
Magyar Tudomány • 2005/6

714

A legjelentõsebb és egyben a vérplazmában 
legnagyobb mennyiségben jelen levõ immun-
globulin – az IgG – védelmet biztosít vírusok, 
baktériumok illetve parazitás fertõzések ellen. 
Antigénnel történõ kapcsolódását követõen 
allergiás és gyulladásos reakciókat vált ki, 
amellyel aktiválja az immunsejteket és az 
extravasatio folyamatával a kívánt szöveti 
helyre „toborozza” õket. Ösz-szehangolja az 
immunrendszer sejtes és humorális faktorait 
a kórokozók széles spektrumának legyõzése 
érdekében. Az IgG hiánya (agammaglo-
bulinaemia) – ellentétben más izotípusok 
(IgM, IgA, és IgE) hiányával – súlyos im-
mundeficienciát, sõt akár letális kimenetelû 
kórfolyamatokat okoz. E kiemelt szerep 
zavartalan ellátása érdekében az emlõsök 
összetett folyamatokkal biztosítják az IgG 
pre-, illetve postnatalis transzportját, azaz a 
maternális immunitás átadását, valamint a 
vér mindenkori magas IgG-szintjét. 

Történeti áttekintés 

Paul Erhlich az 1890-es években fogalmazta 
meg, hogy az anyai immunitás átadása az új-
szülöttek egészsége szempontjából alapvetõ 
fontosságú annak érdekében, hogy megvédje 
õket a fertõzéstõl életük elsõ néhány hetében, 
amíg a saját immunvédettségük ki nem alakul 
(Ehrlich, 1892). Több mint fél évszázaddal 
késõbb, 1958-ban F. W. Roberts Brambell egy 
olyan telíthetõ receptorrendszerrõl számolt 
be (valójában az elsõ IgG receptorról), amely 
az anya utódba irányuló IgG transzportját 
biztosítja a méhlepényen illetve a vékonybé-
len keresztül (Brambell et al., 1958). Néhány 
évvel késõbb ugyancsak õ egy hasonló vagy 
esetleg azonos receptor létére következtetett, 
amely megvédi a keringõ IgG molekulákat 
a lebomlástól, és ezáltal biztosítja, hogy a 
keringés leghosszabb felezési idejû fehérjéi 
legyenek (1. táblázat; 1. ábra). Az anyai 
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immuntranszport folyamatához hasonlóan ez 
a mechanizmus is telíthetõnek bizonyult, azaz 
minél magasabb volt a keringõ IgG koncent-
rációja, annál gyorsabb volt lebomlása a vér-
pályában (2. ábra). Ebbõl fakadóan Brambell 
a fehérjék katabolizmusát egy nem telíthetõ 
mechanizmussal, míg az IgG védelmét egy 
telíthetõ receptorral magyarázta. Ennek alap-
ján a sejtekbe nem-specifikus endocitózissal 
felvételre került makromolekulák közül az 
IgG-t a receptor specifikusan visszajuttatja 
a véráramba, míg a többi fehérje a sejtben 
degradálódik (Brambell et al., 1964). Az ötve-
nes-hatvanas években végzett farmakokine-
tikai vizsgálatok arra az eredményre vezettek, 

hogy a legtöbb plazmafehérje, így az IgG is, 
a vérpálya mentén bomlik le, és egyetlen 
szerv sem játszik kitüntetett szerepet ebben 
a folyamatban. Mindezek alapján Thomas 
Waldman és Warren Strober 1969-ben arra 
a következtetésre jutottak, hogy a plazma-
fehérjék lebomlása, illetve az IgG védelme 
a kapillárisok endotélsejtjeiben zajlik (Wald-
mann – Strober, 1969). 

