kötő IgM és IgG1 szintek mérése 

Egészséges, 8-10 hetes, heterozigóta keresztezésből (azaz egy alomból) származó 

HoxC4
+/+

 és HoxC4
-/-

 egereket intraperitoneálisan immunizáltunk 100µg NP-CGG-vel, 

melyhez adjuvánsként Imject alumot használtunk (Pierce, Rockford, IL, USA). Az 

egereket 21 nap múlva intraperitoneálisan ismételten immunizáltuk 100µg NP-CGG-

vel. A primer immunizálást követő 28. napon az egerektől vért vettünk, és az össz NP-

kötő (4-hidroxi-4-nitrofenilacetil-kötő) IgM és IgG szintet specifikus ELISA-val 

mértük. Az egér szérumot az össz IgM mérésére 1:10000, míg az össz IgG mérésére 

1:40000 hígításban alkalmaztuk az ELISA-ban, lyukanként 100µl hígított szérumot 

felhasználva triplikátumban, 37°C-on 1 órán át történő inkubálással. A lemezek mosását 

követően biotin-konjugált anti egér-IgM-et illetve IgG-t  adtunk a lyukakhoz, és a 

lemezeket 1 órán keresztül inkubáltuk 37°C-on. A kimutatást torma-peroxidáz-

streptavidin, majd OPD hozzáadásával végeztük. Az optikai denzitást 492 nm-en 

olvastuk le. A fenti immunizálás hatására létrejött magas affinitású NP3 (1:3 arányú 

BSA-4-hidroxi-4-nitrofenilacetil (NP) konjugátum) (BSA: (marha szérum albumin, 

bovine serum albumin)), és alacsony affinitású NP30 (1:30 arányú BSA-NP 

konjugátum) specifikus antitestek kimutatásához a lemezeket NP3-vagy NP30-BSA-val 

vontuk be (coating). Az egér szérumokat 1:100-hoz hígítottuk, majd 2-szeres hígítási 

sorokat készítettünk. A titereket 50% effektív koncentráció egységekben (EC50) fejeztük 

ki, mely megmutatja, hogy mekkora az a szérumhígítás, amelynél a kötődés a telített 

kötés 50%-a. Ezt GraphPad Prism szoftverrel (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, 

USA) számítottuk ki. 

 

III.1/1.5. Immunhisztokémia (IHK) 

Az NP16-CGG-vel immunizált egerek lépét OCT-be (Tissue-Tek, Sakura-Finetek USA 

Inc, Torrance, CA, USA) ágyaztuk, majd hirtelen fagyasztottuk szárazjégen, és 

kriosztátban metszettük. A metszeteket jéghideg acetonnal fixáltuk, majd szobahőn 30 

percig szárítottuk. BSA-val történő blokkolást követően a metszetekhez PE-jelölt anti-
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egér B220 antitestet (RA3-6B2 klón) adtunk 1:200 hígításban, valamint FITC-jelölt 

PNA-t (E-Y Laboratories Inc.,San Matteo, CA, USA) 1:100 hígításban, és szobahőn 1 

órán keresztül inkubáltuk sötétben. PBS-sel történő mosást követően ProLong gold anti-

fade reagenssel (Invitrogen) fedtük a lemezeket. 

 

III.1/1.6. Az in vitro izotípusváltás vizsgálata 

A lép eredetű B-sejteket 1 x10
6 

sejt/ml sűrűségben 0,05 mM β-merkaptoetanol 

jelenlétében 5% FBS/RPMI 1640-ben tenyésztettük. Az izotípusváltás előidézéséhez 

vagy LPS stimulációt (20 mg/ml) vagy CD154-et expresszáló, baculovírussal 

transzfektált Sf21 rovar-sejtek membránfragmenseivel (a továbbiakban CD154) történő 

stimulációt alkalmaztunk. A különböző izotípusokra való váltás eléréséhez a következő 

reagenseket alkalmaztuk még: rekombináns egér IL4-et (5 ng/ml, R&D Systems) az 

IgG1-re és IgE-re történő váltáshoz, IFNγ –t (50 ng/ml; PeproTech, Rocky Hill, NJ, 

USA) az IgG2a-ra történő váltáshoz; illetve TGFβ1-t (1 ng/ml; R&D Systems), 

rekombináns egér IL5-öt (5 ng/ml; R&D Systems) és dextránnal konjugált δ-lánc 

ellenes antitestet az IgA-ra történő váltás eléréséhez (3 ng/ml; C.M. Snapper ajándéka, 

Department of Pathology, Uniformed Services University of Health Sciences, Bethesda, 

MD, USA). Az IgG2b és IgG3-ra történő izotípusváltáshoz nem kellett extra reagenst 

adni a rendszerhez. A sejteket 4 napig stimuláltuk, majd a felszíni immunoglobulinokat 

FACS-szal mutattuk ki FITC-jelölt patkány anti-egér IgG1 (A85-1), anti-egér IgG2a 

(R19-15), anti-egér IgG2b (R12-3), anti-egér IgG3 (R40-82) vagy anti-egér IgA (C10-

3), illetve PE-jelölt patkány anti-egér CD45R (B220; RA3-6B2 klón; mind BD 

Biosciences) festést követően.  

Az in vitro stimulált B-sejt kultúrák felülúszóiban található immunglobulinok 

mennyiségét ELISA-val mértük. A lemez antigénnel történő fedése („coatolás‖) a 

megfelelő egér immunglobulin izotípus elleni, kecskében termelt poliklonális antitesttel 

történt (Southern Biotechnology Associates, Birmingham, Alabama, USA). A 

blokkolást 1% BSA-val végeztük, majd ezt követően a felülúszókat 1:50-es hígításban 

vittük fel a lemezekre (100µl/lyuk), és 1 órát inkubáltuk 25ºC-on. Többszörös mosást 

követően izotípus-specifikus, biotinnal jelölt monoklonális antitesteket adtunk a 

lemezekhez, majd ismét 1 órányi, 25ºC-on történt inkubálást követően torma-peroxidáz-

streptavidin rendszerrel mutattuk ki. Az egyes immunoglobulin izotípusok 
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koncentrációját kalibrált standard görbe segítségével határoztuk meg a GraphpadPrism 

szoftver felhasználásával. Minden esetben három párhuzamos mérést végeztünk. 

 

III.1/1.7. A szomatikus hipermutációk mennyiségének és minőségének elemzése a 

JH4-iEµ intron DNS régióban 

A Peyer-plakkokból származó B-sejteket azonos alomból származó 12 hetes nem 

immunizált HoxC4
–/–

 és HoxC4
+/+ 

C57BL/6 egerekből tisztítottuk, belőlük DNS-t 

izoláltunk. A SHM analízisére az átrendeződött VHJ558DJH4 génektől downstream 

fekvő intronikus DNS szakaszt (JH4-iEµ) használtuk. A fenti szakasz genomiális DNS-

ből való amplifikálása Platinum Pfx DNS polimerázzal (Invitrogen) történt három 

specifikus forward és két reverz primer felhasználásával nested-PCR technikával. A 

PCR primerek szekvenciáját a 2. táblázat tartalmazza. A következő PCR protokoll 

segítségével amplifikáltunk: 94 ºC 5 percig, majd 35 ciklus: 94 ºC-on 45 másodpercig, 

58 ºC-on 45 másodpercig és 68 ºC-on 1 percig, végezetül 68 fokon 7 percig. A termék 

kb. 900 bp hosszú volt, amennyiben a JH4 átrendeződés megtörtént. A PCR termékeket 

a pCR-Blunt II-TOPO plazmidba (Invitrogen) klónoztuk, és szekvenáltuk, 

megbízhatóan 720bp volt értékelhető a szekvenciából, ezeket vettük csak bele az 

elemzésbe. Csak azokat a szekvenciákat vizsgáltuk, ahol a JH4-iEµ átrendeződés volt 

jelen.  A szekvencia analízis MacVector 7.2.3 szoftverrel (MacVector Inc, Cary, NC, 

USA) történt. 
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5. táblázat: Primerek az egér kísérletekben felhasznált real-time kvantitatív 

RT-PCR, a szemikvantitatív RT-PCR és az intronikus JH4-iEµ DNS 

amplifikásához, valamint a HoxC4 genotipizálásához 

 

Real-time qRT-PCR       

HoxC4 

AID 

GAPDH 

CD79b 

Forward primer 

5’-CTACCTGACCCGAAGAGAA-3’ 

5’-TGCTACGTGGTGAAGAGGAG-3’ 

5’-TTCACCACCATGGAGAAGGC-3’ 

5’-CCACACTGGTGCTGTCTTCC-3’ 

Reverz primer 

5’-TGACCTCACTTTGGTGTTGG-3’ 

5’-TCCCAGTCTGAGATGTAGCG-3’ 

5’-GGCATGGACTGTGGTCATGCG-3’ 

5’-GGGCTTCCTTGGAAATTCAG-3’ 

Semikvantitatív RT-PCR 

HoxC4 

AID 

Cirkuláris Iγ1-Cµ átirat 

GAPDH 

 

5’-TTCACGTTAGCACGGTGAAC-3’ 

5’-GAGGGAGTCAAGAAAGTCACGCTGGA-3’ 

5’-GGCCCTTCCAGATCTTTGAG-3’ 

5’-ATCACTGCCACCCAGAAGACTG-3’ 

 

5’-TCACTTTGGTGTTGGGGAGT-3’ 

5’GGCTGAGGTTAGGGTTCCATCCATCTCAG-3’ 

5’-GAAGACATTTGGGAAGGACTGAC-3’ 

5’-CCCTGTTGCTGTAGCCGTATTC-3’ 

Intronikus JH4-iEµ DNS 

Első kör 

Második kör 

 

5’-AGCCTGACATCTGAGGAC-3’ 

5’-CATCTGAGGACTCTGCNGTCTAT-3’ 

 

5’-TCTGATCGGCCATCTTGACTC-3’ 

5’-CCTCACTCCCATTCCTCGGTTAAA-3’ 

Genotipizálás 

HoxC4 

 

5’-AGCAAGCAACCCATAGTCTACCC-3’ 

 

5’-ATAACCTGGTGATGTCCTCGGTTAAA-3’ 

Csíravonal átiratok 

Iµ-Cµ 

Iγ3-Cγ3 

Iγ1-Cγ1 

Iγ2b-Cγ2b 

Iγ2a-Cγ2a 

Iε-Cε 

Iα-Cα 

 

5’-ACCTGGGAATGTATGGTTGTGGCTT-3’ 

5’-AACTACTGCTACCACCACCACCAG-3’ 

5’-TCGAGAGCCTGAGGAATGTG-3’ 

5’-GATGGGGAGGAGTTGGCAGAT-3’ 

5’-GCTGATGTACCTACCGAGAGA-3’ 

5’-ACTAGAGATTCACAACG-3’ 

5’-CAAGAAGGAGAAGGTGATTCAG-3’ 

 

5’-TCTGAACCTTCAAGATGCTCTTG-3’ 

5’-ACCAAGGGATAGACAGATGGGG-3’ 

5’-ATGGAGTTAGTTGGGCAGCA-3’ 

5’-CGGAGGAACCAGTTGTATC-3’ 

5’-GCTGGGCCAGGTGCTCGAGGTT-3’ 

5’-AGCGATGAATGGAGTAGC-3’ 

5’-GAGCTGGTGGGAGTGTCAGTG-3’ 

Poszt-rekombinációs átiratok 

Iµ-Cγ3 

Iµ-Cγ1 

 

  5’-CTCGGTGGCTTTGAAGGAAC-3’ 

5’-ACCTGGGAATGTATGGTTGTGGCTT-3’ 

 

5’-ACCAAGGGATAGACAGATGGGG-3’ 

5’-ATGGAGTTAGTTTGGGCAGCA-3’ 
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Iµ-Cγ2b 

Iµ-Cγ2a 

Iµ-Cε 

Iµ-Cα 

5’-ACCTGGGAATGTATGGTTGTGGCTT-3’ 

5’-ACCTGGGAATGTATGGTTGTGGCTT-3’ 

5’- CTCGGTGGCTTTGAAGGAAC-3’ 

5’-ACCTGGGAATGTATGGTTGTGGCTT-3’ 

5’-CGGAGGAACCAGTTGTATC-3’ 

5’-GCTGGGCCAGGTGCTCGAGGTT-3’ 

5’- AGCGATGAATGGAGTAGC-3’ 

5’-TAATCGTGAATCAGGCAG-3’                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

III.1/1.8. Kvantitatív real-time RT-PCR és szemikvantitatív RT (reverz-

transzkripciót követő) -PCR 

Az egér lépsejtekből és a Peyer-plakkokból az RNS-t RNeasy Mini Kit (Qiagen, 

Valencia, CA, USA) segítségével vontuk ki a gyártó ajánlása szerint. A reziduális  

DNS-t DNAaseI (Invitrogen) kezeléssel távolítottuk el. A cDNS szintéziséhez 2 µg totál 

RNS-ből indultunk ki, és a SuperScript Preamplification (Invitrogen) rendszert 

alkalmaztuk a gyártó ajánlása szerint. A csíravonal IH-CH, a poszt-rekombináns Iµ-CH, 

az érett VJ558DJH-Cµ transzkriptumok, valamint a HoxC4 és AID expressziós szintjét 

kvantitatív real-time PCR-rel határoztuk meg a megfelelő primer felhasználásával (2. 

táblázat). Ezen felül a cirkuláris Iγ1-Cµ átiratokat, valamint a HoxC4 és AID 

transzkriptumokat szemikvantitatív RT-PCR-rel is meghatároztuk kétszeres hígítási 

sorok alkalmazásával. Közel lineáris volt az összefüggés a felhasznált cDNS mennyiség 

és a PCR termék intenzitása között. 

A kvantitatív real-time PCR-t a DNA Engine Opticon 2 Real-Time PCR Detection 

(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA) rendszeren végeztük, ahol a SYBR Green 

(DyNAmo HS kit; New England Biolabs, Ipswitch, MA, USA) festék beépülését 

mértük a következő protokoll felhasználásával: 50 ºC 2 percig és  95 ºC 10 percig; majd 

40 ciklus a következő paraméterek mellett: 95 ºC 10 másodperc, 60 ºC  20 másodperc, 

72 ºC 30 másodperc és 80 ºC 1 másodperc; adat leolvasás 80 ºC-on; majd a ciklusok 

végén 72 ºC-on 10 percig. Az olvadási görbe analízis fokonként történt 72ºC-tól 95ºC-

ig, majd a mintákat további 5 percig 72ºC-on inkubáltuk. Az értékeléshez a ΔΔCt 

módszert alkalmaztuk.  

 

III.1/1.9. A lehetséges transzkripciós faktor kötőhelyek predikciója 

Az AID promoter régiójában elhelyezkedő lehetséges transzkripciós faktor kötőhelyeket 

súlyozott-mátrix kereséssel azonosítottuk a Match szoftver (BIOBASE, Wolfenbuettel, 
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Németország) segítségével, mely a TRANSFAC 6.0 adatbázist is magában foglalja, és 

annak a pozícionális súlyozott mátrixait használja az analízishez. A program által 

kiadott értékek (‖score‖-ok) megadják, mennyire felelnek meg a bevitt nukleotid 

szekvenciák az adott transzkripciós faktor lehetséges kötőhelyének (pl. mennyire felel 

meg a szekvenciája a transzkripciós faktor által felismertnek, milyen a környezet, azaz 

van-e a közelben az adott faktor esetleg ko-faktorának kötőhelye, stb.). Akkor 1 a score 

értéke, ha 100%-ban megfelel a predikció alapján a kötőhely. A „cut-off‖ értéke 0,75, 

ez alatt a prediktált transzkripciós faktor kötőhely nem teljesíti a program feltételeit. 

 

III.1/1.10. Retrovírusok előállítása. A B sejtek retrovirális transzdukciója 

A TAC és TAC-Aicda retrovirális plazmidokat Cornelius Murretől kaptuk (University 

of California, San-Diego). A retrovírus előállítása a fenti plazmidok és egy „ekotróp‖ 

plazmid (azaz csak egér és patkány sejtek megfertőzésére képes burkot adó plazmid), a 

pEco, HEK293T sejtvonalba történő együttes transzfekciójával állítottuk elő. A 

transzfekciót a ProFection Mammalian Transfection rendszerrel (Promega, Madison, 

WI, USA) végeztük a gyártó előírásának megfelelően. Az így előállított, a HEK293T 

sejtek felülúszóiból centrifugálással kinyert retrovirális konstrukcióval egér lép B 

sejteket transzdukáltunk. A plazmidok szerkezetét az 6. ábra mutatja. 

 

 

6. ábra: Retrovirális konstrukciók. Az ábra a transzdukcióhoz használt plazmidok 

linearizált formáját mutatja. IRES: internal ribosomal entry site, hIL2RA: humán 

IL2RA., LTR: long terminal repeat 
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III.1/1.11 Statisztikai értékelés  

A HoxC4
–/–

 és HoxC4
+/+

 egerekben megfigyelhető mutációs frekvencia és spektrum 

elemzése χ
2
-teszttel történt. Az immunoglobulin titerek, az izotípusváltás és az mRNS 

expressziós változások értékeléséhez párosított t-tesztet végeztünk. 

 

III.2. Módszerek a myasthenia gravis patogenezisét befolyásoló 

tényezők vizsgálatához 

III.2/1. Betegek és kontrollok 

A myasthenia gravisban szenvedő betegek biológiai mintáit és klinikai adatait 2007 

márciusa és 2009 márciusa között az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben 

és a DEOEC Neurológiai Klinikáján, 2009 márciusa és 2011 februárja között a 

Semmelweis Egyetem Molekuláris Neurológiai Központjában gyűjtöttük. A vérvétel 

mellett betegeinktől egy kérdőív kitöltését is kértük (1. melléklet), a mintavétel előtt a 

páciensek írásos beleegyezésüket is adták a munkánkhoz. A számunkra releváns 

klinikai adatok a betegek orvosi dokumentációiból származtak. Mivel így a megcélzott 

betegpopulációnak kevesebb, mint a felétől jutottunk mintához, felvettük a kapcsolatot 

a Myasthenia Gravis Önsegítő Csoporttal, és a közgyűlésükön kértük meg a betegeket a 

vizsgálatokhoz szükséges véradásra. Későbbi időpontban, írásos beleegyezést követően, 

Klinikánkon vért vettünk tőlük. 

Egészséges kontroll mintaként 200, random kiválasztott egészséges véradónak a 

laboratóriumi vizsgálatokból fennmaradt EDTA-s (etiléndiamin-tetraecetsav) csőben 

eltett vérét dolgoztuk fel, melyet Dr. Erdélyi Dániel gyűjtött össze. Az Országos 

Vérellátó Szolgálat a véradók nemét és életkorát bocsátotta rendelkezésünkre kísérő 

adatokként. A véradók személyes és orvosi, kórtörténeti adataival nem rendelkezünk. 

Ezek mellé a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika Molekuláris Neurológiai 

Központjának biobankjában szereplő egészséges kontroll csoportjának biológiai mintáit 

(150 fő) használtuk fel, valamint a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt-és 

Immunbiológiai, a Mikrobiológiai, illetve Molekuláris Neurológiai Központjának 

dolgozóit (50 fő) kértük előzetes írásbeli beleegyezést követően véradásra (3 cső vér). 
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III.2/1.1. Mintagyűjtés  

A vért EDTA-s csövekbe gyűjtöttük a genetikai vizsgálatokra. Emellett a MG-ban 

szenvedő betegek és egyes kontrollok esetén natív csőbe is vért vettünk a szerológiai 

vizsgálatokhoz. Az EDTA-s csöveket 4ºC-on tároltuk a DNS izolálásig, a maradék vért 

pedig -20ºC-on őriztük meg. A natív csöveket 3 órán belül lecentrifugáltuk (500g, 15 

percig), a szérumot felhasználásig -70ºC-on tároltuk. 

 

III.2/1.2. Adatgyűjtés 

a. Célkitűzésünkben egy széleskörű, a myasthenia gravisos betegek adatait 

összegyűjtő adatbázis felépítése szerepelt, mely e jelen dolgozat által bemutatott 

munkán túlmutatva további projektek alapját szolgálhatja. A betegektől gondos 

anamnézis felvételt követően egy kérdőívet töltettünk ki (1. melléklet). Ez a 

betegség pontos kezdetére, a kórkép megjelenésekor tapasztalt, és jelenlegi 

tüneteire, a relapszusok számára, a thymectomia megtörténtére, annak a 

tünetekre gyakorolt hatására, a thymus szövettani vizsgálatának eredményére, a 

beteg által hatékonynak ítélt gyógykezelésre, a vérvételkor szedett 

gyógyszerekre, egyéb kísérőbetegségekre, családi anamnézisre, különös 

tekintettel a családban előforduló egyéb autoimmun betegségek meglétére 

kérdezett rá. A hatékony adatgyűjtés céljából egy Microsoft Excel file-t hoztam 

létre a myastheniás betegcsoport részére, melyben minden egyes beteg minden 

releváns adata egy-egy sorban szerepelt. Ebbe beszerkesztettem a fejenként 10-

15 céljaink szempontjából informatív adatot. A táblázatban szerepeltek a családi 

anamnézis (legfőbbképpen a családban előforduló más autoimmun betegségre 

vagy MG-re irányuló kérdések), a kórelőzmények, társbetegségek a betegség 

kezelésére használt gyógyszerek, azoknak esetleges mellékhatása, a 

thymectomia ténye, annak esetleges pozitív hatása, valamint annak lemérését 

követően az anti-AChR és anti-MuSK antitestek jelenléte. 

