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RÖVIDÍTÉSEK 

AP – alkalikus-foszfatáz 

BAC – bakteriális mesterséges kromoszóma (bacterial artificial chromosome) 

bp – bázispár 

BSA – bovine serum albumin 

cDNS – komplementer DNS 

DEPC – dietil-pirokarbonát 

EDTA – ethylene diamine-tetraacetic acid 

FCGRT – FcRn nehézláncát kódoló gén 

FcRn – neonatális Fc receptor 

FISH – fluorescens in situ hibridizáció 

GFP – zöld fluoreszcens fehérje (green fluorescent protein) 

HCG – human chorionic gonadotrophin 

HRP – horse radish peroxidase 

LPS – lipopoliszacharid 

MAC – emlıs mesterséges kromoszóma (mammalian artificial chromosome) 

MAR – matrix attachment region 

MHC – major histocompatibility complex 

NEO – neomicin szelekciós marker 

OPD – orto-feniléndiamin 

OVA – ovalbumin 

PAC – P1-artificial chromosome (P1-fágalapú mesterséges kromoszóma) 

PBS – foszfát pufferelt fiziológiás sóoldat 

PCR – polimeráz láncreakció (polymerase chain reaction) 

PFCA – pulse field certified agarose 

PFGE – pulse field gel elektrophoresis 

PMSG – pregnant mare serum gonadotrophin 

RT-PCR – reverz transzkripciót követı polimeráz láncreakció 

TBS – tris pufferelt fiziológiás sóoldat 

TG – transzgénikus 

TRIS – tris(hydroxymethyl)aminomethane 

WT – vad típus 

YAC – élesztı mesterséges kromoszóma (yeast artificial chromosome)
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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŐZÉSEK 

 

A szervezetben található immunglobulinok (Ig) közül legjelentısebb és egyben a vér-

pályában legnagyobb mennyiségben jelenlevı ellenanyag – az IgG – védelmet biztosít víru-

sok, baktériumok, illetve parazitás fertızések ellen. Az antigénnel történı kapcsolódását kö-

vetıen allergiás és gyulladásos reakciókat vált ki, amellyel aktiválja az immunsejteket és az 

extravasatio folyamatával a kívánt szöveti helyre irányítja ıket. Kérıdzık esetében a transz-

portált IgG alosztályok közül a szekrétum mintegy tízszer annyi IgG1 mint IgG2 molekulát 

tartalmaz, bár e két osztály vérben lévı koncentrációja szinte azonos. A kolosztrum csaknem 

százszor annyi immunglobulint tartalmaz, mint a tej és a kolosztrum IgG1 koncentrációja 

mintegy ötszöröse a vérplazma értékének. A fiatal kérıdzık esetén azonban a már vérpályába 

került IgG1 egy része a vékonybél crypta sejtjeinek aktív transzportáló tevékenysége révén 

ismét a lumenbe kerül, ahol hozzájárul az emésztıtraktus specifikus immunvédelméhez. 

Funkcionális anyai immunglobulinokat a vékonybél szekrétuma mellett a légutak nyálkahár-

tya szekrétumaiban is kimutattak. A nyálkahártya IgG1 szekréciója kifejlett egyedekben is 

többféle szövetben kimutatható. E tények ismeretében korábban egy olyan transzportreceptort 

feltételeztek, amely egyrészrıl a két domináns IgG alosztály közül az IgG molekulát preferál-

ja mind a kötésben, mind/vagy a sejten keresztüli transzportban, másrészrıl ennek a receptor-

nak az expressziója az ellés idején jelentısen fokozódik. 

Az epithel sejtekben expresszálódó IgG kötı illetve transzportáló Fc receptornak csak 

egyetlen típusát ismerjük. Ez a receptor az MHC I. típusú Fc receptor (FcRn), amely külön-

bözı epitheliális barrieren keresztül transzportálja az IgG-t, sıt több állatfajban a maternális 

immunanyagok átvitelét is megvalósítja. Az FcRn receptor egy heterodimer molekula, amely 

egy α-láncból és a hozzá másodlagos kötıerıkkel kapcsolódó β2-mikroglobulinból épül fel. 

Az FcRn-t elıször újszülött rágcsálók bélhámsejtjeiben azonosították, ezt követıen kimutat-

ták az emberi placenta syncytiotrophoblast sejtjeibıl és számos, az IgG-t transzportáló epithel 

sejtbıl, valamint vérér endothel sejtekbıl. Az epithel sejtekben expresszálódó FcRn az IgG 

transzportban, az endothel sejtekben jelen lévı receptor pedig az IgG homeosztázisában ját-

szik szerepet. Kacskovics és munkatársai az utóbbi idıben klónozták a szarvasmarha FcRn α-

láncát és Northern blottal több szövetbıl, köztük a tıgybıl és a vékonybélbıl is kimutatták 

ezen gén expresszióját (Kacskovics et al. 2000). Az IgG hiánya – ellentétben más 

izotípusokkal (IgM, IgA, és IgE) – akár letális kimenetelő kórfolyamatokhoz is vezethet. Az 

emlısállatok összetett folyamatokkal biztosítják az IgG pre- illetve postnatalis transzportját 
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(maternális immunitás) valamint a vér mindenkori magas IgG szintjét. E két folyamat biztosí-

tását a jelenlegi ismereteink szerint az FcRn receptor valósítja meg. 

Az emlısök evolúciója során összetett folyamatok alakultak ki, amelyek az elıbb em-

lített IgG izotípus praenatalis és/vagy postnatalis transzportját biztosítják. Az evolúció során 

ez a receptor az említett két funkcióhoz rendkívüli módon adaptálódott és két eltérı rendszer-

ben mőködik az érintett sejttípusokban. Mivel az FcRn receptor legalább két eltérı funkció 

ellátásában vesz részt (maternális immunitás, vér IgG szint szabályozása) feltételezhetı, hogy 

az evolúció során a receptor fehérjeszintézisének szabályozására legalább két, az eltérı 

szövetspecifitást biztosító mechanizmus alakult ki. Ezen túlmenıen számos olyan epitheliális 

szövetben kimutatták az elıfordulását (pl. vesehámsejtek, felnıtt emberi vékonybél) ahol az 

FcRn receptor szerepe mindezidáig nem tisztázott. 

Ahhoz hogy az in vitro kísérletekben azonosított szabályozó elemeket, illetve azok in 

vivo szerepét vizsgálni tudjuk, olyan transzgénikus állatmodellt kell létrehoznunk, amely az 

elméletileg legpontosabb módon másolja le mind a gén szövet- és fejlıdésspecifikus kifejezı-

dését, mind pedig a génrıl átíródó fehérje mennyiségét. A hagyományos transzgén konstruk-

ciókkal létrehozott transzgénikus állatok az ismert szabályozó elemek optimális kombinációja 

esetében is döntı többségükben a transzgén integráció helyétıl függı génkifejezıdést mutat-

nak, melyhez igen gyakran ektopikus expresszió (olyan szövetben is kifejezıdnek ahol az 

endogén gén nem) és a kópiaszámtól függetlenül változó mennyiségő géntermék keletkezése 

is társul. 

Egy olyan gén esetében mint a szarvasmarha FcRn receptor ahol a legfontosabb szabá-

lyozó elemekrıl egyenlıre csak korlátozott ismereteink vannak az egyik lehetséges megoldás 

egy úgynevezett „knock in”, génkicserélt transzgénikus állat létrehozása lenne melyben az 

FcRn gén kódoló szakaszát kicserélnénk egy könnyen nyomon követhetı indikátor génre pél-

dául lac Z-re. Ebben a transzgénikus szarvasmarhában megpróbálhatnánk választ kapni arra, 

hogy van-e szabályozó hatású molekuláknak (pl. hormonoknak) olyan kombinációja, mellyel 

az állatot kezelve szövetspecifikus módon befolyásolni tudjuk az FcRn receptor mennyiségét 

és/vagy fejlıdési szakasztól függı megjelenését. Ilyen típusú szarvasmarhát azonban még 

senkinek nem sikerült elıállítani. Az egér FcRn receptorának ilyen módon történı vizsgálata 

pedig azért nem volna célszerő, mert a szarvasmarha (általánosabban a kérıdzı) FcRn recep-

tor vélhetıen olyan tulajdonságokkal is rendelkezik, melyeket az egér (rágcsálók) FcRn re-

ceptorára nem jellemzıek. Ilyen például az IgG1 5-10-szeres koncentrációja a kolosztrumban 

a szérumhoz képest. Ebben az esetben tehát az optimális megoldást egy olyan transzgénikus 

modellállat létrehozása jelenti, amelyben vélhetıen teljes expressziós domén biztosítja a szar-
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vasmarha FcRn receptor α-láncát kódoló gén integrációs helytıl független, kópiaszámfüggı 

kifejezıdését. 

A mesterséges kromoszómák, illetve mesterséges kromoszóma típusú vektorok (YAC, 

BAC, PAC) alkalmasak nagymérető genomi fragmentumok befogadására ezért megfelelıek a 

tervezett transzgénikus egérmodell vektorának. Kísérleteim kezdetekor Magyarországon még 

nem állítottak elı BAC transzgénikus egeret ezért a tervezett rendszer ebbıl a szempontból 

nézve úttörı jelleggel bírt. Mivel az FcRn egy heterodimer molekula hangsúlyoznom kell, 

hogy a tervezett kísérletben a szarvasmarha nehézlánc és az egér könnyőláncok fogják a re-

ceptort felépíteni. Elméletileg felmerült a kérdés, hogy vajon egy ilyen molekula megırzi-e az 

eredeti funkcióját és képes lesz-e IgG-t kötni. In vitro patkány sejtvonalon kapott elızetes 

adatok alapján feltételeztük, hogy a szarvasmarha FcRn α-lánc funkcionális receptort képez 

az egér β2 mikroglobulinnal hiszen a patkány és az egér β2 mikroglobulinja közötti eltérés 

jelentéktelennek tőnt. Remélhetı volt az is, hogy a receptor kifejezıdésével és mőködésével 

kapcsolatos, eddig feltáratlan élettani jelenségek pontosabb tanulmányozása is lehetıvé válik. 

A BAC transzgenezis eredményességének és hasznosságának igazolására bemutatom 

egy, a humán glicin transzporter 1-et kódoló gént (SLC6A9) expresszáló transzgénikus egér-

vonal elıállítását is. 



 

 10 



Irodalmi áttekintés 

 11 

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. Aktív immunitás 

 

A T- és B-memóriasejtek által az antigének „ujjlenyomata” megırzıdik. Egy ismételt 

találkozás esetén a létrejövı gyorsabb és erıteljesebb immunválasz lehetıvé teszi a fertızést 

okozó ágensek elpusztítását mielıtt azok jelentısen elszaporodnának. Ezt nevezzük aktív 

immunitásnak. Az antigén szervezetbe jutásának módja szerint beszélhetünk természetes és 

mesterséges immunitásról. Az aktív immunizálás mesterséges kiváltását a megelızı (preven-

tív) oltás szolgálja. Ez egy olyan eljárás, amely egy egyed vagy egy állomány a fertızések 

miatt bekövetkezett károsodását csökkenteni vagy kiiktatni szándékozik. Ebben az esetben a 

szervezet immunválaszát szándékosan provokáljuk ki. Az aktív immunizáláshoz ritkán egy-

szeri antigén bejuttatás is elégséges. Leggyakrabban azonban ismételt (booster) oltások szük-

ségesek a megfelelı szintő védettség kialakításához. 

 

 

2.2. Mesterséges passzív immunizálás 

 

Fertızésveszélynek kitett állatot vagy állományt úgynevezett hiperimmun savóval ke-

zelve mesterséges passzív immunitást lehet kialakítani. A hiperimmun savó az adott antigénre 

specifikus ellenanyagot (IgG) tartalmazó, lehetıleg fajazonos szérum. A passzív immunitás az 

IgG molekula metabolikus megújulási idejétıl (metabolic turnover), valamint az alkalmazott 

dózistól függıen csak néhány hétig tart. 

 

 

2.3. Természetes passzív immunitás 

 

Már a jelenkori tudományos, immunológiai ismeretek elterjedése elıtt jól ismert volt a 

gazdasági haszonállatokkal foglalkozók körében az a jelenség, hogy a csikó, bárány vagy bor-

jú, amely születése után nem jutott kolosztrumhoz, rövid idın belül elpusztult. Elıször 1892-

ben Paul Ehrlich hívta fel arra a figyelmet, hogy a bekövetkezı elhullás oka valamilyen fertı-

zı betegség (Ehrlich 1892). Az ismeretek bıvülésével azóta kiderült, hogy ezen újszülöttek 

immunrendszere a megszületést követı hetekben meglehetısen fejletlen és ezért nem tud ha-

tékonyan részt venni a fertızések megakadályozásában. A kezdeti idıleges védelmi hiányt az 
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anya immunrendszere által termelt ellenanyagok pótolják, amelyek a kórokozók széles spekt-

rumával szemben nyújtanak specifikus védelmet. Anyai vagy maternalis immuntranszportnak 

nevezzük azt a folyamatot, amelynek során az anya jelentıs mennyiségő immunglobulin „át-

adásával” biztosítja az újszülött életben maradását az élet elsı néhány hetében. Az anyában 

olyan ellenanyagok találhatók, amelyeket a környezetében található kórokozókkal szemben 

termelt. Minthogy az újszülött természetes élettere rendszerint megegyezik az anyáéval, az 

ilyen módon nyert „tapasztalat” hatásos az újszülöttet fenyegetı kórokozók semlegesítésében 

is. Ehrlich korai sejtését, amely szerint a kérıdzı állatok elıteje (kolosztruma) az újszülöttnek 

idılegesen védelmet nyújtó ellenanyagokat tartalmaz, csak 1946-ban igazolta Emil Smith, aki 

a szarvasmarha kolosztrum fı összetevıjét immun laktoglobulinként jelölte meg (ma immun-

globulin IgG1) (Smith 1946). A kérıdzık tıgy acinus sejtjei a különbözı élettani fázisokban 

(kolosztrum szekréció elıtt illetve azt közvetlenül követıen, tej szekréció, szárazon állás) 

eltérı intenzitással juttatják az IgG molekulákat a vérbıl a kolosztrumba illetve a laktáció 

késıbbi fázisában a tejbe. 

Az emlısöket az anyai immunglobulin utódba irányuló transzportja alapján három 

csoportba sorolják (1. ábra). A fıemlısök, köztük az emberszabásúak és az ember valamint a 

nyúl (I. csoport) a magzati élet során, a heamochorialis méhlepényen keresztül (in utero) kap-

ják meg a maternalis immunglobulinok teljes készletét, így az újszülöttek vérében jórészt az 

anyai immunglobulinok (IgG) jelennek meg. Emellett e fajok újszülöttei jelentıs mennyiségő 

IgA molekulát is felvesznek az anyatejjel, amely helyileg a béltraktusban vesz részt a kóroko-

zók visszaszorításában, de a vérbe nem, vagy csak csekély mértékben szívódik fel. Ezzel 

szemben a domesztikált háziállatok (ló, a sertés és a kérıdzık; III. csoport) magzatai a 

maternalis immunglobulin készletet (elsısorban IgG) nem in utero, hanem a születést követı 

néhány óra alatt elfogyasztott föcstej (kolosztrum) révén veszik fel. Ezeknél a fajoknál az 

ellést követı néhány napban az elıtej (kolosztrum) magas koncentrációjú ellenanyagtartalma, 

a tejbe szekretálódó proteáz inhibítor támogató hatása, az újszülött emésztınedveinek még 

nem kielégítı proteáz aktivitása valamint a vékonybél nyálkahártyájának mikrobolyhain lévı 

kefeszegély záródásának késedelme miatt az anyai ellenanyagok sértetlenül felszívódhatnak. 

Ezen folyamatra alkalmas idıtartam fajonként változó, átlagosan a születést követı 24-48 óra. 

A rágcsálók, valamint a ragadozók (II. csoport) újszülöttjei mind in utero, mind pedig a 

kolosztrum révén részesülnek a maternalis immunitásban (Butler 1999). 
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2.3.1. A kérıdzık maternalis immuntranszportjának jellemzıi 

 

Az epitheliochorialis placentával rendelkezı kérıdzıknél a maternalis immunitás át-

adása, vagyis az anyai IgG transzport, nem a méhlepényen keresztül, hanem kizárólag a 

kolosztrum felvételével valósul meg. E folyamat elsı lépése, a tıgy kolosztrumba irányuló 

IgG szekréciója már régóta ismert. Az IgG1 szérum-kolosztrum irányú transzportját elıször 

1961-ben Dixon és munkatársai mutatták ki (Dixon 1961). A kérıdzıkben a vér IgG1 és IgG2 

koncentrációja közel azonos (1. táblázat). Sasaki és munkatársainak radioaktív izotóppal jelölt 

immunglobulinokkal végzett vizsgálata alapján igazolható volt, hogy az ellést megelızı idı-

ben a jelölt IgG1 és IgG2 egyforma megoszlást mutat az intra- és extravaszkuláris terekben 

(Sasaki et al. 1976). Azonban ellés elıtt közvetlenül az immunglobulin metabolizmusban je-

lentıs változások következnek be. A plazma IgG1 termelıdés, vagyis az IgG1 belépése a vér-

keringésbe megnövekszik és az ellés elıtti napokon éri el a maximum értéket. 

 

 

 

1. ábra A maternális immuntranszport különbözı típusai emlısállatokban (Kacskovics, 2003) 
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Testfolyadék IgG1 IgG2 IgA IgM 

Szérum 11,2 (6,0-15,1) 9,2 (5,0-13,5) 0,37 (0,006-1,0) 
3,05 (0,6-
4,3) 

Kolosztrum 
(savó 

46,4 (30,0-75,0) 2,87 (1,9-4,0) 5,36 (1,8-14,5) 
6,77 (3,2-
12,1) 

Tej (ellés után 
több mint két 
héttel 

0,58 (0,33-1,2) 0,055 (0,037-0,06) 0,081 (0,5-0,11) 
0,086 
(0,037-0,15) 

Orrnyálkahártya 
szekrétuma 

1,56  2,81 (1,76-3,9) 
0,4 (0,23-
0,56) 

Nyál 0,034 (0,017-0,05) 0,016 (0,01-0,02) 0,34 (0,17-0,56) 
0,006 
(0,002-0,01) 

Könny 0,32 (0,13-0,54) 0,01 (ny-0,13) 2,72 (0,006-0,39) 0,176 

Vizelet 0,009 nyomokban 0,0013 nyomokban 

Epe 0,10 0,09 0,08 0,05 

Hüvely szekré-
tuma 

0,23 0,13 0,9  

 

A plazma IgG1 felezési ideje és koncentrációja ugyanakkor lecsökken. Ez utóbbi két 

változás együtt jár a kolosztrumban az IgG1 nagyarányú felhalmozódásával (Sasaki et al. 

1976). A fent említett, a tıgy acinus sejtjein keresztül történı IgG1 transzport az ellést meg-

elızı 2-3 hétben zajlik és egybeesik a vér IgG1 koncentrációjának csökkenésével (Newby és 

Bourne 1977). Az ellést követı napokban a tejben az IgG1 koncentrációja mintegy két nagy-

ságrenddel csökken. A transzport ellés körüli idızítése és nagyfokú szelektivitása specifikus 

receptor mediált folyamatot feltételez, amelyet szövettani és radioreceptor elemzések eredmé-

nyei is alátámasztanak (Kacskovics et al. 2006). Egy kutatócsoport immunhisztokémiai vizs-

gálatokkal kimutatta, hogy az IgG1 ellés elıtt fıképpen a tıgy acinus epithel sejtjeiben és a 

lumenben található. Az IgG2 fıleg az interstitiumban volt jelen, az acinus sejtekben nem de-

tektálták. Az ellés után az IgG1-re és az IgG2-re jellemzı eltérı festıdési mintázatot nem 

lehetett megfigyelni. A laktáló szövetben mindkét alosztály az interstitiumban helyezıdött el. 

A tıgy kötıszövetes állománya az elızı adatok szerint extravaszkuláris raktárként (pool) 

szolgálhat a szérumfehérjék, köztük az IgG számára. A vemhesség utolsó hetében a tıgy 

interstitiumában jelentısen lecsökkent IgG1 mennyisége az acinus sejtek aktív transzportjá-

nak eredménye (Leary et al. 1982). Brandon és munkatársai feltételezték, hogy az IgG1 sze-

lektív transzepitheliális transzportját a bazális vagy intracelluláris membránon fellelhetı re-

1. táblázat Szarvasmarha immunglobulinok koncentrációja (mg/ml) a szérumban és egyes nyálkahártya szekré-
tumokban (Butler 1983) 
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ceptorok segítik (Brandon et al. 1971). Immunhisztokémiai és receptor analízis vizsgálatok 

eredményei igazolták, hogy valóban egy nagy affinitású, az ellés körüli idıszakban jelentısen 

felszaporodó, a tıgy epithel sejteken expresszálódó IgG1 receptor biztosítja az IgG1 vérbıl 

kolosztrumba való átjutását. Receptorkinetikai paraméterek meghatározásával sikerült jelle-

mezni a transzportot végzı IgG1 receptormolekulákat. Funkcionális anyai immunglobulino-

kat a vékonybél szekrétuma mellett a légutak nyálkahártya szekrétumaiban is kimutattak 

(Belknap et al. 1991). Ismert továbbá, hogy nemcsak az újszülött állatok, hanem a felnıtt ké-

rıdzık esetén is az IgG1 az IgA molekulához hasonlóan számos nyálkahártya felületre aktí-

van szekretálódik és ott hozzájárul az immunvédelemhez. Ezt támasztja alá az a kísérlet, 

amelynek során teheneknek intravénásan radioaktív IgG1 és IgG2 molekulákat adtak. A vér-

plazmából származó jelölt molekulák megjelentek a légutak felületén (bronchusok), a méh-

ben, a hüvelyben, a gyomorban, az epehólyagban és a bélben. A szervektıl függıen az IgG1 

szelektív transzportját lehetett megfigyelni az egyes nyálkahártya szekrétumokban (Curtain et 

al. 1971). A kérıdzık IgG1 molekulájának kiemelt szerepét az teszi lehetıvé, hogy ez az 

izotípus az IgA-hoz hasonlóan nagyfokú rezisztenciát mutat in vitro (pronáz enzim) és in vivo 

(a vékonybélben található gastrointestinalis enzimek) proteolízissel szemben (Newby és 

Bourne 1976). 

 

 

2.4. Az FcRn receptor felépítése és tulajdonságai 

 

A neonatalis Fc receptor (FcRn) egy olyan heterodimer fehérje, amely szerkezetileg és 

filogenetikailag az MHC-I molekulával szoros rokonságot mutat. A receptor α-lánca az MHC-

I. osztályéhoz hasonló. Három extracelluláris doménbıl, a sejtmembránban „horgonyzó” 

transzmembrán régióból és citoplazmikus farokrészbıl épül fel. Az α-lánchoz másodlagos 

kötıerıkkel β2-mikroglobulin kapcsolódik (2. ábra). A receptor pH-függı módon, enyhén 

acidikus környezetben megköti az IgG molekulát, míg semleges vagy enyhén bázikus közeg-

ben az IgG-FcRn komplex disszociál (West és Bjorkmann 2000). A röntgen-krisztallográfiás 

elemzés igazolta, hogy az FcRn molekula szerkezete valóban hasonlít az MHC-I. molekulá-

kéhoz (Burmeister et al. 1994), azonban a peptidkötı zseb, amelyhez a klasszikus és nem 

klasszikus MHC-I. molekuláknál peptid, vagy egyes esetekben glikolipid ligandum kapcsoló-

dik (Bjorkman et al. 1987, Bjorkman et al. 1987, Zeng et al. 1997, Joyce et al. 1998) térben 

nem hozzáférhetı. Az FcRn-IgG kölcsönhatás a T-sejt-receptor-peptid-MHC-I. interakciótól 

eltérı módon zajlik, amennyiben a T-sejt-receptor két MHC hélixet feszít szét és diagonális 
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irányultságban kötıdik a peptidhez (Garboczi et al. 1996, Garcia et al. 1996). In vitro kísérle-

tek alátámasztják az FcRn dimerizáció szerepét a nagy affinitású IgG kötésben, ahol az ún. 

„fekvı” komplexben (lying-down complex) egy FcRn dimer kötıdik az IgG/Fc molekulához 

(Raghavan et al. 1994, Raghavan et al. 1995, Vaughn et Bjorkman 1997, Vaughn et al. 1997). 

 

2.5. Az FcRn szerepe a rágcsálók IgG transzportjában 

 

Az FcRn-t elıször rágcsálókban egy olyan szállító receptorként azonosították, amely 

az anyai immunglobulinokat az újszülött állat vérkeringésébe juttatja az újszülött bélhámsejt-

jein keresztül (Rodewald és Kraehenbuhl, 1984). Az elsı izolált patkány bélhámsejt membrá-

non történt vizsgálatok azt mutatták, hogy az FcRn pH-függı módon köti az IgG molekulát. A 

kapcsolódás enyhén savas közegben (pH 6.0-6.5) jön létre, míg semleges-enyhén bázikus 

közegben (pH 7.2-7.5) disszociál az IgG/FcRn komplex (Rodewald 1973, Rodewald 1976, 

Rodewald 1980, Rodewald és Abrahamson, 1982). Az elıbbi eredmények és a szövettani 

elemzések alapján alkották meg azt az elképzelést, amely az FcRn IgG transzportáló szerepét 

írja le (3. ábra). 