 IgA IgD IgE igg IgM 

molekulaméret
(kDa) 

160, 400 175 190 150 950, 1150 

struktúra monomer,  monomer monomer monomer pentamer,  
 dimer    hexamer 

valencia 2, 4 2 2 2 10, 12 

szérumkoncent- 1,5–2,6 0,04 0,0003 9,5–12,5 0,7–1,7 
ráció (mg/ml)

szérum  6 3 2,5 23 5 
felezési idõ 

1. táblázat • Az emberi immunglobulin izotípusok jellemzõi 

1. ábra • Az IgG kétfázisú kiürülése a ke-
ringésbõl és a béta-fázis (β) felezési idejének 

(T
1/2b

) kiszámítása

2. ábra  • Összefüggés az IgG katabolizmu-
sa és plazma koncentrációja között egerek-

ben (Brambell et al., 1964)
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A neonatalis Fc receptor (FcRn) 

A maternális immuntranszport és az IgG 
katabolizmus folyamatainak biztosítását 
ugyanaz a receptor – FcRn – valósítja meg, 
amely az evolúció során e két funkcióhoz és 
sejttípushoz rendkívüli mértékben adaptáló-
dott. Az FcRn szerkezetileg az MHC-I mo-
lekulával szoros rokonságot mutat, vagyis 
egy három alegységbõl álló, a sejtmembrán-
ban „horgonyzó” nehézláncból és a hozzá 
másodlagos kötõerõkkel kapcsolódó beta-2 
mikroglobulinból (β2m; könnyûlánc) álló 
heterodimer (3. ábra). A receptor pH-függõ 
módon, enyhén acidikus környezetben 
megköti az IgG molekulát, míg semleges-
enyhén bázikus közegben disszociál az 
IgG/FcRn komplex (West – Bjorkman, 2000). 
E receptort elõször az újszülött rágcsálók 
vékonybél enterocitáiból, késõbb azonban 
számos egyéb epitélsejtbõl, így a rágcsálók 
és az ember placentájából, felnõtt emberi vé-
konybélbõl, vesehámsejtbõl és a légutakban 

is kimutatták. Amint erre korábban utaltunk, 
a receptor az epitélsejtek mellett az erek en-
dotélsejtjeiben is kifejezõdik, ahol az IgG le-
bomlását szabályozza. Mindkét sejttípusban a 
sejtek legtöbbször nem-specifikus pinocitózissal 
veszik fel a makromolekulákat, amelyek ezt 
követõen az endoszómákba, illetve a lizoszó-
mákba kerülnek, és ott az alacsony kémhatás 
mellett, enzimek révén lebomlanak. A sejtbe 
került IgG molekula ebbõl a szempontból 
kivételnek számít. Amennyiben a sejt FcRn 
molekulát expresszál, az IgG a korai endo-
szómális vezikulumokban enyhén acidikus 
kémhatás mellett specifikusan kapcsolódik a 
receptorral, és a továbbiakban – az intracel-
luláris lebomlást elkerülvén – transzcitózissal 
a sejt ellenoldalára kerül (epitélsejt), vagy 
visszajut a keringésbe (endotélsejt) (4. ábra) 
(Ghetie – Ward, 2002). 

Mindezen ismereteknek jelentõs humán-
terápiás vonzatai is vannak. Ismert, hogy 
egyes autoimmun betegségekben, amikor 
a szervezet saját anyagai ellen termelõdik el-

3. ábra • A heterodimer FcRn egy nehéz-
láncból és egy könnyûláncból (β2m) áll. A 
képen a nehézlánc extracelluláris doménjei 
(α1-α2-α3) látszódnak, a transzmembrán és 
citoplazmikus régiót nem tüntettük fel. Az 
FcRn az IgG CH2-CH3 doménjével kapcso-

lódik (West – Bjorkman, 2000).

4. ábra • Az FcRn által közvetített IgG-véde-
lem sematikusan. a – az IgG pinocitózissal a 
sejtbe kerül (pl. endotélsejt); b – H+ jut az en-
doszómába, csökkentve annak kémhatását 
és lehetõvé téve az FcRn–IgG kapcsolódást; c 

– az endoszóma a lizoszómával egyesül, de az 
FcRn-IgG komplex nem kerül a lizoszómába; 
d – a nem kötõdött IgG-t a lizoszómában a 
proteázok lebontják; e – az endoszóma a 
sejtmembránnal egyesül, ahol az FcRn-IgG 
komplexet fiziológiás kémhatás éri; f – a meg-
változott kémhatás hatására a komplexbõl 
felszabadul az IgG (Lobo et al., 2004).
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lenanyag (fõleg IgG), a nagy mennyiségben 
beinjektált IgG (intravénás immunglobulin 

– IVIG – terápia) jótékony hatású lehet, hi-
szen általánosan rövidíti valamennyi IgG 
molekula keringési idejét, és így a kóros 
immunglobulinok lebomlása is gyorsabb. A 
molekuláris biológiai technológiák mellett 
lehetõség nyílt arra is, hogy az IgG Fc részé-
nek célzott mutációjával fokozzák az IgG 
FcRn kötési képességét, és ezáltal hosszabb 
életidejû immunglobulin molekulákat állí-
tanak elõ, amelyeket például a daganatok 
immunterápiájára lehet használni (Hinton 
et al., 2004). 

