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• 2.2. ábra.
rendszer

Bakulovírus/rovarsejtek

expressziós

• 5.2. ábra. Az antitestek nehéz láncának szerkezete
• 5.3. ábra. Az antitestek könnyű láncának szerkezete

• 2.3. ábra. Metotrexát (MTX) szelekció

• 5.4. ábra. Az antitestek termelése a B sejtekben

• 2.4. ábra. Hagyományos tisztítási stratégiák

• 5.5. ábra. A klonális szelekció és klonális expanzió

• 3.1. ábra. In vivo és ex vivo génterápia

• 5.6. ábra. Poliklonális antitestek

• 3.2. ábra. Gén bombázás

• 5.7. ábra. Monoklonális antitestek

• 3.3. ábra. Retrovirális vektorok

• 5.8. ábra. Antitestek termelése hibridómákban

• 3.4. ábra. Molony murine leukémia vírus alapú
vektor I.

• 5.9. ábra. Humanizált antitestek termelése

• 3.5. ábra. Molony murin leukémia vírus alapú
vektor I.

• 5.10.
ábra.
Humán
génmódosított egerekben

• 3.6. ábra. Retrovirális génterápia

• 5.11. ábra. Az M13 bakteriofág szerkezete

• 3.7. ábra. Lentivírus vektor

• 5.12. ábra. Az immobilizált fehérjékhez kötött
fágok specifikus elúciója

• 3.8. ábra. Adenovírus vektorok

antitestek

termelése

• 5.13. ábra. Enzim fág diszplay

• 3.9. ábra. Adenovírus vektorok fejlődése

• 5.14. ábra. Szubsztrát fág diszplay I.

• 3.10. ábra. Adenovírus vektorok

• 5.15. ábra. Szubsztrát fág diszplay II.

• 3.11. ábra. Adenovírus génterápia

• 5.16. ábra. Enzim-szubsztrát fág diszplay I.

• 3.12. ábra. Adeno-asszociált virus (AAV)

• 5.17. ábra. Enzim-szubsztrát fág diszplay II.

• 3.13. ábra. Általános génterápiás stratégiák I.

• 5.18. ábra. Fág könyvtárak készítése

• 3.13. ábra. Általános génterápiás stratégiák II.

• 5.19. ábra. Proteáz szubsztrát fág könyvtár készítése

• 3.13. ábra. Általános génterápiás stratégiák III.
• 3.14. ábra. Humán génterápia

• 5.20. ábra. Szubsztrát fág diszplay – proteáz
hasítóhelyek fejlesztése

• 3.15. ábra. Súlyos immunhiányos betegségek
(SCID), adenozin dezamináz (ADA) hiánya

• 5.21. ábra. In vivo fág diszplay – ér endothel sejtek
térképezése
1
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• 5.22. ábra. Antitest könyvtárak készítése teljes
vérből
• 5.23.
ábra.
mechanizmusa

Antitest

függő

• 8.4. ábra. Embrionális őssejt kultúra létrehozása
• 8.5. ábra. Őssejtek bejuttatása blasztocisztákba
(transzgenikus és knock out állatok létrehozása

citotoxicitás

• 8.6. ábra. Szomatikus sejtek visszaprogramozása
pluripotens őssejtekké

• 5.24. ábra. Immunszupresszáns hatású terápiás
antitestek alkalmazása

• 8.7. ábra. SCNT Szomatikus sejtek nukleusz
transzfer

• 5.25. ábra. A terápiás antitestek változatai
• 5.26. ábra. A kisméretű terápiás antitestek változatai

• 8.8. ábra. Ember esetében csak a terápiás klónozás
jöhet szóba

• 6.1. ábra. Gyulladási citokin hullám kialakulása a
szepszisben

• 8.9. ábra.
létrehozása

• 6.2. ábra. Gyulladási citokinek-gyulladást gátló
citokinek
• 6.3. ábra. Gyulladási
lipidmediátorok szintézise

válasz

Gyulladási

citokinek

pluripotens

sejtek

• 8.10. ábra. Sejtek programozása
transzkripciós faktorokkal

kialakulása:

(iPS)

„mester‟

• 8.11. ábra. ES és iPS sejtek felhasználása a
kutatásban és a sejtterápiában

• 6.4. ábra. Gyulladási válasz kialakulása
• 6.5. ábra.
elindítása

Indukált

• 8.12. ábra. Szöveti (felnőtt) őssejtek, példa:
hematopoetikus (vérképző) őssejtek

szintézisének

• 9.1. ábra. Embrionális őssejt alapú regeneratív
medicína

• 6.6. ábra. Citokin szabályozott NO szintézis
• 6.7. ábra. Akutfázis válasz

• 9.2. ábra. iPS/ES sejtek potenciális alkalmazása a
génterápiában

• 6.8. ábra. Máj akutfázis fehérjék (AFP) szintézise

• 9.3. ábra. Terápiás transzgén beviteli stratégia

• 6.9. ábra. Gyulladásos válasz lefutása szepszisben

• 9.4. ábra. CD34+ vérképző őssejtek alkalmazása
leukémia gyógyításában

• 6.10. ábra. Endotheliális sejtek aktiválódása,
véralvadás és fibrinháló formálódás I.
• 6.11. ábra. Véralvadási válasz

• 9.5. ábra. Szöveti őssejtek képesek-e spontán
transz-differenciálódásra?

• 6.12. ábra. Endotheliális sejtek aktiválódása,
véralvadás és fibrinháló formálódás II.

• 10.1. ábra. Sejtciklus I.
• 10.2. ábra. Sejtciklus II.

• 6.13. ábra. Véralvadás és fibrinhálóformálódás,
fibrinolízis gátlás
• 6.14. ábra. Az endogém
mechanizmuson keresztül hat

protein

C

• 10.3. ábra
inhibitorok

több

Konstitutív

és

indukálható

CDK

• 10.4. ábra. Mitogén szignál kaszkád

• 6.15. ábra. A (nagy mobilitású csoport-1) HMGB1
hozzájárulása a szepszishez

• 10.5. ábra. Késői G fázis transzkripciós eseményei

• 6.16. ábra. Homeosztázis egyensúlyának felborulása

• 10.6. ábra. Retinoblasztóma
mechanizmusa

• 6.17. ábra. Szeptikus sokk kifejlődésétől a szervi
működőképtelenségig

• 10.7. ábra. Az M fázis biokémiai eseményei

• 8.1. ábra. Őssejtek

• 10.8. ábra. Rákot okozó gének a mitotikus
szignalizációban

• 8.2. ábra. Őssejtek osztályozása

• 10.9. ábra. Protoonkogének és onkogének

• 8.3. ábra. Egér embrionális őssejt kultúra
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• 10.10. ábra. A tirozin kináz receptor (TKR)
különböző családjai különböző ligandok sokféle
csoportját ismerik fel

• 12.5. ábra. Géncsendesítésre gyakran használt
ribozimok szerkezete
• 12.6. ábra. rRNS prekurzorok
mechanizmusa Tetrachymenaban

• 10.11. ábra. Ligand-kötődés aktiválja a tirozin kináz
receptor dimerizációját
• 10.12.
ábra.
onkoproteinek

Ligand

független

• 12.7. ábra. Kalapácsfejű ribozim konstruálása M1
RNS ellen

receptor

• 12.8. ábra. Mutáns p53-hiz kötődő, azt javító Icsoportú intron tervezése

• 10.13. ábra. Mutáns Neu és EGFP receptort célzó
terápiák

• 12.9. ábra. Lehetséges működési mechanizmusok.
A: siRNS, B: miRNS

• 10.14. ábra. HER2 receptor expresszió normál és
tumorsejt felszínen

• 12.10. ábra. miRNS és siRNS útvonalak

• 10.15. ábra. Terápiás célpontok

• 12.11. ábra. miRNS és si RNS riboszintézise

• 10.16. ábra. EGFP onkoproteinek és mitogén
aktiválta
kinázok
szignalizáció
gátlása
monoklonális
antitestekkel
és
specifikus
inhibitorokkal

• 12.12. ábra. miRNS és siRNS működési útvonalai,
RNS interferencia indukálásának lehetőségei
• 12.13. ábra. Funkcionálisan aktív siRNS

• 11.1. ábra. Késői G fázis transzkripciós eseményei

• 12.14. ábra. Az Ago proteinek szerepe az siRNS és
miRNS által indukált géncsendesítésben

• 11.2. ábra. Tumorgátló gének, retinoblasztóma és a
p53

• 12.15. ábra. Funkcionálisan
expresszáló plazmidok

• 11.3. ábra. P53 transzkripciós faktor elsődleges
szerkezete
• 11.4. ábra. P53 traszkripciós faktor regulációja I.

aktív

shRNS-t

• 12.16. ábra. Az shRNS termelő
géncsendesítő akciójának mechanizmusa

plazmid

• 12.17. ábra. Géncsendesítés 21 nukleotid hosszú
dsRNS oligomerekkel

• 11.5. ábra. P53 traszkripciós faktor regulációja II.
• 11.6. ábra. Mutáns p53 aktivitásának visszaállítása

• 12.18. ábra. shRNS-ek lentivirális expressziója

• 11.7. ábra. Mutáns p53 aktivitásának visszaállítása
II.
• 11.8. ábra. P53 funkciójának kiesése a humán
tumorok 50%-ában megfigyelhető
• 11.9. ábra. Apoptózis alaki jellemzői
• 11.10. ábra Fas ligand és kaszpáz által aktivált
sejthalál útvonal
• 11.11. ábra. Tumor zsugorodás apoptózissal
• 11.12. ábra. Agyvérzést követő sejthalál gátlás
• 12.1. ábra. Antiszensz oligonukleotidok
• 12.2. ábra. Az antiszensz oligonukleotidok
működésének lehetséges mechanizmusai
• 12.3.
ábra.
Kísérlet
laboratóriumban

célú

ön-splicing

géncsendesítés

• 12.4. ábra. A tripla hélix sematikus ábrázolása
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1. fejezet - 1. Funkcionális Genomika
1. 1.1. Definíciók
A genomika a genomok, azaz az élőlények DNS állományának vizsgálatát jelenti, bioinformatikai eszközökkel.
Előfeltétele, hogy a genomszekvenciák adatbázisokban rendezve hozzáférhetőek legyenek. A genomika
statikusnak tekinthető: a genomszekvenciák elvileg nem (igen lassan) változnak.
A bioinformatika proteinek, gének, genomok vizsgálatát jelenti számítógépes algoritmusokkal és adatbázisok
felhasználásával.
A funkcionális genomika feladata a genotípus és fenotípus korrelációk feltárása:
• Normál és patológiás állapotokban
• A környezeti változások hatására
• Különböző evolúciós távolságra levő élőlényeket összehasonlítva
A funkcionális genomika előfeltétele volt a globális (genom-szintű vagy rendszer-szintű) kísérleti módszerek
kifejlesztése és alkalmazása, melyek a strukturális genomika reagenseivel és információival együtt alkalmas a
gének funkcióinak vizsgálatára. Jellemzően nagy áteresztő-képességű, sok mintát vizsgáló kísérletes
megközelítéseket jelent, melyeket az eredmények számítógépes, statisztikai analízise egészít ki. A klasszikus
módszerektől elsősorban abban különbözik, hogy lényegesen több mintát/adatpontot vizsgál, és erősen
automatizált. Egy klasszikus génexpressziós kísérlet azt vizsgálhatja, hogy hogyan változik egy gén aktivitása az
egyedfejlődés során in vivo. Modern funkcionális genomikai megközelítéssel ezzel szemben azt vizsgáljuk,
hogy hogyan változik gének ezreinek-tízezreinek az aktivitása az egyedfejlődés során.

2. 1.2. A betegségekről
A genetikai variációk teszik lehetővé az evolúció motorjaként szolgáló adaptív változásokat. Bizonyos
változások javítják a faj alkalmazkodó-képességét. Mások káros hatásúak, vagy minden érintett egyedben, vagy
csak a faj bizonyos egyedei számára. Molekuláris szemszögből mutáció és variáció különíthető el (az egyedre
jellemző, statikus állapot), míg orvosi szemszögből egészséges és patológiás állapot különíthető el (az egyed
élete során is változhat). A patológiás állapotokat különböző szempontok és adatok alapján jellemezhetjük,
illetve tanulmányozhatjuk (1. előadás, 10. dia). Korábban szigorúan elválasztották egymástól az egygénes és a
többgénes (komplex) betegségeket, ma már inkább átfedőnek látjuk őket. Az egygénes betegségeket
definiálhatjuk úgy, hogy a rendellenességet elsősorban egy gén mutációi váltják ki - ettől függetlenül azonban, a
patofiziológia kialakításában több gén is részt fog venni. Az egygénes betegségek 90%-a serdülőkorra
manifesztálódik, míg 1%-uk 50 éves kor fölött jelentkezik. A komplex betegségek viszont jellemzően később
jelentkeznek, illetve ha korán jelentkeznek, a tünetek lényegesen súlyosabbak. Példák a komplex betegségekre:
fejlődési rendellenességek, korai asztma, autizmus, magas vérnyomás, cukorbetegség, elhízás, csontritkulás. A
komplex betegségek fenotípusa gradiens mentén változik a populációban. A komplex betegségek kialakulásáért
több gén felelős, és a génekben található mutációk vagy szekvencia variánsok együttes kombinációja határozza
meg a betegséget. A komplex betegségek nem mutatnak Mendeli öröklődést: családokban halmozottan
fordulhatnak elő, de nem szegregálódnak. Ezért a szokásos genetikai analízisekkel (pl. linkage) nem könnyű
azonosítani az érintett géneket még a családok ismeretében sem. A rák a komplex betegségek egy speciális
fajtája, melyet genetikai instabilitás jellemez. Éppen ezért a rák genetikai hátterét pontmutációk, kromoszomális
deléciók, duplikációk vagy átrendeződések adják, melyek több gént érintő, sajátos kombinációja vezet a
tumorsejtek aberráns működéséhez és a betegség manifesztációjához. A familiáris rákok speciális esetétől
eltekintve, a sporadikus esetekben a tumorsejtekben található genetikai aberrációk a szervezet egyéb sejtjeiben
nincsenek jelen, és többnyire nem is öröklődnek.

3. 1.3. A betegségmechanizmusok feltárásának
módszerei
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Egygénes betegségek esetében a betegségmechanizmusok feltárása elsősorban a klasszikus genetika és
genomika módszereivel lehetséges. Ezek magukban foglalják a linkage analízist, a genom-szintű asszociációs
vizsgálatokat, a kromoszóma aberrációk azonosítása, és a genom DNS szekvenálás. Többgének betegségek
tanulmányozásához viszont a molekuláris biológia, genetika, genomika, funkcionális genomika, stb. sokrétű
alkalmazására van szükség. A funkcionális genomika által alkalmazott globális analízisek azonosíthatják a
molekuláris terápia célpontjait, melyek igen sokfélék lehetnek, pl.:
1. Betegségokozó gének: (kardiovaszkuláris, diabétesz, Alzheimer-kór)
2. Gének és a környezet közötti interakciók, melyek krónikus betegségekhez vezethetnek.
3. A rák különböző aspektusai: terápiás válasz, prognózis, kiújulás
4. Alapvető kérdések a gének szabályozásával kapcsolatban.

3.1. 1.3.1 A génexpresszió szabályozásának alapesetei
A génexpresszió globális tanulmányozása az egyik legelterjedtebb funkcionális genomikai analízis, elsősorban
azért, mert az RNS expressziós mintázatok ill. expressziós szintek és a fenotípus (betegség) között sokszor igen
jó korreláció mutatható ki. A génexpresszió globális analízisének egyik legelterjedtebb módszere az expressziós
microarray.

1.1. ábra - 1.1. ábra. Agénexpresszió globális analízise

3.2. 1.3.2 Microarray-k: Funkcionális genomika a rákterápia
fejlesztéséért
A génexpressziós mikroarray-k segítségével a rákterápia testreszabott alkalmazása többféleképpen valósulhat
meg:
• Azonosíthatja, hogy ki tartozik a magasabb kockázatú csoportba (Prognózis)
• Kinél várható jó (vagy gyenge) terápiás válasz
• A kemorezisztens rákok biológiájának jobb megértése alternatív terápiák kifejlesztéséhez vezethet
• Létező és új gyógyszerek hatékonyabb alkalmazását, kombinációit azonosíthatja
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1.2. ábra - 1.2. ábra. Herceptin a páciensek kiválasztásának fontossága

3.3. 1.3.3 Sokféle genetikai aberráció okozhat fejlődési
rendellenességet vagy betegséget
A globális expressziós analízisek mellett legalább akkora jelentősége van a genomi DNS globális analízisének.
Az RNS-sel ellentétben a DNS meglehetősen stabil, és sokféleképpen kezelt mintákban is analizálható, pl.
kórházi laborokból származó archív szövetmintákban. A genetikai aberrációk globális térképezése
megvalósítható pl. genom microarray-kel.

1.3. ábra - 1.4. ábra. Genetikai aberrációk analíziseű

1.4. ábra - 1.5. ábra. Microarray típusok különböző célkitűzésekhez
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1. Funkcionális Genomika

3.4. 1.3.4 Genom microarray-k
Definíció: Olyan microarray technológia, mely a kromoszóma aberrációkat detektálja. Klinikai laboratóriumban
a fluroeszcens in situ hibridizációval (FISH) komplementer technológia, bár annál lényegesen több (egész
genomra kiterjedő) információt tár fel. A kutatólaboratóriumban pedig azonosíthatja a betegségek addig
ismeretlen genetikai hátterét. Jelentőségét az adja, hogy sok betegséget mikrodeléciók és olyan egyéb
kromoszóma aberrációk okozhatnak, melyeket a FISH technika nem detektál, illetve a kutatási fázisban a célzott
FISH technikával szemben sokszor elengedhetetlen a sok génre (teljes genomra) kiterjedő analízis. A genomi
microarray-k analízisek két alaptípusa az array összehasonlító genom hibridizáció, illetve a SNP array-k. A sok
komplex betegség hátterét képező genetikai variabilitás pl. a SNP arrayk segítségével tanulmányozható
hatékonyan, mert ezek igen jó felbontást biztosítanak, és a genotípus mellett a kópiaszámról is adnak
információt.
1.3.4.1 Array összehasonlító genom hibridizáció (aCGH).

1.5. ábra - 1.6. ábra Array CGH azonosítja a DNS kópiaszám változásokat és
poziciójukat a genomban
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Ez a technika olyan, microarray alapú összehasonlító genom hibridizáció, mely nem az RNS, hanem a DNS
mennyiségét méri. Két mintát hasonlít össze: a teszt mintát és a referencia mintát, és a különböző genomi régiók
kópiaszámáról ad információt. Tumorok esetében a kópiaszám profilja két folyamatot tükröz:
• Olyan génexpressziós változások szelekcióját, melyek a tumor kialakulásának kedveznek. Bizonyos genetikai
aberrációk együttes megtartása szelektív előnyt jelent.
• A genetika instabilitás többféle mechanizmus révén indukál változásokat a genomban. (Példa: Iniciáló
onkogén események egérmodellekben és metotrexát rezisztencia MMR deficiens és proficiens
sejtvonalakban).
Az aCGH segítségével jobb diagnosztikai tesztek alakíthatók ki, melyek az onkogének és tumor szuppresszor
gének tumortípusra jellemző kópiaszámát detektálják. Ezenkívül bizonyos esetekben lehetővé válik a
tumorprogresszió monitorozása, illetve korai és metasztatikus léziók megkülönböztetése FISH próbákkal,
melyek a több tumortípusban megfigyelhető kópiaszámváltozások régióit detektálják. A tumorok kialakulásában
közreműködő gének azonosítása és analízise pedig segíthet olyan új gyógyszerek tervezésében, melyek a
diszfunkcionális géneket/útvonalakat veszik célba, és/vagy nem okoznak terápia rezisztenciát.
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2. fejezet - 2. Rekombináns fehérjék
1. 2.1 Áttekintés: Protein készítmények
A biotechnológiai úton előállított hatóanyagokat már régóta alkalmazzák mind gyógyászati, mind pedig kutatási
célokra. A biotechnológiai ipar hatalmas sikereket ért el a kisebb, egyszerűbb molekulák előállításában, mint
például az antibiotikumok, a humán fehérjék (vagy akár a kisebb peptidek) ipari mennyiségben történő
előállítása viszont nagyságrendekkel nehezebb feladatot jelentett. Sok hormon tulajdonképpen kis peptid
(kalcitonin, oxitocin, vazopresszin), és szintézisük kivitelezhető a Bruce Merrifield által a hatvanas években
kifejlesztett módszerrel. Bár a mesterséges peptidszintézis nagyon hatékony, (>99% hatékonyság/kötés), mégis:
50 aminosavas peptid esetén, 99% kapcsolási hatékonysággal számolva a hozam = 0.9950 = 60.5%, vagyis a
módszer csak kis peptidek szintézisére alkalmas. Hagyományosan a humán gyógyászatban használható emberi
vagy állati eredetű fehérjéket természetes proteinforrásokból izolálták, bonyolult fehérjetisztítási eljárások
során. Ilyen proteinforrásoknak számítanak az emberi vagy állati szövetek, mint például a vér is. A vér 8-9%-a
több mint 10000-féle különböző fehérje, bár ennek 99%-át csak húszféle fehérje adja. A véralvadási
rendellenességek kezeléséhez használatos vérfehérjéket (VIII és IX véralvadási faktorok), több más
készítményhez hasonlóan, az 1946-ban kidolgozott Cohn-frakcionálással izolálták. Az ellenmérgek, vagyis
antiszérum készítéséhez először a mérget nyerik ki az állatokból, majd ezekkel a komplex fehérjekeverékekkel
állatokat (pl. lovakat) oltanak be, és az immunrendszer természetes működését kihasználva méreg-specifikus
antitestek termelését idézik elő. A beoltott állatok véréből tisztítva állítják elő az antiszérumot, mely a specifikus
antitesteket tartalmazza. Az emberi vérből kinyerhető fehérjék nagy előnye hogy fajazonosak, vagyis
immunválaszt nem váltanak ki, és a biológiai aktivitáshoz szükséges összes megfelelő poszttranszlációs
módosítást tartalmazzák. Humán vér viszont soha nem áll rendelkezésre a szükséges mennyiségben, és hasonlóan az állati szövetekhez - mindig tartalmazhat ismert vagy ismeretlen kórokozókat, vagy káros
kontaminánsokat, melyeket a tisztítási eljárás nem képes tökéletesen eltávolítani. A rekombináns DNS
technológia kidolgozása megteremtette az alapjait annak, hogy a terápiás célra használandó fehérjéket egyszerű
mikroorganizmusokban, a fermentáció jól ismert alapelveit alkalmazva termeltessék.
A rekombináns fehérjék előállításához négy fő megközelítést használnak:
1. Expresszió sejtmentes rendszerben (in vitro rendszerek)
2. Expresszió izolált sejtekben (sejtkultúra)
3. Expresszió transzgenikus állatokban/növényekben
4. Génterápia emberben
Az előadás során a rekombináns fehérjék termeltetéséhez használatos 1. és 2. rendszert tekintjük át, részletesen
tárgyalva az in vitro és a sejtkultúrás rendszerek előnyeit, hátrányait, alkalmazási területeiket.

2. 2.2 Sejtmentes rendszerek: In vitro transzkripció és
transzláció
A sejtmentes rendszerek rendkívül hasznosak kutatási célokra, de alacsony termelékenységük eleve nem teszi
lehetővé ipari méretekben történő alkalmazásukat. Az in vitro transzkripció és transzláció lehetővé teszi többek
között a géntermékek gyors azonosítását, funkcionális analízisek elvégzését, protein-protein kölcsönhatások
analízisét, a protein folding tanulmányozását, stb. Előnyei a sejtekben történő expresszióhoz képest:
• Alkalmazható akkor is, ha a protein toxikus a gazdasejtnek, oldhatatlan, vagy inklúziós testbe kerül vagy ha
degradálódik az intracelluláris proteázok által.
• Minden lépése egyszerű és hatékony, nem kell élő sejteket kezelni, tiszta termék
Hátrányai a sejtekben történő expresszióhoz képest viszont, hogy nincsenek membránstruktúrák, illetve nem
történnek meg a jellegzetes poszttranszlációs módosítások.
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2. Rekombináns fehérjék

Az eukarióta transzkripció in vivo sokféle fehérje, a templát DNS és a keletkezett RNS térben és időben történő
megfelelő, szabályozott interakcióján alapul. Az eukarióta trasnzkripció komponenseinek jelentős része
szabályozó funkciót lát el, illetve a poszttranszkripciós processzálásban játszik szerepet. Mivel ezekre a
funkciókra in vitro nem feltétlenül van szükség, csak a hatékony RNS szintézis a cél, lehetőség nyílik a a
bakteriofágok lényegesen egyszerűbb transzkripciós apparátusának felhasználására. (12. dia). Ehhez csak a fág
RNS polimerázra, megfelelően kialakított DNS templátra, nukleotidokra és az enzim működéséhez szükséges
megfelelő pufferre van szükség.
Az eukarióta transzláció in vivo riboszómák, szabályozó fehérjék, tRNS-ek, aminosavak, a templát RNS, és még
nem teljes mértékben ismert szabályozó fehérjék sokaságának interakcióján alapul (17. dia). Mivel a transzláció
sokkal összetettebb folyamat, eddig még nem sikerült néhány izolált komponensből működőképes transzlációs
rendszert össeállítani. Az in vitro transzlációhoz ezért mindig sejtkivonatot használnak.

3. 2.3 Rekombináns fehérje expresszió izolált
sejtekben, sejtkultúrában
A rekombináns fehérje szintézis első lépése a gén azonosítása és klónozása plazmid vektorba. Az ehhez
szükséges lépések a rekombináns DNS technológia tárgykörébe tartoznak, és az előadás során nem tárgyaljuk.
Kritikus döntési pont a megfelelő expressziós rendszer (in vitro vagy in vivo), illetve in vivo expresszió esetén a
megfelelő gazdafaj kiválasztása. A gazdasejt szaporításához és a protein termék sikeres tisztításához a standard
alaptechnológián túl mindig szükséges az empirikus optimalizálás (24. dia). Kezdetben elsősorban prokariótákat
használtak fehérje expresszióhoz - a nagyobb, illetve specifikus poszttranszlációs módosításokat igénylő
fehérjék esetében viszont a különböző eukarióta rendszerek előnyösebbek, ezért ezeket tárgyaljuk
részletesebben.