2. ábra A neonatalis FcRn receptor felépítése (West és Bjorkman, 2000) 
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Az IgG az epithel sejtek lumenális felszínén, enyhén savas közegben, az FcRn molekulához 

kötıdik, és az FcRn-IgG komplexet receptor-mediált endocitózissal veszi fel a sejt. A komp-

lexek transzcitózis útján keresztüljutnak a sejten, ezt követıen exocitózissal a bazolaterális 

oldalra kerülnek, ahol a magasabb pH értéken szétválik a receptor és a ligandum (Rodewald 

és Kraehenbuhl, 1984). 

A patkány szikzacskó belsı csíralemezben expresszálódó FcRn szerepét kutatva meg-

állapították, hogy az FcRn-IgG interakció az apikális vesiculákban zajlik, és nem a szikzacskó 

sejtjeinek felszínén (Roberts et al. 1990). Ráadásul a sejtfelszínen nem tudták kimutatni a re-

ceptor expresszióját. E megállapítások ahhoz az elgondoláshoz vezettek, hogy a szikzacskó-

ban az FcRn IgG kötés csak a nem-specifikus, folyadék fázisú pinocytosist követıen alakul 

ki. A savas kémhatású endoszómákban megkötıdik az IgG, átszállítódik a sejten a 

3. ábra IgG transzport. Újszülött patkányok vékonybelében – ahol a pH enyhén savas (pH 6.0-6.5) – az 
enterocitákon található FcRn-hez kötıdik az IgG majd az enterociták endocitózissal felveszik (1). Azoknál a 
sejteknél, ahol az extracelluláris folyadék pH-ja semleges, folyadék fázisú endocitózissal kerül a sejtekbe az IgG 
(2). Ebben az esetben az IgG a korai endoszómák savas környezetében kötıdik az FcRn-hez. Az FcRn-IgG komp-
lex a sejt bazolaterális oldalára szállítódik (3), ahol a semleges pH elısegíti a ligandum disszociációját és a 
szekréciót (Rodewald és Kraehenbuhl, 1984). Kép eredete: www.nature.com 
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bazolaterális oldalra, és a gyengén bázikus közegben kiszabadul a komplexbıl. Tehát lénye-

ges különbség van a szikzacskó és a bél IgG szállító mechanizmusában. A fennálló különbség 

eredményezheti, hogy a szikzacskónál a transzport kevésbé hatékony (különösen alacsony 

IgG koncentrációnál), mert az IgG nem kapcsolódik sejtfelszíni receptorokhoz, és az FcRn 

csakis pH-függı módon köti a ligandumát. Érdekes in vitro kísérleti adat, hogy az újszülött 

vékonybélnél nem feltétlenül szükséges, hogy az epithel sejtek apikális része savas közegben 

legyen a transzcitózis létrejöttéhez (Benlounes et al. 1995), ami azt jelzi, hogy az IgG recep-

tor-mediált sejtfelszíni kötıdése ennél a szövetnél sem elıfeltétele az IgG felvételnek. FcRn 

alfa-lánc hiányos egerek vizsgálata azt bizonyította, hogy az FcRn receptornak rágcsálók ese-

tében is döntı szerepe van a szérum IgG szint szabályozásában (Roopenian et al. 2003). 

 

2.6. Az FcRn szerepe a humán transzplacentális IgG transzportban 

 

Az FcRn izolálása az emberi syncytiotrophoblastból (amnionhám) azt jelezte, hogy a 

receptornak szerepe van az anyai IgG transzportban (Story et al. 1994). Az embernél a magza-

ti csíralemezek felépítése a rágcsálóktól eltér, ennek eredményeképpen fıleg a placenta 

syncytiotrophoblastján és nem a szikzacskón keresztül valósul meg az anyai immunglobulin-

ok átvitele. Az FcRn receptort az IgG molekulával együtt a syncytiotrophoblast sejtek savas 

endoszómáiban lokalizálták (Kristoffersen és Matre 1996), ezért az FcRn-IgG összekapcsoló-

dás valószínőleg az IgG felvétele után következik be a rágcsálók szikzacskójánál feltételezett 

folyamattal megegyezıen. A legújabb ismeretek szerint az anyai IgG koncentráció a magzati 

vérben a második trimesztertıl kezdve növekedik a szülés idejéig, a legtöbb ellenanyag a 

harmadik trimeszterben kerül a magzati keringésbe. Az IgG1 alosztály szállítódik a leghaté-

konyabban és az IgG2 alosztály a legkevésbé. A chorionbolyhok syncytiotrophoblastjában 

kifejezıdı FcRn közvetíti a transzportot. A bolyhok sztrómájában található placentális 

makrofágok immunkomplexeket is felvesznek az FcγRI, FcγRII és FcγRIII receptoraik révén. 

A magzati kapilláris endothelen keresztüli IgG transzport mechanizmusa nem ismert. A boly-

hok endothel sejtjeiben expresszálódó FcγRIIb receptor szerepe az IgG transzportban vagy az 

immunkomplexek transzportjának gátlásában szintén nem tisztázott (Simister 2003). A rág-

csálók és az ember placentáján (Ahouse et al. 1993, Leach et al. 1996) kívül a receptort kimu-

tatták számos, az IgG-t transzportáló epithel sejtbıl, így a felnıtt emberi vékonybélbıl (Israel 

et al. 1997), vesehámsejtbıl (Haymann et al. 2000), a légutak hámsejtjeibıl (Spiekermann et 

al. 2002), valamint endothel sejtekbıl (Ghetie et al. 1996), monocytákból, makrofágokból és 

dendritikus sejtekbıl (Zhu et al. 2001). 
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2.7. A szarvasmarha FcRn szöveti kifejezıdése és funkciója 

 

A szarvasmarhában az IgG termelıdése, immunfolyamatokban betöltött szerepe alap-

vetıen megegyezik a többi emlısállatokéval. Az IgG1 és IgG2 alosztályokat elemezve megál-

lapítható, hogy vérbeli koncentrációjuk csaknem megegyezik, és együttes szérumkoncentráci-

ójuk átlagosan 20 mg/ml. A szarvasmarha IgG vérpályán belüli felezıdési üteme a többi em-

lısállatéhoz hasonlóan mintegy 15-20 nap, és ezzel lényegesen meghaladja a vérbeli IgA, 

IgM molekulák (3,5-4 nap) félélet idejét. A hasonlóságok mellett a kérıdzı állatok IgG meta-

bolizmusának jellegzetes különbsége, hogy az IgG1 molekula számos nyálkahártya felszínére 

(tıgy, vékonybél, alsó légutak, méh) szekretálódik és ott – az IgA protektív hatását kiegészít-

ve – hatékonyan részt vesz az immunvédelemben. Az elmúlt években igazolták, hogy bár az 

ellés elıtt és azt követıen is ki lehet mutatni az FcRn jelenlétét a tıgy acinus sejtjeiben, a 

receptorsejten belüli lokalizációjában jellegzetes különbség figyelhetı meg. Az ellés elıtti 

idıszakban a receptor diffúzan tölti ki a citoplazmát, ellést követıen a hámsejtek lumen felıli 

oldalán található. Minthogy a tıgy acinus sejtjeiben a korábbiakban csak IgG1 molekulákat 

detektáltak, feltételezhetı, hogy a szarvasmarha FcRn is ezeket a molekulákat köti és 

szekretálja (Kacskovics et al. 2000; Kacskovics 2003; Mayer et al. 2005). A receptor szekré-

ciós tevékenységének megerısítésére más szöveteket is elemeztek, amelyekben a korábbi 

vizsgálatok szintén IgG1 szekréciót mutattak ki. További vizsgálatok során az FcRn kifejezı-

dését a vékonybél kriptasejtjeiben (Mayer et al. 2002), illetve az alsó légutakban is detektálták 

(Mayer et al. 2004). 

Tekintettel arra, hogy a többi immunglobulinhoz képest mindkét IgG alosztálynak – 

ebben az állatfajban is hosszú a felezési ideje – feltételezhetı volt, hogy az FcRn is 

expresszálódik az endotélsejtekben és védi az IgG molekulákat a gyors lebomlástól. Míg az 

endotélsejtek FcRn expresszióját Kacskovics és munkatársai (2006) immunhisztokémiai vizs-

gálatokkal igazolták (4. ábra), addig az FcRn IgG katabolizmusát befolyásoló szerepét funk-

cionális elemzésekkel erısítették meg. Ennek kapcsán elıször kimutatták, hogy a 125I jelölt 

emberi IgG hatékonyan kapcsolódik a szarvasmarha FcRn receptorhoz, sıt ez az interakció 

lényegesen erısebb, mint a szarvasmarha IgG-FcRn kapcsolat. 
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Azt figyelembevéve, hogy más állatfajokban végzett vizsgálatok közvetlen összefüggést mu-

tattak az IgG-FcRn kapcsolat erısségére, és az IgG felezési idejére vonatkozóan (azaz minél 

erısebb a kapcsolat, annál hosszabb a felezési idı), feltételezhetı, hogy az emberi IgG felezé-

si ideje szarvasmarhában meghaladja a szarvasmarha IgG félélet idejét (Ghetie et Ward, 

2002). Természetesen egy idegen immunglobulin befecskendezése a szarvasmarhába immun-

reakciót vált ki (azaz humán IgG specifikus ellenanyagok jelennek meg), amelyek lényegesen 

befolyásolják a folyamat értékelését. E nemkívánatos folyamatot úgy lehetett elkerülni, hogy 

a humán immunglobulint olyan emberi nehéz- és könnyőláncokat kódoló kromoszómarégió-

kat hordozó transzkromoszómális borjakba fecskendezték, amelyek kis mennyiségben maguk 

is emberi immunglobulint termelnek vagyis az emberi immunglobulinok számukra nem szá-

mítanak idegen fehérjének (Kuroiwa et al. 2002). E kísérletek alapján egyértelmően igazoló-

dott, hogy az emberi IgG felezési ideje ezekben az állatokban lényegesen hosszabb, mint a 

szarvasmarha IgG felezési ideje, vagyis a szarvasmarha FcRn hatékonyan védi meg a vérben 

keringı IgG molekulákat a lebomlástól. Jelentıs még az a megfigyelés is hogy kimutatták a 

humán IgG védettségét a szarvasmarhában, azaz az említett transzkromoszomális szarvas-

marhák nemcsak termelték a humán IgG-t, hanem az FcRn lebomlásukat megakadályozva 

magas IgG szintet biztosított a vérben (5. ábra) (Kacskovics et al. 2005). 

4. ábra Szarvasmarha FcRn immunhisztokémiai detektálása kapilláris endothelben (Kacskovics 2006) 
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2.8. FcRn szerepe az IgG homeosztázisban 

 

Brambell és munkatársai már 1964-ben felvetették, hogy az anyai IgG transzportban 

résztvevı receptorok kapcsolatba hozhatók a szérum IgG felezési idejét meghatározó 

protektív receptorokkal (Brambell et al. 1964). Szerintük ezeknek a protektív receptoroknak 

az a szerepe, hogy megkössék az IgG molekulákat és megvédjék azokat a lizoszómális lebon-

tástól. E feltételezést késıbb alátámasztották azok az elemzések, amelyek azt mutatták, hogy 

az egér IgG FcRn kötıhelye és a szérumbeli felezési idejének szabályozásáért felelıs részek 

szorosan átfednek (Kim et al. 1994, Medesan et al. 1997). β2-mikroglobulin hiányos (ß2m-/-) 

egerekben, amelyek nem képesek funkcionális MHC-I vagy a homológ FcRn molekulákat 

expresszálni, az egér IgG1 felezési ideje a vad típusnál eltérıen jóval rövidebbnek bizonyult 

(Ghetie et al. 1996). 

5. ábra hIgG koncentrációja vad típusú (WT) és transzkromoszomális (TC) szarvasmarhában 

(Kacskovics et al. 2005) 
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A ß2-mikroglobulin hiányos (ß2m-/-) egerekben a keringésben lévı IgG koncentrációja 

a normálisnál alacsonyabb volt, annak ellenére, hogy B sejt készletük normális volt (Spriggs 

et al. 1992). Az eddigi összes tanulmányban erıs korrelációt állapítottak meg az FcRn recep-

torhoz való kötés affinitása és a szérumbeli felezési idı között a mutáns Fc-fragmentumok és 

IgG variánsok esetén. Ennek alapján kijelenthetı, hogy minél erısebben kapcsolódik egy 

adott ligandum az FcRn receptorhoz, annál hosszabb a felezési ideje (Kim et al. 1994b, 

Medesan et al. 1997). Az IgG az elıbbi adatoknak megfelelıen, egyéb szérumfehérjékhez 

képest, amelyek nem képesek az FcRn molekulához kötıdni, lényegesen hosszabb felezési 

idıvel rendelkezik. A különbözı fajokban az IgG alosztályok eltérı felezési idejét az FcRn-

IgG interakcióban szerepet játszó aminosavmaradékok alosztályok közötti eltéréseivel indo-

kolják. Az egérben az IgG1 és az IgG2a felezési ideje 6-8 nap, az IgG2b felezési ideje 4-6 

nap. Az egér CH2-CH3 domén 435. hisztidinjének kulcsszerepe van az FcRn molekulához 

való kötıdésben és a 436. pozícióban lévı hisztidin szerepe is jelentıs (Medesan et al. 1997). 

A rövidebb felezési idıvel rendelkezı IgG2b 435. és 436. aminosavmaradéka hisztidin 

helyett tirozin. Az emberi IgG1, IgG2 és IgG4 felezési ideje 21-23 nap, míg az IgG3 felezési 

ideje mindössze 7-8 nap. Az IgG3 molekulában a CH2-CH3 domén 435. aminosavmaradéka a 

többi alosztálytól eltérıen nem hisztidin, hanem arginin. Ez a szekvenciális különbség okoz-

hatja az IgG3 rövidebb felezési idejét, és egyben alátámasztja a 435. aminosavmaradék szere-

pét az FcRn-IgG interakcióban (Kim et al. 1999). A szarvasmarhában egyelıre csak a külön-

bözı IgG alosztályok felezési idejét határozták meg, az FcRn molekulához való kötıdés erıs-

sége nem ismert. A felezési idık kérdésében a kutatási eredmények megoszlanak. Egyes kuta-

tók az IgG1 felezési idejét 9.6 napban, az IgG2 felezési idejét 18 napban állapították meg 

(Nansen 1970). Ezzel szemben más csoportok az elızıtıl eltérıen 17.4 és 22.4 napot mértek 

(Nielsen et al. 1978). Az IgG1 molekulára jellemzı jóval alacsonyabb értéket a szekrétumok-

ba történı aktív transzporttal magyarázzák (Butler 1983). Husband és munkatársai által szá-

mított felezési idı borjakban 16 nap az IgG1, 32 nap az IgG2, 4 nap az IgM és 2.5 nap a 

szekretoros IgA esetén (Husband et al. 1972). A felnıtt állatok szérumában az IgM, IgA és 

IgE felezési ideje sorrendben 4.8 nap, 3.4 nap és 1.9 nap (Nielsen et al. 1978). 
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Az FcRn expresszióját az újszülött vékonybélen, szikzacskón és a placentán kívül álta-

lánosan, felnıtt szövetekben is kimutatták. Mivel szinte minden vizsgált szövetben kifejezı-

dött a receptor, néhány kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy a vérárammal szoro-

san érintkezı endothel sejtek az IgG homeosztázis helyszínei (Waldmann és Strober 1969, 

Ghetie et al. 1996, Junghans 1997). Egér IgG1 és Fc-fragmentumok valamint anti-FcRn el-

lenanyagok vérkeringésbeli eloszlását tanulmányozva egy munkacsoport az FcRn funkció fı 

helyeként felnıtt, nem vemhes egérnél a bırt és izmot jelölte meg, míg a máj és zsírszövet 

kevésbé volt érintett (a vese, tüdı, lép és vékonybél, FcRn funkcióját is vizsgálták, de ez jóval 

kisebb jelentıségő, mint a bır és az izom). Az egér izom és máj szövettani adatai azt mutat-

ták, hogy az FcRn a kis arteriolák, kapillárisok endothel sejtjeiben expresszálódik, de a na-

gyobb erekben, mint a centrális vénában vagy a portális keringés ereiben nem lehetett detek-

6. ábra Az IgG katabolizmus szabályozása. Endothel sejtekben az IgG folyadék fázisú endocitózissal kerül 
felvételre, és az endoszómákba szállítódik (1), ahol az FcRn-hez kapcsolódik. A receptorhoz kötött 
ligandum vagy visszaszállítódik az apikális membránba, majd ismét a vérbe kerül (2), vagy a sejt 
bazolaterális oldalára szállítódik (3). Ha az IgG koncentráció magas, és az FcRn receptorok telítıdnek, a 
szabad IgG nagymennyiségő folyadékkal együtt a lizoszómába szállítódik, ahol a lizoszómális enzimek 
lebontják (4) (Ghetie et Ward, 2000). kép forrása: www.nature.com 
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tálni (Borvak et al. 1998). Az endothel sejtekben a receptort elsısorban sejten belül mutatták 

ki, a patkány szikzacskójánál megfigyeltekkel megegyezıen (Roberts et al. 1990). A humán 

FcRn szintén megtalálható az endothel sejtekben (Junghans 1997). Ezt a megállapítást az is 

alátámasztja, hogy sokféle szövetben kimutatták expresszióját (Story et al. 1994). Jelenlegi 

feltételezések szerint a különbözı szervek és szövetek kapilláris endothel sejtjeiben 

expresszálódó FcRn idılegesen megköti az IgG-t, aminek hatására a katabolikus folyamatok 

kevésbé hatnak az immunglobulinok ezen izotípusára. Ghetie és Ward egy modellt (2000) 

alkotott arról, hogyan vesz részt az FcRn az IgG homeosztázisában (6. ábra). 

Az IgG molekulákat az endothel sejtek nem-specifikus pinocytosissal fölveszik, és 

azok a savas kémhatású endoszómákba kerülnek. Ha az IgG az FcRn receptorhoz kötıdik, 

nem bontják le a lizoszómális enzimek. A receptor mőködhet az IgG-t visszaforgató 

(recycling) és azt a sejten keresztül szállító (transcytotic) módon. Valószínő, hogy a receptort 

expresszáló sejt típusától függıen egyik, másik vagy mindkét módja jellemzı az IgG szállí-

tásnak. A modell arra is magyarázattal szolgált, hogy hogyan lehetséges a szérum IgG szint-

jének finom beállítása. Ha az IgG szint csökken, több FcRn áll rendelkezésre az IgG kötéshez, 

és nagyobb mennyiségő IgG mentesül a lebontástól. Fordítva, ha a szérum IgG szintje emel-

kedik, az FcRn kötıhelyek telítetté válnak és növekszik a pinocytosissal felvett és lebontott 

IgG aránya. Ezt a modellt nemrég in vitro kísérletekkel is megerısítették (Ward et al. 2003). 

 

 

2.9. Az FcRn és a tejbe irányuló IgG transzport 

 

Az FcRn molekulának tulajdonított további funkció az IgG izotípus tejbe irányuló 

transzportjának szabályozása. Cianga és munkatársai a laktáló egér tejmirigyében jelenlévı 

FcRn szerepét vizsgálták. A receptort az acinusok epithel sejtjeiben lokalizálták, és úgy talál-

ták, hogy az IgG alosztályok tejbe történı transzportja fordított korrelációt mutat az FcRn-nel 

szembeni affinitásukkal. Feltételezésük szerint a laktáló tejmirigyben lévı FcRn a szekréció 

helyett inkább a visszaforgatásban (recycling) játszik szerepet, vagyis a tejmirigybıl a kerin-

gésbe juttatja vissza a hozzákapcsolódott IgG molekulákat (Cianga et al. 1999). Az erszényes 

rókakuzunál (Trichosurus vulpecula) megfigyelték, hogy a heterodimer receptort alkotó β2-

mikroglobulin expresszió a tej IgG koncentrációjának emelkedésével egy idıben emelkedik. 

Az α-lánc kifejezıdése azonban a kolosztrum képzés után csökkent. Szarvasmarha és egér 

tejmirigyében az α-lánc expressziójában a laktáció ideje alatt nem mutattak ki jelentıs elté-

rést, de a β2-mikroglobulin mRNS expresszió növekedése korrelált a tejbe történı aktív IgG 
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szállítás idıtartamával (Adamski et al. 2000). A sertés tejmirigyében, reverz transzkriptáz-

PCR (RT-PCR) módszerrel vizsgálva, az ellés napján csökkent az FcRn nehézlánc 

expressziója az ellés elıtti expresszió szintjéhez képest (Schnulle és Hurley, 2003). 

 

 

2.10. Az FcRn további funkciói 

 

Újabb kutatások rámutattak arra, hogy a szérum IgG homeosztázisának biztosítása és 

az újszülött rágcsáló vékonybélben valamint az emberi placentán keresztüli transzport folya-

matok mellett az FcRn szállító szerepe más célokat is szolgálhat. Rágcsálóknál az FcRn 

expressziója a bélhámsejtekben a szoptatás idejére korlátozódik (Martin et al. 1997), ezzel 

ellentétben a humán receptort mind magzati, mind felnıtt bélhámsejtekben detektálták (Israel 

et al. 1997). Míg újszülött rágcsálóknál az FcRn az IgG-t egy irányba, azaz a vérkeringésbe 

szállítja addig a felnıtt humán bélben az FcRn specifikus IgG transzport – a humán T84 sejt-

vonalon végzett in vitro kísérletek alapján – két irányban zajlik (Dickinson et al. 1999). Ez a 

7. ábra FcRn-IgG immunaktiváció és tolerancia. Az IgG endocitózissal bekerül a sejtbe a bazolaterális 
oldalon (1), majd az apikális oldalra szállítódik és a szekrétumba jut (2). Az antigén megkötése után az IgG-
antigén komplex folyadékfázisban vagy az FcRn-hez kapcsoltan bekerül a sejtbe (3), az immunkomplex 
transzcitózissal a lamina propriába szállítódik (4), ahol aktivációt vagy toleranciát indukál (5) (Yoshida et 
al.) Kép forrása: www.nature.com 
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kétirányú transzport felveti az FcRn további funkcióinak néhány lehetıségét. Az újszülött 

rágcsálók immunkomplexeket szállító bélhámsejtjeihez hasonlóan a humán FcRn antigéneket 

szállíthat és immunválaszt vagy toleranciát válthat ki (7. ábra). A szarvasmarha bélbe történı 

IgG transzportjához hasonlóan a humán receptor az FcRn nyálkahártyák felületének védelmét 

ellátó szekréciójában játszhat szerepet. A humán FcRn az IgG molekulákat az epithel sejteken 

keresztül a bél lumenébe szállítja, ahol azok a jelenlévı antigénekhez kötıdnek. Ezt követıen 

az immunkomplexeket a receptor visszaforgatja a lamina propriába a dendritikus sejtek szá-

mára, amelyek az immunkomplexeket feldolgozzák, és bemutatják a CD4+ T sejteknek 

(Yoshida et al. 2004). Újabb kutatások szerint az FcRn molekula az IgG-n kívül az albumint 

is megköti bár a kötıhelyek vagy eltérıek vagy az IgG-tıl függetlenek (Andersen et al. 2006, 

Chaudhury et al. 2006). 

 

 

2.11. Az FcRn nehézláncot kódoló gén (FCGRT) jellemzése 

 

Az elmúlt években sikerült a rágcsálók és az ember IgG kötı Fc receptorához, a 

neonatalis Fc receptorhoz hasonló szarvasmarha FcRn (bFcRn) α-lánc génjét klónozni, a gén 

cDNS-ét és az abból levezetett aminosav szekvenciáját meghatározni (Doleschall et al. 2005). 

A teljes hosszúságú szarvasmarha FcRn nehézlánc más fajok receptorának felépítésével meg-

egyezıen három extracelluláris doménbıl (α1-α2-α3), egy transzmembrán régióból és a 

8. ábra Az ember, az egér, a patkány és a szarvasmarha FCGRT receptorának felépítése (MapView – NCBI) 
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citoplazmikus farokrészbıl áll. A rágcsáló és humán FcRn molekulától leginkább a 

citoplazmikus farokrész különbözik, amely tíz aminosavval rövidebb, mint az elızı fajokban 

(8. ábra). Feltételezhetıen ez a rövidebb citoplazmikus rész is tartalmazza a az endocitózishoz 

szükséges dileucin motívumot. (Kacskovics et al. 2000). A szarvasmarha FcRn receptor ne-

hézláncának génje (FCGRT) 6 intront és 7 exont tartalmaz hasonlóan a humán és egér 

FCGRT-hez (9. ábra). 