A két ismertetett sejttípus mellett az FcRn 
jelenlétét további sejttípusokból, így a májsej-
tekbõl, monocitákból, makrofágokból és 
dendritikus sejtekbõl is kimutatták, bár ezek 
funkciójáról jóval keveset tudunk.  

A szarvasmarha FcRn szöveti kifejezõdése és 
funkciója 

A szarvasmarhában az IgG termelõdése, im-
munfolyamatokban betöltött szerepe alap-
vetõen megegyezik a többi emlõsállatokkal 
összehasonlítva. Az IgG1 és IgG2 alosztályo-
kat elemezve megállapítható, hogy vérbeli 
koncentrációjuk csaknem megegyezik, és 
együttes szérumkoncentrációjuk átlagosan 
20 mg/ml. A szarvasmarha IgG vérpályán 
belüli felezõdési üteme a többi emlõsállaté-
hoz hasonlóan mintegy 15-20 nap, és ezzel 
lényegesen meghaladja a vérbeli IgA, IgM 
molekulák (3,5-4 nap) félélet idejét. A ha-
sonlóságok mellett a kérõdzõ állatok IgG 
metabolizmusának jellegzetes különbsége, 
hogy az IgG1 molekula számos nyálkahár-
tya felszínére (tõgy, vékonybél, alsó légutak, 
uterus) szekretálódik és ott – az IgA protektív 
hatását kiegészítve – hatékonyan részt vesz 
az immunvédelemben. Az elmúlt években 
igazoltuk, hogy bár az ellés elõtt és azt kö-
vetõen is ki lehet mutatni az FcRn jelenlétét 
a tõgy acinus sejtjeiben, a receptorsejten 
belüli lokalizációjában jellegzetes különbség 

figyelhetõ meg. Míg az ellés elõtti idõszakban 
a receptor diffúzan tölti ki a citoplazmát, ad-
dig azt követõen a hámsejtek lumen felõli 
oldalán található. Minthogy a tõgy acinus 
sejtjeiben a korábbiakban csak IgG1 mole-
kulákat detektáltak, feltételezzük, hogy a 
szarvasmarha FcRn is ezeket a molekulákat 
köti és szekretálja (Kacskovics et al., 2000; 
Kacskovics, 2003; Mayer et al., 2005). A 
receptor szekréciós tevékenységének meg-
erõsítésére további szöveteket elemeztünk, 
amelyekben a korábbi vizsgálatok szintén 
IgG1 szekréciót mutattak ki. Vizsgálataink 
során az FcRn kifejezõdését a vékonybél 
kriptasejtjeiben (Mayer et al., 2002), illetve 
az alsó légutakban is detektáltuk (Mayer et 
al., 2004). 

Tekintettel arra, hogy a többi immunglo-
bulinhoz képest mindkét IgG alosztálynak 

– ebben az állatfajban is hosszú a felezési ideje 
– feltételeztük, hogy az FcRn ebben az állatfaj-
ban is expresszálódik az endotélsejtekben és 
védi az IgG molekulákat a gyors lebomlástól. 
Míg az endotélsejtek FcRn expresszióját im-
munhisztokémiai vizsgálatokkal igazoltuk (5. 
ábra), addig az FcRn IgG katabolizmusát be-
folyásoló szerepét funkcionális elemzésekkel 
erõsítettük meg. Ennek kapcsán elõször 