4. 2.4 Nem prokarióta expressziós rendszerek
4.1. 2.4.1. Pichia pastoris
A Pichia pastoris gyakran használt élesztőfaj a rekombináns proteinek expressziójához. Különleges, élesztőben
és E-coli-ban is funkcionáló plazmidot igényel, mivel a gént tartalmazó plazmidot először E. coliban termeltetik,
majd linearizálják, és ezt használják transzfekcióhoz. Az élesztősejtek transzfekciója után a klónozott gén
rekombinációval az eredeti AOX gén helyére épül be a P. pastoris kromoszómájába, és ettől kezdve a gén
expresszióját az erős AOX promoter szabályozza

2.1. ábra - 2.1. ábra Klónizás Pichia pastorisban

4.2. 2.4.2 Protein expresszió rovarsejtekben bakulovírus
segítségével
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2. Rekombináns fehérjék

A bakulovírusok a bagolylepke fajok (pl. A. californica, S. frugiformes) sejtmag poliéder vírusai (Baculovirus).
A fehérjexpressziós rendszer alapja a nagyon erős polyhedrin fehérje promoter, ami a vírus intracelluláris
életszakaszában aktív - a polyhedrin protein nem szükséges a vírus szaporodásához, vagy a fertőzéshez in vitro.
A szekretált proteineket célszerűbb stabil transzfektáns rovarsejtekkel expresszáltatni (pl. ie-1 gén promoterrel).

2.2. ábra - 2.2. Bakulovírus/rovarsejtek expressziós rendszer

4.3. 2.4.3 Emlős expressziós rendszerek
Emlős expressziós rendszerek esetében is a gént először plazmidba klónozzák, és baktériumban szaporítják fel.
Az emlős sejteket elektroporációval transzformálják (lineáris plazmiddal), és a gén 1 vagy több kópiában
random integrálódik a CHO kromoszómákba. A sejtvonalak általában a kínai csíkoshörcsög ovárium (Chinese
Hamster Ovary (CHO) sejtvonalból származnak. Különböző szelekciós stratégiákat alkalmazva stabil
transzfektáns sejtvonal jön létre, mely hosszú ideig fenntartható.

2.3. ábra - 2.3. ábra. Metotrexát (MTX) szelekció
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5. 2.5 A rekombináns fehérjék tisztítása
A tisztítási protokollok a végső felhasználástól függően különböző tisztasági fokú protein-készítményeket
eredményeznek - természetesen a terápiás felhasználáshoz van szükség a legtisztább készítményre. Méretük,
aktivitásuk, nem-fehérje oldalláncaik, töltésük, hidrofób/hidrofil jellegeik alapján minden protein más, és ezért
egyedi tisztítási stratégiát igényelnek. A hagyományos fehérje-tisztítási protokoll egyes lépései a protein másmás tulajdonságain alapulnak, ezért több közbenső lépésre is szükség lehet. A folyamat sikeréhez alapvető, hogy
az eleinte híg mintákban a protein specifikusan és érzékenyen detektálható legyen. A rekombináns fehréjék
esetében lehetőség van még DNS szinten a kódoló szekvencia kiegészítésére olyan rövid fehérjeszerkezetekkel
vagy szekvenciákkal, melyekkel a korábban soklépéses tisztítási folyamat jelentősen lerövidíthető, illetve
amelyek segítségével különböző proteinek esetében is ugyanazt az elsődleges tisztítási folyamatot lehet
alkalmazni. Ilyen pl. a nikkel-kötő motívum hozzáadása a fehérje C vagy N terminálisához, illetve affinitás
címkék kapcsolása a fehérjékhez. Az affinitás címkék többnyire olyan fehérje motívumok, melyek
kismolekulájú anyagokhoz nagy affinitással, specifikusan kapcsolódnak, és lehetővé teszik a rekombináns
fehérje affinitás kromatográfiával történő tisztítását.

2.4. ábra - 2.4. ábra. Hagyományos tisztítási stratégiák
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3. fejezet - 3. Génterápia: Vektorok és
stratégiák.
A huszonegyedik század egyik kulcstechnológiája a génterápia. A génterápián alapuló újszerű kezelések nagy
reményekkel kecsegtet a rák, az AIDS, a szívinfarktus, az agyvérzés és más betegségek gyógyításában.

1. 3.1. Génterápia
A terápiás gének bejuttatása a páciensek sejtjeibe nagymértékben függ az in vivo géntranszfer rendszerek
további fejlesztésétől. A vektoroknak rendelkezniük kell bizonyos tulajdonságokkal ahhoz, hogy a célsejtekbe
hatékonyan szállítsák a kívánt gént. Könnyen elkészíthetőek legyenek, és a vektor részecskék magastiterű
termelése reprodukálható legyen. Biztonsági szempontból fontos, hogy ne legyenek toxikusak és ne váltsanak ki
immunreakciót a gazdaszervezetben. Hatékonyság szempontjából kívánatos a folyamatos magas szintű
expressziójuk. A virális vektorok jól definiált sejteket vagy szöveteket kell céloznia. Mivel a felnőtt páciensek
sejtjeinek többsége posztmitótikus állapotban van, a vírus vektoroknak mind az osztódó, mind a „nyugalomban”
lévő sejteket fertőzniük kell. Az inzerciós mutagenezis elkerülése érdekében a gazdaszervezet genomjába
történő beilleszkedésnek specifikusnak kell lennie. Ez a specifikus inzerció teszi lehetővé a hibás gén javítását.

3.1. ábra - 3.1. ábra. In vivo és ex vivo génterápia.

2. 3.2. Gén transzfer módjai, vektorok a génterápiához
Az elmúlt években különböző virális és nem-virális vektorrendszerek széles arzenálját fejlesztették ki. Amíg
olyan módszerek, mint a „csupasz” plazmid DNS injektálás, gén „belövés”, vagy a liposzóma formában történő
génbejuttatás alacsony transzfekciós hatásfokkal járt, addig a virális vektorok használata sokkal ígéretesebbnek
tűnt.

3.2. ábra - 3.2. ábra. Gén bombázás
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3. Génterápia: Vektorok és
stratégiák.

A retro-, adeno- és a adeno-asszociált vírusok (AAV) genomja alkotta a leggyakrabban alkalmazott virális
vektorokat. További, kevéssé használatos vektorok származtak a herpeszvírusból (Herpes simplex virus I, HSV1), bakulovírusból és másokból. A vírusok kifejlesztettek és adaptáltak számos olyan tulajdonságot, amelyekkel
hatékonyan azonosítják a célsejteket, amelyekbe behatolnak. Génjeik kifejezése érdekében a citoszólból a
sejtmagba vándorolnak. Ezen életciklus a fertőző vírusok számára lehetővé teszi, hogy a genetikai
információjukat sikeresen továbbjuttassák.

3.3. ábra - 3.3. ábra. Retrovirális vektorok
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3. Génterápia: Vektorok és
stratégiák.
A retrovírusok egyszálú vagy kétszálú RNS genommal rendelkező változatos csoportja a vírusoknak. Burok
veszi őket körül, átmérőjük kb. 100 nm. A burok tartalmaz egy glikoproteint, amelyik specifikus sejtfelszíni
receptorhoz kapcsolódva meghatározza a megfertőzendő gazdaszervezetet és sejttípust. A burokfehérje elősegíti
a sejtmembránnal történő fúziót vagy a sejten belüli endoszómába történő kompartmentalizációt. A retrovírusok
genomjuktól függően két kategóriába oszthatók: egyszerű és komplex vírusok. Minden retrovírus legalább
három alapvető gént tartalmaz, gag, pol és env. A gag a belső szerkezeti fehérjéket kódolja, a mátrixot, a
kapszidot, és a nukleokapszid komplexet. A pol a replikációs enzimeket (reverz transzkriptáz és integráz), míg
az env a burokfehérjéket kódolja.
Tartalmaznak egy psi csomagoló szignált és két LTR (long terminal repeats) szakaszt, szabályozó funkciókkal.
A minimális információt tartalmazó egyszerű vírusok prototípusa az egér leukémia vírus (Moloney murine
leukemia virus, MoMLV) (3.4. ábra). A komplex vírusok, mint a lentivírusok (pl. humán immundeficiencia
vírus, HIV) további szabályzó és kiegészítő géneket is tartalmaznak. A génterápia számára kezdetben a
vektorokat az egyszerű retrovírusokból fejlesztették ki, gyakran a MoMLV-ból. A vírusvektorok
kifejlesztéséhez elengedhetetlen volt a vírusok életciklusának a megismerése. A gazdasejt megfertőzése után a
vírus RNS a reverz transzkriptáz segítségével kettősszálú DNS-é íródik át. Ez a folyamat a citoszólban történik,
majd a sejtmagban a virális DNS beintegrálódik a gazdasejt genomjába. Az a mechanizmus, amivel a
retrovirusok bejutnak a gazdasejt sejtmagjába különbözik az egyszerű és komplex retrovírusok esetén. Amíg az
egyszerű retrovirusok csak akkor tudnak belépni a sejtmagba, ha a nukleáris membrán a mitózis alatt
disszociálódott, a lentivírusok aktív sejt transzporttal, preintegrációs komplexként jutnak be a sejtmagba a
magpóruson át, anélkül, hogy tönkretennék a magmembránt. Így a lentivírusok, a MoMLV-vel ellentétben, a
nemosztódó sejteket is képesek transzdukálni. Ha vírus bejutott a sejtmagba, a virális DNS integrálódik a
gazdasejt genomjába egy virális enzim, az integráz segítségével. Az integrálódott DNS-t provírusnak hívjuk. A
gazdasejt génexpresszióját limitálja, de felhasználja azt saját génjei expressziójára. A gazdasejt transzkripciós
aktivitását cisz-ható provírus LTR régiókkal szabályozza. A komplex retrovírusoknak további transz-ható
faktoraik vannak, amelyek aktiválják az RNS transzkripciót, (pl. HIV-1 tat). A virális gének transzlációja után a
fehérjetermékek és a virális RNS-ek létrehozzák a vírusrészecskéket, amelyek a sejtből a plazmamembránon
keresztül a „bimbózás”-nak nevezett folyamatban kiszabadul.

3.4. ábra - 3.4. ábra. Molony murine leukémia vírus alapú vektor I.

A legtöbb, génterápiában jelenleg is használt retrovirális vektor, MoMLV-alapú. Ez az egyik első génhordozó,
amelyet humán génterápiás kísérletekben is használtak. Annak érdekében, hogy replikációra alkalmatlan vírust
hozzanak létre, amelyik csak a csomagoló sejtekben osztódik és a gazdasejtben nem, először a vírus genomból
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eltávolították a virális géneket, majd terápiás génnel helyettesítették. A gag, pol és env gének a
csomagolósejtekben transz módon expresszálódnak. Ha terápiás génnel módosított virális genomot a csomagoló
sejtekbe transzfektálják, akkor az összes komponens együtt lesz a rekombináns vírus létrehozásához. Ez a vírus
transzfekció-képes, de nem képes fertőző vírusrészecskéket létrehozni, mivel a genomjából hiányoznak a virális
fehérjéket kódoló gének. Ez egy biztonsági megoldás, amit gyakran használnak virális vektoroknál. A
replikációért felelős gének el vannak különítve a virális genom többi részétől, ami lecsökkenti a fertőzőképes
vírus létrejöttének kockázatát.(3.5. ábra)

3.5. ábra - 3.5. ábra. Molony murine leukémia vírus alapú vektor I.

A lentivírusok a retrovírusok egyik alcsoportja és rendelkeznek a retrovírusok összes előnyével, plusz még azzal
a képességgel is, hogy transzdukálni tudnak posztmitótikus sejteket és szöveteket, beleértve a neuron, retina,
izom és hematopoetikus sejteket (3.6. ábra). A mostanában kifejlesztett lentivirális vektorok HIV genom
alapúak. A fertőző HIV részecskék rekombinációjának elkerülése érdekében ahány endogén HIV fehérjét csak
lehetett, eltávolítottak a HIV genomból anélkül, hogy a fertőző és expressziós képesség csökkent volna. A
legújabban kifejlesztett vektorok további szabályzó elemeket tartalmaznak. A cPPT (central polypurine tract,
központi polipurin szakaksz) elősegíti a második szál szintézisét és a pre-integrációs komplex transzportját a
sejtmagba. A WPRF (woodchuck hepatitis virus posttranscriptional regulatory element) szekvencia megemeli a
transzgén expresszióját a hatékonyabb transzdukciós és a transzlációs folyamatok következtében (3.7.-20. ábra).
A 3‟-LTR további mutációja ön-inaktiválást (self-inactivation, SIN) eredményez, ami tovább csökkenti a fertőző
HIV részecskék rekombinációjának kockázatát. A biztonság további növelése érdekében további vektorokat
fejlesztettek ki olyan lentivírusokból, amelyek nem patogének az emberre nézve, de képesek a nem osztódó
sejteket is trandukálni. A vektor alapszerkezete pl. a majom immundeficiencia vírus (SIV), a macska
immundeficiencia vírus (FIV), vagy a lovak fertőző vérszegénységét okozó vírusból (EIAV) származott. Ez
idáig a legtöbb lentivírus vektor a csomagoló és a vektor plazmidok tranziens transzfektálásával készültek. Az
erre használt 293T sejtek könnyen transzfektálhatóak és 1 x 109 - 1 x 1010 / ml körüli infekciós titert adnak. A
vírusrészecskék ultracentrifugálással tovább koncentrálhatók. Azonban tranziens transzfektálásban nem könnyű
a vírustermelést standardizálni. Előnyösebb lenne stabil termelő sejtvonalak kifejlesztése, különösen a HIV
alapú vektorok klinikai felhasználásának fényében. A lentivírus csomagoló sejtvonalak létrehozásának fő
akadálya a VSV-G burokfehérje és más lentivírus fehérjék, mint a Gag és a Tat toxicitása. Hasznos lenne, ha
ezek a toxikus fehérjék tetraciklin-szabályzott módon expresszálhatók lennének. Ilyen irányú próbálkozások
jelenleg is folynak. A lentivírus vektorok használatának kockázata az, hogy fennáll az inzerciós mutagenezis
lehetősége, valamint az, hogy a retrovírusok nagy hajlamot mutatnak más fertőző retrovírusokkal való
rekombinációra akár a csomagoló, akár a célsejtekben. De annak is van esélye, hogy új vírus jön létre az
endogén szekvenciákkal történő rekombináció után. Így új, fertőzőképes vírusok, eddig nem ismert
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tulajdonságokkal, terjedhetnek el a retrovirális vektorok használatával. Ezek nem csak a célszervre, de más
szervekre, sőt az ivarsejtekre is hathatnak.

3.6. ábra - 3.6. ábra. Retrovirális génterápia

3.7. ábra - 3.7. ábra. Lentivírus vektor

3.8. ábra - 3.8. ábra. Adenovírus vektorok
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Egész mostanáig az adenovírus vektorok nagyon népszerűek voltak: nagyipari szinten könnyen termelhetők, a
vírus titer magas, osztódó és nem osztódó sejteket is könnyen transzdukálnak. A lineáris kettősszálú DNS 11
fehérjét kódol. A genom ikozaéderes fehérje kapszidba van csomagolva, amelyet nem burok vesz körül, hanem
szálas, elálló „karocska” (fiber) fehérjék (3.8. ábra.). A vírus ezekkel a fehérjékkel képes receptorokhoz kötődni,
létrehozva egy nagyaffinitású sejtfelszíni komplexet. Az adenovirális enzimek lízálják az endoszómákat,
azonban a genom nem integrálódik a sejt DNS-be, hanem episzómális marad. Ennek az eredménye az, hogy az
adenovirális genom „kihígul” a sorozatos sejtosztódást követően. A retrovírusokkal ellentétben az adenovírusok
nem adhatók át az ivarsejteken keresztül. A magas expressziós sebességük, rövid időskálán belül, alkalmassá
teszi őket tumor terápiás felhasználásra. Az adenovírusok széles gazdasejt specificitása miatt elhelyezkedésük
nem korlátozódik egy kompartmenre, e helyet szétterjednek a környező szövetekben. Ez toxikus mellékhatáshoz
vezet, különösen a májban. Ezen kívül a legtöbb páciens már „találkozott” adenovírussal az élete során és így
antitesteket is kifejlesztett velük szemben. Ez a tény nehézzé teszi a terápiásan érdekes szövetek (pl. légzőszervi
epitélium, tumorok) adenovírus infekcióval történő kezelését. Ez csökkenti az adenovírus génterápiás
alkalmazhatóságát. Mi több, a hagyományos adenovírus vektorok erős immunválaszt váltanak ki a szervezetben,
főképpen az adenovírus E2 fehérje által. Az ilyen gyulladásos reakciónak lehet tumorgátló hatása, de nagyfokú
biztonsági kockázata is van, ami már egy páciens halálában is megmutatkozott. Az első generációs adenovírus
vektorok replikációs képességének hiányát az E1A és E1B gének kiütése eredményezte. A felvevő kapacitás
megnövelése érdekében néhány vektorban az E3 gént is eltávolították (3.9.-10. ábra.). Mindemellett
megtartották a többi korai és késői expresszálódó géneket, amelyek kis mennyiségben íródtak át az infekció
után. A második generációs adenovírusokban E2 és E4 régiók eltávolítása mellett csak a késői géneket hagyták
meg. A transzdukált sejtek virális géntermékei immunreakciót váltottak ki, ami a transzgén csökkentett
expresszióját eredményezte. A következőkben az immunreakció további csökkentését és a nagyobb idegen DNS
felvevő kapacitás kívántak elérni. Ez vezetett oda, hogy minden leolvasási keretet eltávolítottak az adenovírus
vektorokból. A harmadik generációs adenovírus vektorok a segítő-függő ("gutless") vektorok (3.9-11. ábra.).
Ezek a vektorok csak olyan DNS szekvenciákat tartalmaznak, amelyek cisz-ható elemek, esszenciálisak a
replikációhoz és a virális DNS becsomagolásához. Ilyenek a fordított terminális ismétlődő (inverse terminal
repeat, ITR) szekvenciák, amelyek tartalmazzák a replikáció elindításához a polimeráz kötőszekvenciákat, és a
DNS csomagolási szignált, a pis-t. A két ITR közötti eredeti adenovírus régiókat idegen, nem kódoló DNS-sel
helyettesítették. A „gutless” vektorokból származó rekombináns vektorokban ezt a helyet részben a transzgén
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foglalja el. A „gutless” vektrorok csak segítő (helper) vírusok segítségével hozhatók létre. Ezek szolgáltatják a
vírus replikációjához és csomagolásához szükséges fehérjéket.

3.9. ábra - 3.9. ábra. Adenovírus vektorok fejlődése

3.10. ábra - 3.10. ábra. Adenovírus vektorok
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3.11. ábra - 3.11. ábra. Adenovírus génterápia

3.12. ábra - 3.12. ábra. Adeno-asszociált virus (AAV)
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A parvovírusok családjához tartozó adeno-asszociált vírus egy új, ígéretes jelölt a géntranszfer szempontjából.
Ikozaéderes szerkezete egyszálú DNS-t tartalmaz, amely csak 4,7 kb hosszú. Replikációjához helper vírus
szükséges, ilyen az adenovírus vagy a herpesz vírus. Annak ellenére, hogy a populáció nagy része AAVszeropozitív, patogenitás nem volt megfigyelhető. Az adenovírusokkal ellentétben az AAV csak gyengén
immunogén. Képes osztódó és nem osztódó sejteket megfertőzni és integrálódni a gazdasejt genomjába, ami
előnyös a hosszú távú expresszió szempontjából. A vad-típusú AAV csak két gént tartalmaz, a rep gént a
replikációhoz, és a cap gént a csomagoláshoz. A kódoló szekvenciákat ITR szegélyezi, ami a DNS kapszidba
történő bezárásához kell. Az AAV vektorokban a rep és cap géneket a terápiás génnel helyettesítik. (3.12. ábra.).
Rekonbináns vírusok létrehozása érdekében a csomagoló sejtekben az AAV géneket és az adenovírus helper
géneket transz-ható módon expresszálják. A legnagyobb előnye az AAV-eredetű vektoroknak, hogy stabilan
integrálódnak a célsejt genomjába, meghatározott lokalizációval a kromoszómában. A hely-specifikus inzerciót
a REP proteinben található, általában inaktív 100 bp hosszúságú régió mediálja. Mivel az AAV vektor nem
tartalmaz már rep gént, csak a vad-típusú AAV használatakor történhet meg a célzott integráció. Továbbá, az
AAV széleskörűen elterjedt a humán populációban, ezért felmerülhet, hogy az AAV-specikus inzerciós hely
már előzőleg is foglalt más genetikai anyaggal. Így az AAV vektor felhasználása előtt ezt el kellene távolítani.
Az se világos, mi történne, ha az AAV eredetű vektor inzerciós-lokalizációja nem állna rendelkezésre - vajon
szekvencia független inzerció vagy még kromoszómális helyzetváltoztatás is történne. Az AAV vektorok másik
érdekes tulajdonsága a homológ rekombinációs képesség. Bár kis hatásfokkal, de lehetséges volt
pontmutációkat és deléciókat korrigálni a vektorok segítségével. Ez a lehetőség terápiás szempontból ígéretes
lehet.
Jelenleg a fő probléma még mindig az AAV vektorok termelése, amely nehéz és időigényes folyamat. A rep gén
és néhány adenovírus helper gén citotoxikus a csomagoló sejtekre, és nem állnak rendelkezésre olyan
sejtvonalak, amelyek nagy mennyiségben termelhetnék a tiszta recombináns vírusokat. Ennek ellenére az AAV
vektorok hasznos géntranszfer rendszerek, mivel kiváló expressziós szintet lehet velük elérni az izom, agy és
hematopoetikus prekurzor sejtekben, neuronokban, fotoreceptor sejtekben és hepatocitákban.

3.13. ábra - 3.13. ábra. Általános génterápiás stratégiák I.
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3.14. ábra - 3.13. ábra. Általános génterápiás stratégiák II.

3.15. ábra - 3.13. ábra. Általános génterápiás stratégiák III.
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Gén mennyiség növelő terápiák (Gene augmentation therapy, GAT). A normál gén extra kópiájának a bevitele
az adott gén fehérjetermékének a mennyiségét felemelheti arra a szintre, ami már helyreállítja a normál
fenotípust, olyan betegségekben, ahol a gén funkcióvesztő mutációja okozza azt. GAT alkalmazása olyan
klinikai esetekben lehetséges, ahol a betegség patogenezise revezibilis. Sokat segít, ha nem kell pontos
expressziós mértéket elérni a terápiás génnel, és már az alacsony expressziós szint is klinikai választ vált ki. A
GAT-t autoszomális recesszív betegségekben alkalmazták, ahol az alacsony szintű terápiás génexpresszió már
alapvető változást okoz. Dominánsan öröklődő betegségek kezelésére sokkal kevésbé alkalmas ez a módszer:
funkciónyerő mutációk kezelésére nem alkalmas a módszer, de funkcióvesztő mutáció esetén is, a terápiás gén
magas expressziós hatékonysága szükséges: 50 % normál géntermék mellett az egyedek általában betegek. Így a
nehézséget az jelenti, hogy hogyan lehet a géntermék mennyiségét a normálishoz közeli szintre emelni.
Specifikus sejtek célzott elölése. A rák génterápiás kezelésében népszerű módszer. A bejuttatott gének
elpusztítják a célsejteket. Közvetlen sejtelölés akkor lehetséges, ha az inzertált gén halálos toxint termel
(öngyilkos gén), vagy olyan gyógyszer-előanyagot (prodrug) tartalmaz, ami érzékennyé teszi a sejtet a
génterápiát követő gyógyszeres kezelésre. Alternatív lehetőség szelektív lítikus vírus használata. Az indirekt
sejtölés az immunrendszert stimuláló génekkel váltja ki, vagy felerősíti az immunválaszt a célsejttel szemben
A génexpresszió célzott gátlása. Ha a beteg sejtekben egy új géntermék jelenik meg, vagy egy gén túlzott
expressziója okoz problémát, akkor többféle rendszert is használhatunk, hogy specifikusan blokkoljuk egy gén
expresszióját DNS, RNS és fehérje szinten. Néhány esetben lehetséges allél-specifikus génexpressziós gátlás,
ami lehetővé teszi néhány betegség terápiáját, ha domináns negatív géntermék hatásából származik. (A példa a
mutáció korrekcióját mutatja homológ rekombinációval, de a javítás lehetséges az mRNS szinten is. ODN,
oligodeoxinukleotid; TFO, triplex–formáló oligonukleotid.)
Célzott mutációs korrekció. Ha egy örökölt mutációnak domináns negatív hatása van, akkor a génmennyiség
növelése nem valószínű, hogy segít. Ehelyett a mutációt kell kijavítani. A módszert a gyakorlati nehézségek
miatt nem alkalmazták még, de elméletileg különböző szinteken is kivitelezhető: gén szinten (pl. homológ
rekombináción alapuló célzott génsebészettel), vagy RNS szinten (pl. terápiás célú ribozim vagy RNS
szerkesztés).

3. 3.3
3.3

4. 3.4. Humán génterápia
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A humán génterápia komplex többfázisú folyamat. Beletartozik a betegséget okozó vagy ahhoz kapcsolódó
gének azonosítása, a géntranszfer vektorok kifejlesztése, in vitro tesztje és gyártása, a preklinikai teszt és
toxiologiai tanulmány állatmodellben, a génterápiás termékek klinikai fejlesztése a többfázisú klinikai
teszteléssel. Számos metabolikus betegség potenciális jelölt a génterápiás kezelésre. Ezek közé tartoznak az egy
hibás gén miatt kialakulók, mint a súlyos kombinált immunhiányos állapot (SCID) és a familiáris
hiperkoleszterinémia (FH), vagy a sokkal komplexebb többfaktoros betegségek, mint például a diabetes melitus
vagy az érelmeszesedés (atherosclerosis), vagy a szerzett betegségek mint az AIDS (Acquired Immune
Deficiency Syndrome).

3.16. ábra - 3.14. ábra. Humán génterápia

A génterápia elsőfázisú klinikai kipróbálása 1990-ben kezdődött egy 4 éves kislány kezelésével, aki SCID-ben
szenvedett (3.16.-18. ábra). A saját T sejtjeit ex vivo olyan retrovírus vektorral transzdukálták, amelyik humán
adenozin dezamináz (ADA) cDNS-ét tartalmazta. A klinikai kipróbálás célja az volt, hogy részletes információt
szerezzen a génterápiás eljárás biztonságáról és megvalósíthatóságáról. Egy 12 éves követő tanulmány azt
mutatta, hogy 10 évvel az utolsó ex vivo transzdukált infúziót követően kb. a páciensek 20 %-ában a limfocitáik
még hordozták és expresszálták a retrovirális gént, azonban az ADA expressziós szintet nem tartották
elegendőnek ahhoz, hogy a kiegészítő PEG-ADA (polietilénglikol, PEG) kezelést megszüntessék. Két másik
páciens, akit ilyen transzdukciós kezelésben részesítettek, precipitálódó antitesteket termeltek az infúziós sejt
szuszpenzióban levő fötális borjúszérummal szemben. A sejtinfúziót követően a páciensekben még a MMLV
p30 ellenes antitesteket is lehetett detektálni. Ezt követően 11 csecsemőből kilencben sikerült a SCID fenotípust
korrigálni hematopoetikus őssejtek ex vivo génterápiájával. Sajnálatosan közel három évvel a terápia után két
gyermekben T-sejtes leukémia fejlődött ki, feltehetően inzerciós mutagenezis által, amit a retrovírális
géntranszfer okozhatott. További kedvezőtlen esemény történt 2003-ban, amikor a humán ornitintranszkarbamoilázt (OTC) E1, E4 hiányos adenovírus közvetítette géntranszferrel juttatták be a jobb
májartériába nagy dózisban. (3.19. ábra). A 18 éves fiú, aki ebben a kísérletben részt vett, életét vesztette a nem
várt szisztémás gyulladási válasz következtében.

