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Bevezetés 

Mindennapi életünk során szervezetünk számtalan mikroorganizmussal találkozik. 

Szerencsére Földünk állatvilágát a természet a porcos halaktól kezdve megajándékozta az 

antitest diverzifikáció képességével, mely segítségével hatékonyan és kórokozóra szabottan 

tudjuk ellenük felvenni a küzdelmet.  

Az antitest sokféleségének kialakulása azaz, diverzifikációja, emlős sejtekben két folyamat 

által valósulhat meg: a szomatikus hipermutáció segítségével, mely során az antigénhez egyre 

nagyobb affinitással kötődni képes antitestek jönnek létre, illetve az izotípusváltás által, mely 

az antitestek effektor funkcióit változtatja meg. Mindkét folyamat jól szabályozott, kóros 

működésük immunhiányos állapotokat, tumoros elváltozásokat, valamint autoimmun 

betegségeket hozhat létre. Regulációjuk pontosabb megismerése közelebb vihet a fenti 

betegségek patomechanizmusának megértéséhez is. 

A disszertáció két nagy témakört tárgyal. Az első tágabb, a B-sejtek antitest 

diverzifikációjának, ezen belül is egy homeobox gén termékének, a HoxC4-nek a szomatikus 

hipermutációra és izotípus váltásra gyakorolt hatását vizsgálja HoxC4 génkiütött egerek 

segítségével. A HoxC4 transzkripciós faktor aktivált germinális centrumbeli B-sejtekben 

expresszálódik, ugyanazon aktivációs mechanizmusok hatására, mint az antitest diverzifikáció 

kulcsenzime, az aktiváció indukált citidin dezamináz (AID). Az AID szabályozása igen 

kevéssé definiált, eddig csak néhány olyan transzkripciós faktor ismert, mely az AID 

expressziót befolyásolja. Elsőként jellemeztük a HoxC4 szerepét ebben a regulációs 

folyamatban. 

A dolgozat második felében egy, az antitest termelődés szempontjából patológiás állapotnak, 

a B-sejtek illetve autoantitestek által közvetített neuroimmunológiai betegségnek, a 

myasthenia gravisnak (MG) a patomechanizmusában szerepet játszó két tényezőt vizsgáltuk. 

Egyfelől a kórképben esetlegesen előforduló szénhidrát ellenes antitestek jelenlétét kutattuk, 

másfelől a betegségben szerepet játszó genetikai tényezőket vizsgáltuk. 

Az MG szempontjából kiemelt fontosságú a B-limfociták aktivációja, melyet az is alátámaszt, 

hogy a B-sejtek felszínén expresszálódó CD20 molekulákat célba vevő monoklonális antitest 

(Rituximab), csökkenti a remissziók számát. A B-sejtek számos antitestet termelnek a 

neuromuszkuláris junkció (NMJ) különböző fehérjéi ellen, ezek közül az MG patogenezise 

szempontjából a legfontosabbak a nikotinerg acetil-kolin receptor (AChR) ellenes és az izom 
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specifikus kináz (Muscle specific kinase = MuSK) ellenes antitestek. Miközben a 

neuromuszkuláris junkció felépítésében résztvevő izomfehérjék többsége erősen glikozilált, és 

a glikoziláltsági állapot befolyásolja a működésüket, meglepő módon MG-ben még nem 

vizsgálták a szénhidrát-ellenes antitestek jelenlétét és szerepét. Az izomszövet jelentős 

mennyiségben tartalmaz glükózaminoglikánokat (GAG), mint például kondroitin-szulfátot, 

hialuronsavat, vagy heparán-szulfátot. Doktori munkámban arra kerestük a választ, hogy a 

myasthenia gravisban szenvedő betegek szérumában jelen vannak-e GAG-ellenes antitestek, s 

ha igen, van-e olyan közöttük, mely specifikus lenne a betegségre, s mint a betegség jellemző 

biomarkere használható lenne a klinikai gyakorlatban. 