5. ábra • Szarvasmarha FcRn immunhiszto-
kémiai detektálása bõralatti kötõszövet erei-

ben (nyíl: ér, horizontális csík: 50 µm)
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kimutattuk, hogy a 125I jelölt emberi IgG ha-
tékonyan kapcsolódik a szarvasmarha FcRn 
receptorhoz, sõt ez az interakció lényegesen 
erõsebb, mint a szarvasmarha IgG–FcRn kap-
csolat. Tekintettel arra, hogy más állatfajban 
végzett vizsgálatok közvetlen összefüggést 
mutattak az IgG-FcRn kapcsolat erõsségére, 
és az IgG felezési idejére vonatkozóan (azaz 
minél erõsebb a kapcsolat, annál hosszabb 
a felezési idõ), feltételeztük, hogy az emberi 
IgG felezési ideje szarvasmarhában megha-
ladja a szarvasmarha IgG félélet idejét (Ghetie 

– Ward, 2002). Természetesen egy idegen 
immunglobulin befecskendezése a szarvas-
marhába immunreakciót vált ki (azaz humán 
IgG specifikus ellenanyagok jelennek meg), 
amelyek lényegesen befolyásolják a folyamat 
értékelését. E nemkívánatos folyamatot úgy 
tudtuk elkerülni, hogy a humán immunglo-
bulint olyan klónozott borjakba fecskendez-
tük, amelyek kis mennyiségben maguk is 
emberi immunglobulint termelnek (vagyis 
az emberi immunglobulinok számukra nem 
számítanak idegen fehérjének), mivel az em-
beri nehéz- és könnyûláncokat tartalmazó 
kromoszómarégiókat hordozzák (Kuroiwa 
et al., 2002). E kísérleteink alapján egyértel-
mûen igazoltuk, hogy az emberi IgG felezési 
ideje ezekben az állatokban lényegesen hos-
szabb, mint a szarvasmarha IgG felezési ideje, 
vagyis a szarvasmarha FcRn hatékonyan védi 
meg a keringõ IgG molekulákat a lebomlás-
tól. Kísérletünk további jelentõsége, hogy 
kimutattuk a humán IgG védettségét a szar-
vasmarhában, azaz az említett transzkromo-
szomális szarvasmarhák nemcsak termelik a 
humán IgG-t, hanem az FcRn lebomlásukat 

megakadályozva magas vérszintet is biztosít 
(Kacskovics et al., 2005). 

A szarvasmarha FcRn génregulációs elemzé
se riportergén technikával 

Mindezen vizsgálati eredményeink kapcsán 
merült fel bennünk az a kérdés, hogy milyen 
hatások befolyásolják a szarvasmarha FcRn gé-
nexpresszióját. E kérdés tisztázása érdekében 
elõször klónoztuk és karakterizáltuk a recep-
tor nehézláncának génjét (FCGRT), amely 
exon-intron szerkezetét tekintve hasonlónak 
bizonyult a korábban már elemzett humán és 
egérgénekkel összehasonlítva (6. ábra). Ezt 
követõen a kódoló szakaszt megelõzõ mint-
egy 1800 bp hosszú génszakaszt vizsgáltuk. 
Elemzéseink kapcsán elõször arra voltunk 
kíváncsiak, hogy mennyiben hasonlítanak 
a különbözõ állatfajok FCGRT promoter 
szekvenciái. Ismeretes, hogy a promoter 
szakaszokon található ún. transzkripciós 
faktorok kötõhelyei kevésbé érzékenyek a 
kisebb eltérésekre, mint például a fehérjéket 
kódoló mRNS, illetve a kötõhelyek közötti 
szakaszok nukleinsav összetétele alapvetõen 
nem befolyásolja a transzkripció hatékony-
ságát (a köztes szakaszok hosz-szának lé-
nyeges változása azonban természetesen hat 
rá). Ez magyarázza, hogy az evolúció során 
a promoter könnyebben változik meg, mint 
a fehérjét kódoló exonok. Mindezek alapján 
az egyes állatfajok rokon génjeinek promo-
ter hasonlósági elemzése a transzkripciós 
faktor kötõhelyek jellege és helye alapján 
lehetséges (Berezikov et al., 2004). Homo-
lógiavizsgálatunk alapján megállapíthattuk, 
hogy míg a szarvasmarha és a humán FCGRT 

6. ábra • A szarvasmarha FcRn nehézláncának (FCGRT) exon/intron szerkezete
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promoter szakaszai között bizonyos mértékû 
hasonlóság kimutatható (7. ábra), addig 
ugyanez nem mondható el a szarvasmarha 
és az egér, illetve a humán és az egér FCGRT 
vonatkozásában (ez utóbbi megállapítást 
mások is megerõsítették (Tiwari – Junghans, 
2005). Mindezek jól tükrözik a tényt, hogy 
az egyes állatfajokban expresszálódó FcRn 
receptorok jellegzetes különbségeket mu-
tatnak sejttípus és a sejtek fejlõdésspecifikus 
vonatkozásában (Tiwari – Junghans, 2005). 