3.17. ábra - 3.15. ábra Súlyos immunhiányos betegségek (SCID), adenozin dezamináz
(ADA) hiánya
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3.18. ábra - 3.16. ábra. Súlyos immunhiányos betegségek genetikája I.

3.19. ábra - 3.17. ábra. Súlyos immunhiányos betegségek genetikája I.
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3.20. ábra - 3.18. ábra. Ornitintranszkarbamoiláz (OTC) hiány

5. 3.5. LDL receptor genetikai defektusa.
Az LDL receptor szerkezetét és funkcióját megzavaró mutációkat, amelyek familiáris hiperkoleszterinémiához
(FH) vezetnek, négy osztályba sorolhatjuk. A mutációk a gén különböző szakaszait érintik, ennek megfelelően
különböző lépéseket gátolnak abban a folyamatban, melyben a receptor szintetizálódik, processzálódik a Golgi
komplexben, és transzportálódik. I. típusú mutáció: nincs receptor szintézis; II. típusú mutáció: a receptor
szintetizálódik, de a transzportja az ER-től a Golgi-ig lassú; III. típusú mutáció: a receptor processzált és eléri a
sejtfelszínt, de nem kapcsolódik az LDL-hez; IV. típusú mutáció: a receptor a felszínre jut, kapcsolódik az LDLhez, de nem képez klasztereket.
Az LDL receptor terápiás vonatkozásainak a központi kérdése, hogy hogyan növelhetjük meg az LDL
receptorok számát a máj felszínén és csökkenthetnénk ez által a plazma koleszterol szintjét. Heterozigóta
26
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3. Génterápia: Vektorok és
stratégiák.
familiáris hiperkoleszterinémiában ez megvalósítható a normál gén stimulálásával és ezáltal nagyobb
mennyiségű LDL receptor termelésével, így kompenzálva a hibás allélt. Mivel a máj a legnagyobb LDL
receptor expresszáló szerv, a terápiás probléma arra redukálódott, hogy olyan módszert fejlesszenek ki, amellyel
megemelik a máj koleszterol igényét. Ez két módon érhető el: 1) az epesavak visszaszívódásának a gátlásával;
és a 2) koleszterol szintézis gátlásával. Ezeket a módszereket használhatjuk kombináltan, vagy önmagukban. Az
epesav szintézis miatt a májnak van a legnagyobb koleszterol igénye, ami magába foglalja a fő koleszterol
kiválasztási utat is. Ugyanakkor a szekretált epesavaknak csak egy kis része hagyja el a testet, míg a túlnyomó
része visszaszívódik a vastagbélben és visszatér májba újrahasznosításra. Ennek az eredménye, hogy a máj csak
kis mennyiségben alakítja át a koleszterolt epesavakká. A máj koleszterol igényét meg lehet emelni olyan
gyanták fogyasztásával, amelyek megkötik és így meggátolják az epesavak visszaszívódását a bélben. Mivel a
máj nem tudja újrahasznosítani a régi epesavakat, újakat szintetizál helyettük, ezáltal megnő a koleszterol
igénye. A máj két lépéssel reagál a megnövekedett koleszterol igényre: 1) megnöveli a koleszterol szintézist a
HMG-CoA reduktáz aktivitásának emelésén keresztül; 2) a plazma koleszterolból történő felvételhez megemeli
a sejtfelszíni LDL receptorok számát. A megemelkedett LDL receptor szám a plazma LDL szintjének
csökkenését okozza.
A második módszer az LDL receptorok számának a megemelésére, nevezetesen a máj endogén koleszterol
szintézisének gátlása, sokkal hatásosabb az epesavak kivonásánál. Ez a módszer, amit hatékonyan
alkalmazhatunk a heterozigóta familiáris hiperkoleszterinémiában szenvedőkre, sajnos nem alkalmazhatók
homozigótákra, különösen nem azokra, akiknek teljesen hibásak az LDL receptor génjeik. Ezek az egyedek a
fent említett gyógyszerekre nem reagálnak, mivel nem képesek szintetizálni LDL receptort. A familiáris
hiperkoleszterinémiára kifejlesztet első génterápia ex vivo megközelítés volt. Ebben rekombináns amfotróp
retrovírust használtak az LDL receptor gén nyúl hapatocitákba juttatására, majd 1994-95-ben az első humán FH
génterápia klinikai kipróbálására. A páciensek májának egy részét eltávolították és a portális vénába katétert
helyeztek. Az eltávolított részből hepatocita sejtkultúrát készítettek, és retrovírusokkal transzdukálták őket, majd
az autológ hepatocitákat visszajuttatták a donor májba a portális keringésen keresztül.

6. 3.6. Cisztikus fibrosis (CF).
A CF a legáltalánosabb recesszív betegség a kaukázusiak között (3000 között 1), amit a cisztás fibrózis
transzmembrán regulátor (CFTR) gén mutációja okoz. A homozigóta CF páciensek sűrű és ragadós
nyáktermelésben szenvednek. A tüdő funkciók leromlanak, az emésztéshez hozzáadott enzimek szükségesek és
gyakori a sterilitás. A kezeléshez tartozik a fizioterápia, szív és tüdő transzplantáció, DN-áz és antibiotikum
kezelés. Az erőfeszítések ellenére a CF halálos betegség, a páciensek ritkán élnek tovább 40 évnél.
A CFTR gén terméke egy membránfehérje, ami csatornaként működik. A normál gént megklónozták, és CFTR
negatív sejtekben expresszáltatták, visszaállítva a funkcióját. A betegség állatmodellje rendelkezésre áll. CF
génterápia főképpen a tüdő kezelésére összpontosít, mivel annak ellenére, hogy más szervek is érintettek
lehetnek, a tüdő patológiát nehéz kontrollálni és ez ölheti meg a pácienst. Aeroszolos kezeléssel a tüdő könnyen
elérhető, ahogy ez az asztma kezelésében is történik.
Bár a klinikai tanulmányok rámutatnak arra, hogy valószínűsíthető a hibás CF gén korrekciója virális
génterápiás kezeléssel, de ez idáig még nem eredményezett sikeres kezelést. A probléma oka a nem hatékony
géntranszfer és a páciensek immunreakciója a vírusvektorokra. A CFTR gén nem-virális rendszerekkel, mint a
kationos liposzóma - plazmid DNS komplex és DNS nanorészecskékkel történő sejtbe juttatását is alaposan
tanulmányozzák. Klinikai I fázisban levő vizsgálatok alapján vannak ígéretes fejlemények e területen, de még
mindig megoldásra váró feladat a tüdő epithelium sejtjeiben juttatott CFTR gén expressziójának alacsony szintje
és limitált időtartalmának kiküszöbölése.
Összefoglalás
Minden hátulütő ellenére a humán génterápia folyamatosan fejlődik és sikereket ért el. Az elmúlt 15 évben több
mint 900 génterápiás kezelés történt a klinikai vizsgálatok I – III fázisában. A kezelések nagy százaléka (66%)
rákkal szembeni terápia volt, kb. 10%-ban monogenetikus betegségekben, és 8%-ban érrendszeri betegségekben
alkalmazták,
(http://www.wiley.co.uk/genmed/clinical/).
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1.
A fehérjeterápiás szerek kifejlesztése és felhasználása az utóbbi időkben jelentős mértékben megnőtt, elsősorban
a rekombináns technológiák fejlődésének köszönhetően. A fehérjeterápiás szerek számos előnnyel rendelkeznek
a kis moleulatömegű gyógyszerekkel szemben: jellemző rájuk a nagyobb specificitás, valamint a komplex
funkciók. A jelenleg terápiában használt fehérjéket különböző módon csoportosíthatjuk. Egyik legjelentősebb
csoportjukat azok a fehérjék képezik, melyeket nem termelődő, vagy hibás fehérjék pótlására használják.
Számos fehérjeterápiás szer szignálútvonalakat befolyásol (például az interferonok), növekedési faktorokat pótol
(például trombocita-eredetű növekedési fakror -PDGF), vagy a hemosztázist befolyásolja (például szöveti tipusú
plazminogén aktivátor - tPA). Egyes fehérjeterápiás enzimeket molekulák lebontására alkalmaznak (pl.
aszparagináz alkalmazása akut limfoid leukémiában). Terápiás fehérjék vakcinaként is szolgálhatnak (pl. humán
papilloma vírus – HPV elleni vakcinálásban).
Nem termelődő vagy hibás fehérjék terápiás pótlására napjainkban már számos példa van. A diabétesz az egyik
leggyakoribb népbetegség, kezeléséhez elengedhetetlen a rekombináns inzulinkészítmények alkalmazása.
Albumin jelentős mennyiségű előállítására a II. világháborút követően került sor, lejárt donor plazmákból,
katonai jelentősége miatt. A laktóz intolerancia valójában egy szerzett („gene of function”) mutáció hiánya az
emberi populáció egy jelentős részében, azonban tekintettel a tejfogyasztás általános elterjedtségére, a laktát
enzim alkalmazása jelentős hatású az érintett egyedekben. A vérzékenység klasszikus előfordulásai a VIII-as
illetve a IX-es véralvadási faktorok hiányai. Ezen faktorokat eredetileg vérből, később rekombináns
technológiákkal állították elő. A protein C deficienciában alkalmazott fehérje koncentrátum forrása szintén
poolozott, lejárt szavatosságú human plazma. A Gaucher kórban szenvedő betegek esetén a beta
glükocerebrozidáz enzim hiányzik, ennek következtében a sejtekben illetve egyes szervekben
lipidfelhalmozódás következik be.
Néhány példa kereskedelmi forgalomban lévő terápiás fehérjekészítményekre: A Humulin és Novolin
inzulinkészítmények, a Flexbumin 25% humán plazmából, alkoholos kicsapással előállított albumin 25 %-os
vizes oldata. A Lactaid laktóz készítmény. A ReFacto és a BeneFix rekombináns VIII-as illetve IX-es faktor
készítmények. A Ceprotin koncentrátum hatóanyaga aktivált protein C.
Fehérjék terápiás felhasználásának első esete Edward Jenner nevéhez fűződik (1796), aki "fehérje vakcinaként"
tehénhimlőt használt a feketehimlő megelőzésére. Az első fehérjegyógyszerként az inzulint alkalmazták, ez az
eljárás Banting és Best nevéhez fűződik (1922). Az USA-ban már több mint 200 peptid- illetve
gyógyszerfehérjét hagytak eddig jóvá terápiás alkalmazásokra.
Ahogy az már a fentiekből is kitűnik, a terápiás fehérjék különböző forrásokból származhatnak. A terápiás
albumin készítmények napjainkban is emberi donor vérből származnak. Az inzulin eredeti forrása sertés illetve
marha pancreas volt, napjainkban kizárólag rekombináns úton előállított inzulint alkalmaznak. A VIII-as és IXes faktort eredetileg az albuminhoz hasonlóan emberi donor vérből állították elő. Kalcitonin forrásként lazacot
alkalmaztak, anti-venom forrásául pedig ló vagy kecskevér szolgált. A beta-glükocerebrozidázt eredetileg
human placentákból állították elő.
Bár jelenleg is alkalmaznak terápiás készítményeket, melyek természetes forrásból izolálnak, az alkalmazott
fehérjék döntő többségét rekombináns úton állítják elő. A rekombináns fehérjék alkalmazásának számos előnye
van. A természetes forrás gyakran ritka és drága, a termék izolálása általában igen nehéz, a forrás szűkössége
miatt az igényeket nehéz kielégíteni. Például a béta-glükocerebrozidáz esetében 50000 placentából tudtak egy
beteg egyévi kezeléséhez szükséges enzimet előállítani. További probléma, hogy állati fehérjék alkalmazása
(mint például az első inzulin készítményeké) immunreakcióhoz vezethet. A természetes forrásból származó
készítményekben virális és patogén szennyezések fordulhatnak elő. Például a 80-as évek AIDS fertőzöttjeinek
jelentős százaléka az USA-ban hemofíliás beteg volt, akiket a vérkészítmények fertőztek meg.
Az első fehérjepótló terápia Banting és Best nevéhez kötődik (1922 januárjában): állati pankreászból izolált
inzulin készítményt alkalmaztak a 14 éves Leonard Thomson kezelésére. Leonard az injekció hatására még
betegebb lett (az immunválasz következtében), ugyanakkor a glükóz szintje lecsökkent, ezért a készítmény
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további javítása és alkalmazása mellett döntöttek. Hat héttel később egy jobb minőségű kivonat már 520 mg/dLről 120 mg/dL-re csökkentette a vércukor szintet 24 óra alatt. Leonard további 13 évig élt még, pneumóniában
halt meg, 27 évesen.

4.1. ábra - 4.1. ábra. Az inzulin szerkezete

Az inzulin két polipeptid láncból áll. Az A-lánc 21, míg a B-lánc 30 aminosav hosszúságú. A két láncot
diszulfid híd tartja össze. A 11-es kromoszómán található inzulin gén klónozása tette lehetővé a rekombináns
inzulin előállítását.
A rekombináns technológiák fejlődése ellenére a humán plazma még mindig jelentős fehérjeforrásnak számít.
Az emberi test mintegy 6 liter vért tartalmaz, melynek 60-70%-a plazma, 8-9%-a fehérje. A vérplazma mintegy
10,000 különböző fehérjét tartalmaz, és mintegy 20 fehérje adja a plazma teljes fehérje-tartalmának a 99%-át.
Tekintettel arra, hogy évente több millió liter lejárt transzfúziós plazma keletkezik, ezért kiváló, nagy
mennyiségben rendelkezésre álló fehérjeforrásnak tekinthető.
A vérből izolált fehérjék közül a véralvadási faktorok pótlására már rekombináns fehérjéket alkalmaznak.
Ugyanakkor az albumin illetve fertőzésekben használható intravénás immunglobulin preparátumokat
napjainkban is plazmából állítják elő. Néhány kisebb mennyiségben előállított vérplazma termék az anitrombin
III illetve az alfa I proteáz inhibitor, melyeket fehérjepótló terápiákban használnak. Ezen fehérjék rekombináns
előállításának kidolgozása folyamatban van.
A plazmafehérjék hagyományos elválasztási módszere a mai napig alkalmazott Cohn frakcionálás. A Cohn
frakcionálás eredeti eljárását 1946-ban dolgozták ki. A Cohn frakcionálás során a vérplazmát differenciális
fehérjekicsapásoknak vetik alá, melyben etanolt, pH-változást, kisózást, hőmérsékletváltozást alkalmaznak,
majd a frakciók elkülönítése centrifugálással történik.

4.2. ábra - 4.2. ábra. A Cohn frakcionálás folyamatábrája.
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A rekombináns fehérjeexpressziós technológiák elterjedését a molekuláris biológia robbanásszerű fejlődése tette
lehetővé az 1970-es, 80-as években. Ennek egyik alapvető mérföldköve a restrikciós enzimek felfedezése volt
(Paul Berg, 1973). Az emberi inzulin gén klónozása E. coliban (Herbert Boyer, 1978, Genentech) meghatározó
lépés volt az inzulin, mint első rekombináns fehérjepótló szer előállításában. A jelenlegi rekombináns
technológiák kétféle alapvető megközelítést alkalmaznak: az izolált sejtekben történő expresszió a
legelterjedtebb, azonban perspektívájában a transzgenikus növényben vagy állatban történő expresszió számos
előnnyel bírhat.
Az inzulin szerkezete (5.1. ábra), melynek meghatározásáért Sanger 1958-ban Kémiai Nobel díjat kapott,
lehetővé tette, hogy elsőként állítsák elő, mint kereskedelmi forgalomba kerülő rekombináns fehérjeterápiás
szert.
A véralvadási faktorok hiányában fellépő vérzékenységek kezelésének feltétele a hiányzó véralvadási faktor
pótlása. A véralvadási kaszkád biztosítja az érpálya folytonossági hiányának megszüntetéséhez szükséges
keresztkötött fibrin keletkezését. Hagyományosan a véralvadási kaszkádot két útvonalra bontják: az intrinsic és
az extrinsic útvonalra. A véralvadás in vivo aktiválása kizárólag az extrinsic útvonalon történik és a FVIIa
enzim szöveti faktorhoz (TF) történő hozzákapcsolódása indítja el. A TF csak akkor válik hozzáférhetővé, ha az
endotél sejtréteg megsérül. A FVIIa hozzákötődik a szabaddá vált szöveti faktorhoz és kis mennyiségű aktivált
FX-et generál. A FXa képes kis mennyiségű trombin termelésére, amely a prokofaktorokat (pl FV) képes aktív
kofaktorokká (pl FVa) alakítani. A FVa a FXa kofaktora a protrombin aktiváció során. A FXa és a FVa
rákötödik a negatív töltésű foszfolipid felszínekre (aktivált trombociták), ahol létrehozzák a protrombináz
komplexet, amely a protrombin központi aktivátora. Az előrehaladott szakaszban a trombin szerepe esősorban a
fibrin polimerek generálása a stabil trombus kialakításához. A trombin képes aktiválni a FXI-t, a FXIa pedig a
FIX aktiválását fogja végezni. Az FIXa komplexbe rendeződik FVIII kofaktorával az aktivált trombociták
negatívan töltött foszfolipid felszínén. Ezen feed-back erősítés jelentőségét mutatják a klasszikus hemofíliák,
melyekben a FVIII illetve FIX hiányzik, vagy nem működik megfelelően.
A hemofília A a VIII-as faktor, a hemofília B pedig a IX-es faktor hiányában lép fel. Előfordulásuk férfiakban
kb. 1/5000 (hemofília A) illetve 1/30000 (hemofília B), és recesszíven, X-kromoszómához kötve öröklődnek (az
anya tünetmentes hordozó). A hemofíliát „királyi betegségnek” is nevezik. Viktória királynő hordozója volt
ennek a betegségnek. A leghíresebb ehhez kapcsolódó történet a hemofília kifejeződése Alexis cárevics
esetében. A hemofília terápiájában vérből készített VIII-as vagy IX-es faktor koncentrátum alkalmazható, vagy
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rekombináns FVIII vagy FXI fehérje készítmények. Jelenleg génterápiás próbálkozások is folyamatban vannak,
a jobb terápiás hatások elérésének érdekében.
A IX-es faktor, melynek hiánya a Hemofília B-t okozza, egy szerin proteáz előalakja, melyet prepro-formában a
máj szintetizálja és juttatja ki a vérkeringésbe. A szignálpeptid lehasítása a szekretálási folyamat során történik,
míg a véralvadási folyamat előrehaladott fázisa során mind a XIa, mind a megváltozott specificitású VIIIa-TF
komplex is képes egy aktivációs peptid kihasításával aktiválni.

4.3. ábra - 4.3. ábra. A XI-es faktor aktiválása.

A VIII. faktor szerkezetileg és funkcionálisan is hasonlít a V. faktorra. Ahhoz hasonlóan egy nagyméretű (300
kD) glikoprotein, melyet a máj szintetizál és szekretál a keringésbe, ahol a von Willebrand faktorral alkotott
komplexben van. Az aktivált trombocita foszfolipid felszínéhez kötődik az FX és az FIXa molekulákkal együtt,
így hozza létre az „intrinsic tenáz” komplexet, melyben az FVIII kettős hatást fejt ki: egyrészt fokozza a FIXa
aktivitását, másrészt a FX-hoz kötődve fokozza annak FIXa-val szembeni proteolitikus érzékenységét. A
trombin képes a FVIII aktiválására is, a trombin hasítással képződő, három fragmentből álló és Ca2+ ionokkal
egyben tartott FVIIIa lényegesen hatékonyabb, mint az FVIII.

4.4. ábra - 4.4. ábra. A VIII-as faktor szerkezete és aktiválása.
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A hemofília A terápiás kezelésének alakulása jól mutatja a fehérjepótló terápiák fejlődését. A korábban
alkalmazott vérkészítmények, illetve a rekombináns technológiával előállított fehérjék alkalmazása után,
napjainkban a géntranszfer technikák kifejlesztése történik. A hemofília A több szempontból is ideális a
génterápiás alkalmazások szempontjából. Súlyos tünetek (ízületek, létfontosságú szervek spontán bevérzése)
csak akkor következnek be, ha a FVIII szintje kisebb mint a normál érték 1 %-a, 5%-nál nagyobb érték esetén
csak enyhe hemofília lép fel, elsősorban trauma és sérülés esetén van csak probléma. A VIII-as faktor
expresszió szigorú kontrollja nem szükséges. A széles terápiás index következtében a túladagolás kockázata
minimális, és a véráramba juttatása nem igényli a májban történő expressziót. Kísérleti eredmények alapján a B
domén nem szükséges az FVIII véralvadási funkcióihoz, és hiányában nagyobb mértékű az expresszió eukarióta
sejtekben. A VIII faktor génterápiának számos módja lehetséges. Egy klinikai kipróbálásban is megvalósított
módszer során fibroblaszt sejteket izoláltak bőrbiopsziából, majd ezeket in vitro transzfektálták VIII faktor
génjét hordozó plazmiddal. A transzfektált sejtek szelekciója és klónozása után a sejteket felszaporították és a
betegek hashártyája alá visszaültették. Az eljárás egy betegnél mintegy 10 hónapig biztosította a szükséges
véralvadási faktort.

4.5. ábra - 4.5. ábra. Humán VIII-as faktor géntranszfer folyamat lépései.
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5. fejezet - 5. Rekombináns antitestek
és a phage display technika
1. 5.1. Áttekintés
A rekombináns antitestek olyan antitestek, amelyek különböző fajokból (általában humán és egér) származó
szekvenciákat tartalmaznak és képesek a specifikus antigénfelismerésre. A rekombináns antitestek termelése a
rekombináns fehérje technológia egy speciális válfaját jelenti ugyanis a termelésük/izolálásuk folyamán figyelni
kell arra is, hogy az antitest megőrizze specifikus antigénfelismerő képességét. A fejezetben áttekintjük az
antitestek szerkezetét, termelődését valamint megismerkedünk a rekombináns antitestek termelésének
lehetőségeivel.

1.1. 5.1.1. Az antitestek szerkezete és termelődése a
szervezetben
Az antitestek könnyű és nehéz láncból felépülő molekulák, amelyek termelése az erre specializálódott B
sejtekben és plazma sejtekben történik. A kombinatórikus diverzitás (combinatorial diversity) sokféle antitest
létrehozását eredményezi, míg a kapcsolódási diverzitás (junctional diversity) és az affinitásérés (affinity
maturation) tovább növeli a lehetséges antitest változatok számát. Az immunrendszer kb. 107 féle antigént
képes felismerni és 109 féle antitestet képes létrehozni.
A V (variábilis) gének 3‟ oldalán, a J (kapcsolódás – junction) gének 5‟ oldalán és a D (változatosság –
diversity) gének mindkét oldalán rekombinácós szignál szekvenciák találhatók, amelyeket felismer egy V(D)J
rekombináz nevű enzim. A rekombináció során véletlenszerűen egy V, egy D és egy J gén egymáshoz
kapcsolódik létrehozva a variábilis régiót, majd egy C gén kapcsolódásával létrejön az adott antitestet kódoló
szekvencia. A könnyű lánc esetében hasonló folyamat játszódik le, de itt a D gének hiányoznak.
A rekombináció során az egymáshoz kapcsolódó szekvenciákból nukleotidok törlődhetnek vagy nukleotidok
adódhatnak a meglévő szekvenciákhoz, növelve a változatosságot. Ez az ún. kapcsolódási diverzitás. A B
sejtekben a mutációs ráta sokkal nagyobb, mint a szervezet többi sejtjében. E szomatikus hipermutációk révén a
B sejt receptorok tovább módosulnak, olyan változatok jönnek létre, amelyek jobban és hosszabb ideig
kötődnek az epitóphoz.
A klonális szelekció és klonális expanzió biztosítja, hogy nagyon rövid idő alatt nagyszámú specifikus antitestet
termelő B- és plazma sejt jelenjen meg.
A B sejtek által termelt antitestek kikerülnek a sejtek felszínére B sejt receptort képezve (BCR – B cell
receptor). Azon B sejtek esetében, ahol a BCR a csontvelőben fehérjéhez tud kapcsolódni (viszonylag steril
környezet, tehát a fehérje csak saját lehet) újraprogramozódik, a rekombináció újra megtörténik az ún. receptor
editing során. Egy másik lehetőség a sajátot felismerő B sejtek eltávolítására a sejtek elölése apoptózis révén. A
sajátot fel nem ismerő B sejtek kikerülnek a lépbe és ott antitesttel történő találkozás után aktiválódnak, majd
antitesttermelő plazmasejtekké és memória sejtekké alakulnak.

5.1. ábra - 5.1. ábra. Az antitestek szerkezete.
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5.2. ábra - 5.2. ábra. Az antitestek nehéz láncának szerkezete.

5.3. ábra - 5.3. ábra. Az antitestek könnyű láncának szerkezete.

5.4. ábra - 5.4. ábra. Az antitestek termelése a B sejtekben.
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5.5. ábra - 5.5. ábra. A klonális szelekció és klonális expanzió.

2. 5.6. Antigén – antitest kölcsönhatás
Az antitest és az antigén között specifikus kapcsolat alakul ki, az antitest felismeri és hozzákötődik a megfelelő
epitóphoz. Az epitóp, vagy antigén determináns, az antigén azon része, amelyet az immunrendszer felismer.
A poliklonális antitest több B sejtből származó immunoglobulinok kombinációja, amelyek az antigén több
epitópját ismerik fel. Ezzel szemben a monoklonális antitest egyetlen B sejtből származó immunoglobulinok
összessége, amelyek az antigén egy epitópját ismerik fel.

5.6. ábra - 5.6. ábra. Poliklonális antitestek.
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5.7. ábra - 5.7. ábra. Monoklonális antitestek.