Az autoimmun betegségekben mind környezeti, mind hormonális és genetikai tényezők 

szerepet játszanak. A myasthenia gravis különböző szerológiai csoportjaival több HLA-gén 

asszociációját is leírtak, azonban csak kevés nem-HLA gén polimorfizmus ismert hajlamosító 

tényezőként. A teljes genomra kiterjedő asszociációs vizsgálatok (genome-wide association 

study, GWAS) révén egyre több ilyen gén polimorfizmusa válik ismertté, azonban 

myastheniában, feltételezhetően a betegség ritka volta miatt, nem-HLA génekre vonatkozó 

vizsgálat még nem áll rendelkezésre. Jelen dolgozatomban öt különböző gén, az ösztrogén 

receptor α (ERα), az interleukin-4 receptor α (IL4Rα), a galektin-1, a galektin-8 és az 

interleukin-2 receptor β (IL2Rβ)) összesen 10 polimorfizmusának lehetséges asszociációját 

vizsgáltuk MG-vel. 

Az ösztrogén szerepét az autoimmun betegségekben számos megfigyelés bizonyítja. Ismert, 

hogy az ösztrogén a Th1/Th2 egyensúlyt módosítja, az autoantitest termelődést segíti. 

Hatásait az ösztrogén receptor α és β közvetíti. Korábban az ERα második intronjában 

található PvuII (rs2234693) és Xba I (rs9340799) polimorfizmusok asszociációját mutatták ki 

fiatal korban kezdődő rheumatoid arthritis-szel (RA), systemas lupus erythematosus-szal 

(SLE) és sclerosis multiplex-szel, de myasthenia gravis-szal való asszociációjukat nem 

vizsgáltak eddig.  

Az interleukin-4 (IL4) az interleukin-4 receptor α-n (IL4Rα) keresztül elősegíti az IgG1-re, 

IgG4-re és IgE-re történő izotípusváltást aktivált B-sejtekben, de a Treg differenciálódás 

elősegítése révén az MG patomechanizmusában valószínűleg protektív szerepet játszik. Az 

IL4 hatását az IL4Rα közvetíti a STAT6 jelátviteli útvonalon. A jelátviteli útvonalban 

szereplő gének polimorfizmusainak MG-vel való asszociációit kevesen vizsgálták, az IL4Rα-

val való asszociációját pedig eddig egy populációban sem kutatták, habár polimorfizmusai 
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több autoimmun megbetegedésre hajlamosítanak (S503P, rs1805015, Q576R, rs1801275, 

I75V, rs1805010). 

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. 

E fehérjék egyik legismertebb képviselője, az egy szénhidrát felismerő domént tartalmazó 

galektin-1 (LGALS1), mely az adhéziót és növekedést elősegítő galektinekhez tartozik.  

A galektin-1-nek az MG patomechanizmusában betöltött lehetséges szerepére több vizsgálat 

utal. B-sejtek aktivációjakor fokozódik a mennyisége. A csecsemőmirigy MG-ben gyakran 

tapasztalt két szövettani elváltozásában, thymus hyperplasiában és thymomában, a galektin-1 

expresziója jelentősen megnő. A galektin-1 az éretlen T-sejtek thymus epithelhez való 

kötődését segíti elő, valamint egyes thymocyta alpopulációk, és az aktivált T-sejtek 

apoptózisát indukálja. Kimutatták továbbá, hogy a MG kísérletes állatmodelljében a betegség 

tünetei enyhülnek galektin-1 hatására.  

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

autoimmun betegség patomechanizmusában is felvetették, pl. mennyisége megnő a 

rheumatoid arthritises (RA-s) synoviális folyadékban, ahol a RA-ban található specifikus 

CD44 variánshoz kötődve lokálisan befolyásolja a limfociták apoptózisát. A galektin-8 

szerepe változó a T-sejtek különböző aktiváltsági állapotától függően: míg a naiv humán 

CD4+ T-sejtek proliferációját fokozza, addig a CD3/CD28-cal elő-aktivált T-sejtekben 

apoptózist indukál. SLE-ben és RA-ban kimutattak galektin-8 ellenes antitesteket.  

Bár az MG patogenezisében sem a galektin-1, sem a galektin-8 szerepe nem tisztázott, a B-

sejtekre, thymocytákra illetve T-sejtekre gyakorolt hatásuk miatt releváns fehérjék lehetnek. 