A myasthenia gravisos betegek adatgyűjtését témavezetőmmel, Dr. Molnár 

Mária Judittal végeztük. Az összegyűjtött klinikai és laboratóriumi adatokat a 

NEPSYBANK adatbázisba is feltöltöttem (http://molneur.webdoktor.hu/), így a 
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megfelelő etikai engedélyekkel rendelkező orvos és kutató kollegák számára 

ezek a későbbiekben rendelkezésre bocsájthatóak. 

 

b. A természetes autoantitestek vizsgálatához felhasznált 59 MG-s beteg (6 férfi, 53 

nő; átlag életkor 44,2 év átlageltérés: ±11,5 év; életkor tartomány: 22-77 év) 

szérum mintáit a Semmelweis Egyetem Molekuláris Neurológiai Központjában, 

illetve a DEOEC Neurológiai Klinikán, míg az 54 egészséges felnőtt mintát (6 

férfi, 48 nő; átlag életkor 43,8, átlageltérés: ±12,5 év; életkor tartomány: 25-80 

év) a Semmelweis Egyetem Molekuláris Neurológiai Központjában gyűjtöttük. 

A 7 köldökzsinór vérmintát a Semmelweis Egyetem I. számú Nőgyógyászati 

Klinikája bocsátotta a rendelkezésünkre. A vérvételt megelőző egy hónapban a 

betegek nem részesültek plazmaferezisben. 

 

c. A galektin-1 és galektin-8 polimorfizmusok esetleges funkcionális jelentőségének 

igazolásához a PBMC-ket előzetes beleegyezést követően a korábban az 

általunk vizsgált SNP-kre genotipizált, és ezek alapján megfelelő genotípusú SE 

dolgozóktól vettük. 

 

d. A vizsgálatok során felhasznált 6 db izomszövet minta a SE Molekuláris 

Neurológiai Központjának Biobankjából származik. Az izombiopszia 

izomfájdalom miatt készült, azonban a rutin szövettani festések (Sewry és 

Molnár 2010) és elektronmikroszkópos vizsgálat során kóros izomelváltozás 

egyik esetben sem volt igazolható. 

 

III.2/2. Laboratóriumi módszerek a myasthenia gravis patogenezisét 

kutató vizsgálatokhoz 

III.2/2.1. DNS kivonása perifériás vérből 

A DNS-bank létrehozása a betegek EDTA-s csőbe vett perifériás vérének 

felhasználásával történt. Ehhez a QIAamp DNA Blood Mini kitet (Qiagen, Valencia, 

CA, USA) alkalmaztuk, mely segítségével 100 µl-nyi vérmintából 2-5 μg közötti 
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mennyiség DNS-hez jutottunk. A kivont DNS koncentrációját és tisztaságát fotometriás 

módszerrel határoztuk meg.  

 

III.2/2.2. Minták tárolása 

A DNS-t és a szérumot biztonsági célból két részre osztva tároltuk, a SE Genetikai, Sejt 

és Immunbiológiai Intézetében és a SE Molekuláris Neurológiai Központjában. A DNS 

minták mindkét helyen -20°C-os, a szérumok -70°C-os hűtőszekrénybe kerültek. A 

csövek a SE Molekuláris Neurológiai Központjában használt rendszernek megfelelően 

kaptak számozást, míg a betegek személyes és kezelési adatához egy ezektől különböző 

számozást rendeltünk adatvédelmi célokból. 

 

III.2/2.3. AChR és MuSK ellenes antitestek meghatározása 

A betegek szérum mintáiból az anti-AChR és anti-MuSK antitesteket 

radioimmunoprecipitációs assay-vel határoztuk meg (DRG diagnostics, Marburg, 

Németország) a gyártó ajánlása szerint. A szérum vétele előtti egy hónapban a betegek 

nem kaptak sem IvIg-et sem pedig plazmaferezist. A mérés során a 
125

I –tel jelölt α-

bungarotoxint vagy 
125

I –tel jelölt MuSK-ot 5ul vizsgálandó szérum mintával 

inkubáltuk. Az így képződött komplexeket anti-humán IgG-vel precipitáltuk, és a 

radioaktivitás mértékét, mely a mintában található anti-AChR illetve anti-MuSK 

antitestek mennyiségével volt arányos, γ számlálóval mértük. 

 

III.2/2.4. Funkcionális SNP-k predikciója az LGALS1, IL2Rβ és LGALS8 génekben 

A LGALS1 és IL2Rβ gének szabályozó régióit az ELDORADO szoftverrel vizsgáltuk, 

mely a Genomatix weboldalról érhető el (www.genomatix.de). A program azt vizsgálja, 

hogy az adott régiókban található SNP-k megváltoztatják-e a transzkripciós faktor 

kötőhelyeket. 

A galektin-8 esetén nem volt korábban ismert betegség asszociációt mutató SNP, itt a 

kódoló szakaszban kerestünk prediktálhatóan funkcionális SNP-ket a dbSNP alapján 

(www.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

 

http://www.genomatix.de/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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III.2/2.5. Galektin-1, Galektin-8, interleukin receptor 2β és IL4Rα polimorfizmusok 

meghatározása 

A genotípusokat TaqMan allél diszkriminációs assayk-kel (Assay azonosító kódok: 

C_2495792_10, C_2495793_10, C_11885292_10, C_2403397_10, C_1653103_10, 

C_8903092_20, C_2351160_20 és C_2769554 _10 rendre a galektin- 1 rs4820293, és 

rs4820294 valamint az IL2Rβ rs228941 és rs743777, a galektin-8 rs2737713 és az 

IL4Rα rs1805015, rs1801275 és rs1805010 polimorfizmusokra; Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA) határoztuk meg a gyártó előírása szerint. A PCR-eket 96 lyukú 

lemezeket végeztük ABIPRISM 7000 készüléken (Applied Biosystems). A reakció 

elegy a következőket tartalmazta: 10 ng genomiális DNS, 5 µl TaqMan Universal PCR 

Master Mix, 0.25µl 40x Assay Mix, és desztillált víz, úgy hogy a végtérfogat 10 µl 

legyen. A PCR-t a következő protokoll szerint végeztük: denaturáció 95°C-on 10 

percig, majd 40 cikluson át denaturáció 92 °C-on 15 másodpercig, „annealing‖ és 

extenzió 60 °C-on 1 percig.  A PCR-t követően a végpont fluorescencia intenzitást a 

rendszer lemérte minden lyukban. A lemezek allél specifikus intenzitás adatait az ABI 

PRISM 7000 szoftverrel (Applied Biosystems) elemeztük, mely automatikusan 

meghatározza az egyes minták genotípusát.  

 

III.2/2.6. Ösztrogén receptor α polimorfizmusok genotipizálása restrikciós fragment 

hossz polimorfizmussal (RFLP) 

A PCR-t a következő primer párral végeztük: forward:5’-

CTGCCACCCTATCTGTATCTT-TTCCTATTCTCC-3’ és reverz: 5’-

TCTTTCTCTGCCACCCTGGC-GTCGATTATCTGA-3’. A reakcióban 100 ng 

genomiális DNS-t amplifikáltunk 20 µl össztérfogatban (20-20 pmol az egyes 

primerekből, 10µl ImmoMix (2x PCR reaction mix, Bioline USA Inc, Taunton, MA). A 

PCR-t 35 ciklusig végeztük a következő paraméterekkel: denaturáció 94˚C-on 45 

másodpercig, „annealing‖ 65˚C-on 45 másodpercig, és extenzió 72˚C-on 90 

másodpercig. A PCR termékeket 20 egységnyi PvuII vagy XbaI restrikciós 

endonukleázzal (New England Biolabs, Ipswich, MA, USA) emésztettük 2 órán 

keresztül 37˚C-on, majd elektroforetizáltuk 1%-os agaróz gélen. Kis betűvel jeleztem, 

amennyiben a restrikciós hely jelen volt (ez a gyakori allélnak felelt meg, p (PvuII) 

javascript:showAssayDetails('https://products.appliedbiosystems.com:443/ab/en/US/adirect/ab?cmd=ABAssayDetailDisplay&assayID=C__11885292_10&Fs=y');
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vagy x (XbaI)) míg a restrikciós hely hiányát nagybetűkkel jelöltem (a ritka allélnak 

felelt meg, P vagy X).  

 

III.2/2.7. IgG izolálás 

Egy milliliter humán szérumot agarózhoz kapcsolt γ-lánc specifikus anti-humán IgG-ből 

készült oszlopra vittük fel, két óra múlva pH:2,6-os glicin pufferral oldottuk le az IgG 

frakciót, a pH-t 7-re állítottuk TRIS-bázissal, majd 24 órán keresztül PBS-sel szemben 

dializáltuk. 

 

III.2/2.8. Perifériás vér mononukleáris sejtek izolálása  

Humán perifériás vér mononukleáris sejteket (PBMC, peripheral blood mononuclear 

cell) alvadásgátolt vénás vérből Ficoll-Hypaque grádiensen (Sigma-Aldrich, St Louis, 

MO, USA) történt centrifugálással nyertünk. A galektin-8 vizsgálatokhoz ezeket a 

sejteket lizáltuk, míg a galektin-1 kísérletek esetén a perifériás limfocitákat 10
6
/ml 

sejtkoncentrációban RPMI 1640-as médiumban vettük fel, mely 10% FCS-t, 2 mM L-

glutamint, 100 IU/ml penicillint, 100 μg/ml gentamicint tartalmazott. A sejteket 3 μM 

Concanavalin A-val (Sigma) 48 órán át kezeltük az aktiváció érdekében.  

 

III.2/2.9. Fehérje mennyiség meghatározása  

A PBMC-ket a gyártó előírása szerint ProteoJet sejt lízis pufferral (Fermentas, 

Burlington, ON, Kanada) lizáltuk mely a következő proteáz inhibitorokat tartalmazta: 1 

µM leupeptin és aprotinin, 200 µM fenilmetil szulfonil fluorid (PMSF), 100 mM 

nátrium- ortovanadát (mind a Sigmától). A lizátumokban található fehérjék mennyiségét 

Micro BCA Protein Assay kit (Thermo Scientific, Rockford, IL, USA) segítségével 

határoztuk meg a gyártó ajánlása szerint, humán albumin standardot használva. Az 

abszorbanciát Nanodrop 1000 v.3.7 spektrofotométerrel (Thermo Fisher Scientific, 

Wilmington, DE, USA) határoztuk meg a gyártó által meghatározott BCA fehérje 

mérési protokoll szerint. A galektin-1 fehérje expresszió kimutatáshoz használt 

izomszövet lizátum összfehérje tartalma is hasonló módon került meghatározásra. 
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III.2/2.10. Real Time PCR  

A PBMC-kből az össz RNS izolálást RNeasy® Mini Kit (Qiagen) segítségével 

végeztük, a gyártó előírásai szerint. Az RNS-minták tisztaságát és a hozamot Nanodrop 

ND-1000 spektrofotométerrel (NanoDrop Technologies, Wilmington, DE, USA), UV 

260/280 nm-en történt abszorpcióméréssel határoztuk meg.  

Ezt követően 2 μg össz RNS-t cDNS-sé írtunk át 45 perces 42°C-on történő 

denaturáció, majd 5 perces 99°C-on végzett reverz transzkripció során. A reakcióhoz 5 

mM MgCl2-t, 1 mM dNTP-t, random hexamer primert, RNasin RN-áz gátlót és reverz 

transzkriptázt (valamennyi: Promega, Madison, WI, USA) használtunk 40 μl 

végtérfogatban.  

Az átírt cDNS-ek felhasználásával ezután realtime PCR-t végeztünk. A Taqman 

rendszeren alapuló kvantitatív realtime PCR vizsgálatokat ABIPrism® 7000 PCR 

készülékkel (Applied Biosystems) végeztük, betartva a gyártó utasításait. Több gén 

expressziós szintjét vizsgáltuk ezzel a rendszerrel, minden esetben a gyártó által 

garantált minőségű, Taqman Universal PCR Master Mix segítségével. Az alábbi, 

AbiPrism realtime PCR-platformhoz kereskedelemben elérhető Taqman próba 

készleteket használtuk fel: galectin-1:Hs00355202_m1, CTCF:Hs00902007_m1, 

GUSB: Hs99999908_m1. A PCR reakciókat 96 lyukú lemezen végeztük. A reakció 

előtt elkészítettük a próbák és a reakcióelegy keverékeit (lyukanként 7,5 μl Taqman 

Universal PCR Mix és 0,76 μl próba) illetve a reverz transzkripcióból származó cDNS 

hígított oldatát (lyukanként 1,2 μl cDNS és 5,52 μl desztillált víz). A reakciót 

megelőzően a két oldatot a lyukakba pipettáztuk. A teljes reakciótérfogat 15 μl/lyuk 

volt. A realtime PCR-t templát nélküli negatív kontrollok esetében is elvégeztük. 

Valamennyi mintából két párhuzamos mérés történt. A kapott eredményeket a 

komparatív Ct (ΔΔCt)-módszer segítségével értékeltük ki, az eredményt minden esetben 

megfelelő háztartási („housekeeping‖) mRNS-szintre vonatkoztattuk. 

 

III.2/2.11. Immunhisztokémia (IHK) a galektin-1 expresszió vizsgálatához 

Izomfájdalom miatt végzett biopsziából származó, de morfológiai vizsgálatok során 

kóros izomeltérést nem mutató, felnőtt izomszövetet folyékony nitrogénben és 

izopentánban gyorsfagyasztottuk, majd a kriosztát segítségével készített metszeteket 

Super Frost lemezekre (Thermo Fischer Scientific, Walthman, MA, USA) vettük fel. 
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Alkohol és aceton elegyével történő fixálás után 5% BSA-val (Sigma) blokkoltuk a 

nem-specifikus kötőhelyeket. Ezt követően 1:10-es hígításban, kecskében gyártott anti-

humán galektin-1 antitesttel (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA) inkubáltuk a 

metszeteket 1 órán át. Mosást követően 1:200-as hígításban biotinilált anti-kecske IgG 

antitesttel (Vector Laboratories Inc., Buringame, CA, USA) 45 percig, majd 1:1000 

hígításban streptavidin-FITC (DAKO A/S Denmark) antitesttel 30 percig inkubáltuk. 

Mosást követően a lemezeket 4’,6-diamidino-2-fenilindiolt (DAPI-t) tartalmazó 

Prolong-Gold antifade reagenssel fedtük (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), és egy 

éjszakán át 4 °C-on tároltuk a sötétben. A metszeteket a következő napon Nikon Eclipse 

80i fluorescens mikroszkóppal illetve a Spot Advanced szoftverrel (version 4.6, 

Diagnostic Instruments Inc., Sterling Heights, MI, USA) vizsgáltuk, képeket 40x-es 

nagyítással készítettünk. 

 

III.2/2.12. GAG ellenes antitestek harántcsíkolt izomszövethez való kötődésének 

vizsgálata immunhisztokémiával  

A patológiai eltérést nem mutató, felnőtt izomszövet mintákból kriosztát segítségével 

készített metszeteket Super Frost lemezekre (Thermo Fischer Scientific, Walthman, 

MA, USA)) vettünk fel. Alkohol és aceton elegyével történő fixálás után 5% BSA-val  

(Sigma) blokkoltuk a nem-specifikus kötőhelyeket. Ezt követően anti-AChR ellenes 

antitest pozitív myastheniás betegek szérumából IgG-t izoláltunk, s az izom mintához 

2,5 μg PBS-ben oldott IgG-t adtunk és 1 óra hosszat szobahőmérsékleten inkubáltuk. 

Mosást követően FITC-jelölt anti-humán IgG antitesttel (Sigma) végzett inkubálást, és 

lefedést követően Bio-Rad MRC 1024 konfokális mikroszkóppal vizsgáltuk a 

metszeteket. A kondroitin-szulfát C (CSC) illetve mannóz kötés gátlásához 2,5μg IgG-t 

37ºC-on 1 órát előinkubáltuk 10mM CSC-vel vagy 10mM mannózzal. A 

fluoreszcenciát a negatív kontrollokhoz viszonyítottuk, melyek elhanyagolható háttér 

fluoreszcenciát mutattak. 

 

III.2/2.13. Western blot analízis 

A human izomszövet lízise ProteoJet sejt lízis pufferral (Fermentas) történt, mely a 

következő proteáz inhibitorokat tartalmazta: 1 µM leupeptin és aprotinin, 200 µM 

fenilmethian szulfonil fluorid, 100 mM nátrium- ortovanadát (mind a Sigmától). Az 



58 

 

SDS poliakrilamid gél elektroforézis (SDS-PAGE) 12%-os előre öntött Bis-Tris géleken 

történt (Lonza, Basel, Svájc) a gyártó előírása szerint Mini-Cell Protean elektroforézis 

rendszeren (BioRad Laboratories, Hercules, CA, USA), mintánként 15µg fehérje 

felhasználásával. A megfuttatott proteinek blottolása polivinilidén-difluorid (PVDF) 

membránokra történt (BioRad Laboratories) folyamatos hűtés mellett 100V-on 1 órán 

keresztül. A monoklonális anti-humán galektin-1 (R&D Systems) antitestet 1:1000, míg 

a monoklonális egér anti-humán β-aktin primer antitestet (Sigma) 1:5000 hígításban 

használtuk. A nyúl anti-kecske-HRP (R&D Systems) és a szintén HRP-vel konjugált 

kecske anti-egér IgG (DAKO A/S Denmark) másodlagos antitesteket 1:5000 hígításban 

alkalmaztuk. A fehérjéket az ECL kemilumineszcens detektációs rendszerrel (GE 

Healthcare, Buckinghamshire, UK) mutattuk ki Kodak film felhasználásával. 

A β-aktinra vonatkoztatott galektin-1 fehérje expresszió szemi-kvantitatív 

meghatározását Fluorochem 5500 gél dokumentációs rendszerrel végeztük az 

AlphaEaseFc szoftver 3.2.2 verziójával.  

 

III.2/3. ELISA rendszerek  

III.2/3.1. Szénhidrát ELISA  

Az alábbi szénhidrátokkal szemben termelt természetes autoantitestek kimutatását 

végeztük: kondroitin-szulfát A (CSA), kondroitin-szulfát B (CSB), kondroitin-szulfát C 

(CSC), alacsony molekulasúlyú heparán-szulfát (HS), hialuronsav (HA), illetve 

zymosan (Z), mannóz (valamennyi: Sigma-tól). Mivel a polisztirén felszínhez a 

szénhidrátok igen gyengén kötődnek, a szénhidrát-specifikus antitestek mérésére a 

CovaLink ELISA rendszert alkalmaztunk, mely esetében a szénhidrát antigének 

kovalensen kötődnek ki a CovaLink lemez (Nunc, Wiesbaden, Németország) felszínére. 

Ezen antigéneket 1% 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilkarbodiimidben (1% DEC, Merck, 

Whitehouse Station, NJ, USA) oldva 1 μg/lyuk koncentrációban juttattuk a lemezekre. 

Két órás 37°C-on, majd egy éjszakán keresztüli szobahőmérsékleten történő inkubációt 

követően PBS 1% BSA/nátrium-aziddal 2 órán át blokkoltunk. A szérum mintákat 

1:100 hígításban alkalmaztuk. Mannóz esetén a humán szérumból IgG-t izoláltunk és 

0,5µg-t adtunk egy-egy lyukhoz. A HRP-konjugált anti-humán IgG (Sigma) szekunder 

antitestet 1:30000 hígításban használtuk. Orto-fenilén-diamin (OPD) és 0.33% 

hidrogén-peroxid (mindkettő: Sigma) hozzáadását követően 492 nm-en mértük az 
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abszorbanciát. A glükózaminoglikán (GAG) -specifikus antitest kötődés gátlásának 

méréséhez bakteriális peptidoglikánt (Bacillus subtilis és E.coli) (Invivogen, San Diego, 

CA, USA) és egy gomba eredetű poliszaharidot, a zymosant (Invivogen) alkalmaztunk. 