 

 

 

 

2.12. Transzgénikus emlısállatok 

 

 

 Transzgénikus emlısállatoknak nevezzük azokat az emlısöket, melyek valamilyen 

külsı segítséggel bejuttatott „idegen” genetikai információt hordoznak. Az információt stabi-

lan a kromoszómába épülve minden sejtjük tartalmazza, azt a mendeli szabályoknak megfele-

lı módon örökítik is. Ez nyilvánvalóan csak úgy valósítható meg, ha az embrionális korai 

fejlıdési szakaszokat érinti a beavatkozás. Ezek a kitételek nagyon fontosak, mivel ezek te-

szik lehetıvé az új tulajdonság megnyilvánulásának vizsgálatát. Más állatokban, mint például 

a halakban, a transzgenezisnek nincsenek ilyen szigorú feltételei. A bejuttatott DNS ugyanis 

általában minden állatfajban több napig fennmaradhat. A halakban, az embrionális fejlıdés 

roppant gyorsan akár néhány nap alatt végbemegy. A stabilan be nem épült genetikai infor-

máció – az episzómaként megmaradt DNS is – komoly eszköze lehet a fejlıdésbiológiának 

(Müller et al. 1993). Az episzómális DNS akár az utódokba is bejuthat. 

 

 

 

9. ábra A szarvasmarha FCGRT génjének exon-intron szerkezete 
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2.12.1. A transzgénikus technológia fejlıdése 

 

 Emlısállatok genetikai anyagának megváltoztatására elıször a hetvenes években tettek 

kísérletet. Ekkor sikerült retrovírus DNS-t egér zigótába juttatni mikroinjektálás segítségével 

(Jaenisch et al. 1974, 1975). Nem virális eredető DNS bevitele az egér genomba szintén 

mikroinjektálással sikerült 1980-ban. (Gordon et al. 1980). Ezt követıen sikerült bebizonyíta-

ni, hogy a bejutatott DNS öröklıdik is (Gordon et al. 1981, Brinster et al. 1981). Ezt követte 

az a kutatási eredmény, mely a technikát világhíressé tette. Emberi növekedési hormon gént 

juttattak egérbe, mely szinte patkány méretőre növekedett (Palmiter et al. 1982). 

 Az események ezt követıen nagyon gyorsan követték egymást. Sikerült hasonló mód-

szerrel transzgénikus juhot, sertést és nyulat létrehozni (Hammer et al. 1985). 1981-ben szá-

moltak be elsı ízben ES (embrionális ıssejt) sejtvonalból létrehozott kiméra állatok születésé-

rıl egérben (Evans et al. 1981 Martin et al. 1981). 1986-ban alkották meg az elsı 

transzgénikus egeret ES sejtek felhasználásával (Robertson et al. 1986). 1987-ben homológ 

rekombinációt hoztak létre (helyspecifikus gene targeting) ES sejtekben, ami újabb mérföld-

kınek tekinthetı a transzgénikus technológiában (Thomas et al. 1987). Ebben az évben sike-

rült elıször olyan transzgénikus állatot bemutatni, amely a tejben expresszált idegen fehérjét 

(Simons et al. 1987). 1989-ben a célzott genetikai változtatás (gene targeting) is sikerült egér-

ben. (Koller et al. 1989). 

 A kilencvenes évek vége újabb technikai áttörést hozott. Dolly példája megmutatta, 

hogy már differenciálódott sejtek sejtmagátültetése petesejtekbe, felnıtt egyed kifejlıdését 

eredményezi (Wilmut et al. 1997). A technika alkalmazása nem csak a klónozás miatt fontos 

lépés, hanem lehetıséget ad transzgénikus haszonállatok létrehozására is. A testi sejtek transz-

formálása megoldható, ez kombinálva a klónozási lépéssel újabb módszert biztosít a kutatók-

nak. Ezt a lépést elıször szintén 1997-ben sikerült megtenni. Transzgénikus birkát hoztak 

létre klónozással (Schnieke et al. 1997). Az új évezredben megszületett az a klónozott juh, 

amelyben már célzott genetikai változtatást eszközöltek (McCreath et al. 2000). 
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2.12.2. A transzgénikus technológia módszerei 

 

2.12.2.1. Mikroinjektálás 

 

Bár elıször vírussal fertızött embriók révén hoztak létre transzgénikus állatokat, az 

1980-as évek elejétıl kezdve a mikroinjektálás módszere vált uralkodóvá. Azonban ez az eljá-

rás költséges, nagy jártasságot igényel és elég idıigényes. Ráadásul csak néhány faj esetén éri 

el a kívánt hatékonyságot. Mindezen okok miatt vizsgálják a transzgénikus állatok létrehozá-

sának alternatív módjait is. 

A mikroinjektálás tekinthetı a legelsı sikeres transzgénikus technikának (Gordon et 

al. 1980). A frissen megtermékenyült emlıs zigóta, adott fejlıdési szakaszban két elımagvat 

tartalmaz, az apai valamint az anyai eredetőt. Ezek késıbb összeolvadnak, és megindulhat az 

osztódás. Az embriókat ebben a fázisban kell kimosni az anyaállatok petevezetıibıl. A gene-

tikai információ bevitele még az összeolvadás elıtt megtörténik. Inverz mikroszkóp segítsé-

gével, speciális optikát használva (differenciál interferencia optika: Nomarski illetve Hoffman 

optika), az elımagvak jól láthatóvá tehetık. A módszer lényege, hogy a DNS oldatot közvet-

lenül juttatjuk a megtermékenyített petesejtek elımagjába. Az embrió vékony, megfelelı ala-

kú üvegkapillárissal megfogható, ezt követıen egy másik 1-2 mikrométer átmérıjő kapilláris-

sal az alacsony koncentrációjú DNS oldat (1-2 ng/µl) bejuttatható valamelyik elımagba. Mi-

vel az apai elımag általában nagyobb és jobban látható, a szúrás ezt az elımagvat érinti. A 

kapillárisok mozgatását mikromanipulátorok végzik. A bejuttatott DNS térfogata embriónként 

roppant kevés, néhány pikoliter. Ez a térfogat a DNS méretétıl függıen azért még mindig 

több száz, esetleg egy-két ezer kópiát jelent (Hogan et al. 1986). A beépülés a kromoszómába 

véletlenszerő és általában konkatamerek formájában történik. A manipulált embriókat vissza-

ültetik álvemhes nıstényekbe, majd a megszületett utódokat tesztelik az adott transzgénre 

(PCR, Southern blot). Mivel az integráció többségében csak egy kromoszómán történik meg, 

a megszületett ún. alapító egyed hemizigóta lesz a transzgénre. Elınye a technikának, hogy 

jól jellemzett, aránylag olcsó és nagy DNS szakaszok (többszáz megabázis) integrálhatók. 
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2.12.2.1.1. A mikroinjektálás hátrányai 

 

A mikroinjektálásnak hátrányai is vannak. Munkaigényes, képzett és tapasztalt mun-

kaerı alkalmazása szükséges, kis hatékonyságú (egér esetében a megszületett utódok csak kb. 

10 % hordozó, más állatokban ez az arány sokkal rosszabb is lehet). Az egyik fı problémája 

az alacsony hatásfok, valamint a transzgén beépülésénél és kifejezıdésénél felmerülı jelensé-

gek. 

 

 

2.12.2.1.1.1. Mozaikosság 

 

Amennyiben a transzgén integrálódása a többsejtes embrióban játszódik le az alapító 

mozaik lesz a transzgénre nézve (az esetek kb. 10-30%-ban). Mozaik alapító állat esetében 

megtörténhet, hogy az ivarsejtvonalak nem hordozzák a transzgént így az nem öröklıdik. Az 

integráció pontos mechanizmusa nem tisztázott, jellemzıen véletlenszerően egy helyre épül 

be az idegen DNS. A kísérletek többségében 1-50 kópia integrálódik, de kivételes esetekben 

1000 kópia beépülése is elıfordult. Az egyes kópiák többségében fej-farok elrendezıdésben 

tandem épülnek be. A mikroinjektálást azért egysejtes embriókkal végzik, mert így a legna-

gyobb annak a valószínősége, hogy a transzgén az állat összes sejtjébe bekerüljön. Ugyanis, 

ha az elsı osztódást megelızıen épül be az injektált DNS, akkor az egyed minden egyes sejtje 

hordozni fogja a transzgént. Ennek ellenére, a megszületett transzgénikus utódok között sok 

olyan állatot lehet találni, amelyekben a sejtek egy része nem hordozza a transzgént. Ezek az 

egyedek tehát mozaikosak, mivel – genetikai szempontból – kétféle sejttípus található ben-

nük: olyanok, amelyek hordozzák a transzgént, valamint olyanok, amelyek nem. A különbözı 

vizsgálatok azt mutatják, hogy egérben az alapító egyedek 30-60%-a mozaikos. Valószínőleg 

a magasabb érték jár közelebb a valósághoz, mert ezeket olyan vizsgálatok során kapták, ahol 

érzékenyebb módszereket alkalmaztak. A mozaikosság nem korlátozódik az egérre, gazdasági 

haszonállatok esetében is megfigyelték. A mozaikosság ilyen nagymértékő elıfordulása két 

fontos tényt jelez: egyrészt azt, hogy az injektált DNS jelentıs része az elsı sejtosztódást kö-

vetıen épül be a genomba, másrészt pedig azt, hogy a be nem épült DNS képes fennmaradni a 

korai egyedfejlıdés során. 

A mozaikosságnak gyakorlati következményei is vannak, hiszen minél nagyobb fokú a 

mozaikosság, azaz minél több olyan sejt van az állatban, amely nem hordozza a transzgént, 

annál kisebb annak a valószínősége, hogy az alapító egyed örökíteni fogja a transzgént az 
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utódaira, tekintettel arra, hogy a mozaikosság egyaránt érinti a testi sejteket, valamint az ivar-

sejteket. Ez pedig megnehezíti a vonalalapítást. Legrosszabb esetben pedig, ha az állat csíra-

vonalába nem kerül olyan sejt, amely transzgént tartalmaz, akkor abból az alapító egyedbıl 

nem lehet vonalat alapítani. További gyakorlati probléma lehet, hogy a nagymértékő mozai-

kosság elfedheti vagy gyengítheti a traszgén fenotípusos hatását az alapító egyedben. Bár ez a 

legtöbb esetben nem gond, mert a fenotípus vizsgálatát általában nem az alapító egyedben, 

hanem annak utódaiban végzik. Ezek az állatok pedig már nem lesznek mozaikosak, hiszen 

transzgénikus ivarsejtbıl születnek. A mozaikosságból eredı gyakorlati problémák a gazda-

sági haszonállatok esetén, ellentétben az egérrel, nem oldhatók meg ilyen egyszerően. Az 

egérnél a transzgenezis hatékonysága jó, így sok alapító egyedet lehet létrehozni, amelyek 

közül könnyő kiválasztani a megfelelı egyedeket. Ráadásul, az egér generációs ideje rövid, 

ezért gyorsan rendelkezésre állnak a nem mozaikos utódgenerációk. A gazdasági haszonállat-

oknál viszont a transzgenezis hatékonysága alacsony, valamint hosszú a generációs idı. Ez a 

két probléma, azzal együtt, hogy a mozaikosság miatt a transzgén fenotípusra kifejtett hatása 

félrevezetı lehet az alapító egyedben (pl. nem jelentkezik a transzgén esetleges káros hatása, 

vagy alulbecsülik a termelési tulajdonságokat), megnehezíti egy kereskedelmi célú állatállo-

mány kialakítását. Ezért a genetikailag módosított gazdasági haszonállatokkal kapcsolatban a 

mozaikosság gazdasági szempontból lényeges kérdés. 

Speciális esetekben a mozaikosság lehet elınyös is: létre lehet hozni például olyan 

transzgénikus állatokat, amelyek egyébként elpusztulnának a transzgén letális hatása miatt. 

Ebben az esetben elınyös, hogy a fenotípusos hatás nem nyilvánul meg teljes mértékben. 

 

 

2.12.2.1.1.2. Expressziós problémák 

 

További probléma az expresszió változatos és gyakran alacsony megjelenése. A prob-

léma a transzgén tervezésével elkerülhetı. Fontos, hogyha lehetıség van rá akkor genomi 

konstrukciókat használjunk a cDNS kópiák helyett. Már korán rájöttek, hogy az introni szabá-

lyozó szakaszok fontosak lehetnek (Brinster et al. 1988, Palmiter et al. 1991). Sokat segíthet a 

konstrukció in vitro tesztelése, de ez sem mindig elegendı (Petitclerck et al. 1995). Gyakori 

probléma az ektopikus − nem megfelelı helyen történı – génmőködés. A jelenségnek két oka 

lehet. A nem megfelelı szabályozó régiók alkalmazása, valamint a kromoszómális környezet 

hatása (pozíció effektus). Ennek megfelelıen a pontos szabályozó elemek felhasználása, va-

lamint több független transzgénikus vonal létrehozása segíthet. 



Irodalmi áttekintés 

 32 

2.12.2.1.1.3. Pozíció hatás 

 

Az injektált DNS optimális kialakítása esetén is elıfordul, hogy ún. pozíció hatás kö-

vetkeztében a transzgén kifejezıdése jelentıs eltérést mutat az egyes vonalakban. A pozíció 

hatást az okozza, hogy a transzgén kifejezıdését a határoló genomiális szekvenciák befolyá-

solják például azáltal hogy az integráció a genom egy transzkripciósan inaktív régiójában tör-

tént. Mivel minden egyes integrációs esemény random, elıfordulhat az is, hogy az integráció 

egy endogén gén transzkripciós régiójában történik. Ez inszerciós mutagenezist eredményez, 

vagyis a lókuszban kódolt gén mőködését megakadályozza vagy abnormális géntermék kép-

zıdését eredményezi. Az injektált transzgén fenotípusának vizsgálatában ezért a homozigóta 

állatok vizsgálata mellett mindig figyelembe kell venni a heterozigóta állatok tulajdonságait 

is. Amennyiben a kettı összehasonlítása arra utal, hogy a homozigóta állatok fenotípusa az 

inszerciós mutagenezis következménye akkor érdemes fontolóra venni, hogy az integrációs 

esemény lehetıséget ad a mutációt szenvedett gén klónozására. A fentiek alapján látható hogy 

a mikroinjektálásnál a transzgén beépülése véletlenszerő, függ a kromoszómális környezettıl, 

(pozíció effektus) így sok transzgénikus vonal létrehozása szükséges a megfelelı eredmények 

eléréséhez. Elıfordul, hogy a transzgén valamilyen ún. silencing−csillapodás folyamaton 

megy keresztül. Ez gyakran csak a túl magas kópiaszám következménye (Wolffe et al. 1997), 

de valószínőleg a növényekben egyre jobban jellemzett RNS interferencia is szerepet játszhat 

a transzgének csillapodásában (Wianny et al. 2000). 

A fenti problémák megoldhatók mesterséges kromoszómák mikroinjektálásával. Ez a 

módszer kiküszöböli a kromoszómális környezet hatásait, az ektopikus és alacsony 

expressziós szinteket. YAC (élesztı mesterséges kromoszóma) mikroinjektálása sikeres volt 

egérben, nyúlban, és patkányban is (Schedl et al. 1992, Brem et al. 1996, Fujiwara et al. 1997, 

1999). BAC (bakteriális mesterséges kromoszóma) transzgénikus egeret 1997-ben alkottak 

elıször (Yang et al. 1997). Magyar kutatók közremőködésével létrehozott emlıs 

minikromoszómát hordozó transzgénikus egér is létezik (Co et al. 2000). A technika egyetlen 

hátránya hogy nehezebb vele dolgozni, mint a hagyományos DNS darabokkal. Hajlamos a 

törésekre, speciális injektálási technikát igényel. 
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2.12.2.1.2. Lehetıségek a mikroinjektálás hatékonyságának növelésére 

 

A hatásfok növelését több oldalról lehet megközelíteni. Lehetıség van riporter gének 

koinjektálására, és csak azoknak az embrióknak a beültetésére melyekben mőködik a riporter-

gén. Koinjektáláskor általában együtt épül be a kettı esetleg több gén. Nemcsak luciferáz 

(Thompson et al. 1995), hanem újabban GFP (Chiocchetti et al. 1997) is felhasználható erre a 

célra. Lehetıség van az embriókból nyert blasztomérák genetikai elemzésére is. Ez PCR se-

gítségével történik, bár a hibalehetıség igen nagy (King et al. 1988, Ninomiya et al. 1989). 

Injektálhatunk mindkét pronukleuszba kétszeresére emelve a hatékonyságot, kétszeres munka 

árán. 

 Hasznosak lehetnek speciális szekvenciák beépítései. A SAR-MAR (matrix 

attachement regio) beépítése általában hatásos (Thompson et al. 1994, Mcknight et al. 1992, 

Whitelaw et al. 2000). Emeli a beépülés hatékonyságát és az expresszió szintjét is. Hasonló 

sikereket érhetünk el, ismert LCR (locus control region) felhasználásával (Pawlik et al. 1995). 

Az alacsony expressziós szinten lehet segíteni a transzgén „kimentésével” is. Ilyenkor egy 

ismert jól mőködı transzgént kell koinjektálni. A konkatamer beépülés során kapunk olyan 

transzgénikus állatokat is, ahol a transzgént kívülrıl a másik transzgén határolja, ezzel olyan 

kromoszómális környezetet biztosítva, hogy a transzgén átírása meginduljon (Clark et al. 

1992, Langley et al. 1998). 

 

 

2.12.2.2. Retrovírus segítségével létrehozott transzgénikus állatok 

 

 Lehetıség van arra, hogy a transzgént retrovirális eredető vektorba beépítve vigyük be 

az embrióba. A retrovírusok felhasználása transzgénikus állatok létrehozására 1985-ben tör-

tént meg elıször több független kutatócsoportban (Huszar et al. 1985, Jahner et al. 1985, Van 

der Putten et al. 1985). A retrovírusok genetikai anyaga képes a vírusfertızés után stabilan 

integrálódni a sejt kromoszómális környezetébe, lehetıséget biztosítva idegen gének bejutta-

tására. A megfelelı vektor konstrukció a hordozott idegen génen kívül tartalmaz az integráci-

óhoz, valamint a megfelelı csomagolódáshoz szükséges virális szabályozó szakaszokat is. A 

sikeres mőködéshez a jól megtervezett vektoron kívül egy úgynevezett „pakoló” sejtvonal 

szükséges, mely képes olyan fertızı vírusokat összerakni, melyek tartalmazzák a számunkra 

fontos transzgént, de képtelenek összeszerelni valódi retrovírusokat. A virális fertızés az 

embrió 2-4 sejtes állapotában történik meg, majd az embriókat hólyagcsíra állapotban beülte-
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tik álvemhes nıstényekbe. A módszer elınye a rendkívül jó hatásfok (közel 100%), valamint 

az egykópiás beépülés (Soriano et al. 1986). Fontos elıny, hogy nincs szükség 

mikromanipulációra. 

Hátrányok: A keletkezı állat mindig mozaikos lesz (azaz nem minden sejt tartalmazza a 

transzgént), hiszen a fertızés nem egysejtes zigótán történik. Ez azonban lehetıséget nyújt az 

embriófejlıdés során a sejtleszármazások tanulmányozására (Soriano et al. 1986). További 

hátrány, hogy a maxium 8 kilobázis hosszúságú DNS szakaszok juttathatók be a sejtmagba, 

ami leggyakrabban csak cDNS konstrukciók esetében elérhetı mérettartomány. A legfonto-

sabb ellenérv azonban az, hogy a bejuttatott konstrukció retrovirális szabályozó elemeket hor-

doz, fenntartva azt a lehetıséget, hogy valamilyen rekombinációs esemény során új 

retrovírusok képzıdhetnek. A módszert mikroinjektálással kombinálva sikerült kiterjeszteni 

szarvasmarha petesejtekre is (Chan és al. 1998), ami óriási ugrást jelent hatékonyság növelés-

ben. A retrovírusok segítségével végzett transzgenezis egyre több állatfaj esetén teszi lehetıvé 

a hatékonyság növelését (Pfeifer és Hofmann, 2009). 

 

 

2.12.2.2.1. Lentivírus vektorok 

 

A retrovírusokkal történı transzgenezis másik fontos módszere a lentivírus vektorral 

történı injektálás. Ilyenkor az injektálást a hagyományos mikroinjektáláshoz hasonlóan egy-

sejtes embriókon végzik el. A konstrukciót nem az elımagokba hanem a zona pellucida és az 

embrió közötti perivitellinális térbe juttatják. A vírus sajátossága, hogy képes az emlıs sejtek 

transzdukciójára és az általa hordozott genetikai információ – tehát a transzgén is – beépül a 

gazdagenomba. Az ún harmadik generációs lentivírus vektorok igen hatékony eszközzé vál-

hatnak a génmódosított haszonállatok elıállítása terén. A lentivírus vektor képes bejutni mind 

az osztódó, mind pedig a nem osztódó sejtekbe, ahol az általa hordozott DNS szakasz a 

genomba integrálódva képes a genetikai információ kifejezésére a sejt saját apparátusának 

felhasználásával (Michalkiewicz 2007). A vírus általában egy helyre integrálódik, de ha ma-

gas a titer több független beépülés is történhet. 

A módszert elsıként egérben (Lois 2002) és patkányban (Pfeifer 2002) alkalmazták 

2002-ben, az azóta eltelt néhány évben létrehoztak már génmódosított, sertést (Hofmann 

2003), szarvasmarhát (Hofmann 2004), csirkét (McGrew 2004) és majmot (Sasaki et al. 2009) 

is. A módszer hatékonysága igen magas. Például GFP-t tartalmazó lentivírus vektorral 100 %-

os hatékonysággal állítottak elı a transzgént expresszáló szarvasmarhákat (Hofmann 2004). 
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Egy vizsgálat során lentivírus transzgenezissel módosított sertések utódgenerációinál kimutat-

ták, hogy a beépült vírusvektorok egy része epigenetikus szabályozás áldozatává válik, azaz 

például metiláció miatt nem képes ellátni funkcióját a genomban (Hofmann 2006). Azonban a 

módszer rendkívül jó hatékonysága miatt a különbözı vonalak között optimális esetben min-

dig van olyan, amely a kutatási, fejlesztési céloknak megfelel. Munkacsoportunk szintén si-

kerrel alkalmazza ezt a technológiát egér, patkány és nyúl fajokon. A módszer hátránya, hogy 

csak kismérető transzgének esetén alkalmazható (max. 10 kb), de például siRNS-ek esetén ez 

nem probléma. 

 

 

2.12.2.3. Spermiumok által történı DNS bevitel (SMGT) 

 

 Elıször 1989-ben számoltak be Lavitrano és munkatársai arról, hogy ezzel a módszer-

rel sikerült transzgénikus egereket létrehozni. Azóta azonban több fajban is létrehoztak ezzel 

az eljárással transzgénikus állatokat, igaz nem mindig jártak sikerrel. Még azokban az esetek-

ben is, ahol eredményes volt a kísérlet, a hatékonyság változó volt, és az állatok nem minden 

esetben örökítették tovább a bevitt transzgént. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy több 

olyan bizonytalan pont (ismeretlen tényezı) van még a folyamatban, amely tisztázásra vár. Az 

elsı közlemény megjelenése óta eltelt több mint 20 évben a kutatások elsısorban arra irá-

nyulnak, hogy megértsék a sperma idegen DNS kölcsönhatás molekuláris alapjait. Bebizo-

nyosodott hogy az idegen DNS egyes esetekben mint extrakromoszómális replikálódni képes 

struktúra marad fenn, más esetekben stabil kromoszómális beépülést és így az F1 és F2 gene-

rációba történı öröklıdést találtak. Az idegen DNS beépülését meghatározó faktorokat írtak 

le, például az egér kromoszóma egy hiperszenzitív nukleoszóma frakcióját, amely retrovirális 

elemekben gazdag és speciális szerepet játszik az idegen DNS beépülésében (Pittoggi et al. 

2000). A módszer finomításán több kutatócsoport is dolgozik világszerte, a legújabb eredmé-

nyek egy pekingi csoporttól származnak. Egérnél, módosított eljárással kezelt spermiumpopu-

lációval termékenyített petékbıl született utódok 56 százaléka transzgénikus volt (Shen 

2006). 
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2.12.2.4. Intracitoplazmtikus spermium injektálás (ICSI) 
 

A spermium közvetítette transzgenezisnek további változata az intracitoplazmatikus 

spermium injektálás. Az ICSI módszerrel közvetlenül azután injektálják a sejtmagokat a meg-

termékenyítetlen petesejtbe, miután hozzáadták a plazmid DNS-t a spermiumok izolált sejt-

magjaihoz. A spermiumok sejtmagját elıször lefagyasztják, majd felolvasztják és ezután ad-

ják hozzá a linearizált plazmid DNS-t. Ez a kezelés szétroncsolja a spermiumok magjának 

membránját. Ezzel a módszerrel transzgénikus egereket és majmokat állítottak elı, de sperma 

lipofekcióval illetve az ES sejteknél bevált elektroporációval is biztató eredményeket értek el 

haszonállatokban. Jelenleg a sperma közvetítette transzgenezist úgy tekinthetjük mint kezdeti 

stádiumban levı, biztató eredményekkel bíró technikát. A transzgén stabil integrációját érték 

el ezzel a módszerrel Xenopus laevis békafajon (Smith et al. 2006). 

