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Bevezetés 
 

Monocyta-makrofágok jelentős szerepet töltenek be különböző betegségek 

patomechanizmusában, úgy mint a természetes immunválasz során szisztémás gyulladásban, 

az atheroszklerózis pathogenezisében és progressziójában, valamint különböző az 

intracelluláris koleszterin-transzport zavarával járó betegségekben. Újonnan felvetődött az 

úgynevezett membrán mikrodomének (“lipid tutajok”) szabályozó szerepe különböző 

monocyta funkciókkal kapcsolatban, mint például a felismerés illetve a fagocitózis effektor 

elemek szabályozása, a sejtek koleszterin transzportjának irányítása, valamint az atherogén 

lipoproteinek felvételének és raktározásának szabályozása. A glikosil-phosphatidil-inositol 

(GPI)-horgonyzott CD14 molekula a legjelentősebb lipopoliszacharidkötő fehérje, valamint a 

természetes immunrendszer egyik központi mintázatfelismerő receptora, bizonyítottan lipid 

raft asszociált molekula.  

A lipid raftok kis méretű (10-200 nm), "rendezett-folyékony" struktúrájú, nagyfokú laterális 

dinamikával rendelkező, koleszterinben és glikoszfingolipidekben, valamint GPI-horgonyzott és 

zsírsavoldalláncal kapcsolt fehérjékben gazdag mikrodoménjei a plazmamembránnak. A 

formációjukért leginkább az őket alkotó lipidek sajátos fizikai-kémiai tulajdonságain alapuló 

úgynevezett laterális fázisszegregáció jelensége a felelős. A nagyfokú laterális mobilizációjuk 

végett a kis méretű raftok bizonyos körülmények között nagyobb aggregátumokat, „platformokat” 

képezhetnek, ezáltal sejtműködés különböző membránhoz kapcsolt folyamatait 

kompartmentalizálják. Funkcionális szempontból a membrán mikrodoméneknek számos 

sejtfiziológiai folyamatban tulajdonítanak fontos szerepet: irányítják és szabályozzák a 

membrántranszport folyamatokat (endo/exocitózis), a sejtfelszíni molekuláris felismerésen 

alapuló folyamatok révén a sejtadhéziót, sejtmigrációt és kemotaxist, valamint a patogén 

baktériumok és vírusok fertőzési mechanizmusát. Az intracelluláris jelátviteli folyamatokban 

fontos adaptorfehérjék, enzimek térben és időben koordinált kompartmentalizációja révén jelentős 

szerepet játszanak a különböző sejtfelszíni receptorok által indukált sejtválasz kiváltásában.  

Újabb adatok szerint ezen mikrodomének szerepet játszanak több betegség patogenezisében 

is, mint neurológiai betegségekben (Alzheimer-kór, Parkinson-kór, prion  betegség), 

fertőzéses és gyulladásos betegségekben (szisztémás bakteriális fertőzés szindróma 

(SIRS)/szepszis), autoimmun- (szisztémás lupus erythematosus, rheumatoid arthritis), szív- és 

érrendszeri-, valamint lipid tárolási kórképekben (pl. Niemann-Pick C típusú betegség, 

Gaucher-kór) és a rák kialakulásában.  
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A lipid mikrodomének legjellemzőbb tulajdonsága, hogy hideg, nemionos detergensekben (pl. 

Lubrol WX, Nonidet-P40, Brij-98) - klasszikusan Triton X-100-ben (TX-100) -  oldhatatlan 

membránfrakciót képeznek. Ez a tulajdonság abból adódik, hogy a szorosan rendezett acil 

láncok a lipid-lipid kölcsönhatás által sokkal stabilabbak, mint a lipid-detergens 

kölcsönhatások. Így, a klasszikus módszer a lipid mikrodomének tanulmányozására a 

detergens rezisztens membránfrakciók (DRM) izolálása gradiens-ultracentrifugálással, 

amelyet immunoblot analízis követ.  