Az 1:100 hígítású szérum mintákhoz 5µg peptidoglikánt adtunk, majd 37°C-on 2 órát 

inkubáltuk, mielőtt a GAG-gal fedett CovaLink lemezekhez adtuk volna. A gátlási 

vizsgálatokat 5 szérum mintával végeztük el. 

 

III.2/3.2. Szénhidrát array (chip)  

A szérum minták IgG molekuláit AlexaFluor 350-nel konjugált anti-humán IgG 

antitesttel (Zenon Human IgG Labeling Kits, Molecular Probes Inc., Eugene, OR, USA) 

jelöltük a gyártó előírásainak megfelelően. A jelölt IgG molekulát a szénhidrát chipre 

(Glycochip, Glycominds Ltd., Lod, Izrael) jutattuk, és megfelelő inkubációs idő és 

mosások után a fluoreszcenciát Perkin Elmer Victor II spektrofluoriméterrel (Waltham, 

MA, USA) mértük le. A vizsgálatok során 4 egészséges kontroll személy, 4 anti-AChR 

antitest negatív, és 4 anti-AChR antitest pozitív, myasthenia gravisban szenvedő beteg 

szérumát vizsgáltuk. A szérumban megtalálható IgM ellenes antitestek szénhidrát 

mintázat felismerő képességének vizsgálatára, 5-5 kontroll személy és anti-AChR 

antitest negatív illetve pozitív myasthenias beteg poolozott szérumát adtuk a chiphez 

1:100-as hígításban, majd 2 óra inkubációt és mosást követően FITC-cel konjugált anti-

humán IgM antitesttel reagáltattuk. Egy óra inkubálási idő és a lemez mosása után a 

fluoreszcenciát Perkin Elmer Victor II spektrofluoriméterrel mértük le. 

 

III.2/3.3. A galektin-8 rs2737713 polimorfizmus funkcionalitásának igazolására 

használt ELISA alapú rendszerek 

 

III.2/3.3.1. Galektin-8 mennyiség meghatározása a PBMC lizátumokból ELISA 

rendszerrel 

Az ELISA lemezeket (Nunc) lyukanként 50μl-nyi össztérfogatban, bikarbonát 

pufferben (pH:9,6) oldott 0,25 μg mennyiségű anti-humán galektin- 8 antitesttel (R&D 

Systems, Minneapolis, MN, USA) fedtük. A lemezeket ezután 2 óra hosszat 37°C-on, 

majd éjszaka szobahőmérsékleten inkubáltuk. Következő napon PBS-ben oldott 1% 
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BSA-val inkubáltuk 2 óra hosszat a lemezeket 37°C-on, majd a sejtlizátumokból a 

lyukba 30 μg fehérjét tettünk PBS-sel 100 μl-ig hígítva. A lemezeket éjszaka 37°C-on 

inkubáltuk. Háromszori mosást követően (0,1% PBS-Tween 20, mosó pufferrel), 1:500-

as hígításban biotinnal jelölt anti-humán-galektin-8 antitesttel (R&D Systems) 

inkubáltuk 2 órát 37°C-on. Háromszori mosást követően streptavidin-HRP-t (Invitrogen 

Corporation, CA, USA) adtunk a lyukakhoz 1:2500-as hígításban PBS-Tweenben 

oldva, és ismét 2 órára 37°C-os inkubátorba helyeztük a lemezt. Mosást követően ortho-

phenylenediamine (OPD, Sigma) és 0,33% hidrogén-peroxid oldatát adtuk a 

rendszerhez. Az abszorbanciát 492 nm-en mértük. A standard görbét ismert mennyiségű 

rekombináns, rövid izoformájú humán galektin-8 felhasználásával határoztuk meg 

(melyet Prof. Dr. Hans-Joachim Gabius (München, Németország) bocsátott 

rendelkezésünkre)  

III.2/3.3.2. Galektin-8-szénhidrát kötődés meghatározása ELISA módszerrel 

Poliakrilamidhoz konjugált α3’N-szialillaktózt neoglikokonjugátumot és 

poliakrilamidhoz konjugált laktózt bikarbonát puffer (pH:9,6) segítségével kovalensen 

kötöttünk az ELISA lemezekhez (Nunc). A sejtlizátumok teszteléséhez lyukanként 0,5 

μg, míg a rekombináns N-terminális fehérjék (vad típusú és a polimorfizmus által 

okozott F19Y mutáns fehérjék) vizsgálatához lyukanként 0,25 μg-nyi 

neoglikokonjugátumot használtunk fel. A lemezeket az antigénekkel 2 órát 37°C-on, 

majd éjszaka szobahőn fedtük. A blokkolás a korábban leírt módon történt. A 

sejtlizátumokból (16 AA és 9 TT genotípusú egészséges személy PBMC-jéből) 

lyukanként 70 μg-nyi fehérjét adtunk PBS-sel 100 μl össztérfogatra kiegészítve, és 

éjszaka 37°C-on inkubáltuk. A rekombináns fehérjék ismert mennyiségéből hígítási 

sorokat képeztünk, és szintén egy éjszakán át inkubáltuk 37°C-on. A bekötődött 

galektin-8 mennyiségének meghatározása a korábbiakban leírt módon történt. A 

vizsgálatokból 2 párhuzamos készült. A rekombináns galektin-8 N-terminális 

szakaszának kötőképességét három független kísérletben mértük. Az ELISA 

rendszerhez neoglikokonjugátum formájában kötött szénhidrátok integritását két 

biotinilált lektin, egyrészt a maackia amurensis agglutinin (MAA), másrészt a sambucus 

nigra agglutinin (SNA) (mindkettő: Vector Laboratories Inc, Burlingam, CA, USA), 

kötődési képességével ellenőriztük. A MAA nagy affinitással kapcsolódik az α2,3 

kötésű sziálsavhoz, míg a laktózhoz nem. Ezzel szemben az SNA a terminális 
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galaktózhoz α2,6 kötésben kapcsolódó sziálsavhoz kötődik, így az α3’N-szialillaktóz 

vizsgálathoz egy negatív kontroll. 

 

III.2/4. Statisztikai analízis 

Az allélikus és a genotípus szintű asszociációkat illetve a Cochrane-Armitage teszteket 

az on-line hozzáférhető Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) analizáló programmal 

(http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl) számoltuk Wigginton 

meghatározása alapján (Wigginton és mtsai 2005). Az ösztrogén receptor α (ERα) 

polimorfizmusokat kivéve, ahol korban azonos női donorokból származó mintákat 

vizsgáltunk, a többi SNP esetén mind a kor, mind a nemek aránya szignifikánsan 

különbözött a csoportok között, így azokat logisztikus regresszióval korrigáltuk. A 

haplotípusok frekvenciáit PHASE (Donelly és Stephens) és Haploview (Barrett és mtsai 

2005) szoftverekkel számítottuk. Az asszociációk mértékét esély-arány hányadossal 

(odds ratio, azaz OR), logisztikus regresszió esetén Exponentiation of the B (Exp(B)) 

értékekkel adtuk meg 95%-os konfidencia intervallumok (CI) mellett. 

 

III.2/4.1. Az expressziós assay-k statisztikai elemzése 

A glukoronidáz B-re (GusB), mint háztartási („housekeeping‖) génre normalizált 

galektin-1 illetve CCCTC-binding factor (CTCF) expressziót két-szempontos variancia 

analízissel (two-way ANOVA) hasonlítottuk össze az rs4820293 SNP-re AA vagy GG 

genotípussal rendelkező egészséges személyekben. Az AA és GG genotípusú egyének 

izom mintáiban a β-aktinra normalizált galektin-1 expressziót Student féle t-próbával 

hasonlítottuk össze. A 0,05 alatti p értéket tekintettük szignifikánsnak. 

 

III.2/4.2. A galektin-8 ELISA-k elemzése 

A standard görbéket ismert mennyiségű, rövid izoformájú galektin-8 hígítási sorából 

határoztuk meg (össz galektin-8 meghatározás illetve a sejtlizátumokból szialillaktóz és 

laktóz kötés) Graphpad Prism v4 szoftver (Graphpad Software Inc., San Diego, CA, 

USA) segítségével. A háttér érték levonását követően az ismeretlen koncentrációkat (a 

különböző lizátumok LGALS8 szintjét, illetve a neoglikokonjugátumokhoz való 

kötőképességet) a standard görbék alapján határoztuk meg. A 

neoglikokonjugátumokhoz való kötődést a mintában található össz galektin-8 szintre 
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standardizáltuk. Továbbá számoltuk az egy mintában található szialillaktóz/laktóz 

kötőképességek arányát, mely immár független volt az egyes minták galektin-8 

szintjétől. A normál eloszlástól való eltérés meghatározására Kolmogorov-Smirnoff 

tesztet végeztünk. A különböző genotípusú egyének közötti összehasonlítást t-teszttel 

illetve Mann-Whitney teszttel végeztük (Systat Software Inc, CA, USA).  

A rekombináns vad és F19Y mutáns galektin-8 N-terminális peptidek α3’N-

szialillaktózhoz valamint laktózhoz való kötőképességét ismert mennyiségű peptidek 

hígítási sorának OD értékei alapján számoltuk három független kísérlet alapján. 

Normalizálás után kétszempontos ANOVA-t (two-way ANOVA) végeztük 

replikációval Holm-Sidak post-hoc teszttel (SigmaStat for windows version 3.5 

software, Systat Software Inc). 

 

III.2/4.3. Az ösztrogén receptor α polimorfizmusok allél és haplotípus 

asszociációját χ
2
 teszttel, illetve ennek a Yates korrekciós változatával, valamint öt 

alatti elemszám esetén Fisher’s Exact teszttel számítottuk az SPSS software (SPPS Inc, 

Chicago, USA) segítségével. A csoportok közötti folytonos változókat ANOVA-val 

számoltuk. 

 

III.2/4.4. A GAG-ellenes antitestek vizsgálata során a következő statisztikai 

analíziseket alkalmaztuk: az ELISA eredmények értékelése során az ismeretlen GAG 

ellenes minták koncentrációit kalibrációs görbe alapján határoztuk meg. A betegek 

szérumának a kontroll és köldökzsinór szérummal való összehasonlításához 

háromfaktoros varianciaanalízist végeztünk (Three-Factor One Way ANOVA). A 

legjobb, betegség specifikus markerként szolgáló anti-GAG antitest kiválasztásához 

Harrell által javasolt stratégiát (Harrell és mtsai 2001) alkalmaztuk. A mannóz-α ellenes 

antitestek vizsgálatánál kalibrációs görbét ismert mennyiségű humán IgG (Sigma) 

hígítási sorából készítettünk. A kötőképességet az alapján határoztuk meg, hogy a 

lyukhoz adott 0,5 µg általunk beteg, vagy kontroll személyekből izolált IgG mannóz-α 

kötése hány µg-nyi, a standard sorban fehasznált, megvásárolható, egészséges humán 

szérumból poolozott, IgG kötésének felel meg az OD értékek alapján. A számítást 

Graphpad Prism v4 szoftverrel végeztük. A Glycochip eredményét a Matlab szoftver 
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(MathWorks, MA, USA) Bioinformatics Toolbox alkalmazásának segítségével 

analizáltuk. A statisztikai vizsgálatok elvégzése előtt normalitási vizsgálatot hajtottunk 

végre. A mért optikai denzitásokat logaritmikus transzformációval normalizáltuk. Az 

anti-AChR pozitív (+) és anti-AChR negatív (-) myastheniás csoportokat a kontroll 

csoporthoz két-mintás t-teszttel, illetve nem-paraméteres tesztekkel hasonlítottuk össze. 

A myastheniás csoporton belül az anti-AChR pozitív és negatív eseteket is t-teszttel 

vetettük össze egymással. A többszörös összehasonlításból adódó álpozitív eredmények 

kiszűrésére egy, a Storey és mtsai által kidolgozott statisztikai módszert, illetve a p 

értékek Benjamini-Hochberg féle p érték korrekcióját alkalmaztuk (Storey és mtsai 

2004).  
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IV 1-2. Eredmények 

IV.1. Eredmények 1: A HoxC4 szerepe az izotípusváltásban és 

szomatikus hipermutációban 

IV.1/1. A HoxC4 és az AID a centrum germinativum B-sejtjeiben indukálható 

módon, együtt expresszálódnak 

IgD
+
 CD38

-
 naiv humán B-sejtek monoklonális CD40 ellenes antitesttel, illetve IL4-

gyel történt stimulációját követően a HoxC4 és az AID expresszió fokozódik. 

Kvantitatív real-time PCR vizsgálat eredményei szerint a fenti két fehérje egér 

csontvelőben, thymusban, lépben és a Peyer-plakkokban volt jelen, míg a nem 

nyirokszerv eredetű vese és szív szövetben nem (7.a ábra). Vad típusú C56BL/6 egerek 

lépsejtjeiből, 14 nappal NP16-CGG-vel történt immunizálást követően PNA
hi

B220
+
 

centrum germinativumból származó B-sejteket és PNA
lo

B220
+
 nem-centrum 

germinativumból származó B-sejteket izoláltunk és megmértük a HoxC4, az AID és az 

osztódó sejtekben magas expressziót mutató, replikációhoz elengedhetetlen proliferating 

cell nuclear antigen (PCNA) fehérje expresszióját. A centrum germinativum B-

sejtjeiben mindhárom vizsgált fehérje expressziója megemelkedett. Ugyanúgy, vad 

típusú egér lépsejteket LPS-sel és IL4-gyel, illetve CD154+IL4-gyel stimulálva, az AID 

és a HoxC4 expressziója 10-15-szeresére változik a nem kezelt sejtekhez képest (7. ábra 

b-c). 
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7. ábra: A HoxC4 és az AID szöveti expressziója hasonló. Egyfelől nagy mennyiségben 

fejeződnek ki a lépben és a Peyer –plakkokban, kis mennyiségben a csecsemőmirigyben 

és a csontvelőben (a), másrészt nagy mennyiségben vannak jelen az aktivált, germinális 

centrumbeli B-sejtekben, míg a PNA
lo

, nem germinális centrumból származó B-

sejtekben nem (b). A B-sejt aktiváció során az AID és a HoxC4 szint együtt változik (c). 

 

IV.1/2. A HoxC4 hiány nem befolyásolja a centrum germinativumok létrejöttét, a 

T-sejt/B-sejt arányt, a B-sejtek túlélését, valamint sejtciklusát  

HoxC4
-/-

egerekben a lép mérete, a nyirokcsomók és Peyer-plakkok mennyisége és 

mérete nem tér el a vad típusú egerekétől (ezeket az adatokat nem mutatjuk be). A 

Peyer-plakkok és a lép T-és B-sejtjeinek száma, illetve egymáshoz viszonyított aránya 

sem tér el a HoxC4
+/+

 egerekétől. Ezen sejtek 7-amino-aktinomicin D-vel (7AAD, mely 

az apoptotizált sejteket festi) meghatározott életképessége (8. ábra a-d), valamint LPS-

sel és IL4-gyel történt stimulálást követően a B-sejtek propidium-jodiddal 

meghatározott sejtciklusa (8. ábra e) sem mutat különbséget. Az inkorporált CFSE 

vitális festékkel meghatározott osztódási sebesség sem tért el szignifikánsan a KO és 

vad típusú egerek között (8. ábra f). A HoxC4
-/-

 egerekben a lép centrum 

germinativumainak száma és szerkezete, illetve az ezekben található, in vivo timidin 

analóg BrDU beépülésével meghatározott proliferáló B-sejtek aránya nem különbözött 

szignifikánsan a HoxC4
+/+

 egerekétől (8. ábra g, h). 
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8.ábra: a-d. Sem a lépben sem a Peyer-plakkokban nincs szignifikáns különbség a 

CD3
+
 T-sejtek és B220

+
 B-sejtek, a CD3

+
 és CD8

+
 T-sejtek arányában valamint a 

7AAD festéssel meghatározott apoptózis mértékében a CD3
+
 T-sejtek és B220

+
 B-sejtek 

esetén vad és KO egér között. 

 

 

8.e A propidium-jodid festéssel meghatározott sejtciklusban illetve f. a CFSE-vel mért 

osztódási rátában sincsen különbség a KO és vad típusú egér között. A CFSE 

vizsgálatnál a hisztogramok feletti számok az osztódások számát jelentik. 
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8 g. A lépben a germinális centrumok szövettani képe és az azokat alkotó PNA
+
B220

+
 

B-sejtek mennyisége nem tér el szignifikánsan a HoxC4
+/+ 

és HoxC4
-/- 

egerekben. h. Az 

in vivo, BrdU inkorporációval meghatározott osztódó sejtek száma sem tér el a fenti két 

szövetben a vad és HoxC4
-/-

 egerek között. 

 

IV.1/3. A HoxC4 deficiencia károsítja az NP16-CGG-re adott immunválaszt 

A nem immunizált HoxC4 KO egerekben a szérum IgM szintje normál értéket mutatott, 

viszont az átlagos IgG1 szint 0,6 mg/ml-nek adódott, mely a vad típus átlagának fele, s 

ez felvetette az izotípusváltás esetleges defektusát. Négy pár, 8-10 hetes, páronként 

azonos alomból származó HoxC4
-/-

 és HoxC4
+/+

 egeret immunizáltunk NP16-CGG-vel, 

majd az immunizálást követő 21. napon ismétlő oltást adtunk. Vizsgáltuk az egerek 

szérumának össz IgM, IgG tartalmát, illetve az NP30-hoz (1:30 arányú BSA-4-hidroxi-

4-nitrofenilacetil (NP) konjugátum) való kis affinitású, valamint az NP3-hoz (1:3 

arányú BSA-NP konjugátumhoz) való nagy affinitású IgM és IgG kötődést. Az össz 

IgM szint, valamint az NP30-hoz kötődő IgM szint a KO és vad típusú immunizált 

egerekben nem különbözött szignifikánsan. Ugyanakkor jelzetten kevesebb NP3-hoz 

kötődő IgM-et találtunk, s valamennyi vizsgált IgG szint (össz, és az NP30-hoz, 

valamint az NP3-hoz kötődő) szignifikánsan alacsonyabb volt a KO egerek szérumában 

(9a ábra). A csökkent antigénválasz nem a plazmasejtek és memória B-sejtek számának 

változására volt visszavezethető, hiszen a B220
lo

CD138
+
 illetve CD38

hi
 B-sejt 

populáció aránya az NP3-kötő IgG1 pozitív B-sejtek között nem tért el szignifikánsan a 

KO és vad típusú egerekben. Inkább azt jelezte, hogy mind az IgG1-re történő 

izotípusváltás, mind az affinitásérés sérült a HoxC4
-/-

 egerekben (9 b ábra). 

 



68 

 

 

9. ábra: Páronként egy alomból származó, 4 pár HoxC4
-/-

 és HoxC4
+/+

 egeret NP16-

CGG-vel immunizáltunk, majd ezt követően a 21. napon emlékeztető oltást adtunk nekik. 

a. A HoxC4
-/-

 és HoxC4
+/+

 egerekből származó szérumok immunoglobulin tartalma, az 

alacsony affinitást mutató NP30 ellenes antitestek, valamint a magas affinitású NP3 

ellenes antitestek mennyisége az első immunizálást követő 28. napon. Amíg az össz IgM 

mennyiségekben nincs különbség, az NP30 és az  NP3 IgM, valamint az össz IgG és az 

NP30 és az NP3 ellenes IgG szérum szintek szignifikánsan alacsonyabbak a HoxC4
-/-

 

egerekben a HoxC4
+/+

 egerekhez viszonyítva. b. és c. A plazmasejtek és memóriasejtek 

aránya nem tér el az NP3-kötő IgG1 pozitív B-sejtek között szignifikánsan a HoxC4
+/+

 

és HoxC4
-/-

 egerek között. (NS: nem szignifikáns) 

IV.1/4. A HoxC4 deficiencia csökkenti a szomatikus hipermutáció és izotípusváltás 

mértékét 

A HoxC4 izotípusváltásra gyakorolt hatásának további vizsgálatára vad és KO egerek 

lép B-sejtjeit LPS-sel (mely egérben IgG2b-re illetve IgG3-ra történő izotípusváltást 
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eredményez), LPS-sel vagy CD154-gyel és IL4-gyel (mely IgG1-re és IgE-re történő 

osztályváltást indukál), LPS-sel vagy CD154-gyel és INFγ-val (IgG2a-ra történő 

izotípusváltás), valamint LPS-sel vagy CD154-gyel és TGFβ-val, IL5, IL4 és egy 

dextránnal konjugált, δ lánc ellenes monoklonális antitesttel (IgA-ra történő váltás 

indukciója) stimuláltuk. Négy nappal később megvizsgáltuk a különböző stimulációs 

körülményeknek megfelelő felszíni immunglobulinok jelenlétét FACS-szal, és azt 

találtuk, hogy a KO állatokban az IgM-et kivéve, szignifikánsan csökkent minden 

izotípus esetén a sejtfelszíni expresszió (10. ábra).  