 

 

2.12.2.5. Transzgénikus állatok elıállítása ES sejt technológiával 

 

Embrionális ıssejteket lehet aggregáltatni vagy mikroinjektálással befecskendezni 

blasztociszta fázisú embriókba. Amennyiben a genetikailag manipulált sejt részt vesz az ivar-

szervek kialakításában, akkor ivarsejtkiméráról beszélhetünk. Ezek utódai transzgénikusok 

lesznek. İssejtek illetve testi sejtek manipulációját és szelekcióját követı transzgénikus állat 

elıállításával célzott génbevitel lehetséges. Egér hólyagcsírák belsı sejtcsomójából (ICM), 

sejtek izolálhatók. Ezek a sejtek gyakorlatilag pluripotensek, azaz még nem differenciálódótt 

sejtek, az embrió bármely részének felépítésében részt vehetnek. Az említett sejtekbıl sejtvo-

nalat lehet létrehozni in vitro körülmények között, melyek megırzik pluripotens képességü-

ket. A sejtek könnyen elektroporálhatók. A transzformált sejteket egér blasztocisztákba injek-

tálva, esetleg az ún. szendvicstechnikával (Nagy et al. 1990) – amelynek lényege, hogy két 8 

sejtes embrió és ES sejtcsomó normál embriót alkot – normális embriók képezhetık, melye-

ket álvemhes anyákba lehet beültetni. A megszületett utódgeneráció mozaikos, ha szerencsé-

sek vagyunk akkor ivarsejt-mozaikos állatokat kapunk (az ivarsejtek egy része hordozza a 

transzgént). Az F1 generáció már transzgénikus illetve vad típusú egyedekbıl áll. Ennek ha-

tékonysága mindössze 10
-6

-10
-7

, de sejttenyészetben – ahol ennél jóval több sejtet transzfor-

málnak egyszerre – ez kivitelezhetı, megfelelı szelekciós rendszer mellett. Ezáltal nyílt lehe-

tıség célzatosan tervezett transzgénikus és null-mutáns állatok létrehozására. Léteznek indu-
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kálható promóter által szabályozott indukálható rendszerek is (Gossen et al. 1995, Mayford et 

al. 1995), melyekben a megfelelı kivágódást csak az adott indukcióval lehet kiváltani. 

 A technika hátrányai: a mikromanipuláció mellett sejtes munkát is igényel, munkaigé-

nyes, jó sejtvonal kell hozzá, csak az F2 generáció ad transzgénikus utódot ezért lassú. Az 

eljárásnak a tervezhetı expresszió és a helyspecifikus rekombinációból adódó elınyei vitatha-

tatlanok. 

 

 

2.12.2.6. Klónozás 

 

Egy forradalmi technikai fejlesztés a sejtmag transzfer technikája és ezzel klónozott 

állatok elıállítása. Sikerrel alkalmazták a módszert egérnél és számos nagyobb testő állatnál 

is például juh, kecske, sertés vagy szarvasmarha esetében. A szarvasmarha a leggyakrabban 

klónozott mezıgazdasági haszonállat. Az embrionális ıssejtek vagy testi sejtek manipuláció-

ját követıen végrehajtott sejtmagtranszfer a transzgénikus haszonállatok elıállításának egy új 

módszere. A sejtmagátültetéses klónozás egyedülálló lehetıséget biztosít transzgénikus álla-

tok alkotására. Különbözı eredető testi sejtek (pl fibroblasztok), a saját sejtmagjától megfosz-

tott petesejtbe ültethetık. Megfelelı aktiválás után az embrionális fejlıdés elkezdıdik. A testi 

sejtek transzformálhatók, biztosítva a transzgénikus állatok létrehozását. A módszer elınyei: 

minden állat transzgénikus, egy generációval lerövidíthetı a transzgénikus állatok létrehozása, 

a sejtvonal lefagyasztható és korlátlan ideig tárolható, mód nyílik a célzott génbevitelre 

(McKreath et al. 2000). Az elınyök roppant ígéretesek, de van még néhány megoldandó prob-

léma. A hatékonyság alacsony (Cibelli et al. 1998, Wilmut et al. 1997, Wakayama 1998) és 

még nem értjük pontosan hogyan történik a sejtek reprogramozódása, ráadásul igen nagy a 

születéskori halálozás (Wilmut et al. 1997, Kato et al. 1998). A sejtmagátültetéses módszer 

fejlıdésével együtt sok állatfajt sikerült klónozni pl.: macskát, kutyát (Hwang et al. 2005), 

farkast (Kim et al. 2007), makákó majmot (Byrne et al. 2007), lovat (Galli et al. 2008) stb. 
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2.12.2.7. Egyéb módszerek DNS bejuttatására 
 
 
2.12.2.7.1. Lipofekció 
  

A lipofekció során pozitív töltéső lipideket használnak, amelyek elektrosztatikusan kö-

tıdnek a negatív töltéső DNS molekulákhoz. A DNS molekulák és a lipidek közötti szoros 

kapcsolat gyorsan és spontán létrejön. A kapcsolódás következtében egy nagyon tömör DNS-

lipid komplex, ún. liposzóma (melynek átmérıje 100-400 nm) alakul ki. Ez a komplex szintén 

képes spontán elektrosztatikusan kötıdni a sejtmembránhoz, mivel a liposzóma pozitív, míg a 

sejtmembrán negatív töltéső. Ennek következtében a sejtek endocitózissal viszonylag köny-

nyen fel tudják venni a komplexet. Miután a komplex bejutott a sejtbe a benne levı DNS 

 

védelmet élvez a lebontással szemben, ami elısegíti, hogy eljusson a sejtmaghoz. Azonban a 

DNS-nek elıször ki kell szabadulnia a komplexbıl, hogy be tudjon hatolni a sejtmagba (10. 

ábra). A lipofekció módszerét elsısorban mesterséges kromoszómákkal történı transzgenezis 

esetén használják. Ez az egyik lehetıség arra, hogy mesterséges kromoszómát juttassanak be 

embrionális ıssejtekbe. Az eljárás elınye, hogy – a mikroinjektálással ellentétben – ennél a 

módszernél elıre ki lehet választani azokat az embrionális ıssejteket, ahol a transzgén be-

épült, valamint ellenırizni lehet a transzgén szerkezetét és expresszióját, így csak a megfele-

lıen módosult sejteket használják majd fel transzgénikus állatok létrehozására. 

10. ábra Lipofekció 

kép eredete: www.iba-go.com/naps/naps_p_mat_lipo.html 
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2.12.2.7.2. Sejtfúzió 
 

 A sejtfúzió módszerével szintén lehetséges élesztı mesterséges kromoszómát átvinni 

embrionális ıssejtekbe. A módszer lényege a következı: a megfelelı mesterséges kromoszó-

mát tartalmazó élesztı sejteket fuzionáltatják az ıssejtekkel. Elsı lépésben enzimatikusan 

eltávolítják az élesztı sejtek sejtfalát, aminek eredményeképpen sejtfalnélküli sejtek, úgyne-

vezett szferoplasztok jönnek létre. Ezeket a szferoplasztokat azután polietilén-glikol jelenlét-

ében fuzionáltatják embrionális ıssejtekkel. Elınye a módszernek, hogy nem igényli a nagy-

mérető mesterséges kromoszómák izolálását, ezért nem kell számolni azok töredezésével. 

Továbbá, mint a lipofekció esetén, ennél az eljárásnál is lehetıség van arra, hogy már sejtszin-

ten kiválogassák a kívánt genetikai módosított hordozó sejteket. 

 Hátránya viszont, hogy az élesztı kromoszómák is bekerülnek a sejtbe, amelyeknek 

így lehetıségük van beépülni a sejt genomjába. A beépült és esetleg megnyilvánuló élesztı 

gének pedig, figyelembe véve azt a tényt, hogy nagyfokú hasonlóságot mutatnak az emlıs 

sejtek génjeivel, megzavarhatják az ıssejtek mőködését vagy a transzgénikus állatok életfo-

lyamatait. Eddig azonban ilyen jellegő káros hatást nem írták le. 

 

 

2.12.3. A transzgénikus állatok felhasználása 

 

A hagyományos szelekciós eljárásokkal gyakran nem volt lehetséges egy kívánatos tu-

lajdonság elválasztása egy vagy több nemkívánatos jellegtıl. Természetszerően kizárt volt a 

genetikai információ fajok közötti átvitele, a fajok közötti keresztezıdés. Ez okból a kedvezı 

tulajdonságokért felelıs géneket, mint például egy betegség elleni rezisztencia gén, korábban 

nem lehetett egyik fajból a másikba átvinni. Ezen célok elérésére a molekuláris genetika és a 

rekombináns DNS mikroinjektálás módszerének együttes alkalmazása teremtett lehetıséget. 

 Az alapkutatásokban a transzgénikus állatok szinte mindenütt jelen vannak. Rendkívül 

jó modellállatok in vitro folyamatok in vivo vizsgálatára. Fehérjék túltermeltetése, csökkentett 

termelése, hiánya illetve hibás fehérjék termeltetése a legtöbb biokémiai útvonalról értékes 

információkkal szolgálhat. Fontos terület a különbözı szabályozó DNS régiók vizsgálata 

transzgénikus állatok segítségével. 

 Az orvosi kutatásban a transzgénikus állatok modellállatként használhatók. A legtöbb 

emberi betegség, vagy legalább annak valamilyen részfolyamata kiváltható transzgénikus 

állatokon. Ez nem csak a folyamatok könnyebb megértését segíti, hanem a gyógyszerek tesz-
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telésére is kiváló alkalmat ad (Arbeit et al. 1999, Price et al. 1998, İsola et al. 1991, Thomas 

et al. 1994). Érdemes megemlíteni a xenotranszplantációs kísérleteket, melyek célja 

transzgénikus állatok szerveinek felhasználása emberi szervek pótlására (Cozzi et al. 2000, 

French et al. 1998). 

 

 

2.12.3.1. Mezıgazdasági felhasználások 

 

Transzgénikus haszonállatok elıállítására minıségi vagy mennyiségi tulajdonságok 

megváltoztatása céljából azonban csak akkor kerül sor, ha a hagyományos tenyésztési eljárá-

sokkal a kívánt változtatást nem, vagy csak nagyon hosszú idı alatt lehet elıidézni. Az eddigi 

kísérletek az endokrin rendszert, a tej szerkezeti fehérjéit, az immunrendszer megváltoztatását 

ill. betegség rezisztencia létrehozását célozták. 

 

 

2.12.3.1.1. Növekedési erély fokozása 

 

A legelsı transzgénikus gazdasági állatok elıállítása óta eltelt másfél évtizedben fo-

lyamatosan jelennek meg publikációk, melyek célja a növekedési erély megváltoztatása. Az 

ilyen irányú kísérletek indíttatását Palmiter et al. (1982) úttörı kísérlete adta, melyben bizo-

nyították, hogy transzgénikus egerekben a keringésben levı növekedési hormon mennyiségé-

nek megemelésével az egerek növekedési erélye és felnıtt kori mérete is befolyásolható. A 

kezdeti eredmények után kiderült, hogy a háziállatok az egértıl eltérı módon válaszolnak a 

megemelt növekedési hormon szintekre. A transzgénikus sertések és juhok nem mutattak fo-

kozott növekedési erélyt annak ellenére, hogy a tápanyag hasznosítási mutatóik kedvezıbbek 

voltak mint a kontroll állatoké. Jelenleg a legnagyobb problémát már nem a kedvezı 

fenotípusú transzgénikus sertések elıállítása, hanem az élelmiszer és környezet biztonságára 

vonatkozó elıírások vizsgálata az engedélyek megszerzése és a fogyasztókkal történı elfo-

gadtatás jelenti. Ez utóbbi valószínőleg kedvezıbb lesz a transzgénikus sertések következı 

generációjában a humán IGF1-et sertésre cserélik – bár az aktív peptid azonos szerkezető – 

továbbá ha sikerül egy olyan reguláló szakaszt is beépíteni a transzgénbe, amely lehetıvé te-

szi, hogy a vágásérett állatokban az endogén hormon szintjére csökkentsék a rekombináns 

hormon mennyiségét (Pursel et al. 2001). Tágabb értelemben a növekedési erély fokozására 

elıállított transzgénikus haszonállatok egy új generációjának modelljét hozták létre a közel-
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múltban. Ezen teljesen újszerő és a környezetvédelemi szempontokat is figyelembe vevı 

megközelítés eredményeképp születtek olyan transzgénikus egerek, melyek nyálmirigyében 

egy phytase nevő bakteriális enzimet fejeztettek ki (Golovan et al. 2001). Ezen enzim termel-

tetésének célja, hogy „megtanítsák” az állatokat a növényi eredető táplálékkal bevitt fı orga-

nikus foszfor komponens a phytate emésztésére. A nem kérıdzı háziállatok, elsısorban a 

sertés esetében ugyanis jelentıs többlet táplálékbeviteltıl és az emésztetlen foszfortartalmú 

táplálék által okozott környezetszennyezéstıl lehetni így mentesíteni az állattartókat. Goloran 

et al. (2001) megállapítása szerint a transzgénikus sertés (Enviropig), amelynek a génmanipu-

láció révén fitáz enzim termelıdik a nyálában, a fitinfoszfort mintegy 75%-ban értékesíti job-

ban és ezzel feleslegessé válik a takarmányadag foszforkiegészítése. 

 

 

2.12.3.1.2. Betegség elleni rezisztencia kialakítása 

 

A transzgenezis hozzájárulhat a gazdasági haszonállatok fertızı betegségeinek leküz-

déséhez jelenleg rendelkezésre álló lehetıségek (oltások, gyógyszerek, karantén, hagyomá-

nyos tenyésztési eljárások) javításához és bıvítéséhez. Ez két szempontból is jelentıs. Egy-

részt csökkentené a költségeket, mivel a betegségekkel kapcsolatos költségek jelenleg elérik a 

tenyésztési költségek 10-20 %-át. Másrészt pedig javítanák az állat komfortérzését elısegítve 

ezzel az állat jólétét (animal welfare) és ezzel az egyre jobban szigorodó EU-s elıírásoknak is 

jobban meg lehet felelni. Amennyiben a transzgenezist szeretnénk felhasználni a betegségek-

kel szembeni rezisztencia növelésére, akkor ismernünk kell a rezisztenciáért felelıs genetikai 

tényezıket. Elméletileg a rezisztencia növelése, ha sejtszinten vizsgáljuk, kétféleképpen tör-

ténhet: megvalósítható szomatikus formában, amikor is a génbevitel csak a testi sejteket érint, 

és így a genetikai módosítás nem öröklıdik, valamint a csíravonalat érintı módon, amikor 

viszont öröklıdik a módosítás. Ha génszinten vizsgáljuk a kérdést, akkor a fogékonyság meg-

változtatása megvalósítható új gének bevitelével (funkciónyerés), valamint az állatban megle-

vı gének eltávolításával (funkcióvesztés) és módosításával (funkció-helyettesítés). Egy ilyen 

esetben az Mx1 gén kifejezıdése transzgénikus egerekben az influenza A vírussal szemben 

rezisztenciát hozott létre (Arnheiter et al. 1996). A birka állományok jelentıs része fertızött a 

lentivírus családba tartozó Visna vírussal. A kutatók Visna vírus burok fehérje génjét juttatták 

transzgénikus juhokba. Elméletileg azt az eredményt várták, hogy a transzgént kifejezı álla-

tokban a burok fehérje kötıdik az endogén Visna receptorokhoz és így valós fertızéskor majd 

interferál a vírus felvétellel. Mindhárom transzgénikus bárány kifejezte a vírusfehérjét, nem 
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ismeretesek azonban utódjaik vírus ellenállósági tesztjeinek eredményei (Clements et al. 

1994). Alternatív megközelítésként az újszülött állatok védettségét az anyai immunitás foko-

zásával próbálják elérni. Ezen elképzelés jegyében transzgénikus egereket állítottak elı, me-

lyek nagy mennyiségben termelik a sertés gasztroenterítisz vírust neutralizáló ellenanyagot a 

tejben (Sola et al. 1998). Ez a vírusfertızöttség csaknem 100% mortalitást okoz újszülött ser-

tésekben. A transzgénikus egereken kapott biztató eredmények alapján remélhetjük, hogy a 

kísérletet kiterjesztik transzgénikus sertésekre is. Más kutatók az IgA típusú ellenanyag 

transzportjában résztvevı receptor fehérjét fejeztették ki transzgénikus egerek emlıszöveté-

ben, azt remélve, hogy ez lehetıvé teszi nagyobb mennyiségő IgA kiválasztódását a tejben (de 

Groot et al. 1999). A mikroinjektálással létrehozott transzgénikus egérvonalak közül a legma-

gasabban expresszálóban megváltozott a tejösszetétel, amely kedvezıtlenül befolyásolta tej 

tápértékét. Ezek az eredmények megint csak aláhúzzák, az integrációhelytıl független génki-

fejezıdést biztosító konstrukciók alkalmazásának szükségességét (mesterséges kromoszóma 

vektorok). 

 

 

2.12.3.1.3. A tejösszetétel megváltoztatása 

 

A tej és tejtermékek képezik a fejlett világ teljes fehérje fogyasztásának kb. 30%-át. A 

tejösszetétel megváltoztatására irányuló kísérletek haszonállatok esetében ez ideig az egyes 

tejfehérjék extra kópiáinak hozzáadására korlátozódtak. A jövıben lehetıség lesz bármely 

tejfehérje gén deléciójára vagy célzott megváltoztatására is. Az eddigi eredmények az olyan 

célok eléréséhez vittek közelebb, mint pl. a tej feldolgozhatóságának kedvezıbbé tétele, a tej 

tápértékének növelése, humanizált tehéntej elıállítása. Számtalan transzgénikus egereken és 

haszonállatokon végzett kísérlet tanulsága szerint az összfehérje tartalom lényeges változtatá-

sa nem lehetséges, mert egy pontosan még nem tisztázott mechanizmus a nagy mennyiségben 

termelıdı transzgén fehérje mellett csökkenti az endogén fehérjék termelését. Lehetséges 

azonban az egyes tejfehérjék egymáshoz viszonyított arányának megváltoztatása. A kazein 

fehérjék arányának növelése a savófehérjékhez képest a sajtgyártás számára kedvezı irányú 

változás. Egyes esetekben részletesebb analízist is végeztek: a szarvasmarha β-kazeint túlter-

melı egerek esetében pl. megállapították, hogy a transzgén termék az eredeti fehérjével meg-

egyezı mértékben foszforilált és képes az egér kazeinek alkotta micellába beépülni (Hitchin 

et al. 1996). Ugyanakkor Bleck et al. (1995) azt is kimutatták, hogy azon laktáló egerek, me-

lyek tejében a legmagasabb koncentrációban termelıdött szarvasmarha β-kazein a normális-
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nál rövidebb laktációs idejőeknek bizonyultak és tejük viszkozitása oly mértékben megemel-

kedett, mely megnehezítette ill. lehetetlenné tette, hogy a tej eltávozzon az emlıkbıl. 

A kazein micellák méretét a felszínen elhelyezkedı κ-kazein befolyásolja ezért szá-

mos olyan összefoglaló jelent meg az elmúlt 15 évben, amely prognosztizálta, hogy a κ-

kazein mennyiségének növelésével a micellák mérete csökkeni fog és ennek következménye-

ként fokozódhat a tej hıstabilitása. Egy ilyen módosulás kedvezı lehet a tejgyártás sterilizálá-

si folyamatában, illetve tejtermékek elıállításánál, ahol nıhet az alvadáskor keletkezı gél 

erıssége. Az eddig elvégzett kísérletek során szarvasmarha κ-kazeint túltermelı egerek tejé-

ben beigazolódott a kazein micellák méretének csökkenése és kimutatták, hogy az ilyen tej 

alvadásakor keletkezett gél erıssége megnövekedett. A κ-kazein túltermelı egerek tejének 

vizsgálata megállapította, hogy azoknak a laktáló nıstényeknek a tejében, amelyek a legna-

gyobb mennyiségben termelik a nyúl κ-kazeint, az a micellák mellett a savó frakcióban is 

megjelenik. A micellák mérete ebben az esetben is csökkent, mégpedig a tejben mért nyúl κ-

kazein mennyiségével fordított arányban. A κ-kazein túltermelı transzgénikus nıstények iva-

déknevelı képességét összehasonlítva nem transzgénikus alomtársaikéval azt tapasztaltuk, 

hogy bár a kisebb micella méret megkönnyíti az emésztést, a transzgénikus nıstények által 

táplált alom súlygyarapodása mégis elmaradt a kontroll nıstény által szoptatott egerekéhez 

képest (Hiripi et al. 1999). 

A tejösszetétel megváltozatásának az eddig tárgyaltaktól elvben különbözı lehetısége 

egy másik fajban jelenlevı tejalkotórész kifejeztetése, vagy egy tejfehérje módosítása. Az 

eredmény mindkét esetben a tej felhasználhatóságának elınyös megváltoztatása lehet. Ebbe 

az irányzatba tartoznak azok az elképzelések, melyek humanizált tejet termelı transzgénikus 

haszonállatok elıállítását tőzik ki célul. Humán lactoferrin termeltetés céljából már 1991-ben 

transzgénikus szarvasmarhákat állítottak elı, sajnos azonban nem ismeretesek a génkifejezı-

désre vonatkozó adatok (Krimpenfort et al. 1991). A lactoferrin, mely a humán tejben 

1.7mg/ml, míg a tehéntejben 0.02-0.2mg/ml-es koncentrációban van jelen a legfontosabb vas-

kötı tejfehérje és jelentıs antibakteriális hatása is van. Megemelt koncentrációja csökkenthet-

né az emlıgyulladás gyakoriságát. Emellett az ilyen tehéntejjel táplált csecsemıkben meg-

elızhetıvé válhatna a vashiányos állapot kialakulása. 

 

 

 

 



Irodalmi áttekintés 

 44 

2.12.3.2. Emlıspecifikus transzgénikus állatok – „transzgénikus bioreaktorok” 

 

Az orvosi kutatások elsısorban az emlırák kialakulását tanulmányozzák 

emlıspecifikus transzgénikus állatokban, modellállatként használva az egeret (Dankort et al. 

2000, 1996, Amundadottir et al. 1996). A gyógyszerészeti ipar elsısorban mint bioreaktorokat 

használja, illetve szeretné használni a transzgénikus haszonállatokat. Ezek az állatok valami-

lyen gyógyászatilag fontos fehérjét termelnek tejükben. Az elsı úttörı munka a területen 

1987-ben jelent meg (Simons et al. 1987). A transzgénikus állatok bioreaktorként való alkal-

mazása fontos elınyöket rejt magában. Ezen a módon viszonylag olcsón, igen nagy mennyi-

ségben, nagy tisztaságban, és ami a legfontosabb pontos poszttranszlációs módosításon átesett 

érett fehérjét lehet kinyerni a tejbıl. Erre csak az állati szövettenyészetek alkalmasak még, de 

fenntartásuk költsége nagyságrenddel nagyobb (Bremel et al. 1996). Ráadásul elıfordul, hogy 

a sejtek növekedésének biztosítása még magas áron sem garantálható (eritropoietin) 

(Houdebine 1995), sıt arra is van példa, hogy a poszttranszlációs módosításokat sem képes a 

sejtkultúra megfelelı mértékben biztosítani (protein C) (Yan et al. 1990). Elméletileg bármely 

testfolyadék alkalmas rekombináns fehérjék termelésére. Ismertek próbálkozások vérben – 

hemoglobin sertésvérben (Swanson et al. 1992); vizeletben – növekedési hormon (Kerr et al. 

1998), ondóban – humán növekedési hormon egérben (Dyck et al. 1999). Ezekkel a rendsze-

rekkel szemben az emlıszövet elınye, hogy nagy mennyiségő tej elıállítására és fiziológiás 

körülmények között is nagy mennyiségő fehérje termelésére képes (több gramm/liter), továb-

bá a rekombináns fehérje elválasztása is viszonylag egyszerően megoldható. Az állat számára 

súlyosabb beavatkozás nélkül, egyszerően fejéssel hozzá lehet jutni a tejhez. Az emlıben tör-

ténı rekombináns fehérje termeltetéséhez olyan szabályozó elemek, tejfehérjéket kódoló gé-

nek – savó savas fehérje (WAP), β-kazein, β-laktoglobulin vagy az α-S1 kazein – 

promóterének irányítása alá helyezik a termeltetni kívánt fehérje génjének kódoló szekvenciá-

ját, mely biztosítja, hogy a fehérje csakis az állat tejében jelenjen meg. Az elsı gyógyászati 

szempontból jelentıs humán fehérje, melyet génmódosított egér tejében termeltettek a szöveti 

plazminogén aktivátor (Gordon 1987) volt, mely alkalmas infarktusos betegeknél vérrögol-

dásra. Az azóta eltelt több mint 15 évben számos humán fehérjét termeltettek különbözı em-

lısök tejében, ezek közül a nyúltejben termeltetett α-glükozidáz fehérjét az ún. Pompe beteg-

ségben szenvedı gyermekek terápiájában sikerrel alkalmazták (Van den Hout 2000, 2004). 