3. 5.2. A terápiás antitestek termelése
Paul Ehrlich a XX. század elején alkotta meg az ún. magic bullet elméletét, amely olyan anyagra vonatkozik,
amely szelektíven hozzákötődik a patogénhez és a hozzá kapcsolt toxin segítségével specifikusan elöli a
patogént.
Az első monoklonális antitesteket 1973-ban hozta létre Jerrold Schwaber és George Pieczenik humán-egér
hibrid sejtekben, majd Georges J.F. Kohler és César Milstein továbbfejlesztette a technikát, amiért 1984-ben
Orvosi Nobel díjat kaptak (megosztva Niels K. Jerne-vel). Az antitestek humanizálása 1988-ban kezdődött
Georg Winter munkája révén.
Antitestek termelésére különböző technikákat használnak:
• Egérben – hibridóma sejtek létrehozásával – egér antitestek termelése
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• Sejtkultúrákban – rekombináns humanizált antitestek termelése
• Genetikailag módosított egérben – humanizált/humán antitestek termelése
• Fág diszplay révén – módosított humán antitestek létrehozása

3.1. 5.2.1. Antitestek termelése hibridómákban
A hibridóma olyan immortalizált, antitesttermelésre képes sejt, amely mielóma sejt (korlátlan osztódást biztosít)
és immunizált egér lépsejt (antitesttermelésre képes) fúziójával keletkezett.
Az egeret immunizálják a megfelelő antigénnel, majd az egérből izolált lépsejteket fuzionáltatják mielóma
sejtekkel. A mielóma sejtek nem tartalmaznak hipoxantin-guanin-foszforibozil-transzferáz (HGPRT) enzimet,
ezért csak a fúziós sejtek tudnak túlélni a speciális médiumban. A nem fuzionált B sejtek is tartalmazzák ezt az
enzimet, de élettartamuk rövid, gyorsan elpusztulnak. Az előállított hibridóma sejteket tovább szaporítják és az
általuk termelt antitesteket a tápfolyadékból kinyerik.
A módszerrel egér monoklonális antitestek nyerhetők. Ez a módszer az antitest termelés egyik legelterjedtebb
módja, elsősorban diagnosztikus és egyéb antitestek termelésére javasolt. Terápiás antitestek termelésére
kevésbé használatos, ugyanis többszöri alkalmazás során allergiás reakciók léphetnek fel, egér ellenes humán
antitestek (HAMA – human anti mouse antibody) képződhetnek.

5.8. ábra - 5.8. ábra. Antitestek termelése hibridómákban.

3.2. 5.2.2. Humanizált antitestek
A humanizált antitest egy olyan rekombináns fehérje, amely egér és humán szekvenciákat egyaránt tartalmaz. A
humanizálás folyamán az egér antitest egyes részeit humánra cserélik azzal a céllal, hogy az egér ellenes humán
antitestek (HAMA) termelődését kivédjék; az antitesteket általában emlős sejtkultúrákban termeltetik.

5.9. ábra - 5.9. ábra. Humanizált antitestek termelése
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Nagy előnye, hogy nem lép fel nem humán fehérjék elleni immunreakció. A termelés in vitro is megvalósítható.
Két jól bevált módszert használnak
• Fág diszplay
• Olyan génmódosított egérben termelik az antitesteket, amelyek humán antitestet termelnek.

5.10. ábra - 5.10. ábra. Humán antitestek termelése génmódosított egerekben.

4. 5.3. Antitestek termelése fág diszplay segítségével
4.1. 5.3.1. A fág diszplay technika bemutatása
Fág diszplay – fág bemutató rendszer – olyan in vitro molekuláris biológiai technika, amelynek során a fág
felszínén, a fág fehérjéivel fúziós formában, különböző fehérjék/peptidek jeleníthetők meg. Antitestek
termelésére alkalmas, mert az ún. fág könyvtárakkal elérhető lehetséges kombinációk száma hasonló (vagy
nagyobb) az élő szervezetben előforduló lehetséges kombinációk számával. Jól tervezhető rendszer, amely
lehetőséget biztosít a különböző tulajdonságokkal és kötődési képességekkel rendelkező antitestek létrehozására
és termelésére. A leggyakrabban az M13 fágot használják e célra, amely egy nem litikus vírus
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– nem pusztítja el a baktériumokat csak növekedés csökkenést eredményez. A fág olyan E. coli törzseket fertőz,
amelyek F-pilust tartalmaznak, ugyanis a p3 fehérje a baktérium F-pilusához kapcsolódik. A vírus burkát alkotó
fehérjék génjéhez kisméretű fehérjék/peptidek génjét lehet illeszteni, így az új rekombináns fehérjék a vírus
felszínén, a vírus fehérjékkel fúziós formában jelennek meg. E célra leggyakrabban a p3 (gpIII) fehérjét
használják.
A fág diszplay technika óriási előnye, hogy a szelekciós lépés pontosan megtervezhető, csak azok a fágok
maradnak kikötve, amelyek az immobilizált fehérjéhez specifikusan kapcsolódni tudó fehérjét tartalmazzák. A
technika alkalmas antigén-antitest, enzim-szubsztrát, fehérje-ligand, fehérje-fehérje interakció vizsgálatára.
Az enzim fág diszplay során a fág felszínén egy enzim található, amely a megfelelő immobilizált szubsztráthoz
kötődik.
A szubsztrát fág diszplay kétféle lehet, vagy az enzim-szubsztrát reakció révén keletkezett terméket tartalmazó
fág tud csak kikötődni, vagy csak azokat a fágokat lehet eltávolítani, amelyek esetében az enzim szubsztrátja
kötődött a mátrixhoz.
Az enzim-szubsztrát fág diszplay során mind az enzim, mind a szubsztrát a fág felszínén található, de csak a
termék tud a mátrixhoz kötődni. Ebben az esetben csak azokat a fágokat lehet így kikötni, amelyek esetében
létrejött az enzim-szubsztrát kölcsönhatás és lezajlott a reakció
• Az enzim elhasítja a szubsztrátot és a fágok leválnak a mátrixról
• A mátrixhoz csak azok a fágok kapcsolódnak, ahol a szubsztrát és interakciós partnere közötti kapcsolat
létrejön.

5.11. ábra - 5.11. ábra. Az M13 bakteriofág szerkezete.

5.12. ábra - 5.12. ábra. Az immobilizált fehérjékhez kötött fágok specifikus elúciója.
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5.13. ábra - 5.13. ábra. Enzim fág diszplay.

5.14. ábra - 5.14. ábra. Szubsztrát fág diszplay I.

5.15. ábra - 5.15. ábra. Szubsztrát fág diszplay II.
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5.16. ábra - 5.16. ábra. Enzim-szubsztrát fág diszplay I.

5.17. ábra - 5.17. ábra. Enzim-szubsztrát fág diszplay II.

4.2. 5.3.2. Fág könyvtárak készítése
Az M13 fág g3 génjéhez kapcsolható az expresszálni kívánt szekvencia sorozat, amely lehet genomi vagy cDNS
könyvtár, error-prone PCR terméke stb. A létrehozott fágmid olyan plazmid, amely a plazmidok és a fág genom
tulajdonságait is tartalmazza: tartalmaz replikációs origót, bakteriális szelekciós markert (antibiotikum
rezisztencia gént), a fág génjeit és a csomagolási szignálokat. A fágmid könyvtár mindegyik vektora különböző
szekvenciákat tartalmaz, így a létrejött fágok mindegyikének a felszínén más-más peptid/fehérje jelenik meg.
A fágkönyvtárakat sikerrel alkalmazták in vitro proteáz vagy más enzim szubsztrátjainak fejlesztésére, de ismert
in vivo alkalmazás is, például az ér endothel fehérjéinek feltérképezésére irányuló kutatás során. Teljes vérből
izolált cDNS könyvtárat használva, akár 108 különböző variációt tartalmazó antitest könyvtárak is készíthetők.

5.18. ábra - 5.18. ábra. Fág könyvtárak készítése.
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5.19. ábra - 5.19. ábra Proteáz szubsztrát fág könyvtár készítése.

5.20. ábra - 5.20. ábra. Szubsztrát fág diszplay – proteáz hasítóhelyek fejlesztése.
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5.21. ábra - 5.21. ábra. In vivo fág diszplay – ér endothel sejtek térképezése.

5. 5.4. A terápiás antitestek alkalmazása
A rekombináns antitesteket egyaránt használják a gyógyításban, diagnosztikában és a kutatásban. A
gyógyításban használt, ún. terápiás antitestek esetében nagyon fontos a megfelelő tisztaságú (>99%)
fehérjekészítmény biztosítása, ezt a különböző rekombináns fehérjetisztítási módszerek segítségével lehet elérni.
A terápiás antitestekhez nagyon sok esetben olyan anyagokat kapcsolnak, amelyek a sejt felszínén feldúsulva
elölik a célsejtet. Az antitest-függő citotoxicitás (ADCC - antibody dependent cell mediated cytotoxicity) során
az antitestek konstans régiója odavonzza az immunrendszer ölő sejtjeit, amelyek Fc receptoruk révén a terápiás
antitestekhez kapcsolódnak és elölik a tumorsejtet. A terápiás antitesteket gyakran használják pszoriázis,
reumatoid arthritisz, Crohn betegség, spondilitisz stb. gyógyítására. Ekkor TNFalfa ellenes antitesteket juttatnak
a véráramba. Az átültetett szervek kilökődésének megakadályozására pedig IL2 ellenes antitesteket használnak.
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Az alkalmazott antitestek szerkezeti szempontból sokfélék lehetnek. Bizonyos esetekben a teljes antitestet, más
esetekben csak az Fab régiót vagy csak a variábilis régiót, illetve ezek kombinációit használják.

5.22. ábra - 5.22. ábra. Antitest könyvtárak készítése teljes vérből.

5.23. ábra - 5.23. ábra. Antitest függő citotoxicitás mechanizmusa.

5.24. ábra - 5.24. ábra. Immunszupresszáns hatású terápiás antitestek alkalmazása.
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5.25. ábra - 5.25. ábra. A terápiás antitestek változatai.

5.26. ábra - 5.26. ábra. A kisméretű terápiás antitestek változatai.
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6. fejezet - 6. Anti-citokin terápia
(szepszis)
1. 6.1. A gyulladás kialakulásának a következményei
A lokális, vagy szisztémás anti-citokin terápia célja, hogy a citokinek gátlása specifikusan, természetes és nem
toxikus molekulák révén valósuljon meg. Ha a terápiának mellékhatása van, az lehetőleg csak a saját védekező
mechanizmussal megegyező, nem toxikus mellékhatás legyen. Ennek érdekében a legfontosabb, hogy olyan
természetes molekulákat használjunk, amelyek az agonista és antagonista molekulák révén megvalósuló
természetes folyamatot teszik hatásosabbá.
Elengedhetetlen tisztában lenni azzal, hogy milyen citokinek, növekedési faktorok, interleukinek játszanak
szerepet a szepszisben. A korai felismerések alapján a legfontosabbak az inteleukin-1 (IL-1), a tumor nekrózis
faktor (TNF) és az interleukin-8 (IL-8). Először a IL-1 és a TNF-α hatásait tárgyaljuk meg.
IL-1 és TNF-α hatása az endotél sejtekre
A gyulladási folyamat során az IL-1 és a TNF-α aktiválja az endotéliumot. Ennek következménye a plazma
kiáramlása az extracelluláris térbe. A trombocita aktiváló faktor (PAF), a prosztaglandinok (PG), a nitrogén
monoxid (NO), az endotél-leukocita adhéziós molekula (ELAM) expressziója megemelkedik. Az IL-1-en és a
TNF-α-n kívül az IL-8 expressziós szintje is nő, ami a neutrofilek vándorlását segíti elő a kapillárisokból a
környező szövetekbe. Összességében a hatás értágulás (vazodilatáció), plazma kiáramlás, neutrofil extravazáció
és degranuláció lesz. Ezek hozzájárulnak a szöveti károsodáshoz.

6.1. ábra - 6.1. ábra. Gyulladási citokin hullám kialakulása a szepszisben
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Számos állatmodellben gátolható az extravazáció, a leukocita-letapádás, a NO- és a PG-szintézis. Anti-citokin
terápiás stratégia lehet, ha blokkoljuk az IL-1 és a TNF-α-hatást, ami megakadályozza a további kaszkádesemények lezajlását. A legfontosabb, hogy meggátoljuk a fenti kis molekulatömegű mediátorok (közvetítő
molekulák) létrejöttét, így a ciklooxigenáz-2-n (COX II) keresztül történő PG2 szintézist, vagy az endotél
sejtekben indukálható nitrogén-monoxid-szintetáz (iNOS) révén megvalósuló NO-termelődést. A IL-1 és a
TNF-α hatásának a gátlása megakadályozza az indukálható COX II és az iNOS kifejeződését, ugyanakkor nem
gátolja azok állandóan expresszálódó formáit. Így a kis molekulatömegű mediátor molekulák szintje nem
csökken, de gátlódik a gyulladási citokinek által indukálhatók mennyisége.
A szeptikus sokk fertőzés következtében lép fel. Első jele nagy mennyiségű gyulladásos citokin kiáramlása a
véráramba. Ez egyik pillanatról a másikra alakul ki, és nagyon magas szintet ér el. A citokin szintemelkedések a
következő sorrendben zajlanak: legkorábban a komplement C5a aktiválása történik meg, ezt követi a TNFcsúcs, majd az IL-1 és IL-6 mennyiségének a megemelkedése. Egy második hullámban kis molekulatömegű
mediátor molekulák, PG és NO, jelennek meg a véráramban. Ezek lecsökkentik a vaszkuláris rezisztenciát, ami
vérnyomáscsökkenéssel jár. Csökken a szöveti oxigén felhasználás, és acidózis lép fel. Sokkos állapot alakul ki,
csökken a szívösszehúzódás, szervi ischemia (vértelenség) jelentkezik. Ennek következménye a szervi működés
elégtelenségeknek a kialakulása, amivel együtt jár az intravaszkuláris koaguláció (vérrögképződés az
érrendszerben). A szervi működés elégtelenségének mértékétől függően bekövetkezhet a halál.

6.2. ábra - 6.2. ábra. Gyulladási citokinek-gyulladást gátló citokinek

2. 6.2. Gyulladási válasz kialakulása: A
lipidmediátorok szintézise
Emlős sejtekben a ciklooxigenáz és a lipooxigenáz útvonalak a legfőbb szabad formában levő arachidonsav
felhasználók. Az arachidonsav 4 kettős kötést és 20 szénatomot tartalmazó linolsavból származó lipidmolekula.
A ciklooxigenáz útvonal olyan biológiailag aktív vegyületek sorozatához vezet, mint a prosztaglandinok,
tromboxánok és a prosztaciklinek. A prosztaglandinok szintézisében reduktázok és izomerázok vesznek részt. A
legfőbb osztályaik a PGA-tól a PGI-ig terjednek. A prosztaglandinok (pl. PGE2) két kettőskötést tartalmazó,
arahidonsav származékok. A prosztaciklinek (pl. PGI2) és tromboxánok (pl. TXA2) a prosztaglandinokból
szintetizálódnak a prosztaciklin szintetáz és a tromboxán szintetáz enzimek közreműködésével. A leukotriének a
lipooxigenáz útvonalon szintetizálódnak arachidonsavból. Ezeket a vegyületeket leukocitákban azonosították
először, és három konjugált kettős kötést tartalmaznak, innen a nevük. Mivel húsz szénatomot tartalmaznak, a
prosztaglandinok, tromboxánok, prosztaciklinek és a leukotriének közös neve eikozanoidok. Az eikozanoidok
rövid életidejű lokális hormonok. Megváltoztatják azon sejtek aktivitását, amelyekben szintetizálódtak, de a
környezetükben levő azon sejtekét is, amelyek specifikus hét-transzmembrán doménű eikozanoid-receptorokkal
rendelkeznek. Hatásuk sejttípustól függően változik. A prosztaglandinok iniciálják a gyulladást, szabályozzák a
szöveti véráramot, az iontranszportot, a szinaptikus transzmissziót illetve alvást indukálnak. (6.3. ábra)
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6.3. ábra - 6.3. ábra. Gyulladási válasz kialakulása: lipidmediátorok szintézise

Toll-like receptor szignalizáció
Számos PAMP (pathogen-associated molecular pattern, a mikroba molekuláris mintázata) stimulálja a
sejtfelszíni TLR4-et (toll-like receptor). A Gram-negatív baktériumok külső membránjának fontos összetevője a
lipopoliszacharid (LPS). Az LPS három fő részből: lipid A-ból, core-oligoszacharidból és O-specifikus
poliszacharid-oldalláncból áll. Az LPS fő molekuláris mintázata a lipid A rész. Az emlős sejtek LPS
stimulációja számos fehérje-fehérje interakción keresztül történik meg, ide tartozik a LPS kötőfehérje (LBP),
CD14, MD-2 és a TLR4. Az LBP szolubilis fehérje, amelyik az LPS-hez kötődve elősegíti az LPS CD14-hez
kapcsolódását. A CD14 szabályozza az LPS felismerését, majd transzferálja azt a TLR4/MD-2 receptor
komplexre. Az MD-2 egy szolubilis fehérje, a TLR4–hez nem-kovalensen kapcsolódik. A TLR4 LPS
stimulációra oligomerizálódik, majd a sejten belül adapter molekulák kapcsolódnak hozzá a TIR (Tollinterleukin-1 receptor) doméneken keresztül. A TIR három konzervált szakaszt tartalmaz, amelyek szignáltranszdukciós molekulákhoz kapcsolódnak. Ilyen fehérje a MyD88, amely további adapter fehérjékkel (IRAK,
IL-1 receptor-associated kinase-4 és TRAF6, TNF receptor-associated factor 6) aktiválja a TAK1-t
(transforming growth factor-β-activated kinase 1). A TAK1 ezt követően aktiválja az IKK-t (IκB kinázt), ami
-, IKKβ-IKKβIκB (inhibitor of κ light chain gene enhancer in B cells) fehérjét. A foszforiláció következménye az IκB fehérje
lebontása, majd az NF-κB transzkripciós faktor transzlokácója a sejtmagba, amit pro-inflammatorikus és az
immunválaszhoz szükséges további gének expressziója követ. (6.4-5. ábra)

6.4. ábra - 6.4. ábra. Gyulladási válasz kialakulása
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6.5. ábra - 6.5. ábra. Gyulladási citokinek szintézisének elindítása

A nitrogén-monoxid (NO) szintézise
A nitrogén-monoxid (NO) L-arginiből szintetizálódik a NO-szintetáz (NOS) hatására. Az enzimnek három
izoformája van, ebből kettő állandóan expresszálódik, egy indukálható (iNOS). Fiziológiás körülmények között
a „konstitutív” NOS az alapszintű NO-szintézisért felelős. Az indukálható NOS a citokinek és
lipopoliszacharidok hatására lassan expresszálódik, és nagymennyiségű NO-t szintetizál. Az endotél sejtekből a
NO kidiffundál, és aktiválja a szolubilis guanilát-ciklázt a környező simaizom sejtekben. Ez cGMP-szintézist
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eredményez. A cGMP aktiválja a protein kináz G-t. A cGMP-függő kináz számos ioncsatornát foszforilál,
többek között kalcium csatornákat és további receptorokat. Összességében ezek következtében lecsökken a
kalcium beáramlása a simaizom sejtekbe. A kalmodulin csökkent stimulálása csökkenti a miozin könnyű lánc
kináz (MLCK) aktivitását, aminek a miozin könnyű lánc csökkent foszforiláltsága a következményez
eredménye, ez pedig simaizomellazuláshoz és vazodilatációhoz vezet. (6.6. ábra)

6.6. ábra - 6.6. ábra. Citokin szabályozott NO szintézis

3. 6.3. A máj szerepe a homeosztázis fenntartásában:
Akutfázis válasz
A fertőzés vagy szövetroncsolódással járó trauma következtében kialakuló gyulladás korai szakaszában átfogó
élettani változások lépnek fel, melyeket együttesen akutfázis-reakciónak nevezünk. Az emlős akutfázis-válasz
jellemezhető láz létrejöttével, a vaszkuláris permeabilitás és a szervek bioszintetikus, metabolikus és katabolikus
folyamatainak a megváltozásával.
Az akutfázis reakaciót nagyszámú különböző gyulladásos mediátor, citokinek, anafilatoxinok és
glükokortikoidok indítják el és koordinálják. Ezek közül néhányat, amelyeknek lokálisan vagy szisztémásan
erős hatása van, a gyulladás helyén az aktivált mononukleáris fagociták, limfociták és egyéb sejttípusok
szintetizálnak. A citokin felszabadulás megváltoztatja a célsejtek és szövetek bioszintetikus kapacitását és
viselkedését. Egyes sejtekben sejtosztódást indukál, másokat aktivált állapotba hoz. Ezek a folyamatok
semlegesítik a gyulladást kiváltó ágenst, elősegítik a szövethelyreállító folyamatokat, és a normál funkcióhoz
történő visszatérést. Összességében az egyed túlélését segítik elő. Normál körülmények között az akutfázis
reakció pár nap alatt lezajlik. Ugyanakkor ismétlődő és krónikus gyulladásban az akutfázis-válasz néhány
lépésének folyamatos fennmaradása súlyosbítja a szöveti károsodást. Az akutfázis-válasz jellemző vonatkozása
a máj bioszintetikus profiljának a megváltozása. Normál állapotban a májsejtek állandó koncentrációban
szintetizálják a plazma proteinek jellegzetes képviselőit. A gyulladás alatt az „akutfázis-reaktánsokból” (AFR)
nagyobb mennyiség szükséges. A legtöbb AFR-t a májsejtek szintetizálják, de más sejtek is szintetizálnak
akutfázis fehérjéket, mint a monociták, endotél sejtek, fibroblasztok, adipociták. Az úgynevezett „negatív
akutfázis fehérjék” mennyisége a plazmában az akutfázis-válasz alatt lecsökken, hogy a máj nagyobb
kapacitással rendelkezzen a AFR szintézisére. AFR szintézisét több hormon specifikusan szabályozza. Ezek
közül számos szolubilis faktor, melyek iniciálják és fenntartják a gyulladási folyamatot. Ilyen az interleukin-1
(IL-1), IL-6, TNF-β (transzformáló növekedési faktor-béta). Az akutfázis válasz fontos jellegzetessége,
hogy a központi idegrendszeren keresztül szabályozza a mellékvesekéreg glükokortikoid szintézisét. A
glükokortikoidok a májsejtekben az akutfázis-fehérjék IL-1 és TNF52
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párhuzamosan a makrofágokban a glükokortikoidok lecsökkentik az IL-1-expressziót létrehozva egy negatív
visszacsatolási kört az immunrendszer és a központi idegrendszer között a de novo citokin termelés csökkentése
érdekében. Az akutfázis fehérjék széleskörű aktivitása elősegíti az egyed védekezőképességét Gyulladási
ágenseket neutralizálnak, csökkentik a szövetsérülés mértékét, részt vesznek a szövetsérülés javításában és a
regenerálásában.
A komplement kaszkád egyes tagjainak a mennyisége megnő a plazmában. Lokálisan ez a neutrofilek, a
makrofágok és a plazmafehérjék mennyiségének a felhalmozódásához vezet. A leukociták részt vesznek a
baktériumok elpusztításában, a sejttörmelék eltávolításában, a szöveti sérülések javításában. A koagulációs
faktorok közül a fibrinogén fontos szerepet tölt be a sebgyógyulás folyamatában. A proteináz inhibitorok
részben neutralizálják az aktivált neutrofilek és monociták által a szöveti térbe juttatott lizoszómális enzimeket
kontrollálva a pro-inflammatorikus enzimkaszkád aktivitását. A fertőzés és a sérülés alatt a fémkötő-fehérjék
mennyiségének megemelkedése a vas vesztés mértékét csökkenti. Ez minimalizálja a hem eredetű vas
bakteriális felvételét is. A veszélyes szabadgyökök eltávolításában a hem gyökfogóként működik. A legtöbb
akutfázis-fehérjének a mennyisége 50 %-kal emelkedik meg a normál szinthez képest, de a legfontosabbak
mennyisége akár ezerszeresére is nőhet. Ebbe a csoportba tarozik a szérum amiloid A (SSA), a C-rektív fehérje
és a szérum amiloid P (SAP). (6.7.-6.8. ábra.)

6.7. ábra - 6.7. ábra. Akutfázis válasz

6.8. ábra - 6.8. ábra. Máj akutfázis fehérjék (AFP) szintézise

53
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6. Anti-citokin terápia (szepszis)

4. 6.4. Gyulladásos válasz lefutása szepszisben
A fertőzés folyamata egy felfokozott gyulladásos választ hoz létre, amit szepszisnek hívunk. A gyulladásos
válasz ezen szakaszában szervi károsodás lép fel (pl. vérnyomás csökkenés, szöveti hipoxia, tüdőkárosodás). Az
erős gyulladásos választ a magas szintű citokin termelés váltja ki, amit tovább súlyosbít a hiperaktiv celluláris és
humorális immunválasz. Ezek vezetnek el a szöveti károsodáshoz és a szervi működés elégtelenségéhez.
A gyulladási folyamat a test veszélyes stimulosokra, pl. patogénekre adott normális védekező válasza. Ennek
során a citokin termelés és a leukociták aktiválása pontosan szabályozott. Szepszisben, a fertőzésre adott,
abnormális elsődleges immunválasz, szabályozatlan, túl intenzív gyulladási folyamattal jár együtt. Az aktivált
makrofágok / monocták / neutrofilek pro-inflammatorikus citokineket, kemokineket és nitrogén monoxidot
termelnek. A leukociták aktiválódása a toll-like receptoron keresztül történik, ami a nukleáris faktor kappa B
(NF-κB) aktiválódásához vezet. A korai sokkos állapot patogenezisének a kialakulásáért (pl. alacsony
vérnyomás, láz), és kisebb mértékben a szervi működőképtelenség kialakulásáért, a TNF-α a felelős. Az endotél
sejtekre és neutrofil granulocitákra hatva szöveti károsodást idéz elő. A TNF-α hatására az endotél sejtek
aktiválódnak és adhéziós fehérjéket expresszálnak, mint például az intercelluláris adhéziós molekula-1 (ICAM1) vagy a vaszkuláris sejt adhéziós molekula (VCAM)-1. A TNF-α hatására a neutrofil granulociták integrinfüggő adhéziója, és a szövetekbe történő beáramlása (extravazációja) is fokozódik. Autokrin és parakrin módon
a TNF-α felerősíti, az aktivált monociták és makrofágok közreműködésével, a gyulladási kaszkádot, amely
további citokin termeléshez vezet.
A gyulladási folyamatok, a celluláris és a humorális védekező mechanizmusok, hiperaktívvá válnak.
Rágcsálókban jól karakterizált a citokinek és kemokinek megjelenése a szérumban, emberben kevésbé. Az
endotél és epitél sejtek, neutrofilek, makrofágok és a limfociták nagymennyiségű pro-infammatorikus mediátort
termelnek (TNF-6, IL-1 és IL-8). Ezzel párhuzamosan nagymennyiségű akutfázis fehérje, például Creaktiv fehérje szintézise is történik. A humorális védekező mechanizmusok közül a komplement rendszer
aktiválódik, és hatásos pro-inflammatorikus mediátorok, például a C5a képződését eredményezi, ami a C5
inaktív komplement fehérje aktív alakja. A C5a emeli a citokin és kemokin termelést. Ezen kívül, több
mechanizmuson keresztül, a koaguláciás rendszer is aktiválódik, ami gyakran disszeminált intravaszkuláris
koagulációhoz vezet (kis vérrögképződés az érrendszerben, elzárva a kisereket). Ezek a folyamatok a szepszis
korai szakaszában történnek, és a gyulladási folyamat túlzott aktivitását tükrözik. A fagocita sejtek, (neutrofilek
és a makrofágok), a mediátorok hatására a sejt-granulumokból enzimeket szabadítnak fel, oxigén jelenlétében
reaktív oxigén-gyököket (ROS), például hidrogénperoxidot és hipokloritot termelnek. Ezek a termékek fontos
baktériumölő hatással bírnak. A H2O2 szöveti sérülést is okoz, ami az endotél sejtek átjárhatóságát növeli
(vaszkuláris permeabilitás nő), és szöveti károsodáshoz vezet. A szepszis későbbi szakaszában anti-
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inflammatorikus mediátorok szintetizálódnak, mint például az IL-10, a transzformáló növekedési faktor-β
(TGF-β), és az IL-13. Ennek következtében csökken a pro-inflammatorikus mediátorok szintézise. Ebben a
fázisban a természetes immunrendszer funkciói gátlódnak, különösen a neutrofil funkciók. Ez túlontúl alacsony
szintű (hiporeaktív) védekező képességhez és súlyos immunhiányos állapothoz vezet. (6.9. ábra.)