 

 

10. ábra: A HoxC4 KO egerek lép B-sejtjeiben a vad típusú egérhez képest csökken a 

felszíni immunoglobulin expresszió mértéke a megfelelő stimulálás mellett, a kezelés 

4. napján, FACS-szal mérve (3 független kísérlet eredménye).  

 

Hét napi stimulációt követően a sejtkultúrák felülúszóiból mértük a szecernált 

immunglobulinokat, és a fenti eredménnyel összhangban, szignifikáns mértékben 

csökkent értékeket mértünk a HoxC4
-/-

 sejtek esetén (11. ábra). A fenti különbség nem 

az eltérő plazmasejt irányú differenciáció következménye, hiszen 5 napnyi stimuláció 

után a plazmasejt differenciációhoz elengedhetetlen Irf4 és Blimp-1 gének expressziója 

nem tért el a vad és KO állatok B-sejtjeiben (ábrán nem mutatjuk be). 
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11. ábra: Adekvát stimulusra történő izotípusváltás HoxC4
+/+

 és HoxC4
-/-

 egerekből 

származó lép B-sejtek felülúszóiból ELISA módszerrel hét napnyi stimulációt 

követően. (3 független kísérlet eredménye). A HoxC4
-/-

 egerek esetében minden vizsgált 

izotípus esetén csökkent a szecernált immunoglobulin mennyiség a vad típusú egerekhez 

képest. 

 

Hogy a HoxC4 szomatikus hipermutációra gyakorolt hatását megvizsgáljuk, az 

átrendeződött VHJ558DJH4 régiótól downstream fekvő immunglobulin nehézlánc JH4-

iEµ intronikus DNS szekvenciáját elemeztük 12 hetes, nem immunizált, egy alomból 

származó HoxC4
+/+

 és HoxC4
-/- 

egerek Peyer-plakkjainak centrum germinativumából 

származó PNA
hi

B220
+ 

B-sejtjeiben. Azért ezt a régiót választottuk, mert az itt látható 

mutációk száma arányos a variábilis régióban tapasztaltakéval. Azonban, mivel nem 

kódoló szakaszban van, nincs kitéve pozitív illetve negatív szelekciós nyomásnak. A 

PCR primereket úgy terveztük meg, hogy csak a VHJ558DJH4 átrendeződéstől 

downstream fekvő szakaszokat amplifikálja, ugyanis az átrendeződés során több eltérő 

hosszúságú JH szakasz is részt vehet, melyek a JH-iEµ intront a VH promotertől eltérő 

távolságba helyeznék, ezzel befolyásolva a mutációs rátát. A KO és vad típusú 

egerekben mind a Peyer-plakkok száma, mind a centrum germinativumokból származó 

PNA
hi

 B220
+
 sejtek aránya hasonlónak bizonyult.  
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Amint az a 12a. ábrán látható, a KO egerekből 324, míg a vad típusú egerekből 319, 

egyenként 720bp-nyi intronikus DNS szekvenciát elemezve, azt találtuk, hogy a  

HoxC4
-/-

 egerekben 59%-kal kevesebb a mutációk mennyisége (p<0,00001). A mutációs 

spektrum nem változott (13. ábra).  Mivel az átrendeződött VJ558DJH gének 

transzkripciója nem különbözött génkiütött és vad típusú állat között, a mutációk 

számának csökkenése nem transzkripciós defektusnak tudható be (12b. ábra).    

 

 

 

12. ábra: a.  A szomatikus hipermutációk száma az IgH lókusz JH4-Cµ intronikus 

régióban.  Három-három pár 12 hetes nem immunizált HoxC4
+/+ 

és HoxC4
-/-

 egeret 

vizsgáltunk. A kördiagramok megfelelő szegmensei megmutatják, az adott egérben az 

összes vizsgált szekvenciából (kör közepén elhelyezkedő szám) milyen arányban fordult 

elő a cikkek mellett feltüntetett számú mutáció. b. Az érett VJ558DJH-Cµ 

transzkriptumok CD79b expresszióra normalizált szintje nem tér el szignifikánsan a 

KO és vad típusú egerek között. 
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13. ábra: Csökkent szomatikus hipermutáció frekvencia  a mutációs spektrum 

változása nélkül 3-3 pár nem immunizált 12 hetes HoxC4
+/+

 és HoxC4
-/-

 Peyer-

plakkjaiból származó B-sejtjeiben. a. A különböző mutációk száma és természete. A 

függőleges sor tünteti fel, hogy melyik nukleotidról, a vízszintes, hogy milyen 

nukleotidra történt a mutáció. A négyzetben levő szám az adott egérben regisztrált 

összmutációs számot jelzi. b.  Összehasonlítás, a négyzetekbe írt számok az adott 

genotípusú egérben található adott típusú mutációinak százalékos aránya az össz 

mutációk számához viszonyítva. A táblázatok alatt a dG/dC mutációk aránya látható a 

dA/dT mutációk arányához képest, mely megmutatja a tranzíció/tranzverzió mutációs 

arányt, és a mutációs spektrum esetleges változásáról ad információt. Az értékek 

alapján ez a spektrum nem különbözik szignifikánsan a HoxC4
+/+

 és HoxC4
-/-

 egerek 

között. 

 

IV.1/5. A HoxC4 hiány csökkenti az AID expressziót 

 Mind az SHM-hez, mind az izotípusváltáshoz elengedhetetlen az immunglobulin 

nehézlánc lókusz aktív transzkripciója és az AID expresszió.   Az általunk észlelt 

alacsonyabb mértékű SHM és izotípusváltás tehát ennek a két tényezőnek a 

következménye lehet. Real-time RT- PCR-rel az érett VHDJH-Cµ és a csíravonal IH-CH 

átiratok mennyisége a HoxC4
-/-

 egerek B-sejtjeiben szignifikánsan nem tért el a vad 
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típusú egerekben mérhetőtől. Mindez azt jelezte, hogy a HoxC4 nem befolyásolta az 

össz transzkripció mértékét (14. ábra).  

 

 

14. ábra: A csíravonal átiratok és a poszt-rekombinációs átiratok mennyisége nem tér 

el szignifikánsan a KO és vad típusú egerek lép B-sejtjeiben megfelelő  stimulussal 

történt kezelés utáni 3.-4. napon. A vizsgálatakhoz CD79b-t használtuk háztartási 

génként 

 

Így megvizsgáltuk, hogy az AID expressziót nem befolyásolja-e a HoxC4. Ezért 

HoxC4
+/+

 és HoxC4
-/-

 egerek lép B-sejtjeit LPS+IL4-gyel vagy CD154+IL4-gyel 0, 12, 

24, 48 illetve 72 óráig stimuláltuk, majd RNS izolálást követően RT-PCR-rel mértük az 

AID expressziót. Az AID mRNS már 24 óra múlva mérhető volt, a legmagasabb szintet 

azonban 48-72 óránál érte el. A HoxC4
-/- 

egerekben az AID expresszió 72 órás 

stimuláció esetén 70%-kal volt alacsonyabb, mint a vad típusú egerekben (15. ábra). (A 

génexpressziós vizsgálatokban a CD79b volt a háztartási gén) 
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15. ábra: LPS és IL4 illetve a CD154 és IL4 együttes hatására az egér aktivált lép B-

sejtekben az AID és HoxC4 expresszió együtt változik. A HoxC4 KO egérben az AID 

expresszió szignifikánsan alacsonyabb, mint a vad típusú egérben mind RNS (a), mind 

fehérje (b) szinten.  

Stimuláció hatására mind a HoxC4, mind az AID szint hasonlóan változott, mind a 

CH12F3-2A egér lymphoma vonalban, mind vad típusú egér primer lépsejtekben (16. 

ábra).
 
 

 

16. ábra: A HoxC4, az AID és a glicerinaldehid 3-foszfát dehidrogenáz (GAPDH) 

expressziója kétszeres hígítású templátot használva RT-PCR módszerrel a CH12F3-

2A egér kezeletlen lymphoma B-sejtjeiben, stimulált CH12F3-2A sejtekben, valamint 
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kezeletlen illetve LPS+IL4-gyel vagy CD154+IL4-gyel stimulált vad típusú egér 

lépsejtekben. 

 

IV.1/6. Transzkripciós faktor kötőhelyek az AID promoter régiójában 

Annak bizonyítására, hogy a HoxC4 képes az AID expressziót szabályozni, 

megvizsgáltuk az AID promoter régiójában a cisz-regulátoros elemeket. Nyolc olyan 

mintázatot találtunk, mely konzervált emberben, csimpánzban, egérben, patkányban, 

szarvasmarhában és kutyában. A talált első 6 mintázat nem teljesítette az ismert 

transzkripciós faktor-kötőhelyekre vonatkozó minimális feltételeket a Match program 

alapján. Az utolsó két kötőhely közül az egyik egy HoxC4-Oct-1 közös kötőhely volt, 

melynek szekvenciája 5’-ATTTGAAT-3’ (-29-től -22-ig terjedő nukleotidok a promoter 

régióban mind egerekben, mind emberben, „threshold score‖ 1.0 HoxC4 esetére és 0,93 

Oct-1 esetére), illetve egy upstream Sp-NFκβ kötőhelyet azonosítottunk 5’-

GGGGAGGAGCC-3’ szekvenciával (-54-től-47 nukleotidokig, „threshold score‖ 0,93 

Sp-1 esetén és 0,96 NF-κβ-ra).  

 

IV.1/7. Az AID overexpresszió helyreállítja az izotípusváltásban tapasztalt 

defektust 

Megvizsgáltuk, hogy a HoxC4 deficiens egerekben helyreállítható-e az izotípusváltás 

mértéke akkor, ha az AID expressziót helyreállítjuk. HoxC4
-/-

 és HoxC4
+/+

 egér lép B-

sejtekben egy retrovirális konstrukció transzdukciójával értük el az AID 

overexpressziót. Az ekotróp retrovírus a humán IL2 receptor α láncát (IL2Rα) 

tartalmazta, egy másik konstrukcióban pedig a humán IL2Rα mellett az egér AID-ot (6. 

ábra). Az LPS-sel aktivált KO és vad típusú B-sejteket a fenti két konstrukcióval 

transzdukáltuk (azaz a gént virális vektorral juttatuk be), illetve voltak olyan sejtek, 

amelyeket nem transzdukáltuk, és az így létrehozott 6 különböző kísérleti állapotban 

lévő sejteket IL4 és LPS jelenlétében 72 illetve 96 órán keresztül tenyésztettük, mielőtt 

az IgG-re történt izotípusváltást vizsgáltuk. A korábbi eredménnyel összhangban, a nem 

transzdukált, illetve az AID-ot nem tartalmazó retrovírussal transzdukált HoxC4
-/- 

egerek B-sejtjeiben az IgG1-re történt izotípusváltás szignifikánsan alacsonyabb volt a 

vad típushoz képest. Bár a fokozott expresszióval a HoxC4
+/+

 B-sejtekben is 

másfélszeresre nőtt az izotípusváltás mértéke, a HoxC4
-/-

 B-sejtekben elérte ezt a 
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fokozott szintet, hasonló retrovirális transzdukció szint mellett (felszíni humán IL2RA 

szint detektálás alapján). Az AID-ot tartalmazó vírussal transzdukált, IL2RA populáción 

belüli felszíni IgG1 szint illetve a cirkuláris Iγ1-Cµ és posztrekombinációs Iµ-Cγ1 

átiratok szintje szignifikánsan, a vad típusú B-sejtek szintjére emelkedett a KO B-

sejtekben. Ez igazolta, hogy a HoxC4 az AID expressziójának szabályozásával 

befolyásolja az izotípusváltás mértékét (17. ábra). 

 

 

17. ábra: Az izotípusváltás IgG1-re helyreáll a HoxC4
-/-

 egerek lép B-sejtjeiben az 

AID-ot tartalmazó retrovírussal történt transzdukciót követően (3 független kísérlet 

reprezentatív példája). Az AID túlexpresszáltatása helyreállítja az IgG1-re történő 

izotípusváltást HoxC4
-/- 

lép B-sejtekben. 
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IV.2. Eredmények 2: A myasthenia gravis patogenezisét befolyásoló 

biomarkerek vizsgálata 

 

IV.2/1.  Myasthenia gravis biobank létrehozása. A beteg kohort tulajdonságai 

Dolgozatom megírásáig összesen 170 myasthenia gravisban szenvedő beteget 

gyűjtöttünk össze a neurológiai és pszichiátriai biobankba (NEPSY bank lásd: Molnár 

és Bencsik 2006). Ezek között 34 férfi és 136 női beteg szerepelt. Összesen 110 beteg 

(64,7%) bizonyult acetil-kolin receptor ellenes antitest pozitívnak (27 férfi és 83 nő) 

radioimmunoprecipitációs módszerrel történt vizsgálat alapján. A további 60 beteg 

közül 50-et szűrtünk MuSK ellenes antitestre, és csupán 4 személy lett MuSK ellenes 

antitest pozitív (8%), mindannyian nőbetegek voltak. Tizenhat olyan anti-AChR antitest 

negatív nőbetegünk volt, akinek vagy kifejezett bulbaris, vagy viszonylag terápia 

rezisztens generalizált tünetei jelentkeztek. Ezek közül három esetben igazolódott 

MuSK pozitivitás. Így leszűkítve a kört, a MuSK pozitívak aránya közel 19%-ra 

emelkedett. Betegeink közül 11 férfi esett át csecsemőmirigy eltávolításon, 10 esetben 

thymus hyperplasia volt jelen. A betegcsoportban 81 nőnek volt csecsemőmirigy 

eltérése, közülük 6 betegnek volt thymomája vagy thymus carcinomája. A MuSK 

pozitív betegek egyikének sem volt csecsemőmirigy eltérése CT vizsgálattal. A betegek 

átlagéletkora a betegség kezdetekor: nők: 33,2év±12,45 év férfiak: 46,97 év ±14 év. A 

betegség stádiumáról (MGFA) 136 esetben volt adat. Panaszmentes, illetve csak 

ocularis tünetekkel 37 beteg rendelkezett a vérvételkor, II-es stádiumban 78 beteg volt, 

18 beteg III-IV klinikai stádiumban volt, és csupán egy beteg szorult respirátor 

kezelésre. Ő elhunyt, későbbi vizsgáltata során derült fény MuSK pozitivitására. A 

kérdőívben a kísérőbetegségekre is rákérdeztünk, különösképpen az egyéb társuló 

autoimmun kórképekre voltunk kíváncsiak. Három férfibeteg szenvedett pajzsmirigy 

diszfunkcióban, egy betegnek volt igazolt asthma bronchiale-ja és egy betegnek 

rheumatoid arthritise. A nők közül psoriasisa volt 2 betegnek, sclerosis multiplexben, 

colitis ulcerosaban illetve vasculitisben egy-egy beteg szenvedett, myositis 3 betegben, 

asthma bronchiale 4, rheumatoid arthritis 5 betegben, Sjögren betegség 5, I-es típusú 

diabetes mellitus 3, SLE 4 betegben volt jelen kísérőbetegségként. Halmozott (kettőnél 

több) autoimmunbetegség 12 esetben fordult elő. Pajzsmirigy diszfunkciót gyakran 
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találtunk a myastheniás nők körében, 30 betegben volt igazolható, ebből 12-nek 

autoimmun eredetű pajzsmirigybetegsége volt. A myasthenia gravis családi 

halmozottságáról 9 esetben számoltak be betegeink, ebből csak 4 esetben tudjuk 

biztosan, hogy a rokon valóban myastheniában szenvedett.  

 

IV.2/2. Glükózaminoglikán (GAG) ellenes antitestek szerepének 

vizsgálata valamint szénhidrát felismerő mintázat meghatározása MG-

ben 

 

IV.2/2.1. A vizsgált beteg kohort jellegzetességei. GAG-ellenes antitestek 

kimutatása szérum mintákból  

A vizsgálatokhoz 59, a felépített biobankból származó MG-ben szenvedő beteg, 54 

egészséges kontroll és 7 köldökzsinórvérből nyert mintát használtuk fel. A MG-ban 

szenvedő betegek szérumából meghatároztuk az anti-AChR és anti-MuSK antitestek 

szintjét. 44 beteg hordozott AChR ellenes antitestet, míg egy beteg sem volt anti-MuSK 

pozitív (radio-immunoprecipitációs módszerrel végzett meghatározás alapján). A 

vizsgált betegek közül 39 betegnek volt thymus hyperplasiája. MGFA score alapján 

tünet nélküli vagy csak ocularis tünettel rendelkezett 18 beteg, II-es score-ja 30 

betegnek volt, míg a III illetve IV súlyossági csoportba 11 beteg tartozott. 

Immunoszupresszáns kezelést (metil-prednizolon és/vagy azathioprin) 25 beteg kapott a 

vérvétel időpontjában. A 3. táblázat az újszülöttek, a felnőtt egészséges kontrollok és 

MG-s betegek szérum mintáiban meghatározott GAG-ellenes IgM és IgG antitestek 

koncentrációját tartalmazza. A köldökzsinór vérmintákban a kimutathatóság határán 

volt az említett antitestek szintje. Ez tulajdonképpen várható volt, hiszen az 

irodalomban már korábban utaltak a köldökzsinór vér össz IgM rendkívül alacsony 

koncentrációjára (Koga és mtsai 2001). A kontroll és köldökzsinór vérminták között az 

anti-GAG antitest koncentrációjának különbsége szignifikánsnak mutatkozott (p 

<0,001). A kezdeti statisztikai analízis azt mutatta, hogy az MG-s betegek szérum 

mintájában szignifikánsan magasabb (F érték (továbbiakban F)= 27,1; szabadsági fok 

(továbbiakban DF, degree of freedom)= 1,09; p <0,001) a GAG-ellenes antitestek 

szintje a kontroll szérumbeli értékekhez képest. 
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3. táblázat: Szérum GAG ellenes antitestek  

Antitest 

(µg/ml) 

Köldökzsinór szérum 

Átlag±SEM 

Kontroll szérum 

Átlag±SEM 

MG beteg szérum 

Átlag±SEM 

Anti-CSA IgM 2,36±0,36 780,24±60 1556,44±137,02 

Anti-CSB IgM 1,88±0,29 978,18±83 1068,98±152,26 

Anti-CSC IgM 1,8±0,3 755,75±63 1614,14±134,47 

Anti-heparán-szulfát 

IgM 
2,14±0,38 1056,07±83,39 1921,44±16,32 

Anti-HA IgM 1,1±0,2 470,94±49,68 621,27±92,97 

Anti-Zymosan IgM 1,7±0,28 1269,68±106,27 1437,49±152,23 

Anti-CSA IgG 2,3±0,21 564,43±43 690,49±43,6 

Anti-CSB IgG 2,3±0,3 494,28±30,2 612,81±33,05 

Anti-CSC IgG 1,93±0,34 461,26±31,3 651,76±40,19 

Anti-heparán-szulfát 

IgG 
1,87±0,28 688,35±55,63 639,21±36,04 

Anti-HA IgG 1,73±0,26 368,2±26 479,78±29,94 

Anti-Zymosan IgG 2,11±0,28 1203,15±78,96 1556,83±100,63 

 

IV.2/2.2. Anti-GAG antitestek, mint betegség markerek  

A fenti elemzések során a betegek csoportját homogénnek tekintettük a mintavétel 

pillanatában fennálló betegség aktivitását illetően. Nagyon jól ismert, hogy az MG 

tünetei fluktuálnak. A fenti statisztikai elemzések során nem derült ki, hogy a GAG-

ellenes antitestek, mint biomarkerek csak betegség-specifikusak, vagy akár a betegség 

állapotára is specifikusak lennének. Egy betegség-specifikus biomarker alkalmas a 

betegek és egészséges személyek elkülönítésére, ezzel szemben a betegség állapotára 

specifikus marker a betegség aktivitását jelzi. Annak eldöntésére, hogy az általunk 

vizsgált antitestek betegség-specifikus, vagy a betegség állapotára specifikus 

biomarkerek, a betegeket a vérvételkor besorolt MGFA klasszifikáció alapján 

csoportosítottuk. A GAG-ellenes antitestek koncentrációja pozitívan korrelált 

egymással, mely korreláció erős volt az IgM molekulák esetén (a korrelációs 
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koefficiensek átlaga 0,75) (18. ábra). A CSA IgM, CSC IgM, HS IgM, valamint a CSC 

IgG szintek voltak MG-ben szignifikánsan emelkedettek. Azonban az emelkedés sem az 

AChR ellenes antitest pozitivitással, sem a korábban fennálló csecsemőmirigy 

hyperplasiával, sem pedig a betegség aktivitással nem korrelált. Az IgM szinteket a 

szedett immunszupresszánsok emelték. Az CSC ellenes IgG szint összefüggött a MG 

betegséggel, de a kezeléstől független volt. 