2006-ban engedélyezték gyógyszerként az EU-ban a GTC Biotherapeutics nevő cég által elı-

állított transzgénikus kecskék tejében termeltetett, egy rendellenes véralvadással járó betegség 

kezelésében alkalmazott emberi fehérjét. Ezek a kecskék a humán anti-thrombin (AT) nevő 
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véralvadásgátló fehérjét kódoló gént hordozzák. Ez a fehérje megakadályozza az erekben a 

vérrögök képzıdését. 

A hemofília-A betegségben szenvedık nem képesek aktív VIII. véralvadási faktor 

termelésére. A beteg számára csak a tisztított, koncentrált vérplazma, illetve emberi sejtkultú-

rában termelt gyógyhatású fehérje jelent megoldást. Csoportunk olyan transzgénikus nyulat 

hozott létre, amely tejében termeli az emberi VIII. véralvadási faktort. A konstrukcióban az 

egér savó savas fehérje által irányított cDNS kópia van jelen (Hiripi 2002). 

Az alkalikus-foszfatáz (AP) ígéretes alternatíva a Gram-negatív baktériumok 

lipopoliszacharidja (LPS) által indukált akut és krónikus megbetegedések terápiájában (szep-

szis). A humán szövet nemspecifikus AP (hTNAP) tisztított formája nem áll jelenleg kellı 

mennyiségben rendelkezésre, ezért a transzgénikus technológia alkalmazása a hTNAP 

emlıszövetspecifikus nagy mennyiségben történı termeltetésére ígéretes alternatívának ígér-

kezik. Munkacsoportunk az egér savó savas fehérje promóter- humán TNAP minigén 

(mWAP-hTNAP) mikroinjektálásával olyan transzgénius nyulakat állított elı, amelyek tejük-

ben humán alkalikus-foszfatázt termelnek. A minigén mWAP promóter (Devinoy 2005) irá-

nyítása alatt mőködik. Mindkét transzgénikus vonalban stabil a transzgén öröklıdése és 

emlıszövetspecifikus expressziója (Bodrogi 2007). 

 

 

2.13. DNS konstrukciók 

 

2.13.1. Hagyományos konstrukciók (plazmid, cDNS, stb) 

 

A mikroinjektálással történı transzgenezisnek két fı alkalmazási területe van: vala-

mely gén szövetspecifikus kifejeztetése a saját vagy a szövetspecificitást biztosító, heterológ 

promóter irányítása alatt, illetve a szabályozó régiók vizsgálata ún. riporter gének közbeikta-

tásával. Mindkét esetben érvényes általános megállapítás egyrészt, hogy a transzgén kifejezı-

dését a határoló plazmid szekvenciák negatívan befolyásolják ezért fontos, hogy már a terve-

zés során létrehozzunk olyan restrikciós helyeket, melyek lehetıvé teszik a vektor szekvenci-

ák eltávolítását injektálás elıtt, másrészt a magas szintő génkifejezıdéshez szükséges 

polyadeniláció és a kivágódás, melynek biztosításához polyadenilációs szignált kell foglalni a 

konstrukcióba. A transzláció hatékonyságának biztosításához a transzlációs start kodont meg 

kell elızze az ún. Kozak konszenzus szekvencia. Az ideálisnak tartott DNS konstrukcióról 

alkotott elképzelések az ismeretek bıvülésével folyamatosan módosultak (11. ábra). 
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A cDNS alapú transzgén konstrukciók hatékonyságának növelésére javasolt egyik elsı 

módosítás a homológ introni szekvenciák belefoglalása volt (Brinster et al. 1988). Heterológ 

intronokat is rutinszerően alkalmaznak és néhány esetben bizonyították is hatékonyságukat 

(Choi et al. 1991). Specifikus szekvencia elemek mint a scaffold vagy matrix attachment hely 

(McKnight et al. 1992) a lókusz kontroll régió (Grosveld et al. 1987) és az inzulátor elemek 

(Chung et al. 1993) befoglalása az injektált konstrukcióba számos esetben bizonyítottan nö-

velte a transzgén kifejezıdés specificitását és mennyiségét. Elméletileg az összes reguláló 

elem belefoglalása egy konstrukcióba garantálni fogja az integrációs helytıl független, opti-

mális expressziós szintet. A gének szabályozó elemeinek vizsgálatára, a különbözı hosszúsá-

gú promóter szakaszokat riporter génekhez kapcsolva mikroinjektálják. A riporter gének kö-

zött a leggyakrabban alkalmazott a lacZ gén, amely a bakteriális β-galaktozidáz gént kódolja. 

Elınye hogy gyors és érzékeny módszer a fejlıdés specifikus génkifejezıdés vizsgálatára 

szöveti metszetekben. Amennyiben élı állatban kívánjuk a génkifejezıdést vizsgálni a legal-

kalmasabb riporter gén egy zöld fluoreszkáló fehérje (EGFP). Ennek szenzitivitása azonban 

11. ábra A transzgén konstrukciók fıbb típusai (Montoliu et al. 2001) 
 

A: cDNS alapú; B: homológ vagy heterológ intronnal kiegészített alaptípus; C: S/MAR elem hozzáadása az 
intronnal kiegészített változathoz; D: LCR hozzáadása az intront tartalmazó alaptípushoz; E: inzuláló elemek 
hozzáadása az intront tartalmazó alaptípushoz; F: transzgén „rescue” egy magasan expresszáló transzgén 
kointegrációjával; G:genomi szekvenciákat tartalmazó nagyobb szakasz ATC-n; H: célzott génbevitel, „knock 
in” 
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lényegesen alacsonyabb, mint a β-galaktozidázé ezért csak erıs promóterek esetében ad ki-

elégítı eredményt. Kvantitatív analízis céljára a kloramfenikol-acetyltranszferáz (CAT) vagy 

a luciferáz géneket használhatjuk. Ezekben az esetekben a génkifejezıdést szöveti extraktu-

mokban vizsgáljuk a két gén által termelt enzim aktivitásának meghatározásával. 

 

 

2.13.2. Transzgenezis mesterséges kromoszómákkal (PAC, BAC, YAC, MAC) 

 

A mesterséges kromoszómák olyan klónozó vektorok, amelyek a valódi kromoszómák 

néhány tulajdonságával rendelkeznek és a viszonylag nagy DNS darabok klónozására hasz-

nálják. A bakteriális mesterséges kromoszómák (BAC-ok) az E. coli baktériumokban termé-

szetes módon jelen lévı F (fertility – termékenység) plazmidon alapulnak. Akár nagyjából 

300 kilobázis (kb) hosszúságú idegen DNS darabot is beépíthetnek. Tartalmaznak többek kö-

zött még számtalan, a gazdasejt általi plazmid replikációhoz szükséges bakteriális gént, vala-

mint még egy gént (általában egy antibiotikum rezisztenciára vonatkozik), mely lehetıvé teszi 

a BAC-ot tartalmazó sejtek kiválasztását. A nagyobb DNS darabokat élesztı mesterséges 

kromoszómák (YAC-ok) felhasználásával klónozzák. Ezek a sütıélesztıben (Saccharomyces 

cerevisiae) természetes módon elıforduló kör alakú plazmidokból származó lineáris vektorok, 

és képesek akár 1000 kb nagyságú DNS szakaszokat is magukba zárni. A YAC-ok 

centromérával rendelkeznek, mely lehetıvé teszi, hogy az élesztı gazdasejt mitotikus orsójá-

hoz kapcsolódjanak és így a sejtosztódás során normális módon szegregálódjanak. Módosítják 

ıket a kromoszómák mindkét végén megtalálható DNS szekvenciákkal, a telomerákkal is. Így 

a YAC-ok minikromoszómákként viselkednek. Eukarióta gének vagy génszakaszok 

klónozására, a nagy genommal rendelkezı szervezetek (pl. emlısök) DNS könyvtárának ki-

alakítására és a génmőködés tanulmányozására használják. Valamely gén komplex reguláló 

elemeit is magában foglaló kromoszóma darabot expressziós doménnek nevezik. Egy teljes 

expressziós domen kifejeztetésére a klónozó kapacitásuk okán a mesterséges kromoszómák a 

legalkalmasabbak (2. táblázat). Azokban az esetekben tehát, ahol komplex reguláló szakaszok 

együttes jelenléte szükséges (globin gén lókusz, kazein lókusz) a kívánt gén vagy gének kife-

jezıdéséhez célszerő bakteriális mesterséges kromoszómák (BAC) vagy élesztı mesterséges 

kromoszómák (YAC) klónok alkalmazása. Ezen konstrukciók elkészítése sokkal munkaigé-

nyesebb és az injektálásuk is nagyobb gyakorlatot igényel. Ezzel szemben számos YAC 

transzgenezis esetében kópiaszám függı és integráció helytıl független génkifejezıdést sike-

rült elérni. Ezért kevesebb számú független vonal létrehozása esetén is biztonságosan megál-
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lapítható a transzgén által létrehozott fenotípus. A transzgenezishez használt hagyományos 

klónozó vektorok (plazmidok és kozmidok) esetén a beépíthetı DNS maximális mérete ~40-

50 kb. Azonban vannak olyan esetek (nagymérető gének, géncsoportok, a géntıl viszonylag 

távolabb elhelyezkedı vagy a hatásukat nagyobb távolságra kifejtı szabályozó régiók vizsgá-

lata), amikor ennél a méretnél jóval nagyobb DNS darab klónozására lenne szükség. Ilyenkor 

olyan vektorokat használnak, amelyek akár több száz kilobázis mérető DNS darabot is képe-

sek befogadni. Ellentétben a hagyományos klónozó vektorokkal, a különbözı mesterséges 

kromoszómák (artificial chromosome, AC) 70-100 kb-tól egészen néhány Mb méretig képe-

sek inszert befogadására. 

 Négyféle mesterséges kromoszómát alkalmaztak eddig transzgénikus állatok létreho-

zására: élesztı (yeast artificial chromosome, YAC), P1 bakteriofág alapú (P1-derived 

artificial chromosome, PAC) bakteriális (bacterial artificial chromosome, BAC) és emlıs 

(MAC, SATAC illetve HCF) mesterséges kromoszómát. A mesterséges kromoszóma típusú 

vektorok alkalmazása kópiaszám függı, integrációs helytıl független, optimális kifejezıdést 

biztosít. Ennek oka, hogy az a mérettartomány, amelyet befogadni képesek, biztosítja az ösz-

szes szükséges szabályozó elem és a határoló elemek együttes meglétét (12. ábra). A határoló 

elemek vagy inzulátorok egyfelıl védik az expressziós domént az integráció helyétıl függı, a 

kromoszóma szerkezet által létrehozott pozícionális hatásoktól, másfelıl megakadályozzák, 

hogy a határoló elemek kívül esı szabályozó elemek is hatással legyenek a kifejeztetni kívánt 

gén promóterére. 

vektor gazda szerkezet inzert mérete 

kozmid E.coli cirkuláris plazmid 35-45kb 

P1 klón E.coli cirkuláris plazmid 70-100kb 

BAC E.coli cirkuláris plazmid 300 kb-ig 

PAC E.coli cirkuláris plazmid 100-300kb 

YAC S. cerevisiae lineáris kromoszóma 100-2000kb 

MAC emlıs sejt lineáris kromoszóma >1000kb 

 

2. táblázat Klónozó vektorok összehasonlító táblázata Monaco A. és Larin Z. 1994. (Tibtech 12.280-286) 
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A mesterséges kromoszómákat – a hagyományos transzgenezishez hasonlóan – általá-

ban mikroinjektálással juttatják be zigótákba, azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben az 

injektáló oldat NaCl-ot és poliaminokat (spermin, spermidin) is tartalmaz, hogy elkerüljék a 

nagymérető DNS töredezését. Egyes megfigyelések szerint viszont a poliaminok elhagyásával 

nagyobb százalékban születnek transzgénikus állatok (Bender et al. 2007). Az élesztı mester-

séges kromoszómákat illetve a humán mesterséges kromoszómákat a mikroinjektálás mellett 

még lipofekcióval és sejtfúzióval is be lehet vinni a sejtekbe, majd ezután a már módosított 

sejteket juttatják be embriókba, de a bakteriális mesterséges kromoszómák esetén is alkalmaz-

ták már a lipofekció módszerét. Ezekben az esetekben általában embrionális ıssejteket hasz-

nálnak. Ez utóbbi két módszernek több elınye is van: ki lehet választani azokat az embrioná-

lis ıssejteket, ahol a transzgén beépült, és ellenırizni lehet a transzgén szerkezetét, valamint 

expresszióját. Az ellenırzés azért különösen fontos, mert viszonylag gyakori az átrendezıdés 

a DNS bevitelét követıen. Mindezek lehetıvé teszik, hogy csupán a megfelelı genetikai mó-

dosítást hordozó sejteket használják fel transzgénikus állatok létrehozására. Ugyanakkor az is 

igaz, hogy ez a két eljárás idıigényesebb, mint az injektálás, mert hosszabb ideig tart eljutni a 

transzgénikus állatig. 

A beültetést követıen általában a megszületett utódok 5-10%-a transzgénikus, vagyis 

a hagyományos és a mesterséges kromoszómát alkalmazó transzgenezis hatékonysága hason-

ló. A kópiaszám rendszerint alacsony (1-5 beépült kópia), amely részben annak tulajdonítha-

tó, hogy a nagy méret miatt az injektáló oldat kevesebb DNS molekulát tartalmaz, mint a ha-

gyományos módszernél. A transzgenezis alkalmával bejuttatott DNS a vektorból származó 

részeket is tartalmaz, amely a transzgénnel együtt beépül a genomba, de ez nem zavarja a 

transzgén kifejezıdését. Mivel gyakran történik DNS-átrendezıdés a transzgenezis során, 

mindig fontos ellenırizni a beépült transzgén szerkezetét. Több esetben kimutatták, hogy a 

12. ábra A szövet és fejlıdésspecifikus, magas szintő génkifejezıdéshez szükséges szabályozó elemek 

(Montoliu 2001) 
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transzgén kifejezıdése nem függ az integráció helyétıl (pozíció-független) hogy – többkópiás 

beépülés esetén – az expresszió kópiaszám-függı valamint hogy a transzgén kifejezıdésének 

mértéke eléri az endogén gén expresziójának a mértékét. A fentiek alapján arra a kérdésre, 

hogy melyik mesterséges kromoszómát válasszuk egy kísérlethez a válasz az, hogy a mester-

séges kromoszómával tervezett transzgenezis tervezésekor a vizsgálni kívánt DNS szakasz 

nagysága a döntı szempont (az adott laboratórium technikai jártassága mellett). Kisebb DNS 

darabok esetén PAC-ot vagy BAC-ot, míg nagyobb fragmentumoknál YAC-ot illetve MAC-

ot célszerő használni. A mesterséges kromoszóma típusú vektorok haszonállatokban történı 

alkalmazása a rekombináns fehérjék tejben történı termeltetése és a xenotranszplantáció terü-

letén válhat jelentıssé. 

 

 

2.13.2.1. Emlıs mesterséges kromoszómák (MAC) 

 

Az emlıs kromoszóma alapú vektorok megabázis mérető fragmentumok beépítését is 

lehetıvé teszik. Humán kromoszóma fragmentumokat (HCF) hordozó transzgénikus egereket 

állítottak elı monoklonális és poliklonális ellenanyagok termeltetésére (Tomizuka et al. 

1997). A magyar kutatók közremőködésével kifejlesztett SATAC egy kb. 60 mb nagyságú 

satellit DNS alapú mesterséges kromoszóma (Hadlaczky 2001). A SATAC különbözı emlıs 

fajok sejtjeiben állítható elı de novo kromoszóma kialakulással, oly módon, hogy meghatáro-

zott genetikai információt hordozzon jól körülírt DNS szekvenciák beépítésével. A SATAC 

típusú MAC-ok egyebek mellett jelentıs szerepet játszhatnak az emberi génterápiás kísérle-

tekben is. Transzgénikus háziállatok létrehozásában betöltött jelentıségüket aláhúzza az a 

tény, hogy a laktoferrin gént hordozó SATAC transzgénikus egerek öt generáción keresztül 

örökítik a mesterséges kromoszómát és a teljes tejfehérje tartalom 3%-át a SATAC-ról átíró-

dott rekombináns fehérje adja (Hadlacky személyes közlése, publikációban nem jelent meg). 
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2.13.2.2. BAC könyvtárak 

 

A BAC transzgénikus állatok elıállításához szükséges célgént tartalmazó klónok álta-

lában BAC könyvtárakban lelhetık fel. Ennek lényege, hogy a genomot feldarabolják és eze-

ket a viszonylag nagy darabokat bejuttatják egy-egy baktériumklónba. A klónok összességét 

nevezzük BAC könyvtárnak. A BAC könyvtár rendezése során az átfedı kromoszómális 

drabokat sorba rakják és minden redundáns klónt szelektálnak. A rendezés eredményeképpen 

minden kromoszómához tartozik egy olyan BAC klón sorozat, amely ismert sorrendben tar-

talmazza a kromoszóma darabjait. Innen kiválogathatjuk azokat a klónokat, amelyek a kívánt 

transzgént tartalmazzák. A könyvtárak kapacitása és gazdagsága folyamatosan bıvül. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

3.1. A bFcRn-t tartalmazó konstrukció elıállítása 

 

3.1.1. BAC klónok azonosítása 

 

A transzgén konstrukció elıállításához 3 db, a szarvasmarha FcRn α-nehézláncát kó-

doló gént (FCGRT) magában foglaló BAC konstrukció állt rendelkezésünkre. A 90α BAC 

klónt egy 2 éves Jersey szarvasmarha limfocitájából izolált DNS klónozásával állították elı 

(Resource Center/Primary database of the German Human Genome Project www.rzpd.de). 

Azonosítása a bFcRn α-lánc mRNS-ére (GenBank AF139106) tervezett BFc1S: 5’-

CAGTACCACTTCACCGCCGTGT-3’, BFc1as: 5’-CTTGGAGCGCTTCGAGGAAAGAG-

3’ primerpárral történt. A 189H02 és a 128E04 BAC klónok azonosítását a FcRnF: 5’-CGG 

CCA CCT CTA TCA CAT TT-3’ FcRnR: 5’-TGC ATT GAC CAC ACT TGG TT-3’ 

primerpárral végeztük BAC könyvtárból (Eggen et al. Gen. Sel. Evol. 33.543-548. 2001). 

 

 

3.1.2. A BAC klónok határoló régióinak vizsgálata 

 

A 90α BAC klónban BamHI, a 189H02 és a 128E04 BAC klónban pedig NotI emész-

tést követı pulse field gélelekroforézissel (BIO-RAD) és Expand Long Template (ELT) PCR 

módszerrel (Roche) határoztuk meg a klónokban lévı genomi DNS méretét (13. ábra), illetve 

az FCGRT gén 5’ és 3’ szakasz hosszát (3. táblázat). A 128E04 BAC klónban sem az 5’ sem 

a 3’ határoló szakasz pontos méretét nem sikerült megállapítani. Tekintettel arra, hogy ezzel a 

módszerrel maximum 20 kb hosszú szakaszt lehet amplifikálni, ez azt kell jelentse, hogy ez a 

klón mindkét irányban 20 kb-nál nagyobb határoló szakaszt tartalmaz. Mivel az injektálandó 

konstrukciónak tartalmazni a kell a bFCGRT teljes α-láncát kódoló szakaszt és legalább 20-70 

3. táblázat A BAC klónok 5’ és 3’ szakaszainak összehasonlítása 

BAC klón neve 5’vég (kb) 3’ vég (kb) 

90α 8,5 73,5 

189H02 100 14 

128E04 44 50 
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kb hosszúságú szabályozó régiót 5’ és 3’ irányban a 90α klón használatát elvetettük mivel az 

5’ határoló szakasz csak 8,5 kb méretőnek adódott. Az ELT PCR eredményei alapján kiderült, 

hogy a 189H02 BAC klón kb. 130 kilobázis mérető inzertet hordoz a 128E04 pedig kb. 100 

kilobázis nagyságút. Az injektálandó BAC klón pontos méretének meghatározásához a szar-

vasmarha genomszekvencia adatbázist használtuk (www.ncbi.nlm.nih.gov) annak nyilvános-

ságra kerülését követıen. Mivel a 128E04 klón 5’ és 3’ végének szekvenciájából a kontigok 

kialakítása miatt megszekvenáltak néhány száz bázispár hosszú szakaszt ezért ezeket a 

szekvenciadarabokat BLAST-olva a szarvasmarha genomon pontosan meg tudtuk határozni a 

128E04 BAC klón teljes méretét (107 kb) és megállapítottuk az 5’ és 3’ határoló szakaszok 

pontos méretét valamint a gén hosszát (8 kb). A három BAC klón jellemzését követıen meg-

állapítottuk, hogy a 128E04 BAC klón mind az inzert mind pedig a kifejeztetni kívánt gén 

5’és 3’ határoló szakasz mérete alapján a legmegfelelıbb, ezért a továbbiakban csak ezt a 

BAC klónt használtuk. 

 

 

3.1.3. Az injektáló oldat elıállítása 

 

A 128E04 BAC klónt LB-ben 37°C-on overnight felnövesztettük, majd Plasmid Maxi 

Kit-tel (Qiagen) DNS-t tisztítottuk a gyártó utasításait betartva. Ezt követıen NotI restrikciós 

enzimmel (Promega) 16 órán keresztül emésztettük 37°C-on 50 µl végtérfogatban. A meg-

emésztett BAC DNS-hez 8 µl 6x loading puffert adtunk (Fermentas) majd a restrikciós frag-

mentumokat 1%-os PFCA gélben (BIO-RAD) 0,5x TBE pufferben, 14 °C-on 12 órán át tartó 

PFGE-sel választottuk szét (BIO-RAD). Miután megfutott a gél ethidium-bromiddal (Sigma) 

megfestettük, majd az inzertet szikével kivágtuk és 1%-os Low Melting Point (alacsony olva-

dáspontú) gélbe futtattuk át 0,5x TBE pufferben 4 °C-on. Az átfutott fragmentumot gelase 

enzimmel (Epicentre) emésztettük 43°C-on 1 órán keresztül. Az emésztést követıen 
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13. ábra A BAC klónok relatív pozíciója a genomon 
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Microcon YM50 oszlopon (Millipore) tisztítottuk, majd 1x BAC injektáló pufferrel (10 mM 

TRIS, 0,1 mM EDTA, 100 mM NaCl, 1x poliamin mix, pH 7,5) eluáltuk az injektálandó 

fragmentumot. A késıbbiekben megfigyelt hatékonyságnövekedés érdekében a további injek-

táló pufferekben mellıztük a poliamin (spermin/spermidin) mix (Sigma) használatát. Az izo-

lált fragmentum koncentrációját gélelektroforézissel ellenıriztük 1%-os agaróz gélen 

(Invitrogen) 10 ng/µl λHind létra mellett, 1x TAE pufferben 90 V-on. 

 

 

3.2. Transzgénikus állatok elıállítása 

 

3.2.1. Laboratóriumi egértörzsek 

 

A kísérlethez FVB/N beltenyésztett egértörzsbıl származó embriókat használtunk 

(Harlan). Munkánkhoz azért választottuk az FVB/N törzset mert a klasszikusan használt hib-

rid egerekkel szemben több olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyeknek köszönhetıen a 

mikroinjektálás pontosabban és emiatt nagyobb hatékonysággal végrehajtható. Az FVB/N és 

C57BL/6 x CBA F1 egerek injektálási protokollban nélkülözhetetlen paramétereit tartalmazó 

táblázatból kitőnik (4. táblázat), hogy az elımag jobb láthatósága és a transzgénikus vonalak 

egységes genetikai háttere miatt fontos inbred-hibrid problematika kiküszöbölése szempont-

jából az FVB/N törzs jobban megfelel az elvárásoknak. Az inbred-F1 hibrid genetikai háttér 

jelentıs kérdés, mert egyre több olyan adat ismert, amelyek alátámasztják, hogy a transzgén 

által létrehozott fenotípus – amennyiben azt F1 egereken hoztuk létre – jelentıs eltéréseket 

mutatott attól függıen, hogy milyen beltenyésztett egértörzsre keresztezték át. A kísérletekhez 

használt FVB/N és CD1 egereket a HARLAN (www.harlan.com) cég hazai képviseletétıl a 

(WOBE Kft) szereztük be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. táblázat F1hibrid és FVB/N egértörzsek összehasonlítása 

tulajdonság C57BL/6 x CBA F1 FVB/N 

szuperovuláltathatóság + - 

elımagok láthatósága - + 

inbred-hibrid problematika - + 
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3.2.2. Szuperovuláltatás és embrióelıállítás 

 

A mikroinjektálásos transzgénikus technika nagyszámú embriót igényel. Kellı számú 

embrió érlelése és kinyerése szuperovuláltatással (hormonális indukció) lehetséges. Általában 

elmondható hogy az egerek 8-10 hetes kortól (30 gramm) már alkalmasak termékenyítésre és 

embriókinyerésre. A szuperovulációs protokoll 5 NE PMSG (Pregnant Mare Serum 

Gonadotropin) hormon intraperitoniális injektálásával kezdıdik (Folligon injekció A. U. V. 