Egyiknek sem ismert olyan polimorfizmusa, mely betegségre hajlamosítana, így két, 

szabályozó régióban lévő LGALS1 polimorfizmus (rs4820293, rs4820294) és egy aminosav 

cserét (rs2737713; F19Y) eredményező LGALS8 polimorfizmus betegség-asszociációját 

vizsgáltuk. A galektin-1 génje a 22q13-as kromoszómán helyezkedik el, tőle csupán 500 

kilobázis távolságra egy másik immunregulációs fehérjét kódoló gén, az interleukin-2 

receptor β (IL2Rβ) helyezkedik el. Az IL2R három alegységből álló komplex, ezek közül az 

IL2Rβ szükséges mind a T-sejt aktivációhoz elengedhetetlen IL2 megkötéséhez, mind a 

jelátvitelhez. Az IL2Rβ egy szabályozó régiójában lévő polimorfizmusa (rs743777) hajlamosít 

RA-ra. Ennek, illetve egy másik 3’ regulátoros régióban lévő polimorfizmusnak (rs228941) az 
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asszociációját vizsgáltuk MG-vel, illetve az IL2Rβ és LGALS1 polimorfizmusok 

haplotípusainak betegség hajlamosító hatását is elemeztük. 

 

Célkitűzések 

Munkám célkitűzései alapvetően két témakör köré csoportosulnak  

 

I. A HoxC4 transzkripciós faktor emlős antitest diverzifikációban játszott szerepének 

tisztázása HoxC4 knock-out egerek felhasználásával. 

II.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 létrehozása 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. A szénhidrát ellenes antitestek szerepének vizsgálata az MG patogenezisében. 

Glükózaminoglikán- és más szénhidrát-ellenes antitestek jelenlétének kimutatása MG-

s szérum mintákból: 

 Az MG-ben a betegség biomarkerként használható GAG-ellenes antitest 

azonosítása 

 Az MG-re jellemző szénhidrát-felismerő mintázatok meghatározása 

II.3. MG-re 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 
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Módszerek 

Laboratóriumi módszerek az egér kísérletekhez 

Genetikailag módosított egerek 

A használt HoxC4
–/–

 egerekben (melyeket Anne Boulet és Mario Capecchi hozott létre) a 

HoxC4 gént a második exonjába helyezett loxP hely segítségével ütötték ki. Ez a HoxC4 

fehérje amino terminális végén elhelyezkedő homeobox régió 3. és 4. kódonja közé egy stop 

kodont helyezett, mely csonka, nem funkcióképes peptidet eredményezett. 

B-és T-sejtek életképességének vizsgálata 

A HoxC4
+/+

 és HoxC4
-/- 

egerek lépéből és Peyer-plakkjaiból 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 a NP-kötő (4-

hidroxi-4-nitrofenilacetil) CD38
hi

IgG1
+
 memóriasejtek számát áramlási citometriával 

állapítottuk meg (FACSCalibur; BD Biosciences). 

A B-sejtek sejtciklusának és proliferációjának vizsgálata  

A sejtciklust propidium-jodid festéssel vizsgáltuk, míg a proliferációt CellTrace CFSE sejt 

proliferációs kit segítségével (Molecular Probes, Invitrogen) áramlási citométer segítségével. 

Az in vivo B sejt proliferációs vizsgálatokhoz az egereket NP16-CGG-vel (16 molekula 4-

hidroxi-4-nitrofenilacetil egy molekula csirke gamma globulinhoz kapcsolva) immunizáltuk, 

majd 10 nap elteltével 16 órán belül két alkalommal intraperitoneálisan 1 mg BrdU (5-

bromodezoxiuridin)-nal oltottuk.  A Peyer-plakkokból származó limfocitákat fikoeritrin-jelölt 

monoklonális anti-egér B220 antitesttel (BD Biosciences), vagy ennek FITC-jelölt PNA-val 

történt kombinációjával jelöltük. A beépült BrdU-t allofikocianin-jelölt monoklonális anti-

BrdU-val tettük láthatóvá (APC BrdU Flow kit (BDBiosciences)) flow citometriával. 

NP16-CGG immunizáció és az NP-kötő IgM és IgG1 szintek mérése 

Egészséges, 8-10 hetes, egy alomból származó HoxC4
+/+

 és HoxC4
-/-

 egereket 

intraperitoneálisan immunizáltunk 100µg NP-CGG-vel 28 napon belül két alkalommal. A 

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

Immunhisztokémia (IHK)  

Az NP16-CGG-vel immunizált egerek lépéből készült fagyasztott metszetekhez fikoeritrinnel 

jelölt anti-egér B220 antitestet (RA3-6B2 klón) adtunk 1:200 hígításban, valamint FITC 
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(fluorescein-isotiocianát)-jelölt PNA-t (földimogyoró agglutinin) 1:100 hígításban. PBS-sel 

történő mosást követően ProLong anti-fade reagenssel (Invitrogen) fedtük a lemezeket. 