 

 

18. ábra: A GAG ellenes antitestek koncentrációjának (µg/ml) korrelációs mátrixa. A 

logaritmikusan transzformált antitest koncentrációkat egymással szemben ábrázoltuk. 

Az ábrán erős korreláció látható az IgM típusú GAG ellenes antitest szintek között (a 

pontok megközelítően egy egyenest adnak ki), és gyenge korreláció van az IgG típusú 

antitestek között. 
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IV.2/2.3. A GAG ellenes antitestek keresztreakciója bakteriális peptidoglikánnal és 

gomba eredetű poliszaharidokkal 

A GAG-ellenes antitestek egyes bakteriális peptidoglikánokkal illetve a gombából 

kivont zymosannal való kereszt-reaktivitásának vizsgálatára in vitro kereszt-

gátolhatóságot mértünk ELISA rendszerrel. 5µg/µl koncentráció mellett mind a 

peptidoglikánok, mind a zymosan gátolta a vizsgált GAG-okhoz való antitest kötődést, 

mind az egészséges kontrollok, mind az MG-ben szenvedő betegek esetén. A gátlás 

mértéke kontroll szérum IgM esetén 7-20%, míg szérum IgG esetén 13-24% volt. A 

MG-ben szenvedő betegek szérumait vizsgálva a gátlás mértéke IgM esetén 9-24%, míg 

IgG esetén 15-27% volt. A legnagyobb gátlást mind a kontroll, mind pedig a 

myastheniás betegcsoportban 5µg/µl zymosan alkalmazása mellett tapasztaltunk a CSC 

ellenes IgG típusú antitestek kötésének vizsgáltakor, ahol a kontroll csoportban 24%, 

míg az MG csoportban 27% volt a gátlás. 

 

IV.2/2.4. Szénhidrát-felismerő mintázatok meghatározása  

Az egyedi szénhidrát-felismerő mintázat meghatározására Glycochip rendszert 

használtunk. Négy AChR pozitív MG-os beteg, négy AChR és MuSK negatív MG-os 

beteg valamint négy kontroll személy szérum IgG molekuláit teszteltük a Glycochip-en. 

Az AChR pozitív MG-ben szenvedő betegek IgG reaktivitása több szénhidráttal 

szemben erősebb volt (Ab3ANA, Ab3GNB, Man (a)), mint a kontroll IgG esetében. A 

Man(a) reaktivitás volt szignifikánsan erősebb mind a t-teszttel, mind a Rank Sum-

teszttel (a p értékek normalizálás után 0,007-nek illetőleg 0,029-nek adódtak). Az IgM 

esetén a MA (mannóz α), MB (mannóz β), MA3MA (mannóz (α1,3)-mannóz α) ellenes 

antitestek között volt különbség az AChR ellenes antitest negatív és AChR antitest 

pozitív MG betegek között.  A mannóz β és mannóz (α1,3)-mannóz α ellenes IgM 

esetén a kontroll csoport és AChR ellenes antitest negatív betegek esetén mutatkozott 

szignifikáns különbség. Azonban a szignifikancia csak t-teszttel volt kimutatható, Rank 

Sum teszttel IgM esetében egyik vizsgált szénhidrát esetében sem találtunk szignifikáns 

különbséget. Mivel így megnyugtatóan csak a mannóz-α ellenes IgG szintek tértek el 

(19a. ábra) szignifikánsan különbözőek a kontroll és anti-AChR pozitív myasthenias 

csoportok között, ezt az eredményt Covalink ELISA-val kíséreltük meg validálni. Bár 

ebben a rendszerben az AChR pozitív MG esetekben magasabb volt a mannóz-kötő IgG 
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mennyiség a kontroll csoporthoz viszonyítva (19b. ábra), ez nem bizonyult 

szignifikánsnak (p=0,16). 

 

 

19. ábra. Szénhidrátspecifikus antitestek vizsgálata glycochippel, és azok validálása 

ELISA-val. a: Glycochippel vizsgálva a α-mannóz ellenes IgG szintek szignifikánsan 

emelkedettek az anti-AChR ellenes antitest pozitív betegekben. b: A fenti eredmény 

validálása ELISA-val. A kötőképességet az alapján határoztuk meg, hogy a lyukhoz 

adott 0,5 µg általunk beteg vagy kontroll személyekből izolált IgG mannóz-α kötése 

hány µg-nyi, a standard sorban fehasznált, megvásárolható, poolozott, egészséges 

humán IgG kötésének felel meg az OD értékek alapján. A hibasávok a SEM értékeket 

mutatják. 

 

IV.2/2.5. Szénhidrát-specifikus antitestek kötődése izomhoz  

Megvizsgáltuk a harántcsíkolt izomszövethez való CSC-ellenes illetve mannóz-ellenes 

antitest kötődését. Az izom ECM-hez való viszonylag erős szérum antitestkötődést 
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jelentős mértékben gátolta a különböző mennyiségű CSC-vel, illetve mannózzal történő 

elő-inkubáció az IgG típusú antitestek esetén (20. ábra). 

 

 

20. ábra: A kondroitin-szulfát C illetve mannóz ellenes antitestek harántcsíkolt 

izomszövethez való kötődésének vizsgálata. A fényképek a. az anti-AChR antitesttel 

rendelkező beteg szérumából kinyert IgG-inek harántcsíkolt izomszövethez való 

kötődését mutatják. A reaktivitás gátlása céljából a szérumból kinyert, PBS-ben oldott 

IgG-t előinkubáltuk b. kondroitin-szulfát-C-vel illetve c. mannóz-zal. A piros nyilak a 

szarkoplazmához való kötődést (a), illetve a kezelések hatására ennek a kötődésnek a 

csökkent voltát (b és c) jelzik. 40x nagyítás. Magfestés: DAPI. 
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IV.2/3. Gén polimorfizmus vizsgálatok myasthenia gravisban 

A vizsgált SNP-k jellemzőit a 4. táblázat foglalja össze. 

 

4. táblázat: Genotipizált SNP-k, genotípus és allél frekvenciák és a Hardy-

Weinberg equilibriumtól való eltérés (utóbbinál p<0,05 szignifikáns eltérés) 

SNP 
Allélok 

(1/2) 
a
 

Pozíció 
b
 Funkció 

          Genotípus  

  11 
a
       12 

a
     22 

a
 

N
 c
 

Allél 

2(%)
d
 

HWE
 e
 

rs2234693 

(ERα, PvuII) 
T/C 

152163335 

6.kr. 
intron 

f
36 

g
44 

59 

97 

32 

41 

127 

182 

0,48 

0,49 

0,43 

0,37 

rs9340799 

(ERα, XbaI) 
A/G 

152163381 

6.kr. 
intron 

f
50 

g
61 

59 

89 

18 

34 

127 

184 

0,38 

0,43 

0,92 

0,87 

rs1805010 

(IL4Rα) 
A/G 

27356203 

16.kr. 
I75V 

f
43 

g
76 

63 

149 

39 

47 

145 

272 

0,49 

0,45 

0,12 

0,07 

rs1805015 

(IL4Rα) 
T/C 

27374180 

16.kr. 
S503P 

f
110 

g
196 

38 

66 

4 

9 

152 

271 

0,15 

0,15 

0,74 

0,24 

rs1801275 

(IL4Rα) 
A/G 

27374400 

16.kr. 
Q576R 

f
91 

g
182 

50 

82 

8 

13 

149 

277 

0,22 

0,19 

0,74 

0,34 

rs4820293 

(LGALS1) 

G/A 

36400867 

22.kr. 

5’ szab. 

régió 

f
40 

g
96 

61 

147 

45 

48 

146 

291 

0,52 

0,42 

0,05 

0,51 

rs4820294 

(LGALS1) 

G/A 

36400989 

22.kr. 

5’szab. 

régió 

f   
57 

g
111 

  64 

132 

16 

37 

137 

280 

0,35 

0,37 

0,76 

0,82 

rs743777 

(IL2RB) 

A/G 

35881553 

22.kr. 

5’szab. 

régió 

f   
55 

g
138 

  62 

112 

23 

24 

140 

274 

0,39 

0,29 

0,43 

0,85 

rs228941 

(IL2RB) 

C/G 

35853667 

22.kr. 

3’ szab. 

régió 

f   
78 

g
152 

57 

102 

11 

23 

146 

277 

0,27 

0,32 

0,70 

0,32 

rs2737713 

(LGALS8) 
A/T 

236700807 

1.kr. 

F19Y 

f   
58 

g
153 

  72 

163 

19 

28 

149 

344 

0,37 

0,32 

0,64 

0,10 

a
 Allelélok a forward szálon; 1, gyakori allél; 2, ritka allél, 

b 
Pozíció a kromoszómán a HapMap adatbázis 

alapján(GRCh37), kr.:kromoszóma, 
c 
A sikeresen genotipizált betegek és kontrollok száma, 

d
 A ritka allél 
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frekvenciája, 
e
 HWE: eltérés a Hardy-Weinberg equilibriumtól (χ

2 
teszt), 

f
Betegadatok (felső sor), 

g
Kontroll adatok (alsó sor) 

 

IV.2/3.1. Az ösztrogén receptor α két intronra eső polimorfizmusának megoszlása 

nem különbözik szignifikánsan a myastheniás és a kontroll csoport között 

Az ERα rs2234693 és rs9340799 (azaz PvuII és XbaI) polimorfizmusainak eloszlásában 

nem találtunk szignifikáns különbséget a vizsgált myastheniás nőbetegek és a kontroll 

csoport között (PvuII esetén p=0,85, Xba I esetén p=0,19). Az ERα genotípusokat az 

RFLP eredmények, azaz a két enzimmel (PvuII és XbaI) történt emésztés minta 

kombinációja alapján kilenc csoportra osztottuk az MG-s betegekben és a kontroll 

csoportban. Két haplotípus (PpXX és ppXX) egyáltalán nem volt jelen myastheniás 

betegekben, míg a kontroll csoportban csak igen alacsony frekvenciával fordult elő. A 

genotípusok és haplotípusok frekvenciája nem tért el szignifikánsan a vizsgált 

nőbetegekben és kontrollokban a kaukázusi népcsoportra korábban közölt adatoktól 

(Jakimiuk és mtsai 2007). A vizsgált női populációban nem találtunk különbséget a 

különböző genotípusok és haplotípusok megoszlásában a betegek és kontrollok között 

(5. táblázat). A pontos statisztikai elemzés nem volt lehetséges 4 haplotípus esetén az 

alacsony előfordulás miatt, ezt a táblázatban a NE (nem értékelhető) rövidítésként 

jeleztük. 
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5. táblázat: Az ERα haplotípusok eloszlása és az MG relatív rizikója  

ERα  genotípus 

MG % (n) 

anti-AChR+ MG% 

(n) 

Kontroll % 

(n) 
OR CI p 

PPXX 

12,4 (14) 

13,5 (10) 

14,7 (27) 

0,82 

0,91 

0,41-1,64 

0,42-1,99 

0,44 

0,81 

PPXx 

7,9 (9) 

6,7 (5) 

7,6 (14) 

1,05 

0,88 

0,44-2,51 

0,31-2,54 

0,98 

0,81 

PPxx 

2,7 (3) 

2,7 (2) 

1,1 (2) 

2,48 

2,53 

0,4-15 

0,35-

18,29 

0,3 

0,34 

PpXX 

0 (0) 

0 (0) 

3,2 (6) 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

PpXx 

35,4 (40) 

36,5 (27) 

38 (70) 

0,89 

0,94 

0,55-1,45 

0,53-1,63 

0,65 

0,81 

Ppxx 

13,3 (15) 

13,5 (10) 

11,4 (21) 

1,19 

1,21 

0,59-2,41 

0,54-2,71 

0,114 

0,64 

ppXX 

0 (0) 

0 (0) 

0,5 (1) 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

ppXx 

1,8 (2) 

1,35 (1) 

2,7 (5) 

0,645 

0,49 

0,12-3,38 

0,06-4,27 

0,6 

0,51 

ppxx 

26,5 (30) 

31,3 (23) 

20,7 (38) 

1,39 

1,73 

0,8-2,4 

0,94-3,18 

0,24 

0,074 

Ritka genotípusok 

összevonva 

(ppXx, ppXX, PPxx, PpXX) 

4,4 (5) 

4,1 (3) 

7,6 (14) 

0,88 

0,51 

0,31-2,54 

0,14-1,84 

0,23 

0,26 

CI: konfidencia intervallum, NE: nem értékelhető, OR: odds ratio, anti-AChR+: acetil-kolin receptor 

ellenes antitest pozitív  
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A betegek 70%-a bizonyult anti-AChR pozitívnak. Őket külön is vizsgáltuk mind 

genotípus, mind haplotípus szinten. Az ERα haplotípusuk alapján őket is hét csoportra 

osztottuk, de különbséget nem találtunk a kontroll csoporthoz képest. A betegség első 

tünetekor regisztrált életkor (Age at onset) alapján is alcsoportokra osztottuk a 

betegeket, és a haplotípus megoszlást így is elemeztük (6. táblázat). A különböző 

csoportok között nem volt szignifikáns különbség (ANOVA-val F=0,3058, DF=6, 

p=0,93).  

6. táblázat: Az ERα haplotípusok megoszlása a betegség első tüneteinek 

megjelenésekor regisztrált kor valamint az AChR ellenes antitest pozitív 

betegek száma szerint   

ERα haplotípus n 

Az átlagos életkor a 

tünetek kezdetekor 

(év)± SD (év) 

anti-AChR + (n) 

PPXX 14 31,6±7,73 10 

PPXx 9 33,86±9,31 5 

PPxx 3 38±30,41 2 

PpXx 40 30±13,3 27 

Ppxx 14 33,07±14,9 10 

ppXx 3 26±9,9 1 

ppxx 30 32,13±16,54 23 

Rövidítések: n:beteg szám, SD: standard deviáció, anti-AChR+:acetil-kolin receptor ellenes 

antitest pozitív  

 

IV.2/3.2 Az IL4Rα gén három funkcionális polimorfizmusa közül az I75V 

polimorfizmus GG genotípusa szignifikánsan gyakoribb MG betegekben. 

Az IL4Rα-nak három, a receptor jelátviteli útvonalát befolyásoló SNP-jét vizsgáltuk 

154 myasthenias betegben (123 nő és 31 férfi) és 293 egészséges kontrollban (199 nő és 

94 férfi). A vizsgált betegek 70%-a volt AChR antitest pozitív, és az össz 

betegpopuláció 56%-ának volt thymus hyperplasiája. Az IL4Rα genotípusok 

frekvenciáját összehasonlítottuk a kontroll és a beteg csoport között, illetve a 

betegcsoportot további alcsoportokra bontottuk, és így is elvégeztük az elemzést. Az 

rs1805015 és rs1801275 polimorfizmusok korreláltak egymással (Pearson-féle 
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korrelációs együttható=0,81), így a vizsgálatot az rs1805015 polimorfizmus 

kihagyásával is elvégeztük. A beteg és kontroll csoport között szignifikáns eltérést 

mutató kort és nemet ezúttal is logisztikus regresszióval korrigáltuk. Sem az S503P, 

sem az Q576R, sem az I75V polimorfizmus nem mutatott szignifikáns asszociációt 

MG-vel. A vizsgálatot úgy is elvégeztük, hogy az egyes polimorfizmusok esetén a 

különböző genotípusokat kombináltuk, pl. a ritka homozigóták csoportját a 

heterozigótákéval, és ezt hasonlítottuk össze a gyakori homozigóták csoportjával a 

kontroll és beteg csoportokban. Mivel az S503P és Q576R polimorfizmusok esetén a 

ritka homozigóták száma mind a kontroll, mind a beteg csoportban alacsony volt, így 

pontosabb statisztikai analízist tudtunk végezni. Az I75V GG genotípusa szignifikánsan 

gyakrabban fordul elő MG-ban szenvedő betegekben, az MG betegek közül a női 

alcsoportban és azon thymus hyperplasiás betegekben, akiknek anti-AChR antitestük is 

volt (7. táblázat). Mivel az anti-AChR negatív betegek között csak 3 anti-MuSK antitest 

pozitív beteg volt, ezeket sem vizsgáltuk tovább. 
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7. táblázat: Az IL4Rα gén aminosav cserét okozó SNP-inek asszociációja 

myasthenia gravis-szal, myasthenia gravisban szenvedő nőbeteg 

populációban, illetve azon thymus hyperplasiás MG-betegekben akik 

anti-AChR antitest pozitívak 

 MG Csak nők 
Thymus hyperplasia+anti-

AChR pozitív MG 

Genotípus p Exp(B)
a
 

CI 

(95%) 
p Exp(B)

a
 

CI 

(95%) 
p Exp(B)

a
 

CI 

(95%) 

IL4R I75V 

AA (I75/I75) 

AG (I75/V75) 

GG(V75/V75) 

0,183 1,23 
0,52-

1,66 
0,396 1,15 

0,9-

1,6 
0,214 1,3 

0,85-

1,96 

IL4R I75V 

AA  

AG és GG 

0,739 1,08 
0,67-

1,74 
0,455 0,827 

0,5-

1,36 
0,94 1,02 

0,54-

1,92 

IL4R I75V 

   GG  

   AA és AG 

0,023 1,76 
1,08-

2,85 
0,021 1,919 

1,1-

3,34 
0,038 2,04 

1,05-

4,0 

IL4R S503P 

  TT(S503/S503) 

 TC(S503/P503) 

 CC(P503/P503) 

0,714 0,93 
0,61-

1,4 
0,719 0,9 

0,59-

1,45 
0,86 1,04 

0,61-

1,81 

 IL4R S503P 

   TT 

   CT és CC 

0,708 0,91 
0,56-

1,47 
0,717 0,9 

0,54-

1,52 
0,93 1,04 

0,55-

1,82 

IL4R S503P
b
 

   CC 

   CT és TT 

0,887 0,91 
0,26-

3,2 
0,892 0,93 

0,21-

3,92 
0,76 1,28 

0,26-

6,3 
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IL4R Q576R 

AA(Q576/Q576) 

AG(Q576/R576) 

GG(R576/R576) 

0,433 1,15 
0,8-

1,65 
0,541 1,13 

0,76-

1,71 
0,93 1,02 

0,61-

1,69 

IL4R Q576R 

   AA 

   AG és GG 

0,475 1,4 
0,55-

3,67 
0,815 1,05 

0,65-

1,72 
0,89 0,96 

0,52-

1,75 

IL4R Q576R
c
 

   GG 

   AG és AA 

0,528 1,15 
0,74-

1,79 
0,249 1,9 

0,62-

5,99 
0,56 1,49 

0,39-

5,62 

a
: kontrollok az adott betegcsoporthoz viszonyítva, 

b
  és  

c
: a ritka homozigótákat hasonlítottuk a 

heterozigóta és gyakori homozigóta csoporthoz. A ritka homozigóta csoportban az esetszám mind a beteg, 

mind pedig a kontroll csoportokban alacsony (5)., CI: konfidencia intervallum, Exp(B): exponentiation of 

the B value. A szignifikáns p értékeket emeltük ki 

 

IV.2/3.3.1. Feltételezett funkcionális polimorfizmusok detektálása a galektin és 

IL2Rβ génekben 

A myasthenia gravis patomechanizmusában nem csak a fenti, B sejtek működésével 

összefüggő citokin polimorfizmusokat vizsgáltuk, hanem a közelmúltban az érdeklődés 

előterébe került immunmodulátor hatású, szénhidrát bioszenzor molekuláknak, a 

galektineknek az SNP-it is. A galektinek közül a galektin-1 és galektin-8 több 

autoimmun betegségben is szerepet játszik, pl. rheumatoid arthritisben és SLE-ben is 

(Tribulatti és mtsai 2009, Massardo és mtsai 2009), de betegség asszociációt mutató 

polimorfizmusaik ezidáig nem voltak ismertek.  

Az LGALS1 gén 5’ szabályozó régiójában két olyan polimorfizmust találtunk, melyek 

az ELDORADO program kritériumai szerint nagy valószínűséggel transzkripciós faktor 

kötőhely létrejöttét vagy megszüntét eredményeznek. Az rs4820293 polimorfizmus 

nagy valószínűséggel egy CCCTC-binding factor (CTCF) kötőhelyet hoz létre. A 

predikciók alapján, az rs4820294 SNP következményeként a negatív DNS szálon egy 

E2F kötőhely képződik, míg egy NF1 kötőhely elvész a pozitív szálon. Mindkét SNP a 

transzkripció kezdő nukleotidjától 5’ irányban, 722 illetve 600bp-nyira van, az 5’ 

szabályozó régióban (Salvatore és mtsai 1995). Az IL2Rβ gén, a LGALS1 génhez 
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hasonlóan a humán 22. kromoszómán, attól kb 500 kb-nyira upstream helyezkedik el. 