Az utóbbi években ellentmondásos vélemények alakultak ki arra vonatkozóan, hogy 

mennyiben tükrözi a DRM izolálás az in situ körülményeket, és vajon TX-100 mesterségesen 

mikrodoménformációt indukál-e. Ennek ellenére a TX-100-oldhatatlanságon alapuló 

módszerek még mindig széles körben használatosak és kétségtelenül az egyik leghasznosabb 

kiindulópont a membrán mikrodomének összetételének vizsgálatában. 

   

 

 

 



3 
 

Célkitűzések 
 

A munkám célja az úgynevezett detergens rezisztens mikrodomének vizsgálata volt humán 

perifériás monocytákon egy újonnan kifejlesztett, áramlási citometriás módszer segítségével. 

A vizsgálataink során optimalizáltuk és teszteltük ezt a vizsgálati módszert, vajon képes-e 

mikrodomének betegség-specifikus változásainak detektálására. Az alábbi sejtfelszíni 

antigének detergens rezisztenciáját vizsgáltuk, amelyek bizonyítottan fontos szerepet 

játszanak a monocyták funkciójában a gyulladásos válasz és a lipid homeosztázis során, mint 

például a GPI-horgonyzott fehérjék (CD14, CD55), Fcγ-receptorok (CD16, CD32, CD64), 

scavenger receptorok (CD36, CD91, CD163), integrin receptor komplex (CD11a, CD11b, 

CD18) és a pentaspanin/tetraspanin család (CD47, CD81) fehérjéi. 

  

 

A dolgozat a következő kérdésekkel foglalkozik: 

 

I.  Célul tűztük ki egy áramlási citometriás módszer beállítását és alkalmazását 

monocyták sejtfelszíni  antigénjeinek detergens rezisztencia vizsgálatára. 

II.  Van-e hatása az in vitro lipopoliszaccharid (LPS) stimulációnak a CD14-függő 

receptorkomplex fehérjéinek mikrodomén asszociáltságára perifériás monocytákon? 

III. Megfigyelhető-e változás a CD14-függő receptorkomplex fehérjéinek mikrodomén 

asszociáltságában ex vivo különböző gyulladásos betegségek szenvedő betegek 

monocytáin?  

IV.    Megfigyelhető-e változás a fehérjék mikrodomén asszociáltságában ex vivo lipid 

tárolási betegségben szenvedő betegek monocytáin? 

V.   Van-e hatása az in vitro ezetimib kezelésnek a monocyták sejtfelszíni fehérjéinek 

mikrodomén asszociáltságára? 
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Módszerek 
 

1. A vizsgálatokba bevont betegek és donorok 

A vizsgálatainkhoz alvadásában EDTA-val gátolt vért alkalmaztunk. A vérminták egészséges 

felnőtt donoroktól és betegektől származtak, akik az alábbi betegségekben szenvedtek: 

szisztémás bakteriális fertőzés/szepszis (SIRS/szepszis), akut koronária 

betegség/szívinfarktus (CAD/szívinfarktus), Niemann-Pick C típusú betegség (NPC).  

 

2. Sejtfelszíni antigének immunjelölése 

A sejtfelszíni fehérjék expresszióját fluoreszkáló festékkel konjugált monoklonális 

antitestekkel (mAb) jelöltük es áramlási citometriás vizsgálattal határoztuk meg. Mintánként 

100 µL teljes vért inkubáltunk telítési koncentrációjú antitestekkel 15 percig jégen. A 

mintákat a jelölés után 4-6 órán belül lemértük. Mintánként 30000 leukocytát vizsgáltunk 

FACSCanto citométerrel (BD Biosciences).   

 

3. A sejtek  koleszterin tartalmának módosítása 

A plazmamembrán koleszterin tartalmát a sejtek metil-β-ciklodextrinnel (MBCD) és 

koleszterin-MBCD-komplexszel történő kezelésével módosítottuk. A sejtek koleszterin 

tartalmának csökkenését 10 mM MBCD történő inkubálással értük el. A sejtek koleszterin 

tartalmának helyreállítása koleszterin (100 µg/mL) és ciklodextrin (4,6mg/mL) komplex 

kezeléssel történt. 