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 

(lipopoliszaharid) stimulációt (20 mg/ml) vagy CD154 aktivációt alkalmaztunk. A különböző 

izotípusokra való váltás eléréséhez a következő további reagenseket adtuk: rekombináns egér 

IL4-et az IgG1-re és IgE-re történő váltáshoz, IFN-γ-t az IgG2a-ra történő váltáshoz; illetve 

TGFβ1-t, rekombináns egér IL-5-öt és dextránnal konjugált δ-lánc ellenes antitestet az IgA-ra 

történő váltás eléréséhez. Az IgG2b és IgG3-ra történő izotípusváltáshoz nem kellett külön 

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

immunoglobulinokat FACS-szal mutattuk ki. Az in vitro stimulált B-sejt kultúrák 

felülúszóiban található immunglobulinok mennyiségét ELISA-val mértük.  

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 nested-PCR technikával. A PCR 

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

szekvencia analízis MacVector 7.2.3 szoftverrel (MacVector Inc) történt. 

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) segítségével 

vontuk ki a gyártó ajánlása szerint. A cDNS szintéziséhez a SuperScript Preamplification 

(Invitrogen) rendszert alkalmaztuk a gyártó ajánlása szerint. A centrum germinativum B-

sejteiben a csíravonal IH-CH, a poszt-rekombináns Iµ-CH, és az érett VJ558DJH-Cµ átiratok, 

valamint a HoxC4 és AID expressziós szintjét kvantitatív real-time PCR-rel határoztuk meg. 

A cirkuláris Iγ1-Cµ átiratokat, valamint a HoxC4 és AID átiratokat szemikvantitatív RT-PCR-

rel is meghatároztuk kétszeres hígítási sorokkal.  

A lehetséges transzkripciós faktor kötőhelyek predikciója 

Az AID promoter régiójában elhelyezkedő lehetséges transzkripciós faktor kötőhelyeket 

súlyozott-mátrix kereséssel azonosítottuk a Match szoftver (BIOBASE) segítségével.  
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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) végeztük a gyártó előírásának 

megfelelően. Az így előállított retrovirális konstrukciókkal egér lép B sejteket 

transzdukáltunk.  

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. 

Laboratóriumi módszerek a myasthenia gravis patogenezisét befolyásoló tényezők 

vizsgálatához 

Humán minták 

A vizsgálatainkhoz a DEOEC Neurológiai Klinika, a Semmelweis Egyetem Molekuláris 

Neurológiai Központ, valamint a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt-és Immunbiológiai 

Intézet humán mintáit használtuk (összesen 170 MG beteg és 350 egészséges kontroll került 

bevonásra). A humán izomszövet minták szintén a Molekuláris Neurológiai Központ 

biobankjából származnak. 

Perifériás vér mononukleáris sejtjek izolálása 

Humán perifériás vér mononukleáris sejteket (PBMC) alvadásgátolt vénás vérből Ficoll-

Hypaque (Sigma) grádiensen centrifugálva nyertünk. 

DNS kivonása perifériás vérből 

A DNS izolálás alvadásgátolt humán vérből történt a QIAamp DNA Blood Mini kit (Qiagen) 

alkalmazásával. A kivont DNS koncentrációját és tisztaságát fotometriás módszerrel 

határoztuk meg.  

AChR és MuSK ellenes antitestek meghatározása 

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

radioimmunoprecipitációs assay-vel határoztuk meg (DRG Diagnostics) a gyártó ajánlása 
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szerint. A szérum vétele előtti egy hónapban a betegek nem kaptak sem intravénás 

immunoglobulint (IvIg) sem pedig plazmaferezist.  

Funkcionális SNP-k predikciója az LGALS1, IL2Rβ és LGALS8 génekben 

A LGALS1 és IL2Rβ gének regulátoros 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. 

Galektin-1, galektin-8, IL2Rβ és IL4Rα polimorfizmusok meghatározása 

A genotípusokat TaqMan allél diszkriminációs assay-vel határoztuk meg a gyártó előírása 

szerint. A lemezek allél specifikus intenzitás adatait az ABI PRISM 7000 szoftverrel (Applied 

Biosystems) elemeztük, mely automatikusan meghatározza az egyes minták genotípusát.  