6.9. ábra - 6.9. ábra. Gyulladásos válasz lefutása szepszisben

A gyulladásos és a véralvadási folyamatok közötti „áthallás”
A szepszis patogenezisét a gyulladásos és véralvadási folyamatok komplex interakciója jellemzi. Ilyen
körülmények között trombocita aktiváció, a pro-koagulációs útvonal aktivációja és az anti-koagulációs útvonal
gátlása következik be. Ezek a rendellenes véralvadási változások a kapillárisokban vérrögképződéshez vezetnek,
ami a szöveti vérellátást veszélyezteti és szervkárosodást okoz. Szepszisben a gyulladás a hemosztázist
(véralvadást) a pro-koagulációs állapot felé tolja el. A TNF-α és az IL-1 az endotél sejtekben, a neutrofilekben
és a monocitákban a szöveti faktor expresszióját indukálja. A szöveti faktor a subendotelialis réteg sérülése
esetén érintkezésbe kerül a vérplazmával. A rendellenes szöveti faktor-expresszió aktiválja a véralvadási
kaszkádot. Ez azt jelenti, hogy a szöveti faktor hozzákapcsolódik a faktor VIIa-hoz (FVIIa) létrehozva a szöveti
faktor-FVIIa komplexet, ami aktiválja FX-t FXa-vá. Ez utóbbi aktiválja a protrombint trombinná. A trombin egy
szerin proteáz, amely a fibrinogént és a FXIII-t hasítva létrehozza a fibrint és az aktív FXIII-t (FXIIIa). A
FXIIIa a fibrinhálót stabilizálja intermolekuláris keresztkötésekkel. A trombin további véralvadási faktorokat is
aktivál: a FXI, a FV és a FVIII. Aktiválja még a trombocitákat, a monocitákat és az endotél sejteket a trombin
receptoron keresztül. Így a trombin, mint egy pozitív visszacsatolási kör, felgyorsítja a véralvadást és felerősíti a
gyulladási kaszkádot. (6.10-13. ábra)

6.10. ábra - 6.10. ábra. Endotheliális sejtek aktiválódása, véralvadás és fibrinháló
formálódás I.
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6.11. ábra - 6.11. ábra. Véralvadási válasz

6.12. ábra - 6.12. ábra. Endotheliális sejtek aktiválódása, véralvadás és fibrinháló
formálódás II.
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6.13. ábra - 6.13. ábra. Véralvadás és fibrinhálóformálódás, fibrinolízis gátlás

A véralvadási folyamat csillapítására a trombin aktivál egy negatív visszacsatolási kört is. A májban
szintetizálódó és a véráramban inaktív formában cirkuláló protein C fontos szerepet tölt be a negatív
visszacsatolási körben. A trombin által aktivált forma (aktivált protein C, APC), az endotél sejtek felszínén
létrehozza a trombin-trombomodulin-endoteliális protein C receptor komplexet. Mint negatív véralvadási
szabályzó, a protein S kofaktor jelenlétében inaktiválja a FVa-t és a FVIIIa-t. Az APC negatív szabályozásának
57
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a rendellenessége hiperkoagulációhoz vezet. Azon kívül, hogy antitrombotikus faktorként hat, gyulladásgátló
hatása is van. Gátolja a gyulladásos citokinek termelését, monociták LPS és trombin stimulálta NF-κB
szignalizációját. Gátolja a neutrofilek extravazációját és az endotél sejtek permeabilitását. Épp ezért az APC
kulcsszerepet tölt be a váralvadás és a gyulladási folyamat negatív szabályozásában. A szepszis folyamatában a
protein C mennyisége lecsökken, így lecsökken az APC mennyisége is. Emiatt a folyamatot csillapító
szabályozó hurok működése zavart szenved. (6.14. ábra)

6.14. ábra - 6.14. ábra. Az endogém protein C több mechanizmuson keresztül hat

HMGB1, egy késői mediátor azonosítása a szepszisben
A citokin termelés vizsgálata azt mutatta, hogy a TNF-α és IL-1 mennyisége a szepszis korai szakaszában
csúcsosodik ki, a késői szakaszban nem detektálhatók. A korai fázis sokkos tünetei ellenére, (alacsony
vérnyomás, láz), a kísérletes szepszisben, - és betegek esetében is -, az elhalálozás a késői fázisban következik
be. Ez részben rámutat arra is, hogy a klinikai kipróbálás során a késői TNF-α-neutralizálás miért nem volt
hatásos a szepszis előrehaladásának a gátlásában.
A high mobility Group I nuclear protein (HMGB1) szerepe.
A szepszis késői szakaszában, mint kritikus szerepet betöltő citokint azonosították a HMGB1 (high-mobility
group box 1) fehérjét. A HMGB1 az LPS-indukált toxicitás kései közvetítője. Makrofágok szintetizálják LPSstimulusra. Egerekben 8 - 32 óra elteltével jelenik meg a plazmában. Mielőtt mint citokint megismertük, a
HMGB1 fehérje ismert volt, mint kromatinhoz kötődő fehérje. Eukarióta sejtmagok bőségesen tartalmazzák,
ahol a DNS-hez és transzkripciós faktorokhoz kötődik, így stabilizálja a nukleoszómák kialakulását és a
transzkripció folyamatát. Ha egy sejt nekrotikusan hal el, akkor a sejtmagból a HMGB1 fehérje az
extracelluláris térbe kerül. Nekrózisban a sejtmembrán integritása megbomlik, a HMGB1 passzívan kiszivárog
az extracelluláris térbe és gyulladási folyamatot idéz elő. Megjegyzendő, hogy az apoptotikus sejthalálban a
HMGB1 fehérje nem jut ki az extracelluláris térbe, a sejtmagban bezárva marad. Nekrózis esetén a HMGB1 az
extracelluláris térbe jutása, alátámasztja azt a képet, hogy a nekrotikus folyamatok az apótozissal szemben
gyulladást váltanak ki. Ezen kívül, a TNF hatására a makrofágok és a monociták is szekretálnak HMGB1
fehérjét. A fertőzés helyén az extracelluláris térbe szekretált HMGB1 fehérje, függetlenül attól, hogy nekrotikus
eredetű vagy aktiválódott makrofágból származik, aktiválja az immmunsejteket és gyulladást indukál. Az
extracelluláris HMGB1 a RAGE (receptor az előrehaladott glikációs végtermékek számára), a TLR2 és TLR4
sejtfelszíni receptoron keresztül aktiválja a makrofágokat. Ennek eredményeként TNF-α és más pro-
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inflammatorikus citokinek szekréciója történik, ami tovább erősíti a gyulladási kaszkádot. Az endotél sejtek
RAGE receptorához kapcsolódva a HMGB1 megemeli az ICAM-1, a VCAM-1 adhéziós receptorok, a TNF-α,
egyéb kemokinek, a PAI-1 (plasminogen-activator-inhibitor-1) és a szöveti plasminogén aktivátor (tPA)
expresszióját, és ezzel együtt a leukociták odaáramlását is elősegíti. A HMGB1 fehérje azon kívül, hogy a
monocitákra és makrofágokra gyakorolt hatása révén fenntartja a gyulladásos állapotot, az endotél és epitél
sejtek sérülésével létrehozhat olyan mechanizmust, ami a szervkárosodást kiváltja. (6.15.-16. ábra)

6.15. ábra - 6.15. ábra. A (nagy mobilitású csoport-1) HMGB1 hozzájárulása a
szepszishez

6.16. ábra - 6.16. ábra. Homeosztázis egyensúlyának felborulása

A limfociták apoptozisa immunszupressziót okoz
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Ahogy a szepszis folyamata előrehalad, a kezdeti hiper-inflammatorikus állapot anti-inflamatorikus állapotba
vált át. Lecsökken a TNF-α mennyisége, és megemelkedik az IL-10 termelés. Az IL-10 gátolja a makrofágok
TNF-α termelését, és szupresszálja más ko-stimulátor molekulák jelenlétét a makrofogokban és a T-sejtekben. A
késői szakaszban expresszált IL-10-ről azt gondolják, hogy hozzájárul az immunszupresszáló hatáshoz (gyengíti
az immunrendszert). Az IL-10 mennyiségének a növekedésén, mint potenciális kóroki mechanizmuson kívül, az
immunsejtek számának apoptotikus elhalás következtében fellépő csökkenése, tovább gyengíti az
immunrendszert. Állatmodellekben és szepszisben elhunyt egyénekben leírták a limfociták apoptozisát. Az
állapot súlyosságának mértéke arányos volt az apoptózis nagyságával. A limfociták számának a csökkenéséről
azt gondolják, hogy csökkenti az immunrendszer fertőzést kontrolláló képességét ezzel hozzájárulva a súlyosabb
megbetegedéshez. (6.17. ábra)

6.17. ábra - 6.17. ábra. Szeptikus sokk kifejlődésétől a szervi működőképtelenségig

Összefoglalás
Mára elegendő ismeretanyagunk és tapasztalatunk van arra nézve, hogy a krónikus autoimmun és gyulladásos
betegségekben az anti-citokin terápiát indokolt stratégiának tartsuk. Bár minden ilyen típusú beavatkozás
valamennyi kockázatott jelenthet, a protokollok egyre biztonságosabbak és hatásosabbak. Az előnyök,
amelyeket a kezelésekkel a páciensek nyernek, nem megkérdőjelezhetőek.
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7. fejezet - 7. Állatmodellek és
transzgenikus technológia a
biotechnológiában
1. 7.1. Bevezetés
Az állatok és az ember élettana meglepően nagy hasonlóságot mutat. Ennek megfelelően, állatokat régóta
használnak az orvosbiológiai kísérletekben. Az állatok génállományának genetikai módosításával lehetővé vált,
hogy olyan, mindeddig nem létező típusú kísérleti állatokat hozzunk létre, amelyek egy-egy orvosbiológiai
kérdés megválaszolásához célzottan felhasználható. A genetikailag módosított kísérleti állatok felhasználása
forradalmasította az orvosbiológiai kutatást. A genetikailag módosított állatok orvosbiológiai felhasználásának
elterjedésével párhuzamosan egyre tágult azon alkalmazások köre, ahol ilyan állatok szintén felhasználásra
kerültek. Az előadás célja áttekintést adni egy gyorsan fejlődő izgalmas területről. Az előadás tárgyalni fogja az
állatmodellek létrehozásának két fő technológiáját, a klónozást illetve a transzgenezist. Az előadás betekintést
fog nyujtani a fenti technológiák előnyébe és felhasználási területébe, valamint a felmerülő gyakorlati
nehézségeket és etikai megfontolásokat is megtárgyalja.
Több fő okból végzünk klónozást illetve genetikai manipulációt. Az egyik fő terület, ahol klónozott illetve
genetikailag módosított állatok már ma is fontos szerepet játszanak, az orvosbiológiai kutatások illetve a
gyógyászathoz kapcsolódó (pl farmakológia) kísérletek.
Egy másik terület, ahol vélhetően egyre nagyobb szerepet fognak kapni a klónozott/genetikailag módosított
állatok, a bioreaktorok. Bioreaktoroknak nevezünk olyan genetikailag módosított élőlényeket, amelyekben a
genetikai módosítás eredményeképpen kismolekulájú bioaktív anyagokat és makromolekulákat lehet úgy
termeltetni, hogy azok nagymennyiségben való kinyerése gazdaságos és biztonságos.
Jó példa erre a humán növekedési faktor illetve az inzulin példája. Ezeket a humán gyógyászatban használt
hatóanyagokat (fehérjéket) eredetileg állati forrásból izolálták. Ez azonban csak kis mennyiségű, és
potenciálisan állati termékkel kontaminált humán fehérje előállítását teszi lehetővé. A biotechnológia
fejlődésével később ezeket a fehérjéket batériumokban termeltették, amely lehetővé tette jóval nagyobb
mennyiségi igény kielégítését.
Azonban a fehérjék baktériumokban való termeltetése sem tökéletes megoldás. Ennek oka az, hogy sok humán
fehérje szenved poszttranszlációs modifikációt (pl. glikolizáció vagy limitált proteolízis). Ezek a
posztranszlációs módosítások nem zajlanak le baktériumokban, ezért a megtermelt fehérje eltér az eukarióta
sejtekben találhatótól.
Haszonállatok genetikai módosításával elérhető, hogy az állatok a termeltetni kívánt fehérjéket a tejükbe
válasszák ki, így nagy mennyiségű, tiszta és megfelelően módosított fehérjét lehet termelni.
Az orvosbiológiai kutatások esetében azzal a hipotézissel használjuk a kísérleti állatokat, hogy az állatok
kísérleti felhasználása során felgyülemlett tapasztalatok, megismert mechanizmusok és felderített molekuláris
útvonalak nemcsak a kísérleti állatra magára jellemző, hanem (legalább is jó részük) az emberre is. Ezáltal az
állatkísérletek tapasztalatai a remény szerint közelebb vihet minket betegségek job megismeréséhez és új
terápiás stratégiák kidolgozásához.
Ennek a fenti elvnek a fényében nagy szükség van olyan állatokra, amelyek egy-egy emberi betegséget,
kórképet hűen tükröznek és amelyekben a betegségek lefolyását, patomechanizmusának vizsgálatát egyszerűen
lehet végezni. Azonban sok olyan, a humán gyógyászatban nagy gondot okozó megbetegedés van amelyeknek
nincs pontos állati megfelelője, illetve az állati megfelelője nehezen definiálható. Ilyen, állatokban nehezen
modellezhető állapot az alkoholizmus, depresszió. Habár ezeknek az állapotoknak nincs tisztán biológiai úton
kialakult állati megfelelője, de kísérletes körülmények között létre lehet hozni olyan állatokat (pl. egereket),
amelyek a depresszió egyes sajátosságait mutatják. Olyan betegségek is vannak, amelyek ugyan könnyen
definiálhatóak lennének állatokban, azonban bennük csak ritkán vagy sosem fordulnak elő. A modern biológia
segítségével lehetséges olyan állatokat létrehozni, amelyek ilyen megbetegedésekben szenvednek és ezáltal már
használhatóak az orvosbiológiai kutatásokban. Ez az előadás egyik fő célja: demonstrálni, hogyan lehetséges
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létrehozni olyan állatmodelleket, amelyek egyes, egyébként állatokban nem gyakran előforduló
megbetegedéseket illetve azok kialakulására hajlamot mutatnak. Elegendő megemlíteni egy pár betegséget,
hogy megértsük, miért fontos az ilyen állatok mesterséges létrehozása. Az influenza fontos fertőző
megbetegedés, melynek nincs egérben előforduló megfelelője. Transzgén technológiával létre lehet azonban
hozni olyan egereket, amelyek fogékonyak és fertőzhetőek az embert megbetegítő influenza vírusával. Az
érelmeszesedés és a II. típusu cukorbetegség olyan emberi megbetegedések, amelyek emberek millióit érinti.
Egérben ezek a megbetegedések tipikus tartási kondiciók mellett ritkák. Azonban genetikai menipulációval,
megfelelő takarmányozásal, illetve ezek kombinációjával elő lehet idézni a fenti megbetegedéseket egérben is
azzal a céllal, hogy azokat állatmodellben vizsgálni lehessen. Hasonló egérmodellek betegségek százaira
léteznek manapság. Ezek többségét úgy hozták létre, hogy az egerek genomját tervszerűn, precízen
módosították, mutálták. Az ilyen, precíz genom módosításra a legelterjedtebb módszer a “gén targeting”, amely
egérben viszonylag könnyen és belátható idő alatt elvégezhető. Ezért (is) válhatott az egér az orvosbiológiai
kutatások fő kísérleti állatává.
Milyen célra tudjuk felhasználni ezeket a mesterségesen létrehozott, genetikailag módosított egereket? Az
emberi megbetegedések genetikai háttere gyakran nem pontosan ismert. Ha létezik olyan gén, aminek a szerepe
felmerül adott megbetegedésben, akkor az adott gén megváltozásávan létrehozott egérkolóniát fel lehet
használni annak a hipotézisnek az ellenőrzésére, hogy a gén tényleg fontos szerepet játszik a betegség
patobiolgiájában. Erre jó példa a p53 gén esete. A p53 gén mutált formája gyakran kimutatható emberi rákos
elváltozásokban. Azonban ez még nem bizonyíték arra, hogy a p53 mutációja ok-okozati összefüggésben van a
rák kialakulásával. Olyan egerek létrehozásával, amelyek p53 génje mutált (és amelyik ennek eredményeképpen
nagyfokú rákos megbetegedésre való hajlamot mutatott) be sikerült bizonyítani, hogy a p53 génnek fontos
funkciója van a rákos elváltozások kialakulásának meggátlásában.
Egy másik fontos felhasználási területe a genetikailag módosított állatoknak a preklinikai gyógyszer kipróbálás.
A gyógyszerek kifejlesztésénél alapvetően fontos, hogy a gyógyszer hatásos legyen, de minimális mellékhatása
legyen. Gyógyszerjelölt molekulák nem lehetnek toxikusak in vivo. Állatmodellek felhasználása elkerülhetetlen,
a fenti szempontok biztosítása végett.
Egy újabb reményteli felhasználási területe a transzgenezissel létrehozott állatoknak a xenotranszplantátumok
“gyártása”. Transzplantálható szervekből krónikus hiány van, amely súlyosbodni fog, ahogy a populáció
öregszik, és egyre több ember fog krónikus megbetegedésekben szenvedni. Egyes állatok szervei (mint például
a sertés szív) ideálisak lennének emberi transzplantáció céljára, ha a immunválasz miatti szervkilökődést meg
lehetne szüntetni. A kutatások célja olyan transzgenikus sertések létrehozása, amelyek szervei emberre jellemző
hisztokompatibilitással rendelkeznek, ezért felhasználhatóak lennének transzplantátumok gyanánt a humán
gyógyászatban. A transzplantáció céljából végzett emberi szervek klónozása azonban nagyon fontos etikai
kérdéseket is felvet.
Az orvosbiológiai kutatásokban felhasznált állatmodelleknek 3 fő forrása van. Ritkán előfordul (spontán
mutációk eredményeképpen), hogy olyan egértörzsek jönnek létre spontán módon a tenyésztés során, amelyek
egyes betegségekre jól modellként szolgálnak. Több olyan fontos felfedezést is lehet említeni, amelyeket ilyen
spontán módon létrejött egértörzseknek köszönhetünk. Az ob/ob egér, ami fiatalon elhízik és diabéteszben
szenved egy ilyen egértörzs. Hosszú évek munkája eredményeképpen a kutatók azonosították azt a gent, amely
ebben az egértörzsben spontán mutációt szenvedett. A leptin hormon termeléséért felelős gén sérült ezekben az
egerekben. Magát a leptin hormont, egy kulcsfontosságú fehérjét az étvágy szabályozásában, ennek az
egértörzsnek a vizsgálata segítségével azonosították. Egy másik egértörzs, amelyben kialakult egy
életfunkciókat befolyásoló, öröklődő spontán mutáció, az a törzs, amely csekény érzékenységet mutat bakteriális
eredető (egyébként erős gyulladást generáló) endotoxinok (pl lipopoliszacharidok) iránt. Úgy találták, hogy
ezekben az egerekben egy sejtfelszíni receptort kódoló gén mutálódott. Ennek az egértörzsnek a vizsgálatávak
megtalálták azt a receptor molekulát (TLR4), amelynek fő funkciója a bakteriális eredetű endotoxin (és így
közvetett módon a bakteriális fertőzés) detektálása.
A másik két fő csoportja az állatmodelleknek a klónozással létrehozott (azonos genetikai állománnyal
rendelkező) állatkolóniák, illetve azok az állatok, amelyeket a genomjuk manipulálásával hoztak létre.
Mint az előző dián említve volt, lehetséges nagy számú genetikailag azonos állat létrehozása klónozással. Az
ilyen klónozozott állatokat nemcsak az orvosbiológiában, hanem a mezőgazdaságban is felhasználnak. Több
technológia is rendelkezésre áll klónozott állatok létrehozására. Embrió hasítás volt az első ilyen technológia.
Az embrió hasítás elnevezés maga utal a technológiára, a kialakult embriót mechanikai úton két (vagy több)
részre hasítják, és az így létrejött félembriókból egy-egy új állatot hoznak létre. Ez lényegében egypetéjű
ikreknek megfelelő állatpár létrehozását teszi lehetővé. A másik fő technológis a szomatikus sejtek sejtmagjának
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transzferje (SCNT, somatic cell nuclear transfer). Mára a SCNT vált a fő technológiává. Az SCNT technológia
felhasználásának első fő mérföldköve volt a klónozott bárány, Dolly létrehozása. Azóta más emlősök, beleértve
főemlősök is klónozásra kerültek. Ez arra utal, hogy elvileg emberi sejtek esetéban is lehetséges a klónozás
SCNT segítségével. Természetesen ez hatalmas etikai viták forrása.
Az állatok klónozásával kapcsolatban több probléma is felmerül:
Dolly klónozása esetében 2-300 próbálkozás volt szükséges egy sikeres klónozáshoz (ami pénz, idő és etikai
jellegű problémákat is felvet). A technológiával járó nehézségek azt jelentik a gyakorlatban, hogy az SCNT
technológia használata a mezőgazdaságban költséges és sok időt igényel.
E fenti problémák mellett azt is meg kell jegyezni, hogy a klónozott állatok általában rövidebb ideig élnek
(Dolly a juhoknál megszokott 12 év helyett 6 évet élt) és gyakrabban szenvednek megbetegedésekben. Ez
felveti azt, hogy a klónozás során nem “teljes értékű” állatok jönnek létre.
Nem csak kizárólag mezőgazdasági állatok klónozása történik. A gaur, egy ázsiai bivalyfaj, amely a kihalás
szélére került, klónozása segíthet fenntartani ezt a ritka állatfajt. 2004-ben házimacskát is klónozták. Várhatóan
házikedvencek klónozása a közeljövőben egyre inkább elfogadottabb és elterjedtebb lesz.
A klónozás segítségével már eredileg is létező, kívánatos genetikai állománnyal rendelkező állatokból lehet
velük teljesen megegyező kolóniákat kialakítani. Az állatmodellek létrehozásának van egy alapvetően más
formája is, a transzgenezis. Transzgenezis segítségével egyedi és előre megtervezett változásokat tudunk
előidézni állatok genomjában. Ennek révén olyan genetikai állománnyal rendelkező állatok (többnyire egerek)
hozhatók létre, amelyek addig nem léteztek. Két fő technológia létezik transzgenikus állatok létrehozására.
A “klasszikus” transzgenezis során az állat csíravonalának sejtjeit (pl. petesejt, hímivarsejt vagy korai embrió)
módosítják. Tipikus módja a csíravonal módosítására például DNS injektálása a megtermékenyített petesejt
egyik (általában apai eredetű) magjába. Ez a transzgenikus állatok előállításának talán leggyorsabb módja.
Azonban a DNS bejuttatásának ez, és hasonló módjának az az eredete, hogy a bejutatott DNS (tipikusan egy
promoter és egy gén kombinációja) véletlenszerű kromoszómális helyre és változó számban fog beintegrálódni.
Ennek eredményeképpen a klasszikus transzgenezis által okozott genetikai változás előre pontosan nem
megjósolható és káros genetikai változásokhoz (pl kromoszómális gén inaktiválódása az idegen DNS
beillesztődése miatt) is vezethet. A másik gyakran (és egyre gyakrabban) használt technológia az embrionális
őssejtekben végzett “gén targeting”. Ez a módszer a genetikai állomány rendkívű precíz megváltoztatását teszi
lehetővé.
A különböző állatfajokban a genetikai állomány módosításának különböző technológiái (klónozás, klasszikus
transzgenezis és gén targeting) attól függően kerülnek felhasználásra, hogy mi valósítható meg reális költséggel
és időtartamon belül, illetve, hogy milyen jellegű genetikai módosítás a végső cél. A 20. dia a genetikai
módosítások különböző típusait mutatja be. A felhasznált technológiákat két fő csoportba lehet osztani, a
csíravonal módosítása illetve az őssejtek genomjának manipulása.
Összefoglalás
Az előadásban bemutattuk, miért fontosak az állatok felhasználása az orvosbiológiai kutatásokban. Példákkal
illusztráltuk, hogy a megváltozott genetikai állományú kísérleti állatok felbecsülhetetlen mértékű segítséget
nyújthatnak biológiai jelenségek genetikai hátterének megismerésében. A kísérleti állatok genetikai módosítása
révén többé nem pusztán a véletlenen múlik, milyen biológiai kérdésekre kereshetünk választ állatmodellek
segítségével, hanem képesek lettünk célzottan előálltani olyan állatmodelleket, amelyek az orvostudomány
legfontosabb kérdéseinek megválaszolásához segíthetnek hozzá. Azt is bemutattuk továbbá, hogy a genetikailag
módosított állatoknak fontos helye van egy sor más területen is, mint például a mezőgazdaságban, a
biotechnológiában, sőt még a hobbiiparban is. Az állatmodellek előállítása és felhasználása előreláthalólag
egyre nagyobb teret fog nyerni életünkben. Ennek megfelelően fel kell készülnünk a kapcsolódó etikai kérdések
megválaszolására is.
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8. fejezet - 8. Embrionális és szöveti
őssejtek alkalmazása a regeneratív
medicinában.
Az előadás célja betekintést nyújtani az embrionális és a szöveti őssejtek legfontosabb tulajdonságairól.
Továbbá ismertetésre kerül a sejtek egymásba alakításának-átprogramozásának lehetséges módozatai.