Intervet). A PMSG beadása után 48 órával 5 NE HCG-vel (Human Chorionic Gonadotropin) 

fejeztük be a hormonkezelést (Choragon injekció Ferring GmbH) és FVB/N hímekhez he-

lyeztük ki a nıstényeket. A párzás tényét a másnap látható hüvelydugó (plug) jelzi. Az egere-

ket cervikális diszlokációval megöltük majd a petefészket, a petevezetéket a méh egy kis da-

rabjával együtt kimetszettük. A petevezetı ampullájából az egysejtes embriókat (zigótákat) 

M2 médiumba mostuk ki. A zigótákat borító kumulusz sejteket hyaluronidáz enzim (Sigma) 

segítségével távolítottuk el. A kimosott embriókat a mikroinjektálás megkezdéséig KSOM 

médiumban (Sigma), embriótesztelt olaj alatt (Sigma), 37 °C-on, 85 % páratartalom mellett, 

5% CO2-al telített termosztátban (Nuaire) tároltuk. 

 

3.2.3. Mikroinjektálás 

 

Az embriókat a KSOM médiumból M2 médiumba helyeztük át, majd szintén M2 mé-

diumból a cseppforma stabilitásának megtartása végett repel silane-nal (Pharmacia Biotech) 

kezelt mélyített tárgylemezre cseppet helyeztük és ebbe raktuk át az embriókat. A cseppet a 

párolgás miatt kialakuló koncentrációváltozás elkerülése miatt embrióolajjal fedtük le. Az 

injektálást Nomarski differenciál interferencia kontraszt egységgel és háromdimenziós moz-

gást biztosító mikromanipulátor karokkal (Narishige) felszerelt IMT-2 invert mikroszkóp 

(Olympus) segítségével végeztük. Az embriók rögzítéséhez és a DNS bejuttatásához szüksé-

ges tartó (d=100 µm), illetve injektáló kapillárisokat (d=1-2 µm) (Clark) mikropipetta húzóval 

(Model-97 micropipette puller, Sutter Instrument Co.) alakítottuk ki az alábbi beállítási para-

méterekkel: heat: 600, pull: 200, velocity: 130, time: 180). A tartó kapillárisok átmérıjét és 

formáját mikroalakítóval (Narishige) készítettük el. A néhány pikoliter mennyiségő injektáló 

oldatot rendszerint a zigóták hím elımagjába juttattuk be (14. ábra). Az injektálást követıen 

M2 médiumba helyeztük az embriókat és a már említett paraméterekkel bíró termosztátba 

helyeztük ıket. Néhány óra elteltével ellenırizhetı és elbírálható, hogy mely embriók élték 

túl a beavatkozást. 
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3.2.4. Embrióbeültetés 

 

A mikroinjektálást túlélt embriókat 2,5 %-os Avertinnel altatott 3-4 hónapos, CD1 

nıstény egerekbe ültettük vissza. A recipiensként használt nıstény egereket a beültetést meg-

elızı nap vazektomizált hímekhez helyeztük ki. Másnap reggel a kopulációs dugó (plug) 

megléte alapján válogattuk ki az embriótranszferre alkalmas álvemhes (pseudogravid) egye-

deket. Oldalanként 10-12 db embriót helyeztünk vissza az infundibulumon keresztül a peteve-

zetıbe. Amennyiben nem tudtuk megfelelı módon hozzáférni az infundibulumhoz, közvetle-

nül az ampullába ültettük vissza az embriókat (15. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. ábra Injektált embriók visszaültetése az ampullába 

14. ábra Mikroinjektálás egysejtes egérembriókba 
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3.3. A transzgén integrációjának vizsgálata 

 

3.3.1. Az alapító egyedek vizsgálata 

 

Az injektált és beültetett embriókból megszületett egerektıl 1 hetes korban szövetmin-

tát vettünk (farokból). A szövetmintából fenol-kloroformos extrakciós módszert alkalmazva 

(Laird et al. 1991) genomiális DNS-t izoláltunk. A kapott DNS-ben PCR eljárással vizsgáltuk 

a transzgén jelenlétét. A primerek tervezéséhez az Interneten szabadon hozzáférhetı Primer3 

programot használtuk (http://frodo.wi.mit.edu/). A PCR reakciót ReadyMix-el (Sigma) végez-

tük a gyártó utasításai szerint PTC-200 Thermocycler készüléken. Az esetleges téves eredmé-

nyek elkerülése miatt két különbözı primerpárral teszteltük az egereket. PCR kondíciók: 95 

°C 5:00, 95 °C 0:45, 61 °C 0:45, 72 °C 0:45, ciklus: 32, 72 °C 3:00. 

 

fcrnprf: 5’-CGG CCA CCT CTA TCA CAT TT-3’ 

fcrnprr: 5’-TGC ATT GAC CAC ACT TGG TT-3’ 

termék: 579 bp 

 

bFcRnex4f: 5’-CCA AGT TTG CCC TGA ACG-3’ 

bFcRnex4r: 5’-GTG TGG GCA GGA GTA GAG GA-3’ 

termék: 161 bp 

 

 

3.3.1.1. A transzgén beépülésének vizsgálata Southern hibridizációval 

 

 A PCR-rel pozitívnak detektált alapító egyedekbıl szövetmintát vettünk és a 3.1.1. 

pontban leírtak szerint genomiális DNS-t izoláltunk. 20 µg DNS-t SacI restrikciós enzimmel 

(Promega) 16 órán keresztül emésztettük majd 1 %-os agaróz gélen 1x TAE pufferben futat-

tam 80 V-on. A megfutott gélt 15 percig 0,25 M sósavban depurináltuk. Ezt követıen kétszer 

30 percig denaturáltuk (0,4 M NaOH, 1,5 M NaCl) és ugyanebben az oldatban 16 órán ke-

resztül blottoltuk a megemésztett DNS-t Hybond N+ nitrocellulóz membránra (Amersham). A 

blottolást követıen a membránt 30 percig 80 °C-on szárítottuk majd UV sugárzással 

(crosslink) (70000 µJ/cm2) rögzítettük a DNS-t (Amersham Life Science). A próbához szar-

vasmarha tıgyszövetébıl izolált DNS-t templátként használva a B7-B8 primerpárral PCR 

terméket készítettünk majd a fragmentumot GFX™ PCR DNA and Gel Purification Kit-et 
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(Amersham Bioscienes) használva kitisztítottuk. A jelölést HexaLabel™ DNA Labeling Kit-

tel (Fermentas) 32P izotóppal (Izotóp Intézet Kft.), a hibridizációt 65 °C-on 1x PerfectHyb™ 

Plus Hybridization Buffer-ben (Sigma) végeztük, mindkét esetben a gyártó útmutatásait kö-

vetve. A próba mőködıképességét phosphorimage analyser scannerrel (STORM 840, 

Molecular Dynamics) ellenıriztük majd Fuji röntgenfilmre autoradiográfiát készítettünk. 

 

 

3.3.2. A BAC beépülésének vizsgálata 

 

 Nagymérető DNS darabok injektálása esetén ismert probléma a DNS mechanikai hatá-

sok miatt történı darabolódása illetve a végek letörése. Ez az esemény hatással lehet a transz-

gén kifejezıdésére. A teljes BAC beépülésének ellenırzése céljából az injektált klón 5’ és 3’ 

végi ismert szekvenciáira primereket terveztünk, amelyek – PCR reakciót végezve – alkalma-

sak a beépült BAC klón épségének kimutatására. 

 

BAC128E045’_F: 5’-TTT AGC TGC ATC GGG ATC TT-3’ 

BAC128E045’_R: 5’-GGA GTG ATG GCA TTT GGT TT-3’ 

termék: 441 bp 

 

BAC128E043’_F: 5’-AGT CGT GTC CGA CTC TTT GC-3’ 

BAC128E043’_R: 5’-CAG CCT GTC TGG TGT TCT GA-3’ 

termék: 416 bp 

 

 

3.3.3. A transzgén kópiaszámának meghatározása 

 

A transzgén kópiaszám meghatározását kvantitatív valós idejő PCR módszerrel végez-

tük (Lee et al. 1993). A PCR-hez szükséges primereket és próbákat tervezéséhez az Applied 

Biosystems primertervezı programját használtuk. A szövetmintából Laird és mtsai (1991) 

fenol-kloroformos extrakciós módszerét alkalmazva genomi DNS-t izoláltuk. A DNS minták 

koncentrációjának meghatározásához UV-visible Chem Station (Agilent) fotométert használ-

tunk. A vizsgálatokat az ABI Prism7000 Sequence Detection System készülékén végeztük. 

Viszonyítási pontnak az egér β-aktin gént használtuk mivel ez a gén biztosan két kópiában 

van jelen az állat minden diploid sejtében. Egér genomi DNS templát segítségével felvettük a 
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kalibrációs görbét a β-aktin génhez. Ezt a görbét használtuk a mérések során a DNS mennyi-

ségének meghatározásához. A vizsgálattal a szarvasmarha FcRn gén (FCGRT) kópiaszámát 

határoztuk meg diploid hemizigóta sejtben. A szarvasmarha FcRn kópiaszámának meghatáro-

zásához szükséges kalibrációs görbe felvételéhez kétféle mintát használtunk: szarvasmarha 

genomi DNS-t illetve egér genomi DNS-sel kevert plazmid DNS-t. A kalibrációs görbék alap-

ján határoztuk meg a bFcRn gén kópiáinak számát valamint a diploid genom mennyiségét a 

reakcióba bevitt DNS mennyiségében. A két adatból aránypárral számoltuk ki a bFcRn gén 

kópiaszámát (Tesson et al. 2002). A kísérletek során TaqMan Universal PCR Master Mixet 

(Applied Biosystems) használtunk. 

 

β-aktin detektálásához használt próba és primerek: 

 

Próba: VIC-TGG CTT TCT GAA CTT GAC AAC ATT AT-TAMRA 

19F: 5’-TTC ACC TGC CCT GAG TGT TTC-3’ 

103R: 5’-TGA AGG TCT CAA ACA TGA TCT GTA GA-3’ 

 

bFcRn detektálásához használt próba és primerek: 

 

Próba: fam-CAC AGT CAA GAG TGG CGA CGA GCA C-TAMRA 

FcRn_R: 5’-GCA CCA CGC AGC GGT AGT-3’ 

FcRn_F: 5’-CCT TCT ACG CCT GGT CAT CAC-3’ 

 

3.4. A transzgénikus egérvonalak létrehozása és fenntartása 

 

A transzgénikus vonalak alapításához az alapító egyedeket vad típusú egerekkel páro-

sítottuk. A megszületett utódok közül a már korábban leírt PCR rendszer segítségével válo-

gattuk ki a transzgént hordozó utódokat. Ennek az ún. G1 generációnak a transzgént hordozó 

egyedei heterozigóták a bFcRn-re nézve. A heterozigóta egyedek egymás közötti pároztatásá-

val elıállított utódokban a transzgén a mendeli szabályoknak megfelelıen szegregál, ameny-

nyiben a beépülés egyetlen lókuszra történt. Azaz a G2 generáció utódainak a 25 százaléka 

homozigóta, 50 százaléka heterozigóta a transzgénre nézve, 25 százalékuk pedig vad típusú. 

A homozigóta jelölt állatokat vad típusú egerekkel párosítottuk. Azok az egyedek, amelyek-

nek minden utóda pozitív volt a transzgénre nézve homozigótának fogadtuk el. 
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3.4.1. Kettıs transzgénikus vonalak elıállítása 

 

 Ahhoz, hogy a transzgénikus egerekben egyidejőleg jelen lévı egér FcRn α-lánc által 

okozott esetleges interferenciát ki tudjuk zárni, létre kellett hoznunk egy kettıs transzgénikus 

egérmodellt. A bFcRn-t hordozó egereket kereszteztük egy egér FcRn hiányos egérvonallal 

(mFcRn-/-). Ezt a törzset a The Jackson Laboratory-tól szereztük be 

(http://jaxmice.jax.org/query/f?p=205:1:12381716879708076363). A két vonal keresztezésé-

bıl származó G2 generáció vonalon belüli párosításából született utódok alkalmasak a bFcRn 

közvetlen vizsgálatához. Az utódok genotipizálásához olyan multiplex PCR-t terveztünk, 

amelyben egy PCR reakcióval a mendeli szabályoknak megfelelı, minden lehetséges genotí-

pusos variáció egyértelmően kimutatható (mFcRn, bFcRn, NEO). Ezzel a primerrendszerrel 

egyértelmően detektálhatók azok az egerek, amelyeknek hiányzik az egér saját FcRn α-lánca 

de jelen van a szarvasmarha FcRn gén. 

 

KOegérNEO_F: 5’-GGA ATT CCC AGT GAA GGG C-3’ 

KOegérNEO_R: 5’-CGA GCC TGA GAT TGT CAA GTG TAT T-3’ 

FcRn wt_F: 5’-GCC ACA CCC AGC TAA TTG TT-3’ 

BfcL: 5’-GCC GCG GAT CCC TTC CCT CTG-3’ 

BfcSu:5’- CTC CTT TGT CTT GGG CAC TT-3’ 

 

Termékek: 

mFcRn: 278 bp 

NEO: 345 bp 

bFcRn: 610 bp 

 

 

3.5. RNS szintő expresszió vizsgálata RT-PCR-rel 

 

 A bFcRn egérvonalak G1 generációjában vizsgáltuk a transzgénre specifikus mRNS 

jelenlétét azokban a szövetekben, ahol eddigi ismereteink szerint a bFcRn receptornak terme-

lıdnie kellene. Abból a feltételezésbıl indultunk ki, hogy a BAC transzgenezisnek megfelelı-

en a transzgénikus egerekben a szarvasmarháéval azonos szövet- és fejlıdésspecifikus módon 

fejezıdik ki a transzgén. A transzgénikus vonalak egy-egy egyedébıl máj, vékonybél és 

laktáló nıstényekbıl emlıszövet mintákat győjtöttünk (50 mg) és RT-PCR-rel vizsgáltuk a 
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transzgénrıl képzıdı mRNS-re specifikus mérető cDNS megjelenését. A szövetmintákat a 

kivétel után folyékony nitrogénben tároltuk, majd a szövetek homogenizálásához 1 ml 

RNAzolTM B (TEL-TEST INC) feltárópuffert és Precellys 24 (Bertin) homogenizátort hasz-

náltunk. A homogenizátumot centrifugáltuk (13000 rpm, 15 perc), majd a felsı vizes fázist 

200 µl kloroformmal extraháltuk. A fázisokat centrifugálással választottuk szét (13000 rpm, 

15 perc) majd a felsı vizes fázisból 1 térfogategységnyi izopropanollal (MERCK) kicsapattuk 

a totál RNS-t. A kicsapás után a totál RNS-t 70 %-os alkohollal átmostuk, beszárítottuk majd 

RNase mentes (Gibco) vízben visszaoldottam és felhasználásig -70 °C-on tároltam. Az RT-

PCR reakciót Acces RT-PCR System (Promega) kittel és szarvasmarha FcRn α-lánc specifi-

kus primerekkel végeztük a gyártó által megadott protokollt követve. Az RNS minıségének 

vizsgálatához és az RT-PCR mőködésének ellenırzéséhez egér β-aktin primereket használ-

tunk. 

 

B7: 5’-GGC GAC GAG CAC CAC TAC-3’ 

B8:5’- GAT TCC CGG AGG TC (AT) CAC A-3’ 

termék: 349 bp 

 

mACTIN_F: 5’-GTG GGC CGC TCT AGG CAC CAA-3’ 

mACTIN_R: 5’-CTC TTT GAT GTC ACG CAC GAT TTC-3’ 

termék: 539 bp 

 

 

3.6. A transzgén expressziójának vizsgálata Northern analízissel 

 

 A 3.5 pontban leírtak szerint totál RNS-t izoláltunk szarvasmarha, vad típusú egér va-

lamint bFcRn transzgénikus egérvonalakból származó egerek májából. 5 µg totál RNS-t vá-

lasztottunk szét 1 %-os formaldehid gélen (0,5 g agaróz, 36,5 ml DEPC víz, 5 ml MAE, 8,5 

ml formaldehid). A gélre 20 µl végtérfogatban, megfelelı elıkészítés után (7 µl formamid, 4 

µl formaldehid, 2 µl 10x MAE, 1 µl ethidium-bromid, 1 µl RNS loading puffer) vittük fel az 

RNS-t, majd 4 °C-on 1x MAE pufferben 80 V feszültségen futtattuk 4 órán keresztül. A gélen 

szétválasztott RNS frakciókat 20x SSC pufferben Hybond N+ membránra (Amersham) vittük 

át kapilláris blottolási technikával (Sambrock et al. 1989). 5 perc 5x SSC-ben történı mosás 

után 30 percig 80°C-on sütöttük a membránt majd UV sugárzással (crosslink) (70000 µJ/cm2) 

rögzítettük az RNS-t (Amersham Life Science). A próbát a 3.4. pontban leírt primerekkel 
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(B7-B8) szintetizáltattuk szarvasmarha tıgy cDNS-rıl, majd 32P-vel jelöltük HexaLabelTM 

DNA Labeling Kit-tel (Fermentas) a gyártó utasításait követve. 1 óra 65 °C-on történı 

prehibridizálást követıen 65 °C-on 24 órán keresztül PerfectHybTM Plus hibridizációs puffer-

ben (Sigma) hibridizáltunk. A hibridizálás után a membránt a gyártó által megadott arányú 

20x SSC-10 % SDS mosópufferekben mostuk. A próba mőködıképességét Phosphorimage 

Analyser Scannerrel (STORM 840, Molecular Dynamics) ellenıriztük majd Fuji röntgenfilm-

re autoradiográfiát készítettünk. 

 

 

3.6.1. Kópiaszám függı expresszió bizonyítása Northern blottal 

 

 Mivel a BAC transzgenezis egyik nagy elınye a kópiaszámfüggı expresszió ezért 

feltételeztem, hogy a különbözı kópiaszámú transzgénikus egérvonalaink is eltérı módon 

expresszálják a bFcRn-t. Ennek bizonyítására azonos mennyiségő (5 µg) szarvasmarha, vad 

típusú egér, 2 bFcRn-kópiás egér és 5 bFcRn kópiás egér májából készült RNS-bıl a 3.5. 

pontban leírtak alapján Northern blot-ot készítettünk. A röntgenfilmen detektált jeleket 

beszkenneltük (Hewlett Packard 3060) és Soft Imaging System AnalySYS Pro 3000 kép-

elemzı programmal elemeztük a denzitást a felvitt RNS mennyiségek függvényében. A ka-

pott eredményeket MS Excel programmal dolgoztuk fel. 

 

 

3.7. Fehérje szintő expressziós vizsgálatok 

 

3.7.1. A transzgénrıl íródó fehérje detektálása Western-blottal (Mayer, 2005) 

 

 Vad típusú egér valamint transzgénikus egérvonalakból származó tüdımintákból 

homogenizátumot készítettünk hideg PBS-ben. Pozitív kontrollnak szarvasmarha 

emlıepitheliális sejtvonalat (B4) használtunk, amely stabilan expresszálja a bFcRn α-láncát. 

Az antiszérum CLEWKEPPSMRLKAR szekvenciájú FcRn α-lánc egy részletét tartalmazó 

oligopeptiddel immunizált új-zélandi nyulakban lett elıállítva. A peptidet 3-maleinimid-

benzoesav-N-hidroxi-szukcinimid-észterrel (MBS; Sigma Chemical Co.,St. Louis, MO) akti-

vált keyhole limpet hemocyaninhoz (KLH; Sigma Chemical Co.) kapcsoltuk (Mayer et al. 

2002). A fehérjekivonatok koncentrációját Micro BCA kit (Pierce) segítségével határoztuk 

meg, a gyártó útmutatásai alapján. Az így nyert fehérjekivonatokhoz merkapto-etanolos 6x 
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loading puffert (0.5 M TrisCl/ 10% SDS, pH 6.8; 30% glicerin; 0.012% brómfenol-kék; 6% 

merkapto-etanol) adtunk és a fehérjekivonatokat 95ºC-on, 5 percig denaturáltuk. A fehérjeki-

vonatok szétválasztásához 10%-os denaturáló poliakrilamid gélt készítettünk (tömörítı gél: 

0.5 M TrisCl/ 0.4% SDS, pH 6.8; szeparáló gél: 1.5 M TrisCl/ 0.4% SDS, pH 8.8) (Ausubel, 

1989). A gélt Hoefer Minigel kádban (Hoefer Scientific Instruments, San Francisco, CA) rög-

zítettük és zsebenként 30 µg denaturált fehérjekivonatot futtattunk 0.5% SDS tartalmú Tris-

glicin pufferben (Sigma) (pH 8.3), 25-35 mA áramerısség mellett. A fehérjeminták szétvá-

lasztása után a gélt 2X 15 percig transzfer-pufferben (16.67 mM Tris, 128 mM glicin, 10% 

metanol) mostuk és a blottoláshoz elıkészítettük a polivinil-difluorid (Immobilon-P; 

Millipore Corporation) membránt, amelyet 2 percig metanolban, 5 percig desztillált vízben, 

végül 15 percig transzfer-pufferben nedvesítettünk. A fehérjéket transzfer-pufferben, elektro-

mos blottoló készülékkel (Hoefer Scientific Instruments) vittük át a membránra. A készülék 

használata során 30 percig 100 V feszültséget állítottunk be. A blottolás után a membránt 1 

órán keresztül TBS-T pufferben (Tris Buffered Saline, 0.05% Tween 20 detergens) blokkol-

tuk, amelyben 5% zsírmentes tejport oldottunk fel. A membránra átvitt fehérjét az FcRn 

oligopeptid ellen termelt ellenanyaggal reagáltattuk egy órán keresztül ugyancsak 5% tejpor 

tartalmú TBS-T pufferben. Az inkubálást követıen a membránt 4X 10 percig TBS-T oldatban 

mostuk. A megkötıdött elsıdleges ellenanyagot peroxidázzal kapcsolt, kecskében elıállított 

anti-nyúl antitesttel (Vector Laboratories, Burlingame, CA) inkubáltuk, majd ismét 3X 10 

percig TBS-T pufferrrel mostuk a membránt. A megkötıdött másodlagos antitestet luminol 

alapú kemilumineszcenciás szubsztrát oldat (0.25 mg/ml luminol, 33 µg/ml para-kumarinsav, 

0.01% H2O2, 0.01 M Tris/HCl pH 8.5) hozzáadásával detektáltuk (Kricka, 1991). A 

kemilumineszcens jelek elıhívásához Hyperfilm (Amersham Biosciences, Little Chalfont, 

Buckinghamshire, Anglia) filmet használtunk. 

 

 

3.8. A BAC-on található további gének azonosítása 

 

Mivel a BAC klónokban egy ismert faj genomjának bizonyos mérető, összefüggı ré-

sze található feltételezhetı, hogy a célgénünkön kívül más géneket is bejuttattunk a transzge-

nezis során. Ez a tény felhasználható annak kiderítése érdekében, hogy a 128E04 BAC 

klónnal injektált transzgénikus egérvonalaimba a teljes mérető BAC beépült-e? A szarvas-

marha genomszekvencia adatbázis felhasználásával primereket terveztünk a BAC klónon ta-
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lálható hipotetikus génekre. A PCR eredményekbıl következtetni lehet az esetleges letört 

szakaszok méretére. A PCR-eket a 3.3.1. pontban leírtak szerint végeztük. 

 

FLT3LG_F: 5’-TCG GAG ATG GAG AAA CTG CT-3’ 

FLT3LG_R: 5’-CTG GAC GAA GCG AAG ACA G-3’ 

termék: 547 bp 

 

LOC539196_F: 5’-AGA ACG TGC GTA CCA AAA GC-3’ 

LOC539196_R: 5’-AGC GGT TGT ACT TTC GGA TG-3’ 

termék: 787 bp 

 

LOC522073_F: 5’-AGT GGT CCT GGG ATT GAC AG-3’ 

LOC522073_R: 5’-TCA CTG AGT CCC GTA TGT GC-3’ 

termék: 266 bp 

 

LOC511234: 5’-CTA CGT GTG CGC CGT GAC-3’ 

LOC511234: 5’-AAT CAG CTT CTC CAC GCA CT-3’ 

termék: 220 

 

LOC511235: 5’-GTT GTT CAC ACC AGG GAA CC-3’ 

LOC511235: 5’-CCT TTG CCA TTG TAG ATG TAG C-3’ 

termék: 295 bp 

 

 

3.9. A szarvasmarha FCGRT különbözı régióiba tervezett további primerek 

 

A primerek tervezéséhez minden esetben az interneten szabadon hozzáférhetı Primer3 

tervezıprogramot használtuk (http://www.es.embnet.org/cgi-bin/primer3_www.cgi). 