ERα intronális 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 PCR termékeket 20 egységnyi PvuII vagy XbaI restrikciós endonukleázzal (New 

England Biolabs) emésztettük, majd elektroforetizáltuk 1%-os agaróz gélen.  

IgG izolálás 

A 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. 

PBMC-k stimulációja Concanavalin A-val (ConA) 

A PBMC-ket 10
6
/ml sejtkoncentrációban RPMI 1600-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 Con A-val (Sigma) 48 órán át kezeltük az aktiváció érdekében.  

Real Time PCR  

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

gyártó előírásai szerint. A preparált RNS-t random primerekkel (Promega) cDNS-sé írtuk át. 

A Taqman rendszeren alapuló kvantitatív realtime PCR vizsgálatokat ABIPrism® 7000 PCR 

készülékkel (Applied Biosystems) végeztük, betartva a gyártó utasításait. A következő gének 

expresszióját vizsgáltuk: galektin-1, CCCTC-binding factor (CTCF), β-D-Glükorinidáz 

(GUSB).  

 

http://www.genomatix.de/
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Galektin-1 expresszió kimutatása izomszövetből immunhisztokémiai vizsgálattal  

Normál felnőtt izomszövetet folyékony nitrogénben és izopentánban gyorsfagyasztottuk, majd 

a kriosztát segítségével készített metszeteket Super Frost lemezekre vettük fel. Fixálást és 

blokkolást követően 1:10-es hígításban, alkalmaztuk az anti-humán galektin-1 antitestet 

(R&D Systems), majd 1:200-as hígításban a biotinilált anti-kecske IgG antitestet (Vector 

Laboratories Inc.), illetve 1:1000 hígításban streptavidin-FITC antitesttel történt a kimutatás. 

A metszeteket a Nikon Eclipse 80i fluorescens mikroszkóppal vizsgáltuk. 

GAG ellenes antitestek izomszövethez való kötődésének vizsgálata 

immunhisztokémiával  

Normál felnőtt izom metszeteket MG szérumból izolált 2,5µg IgG-vel, majd anti-humán IgG 

FITC antitesttel (Sigma) inkubáltuk és Nikon Eclipse 80i fluorescens mikroszkóppal 

vizsgáltuk. A kondroitin-szulfát C illetve mannóz kötés gátlásához 2,5μg IgG-t 37ºC-on 1 órát 

előinkubáltuk 10mM CSC-vel vagy 10mM mannózzal. 

Fehérje mennyiség meghatározása  

A PBMC-ket valamint a humán izomszövetet a gyártó előírása szerint ProteoJet sejt lízis 

pufferrel (Fermentas) lizáltuk proteáz inhibitorok jelenlétében. A lizátumokban található 

fehérjék mennyiségét BCA módszerrel határoztuk meg.  

Western blot analízis 

A lizált humán izomszövetből nyert fehérjével SDS poliakrilamid gél elektroforézist 

végeztünk. Blottolást követően 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) másodlagos antitesteket 1:5000 hígításban 

alkalmaztuk. A fehérjéket az ECL kemiluminescens detektálási rendszerrel (GE Healthcare) 

mutattuk ki. 

ELISA rendszerek  

Szénhidrát ELISA  

A természetes autoantitestek kimutatásához Covalink ELISA rendszerben kondroitin-szulfát 

A, B, C, heparán-szulfát, hialuronsav, zymosan és mannóz antigéneket 1µg/lyuk 

koncentrációban, a szérum mintákat 1:100 hígításban, végül a HRP-konjugált anti-humán 

IgM és IgG (Sigma) antitesteket 1:50000 és 1:30000 hígításban használtuk. 

Szénhidrát array (chip)  

A szérum minták IgG molekuláit AlexaFluor 350-nel konjugált anti-humán IgG antitesttel 

(Zenon Human IgG Labeling Kits, Molecular Probes Inc.) jelöltük a gyártó előírásainak 
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megfelelően. A jelölt IgG molekulát a szénhidrát chipre (Glycochip, Glycominds Ltd.) 

jutattuk, és megfelelő inkubációs idő és mosások után a fluoreszcenciát Perkin Elmer Victor 

II spektrofluoriméterrel (Waltham) mértük le. 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 FITC-cel konjugált anti-humán IgM antitesttel reagáltattuk. 

A fluoreszcenciát a fenti spektrofluoriméterrel mértük. 