  

4.  In vitro lipopolysaccharid (LPS) stimulácios kísérletek  

Monocyták in vitro LPS stimulációja Pfeiffer és társai által leírt módon történt. Röviden, a 

sejteket 100 ng/mL koncentrációjú, különböző Gram-negatív baktériumtól (Salmonella 

minnesota, Escherichia coli és Fracisella tularensis) származó lipopoliszacchariddal 

stimuláltuk 15 percig 37°C-on. Az inkubációk után a sejteket hideg PBS-szel mostuk a 

további aktiváció meggátolása végett. Ezek után a sejteket a fenntiekben leírt módon jelöltük 

a sejtfelszíni expresszió vizsgálatához. 

 

5. Detergens elúciós eljárás áramlási cytométerrel 

A sejtenkénti fluoreszcencia intenzitást jelölt es jelöletlen (autofluoreszcencia meghatározása) 

mintákon mértük. A mérésekhez FACSCanto áramlási citométert alkalmaztunk (BD 
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Biosciences). A mérést követően a mintákhoz TX-100 oldatot elegyítettünk 0,05% 

végkoncentrációban, majd a mintákat 5 percen keresztül jégen tartottuk. 

Ezt követően a sejtenkénti fluoreszcencia intenzitást újra megmértük. Az adott molekulák 

mikrodomén/raft-asszociációjának mértékét a következő hányadossal fejeztük ki (flow 

citometrias detergens rezisztencia (FCDR index):  

FCDR= (MFI Det - MFI AfDet) / (MFI Max - MFI Af), 

ahol MFIDet a sejtek TX-100 kezelés utáni fluoreszcencia intenzitását, MFI AfDet a TX-100 

kezelt sejtek autofluoreszcenciáját, MFIMax a sejtek maximális fluoreszcencia intenzitását TX-

100 kezelés előtt és MFIAf  a kezeletlen sejtek autoflureszcenciáját jelenti.  

 
6. Membrán mikrodomének vizsgálata konfokális mikroszkóppal 

A mikroszkópos vizsgálatokhoz a sejteket 0.05%-os TX-100 oldattal kezeltük 15 percig 4°C-

on. Ezután a sejteket 4% -os formaldehiddel fixáltuk, majd FITC-konjugált CD55 ellenes 

antitesttel festettük.  A  lipid mikrodomének megjelenítése egy raft-specifikus lipid festékkel 

1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-tetramethylrhodamine (DMPE-TMR) 

történt. Konfokális képeket egy ArKr 75 mV vegyes-ion lézerrel felszerelt Leica TCS-SP5 

konfokális mikroszkóppal (Leica Lasertechnik) készítettük. A képek felvétele és elemzése a 

Metamorph (Scan Ware) szoftver segítségével történt. 

 

7. DRM izolálás és western blot analízis 

A sejteket lizáló pufferral kezeltük, majd PBS-szel való mosást követően fagyasztva (-20 ° C) 

tároltuk. Sejttörmeléket és a sejtmagvakat centrifugálással (10,000 xg 10min 4 ° C-on) 

távolítottuk el. Fehérjéket SDS-PAGE-el (BioRad, Hercules) szeparáltuk, majd PVDF 

(polyvinylindene fluorid) membránra blottoltuk. Az immunoblotok kiértékelése ECL Western 

blot-érzékelő rendszer (Amersham/Pharmacia) és Lumi-Imager (Roche Diagnostics) 
felhasználásával történt.  

 

8. Fluoreszcencia rezonancia energia transzfer (FRET) áramlási citometriával 

A FACSCanto áramlási citometria és FACSDiVa szoftvert (BD Biosciences) használtunk 

mérésekhez. Méréseket kompenzáció nélkül végeztünk. Mintánként 30000 leukocytát 

vizsgáltunk.   