Az IL2Rβ gén szabályozó régióiban az rs743777 SNP egy homeobox protein F (HOXF) 

kötőhelyet szüntet meg a gén 5’ régiójában, míg egy pleomorphic adenoma gene protein 

(PLAG), valamint egy Z-box binding factor (ZBF) kötőhely jön létre a gén 3’ 

szabályozó régiójában az rs228941 SNP hatására.  Érdekesség, hogy GWAS 

vizsgálatok az rs743777 polimorfizmus asszociációját mutatták ki rheumatoid 

arthritisszel (Barton és mtsai 2008, Wellcome Trust 2007). Az 1. kromoszómán 

elhelyezkedő LGALS8 gén exonjaiban az rs2737713 polimorfizmus a fehérje N-

terminális végén található, szénhidrátkötő doménjében lévő 19. aminosavat érinti, a 

mutáció hatására fenilanalin helyett tirozin keletkezik.  

 

IV.2/3.3.2. A galektin-1 rs4820293 polimorfizmusa valamint az rs4820293 és az 

IL2Rβ rs743777 polimorfizmus haplotípusa szignifikáns asszociációt mutat MG-vel 

Mivel mind a galektin-1, mind az IL2Rβ polimorfizmus a 22q13-as kromoszómán 

helyezkedik el, egymástól csupán 500 kilobázis távolságra, s mindkét génnek 

immunregulátor szerepet tulajdonítanak, a két gén 2-2, az előbbiekben leírt kritériumok 

alapján kiválasztott SNP-jét együtt vizsgáltuk és elemeztük. Összesen 146 myasthenias 

beteget (27 férfi, 119 nő) és 293 egészséges kontrollt (84 férfi, 207 nő) genotipizáltunk. 

A betegek közül 104-en voltak anti-AChR antitest pozitívak (71%) és thymus patológia 

101 esetben (69%) volt kimutatható. A Hardy-Weinberg equilibriumtól való eltérést 

minden esetben meghatároztuk (4. táblázat). Mind az rs4820293 LGALS1, mind az 

rs743777 IL2Rβ szignifikáns asszociációt mutatott autoimmun myasthenia gravissal. 

Azonban, mind a kor, mind a nem szignifikánsan különbözött a kontroll és beteg 

csoportban, ezért az ebből adódó torzító hatásokat logisztikus regresszióval illetve 

stratifikációval korrigáltuk. Mind a logisztikus regresszió, mind pedig a stratifikációs 

modell már csak az rs4820293 galektin polimorfizmus esetében mutatott szignifikáns 

asszociációt myasthenia gravissal, illetve az anti-acetil-kolin receptor pozitív és thymus 

patológiával rendelkező alcsoportokkal. A korra és nemre korrigáló regressziós 

modellben az LGALS1 rs4820293 polimorfizmusa asszociál MG-vel (p=0,022, 

Exp(B)=0, 701), a thymus patológiát mutató MG alcsoporttal (p=0,037, Exp(B) 

=0,691), és az anti-AChR pozitív MG esetekkel (p=0,019, Exp(B)=0,300). SPSS 

szoftverrel analizálva, a fenti korra és nemre történő korrekciót alkalmazva az 
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rs4820293 LGALS1 és rs743777 IL2Rβ polimorfizmusok szignifikáns interakciót 

mutattak (p= 0,014, Exp(B)=0,805). 

Hogy a fenti két SNP együttes hatását megvizsgáljuk, a myastheniával történő 

asszociációt haplotípus szinten is vizsgáltuk. A PHASE (Donelly és Stephens 2003) és 

Haploview (Barrett és mtsai 2005) szoftvereket alkalmazva a vizsgált két galektin-1 és 

két IL2Rβ polimorfizmust együtt elemezve, az rs4820293 és rs743777 polimorfizmusok 

ritka genotípusát tartalmazó haplotípusok autoimmun myasthenia gravis-szal való 

szignifikáns asszociációját (korrigált p érték <0,01) igazoltuk. Ezek a haplotípus 

frekvenciák és a belőlük származtatott OR értékek alátámasztották a két gén e két 

polimorfizmusának kapcsoltságának relevanciáját: a GGAG haplotípus 2,3-ra emeli az 

OR-t, ha a gyakori genotípusokat tartalmazó GAGG haplotípust 1-nek vesszük (8. 

táblázat). 

8. táblázat: A LGALS1-IL2Rβ haplotípusok előfordulásának becsült 

frekvenciája. A myasthenia gravis kialakulásának esélye a GAGG (mind a négy 

vizsgált SNP-re gyakori allélt hordozó) haplotípushoz viszonyítva. Sorrendben a 

négy SNP: rs228941 (IL2Rβ)-rs743777 (IL2Rβ)-rs4820293 (LGALS1)-

rs4820294 (LGALS1) 

Haplotípus 
Haplotípus 

frekvencia 

Frekv. 

MG-ben 

Frekv. 

kontrollban 

Chi-

négyzet 
p esély OR 

GAGG 0,094 0,066 0,108 3,942 0,0471 0,611111 1 

GGAG 0,12 0,149 0,106 3,38 0,046 1,40566 2,300172 

CGAA 0,007 0,017 0,003 5,33 0,021 5,666667 9,272727 

 

IV.2/3.3.3. A galektin-1 rs4820293 polimorfizmusa nem befolyásolja a galektin-1 

expressziót PBMC-ben illetve izomszövetben 

A galektin-1 rs4820293 polimorfizmusa predikció alapján egy CTCF fehérje kötőhelyet 

hoz létre. A CTCF cink-ujj fehérje, mely változtathatja a génexpressziót azáltal, hogy 

megakadályozza az interakciók létrejöttét a DNS enhancer és promoter régiói között, 

inzulátor elemként funkcionál. Másfelől, a DNS metiláció megváltoztatása révén 

epigenetikai úton (Dunn és Davie 2003, Kim és mtsai 2007) is módosíthatja a gének 

kifejeződését. Így azt vizsgáltuk, hogy az rs4820293 polimorfizmus megváltoztatja-e az 
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LGALS1 gén transzkripcióját két, a myasthenia gravis által érintett szövetben, a 

perifériás mononukleáris sejtekben (PBMC), és az izomszövetben. Négy-négy AA 

illetve GG genotípussal rendelkező egészséges személyből izoláltunk PBMC-t, ezeket 

48 órán keresztül stimuláltuk a mitogén hatású ConA-val, vagy stimuláció nélkül 

sejttenyészetben tartottuk szintén 48 órán keresztül. A relatív LGALS1 expressziós 

szintet real-time PCR-rel vizsgáltuk, az értékeket GusB-re normalizáltuk. Bár az 

irodalmi adatoknak megfelelően stimuláció hatására az LGALS1 expresszió 

szignifikánsan emelkedett, nem találtunk szignifikáns különbséget az AA és GG 

genotípusú egyének között. Ugyanakkor a CTCF expresszió nem változott stimuláció 

hatására és itt sem találtunk expressziós különbséget a két genotípus között (21. ábra).   

 

21. ábra: a. Galektin-1 expresszió, b. CTCF expresszió stimuláltalan, illetve ConA-val 

stimulált, az rs4820293 SNP-re AA illetve GG genotípusú egészséges személyek 

PBMC-iben. (GusB expresszióra normalizált értékek) 

 

Izomfájdalom miatt végzett biopsziából származó, de a standard módszerekkel 

patológiát nem mutató izommintákat is genotipizáltunk. Három-három AA illetve GG 
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genotípusú egyénből származó izom LGALS1 fehérje expresszióját vizsgáltuk 

immunhisztokémiával és Western-blot technikával (22. ábra a és b). A Western-

blotokon látható galektin-1 jelintenzitásokat a β-aktin jelintenzitására normalizálva és 

szemikvantitatívan kiértékelve, nem találtunk szignifikáns eltérést a különböző 

genotípusú izomminták expressziója között, bár a LGALS1 szint igen nagy 

interindividuális különbségeket mutatott. Immunhisztokémiával a GG genotípus esetén 

több szecernált forma látszott, de az alacsony mintaszám nem tette lehetővé, hogy 

általános következtetést vonjunk le (Pál és mtsai 2010). 

 



95 

 

 

22. ábra: Az LGALS1 rs4820293 polimorfizmusát tekintve AA illetve GG genotípusú 

egyénekből származó, patológiát nem mutató izom galektin-1 expressziója a. IHK-val  

b. Western-blottal. 
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IV.2/3.4.1. A galektin-8 rs2737713 polimorfizmusa asszociációt mutat autoimmun 

myasthenia gravisszal a 40 év feletti korcsoportban 

Megvizsgáltuk a galektin-8 fehérjében az F19Y aminosavcserét eredményező SNP 

eloszlását a MG-ban szenvedő betegek (149 személy) és a kontroll csoport (344 

személy) között. Korra és nemre történő korrekció nélkül az rs2737713 polimorfizmus 

szignifikáns asszociációt mutatott MG-vel. A kor és nem megoszlásában tapasztalt 

szignifikáns eltéréseket mind logisztikus regresszióval, mind pedig stratifikációval 

korrigáltuk. A kort és nemet is tartalmazó logisztikus regressziós modellekben az 

rs2737713 polimorfizmus a myasthenia kórállapottal, a korral való interakcióban 

szignifikáns asszociációt mutatott (p=0,021, Exp(B)= 1,01). Ugyancsak korral való 

interakcióval szignifikáns az anti-AChR antitest pozitív myasthenia gravissal való 

asszociáció (p=0,008, Exp(B)= 1,01). A korral való összefüggés miatt stratifikációs 

vizsgálatot is végeztünk, ahol a myasthenias betegeket két korcsoportra bontottuk: 40 év 

alatti, és 40 feletti betegekre. A korcsoportokra történő bontást azért így végeztük, mert 

a betegség két epidemiológiai csúcsot mutat, a „fiatalkorban induló‖ csoport a 20-40 év 

közötti korosztályt, az időskori a 60 év felettieket érinti leggyakrabban. Azt 

tapasztaltuk, hogy a 40 feletti korcsoportban mind az össz myasthenias populáció, mind 

az anti-AChR pozitív alcsoport szignifikáns asszociációt mutat a vizsgált 

polimorfizmussal (p=0,009, Exp(B)=1,66 illetve p=0,004, Exp(B)=1,863). 

 

IV.2/3.4.2. Az újonnan leírt galektin-8 rs2737713 (F19Y) polimorfizmus 

funkcionális, módosítja a galektin-8 szénhidrátkötő képességét 

Az rs2737713 polimorfizmus „T‖ allélje előfordulása alapján a ritka allél a kaukázusi 

népcsoportban. Azonban a GRCh37 referencia szekvencia alapján a pozitív DNS szálon 

a „T‖ allél helyezkedik el,  és így a polimorfizmus a kaukázusi népcsoportban 

gyakoribb „A‖ variánst eredményezi. Amennyiben a DNS szálon a „T‖ variáns fordul 

elő, fehérje szinten fenilanalin, ha az „A‖ variáns, akkor tirozin transzlálódik. A 

galektin-8 fehérje N és C terminális vége más-más funkciójú és eltérő a szénhidrátkötő 

affinitásuk is (Carlsson és mtsai 2007). Az N-terminális vég a szialilált laktózt nagy 

affinitással köti, míg a C-terminális alig. Így az N-terminális vég SNP következtében 

megváltozott funkcióját a szialillaktóz-kötő képességen keresztül vizsgáltuk. 
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Tizenhat AA (a galektin-8 19. aminosava tirozin) és 9 TT (a 19. aminosav fenilanalin) 

genotípusú, egészséges személytől vért vettünk, és PBMC-t izoláltunk. Ezek lízise után 

3’N-szialillaktóz és laktóz neoglikokonjugátummal fedett ELISA rendszert használtunk. 

A sejtlizátumok galektin-8 tartalmának szénhidrátkötését a PBMC lizátummal történő 

inkubálást követően anti-humán galektin-8 antitesttel mutattuk ki. Rekombináns rövid 

(„short‖) izoforma segítségével vettük fel a standard görbét. A kötőképességet az 

alapján határoztuk meg, hogy a kapott OD érték milyen mennyiségű rekombináns 

fehérjének felelne meg. Ezt standardizáltuk az egyes minták össz galektin-8 

mennyiségére, melyet szintén ELISA-val határoztunk meg. Sem a szialillaktóz-, sem a 

laktózkötő-képességben sem pedig a szialillaktóz kötés/ laktóz kötés arányában nem 

találtunk különbséget (23. ábra a-c). Ezzel párhuzamosan rekombináns, „vad‖ (itt TT 

genotípusnak felel meg) és F19Y „mutáns‖ N-terminális peptidek laktóz- és 

szialillaktózkötő-képességét is vizsgáltuk, a fenti ELISA rendszerben, ismert 

mennyiségű peptid hígítási sorával. Itt azt tapasztaltuk, hogy bár a laktózkötő-képesség 

az F19Y peptid esetén magasabbnak bizonyult, a különbség nem volt szignifikáns. 

Azonban a szialillaktóz kötőképességet szignifikánsan magasabbnak találtuk az F19Y 

peptid esetén (mely a nálunk gyakori AA genotípusnak felel meg) (24. ábra a és b) (Pál 

és mtsai, cikk közlésre elküldve). 
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23. ábra: Az F19Y LGALS8 polimorfizmust tekintve 16 AA és 9TT genotípusú 

egészséges személy PBMC lizátumában mért, össz galektin-8 szintre normalizált a. 

Szialillaktóz, b. Laktózkötés adott mennyiségű rövid izoformájú rekombináns 

galektin-8-hoz viszonyítva. c. A szialillaktóz/laktózkötő-képességek aránya. 
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24. ábra: Szialillaktóz és laktózkötő-képesség rekombináns N terminális vad és F19Y 

mutációt hordozó galektin-8 peptidek esetén. Szialillaktózzal illetve laktózzal fedett 

ELISA lemezekhez ismert mennyiségű vad illetve F19Y mutáns rekombináns N-

terminális galektin-8 peptidekkel higítási sort készítettünk és fotométerrel az optikai 

denzitást (OD mértük). Három-három független kísérletet végeztünk. A hibasávok a 

standard error of mean értékeket tüntetik fel. 
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V 1-2. Megbeszélés 

 

A dolgozat két nagy témát dolgoz fel. A disszertáció első részében az antitest 

diverzifikációban szerepet játszó HoxC4 transzkripciós faktor működésével 

foglalkozom, a második rész a klinikumhoz közelebb áll, egy autoantitest mediált 

neuroimmunológiai betegség, a myasthenia gravis patomechanizmusát befolyásoló 

tényezőket vizsgálom. Az utóbbi téma két nagy alfejezetre bontható. Egyrészt, a GAG 

ellenes autoantitesteket vizsgálom myasthenia gravisban, másrészt a myasthenia gravis 

genetikai hátterére vonatkozó vizsgálatokat végeztem; 5 génnek, az izotípusváltáshoz 

szükséges IL4Rα, valamint az ERα, a galektin-8, a galektin-1 és az IL2Rβ gének 

szelektált polimorfizmusainak betegségasszociációit elemeztem. A témákat illetve a 

közöttük lévő kapcsolatot a 25. ábra mutatja. 

 

 

25. ábra: A disszertáció témáját összefoglaló ábra. Pirossal szerepelnek azok a 

molekulák, melyekkel a disszertációban foglalkozom. Treg: regulátoros T-sejt, Tc: 

citotoxikus T-sejt. 
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V.1. A B-sejtekben az AID expressziója igen szorosan szabályozott folyamat. A B-

sejtekre korlátozódó és aktiváció által regulált expressziót valószínűleg szövet-

specifikus transzkripciós faktorok komplex kombinációja határozza meg. Munkánkat 

megelőzően csupán a PAX5 és az E2A/E47 transzkripciós faktorokról volt ismert, hogy 

szerepet játszanak az AID expresszió szabályozásában, az utóbbi az AID első 

intronjában elhelyezkedő enhancer elemen keresztül vesz részt a regulációban (Gonda 

és mtsai 2003, Sayegh és mtsai 2003). Korábban kimutatták, hogy a HoxC4 

expressziója jelentősen megemelkedik aktivált B-sejtekben, és a B-sejt fejlődés 

különböző stádiumaiban az expresszió változik (Schaffer és mtsai 2003). 

Munkacsoportunk a HoxC4 B-sejt funkcióra kifejtett hatásának vizsgálatát tűzte ki célul 

HoxC4 génkiütött egerek felhasználásával. Kimutattuk, hogy a HoxC4 nem befolyásolta 

a B-sejtek és a belőlük képződött plazmasejtek mennyiségét, osztódási képességét, 

apoptózis hajlamát, a B-sejtek és CD8+ illetve CD4+ T-sejtek arányát. A HoxC4
+/+

 és 

HoxC4 
-/-

 egerek másodlagos nyirokszöveteinek térfogata és száma nem különbözött 

egymástól szignifikánsan, a lépben és Peyer-plakkokban található germinális 

centrumoknak sem a száma, sem a nagysága nem tért el. Ebből arra következtettünk, 

hogy amennyiben bármilyen különbséget tapasztaltunk a KO és vad típusú egerek 

humorális immunválasza tekintetében, az nem a B-sejtek endogén defektusának 

következménye. A HoxC4
+/+

 és HoxC4
-/- 

egerek B-sejtjeinek különböző stimulusokra 

adott izotípusváltási képességét vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az IgM-et leszámítva, 

minden izotípus csökkent mennyiségben fordult elő a génkiütött egérben. Ugyanezt a 

jelenséget figyeltük meg in vivo körülmények között, a HoxC4
+/+

 és HoxC4
-/-

 egerekben 

a szérum IgM szintek nem különböztek szignifikánsan, az IgG1 szintek a KO egerekben 

alacsonyabbnak bizonyultak. Ez a különbség még kifejezettebb volt a T-sejt függő B-

sejt választ kiváltó, NP-CGG-vel történt immunizálás esetén. Ebben az esetben mind a 

specifikus IgM, mind a specifikus IgG szintek alacsonyabbak voltak a KO egerekben. 

Ugyanebben a rendszerben a nagyobb affinitást mutató NP3 ellenes antitestek esetén 

mind az IgM, mind az IgG izotípusai csökkent mennyiségben fordultak elő. Ez az 

izotípusváltás defektusa mellett a szomatikus hipermutáció csökkent voltára is utalt. A 

kérdést tovább vizsgálva vad típusú és HoxC4 KO egerek Peyer- plakkjaiból származó 

centrum germinativum B-sejtekben csökkent mutációs rátát találtunk az IgH JH4-iEµ 

régióban. Az itt található mutációk száma arányos a variábilis régió „hot spotjainak‖ 
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mutációinak a számával, de épp a magas variabilitás miatt az a szakasz PCR-rel nehezen 

lett volna ampilfikálható, másfelől a kódoló variábilis régiók az antigén általi szelekciós 

mechanizmusoknak vannak kitéve, melyek torzíthatják a mutációs rátát, hamis 

eredmények születhetnek. A mutációs ráta a felére csökkent a HoxC4
-/-

 egerekben a vad 

típusúakhoz képest, míg a mutációs spektrum nem változott szignifikánsan. Mivel mind 

az izotípusváltás mértéke, mind a mutációs ráta változott, azon tényezőket vizsgáltuk, 

melyek mindkét folyamatot befolyásolhatták. Ilyen tényező volt az IgH lókusz aktív 

transzkripciója és az AID expresszió. Az előbbi, a lymphoma sejtvonalakkal 

kapcsolatos korábbi megfigyelések miatt (lásd bevezető), különösen érdekes lett volna a 

HoxC4 IgH lókusz promoter és enhancer elemeire kifejtett ellentétes hatása miatt. A 

germinális centrum B-sejtjeiben az IgH lókusz csíravonal transzkriptumainak 

mennyisége azonban nem tért el szignifikánsan a vad típusú és génkiütött egerek között. 