Galektin-8 mennyiség meghatározása a PBMC lizátumokból ELISA rendszerrel 

Az ELISA lemezeket (Nunc) bikarbonát pufferben (pH:9,6) oldott 0,25 μg mennyiségű anti-

humán galektin- 8 antitesttel (R&D Systems) fedtük. Blokkolás után a sejtlizátumokból a 

lyukba 30 μg fehérjét tettünk, majd a biotinnal jelölt anti-humán-galektin-8 antitestet (R&D 

Systems) 1:500-as hígításban, a streptavidin-HRP-t (Invitrogen) 1:2500-as hígításban adtuk a 

lyukakhoz. A standard görbét ismert mennyiségű rekombináns, rövid izoformájú humán 

galektin-8 felhasználásával határoztuk meg. 

Galektin-8-szénhidrát kötődés meghatározása ELISA módszerrel 

Poliakrilamidhoz konjugált α3’N-szialillaktóz és poliakrilamidhoz konjugált laktóz 

neoglikokonjugátumokat 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 

humán PBMC sejtlizátumokból lyukanként 70 μg-nyi fehérjét adtunk. A rekombináns 

fehérjék ismert mennyiségéből hígítási sorokat képeztünk. A bekötődött galektin-8 

mennyiségének meghatározása a korábbiakban leírt módon történt.  

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. Az 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 és Haploview 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. 

 

http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl
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Az expressziós assay-k statisztikai elemzése 

A Glukoronidáz B-re, mint háztartási („housekeeping”) génre normalizált galektin-1 illetve 

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 galektin-8 ELISA-k elemzése 

A standard görbéket ismert mennyiségű, rövid izoformájú rekombináns galektin-8 hígítási 

sorából határoztuk meg (össz galektin-8 meghatározás illetve a sejtlizátumokból szialillaktóz 

és laktóz kötés vizsgálata esetében) Graphpad Prism v4 szoftver (Graphpad Software Inc.) 

segítségével. A különböző genotípusú egyének közötti összehasonlítást t-teszttel illetve 

Mann-Whitney teszttel végeztük (Systat Software Inc.). 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. 

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). 

Az ERα polimorfizmusok allél és haplotípus asszociációját χ2 teszttel, illetve ennek a 

Yates korrekciós változatával, valamint öt alatti elemszám esetén Fisher’s Exact teszttel 

számítottuk az SPSS szoftver (SPPS Inc.) segítségével. A csoportok közötti folytonos 

változókat ANOVA-val számoltuk. 

A GAG-ellenes antitestek ELISA eredményeinek értékeléséhez három-szempontos 

variancia analízist alkalmaztunk. A Glycochip eredményét a Matlab szoftver (MathWorks) 

Bioinformatics Toolbox alkalmazásának segítségével analizáltuk.  

 

Eredmények 

I. Antitest diverzifikáció folyamatának vizsgálata 

Tanulmányunk első felében a HoxC4 transzkripciós faktor szerepét vizsgáltuk az antitest 

diverzifikáció folyamatában, HoxC4 génkiütött egerek segítségével. 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 
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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 fordul 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” 

mutációinak a számával, de épp a magas variabilitás miatt ez a szakasz PCR-rel nehezen 

lett volna ampilfikálható. Másfelől a kódoló variábilis régiók az antigén általi szelekciós 

mechanizmusoknak vannak kitéve, melyek torzíthatták volna a mutációs rátát, hamis 

eredmények születhettek volna. 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 IgH lókusz csíravonal átiratok mennyisége 

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 

okozza. Az AID promoterét predikciós programokkal vizsgálva két olyan helyet is 

találtunk, ahová a HoxC4 transzkripciós faktor az Oct-1-gyel együttesen nagy 
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valószínűséggel bekötődhet. Ezeknek a tényleges szerepét két korábbi munkatársam, 

Soek-Rae Park és Hong Zan (University of California Irvine) igazolták, mely nem ezen 

dolgozat témája. Az első rész összefoglalásaként elmondhatjuk, hogy munkánk során egy 

addig kevéssé ismert transzkripciós faktorról bizonyítottuk be, hogy vitális szerepet játszik 

az antitest diverzifikációban centrum germinativum B-sejtekben. 

 

II. A myasthenia gravis patomechanizmusában szerepet játszó tényezők vizsgálata 

II/1. Biobank létrehozása 

Az értekezés második felében az antitest repertoárt és genetikai hajlamosító tényezőket az 

antitestek által közvetített autoimmun megbetegedésben, a myasthenia gravisban vizsgáltuk. 