1. 8.1. Az embrionális őssejtek jellemzői
Őssejtek (stem cells): Olyan sejtek melyek képesek sejtosztódással önmagukat korlátlanul
fenntartani/megújítani, illetve képesek differenciálódás révén más sejtek és szövetek létrehozására (8.1. ábra.)

8.1. ábra - 8.1. ábra. Őssejtek

Az őssejtek osztályozása:
Totipotens sejtek: Az egész szervezet, az összes (embrionális és extraembrionális) szövet és szerv létrehozására
képesek. Ilyennek tekinthető a megtermékenyített petesejt.
Pluripotens sejtek: Olyan differenciálatlan sejtek melyek képesek mindhárom csíralemez kialakítására és
ivarsejtek képzésére, de nem képesek extraembrionális szövetek maradéktalan létrehozására. Ezeknek
tekinthetők az embrionális őssejtek.
Multipotens sejtek: Csökkent potenciával rendelkező sejtek, melyek csak bizonyos típusú sejtek, szövetek
létrehozására képesek. Ide tartoznak a szöveti őssejtek (8.2. ábra).

8.2. ábra - 8.2. ábra. Őssejtek osztályozása
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Az embrionális őssejtek (ES sejtek) legfontosabb tulajdonságai:
Önmegújulás: Differenciálódás nélkül végtelen ideig képesek osztódni (8.3. ábra.).

8.3. ábra - 8.3. ábra. Egér embrionális őssejt kultúra

Pluripotensek: Az embrionális őssejtekből mindhárom csiralemez sejtjei létrejöhetnek.
Az ES sejtek jellegzetes markerei:
transzkripciós faktorok: Oct4, Nanog, Sox2, alkalikus foszfatáz, SSEA1 (egér őssejtek), SSEA3/4 (humán
őssejtek) és telomeráz aktivitás.
Az embrionális őssejt állapot fenntartásához szükséges faktorok:
LIF, BMP4 (egér őssejtek), bFGF, activin (humán őssejtek).
Embrionális őssejt kultúra létrehozása:
In vitro fertilizáció során (lombik bébi program) feleslegben megmaradó blasztociszták (hólyagcsirák)
felhasználhatók őssejt forrásként. Ezeket a sejteket kidobnák, ennek ellenére sokan felvetnek etikai kérdéseket
ezen eljárással kapcsolatban (8.4. ábra.).
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8.4. ábra - 8.4. ábra. Embrionális őssejt kultúra létrehozása

Az őssejt előállítás lépései: Blasztociszta állapotban a belső sejt tömeg (ICM) tartalmaz pluripotens sejteket. A
belső sejttömeget mikroszkóp segítségével izolálják, sejtkultúrában ezekből jönnek létre az ES sejt kolóniák. A
létrehozott ES sejtek immortálisak, in vitro megfelelő körülmények között végtelen ideig fenntartható. Hasonló
módszerrel lehet embrionális őssejteket előállítani más emlős fajokból (pl. egér).
Embrionális őssejtek bejuttatása blasztocisztákba (transzgenikus és knock out állatok létrehozása).
Az embrionális őssejtek beinjektálhatók egér blasztocisztákba, ahol ezek a sejtek kisebb nagyobb mértékben
hozzájárulnak az embrió kialakításához (kiméra állat létrejötte). Ezen túlmenően a beinjektált sejtek sok esetben
részt vesznek az csiravonal létrehozásában is (germline transmission) így az utódokba is átkerülhet a bejutatott
őssejtekből származó genetikai információ (8.5. ábra.).

8.5. ábra - 8.5. ábra. Őssejtek bejuttatása blasztocisztákba (transzgenikus és knock out
állatok létrehozása

2. 8.2. Szomatikus sejtek visszaprogramozása
pluripotens őssejtekké
Szomatikus sejtek visszaprogramozása pluripotens őssejté történhet:
a. Sejtmag transzferrel (Somatic cell nuclear transfer: SCNT)
b. Sejtfúzióval
c. Transzkripciós faktor mediált átprogramozással (8.6. ábra.).
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8.6. ábra - 8.6. ábra. Szomatikus sejtek visszaprogramozása pluripotens őssejtekké

Szomatikus sejtek visszaprogramozása az alapja a háziállatok klónozásának is.
SCNT: testi sejtek sejtmag átvitele (8.7. ábra).

8.7. ábra - 8.7. ábra. SCNT Szomatikus sejtek nukleusz transzfer

Ember esetében terápiás klónozás:
Mind a tudományos mind a medikus közösség egyöntetűen elítéli és határozottan ellenzi a humán reproduktív
klónozásra irányuló törekvéseket (8.8. ábra).

8.8. ábra - 8.8. ábra. Ember esetében csak a terápiás klónozás jöhet szóba
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Indukált pluripotens őssejtek (iPS) létrehozása
iPS átprogramozáshoz szükséges gének bevitele történhet:
• Retrovírussal
• Lentivírussal
• Transzpozonnal
• Adenovirussal
• plazmiddal
Jövőbeli cél: A visszaprogramozásra használt transzkripciós faktorok helyettesítése farmakológiai ágenssekkel
(8.9. ábra).

8.9. ábra - 8.9. ábra. Indukált pluripotens sejtek (iPS) létrehozása

iPS sejtek összehasonlítása embrionális őssejtekkel.
Előnyük:
iPS sejtek létrehozásához nincs szükség petesejtre illetve embriókra.
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Humán iPS sejtek előállítása során nincsenek etikai kétségek.
iPS sejtek sokféle testi sejtből létrehozhatók.
iPS sejtek betegből származó testi sejtekből is könnyen előállíthatóak
Hátrányuk:
• A iPS sejtek a visszaprogramozáshoz használatos transzgéneket tartalmazhatnak, melyek gátolhatják a sejtek
differenciálódó képességét, illetve reaktiválódva tumorgenezishez vezethetnek.
• Az iPS sejtek bár nagyon hasonlítanak az embrionális őssejtekhez, de fejlődési potenciáljuk korlátozottabb
(pl. egérben felnőtt sejtből származó iPS sejtekkel nem sikerült tetraploid komplementációval egészséges
állatot létrehozni csak embrionális eredetű iPS sejtekből sikerült).
• iPS sejtek sokszor epigenetikailag nem programozódnak tökéletesen vissza
Példák sejtek egymásba alakítására transzkripciós faktorokkal:
a. Vázizom sejtek létrehozása fibroblasztokból a MyoD segítségével.
b. Idegsejtek képződése fibroblasztokból az Ascl1, Brn2 és Myt1l faktorokkal.
c. Makrofágok kialakulása B sejtekből a c/EBPa faktorral.
d. Szívizomsejtek kifejlődése fibroblasztokból a Gata4, Mef2c ésTbx5 fehérjékkel (8.10. ábra).

8.10. ábra - 8.10. ábra. Sejtek programozása ‘mester’ transzkripciós faktorokkal

ES és iPS sejtek felhasználása a kutatásban és a sejtterápiában:
Sejtdifferenciáció tanulmányozása.
Sejtek, szövetek és szervek felhasználása szöveti transzplantációra.
Gyógyszerek tesztelése.
Betegség modellek in vitro létrehozása (8.11. ábra).

8.11. ábra - 8.11. ábra. ES és iPS sejtek felhasználása a kutatásban és a sejtterápiában
69
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8. Embrionális és szöveti őssejtek
alkalmazása a regeneratív
medicinában.

3. 8.3. Szöveti őssejtek
Szöveti (felnőtt) őssejtek:
Multipotens sejtek melyek képesek az önmegújulásra, de korlátozott a differenciálódó képességük. Normál
körülmények között csak bizonyos sejttípusok képződhetnek belőlük.
Legfontosabb példák:
Hematopoetikus (vérképző) őssejtek
Mezenhimális őssejtek
Izom őssejtek (szatellit sejtek)
Béltraktus őssejtek
Hám eredetű őssejtek
Példa a szöveti (felnőtt) őssejtekre:
A hematopoetikus (vérképző) őssejtek olyan multipotens sejtek melyek képesek a különféle vörös és
fehérvérsejt előalakok (mieloid, eritroid és limfoid sejtek) folyamatos termelésére (8.12. ábra).

8.12. ábra - 8.12. ábra. Szöveti (felnőtt) őssejtek, példa: hematopoetikus (vérképző)
őssejtek
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Összefoglalás
Az őssejtek legfontosabb sajátsága, hogy képesek önmagukat megújítani, így az őssejt állapotot fenntartani, de
megfelelő szignálok hatására differenciálódott sejtekké is átalakulhatnak. Az őssejteknek alapvetően két típusa
van: embrionális (pluripotens) és szöveti (multipotens) őssejtek. Mindkét sejttípusnak fontos szerepe van a
sejtterápián alapuló regeneratív medicinában.
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Az előadás célja betekintést nyújtani az embrionális és a szöveti őssejtek terápiás felhasználásáról. Ebben a
fejezetben megpróbáljuk bemutatni a sejt terápia alapjait, s a jelenleg alkalmazott megközelítéseket.

1. 9.1. Pluripotens őssejtek felhasználása a
regeneratív medicinában
Az őssejt terápia alkalmazása a regeneratív medicinában:
Az egyik legígéretesebb terület a regeneratív medicinában ha az elpusztult/károsodott sejtek őssejtekkel, illetve
ezekből származó differenciált sejtekkel pótolhatók lesznek.
Az őssejt terápia a diszfunkciónális vagy degenerálódott sejtek számára nyújt egy helyettesítést a mostani
eljárásokkal szemben, ami a sebészeten vagy a gyógyszeres kezeléseken alapul.
A jövőben az őssejtekből egész szerveket lehet létrehozni, amelyek betegség vagy öregedés következtében
károsodott szerveket helyettesíthetik.
Őssejt források:
A mesterséges megtermékenyítésből feleslegben megmaradt korai embriók (blasztociszták).
Speciálisan erre a célra létrehozott korai embriók.
Őssejtek létrehozása szomatikus sejt nukleáris transzferrel (terápiás klónozás).
Szomatikus sejtek átprogramozása iPS sejtekké.
Abortált magzatból a fejlődés korai szakaszában (‟fötális őssejtek‟).
Köldökzsinórból származó sejtek (elsősorban vérképző őssejtek).
Felnőtt szövetek, szervek sebészeti beavatkozásokkal.
Embrionális őssejtek klinikai alkalmazása
Előnyük:
Pluripotensek, potenciálisan szinte bármilyen sejttípust létrehozhatnak.
Immortálisak, végtelen számban osztódnak jól meghatározott jellemzőkkel.
Mivel korlátlanul osztódnak, ezért hatékonyan megoldható a sejtek genetikai módosítása (pl. hibás gén
kijavítása).
Viszonylag könnyen létrehozhatók a mesterségesen megtermékenyített embriókból.
Hátrányuk:
Sejtkultúrás nehézség: a szövetspecifikus differenciáció kondíciói alig ismertek.
A differenciálatlan embrionális őssejtek a szervezetbe bejutva tumort (teratomát) képezhetnek.
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Etikai kétségek, egyesek ellenzik az embrionális eredetű őssejtek felhasználását, mivel az emberi élet kezdetét a
megtermékenyítéstől számítják. Nyilvánvaló iPS sejtek esetében ez az etikai érv nem áll fenn.
Embrionális őssejt alapú regeneratív medicina
Embrionális őssejtek potenciálisan képesek mindenféle szomatikus sejtet létrehozni (pluripotensek) de in vitro
körülmények között nem mindig tudjuk azokat a feltételeket biztosítani (növekedési faktorok, egyéb sejt
szignálok) melyek az optimális fejlődéshez szükségesek. Ezen túlmenően a differenciáció során általában egy
kevert sejt populáció jön létre, s ebből kell kiszelektálni a kívánt fejlődési vonalat (9.1. ábra)

9.1. ábra - 9.1. ábra. Embrionális őssejt alapú regeneratív medicína

iPS/ES sejtek potenciális alkalmazása a génterápiában
A Falconi anémia esetében ezzel az eljárással sikerült a vérképző sejtek defektusát kijavítani humán iPS
sejtekkel ex vivo (9.2. ábra).

9.2. ábra - 9.2. ábra. iPS/ES sejtek potenciális alkalmazása a génterápiában

Terápiás transzgén beviteli stratégiák:
Közvetlen in vivo génbejuttatás.
Sejt alapú ex vivo génbejuttatás (9.3. ábra).

9.3. ábra - 9.3. ábra. Terápiás transzgén beviteli stratégia
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ES/iPS sejtek alkalmazása a regeneratív medicinában:
Közeli vagy távoli jövő?
Egér modellekben sikerült olyan hematopoetikus progenitorokat
transzplantálhatóak voltak és hosszútávon pótolták a vérképző sejteket.

létrehozni ES sejtekből melyek

Egereknél szintén sikerült izomdisztrófiát részlegesen meggyógyítani ES eredetű izom progenitorok
bejuttatásával.
Mindezek ellenére az ES alapú sejt terápia még kísérleti fázisban van mivel nem lehet kizárni, hogy ezen ES
eredetű sejtek hosszú időintervallumban nem képeznek-e tumorokat.
Figyelmeztető eredmények:
Nemrégiben azonosítottak egy olyan gyermeket aki többször kapott fötális őssejtet terápiás célból és akinek az
agyában donor eredetű tumor fejlődött ki.
Az embrionális őssejtek alkalmazása a gyógyszeriparban:
Az őssejtek potenciális felhasználása a sejtterápiában széleskörű publicitást kap, ugyanakkor az őssejtek nagyon
fontos eszközök új molekuláris célpontok azonosítása során, illetve új gyógyszerek fejlesztésénél is.
A jövőben a humán ES/iPS sejtvonalak, illetve az ezekből létrehozott funkcionális sejtek (humán betegség
modellek), nélkülözhetetlen eszközei lesznek a biztonságos és effektív gyógyszer tervezésnek és tesztelésnek.
Az ES eredetű sejt modelleknek kiemelt szerepe lehet a teratogén vegyületek embrio-toxikus hatásainak
vizsgálata során.
Az őssejt eredetű progenitor sejtek a jövőben felhasználhatók lesznek gyógyszerek illetve terápiás proteinek in
vivo bejuttatására is.

2. 9.2. Szöveti őssejtek alkalmazása a gyógyászatban
A szöveti őssejtek klinikai alkalmazása
Előnyük:
Valamilyen mértékben specializálódtak, így a differenciáció egyszerűbb, homogénebb sejtek jönnek létre.
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Ha recipiens a saját sejtjeit kapja vissza, akkor azok nem okoznak kilökődést, immunreakciót.
Egyes szöveti őssejteket könnyen kinyerhetők (pl. vérből, bőrből).
Hátrányuk:
Mennyiségileg limitáltak, nehéz nagyszámú sejtet kinyerni.
Sejtkultúrában rövidebb ideig élnek és általában nem expandálhatók.
Kevésbé flexibilisek, csak bizonyos típusú sejteket, szöveteket képesek létrehozni.
Genetikailag kevésbé stabilak, betegségek mutációját tartalmazhatják, vagy beszerezhetnek defektusokat a
sejtkultúrában tartva.
A hematopoetikus (vérképző) őssejtek (HSC) klinikai alkalmazása:
A vér alakos elemei általában rövid élettartammal rendelkeznek, s ezeket folyamatosan újra kell termelni a
vérképző őssejteknek, melyek végsősoron a vér összes celluláris komponensét regenerálják.
A vérképző őssejtek átültetését 1959 óta használják a klinikai gyakorlatban. Ma évente világszerte több mint
negyven ezer hematopoetikus őssejt transzplantációt hajtanak végre.
HSC transzplantációra a leukémiák és limfómák bizonyos típusainál lehet szükség, illetve a csontvelői vérképző
rendszer elégtelen működése során.
A vérképző őssejtek átültetésének alapvetően két típusa van az autológ és az allogén transzplantáció. Autológ
sejtátültetésnél a beteg a saját sejtjeit kapja vissza, itt immun összeférhetetlenség nem fordul elő. Az allogén
transzplantáció során a donor és a recipiens genetikailag különböző, ebben az esetben legalább arra kell
törekedni, hogy a HLA antigének legtöbbje azonos legyen.
CD34+ Vérképző őssejtek alkalmazása leukémia gyógyításában:
CD34+ vérképző sejtek felnőttek esetében elsősorban csontvelőből nyerhetők ki. Leukémiás betegeknél a
kemoterápiát követően ezek a sejtek képesek helyettesíteni/újra benépesíteni a vérképző rendszert (9.4. ábra).

9.4. ábra - 9.4. ábra. CD34+ vérképző őssejtek alkalmazása leukémia gyógyításában

Köldökvéna őssejtek: biológiai életbiztosítás?
A köldökvénából származó sejteket képesek vagyunk lefagyasztani és akár évtizedekig is eltárolni. Kérdés az,
hogy minden újszülött esetén érdemes-e eltárolni ezen sejteket?
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A köldökvénában többféle őssejt is előfordul: CD34+ hematopoetikus őssejtek (HSC) mellett mezenhimális és
egyéb őssejtek is előfordulnak. Fontos kihangsúlyozni, hogy fagyasztva tárolás után csak hematopoetikus sejtek
nyerhetők vissza megfelelő mennyiségben.
A köldök véna sejteket már több mint egy évtizede használják allogén transzplantációra, elsősorban a vérképző
sejtek hibás működése esetén (pl. leukémia).
Ugyanakkor az kérdéses, hogy a lefagyasztott sejtek mennyire alkalmasak autológ transzplantációra mivel az
egyéb őssejt-típusok fagyasztást követően már nem expandálhatók.
Szöveti őssejtek képesek-e spontán transz-differenciálódásra?
Korábban feltételezték, hogy az őssejtek képesek más típusú sejtekké átalakulni (pl. HSC átalakulása
izomsejtté). Az újabb kutatások szerint a legtöbb esetben nem transz-differenciációról van szó hanem csak a
sejtek fúziójáról (9.5. ábra).

9.5. ábra - 9.5. ábra. Szöveti őssejtek képesek-e spontán transz-differenciálódásra?

A transzplantált szöveti őssejtek feltételezett biológiai hatásuk
1. Transzdifferenciáció: Multipotens vagy terminálisan differenciálódott sejtek spontán átalakulása (pl. HSC
átalakulása májsejtté). Újabb kutatások ezt kétségbe vonják valószínűleg csak a sejtek fúziójáról van szó.
2. Parakrin hatások: Több klinikai, illetve egér modellben elvégzett kísérlet azt támasztja alá, hogy a szöveti
őssejt terápiának kimutatható pozitív hatása van (pl. szív funkciók javulása). Feltételezik, hogy ezen sejtek
olyan szignál molekulákat szekretálnak, melyek segítik a sebgyógyulást, a sejtek túlélését, illetve az
érképződést (angiogenezist).
Összefoglalva szöveti őssejtek transzplantációja nem csodaszer, ugyanakkor egyes súlyos betegségek (pl.
szívelégtelenség) esetén bizonyítottan kedvező hatása van.

3. 9.3. Őssejt terápia a klinikai gyakorlatban
Őssejt terápia szívbetegségek gyógyítására:
A szív az egyik legkevésbé regenerálódó szervünk, születés után a szívizom sejtek csak limitált számban és
nagyon lassan pótlódnak.
Az emberi szív bal kamrája hozzávetőleg 2-4 milliárd szívizomsejtet tartalmaz, egy súlyos infarktust követően,
néhány óra alatt ezeknek a sejteknek akár 25%-a is elpusztulhat.
A közelmúltba felnőtt szívből izoláltak c-Kit markert hordozó szívizomsejt progenitorokat. Feltételezték, hogy a
szívizomsejtek ezekből fejlődnek ki, illetve ezekből pótlódnak.
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Klinikai vizsgálatok indultak e c-Kit pozitív progenitor sejtek visszajutatására, melyet szívműtéten átesett
betegeken tesztelnek mint kiegészítő terápiát.
Fontos megjegyezni, hogy több kutatás is megkérdőjelezi e progenitor sejtek szívizom létrehozó képességét,
egyes vizsgálatok szerint ezek a sejtek fibroblasztok melyek szinte minden kötőszövetben megtalálhatók.
Több klinikai vizsgálat is történt csontvelői sejtek bejutatására a szív koszorú ereibe. E vizsgálatok
alátámasztották, hogy a csontvelői őssejtek bejutatása biztonságos ugyanakkor e sejtek beültetésének csak
mérsékelt gyógyító hatása volt.
Őssejt terápia neurodegeneratív betegségek gyógyítására:
Alzheimer, a Huntington kór lassan kifejlődő betegség, melyre jellemző a különféle idegsejtek fokozatos, s
megállíthatatlan pusztulása. Ezzel szemben a Parkinson kórban a dopamin termelő idegsejtek szelektív
pusztulása figyelhető meg.
A neurodegeneratív betegségek egyre nagyobb terhet jelentenek az öregedő társadalmakra, hiszen ezek a
betegségek ma még nem gyógyíthatók legfeljebb a betegség kibontakozása lassítható.
Az Amerikai egészségügyi hivatal két nagy klinikai vizsgálatot is támogatott ahol abortumokból származó
sejteket transzplantáltak Parkinson kóros betegekbe. Ezt követően a betegek állapotát 8 éven keresztül követték
nyomon. A sejtterápiának a legtöbb betegnél mérsékelt hatása volt, viszont néhány beteg esetében jelentés
javulás volt tapasztalható.
A közelmúltban dopamin termelő idegsejteket sikerült előállítani iPS sejtekből. Ezeket a sejteket visszajutatva
Parkinson betegséget mutató patkányokba jelentős javulást értek el. Továbbá bizonyítást nyert, hogy e sejtek
képesek voltak beintegrálódni az idegrendszerbe (16. ábra).
Őssejtek a cukorbetegség gyógyítására:
A diabéteszre az inzulintermelő béta sejtek hiánya vagy alulműködése jellemző . A cukorbetegség
megszüntetését célzó transzplantáció célja a hasnyálmirigy inzulintermelő képességének helyreállítása.
Már több sikeres klinikai transzplantációt is történt érett béta sziget sejtek betegekbe való beültetésével. Fontos
kihangsúlyozni, hogy más donorokból származó sziget sejtek csak nagyon korlátozott számban állnak
rendelkezésre, illetve mint minden transzplantációnál itt is előfordulhat a beültetett sejtek kilökődése.
Az egyik ígéretes megközelítés a viszonylag jól regenerálódó és nagy számban jelen lévő saját májsejtek
átalakítása inzulintermelő béta sejtekké. A máj- és a hasnyálmirigy-sejtek az egyedfejlődés során közös
prekurzorokból jönnek létre, ezért feltételezhető, hogy viszonylag könnyebb őket egymásba alakítani.
Egy alternatív megközelítést jelent hasnyálmirigy előalakok létrehozása ES illetve iPS sejtekből, majd ezek in
vivo tovább alakítása glükóz szenzitív érett béta sejtekké. Egér modellekben ezzel a megközelítéssel kutatók
már helyre tudták állítani a kísérleti állatok glükóz szint szabályzását (17. ábra).
Összefoglalás
A szöveti őssejtek csoportjába tartozó csontvelői őssejteket már közel 40 éve használják leukémiák illetve egyéb
vérképzési zavarral összefüggő betegségek kezeléséhez. Az utóbbi időben ezen szöveti őssejteket sikerrel
alkalmazták nem vérképzéssel összefüggő betegségek gyógyításában is, kihasználva e sejtek plaszticitását. Az
egyedfejlődés során az embrionális őssejtekből (ES sejtek) jön létre a legtöbb sejttípus, ezért e sejtekből
származó progenitorok potenciálisan felhasználhatók lehetnek a különféle betegségek (pl. Alzheimer kor,
gerincvelő sérülés, szív elégtelenség vagy diabétesz) következtében károsodott sejtek pótlására. Ezen túlmenően
az őssejtek fontos kutatási eszközök, melyek alkalmasak a sejtdifferenciálódás és az embrionális fejlődés
követésére, továbbá a betegekből származó őssejtek (iPS sejtek) lehetővé teszik betegség modellek létrehozását
és gyógyszerek in vitro tesztelését.
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10. fejezet - 10. Sejtciklus és
rákterápiák, p53 I.
1. 10.1. Sejtciklus
Az eukarióta sejtek kromoszómáinak megkettőzéséhez és az utódsejtjeik létrehozásához vezető események
nagymértékben szabályozottak. A sejtciklus alatt a sejtek megkettőzik a sejtkompartmentjeiket
(sejtorganellumokat, fehérjéket, RNS-t), ami az mitózis fázisban a sejtméret körülbelüli megkettőződését
eredményezi. A kromoszómák egy kópiában vannak jelen a sejtmagban. A sejtciklus diszkrét szakaszában, a
szintézis (S) fázisban, ezek megkettőződnek. A duplikálódott kromoszómák szétválása a sejtciklus utolsó
szakaszában, a mitózisban történik. Az eukarióta sejtosztódás további sejtosztódási fázisokat is tartalmaz.
Ezeket „gap” fázisnak hívjuk. Az első gap fázis a G1, az S fázis előtt, a második a G2, az M fázis előtt található.
A gap fázisokban intracelluláris és extracelluláris szignálok szabályozzák a sejtciklus előrehaladását a
következő fázisba, időt adva a növekedési és szabályozási átmeneteknek. (10.1. ábra)

10.1. ábra - 10.1. ábra. Sejtciklus I.

A sejtciklus szabályozó rendszerében a ciklin-dependens-kináz (Cdk) enzimcsalád tagjai foszforilálással
kovalensen módosítanak fehérjéket. A foszforilálás változást eredményez a szubsztrát-partnerrek
enzimaktivitásában, vagy azok más fehérjékkel történő interakciójában. A sejtciklus „előrehaladása” alatt a
Cdk-ok aktivitása hol növekszik, hol csökken. A „sejtciklus gépezet” alkotóinak foszforiláltsága ennek
megfelelően ciklikusan változik. A Cdk-ok szabályzó fehérjék (ciklinek) hozzákapcsolódásával aktiválódnak.
Foszforilációs aktivitásuk fluktuációját a ciklinek mennyiségek változása okozza. A sejtciklus különböző fázisai
alatt különféle ciklinek szintetizálódnak. Az egyes ciklin-Cdk komplexek periodikusan jönnek létre, és így
irányítják a sejtciklus eseményéit. (10.2. ábra).