Mindez arra utalt, hogy a transzkripció nem sérült HoxC4
-/-

 egerekben. Azonban az AID 

expresszió mértéke stimulált lép B-sejtekben alacsonyabb volt a HoxC4 deficiens 

állatokban. Amikor egy retrovirális konstrukció segítségével az AID-et 

túlexpresszáltattuk a HoxC4
-/-

 B-sejtekben, az izotípusváltás mértéke elérte a vad típusú 

B-sejtek szintjét, mely megerősítette azt az elképzelést, mely szerint a HoxC4
-/-

 

egerekben a defektust az AID csökkent expressziója okozta. Azonban még ezzel a 

kísérlettel sem volt kizárható, hogy a HoxC4 kiütésével az AID expresszióját 

szabályozó, mikroRNS-eket kódoló intronális szakaszokat is kiütöttünk, s valójában 

nem is a HoxC4 játszotta a kitüntetett szerepet a szabályozásban. Egyelőre nem állnak 

rendelkezésre HoxC4 funkcióvesztéses („loss of function‖) mutációt hordozó egerek, 

sem olyan humán betegség-asszociáció nem ismert melyben a HoxC4 mutáció szerepet 

játszana. Ezért további vizsgálatok voltak szükségesek. 

Az AID promoterét predikciós programokkal vizsgálva két olyan helyet is találtunk, 

ahová a HoxC4 transzkripciós faktor az Oct-1-gyel együttesen nagy valószínűséggel 

bekötődhet. Ezeknek a tényleges szerepét két korábbi munkatársam, Soek-Rae Park és 

Hong Zan (University of California Irvine) igazolták luciferáz-riporter assay-vel 

valamint elektroforetikus mobilitás tesztekkel (electrophoretic mobility shift assay) és 

kromatin-immunoprecipitációs assay-vel mind egér lymphoma vonalakon, mind pedig 

humán izotípusváltásra illetve szomatikus hipermutációra spontán képes humán 

lymphoma sejtvonalakon (CL-01 illetve Ramos sejtvonalak). Vizsgálataik során 
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igazolták, hogy az AID promoterében a két evolúciósan konzervált HoxC4 kötőhely 

egyik esetben az Sp1 és NFκβ transzkripciós faktorokkal, másik esetben az Oct-1 és a 

korábban leírt, a VDJ rekombinációhoz és immunglobulin transzkripcióhoz szükséges 

OcaB transzkripciós faktorokkal közösen, valóban megköti a HoxC4-et, mely serkenti 

az AID expressziót (Casellas és mtsai 2002, Park és mtsai 2009). Felvetődik a kérdés, 

hogy hogyan illeszthetőek össze a HoxC4 szerepét vizsgáló megfigyeléseink a 

lymphoma vonalakból nyert korábbi tapasztalatokkal? Nyugvó limfocitákban a HoxC4 

gátolja az IgG és IgE promotereket. Aktiváció során a HoxC4 leválik a promoterről, 

lymphoma vonalakban az enhancer régióhoz kötődik, illetve mind a humán lymphoma 

vonalakban, mind egérben serkenti az AID átíródását. Mivel mi az egérben nem 

tapasztaltuk a germinális centrum B-sejtek csíravonal mRNS-einek fokozottabb 

képződését, a HoxC4-nek nem, vagy csak elhanyagolható hatása volt az enhancer 

elemeken, az egyéb faktorok miatt aktivált promoter által elindított fokozott 

transzkripcióhoz képest. Munkánk során tehát egy addig kevéssé ismert transzkripciós 

faktorról bizonyítottuk be, hogy vitális szerepet játszik az antitest diverzifikációban 

centrum germinativum B-sejtekben. 

 

V.2/1. A B-limfociták kulcsszerepet játszanak az MG patogenezisében. A betegek 70-

90%-ában mutatható ki AChR ellenes antitest, mely a bevezetőben említettek szerint 

többféle módon is károsíthatja a NMJ-t, illetve a jelátvitelt. A második leggyakrabban 

előforduló autoantitest típusba tartozó anti-MuSK antitestek is károsíthatják a 

posztszinaptikus membránt és csökkenthetik a NMJ-ben az izom-ideg kapcsolat 

stabilitását (Niks és mtsai 2010). A terápiásan tesztelt CD20-ellenes monoklonális 

antitest (Rituximab) a refrakter myasheniában vonzó alternatíva lehet (Blum és mtsai 

2010). A Rituximab hatására csökkent a relapszusok száma, illetve a betegség 

aktivitása, mely tovább bizonyítja a B-sejtek jelentőségét MG-ben. A szervezetünkben 

termelődő antitestek közül a szénhidrátellenes antitestek létezése régóta ismert, 

elsősorban a Landsteiner által leírt vércsoportspecifikus antitestek révén. Mind az 

izomszövet, mind a thymus jelentős mennyiségben tartalmaz heparán-szulfát, 

hialuronsav és kondroitin-szulfát GAG-okat nemcsak az extracelluláris mátrix, hanem a 

sejtfelszíni proteoglikánok alkotóelemeiként is. Ezeknek a szénhidrátmolekuláknak a 

betegségek patomechanizmusában betöltött szerepét több megfigyelés is alátámasztja, 
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és egyre több izombetegség hátterében írják le az egyes izomproteinek glikozilációs 

rendellenességeit (Endo és mtsai 2006, Chandrashekaran és Martin 2010). A 

muszkuláris GAG-ok hiányát a kondroitin-szulfát C hiánnyal járó myopathiában írták le 

(első leírás: Al-Lozi és mtsai 1998).  Több autoimmun kórképben is kimutattak GAG 

ellenes autoantitesteket. Így pl. szenzoros axonális neuropathiák valamint rheumatoid 

arthritis esetében anti-CSC IgM jelenlétét igazolták, mely utóbbiban a szénhidrát ellenes 

autoantitest szint a betegség súlyosságával negatívan korrelált (Nemni és mtsai 1993, 

György és mtsai 2008). Heparán-szulfát ellenes antitesteket mind SLE-ben, mind 

sclerodermában leírtak, sőt egereket GAG-okkal immunizálva scleroderma-szerű 

betegség alakult ki (Reanaudineau és mtsai 2002, Ishikawa és mtsai 1978). Abban a 

munkában, melyben több neurológiai betegségben vizsgálták a szérum kondroitin-

szulfát ellenes antitestjeinek jelenlétét, leginkább neuropathiákra fókuszáltak. Emellett 

61 „egyéb‖ neurológiai betegségben szenvedő egyén vérét is tesztelték. Ezek igen 

heterogén, 10 különböző betegségcsoportba sorolható kohortot alkottak, melyek közül 

néhány beteg myastheniában szenvedett. Ezeket azonban nem elemezték részletesen 

(Briani és mtsai 2000). Így elmondható, hogy myasthenia gravisban szisztematikusan 

nem vizsgálták a GAG ellenes antitestek jelenlétét. 

Munkánk során azt tapasztaltuk, hogy míg az irodalmi adatoknak is megfelelően, az 

újszülöttek esetében hiányoznak a GAG-specifikus antitestek (Koga és mtsai 2001, 

György és mtsai 2008), addig azok a felnőttek szérumában igen nagy mennyiségben 

vannak jelen. A myastheniás betegek és a kontroll csoport egyénei között az össz IgM 

és IgG szintek nem tértek el szignifikánsan egymástól. Az IgM típusú különböző GAG-

molekulákkal reagáló antitestek szintjei között erős korrelációt találtunk, mely nem 

meglepő, hiszen a természetes autoantitestek általában polireaktívak. Az IgG típusú 

antitestek közötti korreláció sokkal kisebb volt, mely magyarázható azzal, hogy ezek az 

antitestek izotípusváltást illetve SHM-et követően, T-sejt segítséggel jöhettek létre. A 

myasthenia gravisban szenvedő betegekben szignifikánsan emelkedettek voltak a 

kondroitin-szulfát A (p=0,036) és C ellenes IgM (p=0,0067), a heparán-szulfát ellenes 

IgM (p=0,05), valamint a kondroitin-szulfát C ellenes IgG antitestek (p=0,024) 

mennyiségei a kontroll csoporthoz viszonyítva. A kondroitin-szulfát C ellenes IgG 

szintek a betegség független prediktorának bizonyultak. A kondroitin-szulfát C IgM és 

IgG szintek összege, mely két független, egyenként a betegséggel szignifikánsan 
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korreláló változóból tevődött össze, erősen szignifikáns prediktora volt a MG-nek 

(p=0,0006). Ismert, hogy rheumatoid arthritis-ben, a kondroitin-szulfát C IgM izotípus 

erősen korrelál a betegség súlyosságával (György és mtsai. 2008). Így következő 

lépésként a GAG-ellenes antitestek asszociációját vizsgáltuk a myasthenia gravis 

súlyosságával. Az MG-ben szignifikánsan emelkedett GAG ellenes antitestek közül 

azonban egyik sem korrelált az MGFA klasszifikáció által meghatározott betegség 

súlyossággal. Továbbá szintjük nem függött sem az AChR ellenes antitest jelenlététől, 

sem a thymus hyperplasia meglététől. Ez az utóbbi megfigyelés összhangban áll azzal, 

hogy a GAG szénhidrátepitópok elleni antitestek thymus independens módon jönnek 

létre. További megfigyelésünk, hogy az immunszupresszáns kezelés emelte a 

kondroitin-szulfát C ellenes IgM szintet, de a kondroitin-szulfát C ellenes IgG szinteket 

nem befolyásolta.  Korábbi leírások arra utaltak, hogy rheumatoid arthritisben a 

súlyosabb betegség csökkent anti-CSC szinteket eredményezett. A szerzők ezt arra 

vezették vissza, hogy a betegség súlyosabb stádiumában a szövetkárosodás a porc 

alapállományból több antigén felszabadulásával jár, és mivel az IgM típusú természetes 

autoantitesteket protektívnek tartják (Ehrenstein és mtsai 2010), ezek az antitestek 

kötődnek a degradálódó porcból felszabaduló CSC-hez, hogy elfedjék azokat, és így a 

gyulladást mérsékeljék (György és mtsai 2008). Ezzel összhangban, feltételezhető, hogy 

az immunszupresszáns kezelés hatására MG-ben, mérséklődik az AChR ellenes 

autoimmun gyulladás mértéke, így az NMJ károsodása is, és így kevesebb CSC 

keletkezik lokálisan, ezért nő az IgM szint. 

Korábban leírták, hogy a GAG-specifikus antitestek keresztreagálnak a környezetben 

található mikrobiális glikozilált antigénekkel (György és mtsai 2008), s 

valószínűsítették, hogy ezen antigének provokálják termelődésüket. A mi vizsgálataink 

is igazoltak hasonló keresztreakciót, mind az E.coli mind a B.subtilis peptidoglikánok, 

valamint a vizsgált, gomba eredetű zymosan poliszaharid gátolta az antitestek GAG-

okhoz való kötődést. Ez is amellett szól, hogy a MG kialakulásában fontos szerep juthat 

a fertőzéseknek, minthogy a thymitis kialakulásával kapcsolatban ezt a bevezető 

részben kifejtettem. 

A saját/idegen struktúrák felismerésében és elkülönítésében a sejtfelszíni szénhidrát 

mintázatoknak óriási szerep jut (Buzás és mtsai 2006). Glycochippel kerestünk 

myastheniás betegekben előforduló antitestek esetén a betegségre jellemző szénhidrát 
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struktúrákat felismerő mintázatot. A chipen 40 féle szénhidrát található kovalens 

kötésben. Hasonló rendszerrel mind sclerosis multiplexben, mind pedig Crohn 

betegségben igazoltak már a betegségre jellemző cukor-ellenes antitest profilt (Schwarz 

és mtsai, 2006, Dotan és mtsai. 2006). Sem az anti-AChR pozitív, sem az anti-AChR 

negatív myasthenia gravisban szenvedő csoport nem tért el szignifikáns mértékben a 

kontroll csoporttól az IgM antitestek tekintetében. Az IgG antitestek esetén az α-

mannóz ellenes antitestek az anti-AChR pozitív betegcsoportban szignifikánsan 

magasabb szintet értek el, mint a kontroll csoportban. Ezt az eredményt Covalink 

ELISA-val igyekeztünk validálni. Bár az anti-AChR pozitív betegekben az α-mannóz 

IgG szint magasabb volt, az ELISA rendszerben a különbség nem bizonyult 

szignifikánsnak (p=0,16). Ennek lehet oka, hogy a lemezhez a kereskedelemben 

hozzáférhető D-mannózt kötöttünk, s így mind az α, mind a β anomerek jelen lehettek. 

Az AChR α alegysége két helyen glikozilált, mannóz gazdag. Kimutatták, hogy bár az 

immundomináns epitóp az α-láncban a 67-76 aminosavak között helyezkedik el 

(Tzartos és mtsai 1998), de myastheniás betegekben az epitóp terjedés („epitope 

spreading‖) révén számos további epitópra is kiterjedhet az immunfelismerés, így az 

AChR alegységein belül több további epitóp ellen termelődhet antitest (Hayashi és 

mtsai 1998).  Így elméletileg a molekula ismert mannózban gazdag glikozilációs helyei 

ellen is jelen lehetnek antitestek.  

A szénhidrát ellenes antitestek epitópspecificitásának jellemzéséhez azonban egy 

jelenleg még nem elérhető, összetettebb array rendszerre lenne szükség. 

 

IV.2/2. A myasthenia gravis genetikai háttere kevéssé feltérképezett. Jelenleg nem 

állnak még rendelkezésünkre GWAS vizsgálatok eredményei a nem-HLA gének 

asszociációinak megismerésére. Az ösztrogén szerepét az autoimmun betegségekben 

számos megfigyelés bizonyítja. Korábban az ERα PvuII és Xba I polimorfizmusainak 

asszociációját mutatták ki fiatal korban kezdődő RA-val, SLE-vel és sclerosis 

multiplex-szel (Ushiyama és mtsai 1999, Lee ás mtsai 2004, Niino és mtsai 2000). 

Ezeket a vizsgálatokat azonban mind ázsiai populációkban végezték. Érdemes továbbá 

megjegyezni, hogy az RA-ban szenvedő betegekkel kapcsolatos vizsgálatokban 

statisztikai korrekciót követően az eredmények már nem adtak szignifikáns különbséget 

a vizsgált csoportokban. E polimorfizmusok genotípuseloszlása jelentős különbségeket 
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mutat az ázsiai és kaukázusi populációk között (Jakamiuk és mtsai 2007). Ez lehet az 

oka annak, hogy bár egy japán kohortban (Niino és mtsai 2000) volt eltérés, azonban 

egy dél olasz, sclerosis multiplexes betegekben végzett analízis már nem talált 

szignifikáns különbséget a fenti polimorfizmusok megoszlásában a beteg és kontroll 

populációk között (Savettieri és mtsai 2002).  

Vizsgálatainkban mi sem találtunk asszociációt a Pvu II és Xba I ERα SNP-k és 

haplotípusaik megoszlásában az elemzett magyar populációban. Szintén nem találtunk 

asszociációt a fiatal korban kezdődő betegségben szenvedők, illetve az AChR pozitív 

betegek között az ERα különböző haplotípusaiban sem (Pál és mtsai 2009). Az általunk 

vizsgált két ösztrogén receptor α polimorfizmus tehát valószínűleg nem játszik szerepet 

a MG patomechanizmusában magyar nőbetegekben.  

 

V.2/3. Az IL4 az IL4Rα-n keresztül számos mechanizmussal befolyásolja a MG 

kialakulását és fennállását állatmodellekben (Ostlie és mtsai 2003, Conti-Fine és mtsai 

2003). Bár az IL4 elősegíti az izotípusváltást és a B-sejtek autoantitest termelését, a 

myasthenia gravis állatkísérletes modelljeiből nyert tapasztalatok inkább arra utalnak, 

hogy az IL4-nek EAMG-ben inkább protektív szerepe lehet, melyet regulátoros T-sejtek 

közvetítenek, a perifériás tolerancia kialakításával (Conti-Fine és mtsai 2003). Az IL4 

hatását az IL4Rα közvetíti a STAT6 jelátviteli útvonalon. A jelátviteli útvonalban 

szereplő gének polimorfizmusainak myasthenia gravis-szal való asszociációit kevesen 

vizsgálták. Az első IL4 gén polimorfizmusoknak myasthenia gravis-szal való 

asszociációit vizsgáló elemzést egy svéd kohorton végeztek. Az IL4 szinteket 

befolyásoló, IL4 gén második intronjában elhelyezkedő dinukleotid polimorfizmust és 

egy harmadik intronbeli variábilis számú tandem ismétlődést vizsgálva, nem találtak 

szignifikáns betegség-asszociációt MG esetén (Huang és mtsai 1998). 

Munkánk során három funkcionális IL4Rα gén polimorfizmus asszociációját vizsgáltuk 

myasthenia gravisban. Amíg az S503P és Q576R polimorfizmusok esetén nem találtunk 

összefüggést a betegséggel, az I75V GG homozigóta formában történő hordozása, mely 

a V75 variációt eredményezi, szignifikánsan gyakrabban fordult elő a myasthenias 

populációban, a myastheniában szenvedő nők körében és azokban a betegekben, 

akikben a thymus hyperplasia és anti-AChR ellenes antitestek együttesen fordultak elő. 

Egy rheumatoid arthritises betegeket vizsgáló tanulmányban a GG genotípus súlyosabb 
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kórlefolyással járt és csontdestrukcióval társult, azokhoz képest, akik esetében a G allél 

szám 0 vagy 1 volt (Prots és mtsai 2006). Az I75V aminosav szubsztitúció a fehérje 

extracelluláris doménjében fokozza az IL4R-on keresztüli jelátvitelt (Ford és mtsai 

2009, Prots és mtsai 2006). Az I75 variáns egy funkciónyeréses (―gain of function‖) 

mutáns, melynek a STAT6-on keresztül nagyobb a jelátviteli kapacitása, mint a V75 

variánsnak (Stephenson és mtsai 2004, Prots és mtsai 2006). A V75/V75 variáns 

következtében kialakult csökkent hatásfokú jelátviteli folyamatok a CD4+ T sejtekben 

egyrészt Th1 irányba tolhatják el a Th egyensúlyt, másrészt csökkenhet a regulátoros T-

sejtek funkciója, s ez befolyásolhatja a betegség patomechanizmusát. Érdekesség, hogy 

az anti-AChR antitestet hordozó alcsoportban ez a szignifikáns asszociáció már nem 

volt megfigyelhető. Mivel az anti-AChR negatív csoportban összesen három MuSK 

pozitív betegünk volt, nem valószínű, hogy az egyébként IgG4 izotípusú (az IL4 az ez 

irányú osztályváltást serkenti leginkább emberben) anti-MuSK betegek miatt kaptunk 

volna pozitivitást az egész MG csoportban. Valószínűbb, hogy az AChR ellenes 

antitestek szintjének meghatározására használt radioimmunoprecipitációs assay kisebb 

érzékenysége miatt a „szeronegatív‖ csoport esetében nem detektáltuk azokat a 

betegeket, akik alacsony affinitású anti-AChR antitestekkel rendelkeztek, így az anti-

AChR pozitív betegek száma feltehetőleg nem volt teljes. Sajnos Magyarországon 

jelenleg még nem elérhetőek a szenzitívebb, sejt alapú rendszerek (Leite és mtsai 2008), 

melyekkel ezek az antitestek detektálhatóak lennének. 

V.2/4. Először igazoltuk a galektin-1 gén polimorfizmusának (rs4820293) 

asszociációját humán betegséggel (myasthenia gravissal). Továbbá igazoltuk azt is, 

hogy e polimorfizmus és egy korábban már leírt, a rheumatoid arthritisszel erős 

asszociációt mutató IL2Rβ polimorfizmusának egy haplotípusa is hajlamosít myasthenia 

gravisra, 2,3 OR mellett (Pál és mtsai 2010).  

Mivel az LGALS1 rs4820293 polimorfizmus funkcionalitására vonatkozóan nem állt 

rendelkezésre adat, vizsgálatokat végeztünk az SNP-vel járó esetleges funkcionális 

következmények leírására. Mivel az SNP a gén 5’ szabályozó régiójában található, 

feltételeztük, hogy esetlegesen szerepe lehet a galektin-1 expressziójának 

befolyásolásában, s ezért a kifejeződést kétféle szövetben vizsgáltuk, egyrészt 

egészséges, az adott polimorfizmusra homozigóta gyakori, vagy homozigóta ritka allélt 

hordozó személyek PBMC-jében, másrészt kóros eltéréseket nem mutató 
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izomszövetben.  A perifériás vérből izolált limfocitákban az expresszió változását 

Concanavalin-A stimulálást követően is vizsgáltuk. Sem a PBMC-kben, sem pedig az 

izomszövetben nem találtunk expresszióbeli különbséget a különböző genotípusú 

személyek esetén. Az SNP hatására potenciálisan létrejövő CTCF kötőhelyre bekötődni 

képes CTCF transzkripciós faktor expressziója sem változott a PBMC-kben. Érdemes 

megemlíteni, hogy az izommintákban a galektin-1 fehérje megoszlása IHK-val 

vizsgálva némileg különbözött az AA és GG genotípusú egyének között, ugyanis a 

membránfestődés erőteljesebb volt az utóbbi genotípusú izommintákban. Mindez a 

galektin-1 esetlegesen eltérő szekréciójára utalhatna, azonban ennek pontos megítélése 

az elemszám kicsinysége miatt nem volt lehetséges.  