A méréseink során az energia transzfer hatásfokát Förster által leírt módszer  szerint 

határoztuk meg. Az energia átadás paramétere (ET), amely arányos FRET hatékonysággal 

(ET), az alábbiak alapján számolható (1), ahol A az akceptor, D donor, FL2 az átlagos 
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fluoreszcencia a 2-es csatornán (488-530 nm) (donor, R -PE), FL3 az átlagos fluoreszcencia a 

3-as csatornán (488-585 nm), FL4 az átlagos fluoreszcencia a 4-es csatornán (633-670 nm, 

akceptor, Cy5) (minden érték az autofluoreszcencia kivonása után): 

(1)   ET FL3 = (D, A) - FL2 (D, A) / a - FL4 (DA) / b FL3 (D, A)                          

a = FL2 (A) / FL3 (A) 

b = FL4 (D) / FL3 (D) 

FRET hatásfok (ET) volt számítani elfojtás szerint (2): 

      (2)   ET = FL2 (D) - FL2 (D, A) FL2 (D)  

 

Az energiatranszfer küszöbértékét Szöllősi szerint (ET = 5%) határoztuk meg.  

 

9. Statisztikai analízis 

Az adatok, mint átlag ± SD tüntettük fel. Két csoport statisztikai összehasonlításánál Mann-

Whitney U-tesztet vagy Wilcoxon előjeles rang próbát alkalmaztunk. A különbségeket p < 

0,05 esetén tekintettük  szignifikánsnak (*). 
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Eredmények 
 

I. Áramlási citometriás módszer kidolgozása és beállítása monocyták plazma 

membrán fehérjéinek detergens rezisztencia vizsgálatára 

A kezdeti vizsgálataink célja az optimális detergens koncentrációjának (0,01%, 0,05% és 

0,1% TX-100)  meghatározása volt  perifériás monocytákon. A monocyta populáció 

meghatározására a GPI-horgonyzott LPS-receptort (CD14) használtuk. Eredményeink 

kimutatták, hogy alacsony koncentrációjú detergens elúció (0,01% TX-100) elegendő a nem 

raft-asszociált fehérjék kioldására. Az elúciós eljárás megváltoztatta a sejtek szórodási 

karakterisztikáját, jelezve a sejtek zsugorodását a detergens kezelés után. Konfokális 

mikroszkóppal vizsgáltuk és megerősítettük, hogy a monocyták megőrizték morfológiailag 

integritásukat az enyhe TX-100 kezelés követően is.  

Ismert a koleszterin nélkülözhetetlen szerepe a membrán mikrodomének kialakulásában. 

Ezáltal a membrán koleszterin tartalmának módosítása segíthet a differenciálásban, vajon egy 

adott membrán fehérje mikrodomén asszociált vagy éppen kizárt a lipid tutajokból. A 

vizsgálataink során a koleszterint MBCD kezelés követően eltávolítottuk a membránból, ami 

megnövelte a TX-100 oldhatóságát az amúgy mikrodomén/DRM asszociált fehérjék esetében, 

mint például a GPI-horgonyzott fehérje CD14 és CD55. Ezen változások visszafordíthatóak 

voltak exogén komplex koleszterin hozzáadása után. A koleszterintartalom modifikálása nem 

befolyásolta a transzferrin receptor (CD71) oldhatóságát, bizonyítva nem-mikrodomén 

asszociáltságát.  

A következőkben számos sejtfelszíni fehérje mikrodomén/DRM asszociáltságát vizsgáltuk, 

amelyek jelentős szerepet töltenek be monocytákon a jelátviteli folymatokban, gyulladásos 

reakcióban és/vagy a lipid anyagcsere során. Ezen módszer által nyert adataink megegyeznek 

más módszerek által kapott eredményekkel, mint például a klasszikus immunobiokémiai 

analízis, konfokális mikroszkópia vagy fluoreszcens rezonancia energia transzfer. 

Eredményeink azt mutatják, hogy az áramlási citometria képes konstitutív mikrodomén/DRM 

asszociáltság kimutatására. 

 

II.  In vitro LPS stimuláció hatása a CD14-függő receptorkomplex fehérjéinek 

mikrodomén/DRM asszociáltságára perifériás monocytákon  

A lipid membrán mikrodomének egyik legfontosabb feladata az úgynevezett „toborzás“, 

sejtfelszíni receptorok koncentrálása különböző extracelluláris stimulusok hatására, és ezáltal a 

jelátviteli folyamatok hatékonyságának a fokozása. Lipid tutajok szorosan résztvesznek a  
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monocyták endotoxin-közvetített aktivációjában a CD14-függő receptorkomplex kialakulása 

során. 