10.2. ábra - 10.2. ábra. Sejtciklus II.
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A sejtciklus eseményeit három ellenőrző pont szabályozza. Az első ellenőrző pont a Start vagy G1/S ellenőrző
pont. Ha a feltételek ideálisak a sejtproliferációra, akkor aktiválódnak a G1/S és az S fázis ciklin-Cdk
komplexei, majd a szubsztrát fehérjéik foszfolrilációja elindítja a DNS replikációt. A G1/S és az S fázis ciklinCdk-ok elősegítik az M fázis ciklin-Cdk komplexek aktiválódását is. Az M fázis ciklin-Cdk komplexek
mozdítják elő a második ellenőrzési ponton történő áthaladást (G2/M ellenőrzési pont) és a mitózisba történő
belépést. Szubsztrát fehérjék foszforilálásával szabályozzák a mitotíkus orsó kialakulását egészen a metafázisig.
A harmadik ellenőrzési pont a metafázis-anafázis átmeneti állapotban található, ami a testvér kromatidák
szegregációját, majd a teljes mitózis lefutását és a citokinézist iniciálja. A G1és G2 fázisban környezetből
származó gátló, vagy a DNS sérülési szignálok hatására a Cdk inhibitor fehérjék (CKI) gátolják a Cdk-ok és a
ciklin-Cdk komplexek aktivitását. (10.1-3. ábra)

10.3. ábra - 10.3. ábra Konstitutív és indukálható CDK inhibitorok
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2. 10.2. Az eukarióta sejtek osztódását mitogén
szignálok szabályozzák.
A sejtciklusba való belépéshez mitogén szignál szükséges. A mitogének általában szolubilis peptidek vagy kis
molekulatömegű fehérjék, amelyeket a környező sejtek szekretálnak. A legjobban ismert szolubilis mitogén
peptid a trombocita-eredetű növekedési faktor (PDGF) és az epidermális növekedési faktor (EGF). Ezek számos
sejt osztódási sebességét szabályozzák. A PDGF és az EGF a sejtfelszíni receptorokhoz kapcsolódva receptor
dimerizációval iniciálják a sejtosztódást. A receptor citoplazma felőli részén a tirozin kináz doménok
aktiválódnak és számos tirozin oldalláncot foszforilálnak proximálisan. A foszforiláció új intracelluláris
kötőhelyeket hoz létre a szignalizációs fehérjék számára. Ilyen a „kihorgonyzott” GRB2 fehérje (growth factor
receptor-bound protein 2), amely az SOS fehérjét (guanin nukleotid kicserélő faktort) köti meg. A két fehérje
kölcsönhatása az SOS fehérjét a Ras közelében helyezi, ami stimulálja a Ras GDP-jének GTP-re történő
cseréjét. A nyugalomban levő sejtekben a Ras GDP kötött formában található. A mitogén stimulált sejtekben a
Ras GTP kötött forma a MAP kináz kaszkád három tagján keresztül stimulálja a sejtosztódást. A kaszkád első
kináz tagja a Raf kináz, az aktív Ras-hoz kötődve a sejtmembránon válik aktívvá. A Raf foszforilálja és aktiválja
a második kinázt, a MEK-t, ami a harmadik kinázt, az ERK-t (MAP kinázt) aktiválja. A mitogén szignált az
ERK közvetíti a sejtmagba, ahol számos célfehérjét foszforilál. A célfehérjék génexpressziót szabályzó fehérjék,
amelyek foszforilálásra aktiválódnak, és/vagy olyan gének expresszióját indukálják, amelyeket közvetlen
(azonnali) korai válasz géneknek nevezünk. A Fos transzkripciós faktor az egyik legfontosabb közvetlen korai
gén (10.4. ábra).

10.4. ábra - 10.4. ábra. Mitogén szignál kaszkád
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A Fos transzkripciós faktor az AP-1 transzkripciós faktor komplex összeállításához és aktiválásához szükséges.
Az AP-1 váltja ki a génexpresszió második hullámát, melyek szabályzó fehérjéi között szerepel a G1 ciklin, a
ciklin D is. Ez teremt kapcsolatot a G1 ciklin-dependens-kinázok aktiválódása és a sejtciklusba történő belépés
között. A G1/S gének expressziójának szabályzásában a retinoblasztóma (Rb) fehérje foszforilációja a
kulcsesemény. Ennek hatására az RB fehérjék disszociálódnak az E2F fehérjékről, ami lehetővé teszi a G1/S
gének expresszióját a sejtciklus megfelelő időpontjában. Nyugalmi állapotban a Rb gátolja az E2F-t, így az E2F
fehérjék funkciója elsődlegesen az Rb fehérjék kötödésével szabályozott. A nyugalmi állapotból a sejtciklusba
történő ismételt belépéshez a Rb fehérjék gátló hatásának felfüggesztése szükséges. A Rb fehérjék
foszforilációját a G1 ciklin-Cdk komplex, a ciklin D és a partnereik, a Cdk4 és Cdk6 végzik. Az E2F-k
elindítják a dihidrofolát reduktáz (DHFR), a timidin kináz (TK), a timidilát szintáz (TS), a DNS polimeráz-α
(POL), a Cdc2, a ciklin E és feltehetően a ciklin A, és magának az E2F-1-nek a szintézisét. Mindez pozitív
visszacsatolást eredményez, elősegítve a RB foszforilálást a ciklin E-Cdk2 révén, és hozzájárul a restrikciós
pont irreverzibilis átlépéséhez. Ezzel párhuzamosan a ciklin E-Cdk2 foszforilálással blokkolhatja a p27 gátló
hatását így lehetővé téve a ciklin A-Cdk2 és a ciklin E-Cdk2 számára az S fázis elindítását. Ha már a sejtek
beléptek az S fázisba, a ciklin A-Cdk2 foszforilálja az E2F-t és így gátolja a DNS-hez való kötődését. A p27-hez
hasonlóan, a p53-mal indukálható p21 fehérje is képes G1 blokkot létrehozni azzal, hogy gátolja a ciklin D-, Eés A-függő kinázokat. (10.5. ábra)

10.5. ábra - 10.5. ábra. Késői G fázis transzkripciós eseményei
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A kromatin szerkezet változása egy fontos szabályozási állapot a génexpresszió szabályzásában. Nyugalmi
sejtállapotban a Rb-E2F komplex a nukleoszómát módosító enzimek segítségével (pl. hiszton deaciláz, HDCA)
aktívan gátolja a géntranszkripciót. Az E2F válaszadó gének promoter régiójának az Rb fehérje lokálisan
megváltoztatja kromatin szerkezetét a hisztin deaciláz segítségével, ezáltal gátolja az adott gén expressziót.
(10.5-6. ábra).

10.6. ábra - 10.6. ábra. Retinoblasztóma génszupresszió mechanizmusa

3. 10.3. Az M fázis biokémiai eseményei
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Az S fázis alatt a ciklin B mennyisége folyamatosan nő. Ahogy a ciklin B-Cdk1 komplexek kialakulnak,
foszforilálódva inaktíválódnak, így aktivitásuk minimális lesz az S fázisban. A G2/M ellenőrzőpontban érzékelő
mechanizmusok számos faktort ellenőriznek. Így biztosítják a mitózisba történő megfelelő belépést. A döntő
molekuláris esemény ebben az ellenőrző pontban a ciklin B-Cdk1 komplex aktiválása CDC25 foszfatázzal, ami
a gátló foszforiláció eltávolítását jelenti a ciklin B-Cdk1 komplexről. Ha a sejt átlépte a G2/M ellenőrző pontot,
számos molekuláris esemény indul el, melyek iniciálják a mitózist. A ciklin B-Cdk1 komplex legfontosabb
szubsztrátjai közé tartoznak a H1 hisztonok, a laminok, a centroszóma fehérjék és azok a fehérjék, amelyek
elmozdítása szükséges a kromoszóma kondenzációhoz.
A harmadik ellenőrzési pontban, a metafázisban, az ellenőrző rendszer érzékeli, hogy minden kromoszóma
pontosan felsorakozott-e az „egyenlítői síkban” és hogy a testvérkromatidák szétválása megfelelően fog-e
megtörténni. Ezt követően az ellenőrző mechanizmusok aktiválják az anafázist-támogató-komplexet (APC), ami
iniciálja a metafázis-anafázis átmenetet. Bár az APC számos fehérje lebontását katalizálja, a két legfontosabb
fehérje lebontása közül az egyik a szekurin, ami testvérkromatidák szétválásához vezet, és így lehetővé tészi a
kromoszómák elmozdulását a sejt két pólusa felé. A másik fehérje a ciklin B, aminek a lebontása a mitózis és a
citokinézis befejezését teszi lehetővé (10.7. ábra).

10.7. ábra - 10.7. ábra. Az M fázis biokémiai eseményei

4. 10.4. Protoonkogének
A protoonkogének olyan fehérjéket kódolnak, amelyek a jelátvitelben vesznek részt. Mitogén szignált
közvetítenek az extracelluláris mátrix felől a citoplazmán át a sejtmagba. A fehérjéknek hét olyan osztálya van,
amelyek tipikusan mutált formában találhatók a tumor sejtekben. Ezekbe a csoportokba tartozó fehérjék
valamilyen fokon hatással vannak a sejtproliferációra. Ide tartoznak a növekedési faktorok, a receptorjaik, a
szignált átvivő fehérjék, a transzkripciós faktorok, a DNS hibajavító enzimek, a sejt ciklust szabályzó fehérjék
(mint a ciklinek, Cdk-ok, CKI) és az apotózist szabályzó fehérjék (pl. Bcl-2 vagy a p53).
A protoonkogének onkogénekké aktiválódásának lehetséges biokémiai mechanizmusai a következők lehetnek:
promoter beilleszkedés, enhancer beilleszkedés, kromoszómális transzlokáció, gén amplifikáció, pontmutáció
vagy deléció. Az itt leírt öt mechanizmus közül az első négyben az onkogén termékének mennyisége növekszik
meg a transzkripciójának fokozódása révén; a fehérje szerkezetében nincs változás. Ez azt jelenti, hogy egy
onkogén termékének túltermelése elégséges lehet egy sejt malignussá tételéhez. Az ötödik mechanizmus, a
pontmutáció vagy deléció, a fehérje szerkezetének megváltozását eredményezi, miközben mennyisége nem nő.
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Ebből az következik, hogy a kulcshelyzetben működő regulációs fehérje szerkezeti abnormitása a malignitás
felé billentheti a sejtproliferáció pontos szabályozási folyamatait.
Egy mutáció két módon változtathatja meg a fehérje funkcióját. Az egyik estben funkciónyerés, a másikban
funkcióvesztés történik. A funkciónyerő mutáció olyan folyamatokat aktivál, amelyek normálisan nem aktívak,
vagy szigorúan szabályozottak. A funkciónyerő mutációt tartalmazó fehérjék általában aktiválják a sejtciklust,
azaz onkogének. Ilyen típusú mutációk érinthetik a növekedési faktorokat, a receptoraikat, a szignált átvivő
fehérjéket, transzkripciós faktorokat vagy a sejtciklust szabályzó fehérjéket. Ide tartozik a növekedési
faktoroknak (pl. trombocita eredetű növekedési faktor, PDGF); receptoroknak, amelyek ligand függetlenül
aktiválódnak (pl. neu receptor vagy az erb-B, (EGF receptor); intracelluláris jelátvivő fehérjéknek, például a
Ras, ami a MAP kináz útvonal állandó aktiválásához vezet a túltermelése. Ide tartoznak a transzkripciós
faktorok, például a myc vagy jun/fos, ha túltermelődnek vagy állandóan aktív formában vannak. Ezek olyan
fehérjék transzkripcióját támogatják, amelyek a DNS szintézis és a sejtciklus progressziójához szükségesek.
Ezek a transzkripciós faktorok a MAP kináz által foszforiláltak, és ebben az értelemben, ahogy a Ras is, a MAP
kináz szignál átviteli útvonal részei. De ide tarozik a sejtciklus progressziót támogató fehérjéknek túltermelése
is, pl. ciklineké.
A funkcióvesztő mutáció a sejt normál funkciójához szükséges fehérjének inaktiválását eredményezi. Ezek
általában olyan fehérjék, amelyek a sejtnövekedést vagy a sejtosztódást szabályozzák és tumorgátló géneknek
nevezik őket. A funkcióvesztő mutációk főleg a sejtosztódás gátlóit vagy a sérült DNS hibajavító rendszerét
érintik. (10.8-10. ábrák)

10.8. ábra - 10.8. ábra. Rákot okozó gének a mitotikus szignalizációban

10.9. ábra - 10.9. ábra. Protoonkogének és onkogének
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5. 10.5. ErbB/HER receptorcsalád
A legtöbb tirozin kináz receptor (TKR) egy alegységes receptor, (epidermális növekedési faktor, EGF receptor;
trombocita eredetű növekedési faktor, PDGF receptor; vascular endothelial growth factor, VEGF receptor;
human EGF, HER receptor). Van néhány több alegységből álló receptor, mint például az inzulin receptor, IGR.
Minden monomer receptornak van egy membránt átívelő része. A receptorok NH2-terminális végei az
extracelluláris térbe nyúlnak, melyek nagyméretű növekedési faktor vagy hormon kötő domént tartalmaznak. A
COOH-terminális része a receptoroknak az intracelluláris térbe nyúlik. Itt található az a domén rész, ami a
receptor katalitikus aktivitásáért felelős. Amikor a receptor extracelluláris doménjéhez növekedési faktor
kötődik, az egymás közelében levő receptorok dimerizálódnak, ami a citoplazmikus kináz domén gyors
aktiválódását eredményezi. Az aktivált tirozin kináz első szubsztrát fehérjéje maga a receptor. A receptor
intracelluláris része tirozin oldalláncain autofoszforilálódik. A foszforilált oldalláncok olyan szubsztrát
felismerő vagy lehorgonyzó helyek, ahova fehérjék kötődnek.
Az EGF receptor volt az első azonosított tirozin kináz aktivitással rendelkező receptor. Ez a receptor az
ErbB/HER receptorcsalád négy tagja közül az egyik. A humán EGF receptor (HER1) által kódolt humán ErbB1
overexpressziója számos rákos betegség jellemzője. Az ErbB1 mutáns gén egy extracellulárisan doménhiányos
receptort eredményez.
Az ErbB2 gén a HER2 fehérjét kódolja. Ez a fehérje nem köt ismert extracelluláris növekedési faktort.
Ugyanakkor a HER2 receptorok egy olyan alapkonformációs állapottal rendelkeznek, ami lehetővé teszi
homodimer formáció kialakulását egy másik ligand-nélküli HER2–vel, vagy heterodimerek kialakulását a
növekedési faktort kötött HER1, HER3 és HER4 receptorokkal. Mivel a receptor dimerizáció az első kritikus
lépés a receptor intrinszik (belső) tirozin kináz aktiválásában, így a HER2 legkisebb fokú overexpressziója
megváltoztatja a sejt normál növekedési szabályozását. Az invazív emlődaganatok 20-30 %-ban az ErbB2 gén
expressziója akár két nagyságrenddel is emelkedhet.

6. 10.6. Terápiás célpontok
A daganatok abnormális Erb/HER fehérje expressziója ellen számos gyógyszerterápia kifejlesztését indították
el, ami receptor fehérjéket célozza. A terápiás szerek egy csoportja olyan monoklonális antitest, amely a
különböző HER receptorok funkcionálisan fontos extracelluláris doménjeihez kapcsolódik. A Trastuzumab
(Herceptin® a Genentech-től) egy HER2 ellenes antitest. 1998-óta használják emlőtumorok kezelésére. A
Trastuzumab/Herceptin® két mechanizmus révén fejti ki hatását. Az egyik, olyan immun-faktorok antitest
függő lokalizálása, amelyek elpusztítják a tumor sejteket. A másik a HER2 extracelluláris külső domén
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proteolízisének a gyengítése (natív metalloproteinázok által), amelyek szintén segítik a receptorok konstitutív
dimerizációját.
Cetuximab (IMC-C225 vagy Erbitux® az ImClone-tól) egy olyan antitest, amelyik az ErbB1/HER2 EGF-kötő
doménjéhoz kapcslódik, gátolva a ligand-indukált receptor aktivációt. Az antitest alapú terápiákon kívül számos
kis molekula-tömegű gyógyszert terveztek megcélozva az ErbB1/HER tirozin kináz doménokat. Ezen reagensek
4-anilinoquinazoline alapú vegyületek, amelyek a kinázok ATP kötésének kompetitív inhibitorait,
különösképpen a ErbB1/HER típusú receptorok esetén. A kötődés azt eredményezi, hogy a szignalizáció
blokkolódik, és a sejtek vagy G1 gátlásba maradnak, vagy apoptózisba lépnek, mivel kevésbé képesek a stressz
túlélésére. (10.10-16. ábrák)

10.10. ábra - 10.10. ábra. A tirozin kináz receptor (TKR) különböző családjai különböző
ligandok sokféle csoportját ismerik fel

10.11. ábra - 10.11. ábra. Ligand-kötődés aktiválja a tirozin kináz receptor
dimerizációját

10.12. ábra - 10.12. ábra. Ligand független receptor onkoproteinek
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10.13. ábra - 10.13. ábra. Mutáns Neu és EGFP receptort célzó terápiák

10.14. ábra - 10.14. ábra. HER2 receptor expresszió normál és tumorsejt felszínen
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10.15. ábra - 10.15. ábra. Terápiás célpontok

10.16. ábra - 10.16. ábra. EGFP onkoproteinek és mitogén aktiválta kinázok
szignalizáció gátlása monoklonális antitestekkel és specifikus inhibitorokkal
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További farmakológiai példa a sejtosztódás gátlására: protrein kináz inhibitor, antibiotikum, alkiláló szer, és
antimetabolitok
Philadelphia kromoszóma kialakulása egy kromoszómális abnormalitásra vezethető vissza. A reciprokális
transzlokáció a 9-es és a 22-es kromoszómák közötti kicserélődéssel jön létre. Ez a típusú kromoszóma
rendellenesség a krónikus myeloid leukémiában (CML) magas százalékban található.
Ennek következtében a létrejött BCL-ABL fúziós fehérje a sejtekben, kináz aktivitással, ATP felhasználással
célfehérjéket foszforilál. A reakció első lépésében ATP-t köt, majd az ATP foszfát csoportját a
hozzákapcsolódott célfehérjére transzferálja. Ennek a következménye, hogy a célfehérje megváltoztatja a
szerkezetét és további fehérjéket ismer fel, stimulálva azokat a sejtosztódás szignalizációjára. A Gleevek
szerkezete az ATP szerkezetét mimikája és a BCL-ABL fúziós fehérje szubsztrátkötő helyébe kötődik be, ahova normálisan az ATP kötődik -, így meggátolva az endogén ATP kötődést, aminek következtében a
célfehérjék foszforilációja nem történik meg. Ennek eredményeként a sejtosztódás sem történik meg.
A doxorubicin egy antraciklin antibiotikum, amit a rákterápiában használnak. A DNS-be interkalálódik,
blokkolja a topoizomerázt és reaktív oxygén származékot generál. Egyike a leggyakrabban alkalmazott
rákellenes gyógyszereknek. A terápiákban széles kőrben alkalmazható, így a malignus hematológiai
betegségekben, különböző karcinómákban és lágyszöveti szarkómákban.
Alkiláló szerek
Olyan elektrofil molekulák, amelyek a sejtmagban kovalensen módosítnak nukleofil molekulákat, mint például
a DNS-t. A ciszplatin, ami egy kemoterápiás szer, számos ráktípusban alkalmazható, így szarkómákra,
karcinómákra (pl. nem-kissejtes tüdőrák vagy ovárium tumorok) limfomákra és csírasejtes tumorokra. Ez volt az
első tagja a platiniumot tartalmazó rákterápiás gyógyszernek, amibe ma már beletartozik a carboplatin és a
oxaliplatin. Ezek a platinium komplexek in vivo reagálnak, a DNS-hez kapcsolódnak, keresztbekötik azt, ami
apoptózist (sejthalált) indukál.
Metabolitok és antimetabolitok
Az antimetabolitok hasonlóak a sejtben található metabolitokhoz. Így képesek interferálni a DNS szintézissel
vagy a DNS szintézishez szükséges prekurzorokkal. Ebbe az osztályba tartoznak az antifolátok és
antinukleotidok. A methotrexat részlegesen szelektív a tumorsejtekre, és toxikus a normálisan gyorsan osztódó
sejtekre, mint a bélhámsejtekre vagy a csontvelő sejtjeire. A folát antagonisták az S fázisban pusztítják el a
sejteket. A gyorsan osztódókra a leghatásosabbak.
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Az 5FU (5-Fluorouracil) a sejtbe bejutva a nukleotid anyagcserében vesz részt. Számos útvonal van, ahol az 5
FU átalakulhat FdUTP-vé, amit a timidilát szintetáz használna fel timidin szintézisére. A FdUTP gátolja a
timidilát szintetázt és így timidin hiányos állapotot hoz létre, ami a sejt elhalásához vezet.
Citozin arabinozid, araC, szintén egy prodrug. Hasonlóan a 5FU-hoz, a nukleotid anyagcserében vesz részt. Az
araC trifoszfát a DNS polimeráz szubsztrátja, gátlója, ugyanakkor beépülése a DNS-be láncterminációt okoz. Az
antimetabolitok sejtciklus specifikus szerek (S fázis).
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11. fejezet - 11. Sejtciklus és
rákterápiák, p53 II.
1. 11.1 Tunorgátló gének
A tumorgátló gének gátolják a sejtosztódási ciklust vagy támogatják az apoptózist. Az onkogénekkel ellentétben
a tumorgátló géneknek el kell veszteniük aktivitásukat ahhoz, hogy egy tumor kialakulhasson. Így az apoptózis
folyamatának elindításához szükséges p53 fehérje a legtöbb tumorsejtben inaktív. Ha a p53 aktív, gátolja a
tumor kialakulását és terjedését azáltal, hogy gátolja a sejtciklust. A gátló hatást a p21 expresszión keresztül
valósítja meg, vagy azáltal, hogy apoptózist indukál. A Rb fehérje fontos tumorgátló, mivel gátolja a E2F-t és
így az S fázisba történő belépést. A ciklin-dependens-kináz inhibitorok, a p27, p16, p19, p27 és a p21
tumotgátló gének, gátolják a sejtciklus progresszióját a sejtciklusban. A p53 szabályozhatja a G1-S fázis
ellenőrzőponton történő átmenetet, aktiválhatja a DNS hibajavítást vagy az apoptózis folyamatát. Segíti a
szabályozott sejtnövekedést, fenntartja a genom információtartalmának integritását, eltávolítja a sérült sejteket.
(11.1.-8. ábrák)

11.1. ábra - 11.1. ábra. Késői G fázis transzkripciós eseményei

11.2. ábra - 11.2. ábra. Tumorgátló gének, retinoblasztóma és a p53
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11.3. ábra - 11.3. ábra. P53 transzkripciós faktor elsődleges szerkezete

11.4. ábra - 11.4. ábra. P53 traszkripciós faktor regulációja I.
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11.5. ábra - 11.5. ábra. P53 traszkripciós faktor regulációja II.

11.6. ábra - 11.6. ábra. Mutáns p53 aktivitásának visszaállítása

11.7. ábra - 11.7. ábra. Mutáns p53 aktivitásának visszaállítása II.
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11.8. ábra - 11.8. ábra. P53 funkciójának kiesése a humán tumorok 50%-ában
megfigyelhető
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2. 11.2. A sejthalál biokémiai folyamata és terápiás
alkalmazása
Az apoptózis (görög eredetű szó a lehulló falevelekre) kifejezéssel gyakran a természetes sejthalál biokémiai
folyamatát írják le. Az apoptótzis vagy programozott sejthalál szükséges az embrionális fejlődési folyamatokhoz
és az egész szervezet homeosztázisainak fenntartásához. A sejtek számának egyensúlyban tartása a szervezetben
azt jelenti, hogy meghatározott idő alatt ugyanannyi sejt hal el, mint amennyi keletkezik. Az apoptótikus
sejthalál különbözik a nekrotikustól. Nekrózis esetén a sejtmembrán lízise miatt a sejt tartalma az extracelluláris
térbe jut, ami gyulladást vált ki. Ez hasonló ahhoz, amit a bakteriális, virális fertőzéseknél vagy a sérüléseknél
látunk. Apoptózisban a sejtek lízise nem figyelhető meg, nincs gyulladási folyamat vagy immunreakció. Számos
szignál iniciálhatja az apoptózist: DNS sérülés, nem megfelelő körülmények között történő S fázisba lépés, a
sejt extracelluláris mátrix-szal való kölcsönhatásának megszűnése, a szükséges növekedési faktorok hiánya, a
sejthalált kiváltó szignálok megjelenése a sejt környezetében. Ezek a szignálok a citoplazmatikus kaszpázok
aktiválódásához vezetnek, amelyek specifikus szubsztrát fehérjék peptidkötéseit hasítják. A hasított fehérjék
hozzájárulnak aktiválódásukkal vagy inaktiválódásukkal a sejthalál kiváltásához. Az apotózist a
plazmamembrán, a citoszkeleton és a nukleáris DNS megváltozása jellemezi. A plazmamembránon membrán
hólyagok (blebbing) kialakulása és leválása történik, melyek intracelluláris elemeket tartalmaznak.
Endonukleázok aktiválódnak, amelyek a DNS-t nukleoszóma méretű fragmentekké hasítják. A megmaradó
apoptótikus testeket fagocitózisra képes sejtek, pl. a makrofágok, fagocitálják és lebontják. (11.9. ábra)

11.9. ábra - 11.9. ábra. Apoptózis alaki jellemzői
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A sejtfelszíni receptorok (pl. Fas receptor, TNF) ligandjainak megkötődése aktiválja a kaszpáz aktivációval járó
sejthalál biokémiai útvonalat. A folyamat során adapter proteinek (pl. FADD, Fas associated death domain)
közvetítésével kaszpáz-8 kötődik a receptorokhoz ún. homofil interakciós domének (DD, death domain; DED,
death effector domain) segítségével. Ez a ligand indukált komplexképződés a kaszpáz-8 aktiválódásához vezet,
mely azután proteolítikusan aktiválja a kaszpáz-3 –at, ill. hasíthatja a Bcl-2 fehérje család egyik proapoptótikus
tagját a Bid-et. A Bid a mitokondriumokba transzlokálódva, a citokróm c kiáramlásának elősegítésével
bekapcsolja a sejthalál mitokondriális útvonalát. A citokróm c mellett más mitokondriális polipeptidek is
kijutnak a citoplazmába. A citokróm c a citoszólba jutva – ATP ill. dATP jelenlétében – Apaf-1 (apoptosis
activating factor) és a kaszpáz-9 molekulákkal komplexet képez (apoptoszómát), amelynek során a kaszpáz-9
aktiválódik. Az aktivált kaszpáz-9 aktiválja a kaszpáz-3-at ill. további effektor kaszpázt. A mitokondriumokból
kiszabaduló AIF (apoptosis inducing factor) és endonukleáz G (Endo G) a magban fejti ki hatását. A
SMAC/Diablo kaszpáz inhibitorok (IAP, inhibitor of apoptosis proteins) megkötésével segíti elő a sejthalál
lezajlását. (11.10. ábra)