 

FcRn legeleje_L: 5’-GCG CTG TC AAC AAT TAG CA-3’ 

FcRn legeleje_R: 5’-GTT TGG GAC CTC GTG TCT GT-3’ 

termék: 303 bp 
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M.BV106164_L: 5’-GCT TGG AGA AAC TGG CAA AG-3’ 

M.BV106164_R: 5’-GAC GAT GGT CCT CTG CAT CT-3’ 

termék: 700 bp 

 

fcrnprf: 5’-CGG CCA CCT CTA TCA CAT TT-3’ 

fcrnprr: 5’-TGC ATT GAC CAC ACT TGG TT-3’ 

termék: 579 bp 

 

fcrnexf: 5’-ACA CCT GTC CCC TTC TTC CT-3’ 

fcrnexr: 5’-CCA TGG TCT CTT TCT CCC AA-3’ 

termék: 338 bp 

 

bFcRnex4f: 5’-CCA AGT TTG CCC TGA ACG-3’ 

bFcRnex4r: 5’-GTG TGG GCA GGA GTA GAG GA-3’ 

termék: 161 bp 

 

bFcRnex7f: 5’-CCT GTC CAA GGA TGG TGA AT-3’ 

bFcRnex7r: 5’-GAG GCA GAT CAC AGG AGG AG-3’ 

termék: 195 bp 

 

 

3.10. Fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH) 

 

A transzgén kromoszómális elhelyezkedésének vizsgálata érdekében fluoreszcens in 

situ hibridizációs vizsgálatot végeztünk. A kromoszóma preparátumok a TG14 vonal homozi-

góta 4 kópiás és a TG19 vonal homozigóta 10 kópiás, 13.5 napos embrióinak vinblasztin ke-

zelt fibroblasztjaiból származtak. A további lépések a standard protokollnak megfelelıen hi-

potóniás kezelés majd metanol és ecetsav 3:1 arányú oldatával történı fixálás voltak (Hayes 

1992). A hibridizációhoz a BAC128E04 DNS-t izoláltunk és biotin-14-dATP felhasználásával 

nick-transzlációs módszer segítségével (BioNick labeling kit, Invitrogen, USA) jelöltük. A 

biotinilált próbát denaturáltuk és 37°C-on overnight hibridizáltuk a kromoszómakenetre. A jel 

detektálásához kecskében termeltetett anti-biotin antitestet használtunk (Vector Laboratories 

Inc, Burlingame, CA). A második ellenanyag nyúlban termeltetett fluoresceinnel konjugált 

anti-kecske IgG volt (Nordic Immunological Laboratories, Tilburg, The Netherlands). A kro-
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moszómába történı integrálódást Nikon Eclipse E600 epifluoreszcens mikorszkóppal (Nikon 

Instruments, Kawasaki, Japan) detektáltuk. A dokumentáláshoz Cohu 4912 CCD kamerát és 

MacProbe 4.3 FISH szoftvert (Applied Imaging, Newcastle upon Tyne, UK) használtunk. 

 

 

3.11. Funkcionális vizsgálatok kettıs transzgénikus egérmodellen 

 

3.11.1. In vivo LPS injektálás hatása az bFcRn receptor expressziójára 

 

A szarvasmarha FcRn szövet- és fejlıdésspecifikus szabályozások vizsgálatán túlme-

nıen a kettıs transzgénikus egérmodellünk lehetıséget ad arra is, hogy az FcRn alfa-lánc sza-

bályozásában résztvevı faktorokat in vivo vizsgálhassuk. Amennyiben a sejtfelületi recepto-

rokhoz a megfelelı ligand kötıdik (LPS, TNFα) úgy a szignálkaszkád hatására az lκB fehérje 

lebomlik és a felszabaduló NF-κβ transzkripciós faktorok a sejtmagba kerülnek és ott a meg-

felelı promóter szakaszokhoz kapcsolódva indukálják az adott gént. Ezt bizonyítandó három 

független csoportot (A, B, C) alakítottunk ki (biológiai párhuzamosok) 4 kópiás kettıs 

transzgénikus egerekbıl csoportonként 8 db állattal és 250 µg/100 g LPS-t (SIGMA L-3129) 

injektáltunk i.p.. Az LPS injektálást követıen 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24 órával mindhárom csoport-

ból egy-egy állatot leöltünk és kivettük a májat és a lépet. A szerveket folyékony nitrogénbe 

helyeztük, majd felhasználásig -70 °C fokon tároltuk. Minden mintavételi idıpontnál minden 

állatnak rektálisan megmértük a testhımérsékletét (Multi Thermometer Precision, Roth). Az 

egerek hımérsékletének folyamatos követése (csökkenı tendencia) és egyéb tüneteik (borzolt 

szır, levertség étvágytalanság) arra utaltak, hogy az LPS kezelés hatására szepszis alakult ki, 

melyet a szervek boncoláskori állapota is alátámasztott. Az expresszió változását Northern 

analízissel és Real-Time PCR-rel detektáltuk. A lépeket Precellys 24 homogenizátorban 

RNAzol Bee (AMS Biotechnology) feltárópufferben homogenizáltuk majd izopropanolos 

kicsapásos módszerrel totál RNS-t izoláltunk. 3 µg RNS-t vittem fel 1%-os formaldehid gélre 

és 3 órán keresztül futtattuk, majd Hybond N+ membránra (Amersham Biosciences) blottoltuk 

át 20x SSC pufferben. A membránt 80 °C-on szárítottuk majd UV-vel rögzítettük az RNS-t 

(crosslink) (Amersham Life Science). Szarvasmarha máj cDNS-bıl B7-B8 (B7: 5’-GGC 

GAC GAG CAC CAC TAC-3’ B8: 5’-GAT TCC CGG AGG TC (AT) CAC A-3’) 

primerpárral készített PCR terméket jelöltünk (HexaLabel™ DNA Labeling Kit Fermentas) 

dCTP-vel (32P) (Izotóp Intézet Kft.). Az RNS loadingot és a Northern blot-on kapott jelek 

denzitását GeneTools From Syngene programmal értékeltük és a kapott értékeket Excel prog-
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16. ábra Az IgG kétfázisú kiürülése a keringésbıl és a béta-fázis (b) felezési idejének (T1/2b) kiszámítása 

ram segítségével ábrázoltuk. A C csoportot a szövetminták nagyfokú károsodása során bekö-

vetkezett RNS degradáció miatt nem vontuk be a kiértékelésbe. 

 

 

3.11.2. Funkcionális markerrendszer kidolgozása 

 

A szarvasmarha FcRn receptor alfa nehézláncából és az egér FcRn receptor β2 

mikroglobulinjából felépülı „hibrid receptor” mőködıképességének vizsgálatához ismert el-

lenanyagok kiürülési idejét határoztuk meg. A detektáláshoz alkalmazott rendszer azon alap-

szik, hogy a szarvasmarha FcRn az egér FcRn-nel ellentétben nagy affinitással köti a humán 

IgG-t. Mind egér IgG-vel mind humán IgG-vel elvégeztük a farmatokinetikai elemzést. A 

féléletidık mérésének kiszámításához az IgG-k lebomlását reprezentáló kétfázisú görbe adata-

it használtuk (16. ábra). 
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3.11.2.1. Egér IgG féléletidejének vizsgálata OVA specifikus ELISA-val 

 

5 db, a TG14 vonalból származó, homozigóta 4 kópiás, hím ivarú, 6 hetes egerekbe és 

ezekkel azonos életkorú és ivarú vad típusú egerekbe 10 mg/ttkg OVA specifikus egér IgG1-t 

(mAB, Sigma) injektáltunk. A mIgG-t fiziológiás sóoldatban oldottuk fel és 200 µl végtérfo-

gatban i.v. injektáltuk. Az mIgG injektálása elıtt, majd az injektálást követıen 1, 6, 24, 48, 

72, 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240 órával retroorbitális plexusból 50 µl vért vettünk. A vért 

4 órán keresztül 37 °C-on inkubáltuk majd 10 percig 13000 rpm fordulaton centrifugáltuk. Az 

így nyert szérumot felhasználásig -20 °C-on tároltuk. Az OVA specifikus IgG-t detektáló 

ELISA mérést az alábbiak szerint végeztük. A 96 lyukú lemez fedése 100µl/lyuk, 5µg/ml 

ovalbuminnal történt majd 2 órán keresztül szobahımérsékleten inkubáltuk. Ezt 5x 0,05 % 

Tween-t tartalmazó PBS-sel lemostuk majd 1 % BSA-t tartalmazó PBS-sel blokkoltuk az 

esetlegesen fennmaradó kötıhelyeket (1 óra inkubálás szobahımérsékleten). A blokkoló olda-

tot eltávolítottuk és a lyukakba pipettáztuk a szérumok megfelelı hígításait. Standard sornak 

az ismert koncentrációjú OVA-spec IgG-t használtunk. 1 órás szobahımérsékleten történı 

inkubálást követıen újra megmostuk 5x 0,05 % Tween-t tartalmazó PBS-sel, majd 1 órán 

keresztül szobahımérsékleten inkubáltuk a másodlagos ellenanyaggal (4000x hígítású kecs-

kében termeltetett γ-lánc specifikus anti egér IgG) (Southern Biotech Associates Inc., Birmin-

gham, AL, USA). A színreakciót OPD-vel hívtuk elı. Az optikai denzitást 450 nm-en 

Multiscan ELISA Plate Reader (Thermo EC) segítségével mértük meg. A felezési idıt két-

kompartmentes modell alkalmazásával, nem-lineáris regresszió számítással határoztuk meg 

(WinNonlin program). 

 

 

3.11.2.2. Humán IgG féléletidejének vizsgálata hIgG specifikus ELISA-val 

 

Ennél a vizsgálatnál azt az ismert tényt alkalmaztuk, hogy a szarvasmarha FcRn nagy 

affinitással köti a humán IgG-t. 5 db, TG14 vonalból származó, homozigóta 4 kópiás, hím 

ivarú, 6 hetes egerekbe és ezekkel azonos életkorú és ivarú vad típusú egerekbe 10 mg/ttg, 

valamint ugyanilyen csoportelosztás mellett 20 mg/ttg humán IgG-t (GAMMONATIV, 

OctaPharma, Stockholm, Sweden) injektáltunk i.v. A vérmintavételezések idıpontjai meg-

egyeztek a 3.11.2.1. pontban leírtakkal. A lemezt 100µl/lyuk , 2µg/ml goat anti-human IgG-

vel fedtük (Pierce 31119) és két óra szobahımérsékleten történı inkubáció után ötször mostuk 

0,05% -Tweent tartalmazó PBS-sel. A blokkolás (esetlegesen szabadon maradó lemezterüle-
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tek miatt) 100µl/lyuk, 1%BSA/PBS-vel történt, amit 1 óra szobahımérséklető inkubáció kö-

vetett. A 2000x-re hígított szérumokból 100µl/lyuk mennyiséget vittünk fel majd 1 óra szoba-

hımérsékleten történı inkubáció következett. Sztenderd sornak az ismert koncentrációjú hu-

mán IgG-t (SIGMA I2511) használtuk. Ezután ötször mostuk 0,05% -Tweent tartalmazó 

PBS-sel. A másodlagos ellenanyag 4000x-re hígított goat anti-human IgG-HRP (Souther 

Biotech, 204005) volt, amibıl 100µl-t vittünk fel lyukanként, majd 1 órán keresztül szobahı-

mérsékleten inkubáltuk. Ezt ötszöri mosás követte 0,05% -Tweent tartalmazó PBS-sel. A 

színreakciót OPD-vel hívtuk elı. Az optikai denzitást 450 nm-en Multiscan ELISA Plate 

Reader (Thermo EC) segítségével mértük meg. A felezési idıt két-kompartmentes modell 

alkalmazásával, nem-lineáris regresszió számítással határoztuk meg (WinNonlin program). 
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3.12. A humán GLYT1 konstrukció elıállítása 

 

A humán glycin 1 transzporter génjét (SLC6A9) az 1 kromoszóma 1p33 régiójába az 

17. ábrán bemutatott genomi környezetbe térképezték. 

 

 

 

 

 

Az RPCI human BAC library 11 genomi könyvtárból (Children's Hospital Oakland 

Research Institute, USA) az RP11-107-F21 és RP11-445-G20 jelzéső, a GLYT1 transzporter 

génjét tartalmazó BAC klónt szereztünk be. A 18. ábrán a két BAC klón sematikus ábrázolása 

látható azon restrikciós enzimek hasító helyeinek feltüntetésével, amelyek a transzgenikus 

egér elıállítás szempontjából megfelelı mérető DNS szakaszt vágnak ki a teljes BAC 

klónokból. 

 

17. ábra A humán SLC6A9(GLYT1) genomi környezete (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) 

enzim 3’ (kb) 5’ (kb) teljes méret (kb) hátrány 

SwaI 8 86 144 vektor+túl nagy 

RsrII 17 86 144 vektor+túl nagy 

RsrII/SnabI 19 41 79 kevés 5’ 

 

enzim 3’ (kb) 5’ (kb) teljes méret (kb) hátrány 

SwaI 8 86 144 vektor+túl nagy 

RsrII 17 86 144 vektor+túl nagy 

RsrII/SnabI 19 41 79 kevés 5’ 

 
18. ábra RP11-107-F21 és RP11-445-G20 BAC klón injektáló konstrukció szempontjából lehetséges hasítóhelyei 
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Mindkét BAC klón eredeti méretben történı injektálását elvetettük a következı okok 

miatt. A teljes BAC klónok számos egyéb gént tartalmaznának, melyek kifejezıdése esetleg 

megnehezítené a GLYT-1 transzgénikus egér fenotípusának értékelését valamint a BAC 

klónok injektálásával elıállított transzgénikus modellek esetében fennáll a veszély, hogy in-

jektáláskor a nagy mérető DNS darab random törést szenved és így irányíthatatlan mérető 

DNS darabok épülnek be a genomba. Minél nagyobb az injektált DNS mérete annál nagyobb 

valószínőséggel történik ilyen esemény. Ezen okok miatt olyan restrikciós enzimhasító helye-

ket választottunk ki, amelyek a GLYT-1 gén mindkét határoló szakaszából olyan mérető 

fragmentumot hagynak meg, amely feltételezéseink szerint tartalmazza a gén kópiaszám füg-

gı, a transzgén integrációs helyétıl független kifejezıdéséhez szükséges szabályozó eleme-

ket. Az ismert és jól jellemzett szabályozó szakasszal bíró gének nagy többségében a szabá-

lyozó elemek a gén 5’ határoló szakaszán helyezkednek el. Ezért arra törekedünk, hogy 5’ 

irányban minél nagyobb mérető határoló szakaszt biztosítsak. Elvégeztük továbbá a MAR 

19. ábra MAR elemek számítógépes elemzése 
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elemek (Matrix Attachment Site) meglétének számítógépes elemzését a 

http://futuresoft.org/MAR-Wiz programmal. A MAR elemek jelen tudásunk szerint olyan 

funkcionális szekvencia blokkok, amelyek elısegítik a differenciális génkifejezıdést az azo-

nos kromoszóma szakaszon elhelyezkedı gének között, megakadályozva a szabályozó elemek 

(enhanszer, szilenszer) hatásának további érvényesülését. A program 20 DNS szekvencia 

elem keresésén alapul, melyekrıl bebizonyosodott hogy különbözı kombinációkban elıfor-

dulnak MAR elemekben. A program annak matematikai valószínőségét mutatja, hogy az 

adott szakaszon MAR elem van jelen. A MAR elıfordulás valószínőségét a mikroinjektálásra 

javasolt 113 kb mérető DNS szakaszon vizsgáltuk (19. ábra). Jól látható, hogy a 86 kb hosszú 

5’ határoló szakaszon több olyan szekvencia blokk is elıfordul, amelyek potenciálisan MAR 

elemként mőködhetnek. Fentieknek megfelelıen mindkét BAC klónt LB-ben 37°C-on 

overnight felnövesztettük. A BAC DNS-t Qiagen Plasmid maxi kittel tisztítottuk és a kivá-

lasztott restrikciós enzimekkel (Fermentas) emésztettük. Ezt követıen, preparatív 1% pulse 

field gélelektroforézissel elválasztottuk a restrikciós fragmentumokat. A megfelelı fragmen-

tumokat LMP gélbe futtattuk, melyet aztán Gelase-al (Epicentre) emésztettünk és Microcon 

YM50 (Millipore) oszlopon tisztítottuk tovább. Az injektálandó fragmentumokat az alábbi 

pufferben oldottuk vissza: 10 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.1 mM EDTA és100 mM NaCl. Az 

izolált fragmentum koncentrációját gélelektroforézissel ellenıriztük. A GLYT-1 génre speci-

fikus ellenırzı PCR-t végeztünk, mindkét BAC klónról és a RP-11-445-G20 SwaI-SwaI izo-

lált fragmentumáról a GLYT1-F(ex7) 5’-CACCATGGCTTCCTACAACA-3’ és a GLYT1-

R(ex8) 5’-AAGCCGAGGATGGAGAAGAT-3’ primerek segítségével (termék: 800 bp). A 

20. ábra a mikroinjektálásra javasolt RP11-445-G20 klón 113kb hosszúságú SwaI-SwaI frag-

mentumának sematikus ábrázolása a rajta elhelyezkedı gének helyzetének és irányultságának 

feltüntetésével. Megítélésünk szerint a DNS szakaszon a GLYT1 gének kívül jelen levı hipo-

tetikus, illetve ismeretlen funkciójú gének nem befolyásolják zavaróan a transzgenikus egerek 

fenotípusos vizsgálatát. 

20. ábra Az RP11-445-G20 BAC klón SwaI-SwaI fragmentumán elhelyezkedı gének 
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3.13. A GLYT-1 transzgénikus egerek elıállítása 

 

A laboratóriumi egértörzsek kiválasztása, a mikroinjektálás valamint az 

embriótranszplantáció a 3.2. fejezetben leírtak alapján történt. 

 

 

3.13.1. Az alapító egyedek vizsgálata 

 

Az injektált és beültetett embriókból megszületett egerektıl 1 hetes korban szövetmin-

tát vettünk (farokból). A szövetmintából fenol-kloroformos extrakciós módszert alkalmazva 

(Laird et al. 1991) genomiális DNS-t izoláltunk. A kapott DNS-ben PCR eljárással vizsgáltuk 

a transzgén jelenlétét. A primerek tervezéséhez az interneten szabadon hozzáférhetı Primer3 

programot használtuk (http://frodo.wi.mit.edu). A PCR reakciót ReadyMix-el (Sigma) végez-

tük a gyártó utasításai szerint PTC-200 Thermocycler készüléken. PCR kondíciók: 95 °C 

5:00, 95 °C 0:45, 61 °C 0:45, 72 °C 0:45, ciklus: 32, 72 °C 3:00. 

 

primerek: 

GLY1_L: 5’- CTCTGGAGGCTGTGGTTGAG - 3’ 

GLY1_R: 5’- GTCCACCTACARCGGCATCT - 3’ 

termék: 219 bp 

 

 

3.13.2. Az injektált BAC klón teljes beépülésének ellenırzése 

 

A humán SLC6A9 (GLYT1) gén kifejeztetésére az P-11-445-G20 BAC klón SwaI-

SwaI, 113 kb mérető fragmentumának mikroinjektálásából született alapító egerek genomi 

DNS-ébıl az injektált BAC klón elejére és végére specifikus primer párokat terveztünk abból 

a célból, hogy a nagy mérető DNS darab törés nélkül épült-e be az alapító egyedek 

genomjába. BAC transzgenezisnél gyakran elıfordul, hogy a beépült DNS egyik vagy mind-

két vége hiányzik. 
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Primerek: 

GLYBACeleje_L:5’-AAGGCTGAGAGGTGGAAAGA-3’ 

GLYBACeleje_R: 5’-GAGGCTTAGGCAGGAGAATG-3’ 

termék: 479 bp 

 

GLYBACvége_L: 5’-CACGCCACTGAACTCTAGCC-3’ 

GLYBACvége_R: 5’-TTTCCTCCAGTGCGGTTATG-3’ 

termék: 350 bp 

 

 

3.13.3. A transzgén beépülésének vizsgálata 

 

Annak érdekében, hogy a bemutatott transzgén-specifikus PCR-eken kívül, egy füg-

getlen módszerrel is bizonyítsuk a transzgén integrációját, illetve a BAC változatlan formában 

történt beépülését, Southern analízist is végeztünk. A DNS géleket 15 percig 0,25 M sósavban 

depurináltuk, majd kétszer 30 percig denaturáló oldatban mostuk. A nukleinsav transzfert 

ugyanebben az oldatban végeztük nylon membránra (Hybond-N+). A DNS-t a membránon 

80°C-os szárítással és UV sugárzással rögzítettük. A hibridizációt 3-5 millió cpm/ml koncent-

ráció mellett, Church módszerével végeztük (Church et al. 1984). A próba megegyezett a dot-

blot analízisnél leírtakkal (3.13.5). Az emésztéshez SacI enzimet használtunk, a várt fragmen-

tum méret 2739 bp volt (21. ábra). Pozitív kontrollként humán genomi DNS-t vittünk fel a 

gélre. 
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3.13.4. RNS szintő expresszió vizsgálata RT-PCR-rel 

 

Totál RNS izoláláshoz a savas guanídium-izothiocianát-fenol-kloroform extrakciós el-

járás módosított változatát használtuk. Az TG71/1/13 G1 egérbıl mintákat vettünk a követke-

zı szervekbıl: agy, vastagbél, petefészek, méh, csontvelı, tüdı, máj, vese, lép, szív. Pozitív 

kontrollként humán coecum nyálkahártyából izolált mRNS-t használtunk. A negatív kontroll 

FVB/N egér májminta volt. A folyékony nitrogénben lefagyasztott 50-100 mg súlyú szervda-

rabokat 500 µl Rnazol-Bee oldatban (AMS Biotechnology, Europe) Precellys 24 típusú 

(Bertin) homogeniztorban homogenizáltuk (1-2 perc), majd centrifugálással (13000 rpm, 15 

perc) elválasztottuk a vizes fázist, melyet 200 µl kloroformmal extraháltunk. A fázisokat cent-

rifugálással választottuk szét (13000 rpm, 15 perc). Az RNS-t a vizes fázisból 1 térfogat 

izopropanollal kicsaptuk majd centrifugáltuk (13000 rpm, 15 perc). A 70%-os alkohollal tör-

ténı mosást követıen szárítottuk, majd dietil-pirokarbonáttal (DEPC) kezelt milliQ vízben 

feloldottuk és felhasználásig –70 oC-on tároltuk. 

21. ábra Az injektált fragmentum emésztési képe SacI enzimmel, valamint a felhasznált próba elhelyezkedése 
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A különbözı szövetekbıl 2 µg-ot használtunk fel az izolált totál RNS-ekbıl az elsı 

szál cDNS átírásához. A reakciót MMLV reverz transzkriptázzal (Promega) végeztük oligodT 

primerek segítségével. A reakciókörülmények a gyártó utasításainak megfelelıen voltak beál-

lítva (500ng poly(dT); 500mM dNTP; 50 mM Tris-HCl; 3 mm MgCl2; 75 mM KCl; 10 mM 

DTT; 200 U MMLV reverz transzkriptáz enzim 20 U RNase inhibítor). A keletkezett cDNS-

ek amplifikálását 25 µl térfogatban végeztük 5 NE RedTaq polimerázzal (Sigma) 200 µmol 

dNTP és 200 pmol specifikus primerek segítségével. 

 

GLY1_L: 5’- CTCTGGAGGCTGTGGTTGAG - 3’ 

GLY1_R: 5’- GTCCACCTACARCGGCATCT - 3’ 

termék: 219 bp. 

 

A mRNS expressziós vizsgálatot kiegészítettük egy független, az 5. és 7. exonra terve-

zett primer párral végzett RT-PCR kísérlettel, mivel ebben az esetben a genomi DNS-rıl kép-

zıdı fragmentum mérete 615 bp míg az mRNS-rıl átíródó cDNS mérete 304bp. 