Munkánkhoz és további vizsgálatokhoz létrehoztunk egy 170 MG-ben szenvedő beteg 

adataiból, szérum és DNS mintájából álló biobankot. 

II/2. Glikobiológiai vizsgálatok 

A glükózaminoglikán (GAG) ellenes antitestek vizsgálatakor azt tapasztaltuk, hogy míg az 

irodalmi adatoknak is megfelelően, az újszülöttek esetében hiányoznak a GAG-specifikus 

antitestek, addig a felnőttek szérumában igen nagy mennyiségben fordulnak elő. A 

myastheniás betegek és a kontroll csoport egyénei között az össz IgM és IgG szintek nem 

tértek el szignifikánsan egymástól. Az MG-ben szenvedő betegekben szignifikánsan 

emelkedett 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 (CSC) ellenes IgG antitestek (p=0,024) 

mennyisége a kontroll csoporthoz viszonyítva. A kondroitin-szulfát C (CSC) ellenes IgG 

szintek a betegség független prediktorának bizonyultak. A kondroitin-szulfát C IgM és IgG 

szintek összege, mely két független, egyenként a betegséggel szignifikánsan korreláló 

változóból tevődött össze, erősen szignifikáns prediktora volt a MG-nek (p=0,0006). A 

következő lépésként a GAG-ellenes antitestek asszociációját vizsgáltuk az MG súlyosságával. 

Az MG-ben szignifikánsan emelkedett GAG ellenes antitestek közül azonban egyik sem 

korrelált az MGFA (Myasthenia Gravis Foundation of America) 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 RA-ban a súlyosabb betegség csökkent anti-

CSC szinteket eredményezett. A szerzők ezt arra vezették vissza, hogy a betegség súlyosabb 
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stádiumában a szövetkárosodás több antigénnek a porc alapállományból történő 

felszabadulásával jár. Mivel irodalmi adatok bizonyítják, hogy az IgM típusú természetes 

autoantitesteket protektívek, így a szerzők azt a következtetést vonták le, hogy a rheumatoid 

arthritisben található IgM antitestek kötődnek a degradálódó porcból felszabaduló CSC-hez, 

hogy elfedjék azokat, és így a gyulladást mérsékeljék. Ezzel összhangban, feltételezhető, hogy 

az immunszupresszáns kezelés hatására MG-ben, mérséklődik az AChR ellenes autoimmun 

gyulladás mértéke, így az neuromuszkuláris junkció (NMJ) károsodása is, és így kevesebb 

CSC keletkezik lokálisan, ezért nő az IgM szint. 

A saját/idegen struktúrák felismerésében és elkülönítésében a sejtfelszíni szénhidrát- 

mintázatoknak óriási szerep jut. Glycochippel kerestünk myastheniás betegekben előforduló 

antitestek esetén a betegségre jellemző szénhidrátstruktúrákat felismerő mintázatot. Sem az 

anti-AChR pozitív, sem az anti-AChR negatív MG-ben 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. Az AChR α alegysége két helyen 

glikozilált, mannózban gazdag. Bár ismert, hogy az immundomináns epitóp az α-láncban a 

67-76 aminosavak között helyezkedik el, de myastheniás betegekben az epitópterjedés 

(„epitope spreading”) révén számos további epitópra is kiterjedhet az immunfelismerés, így az 

AChR alegységein belül több további epitóp ellen termelődhet antitest. Így elméletileg a 

molekula ismert, mannózban gazdag glikozilációs helyei ellen is jelen lehetnek antitestek.  

 

II.2 Polimorfizmus vizsgálatok 

Kutatásaink másik vonala az MG eddig kevéssé feltérképezett genetikai hátterének vizsgálata 

volt, ahol nem-HLA génekre fókuszáltunk. Jelenleg nem állnak még rendelkezésünkre 

GWAS vizsgálatok eredményei a nem-HLA gének asszociációinak megismerésére.  