Vizsgálataink során különböző fajokból izolált LPS-ek stimulációs hatását analizáltuk a 

CD14-függő receptorkomplex (S. minnesota, E. coli, F. tularensis) analizáltuk. Fehérjék 

konstitutív (CD14, CD32 és CD55) valamint aktiválás okozta (CD81 és a TLR-4)  

mikrodomén asszociációját tudtuk kimutatni (1). A különböző fajokból származó LPS-ek 

egyaránt indukálták CD81 és TLR-4 molekula transzlokálódását  a detergens rezisztens 

membránfrakcióba. FRET elemzés megerősítette a baktérium fajtól független LPS-indukálta 

CD14, TLR-4 és a CD81 receptorasszociációt a membrán mikrodoménekben. Eredményeink 

bemutatták, hogy a vizsgált LPS fajok megközelítőleg egyformán indukálják az adott 

mintázatfelismerési receptorok lipid mikrodomén belüli asszociációját.  

 

III. Megfigyelhető-e változás a CD14-függő receptorkomplex fehérjéinek mikrodomén 

asszociáltságában különböző gyulladásos betegségekben szenvedő betegek monocytáin?  

Bár az LPS a fő aktiválási ligandja a CD14 receptornak, Pfeiffer és társai kimutatták, hogy 

atherogén lipoproteinek kötődése (pl. E-LDL, Ox-LDL, stb) is CD14-függő receptorkomplex 

aktiválódásához vezet. In vivo LPS aktiválás szerepét SIRS/szepszisben szenvedő betegek 

monocytáin, míg az in vivo atherogén lipoproteinek aktiválás szerepét CAD/szívinfarktusban 

szenvedő betegek monocytáin vizsgáltuk. Azt találtuk, hogy a SIRS/szepszisben megnőtt a 

következő fehérjék CD14 és CD55, CD64, CD36, CD91, CD163, CD11a, CD11b/CD18 

detergens rezisztenciája. A CD81 molekula csak SIRS/szepszisben mutatott emelkedett 

detergens rezisztenciát, míg a CD47 molekula eleveszítette mikrodomén asszociáltságát. 

Hasonló jelenség volt megfigyelhető az in vivo atherogén lipoprotein aktiválás során 

CAD/szívinfarktusban szenvedő betegek monocytáin. Szinte minden vizsgált receptor 

emelkedett detergens rezisztenciát mutatott (pl. CD14, CD55, CD16, CD32, CD64, CD36, 

CD91, CD163, CD11a, CD11b, CD18 és CD47), kivéve a tetraspanin CD81 molekulát, amely 

csak LPS stimuláció hatására transzlokálódott a plazmamembrán mikrodoménjeibe.  

 

IV.  Sejtfelszíni fehérjék mikrodomén/DRM asszociáltságának vizgálata ex vivo  

monocytákon lipidtárolási betegségben.   

A következőkben antigének DRM-asszociáltságát vizsgáltuk ex vivo monocytákon 

lipidtárolási zavarban - mint a Niemann-Pick C típusú (NPC) betegség (endoszómális 

koleszterin/szfingolipid tárolási defekt) és Tanger-betegség (koleszterin efflux defekt) - 

szenvedő betegnél.  
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Vizsgálataink kimutatták, hogy minden analizált felületi fehérje kimondottan nagyfokú 

mikrodomén/DRM asszociáltságot mutatott NPC monocytákon. Ezen adatok arra utalnak, 

hogy a zavart koleszterin és szfingolipid transzport nemcsak az endoszómában vezet a 

felhalmozódásukhoz, hanem a plazmamembránban is. A plazmamembránban felhamozodott 

lipidkomponensek pedig megnövekedett mikrodomén formációhoz vezetnek.  

Ellentétben az NPC-hiányos sejtekkel, az ABCA1-hiányos monocyták - amelyek a 

koleszterint transz-Golgi hálózat-térben halmozzák fel - nem mutattak szignifikáns 

különbséget a fehérjék DRM asszociáltságában a kontrollokhoz képest.  