11.10. ábra - 11.10. ábra Fas ligand és kaszpáz által aktivált sejthalál útvonal

96
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

11. Sejtciklus és rákterápiák, p53 II.

A tumor nekrózis faktor-hoz hasonló apoptózist indukáló ligand, a (TRAIL), egy sejthalál útvonalat aktiváló
endogén ligand, amely sejtfelületi halál-receptoron keresztül hat. A TRAIL in vivo nem toxikus a normál
sejtekre, de elpusztítja a neoplasztikusan transzformált sejteket.
A sugár terápia általános kezelésmód az emlő és más típusú tumorok kezelésében. Az ionizáló besugárzás
érzékenyíti az emlőtumorokat TRAIL-indukált apoptózisra. Ez a szinergista hatás p53 függő, és feltehetően a
besugárzás-indukálta TRAIL receptor expressziójának a megemelkedésével magyarázható. Emlőtumor
xenograft kísérletekkel bizonyították, hogy a tumor regresszió a TRAIL és az ionizáló besugárzás szinergista
hatására következik be. Ez alátámasztja, hogy a sugárkezelés kombinálása a TRAIL kezeléssel megnöveli a
tumorsejtek elpusztítását, és mutatja az apoptózis hatékonyságát. (11.11. ábra)

11.11. ábra - 11.11. ábra. Tumor zsugorodás apoptózissal
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A hipoxia-ischémia (H-I) a fejlődő agyban sejtkárosodást eredményez az apoptózis és nekrózis jellegzetes
megjelenésével. A H-I indukált agysérülésben az intracerebroventriculáris területbe bejuttatott kaszpáz inhibitor
gátolja kaszpáz-3 aktivációt és így neuroprotektív hatású. A kaszpáz-3 gátlás rámutat arra is, hogy H-I indukált
agysérülésben a kaszpáz aktiválódás egy jelentős hozzájáruló tényező. (11.12. ábra)

11.12. ábra - 11.12. ábra. Agyvérzést követő sejthalál gátlás

Összefoglalás
Azon biokémiai útvonalak megismerése, amelyek a sejt ciklust és a sejthalált szabályozzák, új lehetőségeket
nyitottak molekuláris gyógyászatban a rákterápiák esetében is. A sejtciklus és a sejthalál szabályozásának a
molekuláris komponenseinek a megismerése, így azon molekuláké, amelyek részt vesznek szignalizációban az
extracelluláris tértől egészen a sejtosztódásig, vagy a sejthalálig, fehérje-fehérje kölcsönhatással, protein kináz,
protein foszfatáz vagy proteáz aktivitással, számos új ötletet vetettek fel szelektívebb és specifikusabb
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rákterápiára. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek a molekuláris terapeutikák valószínűleg nem vezetnek
egyszeri kezeléssel a gyógyuláshoz.
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12. fejezet - 12. Gén-csendesítő
technológiák.
1. 12.1. Bevezetés
Definíció: A gén csendesítés a génexpresszió specifikus gátlását (többnyire részleges gátlását) jelenti
Hangsúlyoznunk kell, hogy a géncsendesítésnek az adott cél-génre specifikusnak kell lennie. A géncsendesítés
nem azt jelenti, hogy a sejt bizonyos funkcióit vagy egyetlen funkcióját általánosan gátoljuk. A géncsendesítő
eljárások célja rendszerint egy proteint kódoló gén expressziójának gátlása, ezáltal a protein szintézisének
megakadályozása. Egy protein (pl. enzim) aktivitásának gátlása egy inhibitorral nem tekinthető gén-csendesítő
eljárásnak, annak ellenére, hogy a protein nem aktív, hasonlóan, mintha nem is szintetizálódott volna. Azonban
a protein más funkciói még lehetnek aktívak. A géncsendesítő eljárások célpontja lehet nem-protein kódoló
gének (tRNS, miRNS) expressziójának specifikus gátlása is.
A géncsendesítő eljárások in vitro vagy in vivo is alkalmazhatóak. Az in vitro géncsendesítés rendszerint
kísérleti célból történik, többnyire sejtkultúrában. Az in vivo gén csendesítés történhet szintén kísérleti célból,
de remélhetőleg hamarosan terápiás jelentősége is lesz.
A géncsendesítő eljárások, definíció szerint, specifikusak, ezért géncsendesítésre rendszerint oligonukleotidokat
vagy nukleinsav származékokat alkalmaznak, kihasználva azt, hogy ezek a biológiai molekulák rendkívül
specifikusan képeznek dupla vagy tripla helixet más nukleinsavakkal. A géncsendesítés módszerek nagyrészt
természetben is előforduló szabályozási folyamatokon alapulnak.
A génexpresszió több szinten gátolható, a transzkripciótól a protein szintézisig. A következő fontosabb,
nukleinsavakkal, oligonukleotidokkal mediált géncsendesítő módokat fogjuk megbeszélni:
1. mRNS-ek funkciójának vagy processzálásának gátlása antiszensz oligonukleotidokkal.
2. Transzkripció gátlása tripla-helix képző (anti-gén) oligonukleotidokkal.
3. Gén expresszió gátlása ribozimokkal.
4. mRNS transzkripciójának vagy funkciójának gátlása siRNA-vel vagy miRNS-el.
Mindezen módszerek a nuleinsav-nukleinsav kölcsönhatás specifikusságát használják ki.
A géncsendesítő vegyületek (főleg oligonukleotidok) hasznos kutató-eszközök és potenciális terápiás ágensek.
Ezért intenzív vizsgálatok folynak, kutató és ipari laboratóriumokban egyaránt, erősen aktív és specifikus
géncsendesítő vegyületek kifejlesztésére.

2. 12.2. Antiszensz oligonukleotidok működése
Egy biológiailag aktív, működőképes antiszensz oligonukleotid tervezése, szintézise nem egy könnyű feladat.
Kémiai módosításokat kell végezni a molekulán, hogy stabilitását javítsuk valamint kedvezően befolyásoljuk a
sejtekbe való bejutását. Továbbá megfelelő cél-szekvenciát kell kiválasztani, mely hozzáférhető az antiszensz
molekula számára. Tekintve, hogy az antiszensz oligonukleotidoknál felmerülő tervezési problémák nagyon
hasonlóak, más, géncsendesítő oligonukleotidoknál megjelenő problémákhoz, a kémiai módosítás fontosabb
lehetőségeit, és néhány biológiai megfontolást itt tárgyalunk részletesen.
Az antiszensz molekulák rövid (8-30 nukleotid) egyszálú oligonukleotidok, rendszerint DNS vagy kémiailag
módosított DNS származékok (dezoxioligonukleotidok), esetleg kémiailag módosított RNS-ek, melyek
komplementerei a cél mRNS-nek, vagy mRNS prekurzornak (12.1.,12.2.ábra).

12.1. ábra - 12.1. ábra. Antiszensz oligonukleotidok
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12.2. ábra - 12.2. ábra. Az antiszensz oligonukleotidok működésének lehetséges
mechanizmusai

Mivel az mRNS bonyolult másodlagos szerkezettel rendelkezik, a cél-szekvenciát, ahová az antiszensz
molekula kötődhet, gondosan kell kiválasztani (5-7. ábra). Az mRNS egyszálú szakasza kell hogy legyen a cél
szekvencia; ez kiválasztható elméleti úton, a célmolekula komputerrel generált másodlagos szerkezete alapján,
vagy meghatározható kísérleti úton. A cél mRNS-hez kötődő antiszensz molekula két úton gátolhatja az adott
gén expresszióját:
1. térbeli (sztérikus) gátlással, vagy
2. az RNase H aktíválásával (a cél nukleinsav degradációja által).
Egy specifikus antiszensz oligonukleotid működési mechanizmusa függ a molekula szerkezetétől; függ az
alkalmazott kémiai módosításoktól (8. ábra). Ha nem alkalmazunk semmiféle kémiai módosítást, a kialakuló
RNS/DNS hibrid kitűnő szubsztrátja az RNáz H-nak. Néhány kémiai módosítás nem befolyásolja jelentősen az
RNáz H aktivitását, így az mRNS degradációja után felszabaduló antiszensz molekula kölcsönhatásba léphet
egy másik, azonos mRNS-el, annak degradációját okozva.
Amikor az antiszensz oligonukleotid-mRNS complex nem szubsztrátja az RNáz H-nak, a protein szintézis
térbeli okok miatt gátlódhat. Az erősen és specifikusan kötődő antiszensz molekula gátolhatja a riboszóma
kötődését az mRNS-hez, vagy a riboszóma mozgását az mRNS-en.
A protein szintézis mindkét esetben gátlódik.
Egy harmadik lehetséges működési mechanizmusa az antiszensz oligonukleotidoknak, mikor az mRNS érési
folyamatait gátolja a molekula. A capping, spliceing és a poliadenilálás is gátolható megfelelően tervezett
oligonukleotidokkal (5. ábra).
A haploid humán genom 3x109 nukleotidot tartalmaz (6. ábra). Egy ilyen hosszú random szekvenciában bármely
17 nukleotidból álló szekvencia csak egyszer fordulhat elő, ez jelezi az antiszenszek nagy specifikusságát.
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Azonban egy 20-mer, tartalmaz 11 különféle 10-mert, és mindegyik 10-mer 3000-szer fordulhat elő a humán
genomban, és a 10-mer elég hosszú ahhoz, hogy aktíválja az RNáz H-t.

3. 12.3. Géncsendesítő molekulák kémiai módosítása,
általános megfontolások
A biológiai környezetben mindig jelenlevő nukleázok miatt a természetes (nem módosított)
dezoxioligonukleotidok nem stabilisak. Ezért kémiai módosítás szükséges a stabilitás növelése érdekében.
Bizonyos kémiai módosítások előnyösen befolyásolják a sejtekbe való bejutást is. Megjegyzendő, hogy a kémiai
módosítások lokalizációja és száma megváltoztathatja a géncsendesítő oligonukleotidok aktivitását. Például, egy
foszforotioát internukleotid kötés a 3‟ végen növeli az oligonukleotid stabilitását egy biológiai rendszerben;
ugyanakkor egy hasonló módosítás az 5‟ végen kevésbé effektív, mert a sejt exonukleázai nagyrészt 3‟
exonukleázok (az oligonukleotid 3‟ vége a szubsztrátjuk). A módosítások száma (pl. a foszforotioát
internukelotid kötések száma) szintén jelentős hatással lehet az oligonukleotid inhibitor aktivitására.
Összefoglalva:
• Oligonukleotidok kémiai módosítása gyakran befolyásolja a molekulák nukleáz rezisztenciáját, a sejtbe való
bejutást, a testben való eloszlást és a dupla vagy tripla helix stabilitását.
• A kémiai módosítás érintheti az internukleotid kötést, a pentózt vagy a bázist, és ezek kombinálhatóak
egyetlen oligonukleotidon belül.
• Oligonukleotidok kémiai módosítása rendszerint szükséges az eredményes géncsendesítéshez, függetlenül
attól, milyen módszert alkalmazunk (antiszensz, anti-gén, ribozim vagy siRNS).
Néhány gyakran alkalmazott kémiai módosítás
Foszforotioát kötés
A leggyakrabban használt kémiai módosítás. Az így módosított internukleotid kötés meglehetősen rezisztens
nukleázokkal szemben; képes aktiválni az RNáz H-t. A dupla helix Tm pontját némileg csökkenti. Automata
oligonukleotid szintetizátorral készítve egy diasztereomer keverék képződik. A legnagyobb hátránya, hogy az
ilyen kötést tartalmazó oligonukleotidok proteinekkel (pl. DNS polimerázok, citoszkeleton fehérjék) nem
specifikus interakcióba léphetnek.
2‟-O-metil RNS
Ez a pentózon történő módosítás növeli az így átalakított oligonukleotid által képzett dupla-helix Tm pontját.
Nem aktíválja az RNáz H-t. Növeli az oligonukleotid nukleáz rezisztenciát és elősegíti sejtekbe való bejutását.
Megjegyzendő, hogy más 2‟ pozíciót érintő módisítások is gyakoriak, így metoxietil és allil csoport kapcsolása.
N3‟→ P5‟ foszforamidit internukleotid kötés
Rendkívül stabilis nukleázok hidrolízisével szemben; igen nagy affinitással kötődik egyszálú DNS-hez vagy
RNS-hez. Tripla-helix képzésre is alkalmas.
Locked (lakatolt) nukleinsavak(LNA)
Ezek a ribonukleotidok, egy metilén hidat tartalmaznak, mely a 2‟ oxigént és a 4‟ karbont köti össze.
Oligonukleotidok, melyek ilyen nukleotidokat tartalmaznak jelentősen stabilisabb dupla-helixet képeznek mint a
módosítatlanok. Nem toxikusak.
Peptid nuklein savak (PNA)
A peptid nukleinsavakban a váz 2‟-aminoetil glicinből épül fel, a természetes pentóz foszfát helyett. A PNA
oligonukleotid rendkívül stabilis, és magas Tm pontú duplexeket és triplexeket képez természetes
nukleinsavakkal. A sejtekbe nem, vagy kis mértékben jut be, ezért gyakran módosítatlan nukleinsavakkal
hibridizálva alkalmazzák, így javítva a felvételt. A hibridizációban résztvevő, felvételt javító, természetes
nukleinsav a sejten belül degradálódik.
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Nagy számú bázison módosított nukleotidot szintetizáltak és épitettek be géncsendesítő oligonukleotidokba. A
pirimidin nukleotidok 5-ös poziciója igen alkalmas kémiai módosításra, mert az ide kötött kémiai csoportok nem
befolyásolják a bázis párok kialakulását és a dupla helix általános szerkezetét. Az ebbe a pozícióba beépített
propionil csoport jelentősen emeli a dupla helix Tm pontját.
Oligonukleotidok fél-életidejének változását különféle kémiai modifikálások hatására. Egy antiszensz
foszforotioát oligonukleotiddal végzett géncsendesítő kísérlet eredményeit a 12.3. ábra mutatja be.

12.3. ábra - 12.3. ábra.Kísérlet célú géncsendesítés laboratóriumban

4. 12.4. Transzkripció gátlása tripla-helix képző
oligonukleotidokkal
A természetes duplaszálú DNS-ek bizonyos szekvenciái képesek kapcsolatba lépni rövid oligonukleotidokkal,
stabilis tripla hélixet képezve (12.4. ábra). A tripla hélix képző szekvenciák lokalizációjától függően lehetséges
a transzkripció közvetlen gátlása sztérikus gátlás révén, vagy az iniciáció gátlódhat. Ezt a stratégiát gyakran
nevezik anti-gén stratégiának: a génexpresszió gátlása anti-gén oligonukleotidokkal. Ez a módszer effektívebb
lehet az antiszenszek alkalmazásánál, mert egyetlen, specifikusan a célzott helyre kötődő oligonukleotid
gátolhatja a gén expresszióját.

12.4. ábra - 12.4. ábra. A tripla hélix sematikus ábrázolása
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Stabilis tripla helix kialakítása polipurin/polipirimidin duplahelikális szakaszokon lehetséges.
Párhuzamos (parallel) triplettek: A harmadik, pirimidin tartalmú, szál párhuzamos a duplex purin szálával és
Hoogsteen bázis párosodással stabilizálódik. A C+.GC kialakulása alacsony pH-t igényel.
Antiparallel triplettek: Az antiparallel triplettek fordított Hoogsteen bázis párosodással stabilizálódnak.

5. 12.5. Gén csendesítés ribozimokkal
A ribozimok katalitikusan aktív RNS-ek. Számos biokémiai reakciót katalizálhatnak, többek között az
internukleotid kötés hidrolízisét. Ez az aktivitás (eredetileg Cech fedezte fel) felhasználható géncsendesítésre, az
mRNS, mRNS prekurzor, vagy virális RNS specifikus degradációja által.
Nagy katalitikus RNS-ek: I és II típusú intronok és RNáz P.
Kis katalitikus RNS-ek: kalapács-fejű, hajtű és hepatitisz delta ribozimok.
Kisérleti vagy terápiás célból (egyelőre ez is kísérleti) rendszerint kis katalitikusan aktív RNS-eket használnak,
melyek megfelelő kémiai módosításokat tartalmaznak, ezáltal stabilitásuk és a sejtekbe való bejutásuk mértéke
javúl (12.5.-8. ábra).

12.5. ábra - 12.5. ábra. Géncsendesítésre gyakran használt ribozimok szerkezete

12.6. ábra - 12.6. ábra. rRNS prekurzorok ön-splicing mechanizmusa Tetrachymenaban
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12.7. ábra - 12.7. ábra. Kalapácsfejű ribozim konstruálása M1 RNS ellen

12.8. ábra - 12.8. ábra. Mutáns p53-hiz kötődő, azt javító I-csoportú intron tervezése

A ribozimok potenciális antitumor és antivirális ágensek: onkogéneket kódoló gének lehetnek terápiás
célpontok. További célpontok lehetnek: növekedési faktorok és receptoraik. Vírus proteinek szintézise szintén
gátolható a vírus specifikus mRNS-ek ribozimokkal történő degradációjával.
Ribozimok géncsendesítésre történő felhasználása során két probléma merülhet fel, akár kísérleti, akár terápiás
célból történik a gátlás:
• Érzékenység nukleázokkal szemben
• Sejtbe történő felvétel problémái
Ezek a problémák megoldhatók az oligonukleotidok kémiai módosításával, és/vagy effektív felvételt stimuláló
anyagok segítségével.
Azok a kémiai módosítások, melyeket az antiszensz oligonukleotidoknál mutattunk be, ribozimoknál is
alkalmazhatóak.
Gén csendesítés kis RNS fragmentekkel
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Rövid, 19-23 nukleotidból álló RNS fragmentek képesek gátolni specifikusan a fehérje szintézist, kapcsolatba
lépve a megcélzott mRNS-el. Így, ezek a rövid RNS darabok rendkívül eredményes eszközei a kísérleti
géncsendesítésnek, és potenciális terápiás ágensek. Két jól elkülöníthető osztálya létezik a gén csendesítő RNSeknek, a mikro-RNS-ek (miRNA) és a kis interferáló RNS-ek (Small inrerfering RNS = siRNS)
Az siRNA és miRNA egyaránt mint részlegesen duplaszálú RNS (dsRNS) szintetizálódik. Ez a primer
produktum, melyet az RNS polimeráz II szintetizál. A sejtmagban mindkettőt a DROSHA nevű protein komplex
processzálja részlegesen, majd a citoplazmába transzportálódik, ahol a processzinget a DICER fejezi be rövid
(21-23 nukleotid) duplaszálú (siRNS) vagy részlegesen duplaszálú (miRNS) RNS-eket készítve. Mind a
miRNS, mind az siRNS antiszensz szála (irányító szál) egy effektor szerkezetbe lép be, a RISC complexbe
(RNA Induced Silencing Complex; miRISC; siRISK). Az antiszensz szál irányítja a RISC-et a target mRNShez, mely így gátolja a protein szintézist, jelentősebb degradáció nélkül (miRNS), vagy hasítva az mRNS-t
(siRNS).
A miRNS-ek fő funkciója a génexpresszió szabályozása.
A miRNS-ek endogén, nem kódoló RNS-ek. Az miRNS-ek antiszensz szála nem képez tökéletes dupla hélixet a
célzott mRNS-el. Rendszerint több kötőhelye van a miRISC-nek a target mRNS 3‟ nem-transzlálódó szakaszán
(12.9. ábra).

12.9. ábra - 12.9. ábra. Lehetséges működési mechanizmusok. A: siRNS, B: miRNS

Az siRNS-ek elsődleges funkciója idegen (exogén; pl. virális) gének expressziójának megakadályozása, a
védelem ellenük.
Az siRNS, vagy prekurzora, szintetizálható és bejuttatható a sejtbe (exogén eredet); az siRISC komplex
antiszensz szála tökéletes dupla helixet képez a célzott mRNS-el; a RISC komplex egyik komponense, az
argonaute protein nukleáz aktivitású, domaine az mRNS szelektív hasítását végzi. A hasított mRNS tovább
degradálódik celluláris nukleázok segítségével.
Ahogy fentebb említettük, a 21 nt hosszúságú dsRNS, 3‟ túlnyúló véggel, sejtekbe juttatható géncsendesítés
indukálására (12.10. és 12.11. ábra). Óriási előnye a módszernek, hogy egy relatíve kis molekulatömegű ágens
tervezhető és termelhető nagyon eredményes és specifikus géncsendesítésre. Valószínűleg ezek az oligomerek
hasznosíthatók lesznek mint szisztémásan alkalmazott terápiás ágensek.

12.10. ábra - 12.10. ábra. miRNS és siRNS útvonalak
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12.11. ábra - 12.11. ábra. miRNS és si RNS riboszintézise

In vitro termelt shRNS (small hairpin RNA = rövid hajtű RNS) és dsRNS használható közvetlen traszfekcióra
(12.11. és 12.12. ábra). Az előregyártott shRNS-t és dsRNS-t a Dicer 21 nt hosszúságú, 2 nukleotid hosszú 3‟
véggel rendelkező részekké hasítja (processzálja), az 5‟ vég foszforilálódik (12.13. ábra).

12.12. ábra - 12.12. ábra.miRNS és siRNS működési útvonalai, RNS interferencia
indukálásának lehetőségei

107
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

12. Gén-csendesítő technológiák.

12.13. ábra - 12.13. ábra. Funkcionálisan aktív siRNS

Az siRNS két szálának a funkciója különböző: az antiszensz (irányító) szál a RISC része lesz, funkciója, hogy a
RISC megtalálja a célzott mRNS-t. A szensz (utas) szál degradálódik, nincs további funkciója.
Argonaute proteinek funkciója.
Az argonaute proteinek a RISC (RNA induced silencing complex) részei, katalitikusan aktivak, endonukleáz
aktivitással rendelkeznek (12.14. ábra). Az argonaute proteinek evolúciósan konzerváltak, két alcsoportra
oszthatóak: Ago és Piwi alcsoportra. Ago proteinek szinte mindenhol expresszálódnak.

12.14. ábra - 12.14. ábra. Az Ago proteinek szerepe az siRNS és miRNS által indukált
géncsendesítésben
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Módszerek funkcionálisan aktív siRNS-ek alkalmazására kísérleti vagy terápiás célból:
1. 1. Plazmidok vagy virális vektorok alkalmazása (az expresszált produktumnak processzálódnia kell;.(12.15.
ábra.)

12.15. ábra - 12.15. ábra. Funkcionálisan aktív shRNS-t expresszáló plazmidok

2. Dupla szálú RNS-ek vagy shRNS-ek alkalmazása (ezeket a dicer-nek processzálnia kell).
3. Rövid (~21 nt) duplaszálú RNS-oligok használata, melyek rendszerint kémiai módosításokat is tartalmaznak.
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Funkcionálisan aktív shRNS-t expresszáló plazmidok. A kis hajtű RNS-ek (shRNA = Small Hairpin RNA) az
siRNS-ek prekurzorai (40. és 41. ábra). Az shRNS-eknek processzálódniuk kell Dicer hatására, hogy aktív
siRNS-ekké (~21 nukleotid hosszú) alakuljanak. Ezután az antiszensz (irányító) szál részt vesz az aktív RISC
kialakításában (12.16 és 12.17 ábra). A szensz szál degradáklódik.

12.16. ábra - 12.16. ábra. Az shRNS termelő plazmid géncsendesítő akciójának
mechanizmusa

12.17. ábra - 12.17. ábra. Géncsendesítés 21 nukleotid hosszú dsRNS oligomerekkel

Virális vektorok használata shRNS termelésre. Virális vektorok effektíven használhatóak shRNS termelésre,
olyan sejtekben, melyeket nehéz transzfektálni más módszerekkel; még nem osztódó sejtekben is
alkalmazhatóak (12.18. ábra). A virális vektorok igen effektíven, természetes úton fertőzik (transzdukció) a
sejteket. A leggyakrabban használt virális vektorok shRNS-ek sejten belüli produkciójára a következők:
Adenovírus, Adeno-asszociált vírus (AAV), Lentivírus, Retrovírus, Herpes és Baculovírus vectorok.

12.18. ábra - 12.18. ábra. shRNS-ek lentivirális expressziója
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Epigenetikus géncsendesítés. A dezoxi-citidilátok metilációját (epigenetikus módifikálását) a DNS specifikus
helyein siRNS-ek irányíthatják. A folyamat során egy RNS polimeráz lép működésbe rövid csatoló RNS-t
(scaffold RNS) szintetizálva. Ehhez csatlakozik az siRNS (scaffold RNS/siRNS), majd egy metiláz enzim és
más proteinek. Az így kialakuló komplex végzi az siRNS által kijelölt DNS szekvencia metilációját.
Az RNS irányított DNS metiláció egy példa arra, hogy a géncsendesítés történhet epigenetikai változások
indukálásával.
A metiláció specifikus helyét az siRNS szekvenciája határozza meg. A folyamat gének promóter régióit is
érintheti, leállítva a gén átírását. A géncsendesítés itt bemutatott mechanizmusát növényekben tanulmányozták
részletesen.
Az siRNS-ek lehetséges kémiai módosításai. Az siRNS eredményessége növelhető, ha az oligonukleotid
szálakon megfelelő kémiai módosításokat hajtanak végre.
A 3‟ túlnyúló szakasz, a szensz szál és az antiszensz szál 3‟ végi 10 nukleotidja kémiailag módosítható anélkül,
hogy aktivitásából jelentősen veszítene a molekula.
Az antiszensz szál 5‟ végén elhelyezkedő 6-7 nukleotid (seed region) érzékeny kémiai módosításokra.
A kémiai módosítások hatása az siRNS-ek aktivitására
Növelheti a rezisztenciát különböző nukleázokkal és dieszterázokkal szemben, így növelve az siRNS féléletidejét.
• Növelheti az oligonukleotidok nukleáz rezisztenciáját, így növelve fél-életidejét a sejtben.
• Javíthatja a sejtbe való bejutás effektivitását
• Alkalmas lehet a molekulák specifikus célba juttatására.
• Emelheti a molekula általános effektivitását a fenti javított tulajdonságok kombinációja által (48. ábra).

6. 12.6. Fontos végső megjegyzés
A fentiekben leírt géncsendesítő molekulák nukleinsavak, ribo- vagy dezoxiribo-oligonukleotidok, sokszor
kémiai módosításokkal. Hosszú évekig az oligonukleotid szerkezetű ágensek kísérleti vagy terápiás célú
felhasználásának fő gátja volt a kémiailag szintetizált oligonukleotidok magas ára. Manapság olyan automata
oligonukleotid szintetizáló berendezések vásárolhatók, melyek kg-os mennyiségű nyers oligonukleotidot
képesek egyetlen szintézisben előállítani elfogadható áron, beépítve a tervezett kémiai módosításokat is. Így, a
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lehetőség nyitott oligonukleotid szerkezetű specifikus géncsendesítő terápiás ágensek felfedezésére és rentábilis,
nagy mennyiségben való előállítására.
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