Két, korábban több autoimmun betegséggel asszociációt mutató intronális ERα polimorfizmus 

asszociációját vizsgáltuk MG-vel magyar női betegekben. Vizsgálatainkban nem találtunk 

asszociációt a Pvu II és Xba I ERα SNP megoszlásában és haplotípusainak megoszlásában az 

elemzett magyar női populációban. Szintén nem találtunk asszociációt a fiatal korban kezdődő 

betegségben szenvedők, illetve az anti-AChR pozitív betegek között az ERα különböző 

haplotípusaiban sem. Az általunk vizsgált két ERα polimorfizmus tehát valószínűleg nem 

játszik szerepet az MG patomechanizmusában magyar nőbetegek esetén.  

Munkánk során három funkcionális IL4Rα gén polimorfizmus asszociációját vizsgáltuk MG-

ben. Amíg az S503P és Q576R polimorfizmusok esetén nem találtunk összefüggést a 
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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 kórlefolyással járt, és csontdestrukcióval 

társult azokhoz viszonyítva, akik esetében a G allél szám 0 vagy 1 volt. Az I75V aminosav 

szubsztitúció a fehérje extracelluláris doménjében fokozza az IL4R-on keresztüli jelátvitelt. 

Az V75 variáns funkcióvesztéses mutáns, melynek a STAT6-on keresztül kisebb a jelátviteli 

kapacitása, mint a I75 variánsnak. 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.  

Először igazoltuk a LGALS1 gén polimorfizmusának (rs4820293) asszociációját humán 

betegséggel (myasthenia gravissal). Továbbá igazoltuk azt is, hogy e polimorfizmus és egy 

korábban már leírt, a RA-val erős asszociációt mutató IL2Rβ polimorfizmusának egy 

haplotípusa is hajlamosít MG-re, a betegség kialakulásának valószínűségét 2,3 –szeresére 

emeli. 

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. A 

kifejeződés mértékét kétféle szövetben vizsgáltuk, egyrészt egészséges, az adott 

polimorfizmusra homozigóta gyakori, vagy homozigóta ritka allélt hordozó személyek 

PBMC-éiben, másrészt kóros eltéréseket nem mutató humán 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 kifejeződése sem 

változott a PBMC-kben.  

Bár nem vizsgáltuk, de az izommunka ismert módon megváltoztathatja a fehérje expressziót, 

és ez eltérő lehetett a két genotípus esetében. Másfelől, állatkísérletekből nyert adatok alapján 

a galektin-1 izomszövetre gyakorolt közvetlen hatása nem valószínű. Egyes tanulmányok 

azonban azt bizonyítják, hogy PBMC-ben a LGALS1 expresszió fokozható IL2R által 
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közvetített jelátviteli útvonalakon keresztül. Útvonal analízist végeztünk, az ez által igazolt 

kapcsolatok egyike 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. 

Az általunk leírt haplotípus asszociáció új irányt szabhat az MG patomechanizmusának 

vizsgálatához, a haplotípus kialakításában résztvevő és hasonló gének közötti összefüggések 

felismerése által. 

Vizsgálatainkban először igazoltuk, hogy a galektin-8 rs2737713 SNP-je, amely az F19Y 

aminosav cserét okozza, asszociál MG-vel a 40 éves kor feletti populációban. 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. Azonban egészséges, gyakori és ritka allélt hordozó 

homozigóta egyénekből származó PBMC lizátumok galektin-8 fehérje tartalmát vizsgálva, 

sem a 3’α szialillaktóz-, sem a laktóz-kötő képesség nem tért el szignifikánsan egymástól az 

össz galektin-8 szintre vonatkoztatva. A diszkrepancia oka lehet, hogy a használt ELISA 

rendszerben a kimutatott galektin-8 fehérje mellett számos egyéb protein is bekötődhet a 

sejtlizátumokból, mely verseng a szénhidrátkötésben a LGALS8-cal, így a rekombináns vad 

és „mutáns” fehérjékkel végzett vizsgálatok sokkal tisztább rendszerek az SNP esetleges 

funkcionalitásának megítélésére. A ligand kötésben talált eltérésnek funkcionális 

következménye lehet a pro-apoptotikus funkciók módosításában. A leírt új funkcionális SNP 

több más betegség, pl. tumor, autoimmun valamint gyulladásos megbetegedések 

patomechanizmusának vizsgálatához nyújthat kiindulópontot. RA-ban erős, korfüggő 

asszociációt találtunk a fenti polimorfizmussal. 

Következtetések 

A disszertációban 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. 
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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 szénhidrát specifikus 

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 

szénhidrát felismerő 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 

gravis-szal 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 haplotípus is erős 

asszociációt mutat myasthenia gravis-szal, 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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