 

V.  In vitro ezetimib kezelés hatása a fehérjék mikrodomén asszociáltságára 

monocytákon 

Membrán mikrodomének szerkezeti és funkcionális integritása szigorúan függ a 

koleszterintartalmuktól. A koleszterin depléciós kísérletek kimutatták, hogy a 

koleszterintartalom módosítása egy hasznos módszer a mikrodomének funkciójának 

vizsgálatára.  Az ezetimib egy szelektív koleszterin felszívódást gátló vegyület, amely gátolja 

a diétás és biliáris koleszterin és növényi szterolok felszívódását a vékonybélben.  Mint 

tudjuk, az ezetimib kötőhelye humán monocytákon a CD13 sejtfelszíni fehérje, amely 

konstitutívan lipid raft-asszociált antigén. Ebből kifolyólag feltételeztük, hogy ezetimib 

hatással lehet a membrán mikrodomének szerkezetére. Kísérleteink során azt találtuk, hogy az 

ezetimib kezelés rövid időn belül (15 perc) felbontotta a mikrodomének integritását. Az 

amúgy raft-asszociált molekulák, mint például a CD32, CD64, CD14 és CD13 elvesztették 

detergens rezisztenciájukat. Az FCDR teszttel nyert eredményeinket más módszerekkel is 

megerősítettük, úgymint FRET, konfokális mikroszkópia és immunoblot vizsgálatok. 

Adataink azt mutatják, hogy ezetimib hasonlóan más koleszterinszint-csökkentő szerekhez, 

mint például sztatinok, módosítja lipid mikrodomének struktúráját perifériás monocytákon. 
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Megbeszélés és következtetések 
 

A munkám során egy újonnan létrehozott áramlás citometriás módszert alkalmaztam 

sejtfelszíni antigének lipid mikrodomén/tutajok asszociáltságának elemzésére humán 

perifériás monocytákon. A módszer alapja a membrán mikrodomének egyik jellegzetes 

tulajdonsága - molekuláris kölcsönhatásaikból adódóan - a nemionos detergensekkel (például 

TX-100) szembeni rezisztencia. 

Vizsgálataink során sejtfelszíni fehérjék konstitutív és aktiváció-indukálta mikrodomén/DRM 

asszociáltságát tudtuk kimutatni. Perifériás monocyták in vitro LPS stimulációja során azt 

tapasztaltuk, hogy bizonyos mintázatfelismerő receptorok, mint a tetraspanin CD81 molekula 

és a TLR-4 receptor, átrendeződnek a plazmamembrán lipid tutajaiba. SIRS/szepszisben és 

CAD/szívinfarktusban szenvedő betegek monocytáin ellentétes mikrodomén/DRM 

lokalizációt mutatott a penta-/tetraspanin CD47 és CD81 molekula. SIRS/szepszisben, 

csakúgy, mint LPS stimuláció hatására, a CD81 molekula transzlokálódott a plazmamembrán 

mikrodoménjeibe. Míg CAD/szívinfarktusban szenvedő betegek monocytáin a CD47 

molekula volt mikrodomén asszociált.  Ezentúl kimutattuk, hogy az Fcγ receptor CD16, 

amely elsősorban az atherogén lipoproteinek megkötésében és fagocitózisában vesz részt, 

csak koronária betegségben szenvedő betegek monocytáin rendeződött a plazmamembrán 

mikrodoménjeibe, de nem volt DRM-asszociált SIRS/szepszisben szenvedő betegek 

monocytáin. Az áramlás citometriás módszer által detektált specifikus változások öszhangban 

vannak a korábban FRET technikával kimutatott ligand által indukált receptorkomplexek 

kialakulásával. 

Továbbiakban, a lipidtranszport zavarával járó NPC betegségben, az NPC1-mutáns 

monocyták valamennyi vizsgált sejtfelszíni fehérjéje szignifikánsan emelkedett detergens 

rezisztenciát mutatott. A kapott adatok arra utalnak, hogy a mikrodomének nemcsak az 

endoszomában, hanem plazmamembránban is felszaporodnak a megnövekedett 

koleszterintartalomnak köszönhetően. Érdekes módon ABCA1-hiányos monocytákon 

Tangier-betegségben, amelyek koleszterint a Golgi-kompartmentben halmoznak fel, nem 

tapasztalható szignifikáns különbség a sejtfelszíni fehérjék mikrodomén asszociációjában 

egészségesekhez hasonlítva. 