Bár nem vizsgáltuk, de az izommunka ismert módon megváltoztathatja a fehérje 

expressziót, és ez eltérő lehetett a két genotípus esetében. Ugyanakkor, a CTCF 

transzkripciós faktor bekötődése is megváltoztathatja a génexpressziót (Gombert és 

Krumm 2009), és elősegítheti más transzkripciós faktorok bekötődését is, melyek 

esetlegesen csak a myasthenias izomban fordulnak elő. Mivel az izombiopszia végzése 

myasthenia gravisban sem a diagnózis felállításához, sem a terápia megválasztásához 

nem szükséges, így a biopsziás mintavétel forszírozása etikailag nem elfogadható. Így, 

etikai megfontolások alapján, ezt a hipotézist sem vizsgáltuk. Másfelől, elektromos 

rájából nyert galektin-1-gyel myasthenias nyulakon végzett terápiás kísérletek alapján a 

galektin-1 izomszövetre gyakorolt közvetlen hatása nem valószínű (Levi és mtsai 1989). 

Egyes kísérletek azonban azt bizonyítják, hogy PBMC-ben a LGALS1 expresszió 

fokozható IL2R által közvetített jelátviteli útvonalakon keresztül (Fuertes és mtsai 

2004). Több LGALS1 és IL2Rβ közti funkcionális interakció ismert (Ingenuity Pathway 

Analyis (Ingenuity Systems Inc, Redwood City, CA, USA), azaz IPA szoftverrel 

meghatározva, mely az eddig közölt irodalmi adatok alapján keres interakciókat) (26. 

ábra). Kiemelhetjük a két fehérjét összekapcsoló jelátviteli utak közül pl. a kálcium 

szignalizációs útvonalakat illetve a H-Ras jelátviteli utat (Wang J és mtsai 2009; Rotblat 

és mtsai 2004). Az útvonal analízis által igazolt kapcsolatok közül az egyik, a TRPC5 

Ca
2+

 csatorna szabályozásán keresztül valósul meg. A fenti Ca
2+

 csatorna az IL2Rβ-n 

keresztüli aktiváció során fokozottan expresszálódik, de a nyitását a LGALS1 

szabályozza T-sejteken, ezzel befolyásolva a Ca
2+

 beáramlás indukált apoptózist (Wang 

J és mtsai 2009). Az általunk leírt haplotípus asszociáció új irányt szabhat a myasthenia 
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gravis patomechanizmusának vizsgálatához, a haplotípus kialakításában résztvevő és az 

LGALS1-hez és az IL2Rβ-hez hasonló gének közötti összefüggések felismerése által. 

 

26. ábra: Ingenuity pathway analízis (IPA) elemzés a galektin-1 és IL2Rβ fehérjék 

közötti protein kapcsolatok feltérképezésére. A TRPC5 kálcium csatorna 

szabályozásában mindkét molekula részt vesz, együttesen befolyásohatják a T-sejtek 

apoptózisát. 

 

V.2/5. A galektin-8 egy két szénhidrátkötő helyet tartalmazó lektin, amelynek az 

autoimmun kórképekben betöltött szerepét több vizsgálat is alátámasztja. Egyfelől 

rheumatoid arthritises synoviális folyadékban szintje emelkedett, és a CD44 egy, az 

RA-ban előforduló variánsához kötődik erősebben (Tribulatti és mtsai 2009). Másfelől 

mind RA-ban, mind SLE-ben, de még szepszisben is galektin-8 ellenes antitestek 

jelenlétét mutatták ki (Massardo és mtsai 2008). Vizsgálatainkban elsőször igazoltuk, 

hogy a galektin-8 rs2737713 SNP-je, amely az F19Y aminosavcserét okozza, asszociál 

myasthenia gravisszal. Értekezésemnek nem témája, de szintén kimutattuk a rheumatoid 

arthritisszel való asszociációját is, ahol a kaukázusi populációban ritka, TT genotípus 

véd a rheumatoid arthritis fiatal, 50 éves kor előtti kialakulásától, viszont 50 év felett 

arra erősen hajlamosít (Pál és mtsai cikk közlésre beküldve). Több, gyulladásban 

résztvevő gén esetében leírtak hasonló összefüggést, mely az antagonisztikus pleiotropia 
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jelenségével magyarázható, ahol az adott gyulladásos gén polimorfizmusa hatékonyabb 

gyulladásos választ ad a fiatal szervezet infekciókkal szembeni túlélését elősegítve 

(Vasto és mtsai 2008, Franchesi és mtsai 2000). Ez azonban időskorban a visszájára 

fordul, és az erősebb gyulladásos válasz a gyulladásos betegségek létrejöttét segíti elő. 

Myasthenia gravis esetén a 40 éves kor feletti populációban találtunk asszociációt, és ez 

enyhébb volt a rheumatoid arthritisben leírtaknál. Kimutattuk továbbá, hogy az 

aminosavcsere következtében megváltozik a fehérje szénhidrátkötő képessége. 

Rekombináns F19Y „mutáns‖ (AA genotípusnak felel meg) és vad típusú (TT) galektin-

8 N-terminális peptidszakaszait vizsgálva szignifikánsan nagyobb kötőképességet 

találtunk a „mutáns‖ peptid esetén. Ezt egészséges személyekből származó PBMC 

lizátumokban nem sikerült igazolni. Egészséges, gyakori és ritka allélt hordozó 

homozigóta egyénekből származó PBMC lizátumok galektin-8 fehérje tartalmát 

vizsgálva, sem a 3’α szialillaktóz, sem a laktózkötő-képesség nem tért el szignifikánsan 

egymástól az össz galektin-8 szintre vonatkoztatva. A használt ELISA rendszerben a 

kimutatott galektin-8 fehérje mellett számos egyéb protein is bekötődhet a 

sejtlizátumokból, mely a szénhidrátkötésben verseng a LGALS8-cal (pl. a többi PBMC-

ben előforduló galektin) (Smith és mtsai 2010). Így a rekombináns vad és „mutáns‖ 

fehérjékkel végzett vizsgálatok sokkal tisztább rendszerek az SNP esetleges 

funkcionalitásának megítélésére.  A ligandkötésben talált eltérésnek funkcionális 

következménye lehet a pro-apoptotikus funkciók módosításában (Sebban és mtsai 2007, 

Tribulatti és mtsai 2009, Göhler és mtsai 2010).  A leírt új funkcionális SNP több más 

betegség, pl. tumor, autoimmun valamint gyulladásos megbetegedések 

patomechanizmusának vizsgálatához nyújthat kiindulópontot. A már felsorolt 

autoimmun és gyulladásos megbetegedéseken kívül ugyanis bizonyos tumorokban is 

szerepe van a galektin-8-nak (Nagy és mtsai 2008, Langbein és mtsai 2007), ahol a 

különböző SNP-k is módosíthatják a patomechanizmust. Más aspektusból, az „A‖ allél 

csak a kaukázusi populációban a gyakoribb, a távolkeleti és afrikai populációkban ez a 

ritkább allél (www.ncbi.nlm.nih.gov, dbSNP alkalmazás). Érdekes lenne vizsgálni e 

populációkban is a polimorfizmus szerepét autoimmun betegségekben. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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VI. 1-2. Következtetések 

Az antitestek sokféleségének kialakulása (diverzifikáció) emlős B-sejtekben szorosan 

szabályozott folyamat, melynek pontosabb megismerése elengedhetetlen a hematológiai 

illetve autoimmun betegségek megértéséhez. Génkiütött egér modell segítségével 

először írtuk le, hogy a HoxC4 transzkripciós faktor az antitest diverzifikáció kulcs 

molekulája, az aktiváció indukált citidin dezamináz szabályozásán keresztül 

befolyásolja mind a szomatikus hipermutáció, mind az izotípusváltás folyamatát. Az 

antitest repertoárt és autoantitest választ egy autoimmun megbetegedésben, a 

myasthenia gravisban vizsgáltuk. Munkánkhoz és további vizsgálatokhoz létrehoztunk 

egy 170 myasthenia gravisban szenvedő beteg adataiből és DNS mintájából álló 

biobankot. 

A természetes autoantitestek hálózatában történő változások különböző kórállapotokat 

jelezhetnek, egyes esetekben biomarkerként használhatóak, pl. rheumatoid arthritisben a 

kondroitin-szulfát C ellenes IgM típusú antitestek (György és mtsai 2008). 

Bizonyítottuk, hogy a CSC A, C, a heparán-szulfát IgM, valamint a CSC ellenes IgG 

természetes autoantitestek myasthenia gravisban emelkedett mennyiségben vannak 

jelen. A mannóz ellenes IgG szintje magasabb az anti-AChR ellenes antitestre pozitív 

MG-ben, mint az AChR negatív MG-ban illetve a kontroll csoportban. 

A myastenia gravis genetikai háttere kevéssé ismert, annak ellenére, hogy kb. tucatnyi 

génről ismert a betegséggel való asszociációja. Az ösztrogén receptor polimorfizmusok 

vizsgálata releváns volt ebben a betegségben, lévén, hogy ez az autoimmun 

megbetegedés is elsősorban a termékeny korban lévő női populációt érinti. 

Feltételeztük, hogy szerepet játszhat a patomechanizmusban az is, hogy az ösztrogén 

fokozza az antitest diverzifikációt serkentő AID transzkripcióját. Vizsgálataink alapján 

azonban a magyar női populációban nem találtunk különbséget sem allélikus, sem 

haplotípus szinten az ERα két SNP-jének megoszlását tekintve a myasthenia gravisban 

szenvedő betegek és a kontroll csoport tagjai között.  

Az interleukin-4 az IL4R-on keresztül elősegíti az IgG1-re, IgG4-re és IgE-re történő 

izotípusváltást aktivált B-sejtekben, de a Treg differenciálódás elősegítése miatt a 

myasthenia gravis pathomechanizmusában valószínűleg protektív szerepet játszik. 

Vizsgálataink igazolták, hogy az I75V IL4Rα polimorfizmusának GG allélja myasthenia 
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gravisban szignifikánsan gyakrabban fordul elő, mely az interleukin-4 védő hatását 

gyengítheti. 

Több galektinről bebizonyosodott az autoimmun betegségekben betöltött szerep. A 

galektin-1 a myasthenia gravis egy állatkísérletes modelljében csökkentette a betegség 

súlyosságát (Levi és mtsai 1983). A galektin-8 magasabb expressziója figyelhető meg 

rheumatoid arthritises synoviális fibroblasztokban. Ezidáig azonban egyik fenti 

galektinnek sem volt ismert olyan SNP-je, mely betegséggel összefüggésbe hozható lett 

volna. Először igazoltuk, hogy a galektin-1 szabályozó régiójában lévő rs4820293 SNP 

asszociál MG-vel, s azt is, hogy a 22. kromoszómán a galektin-1 géntől 500 kb-nyira 

upstream található IL2Rβ gén rs743777 polimorfizmus egy haplotípusával is hajlamosít 

mysthenia gravisra (OR=2,3). A galektin-1 expresszióját sem humán PBMC-ben, sem 

humán izomszövetben nem befolyásolja a polimorfizmus. A galektin-8 rs2737713-as 

polimorfizmusa az F19Y mutációt eredményezi, mely szintén hajlamosít myasthenia 

gravisra. A fenti mutációról bizonyítottuk, hogy funkcionális, a galektin-8 

szénhidrátkötő képességét megváltoztatja. 
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VII. 1-2. Összefoglalás 

 

Ebben a dolgozatban a B-sejt immunológia két nagy témakörével foglalkoztunk. Az 

első téma egy fiziológiás alapfolyamatnak, az antitest diverzifikációnak egy 

aspektusát vizsgálta. HoxC4 génkiütött egerek segítségével, a HoxC4 transzkripciós 

faktor szerepét kutattuk izotípusváltásban és szomatikus hipermutációban. 

Bebizonyítottuk, hogy ez az eddig igen kevéssé ismert fehérje, az antitest 

diverzifikáció kulcsenzime, az aktiváció indukált citidin dezamináz expressziójának 

szabályozásán keresztül befolyásolja mind az izotípusváltás, mind a szomatikus 

hipermutáció folyamatát. 

A második részben az antitest termelés egy patológiás állapotára fókuszáltunk. A 

myasthenia gravis (MG) patomechanizmusát befolyásoló tényezők közül kettőt 

vizsgáltunk egy általunk 170 betegből felépített biobank felhasználásával. 

Egyrészt a keringésben nagy mennyiségben jelenlévő természetes 

szénhidrátspecifikus autoantitesteket tanulmányoztuk MG beteg esetében. Ezen 

belül vizsgáltuk mind az izomban, mind a thymusban nagy mennyiségben 

előforduló glükózaminoglikánokkal szembeni autoantitest reaktivitást. Igazoltuk, 

hogy a MG-ben szenvedő betegekben a kondroitin-szulfát A, C valamint heparán-

szulfát IgM, és a kondroitin-szulfát-C (CSC) IgG szintje szignifikánsan magasabb 

az egészségesekhez viszonyítva. Kimutattuk továbbá, hogy az AChR pozitív 

myasthenia gravisban szenvedő betegek autoantitestjeinek szénhidrátfelismerő 

profilja különbözik a kontrollokétól, ezekben a betegekben a mannóz ellenes IgG 

értékek magasabbak.  

A MG eddig kevéssé feltérképezett genetikai hátterének kutatása során, a nem-HLA 

gének elemzésekor az alábbi eredmények születtek: 

1. Leírtuk, hogy két ösztrogén receptor alfa polimorfizmus, melyről korábban 

igazolták, hogy több autoimmun betegséggel is összefüggést mutat, nem asszociál 

myasthenia gravisszal magyar nőbetegekben.  

2. Bizonyítottuk, hogy három IL4Rα funkcionális polimorfizmus közül az I75V 

polimorfizmus GG variánsa asszociál autoimmun MG-vel.  

3. Először írtuk le, hogy van olyan galektin-1 polimorfizmus, mely betegség 

asszociációt mutat. Az rs4820293 és egy IL2Rβ polimorfizmus által alkotott 
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haplotípus is erős asszociációt mutat myasthenia gravisszal, a betegség 

kialakulásának valószínűségét 2,3-szeresére emeli.  

4. Szintén először írtunk le betegség asszociációt egy galektin-8 gén 

polimorfizmussal, melynek igazoltuk funkcionalitását is. 
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VIII 1-2. Summary 

 

In this thesis we focused on two major aspects of B-cell immunology. In the first 

part of the dissertation we investigated the role of a poorly defined transcription 

factor, homeobox C4 (Hox C4) in antibody diversification, a physiological 

characteristic of germinal centre B-cells. Using Hox C4 knock-out mice, we showed 

that Hox C4 plays a vital role in both somatic hypermutation and isotype switching 

via the regulation of activation induced cytidine deaminase, the key enzyme of 

antibody diversification. 

In the second part of the dissertation we focused on a pathological condition of 

antibody production, and examined two factors which could potentially influence 

the pathomechanism of autoimmune myasthenia gravis (MG). For this purpose we 

established a biobank consisting of 170 MG patients.  

First we examined the presence of natural autoantibodies reactive with 

carbohydrates and glucosaminoglycans found in skeletal muscle and thymus tissue 

in sera of patients with MG. We showed that the serum levels of chondroitin-

sulphate A, C and heparane sulphate IgM as well as chondroitin-sulphate C IgG are 

significantly higher in patients with MG compared to age and gender matched 

healthy controls. We also found that in patients who harbour anti-AChR antibodies, 

there is a significant difference in the anti-carbohydrate antibody profile compared 

to healthy controls, the levels of anti-α-mannose IgG antibodies are higher. 

Secondly we investigated the genetic background of myasthenia by the investigation 

of association of various non-HLA genes. 

1. We found that two intronic polymorphisms of the ERα gene previously shown to 

be associated with multiple autoimmune diseases, were not associated with MG in 

women.  

2. We showed that from the examined three functional polymorphisms of the IL4Rα 

gene, the rare GG genotype of the I75V polymorphism, which influences signal 

transduction, is associated with MG. 

3. We are the first to describe the association of a galectin-1 polymorphism with 

human disease. The haplotype of the rs4820293 galectin-1 polymorphism, and the 
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rs743777 IL2Rβ polymorphism shows strong association with MG, and causes a 2,3 

fold increase in the risk for developing the disease.  

4. We are also the first to describe the disease association of a polymorphism of the 

galectin-8 gene. The described polymorphism is functional; it alters carbohydrate 

binding of galectin-8. 
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1. Melléklet. A myastheniás betegeknek eljuttatott kérdőív 

 

Név:                                                            TAJ:                                                Sz. dátum: 

Gondozó neurológus neve: 

Kérdőív: 

Kedves Betegünk! 

Megtisztelne bennünket, ha az alábbi kérdőívet kitöltené, visszajuttatná klinikánkra. 

Válaszaival segítséget kapnánk ahhoz, hogy fel tudjuk mérni, hogy a thymectomia 

(csecsemőmirigy eltávolítása), illetve az egyéb myasthenia ellenes kezelések milyen 

eredménnyel segítették elő betegségének egyensúlyi állapotba való kerülését/ 

gyógyulását. Egyúttal szeretnénk feltérképezni azt is, hogy a myasthenia gravis, vagy 

egyéb autoimmun betegség milyen gyakorisággal fordul elő az Ön családjában. 

 

1. Hány éves korában kezdődött a betegsége? Milyen panaszai voltak ekkor? 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

2. Volt-e thymectomiája (csecsemőmirigy eltávolítása), ha igen, mikor? 

……………………………………………………………………………………… 

 

3. A thymectomiát megelőzően illetve azt követően voltak-e az alábbi panaszai 

(igen/nem válasz). A megfelelőt kérjük karikázza be. 

                                                                                                                       

Thymectomia előtt           Thymectomia után 

a. szemmozgászavar/kettőslátás?                    igen/nem                             igen/nem 

b. rágászavar?                                                  igen/nem                             igen/nem 

c. nyelészavar?                                                 igen/nem                             igen/nem 

d. beszédzavar?                                                igen/nem                             igen/nem 

e. fáradékonyság/gyengeség?                          igen/nem                             igen/nem 

f. légzészavar?                                                  igen/nem                             igen/nem 
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4. A fenti tünetek milyen gyakorisággal, évente átlagosan hányszor jelentkeznek? 

....................................................................................................................................... 

 

5. Családjában fordult-e már elő myasthenia gravis? Ha igen, milyen rokonsági 

fokon? 

……………………………………………………………………………………… 

6. Családjában van-e az alábbi autoimmunbetegségben szenvedő rokon (igen/nem 

válasz)? Ha igen, milyen fokú rokonságban? 

a. SLE?.......................................................................................................................... 

b. Rheumatoid arthritis (autoimmun izületi gyulladás)?............................................. 

c. Kevert kötőszöveti betegség?.................................................................................. 

d. Sjögren szindróma (szemszárazság szindróma)?..................................................... 

e. Dermato-/polyomyositis (izomgyulladás)?............................................................... 

f. vasculitis (ér gyulladás)?........................................................................................... 

g. Thyreoiditis (autoimmun pajzsmirigy gyulladás)?................................................... 

h. Sclerosis multiplex?................................................................................................. 

7. Van-e/volt-e Önnek pajzsmirigybetegsége?............................................................. 

8. Önnek milyen egyéb betegsége volt? ............................................................... 

9. Terhességeinek száma?............................................................................................ 

10., Hány élő gyermeke született?................................................................................. 

11. Terhessége előtt voltak-e már myastheniás panaszai? Ha igen, ezek hogyan   

változtak a terhessége alatt, valamint szülés után? 

…………………………………………………………………………………… 

12. Újszülöttének voltak-e átmenetileg myastheniás tünetei? Ha igen, milyen tünetei 

voltak?................................................................................................................ 

13. Szedett-e szteroid hatóanyagtartalmú gyógyszert (Medrol) a myastheniája miatt? 

Ha igen, mennyit? Tartósan, vagy csak néhány hónapig? 

……………………………………………………………………………………… 

14. Kapott-e vénás szteroid infúziót a betegsége kapcsán?.......................................... 
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15. Kapott-e Imurant? Ha igen, milyen dózisban, mennyi ideig?........................... 

16. Jelenleg milyen gyógyszereket szed, és azokat milyen dózisban (nemcsak 

myastheniára)? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

17. Történt-e plazmaferezise, ha igen hány alkalommal, mikor? 

……………………………………………………………………………………… 

18. Az eddigi gyógyszerei között melyik szedése mellett van egyensúlyban a 

betegsége? 

……………………………………………………………………………………… 

Köszönjük, hogy válaszolt a kérdéseinkre! 
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