Vizsgálataink következõ fázisában a szar-
vasmarha promoter transzkripciós faktor 
kötõhelyeit elemeztük TESS és TFSEARCH 
programokkal (a programok a TRANSFAC 
4.0 adatbázist használták; [Schug – Overton, 
1997; Heinemeyer et al., 1998; Wingender et al., 
2001]). Az így kapott lehetséges transzkripciós 
faktor kötõhelyeket három csoportba soroltuk: 
1. „tejfehérje” motívumok: STAT5, NF1, GR/
PR, YY1 – amelyeket a legtöbb, tejtermelés 
kapcsán kifejezõdõ gén promoterében ki 
lehetett mutatni; 2. „akut fázis” motívumok: 
c-Rel, IRF1/IRF2, NF-κB, IL-6 – amelyeket 
számos, az akut fázis idején aktiválódó gén 

promoterében lehet kimutatni; végül 3. „ál-
talános” motívumok: CREB, SP1 – amelyek 
a transzkripciós aktiváció során bizonyultak 
nélkülözhetetlennek számos kísérletben 
(8. ábra). 

Hangsúlyozzuk azonban, hogy ezek 
az elemzések pusztán a kezdeti tájékozó-
dásban segítenek, valódiságukat további 
kísérletes munkával kell megerõsíteni. Ezen 
az úton haladva a továbbiakban a promoter 
elemzését az ún. luciferáz rendszerrel vizs-
gáltuk. Ennek lényege, hogy a promotert 
egy olyan vektorba illesztettük, amely egy-
ben a luciferáz enzim kódoló szakaszát is 
tartalmazza (pGL3 vektor). A vektort szarvas-
marhasejtekbe transzfektáltuk és a promo-
ter aktivitására az általa indukált luciferáz 
aktivitásából következtettünk. Esetünkben 
tehát a luciferáz enzim aktivitását – amelyet 
a luciferin hozzáadásával luminométerben 
vizsgáltunk – az elõtte álló génszakasz, azaz 
a szarvasmarha FcRn promotere szabályozza. 
Elõkísérleti elemzéseink alapján az izolált 
génszakasz promoter jellegûnek bizonyult, 
mert a luciferáz aktivitás a promoter nélküli 

7. ábra • A szarvasmarha és a humán FcRn nehézlánc gén (FCGRT) promoter szakaszainak 
elemzése CONREAL programmal (TSS – transzkripciós starthely). Az oszlopok a két promoter 

szakasz (1800 bp) pozíció és transzkripciós faktor szerinti hasonlóságát mutatják.

8. ábra • A szarvasmarha FcRn nehézlánc gén (FCGRT) promoter szakaszának feltételezett 
transzkripciós faktor kötõhelyei TESS és TFSEARCH programokkal elemezve.
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„üres” vektorral összehasonlítva kb. har-
mincszoros emelkedést mutatott (9. ábra).

A bFcRn nehézlánc promoterének számí-
tógépes elemzése igen magas valószínûség-
gel jelzett egy NF-κB kötõhelyet (8. ábra), 
és ezért transzkripciós faktor kötõhely vizs-
gálatainkat e kötõhely elemzésével kezd-
tük meg. Vizsgálataink során HC11 (egér 
emlõmirigy epitélsejtvonal), JAR (humán 
trofoblaszt) és HEK293 (humán embrioná-
lis vesehám) sejtvonalakba a szarvasmarha 
FcRn nehézlánc promoterét (luciferáz), s egy 
olyan konstrukciót transzfektáltunk, amely egy 
citomegalovírus promoter által expresszióra 
késztetett p65 fehérjét fejez ki. A p65 az NF-κB 
transzkripciós faktor egyik alegysége, amely 
vagy homodimer, vagy pedig a sejtekben 
natív módon is elõforduló másik alegységgel 
(p50) heterodimert képez, és az adott DNS 
szegmenshez kötõdve aktivál (Li – Verma, 
2002). Kísérletünk során meggyõzõdtünk 
arról, hogy az NF-κB fokozza a szarvasmarha 
promoter aktivitását (10. ábra). Ezt az ered-
ményünket további vizsgálatokkal (az NF-κB 
kötõhely mutációval történõ semlegesítése, 
electromobility shift assay, supershift assay) 
is megerõsítettük. 