Végül, kísérleteink során kimutattuk, hogy ezetimib, egy szelektív koleszterin felszívódást 

gátló vegyület, befolyásolja a membrán mikrodomének struktúráját monocytákon. Ezetimib 

kezelés hatására felbomlik a mikrodomének szerkezete. Ezetimib a hatását valószínűleg 
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sejtfelszíni receptorán CD13-on keresztül fejti ki, megbontva a kölcsönhatást CD13 és annak 

koreceptorainak CD36 és CD64 között. 

  

Összefoglalva, adataink alapján elmondhatjuk, hogy a detergens rezisztencián alapuló áramlás 

citometriás módszer egy gyors, egyszerű és hatékony analitikai eszköz membránfehérjék 

mikrodomén lokalizációjának, illetve molekuláris kapcsolatrendszerének gyors tesztelésére 

friss vérmintákon. Ez a módszer a klinikai gyakorlatban egy új lehetőséget kínálhat lipid 

mikrodomének betegség-specifikus változásainak detektálására, illetve hozzájárulhat terápiás 

szerek hatékonyságának felderítéséhez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Összefoglalás  
 

A lipid tutajok koleszterinben és glikoszfingolipidben gazdag, "rendezett-folyékony" 

struktúrájú mikrodoménjei a plazmamembránnak, amelyek nagyfokú laterális mobilizációjuk 

révén modulálják a jelátviteli illetve membrántranszport folyamatokat és a különböző 

patogének invázióját. Újonnan felvetődött a lipid tutajok szabályozó szerepe számos 

monocyta funkcióval kapcsolatban, beleértve az endotoxin-közvetített aktiválást, a sejtek 

koleszterin transzportjának irányítását, valamint az atherogén lipoproteinek felvételének és 

raktározásának szabályozását. A legelterjedtebb módszer a mikrodomének tanulmányozására 

- molekuláris kölcsönhatásaikból adódóan - a nemionos detergensekkel (például Triton X-

100) szembeni rezisztencia. 

A munkám célja a monocyták specifikus antigénjeinek vizsgálatát tűzte ki célul, amelyek a 

lipid tutajokhoz társuló, ligand indukált CD14-függő sejtaktivációt képezik. A kísérleteink 

során egy a detergens rezisztencián alapuló áramlási citometriás módszert alkalmaztunk 

periférias monocyták fehérjéinek mikrodomén asszociáltságának vizsgálatára friss 

vérmintákon. A módszer által konstitutív és aktiváció-indukálta detergens rezisztens  

membrán (DRM) asszociációkat tudtunk kimutatni in vitro LPS stimuláció hatására.  CD14-

függő receptorkomplex fehérjéinek specifikus és különböző mintázatú DRM-asszociációit 

lehetett továbbá kimutatni ex vivo különböző betegségekben, gyulladásos folyamatokban 

(SIRS/szepszis, koronária betegség/szívinfarktus) és lipidek transzport zavarával járó 

kórképben (Niemann-Pick C típusú betegség). Ezentúl, ez a vizsgálati módszer képes terápiás 

szerek mikrodomének szerkezetét és/vagy funkcióját érintő hatásainak detektálására, mint 

például az ezetimib lipidcsökkentő gyógyszer. 

Eredményeink kimutatták, hogy a detergens resisztencián alapuló áramlási citometriás eljárás 

hatékony módszer perifériás monocyták DRM asszociációjának gyors elemzésére. Ez a 

módszer hozzájárulhat lehetséges mikrodomén specifikus elváltozások szűréséhez és/vagy 

gyógyszerek mikrodomén funkcióját befolyásoló hatásának felderítéséhez. Továbbá, a 

multiparaméteres áramlási citometria használata lehetővé teszi különböző sejtfelszíni 

antigének párhuzamos vizsgálatát különböző sejtpopulációkon izolálás nélkül.  
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