A szarvasmarha FcRn elemzése transzgén 
technikával 

Mivel az FcRn receptor legalább két eltérõ 
funkció ellátásában vesz részt, nevezetesen 
a maternális immunitás pre- és postnatális 
átadása, illetve a vér mindenkori magas IgG 
szintjének biztosítása, feltételezhetõ hogy 
az evolúció során a receptor fehérjeszintézi-
sének szabályozására legalább két, az eltérõ 
szövetspecifitást biztosító mechanizmus ala-
kult ki. Ahhoz, hogy az in vitro kísérletekben 
azonosított szabályozó elemeket, illetve azok 
in vivo szerepét vizsgálni tudjuk, olyan transz-
genikus állatmodellt kellett létrehoznunk, 
amely az elméletileg lehetséges legponto-
sabb módon „másolja le” mind a gén szövet- 
és fejlõdésspecifikus kifejezõdését, mind 
pedig a génrõl átíródó fehérje mennyiségét. 
A „hagyományos” transzgén konstrukciókkal 
létrehozott transzgenikus állatok az ismert 
szabályozó elemek optimális kombinációja 
esetében is, döntõ többségükben a transzgén-
integráció helyétõl függõ génkifejezõdést 
mutatnak, melyhez igen gyakran ektopikus 
expresszió (olyan szövetben is kifejezõdnek, 
ahol az endogén gén nem termelõdik) és a 
kópiaszámtól függetlenül változó mennyisé-
gû géntermék keletkezése is társul. 

Egy olyan gén esetében, mint a szarvas-
marha FcRn receptor, ahol a legfontosabb sza-
bályozó elemekrõl egyelõre csak korlátozott 
ismereteink vannak, az egyik lehetséges meg-
oldás egy ún knock in, génkicserélt, transz-
genikus állat létrehozása lenne, melyben az 
FcRn gén kódoló szakaszát kicserélnénk egy 
könnyen nyomon követhetõ indikátor génre, 
például lac Z-re, és ebben a modell állatban 
próbálnánk választ kapni arra, hogy van-e a 
szabályozó hatású molekuláknak (például 
hormonoknak) olyan kombinációja, mellyel 
az állatot kezelve szövetspecifikus módon 
befolyásolni tudjuk az FcRn receptor men-
nyiségét és/vagy fejlõdési szakasztól függõ 
megjelenését. Ilyen típusú transzgenikus 

9. ábra • A szarvasmarha FcRn nehézlánc gén 
(FCGRT) promoter szakaszának elemzése lu-
ciferáz rendszerben. Az izolált mintegy 1800 
bp hosszú kódoló régió elõtti génszakasz 
(bFP2-pGL3) promoter jellegûnek bizonyult, 
mert a luciferáz aktivitás a promoter nélküli 

„üres” vektorral (pGL3) összehasonlítva kb. 
harmincszoros emelkedést mutatott.
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szarvasmarhát azonban még senkinek sem 
sikerült létrehoznia, az egér endogén FcRn 
receptorának ily módon történõ vizsgálata 
pedig azért nem volna célszerû, mert a szar-
vasmarha (általánosabban a kérõdzõ) FcRn 
receptor vélhetõen olyan tulajdonságokkal 
is rendelkezik, melyek más fajok, így az egér 
FcRn receptorára nem jellemzõek. Ilyen 
például az IgG1 öt-tízszeres koncentrációja a 
kolosztrumban a szérumhoz képest, melyért 
feltehetõen az FcRn receptor felelõs.

Ez esetben tehát az optimális megoldást 
egy olyan transzgenikus modellállat létreho-
zása jelenti, amelyben a vélhetõen teljes, ún. 

„expressziós domén” biztosítja a gén integrá-
ciós helytõl független, kópiaszámfüggõ 
kifejezõdését (11. ábra). A mesterséges 
kromoszómák, illetve mesterséges kromo-
szóma típusú vektorok (YAC – Mega Yeast 
Artificial Chromosome, BAC – F-factor-based 
Bacterial Artificial Chromosome; PAC – P1-
derived Artificial Chromosome) alkalmasak 
nagyméretû genomikus fragmentek befo-
gadására, ezért megfelelõek az általunk terve-
zett transzgenikus kísérlet vektorának. Mind-
ezek alapján a szarvasmarha FcRn receptor 
nehézlánc teljes kódoló szakaszát tartalmazó 

~100–40 kb méretû BAC klónokat izoláltunk 

10. ábra • A szarvasmarha FcRn nehézlánc promoter indukálása az NF-κB transzkripciós 
faktorral (p65) három különbözõ sejtvonalban.

11. ábra • A szövet- és fejlõdésspecifikus, magas szintû génkifejezõdéshez szükséges szabá-
lyozó elemek bemutatása

Kacskovics – Mayer – Kis – Doleschall – Bõsze – Bender • Az IGG transzportja…
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és karakterizáltunk, majd injektálásukkal 
transzgenikus egérvonalakat állítottunk elõ. 
Mivel az FcRn egy heterodimer molekula 

– egy nehézlánc és egy könnyûlánc (β2m) 
alkotja, hangsúlyoznunk kell, hogy rendsze-
rünkben a szarvasmarha-nehézlánc illetve az 
egér-könnyûlánc fogja a receptort kialakíta-
ni. Korábbi in vitro elemzésünk során azt 
tapasztaltuk, hogy az egérhez közeli, rokon 
patkány β2m funkcionális egységet alkot a 
szarvasmarha nehézlánccal, és képes az IgG 
molekulákat specifikusan megkötni (Kacs-
kovics et al., 2000). Ennek alapján feltételez-
zük, hogy a szarvasmarha FcRn nehézlánc 
funkcionális FcRn receptort képez az egér 
β2m molekulával is, hiszen a patkány és az 
egér β2m között nincs értékelhetõ eltérés a 
receptor IgG kötõpontján.

A transzgenikus egerek szarvasmarha FcRn 
nehézlánc expresszióját májból izolált RNS 
Northern-blot elemzésével ellenõriztük, és 
megállapítottuk, hogy az FcRn expresz-sziója 
a vizsgált két vonalban kópiaszámfüggõ. Ez az 
eredmény alátámasztja kezdeti várakozásainkat, 
azaz a BAC transzgenezis valóban a transzgén 
által meghatározott, a beépülés helyétõl függet-
len génkifejezõdést eredményez, és lehetõvé 
teszi különbözõ, génregulációt célzó in vivo 
kezelések elvégzését. 

Következtetések 

Eddigi eredményeink azt mutatják, hogy a szar-
vasmarha neonatalis Fc receptor (FcRn) nemcsak 
a tõgyben, hanem más szervek azon sejtjeiben 
fejezõdik ki, amelyek a nyálkahártya immunvé-
delmében közremûködõ IgG1 szekrécióját bizto-
sítják. További elemzéseink megerõsítették, hogy 
ez a receptor a szarvasmarha vérér endotélsejt-
jeiben is kifejezõdik, és hasonlóan az eddig 
vizsgált fajokhoz, megakadályozza a keringõ 
IgG gyors lebomlását. Tisztázásra vár, hogy az 
epitélsejtekben milyen módon történik az IgG 
transzcitózisa, milyen tényezõk befolyásolják 
a receptor intracelluláris lokalizációját, és 
milyen hatással bír a tõgyszövetben tapasz-
talt átrendezõdés a sejtek IgG transzportjára. 
Fontos kérdés, hogy milyen faktorok befo-
lyásolják a receptor expresszióját ezekben a 
sejtekben, és hogyan lehetne azt mestersé-
gesen befolyásolni. A további elemzéshez 
transzgenikus egérvonalakat állítottunk elõ, 
amelyek alkalmasnak tûnnek eredményeink 
in vivo kísérletekkel történõ kiegészítésére, 
ill. a szervezetben zajló összetett folyamatok 
pontosabb elemzésére. 
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