 

primerek: 

5’-GCTGTACGTGCTGAAGCTGT-3’ 

5’-CGCAGCCCAGTGAGTAGAAG-3’ 

 

 

3.13.5. A transzgén kópiaszámának meghatározása 

 

 Az integrálódott transzgén kópiaszámának meghatározásához a dot-blot eljárást al-

kalmaztunk. 10 µg genomiális DNS-t illetve az 1, 2, 5, 10, 15 és 20 kópiának, vagyis az injek-

tált BAC klón 1, 2 stb. darabszámával egyenlı mennyiségő P-11-445-G20 BAC klón nem 

transzgénikus genomi DNS-el kevert mintákat 0,4 M NaOH és 10 mM EDTA jelenlétében 

100oC-on 10 percig denaturáltuk. Ezt követıen a keveréket egyenlı térfogat 2M-os ammóni-

um-acetát (pH=7.0) hozzáadásával semlegesítettük, majd a DNS-t vákuumban Hybond-N 

membránra (Amersham Pharmacia Biotech) transzferáltuk Minifold-1 dot blot system 

(Schleicher and Schuell) alkalmazásával. A transzfer után a membránt 0,4M NaOH-ban 10 

percig mostuk, majd UV fényben keresztkötöttük a DNS-t. Ezt követıen 1-2 millió cpm/ml 

próbakoncentráció mellett Church módszerével hibridizáltuk (Church 1984). Próbaként a 
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transzgén integráció detektálásához is használt GLY1_L: 5’- 

CTCTGGAGGCTGTGGTTGAG - 3’ GLY1_R: 5’- GTCCACCTACARCGGCATCT - 3’, 

primerek segítségével generált 219 bp PCR fragmentumot alkalmaztuk, melyet Hexalabel 

DNA Labeling Kit-tel jelöltük (Fermentas) a gyártó utasításait követve. A jelölt blottot 

Phosphorimage Analyser Scanner (STORM 840, Molecular Dynamics) segítségével hívtuk 

elı a storage phosphor screenrıl, majd az autoradiográfiát elemeztük. A jelölt membránról 

Fuji röntgenfilmre is rögzítettük az eredményt. A dot-blot analízist a TG8, TG11, TG18 és 

TG71 alapító állatok G1 generációjának PCR pozitív egyedein végeztük el. 
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4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. A bFcRn transzgénikus egérvonalak létrehozása és a transzgén integrációjának 

vizsgálata 

 

4.1.1. A bFcRn-t tartalmazó BAC injektáló oldat elıállítása 

 

A rendelkezésünkre álló három különbözı BAC klón jellemzését követıen megállapí-

tottuk, hogy a 128E04 BAC klón az inzert mérete és a kifejeztetni kívánt gén (bFCGRT) 5’ és 

3’ határoló szakasz mérete alapján a legmegfelelıbb, azaz tartalmazza a szarvasmarha FcRn 

receptor α-lánc teljes kódoló szakaszát. NotI emésztést követıen pulse field 

gélelekroforézissel választottuk szét a vektort és az injektálandó inzertet (22. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Transzgénikus egérvonalak elıállítása 

 

Az injektálást két különbözı összetételő injektáló oldattal végeztük. Az 5. táblázatból 

kiderül, hogy a spermidin mentes injektáló oldat hatékonysága sokkal jobb volt a spermidint 

is tartalmazó injektáló oldattal szemben. Ezen túlmenıen a spermidines oldattal elıállított 

transzgénikus alapítók között nagyobb arányban kaptunk nem kívánatos, mozaikos beépülésre 

utaló öröklıdési arányt is. 

 

22. ábra Az injektálandó inzert és a vektor elválasztása PFGE módszerrel 

inzert 102 kb 

vektor 7,5 kb 
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 Spermidines injektáló oldat Spermidin mentes injektáló oldat 

Injektált embrió (db) 1399 550 

Beültetett embrió (db) 890 360 

Megszületett utód (db) 170 274 

Transzgénikus utód (db) 3 6 

 

 

4.1.2.1. Az alapító egyedek azonosítása PCR-rel 

 

A spermidin mentes injektáló oldatba felvett 128E04 BAC-klón DNS injektálásával 

hat alapító egyedet hoztunk létre és három bFcRn BAC egértörzset állítottunk elı, amelyeket 

a továbbiakban jellemeztünk. Az integrálódott transzgént a szarvasmarha FCGRT génre ter-

vezett specifikus primerek segítségével PCR-rel mutattuk ki. Az esetleges téves eredmény 

miatt két különbözı primerpárt használtunk (23. ábra). Az alapító egyedek utódaiban megje-

lenı transzgént szintén ezekkel a primerpárokkal detektáltuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ábra Transzgénikus alapító egyedek detektálása bFcRn promóterére (A) és 4. exonjára (B) tervezett primerekkel 
 

1-12: injektálásból született utódok;13: szarvasmarha genomi DNS;14: FVB/N vad típusú egér genomi DNS 
15: templát nélküli reakció 

5. táblázat Injektálási statisztika különbözı összetételő injektáló oldatok esetében 

B 

A 
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Az alapítók utódai között megjelenı transzgénikus egyedek aránya arra utalt, hogy ezek az 

alapító egyedek nem mozaikosak. A G1 heterozigóta egyedek egymás közötti párosításából 

született utódok közel kétharmada transzgénikus a TG14 és a TG19 vonal esetében. A 9 vo-

nalban több mint 90% körüli (72 összes utód – 67 transzgénikus utód) a transzgénikus egye-

dek aránya (6. táblázat). Ebbıl arra következtethetünk, hogy ebben a vonalban a transzgén két 

független kromoszómára is beépült és ez okozza az elméletileg várhatónál magasabb száza-

lékban történı beépülést vagy pedig kettétört a DNS. Ezen tények ismeretében homozigóta 

transzgénikus egérvonalakat csak a TG14 és a TG19 egereknek kontroll egerekkel, illetve a 

G2 generáció vonalon belüli keresztezésével alakítottunk ki. A transzgénikus egerek életké-

pességében és egyéb külsı tulajdonságaiban nem találtunk szembetőnı eltérést a kontroll 

állatokéhoz képest. 

 

 

transzgénikus vonal generáció összes utód : transzgénikus utód (db) 

F1 103:31 
TG9 

F2 72:67 

F1 30:17 
TG14 

F2 29:21 

F1 34:12 
TG19 

F2 32:23 

 

 

4.1.2.1. A szarvasmarha FcRn αααα-láncot kódoló génre (FCGRT) tervezett primerek 

 

  Annak érdekében, hogy a transzgénikus állatok minél biztonságosabban detektálható-

ak legyenek, több primerpárt is terveztünk a génen belül (24. ábra). A TG 14 és TG19 alapító 

egyed utódai stabilan hordozzák a szarvasmarha FcRn α-láncot kódoló gént. A PCR eredmé-

nyekbıl látható, hogy a kapott PCR termékek mérete megegyezik a szarvasmarha DNS-sel 

végzett kontroll reakció során keletkezett fragmentumok méretével (25. ábra). A különbözı 

primerpárok egy része úgy lett tervezve, hogy késıbbi expressziós vizsgálatoknál is alkal-

mazhatók legyenek pl. primer8 (RT-PCR, Real-Time PCR). 

 

 

 

6. táblázat Öröklésmenet vizsgálata transzgénikus egérvonalakban 
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5’ 

3’ 

24. ábra primerek elhelyezkedése az FCGRT-n 

25. ábra Transzgénikus vonalak tesztelése az FCGRT-re tervezett primerekkel 

A: szarvasmarha B: TG14 vonal C: TG19 vonal 

A 

B 

C 



Eredmények 

 83 

 

4.1.2.2. A transzgén beépülésének ellenırzése Southern hibridizációval 

 

A PCR reakcióval pozitívnak bizonyuló alapító egyedekbıl (TG14 és TG19) DNS 

preparátumot készítettünk majd SacI restrikciós enzimmel megemésztettük. A TG9 számú 

alapító DNS-ével az öröklésmenet vizsgálatakor kapott eredmények miatt (6. táblázat) nem 

végeztünk Southern hibridizációt. Mindkét vizsgált alapító egyed esetében sikerült kimutat-

nunk a 2455 bp mérető próbával jelet adó transzgént (26. ábra). Pozitív kontrollként szarvas-

marha tıgyszövetbıl származó genomiális DNS-t használtunk. 

 

 

 

 

 

4.1.3. A teljes BAC klón beépülésének ellenırzése 

 

Nagymérető DNS darabok injektálása esetén jól ismert probléma a transzgén DNS 

mechanikai hatás következtében fellépı darabolódása, illetve a végek beépülés elıtti esetleges 

letörése. Ezek a károsodások a transzgén mőködésére is hatással lehetnek. A három alapító 

egér esetében a 128E04 BAC klón 5’ és 3’ végi ismert szekvencia részletére primerpárokat 

terveztünk. Ezekkel a primerekkel PCR reakciót végezve lehetıség van az egyes egérvona-

lakba beépült bFcRn DNS 5’ illetve 3’ végeinek kimutatására. A kapott eredményekbıl azt a 

következtetést vontuk le, hogy az 5’ vég mindhárom vonalban törés nélkül épült be. Ezzel 

szemben a TG9 vonalhoz tartozó egerekben a 3’ végi ismert szekvencia nem mutatható ki (27. 

ábra). Ez alapján valószínősíthetı, hogy ez a vég már a beépülést megelızıen letört. A már 

26. ábra A szarvasmarha FcRn kimutatása az alapító egyedekben Southern hibridizációval 
 

1: szarvasmarha genomiális DNS; 2: üres csatorna; 3: TG19 alapító; 4: TG14 alapító; 5:FVB/N vad típusú egér 
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ismert problémákon kívül ez a tény is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a TG9 vonalból szár-

mazó egerekkel további vizsgálatokat nem végeztünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annak vizsgálata érdekében, hogy a TG9 vonalban mekkora rész tört le az injektált 

BAC klónból, a BAC klónon lévı többi ismert génszekvenciára (28/a. ábra) tervezett specifi-

kus primerek segítségével PCR reakciót végezve a TG14 és TG19 vonalba tartozó egyedekbıl 

kimutattuk a TG9 vonalban a már hiányzó részeket (28/b ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

3’

1      2      3      4      5       6     7 

1      2       3     4       5      6      7 
500 bp

5’

3’

1      2      3      4      5       6     7 

1      2       3     4       5      6      7 
500 bp

27. ábra A teljes BAC beépülésének vizsgálata az alapító egyedeken 
 

1: szarvasmarha genomi DNS; 2: BAC128E04 DNS; 3: TG9 alapító; 4: TG14 alapító; 5: TG19 alapító 
6: FVB/N vad típusú egér; 7: templát nélküli reakció 
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28/b. ábra A BAC128E04 klónon lévı gének vizsgálata transzgénikus alapító egerekben 
A: TG9 vonal; B: TG14 vonal; C: TG19 vonal; D: BAC128E04 

 
1. BAC 128EOH 5’ vég; 2. FLT3LG; 3. LOC539196; 4. FCGRT; 5. LOC522073;6. LOC511234; 7. NOSIP; 

8. BAC 128EOH 3’ vég 

28/a. ábra Az injektált BAC128E04 klónon elhelyezkedı gének 

A      MM         1              2             3            4             5               6            7           8  

5
00

 b
p

 

    MM         1              2             3           4             5             6            7              8  B 

5
00

 b
p

 

D     MM           1             2              3            4              5             6            7              8  

5
00

b
p

 

C     MM           1             2             3             4             5             6             7             8  

5
00

b
p
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4.2. A transzgén kópiaszámának meghatározása 

 

A kópiaszám meghatározásához Dr. Bodrogi Lilla PhD csoporttag által adaptált kvan-

titatív real time PCR módszert alkalmaztuk. Az endogén kontrollhoz (egér β-aktin) egér 

genomi DNS-sel vettük fel a kalibrációs görbét. Ezt használtuk a reakcióba bevitt diploid 

genom mennyiségének meghatározásához (AGN/2= minta abszolút sejtszáma) (Tesson et al. 

2002). A bFcRn kópiaszámának meghatározásához szükséges kalibrációs görbe felvételéhez 

egér genomi DNS-sel kevert BAC128E04 DNS-t használtunk, ami alapján meghatároztuk a 

bFcRn gén kópiáinak számát (bFcRn-AGN). A két adatból aránypárral számoltuk ki az FcRn 

gén kópiaszámát a diploid heterozigóta genomban. Az eredmények szerint a TG14-es vonal 

heterozigóta egyedei 2 kópiában, míg a TG19-es vonal heterozigóta egyedei 5 kópiában hor-

dozzák a vizsgált bFcRn transzgént (29. ábra). A homozigóta egyedekben, melyek két azonos 

vonalba tartozó heterozigóta egyed keresztezésébıl születnek értelemszerően a fent leírt kó-

piaszám kétszerese van jelen (7. táblázat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG vonal gén Ct 

gén abszolút 
mennyisége a 

mintában 
(AGN) 

minta ab-
szolút sejt-

száma 
(ACN) 

bFcRn 
kópiszáma 

(AGN 
bFcRn/ACN) 

bFcRn gén be-
csült kópiaszá-

ma diploid 
heterozigóta 

állatban 
Egér 

β-aktin 
31,01 3760,49 1880,24   TG14 

bFcRn 28,86 3852,48  2,04 2 
Egér 

β-aktin 
30,89 4075,44 2037,72   TG19 

bFcRn 27,05 10468,18  5,13 5 

 

29. ábra kópiaszám meghatározása Real-Time PCR-rel (Bodrogi 2007) 
A: β-aktin; B: bFcRn gének kalibrációs egyenese; vízszintes tengely: kópiaszám logaritmikus értéke 

függıleges tengely: Ct érték 
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Vonal Genotípus Kópiaszám 

TG14 heterozigóta 2 

TG14 homozigóta 4 

TG19 heterozigóta 5 

TG19 homozigóta 10 

 

4.3. A bFcRn transzgénikus egérvonalak fenotípusos jellemzése 

 

A transzgén kifejezıdését RNS szinten RT-PCR-rel vizsgáltuk. Feltételeztük, hogy 

BAC transzgenezis esetében a transzgénikus állat ugyanott és ugyanúgy expresszálja a 

transzgént mint az a faj amelybıl a transzgén származik. A szarvasmarha pozitív kontroll 

szervekhez viszonyítva megállapítható, hogy mindhárom alapító vonal (TG9, TG14, TG19) a 

megfelelı helyen expresszálja a transzgént (30/a, 30/b ábra). Mivel az FcRn α-lánc a vérerek 

endothelsejtjeiben is kifejezıdik ezért ektopikus expressziót nem vizsgáltuk, mert értelemsze-

rően minden olyan szervben kimutatható lett volna az FcRn α-lánc amelyekben erek vannak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. táblázat Transzgénikus egérvonalak genotípusa és kópiaszáma 

30/a. ábra Az FcRn α-lánc szövetspecifikus génkifejezıdésének vizsgálata RT-PCR-rel 

1. TG14 máj 2. TG14 vékonybél 3. TG14 emlıszövet 4. TG19 máj 5. T19 vékonybél 6. T19 emlıszövet 7. TG9 máj 

30/b. ábra Az FcRn α-lánc szövetspecifikus génkifejezıdésének vizsgálata RT-PCR-rel 

1. TG9 máj;2. TG14 máj; 3. TG19 máj; 4. FVB/N kontroll máj; 5. FVB/N kontroll vékonybél; 

6. templát nélküli reakció 



Eredmények 

 88 

1           2           3          4          5          6
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4.4. Kópiaszám függı, integrációs helytıl független génkifejezıdés bizonyítása Northern 

analízissel 

 

A BAC transzgénikus módszer legfontosabb elınye az, hogy a nagymérető DNS sza-

kasz nagy valószínőséggel magában foglalja a vizsgált gén szövet- és fejlıdésspecifikus, magas 

szintő kifejezıdéséhez szükséges összes szabályozó elemet. Ezért ha az általunk bejuttatott 

szarvasmarha BAC klón ezt a feltételt teljesíti, akkor a transzgén kópiaszám ismeretében a kó-

piaszámmal arányos mennyiségben termelıdı mRNS-t kell tudnunk detektálni. A termelıdı 

mRNS mennyisége ebben az esetben csak a transzgén kópiaszámától függ, de független annak 

integrációs helyétıl. A radiográfia elemzésének grafikus ábrázolásán jól látszik, hogy a két kó-

piás vonalban (TG14 heterozigóta) a szarvasmarha endogénnel megegyezı mennyiségő bFcRn 

mRNS-t tudtunk kimutatni. Mivel a szarvasmarhában eredetileg is két kópiában van jelen a 

bFcRn ezért a 4 kópiás (TG14 homozigóta), 5 kópiás (TG19 heterozigóta) és 10 kópiás (TG19 

homozigóta) egerek mRNS mennyiségének változása azonos mennyiségő totál RNS felvitele 

esetén bizonyíthatóan arányos a kópiaszámmal. A jelek denzitometriás vizsgálatánál egy bizo-

nyos jelerısség fölött nem lehet kvantitatív értékelést végezni, mivel a program a maximáli-

san telített fekete szín elérése után nem képes különbséget tenni a tényleges mRNS szintek 

között. A Northern eredményeink szerint tehát kimondható, hogy a különbözı kópiaszámú 

transzgénikus egerek a kópiaszámmal arányosan expresszálják a transzgénspecifikus mRNS-t 

(31. ábra). 

 

 

 

 

 

 

31. ábra Kópiaszámfüggı expresszió kimutatása Northern-blottal 

 
1. FVB/N egér 0 kópia; 2. szarvasmarha 2 kópia; 3. TG14 heterozigóta 2 kópia; 4. TG14 homozigóta 4 kópia; 

5. TG19 heterozigóta 5 kópia; 6. TG19 homozigóta 10 kópia  
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4.5. Kópiaszám függı, integrációs helytıl független génkifejezıdés bizonyítása Western-

blottal 

 

Sikeres BAC transzgenezisnél a kópiaszámfüggı expresszió fehérjeszinten is megjele-

nik. Egérvonalainkban ezt az eredményt a TG14 vonal heterozigóta 2 kópiás és a TG19 vonal 

heterozigóta 5 kópiás egyedének tüdejébıl készített fehérjeizolátummal végzett Western-blot 

is alátámasztja. Az elıhívott filmen látható, hogy a bFcRn transzgént 5 kópiában hordozó 

egér esetében a kapott jel a kópiaszám függvényében erısebb, mint a bFcRn-t csak két kópiá-

ban hordozó állatnál (32. ábra). A pozitív kontrollként felvitt B4 sejtvonalról nem tudni, hány 

kópiában tartalmazza a bFcRn-t. Mivel a heterozigóta állapotban a két és öt kópiás állatok két 

külön vonalból származnak a Western blot alapján igazolható, hogy a bFcRn transzgén mind-

két vonalban kópiaszámfüggıen, fehérjeszinten is kifejezıdik. 

 

 

4.6. A transzgén kromoszómára történı beépülésének ellenırzése FISH módszerrel 

 

A BAC transzgenezis egyik nagy elınye, hogy az expresszió integrációs helytıl füg-

getlen. A transzgén genomi integrációjának vizuális megjelenítése érdekében fluoreszcens in 

situ hibridizációt végeztünk a TG14 vonal és a TG19 vonal egy-egy homozigóta egyedén (33. 

ábra). Ezzel a módszerrel bizonyítottuk, hogy mindkét transzgénikus vonalban egy integrációs 

helyre történt a transzgén beépülése. Ezt a tényt a transzgénikus vonalakon végzett öröklés-

menet vizsgálatok is alátámasztották (7. táblázat). Az expressziós vizsgálatok megerısítették 

32. ábra Kópiaszámfüggı expresszió bizonyítása Western blottal 
 

B4: pozitív kontroll sejtvonal (nem tudni hány kópiában tartalmazza a bFcRn-t); WT: FVB/N egér 0 kópia 
TG2: 2 kópiás egér (TG14 heterozigóta vonal); TG5: 5 kópiás egér (TG19 heterozigóta vonal) 
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33. ábra A bFcRn transzgén beépülésének vizsgálata kromoszómális környezetben FISH módszerrel. 

Homozigóta állatról lévén szó az ábrán látható két jel az anyai és apai kromoszómapárt reprezentálja. 

az irodalmi adatokból ismert tényt, hogy a mesterséges kromoszóma alapú vektorokkal vég-

zett transzgenezis integrációs helytıl független, kópiaszámfüggı expressziót eredményeznek. 

Az is jól látható, hogy a két egérvonalon 2 különbözı kromoszómára integrálódott a bFcRn. 

Az eredményeink azt bizonyítják, hogy a fenotípus valóban nem függ, hogy a transzgén be-

épülési helyétıl. 

 

 

 

4.7. Kettıs transzgénikus egérmodell elıállítása 

 

A fenotípus vizsgálatokhoz a bovine FcRn transzgénikus egerekben jelen lévı egér 

FcRn alfa-lánc mőködésének betudható hatások egyértelmő kizárása érdekében olyan kettıs 

transzgénikus egérmodellt hoztunk létre, amely az egér FcRn alfa-láncát nem hordozza, vi-

szont továbbra is jelen van benne a bovine FcRn alfa-láncot expresszáló gén. A szarvasmarha 

FcRn transzgénikus egereket olyan egértörzzsel kereszteztük, amelybıl génkiütéssel eltávolí-

tották az egér saját FcRn alfa-láncának kódoló szakaszát (mFcRn-/-). Az utódok vizsgálata 

multiplex PCR reakcióval történt. Az alkalmazott primerek a szarvasmarha FcRn alfa-láncát, 

az egér-FcRn alfa láncát és a KO egér elıállításánál alkalmazott az egér-FcRn-t kódoló sza-

kasz kicserélésére és a KO állatok szelekciós markereként beépített NEO szakaszt ismerik fel 

(34. ábra). A két egértörzs homozigóta egyedeinek keresztezésébıl származó G1 nemzedék-

ben minden utód hordozza a bFcRn, a mFcRn és a NEO géneket. Ezen G1 generáció egyede-

inek párosításából származó utódok között kis százalékban már olyan egyedeket találunk, 

amelyek nem hordozzák az egér saját FcRn alfa-láncot kódoló gént (35. ábra G2 2, 11, 12 
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egyed) de a bFcRn gént igen. Az így kapott egerekben mért bármely, az FcRn receptorhoz 

köthetı tulajdonságot a szarvasmarhából átvitt alfa-lánc fog meghatározni. Ezeket a példá-

nyokat kiemelve és továbbtenyésztve homozigóta 4 és 10 kópiás vonalakhoz jutottunk (a ke-

resztezés megkezdésekor mind a két homozigóta vonal rendelkezésünkre állt. Természetesen 

a kópiaszámot felezhetjük is a fentiek alapján elıállított homozigóta állatok mFcRn KO ege-

rekkel való keresztezésével, így heterozigóta formában 2 és 5 kópiás kettıs transzgénikus 

vonalakkal is végezhetık fenotípusos vizsgálatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kettıs transzgénikus egérvonalak elıállítása nagy körültekintést és hosszú idıt 

igénylı folyamat. A bFcRn transzgénikus homozigóta és a mFcRn KO homozigóta vonal 

keresztezésébıl származó utódok elıször mind heterozigóták lesznek az FCGRT-re és a 

NEO-ra is. A G1 nemzedék párosításából születendı utódok (G2) között elıforduló megfelelı 

genotípusú (FcRn-m/+b) egyedek aránya nagyon alacsony. 

 

 

 

sorszám templát primerek 

1. bFcRn egér DNS KO Neo-f, KO Neo-r, mFcRn wt-f 

2. KO egér DNS KO Neo-f, KO Neo-r, mFcRn wt-f 

3. bFcRn egér DNS bFcSuf, bFcL 

4. bFcRn egér DNS KO Neo-f, KO Neo-r, mFcRn wt-f, bFcSuf, bFcL 

5. KO x bFcRn egér DNS KO Neo-f, KO Neo-r, mFcRn wt-f, bFcSuf, bFcL 

34. ábra Multiplex PCR tesztelése 
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4.7.1. In vivo LPS injektálás hatása az bFcRn receptor expressziójára kettıs 

transzgénikus egérmodellen 

 

Az LPS hatás eredményeképpen kialakuló szepszist a kísérletben résztvevı állatok 

testhımérséklet változásával követtük nyomon. Az LPS indukálta szepszis hatására megfi-

gyelhetı testhımérséklet változás az irodalmi adatokkal egybevágóan folyamatos csökkenést 

35. ábra bFcRn xKO mFcRn egerek G1és G2 tesztelése  

 
Hımérsékleti adatok A, B, C csoport átlagnál

29,0
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LPS injektálás után eltelt id ı
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A, B, C kontroll átlag

A, B, C csoport átlag

36. ábra Testhımérséklet változásának detektálása LPS injektált és kontroll egereknél (rektálisan mért adatok) 

G1 generáció 

1-9. FcRn+m/+b/-neo- x FcRn –m/-b/+neo utódok; 10. FcRn-m/-b/+neo(KO) egér; 11. FVB/N vad típusú FcRn+m/-b egér; 

12. templát nélküli reakció; 13. nyúl genomiális DNS; 14. szarvasmarha genomiális DNS 

G2 generáció 

1-12. FcRn+m/+b/+neo- x FcRn +m/+b/+neo utódok; 13. FcRn+m/+b/+neo egér; 14. FcRn-m/-b/+neo (KO) egér 

15. templát nélküli reakció 
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mutatott (Beumer et al. 2003, Kozak et al. 1995) a kontroll csoporthoz viszonyítva (36. ábra). 

Minden állatnál megfigyelhetı volt az általános közérzet leromlása. Az LPS injektálás után 4 

órával az egerek mozgása lelassult, szırük borzolttá vált. Szilárd táplálékot nem fogyasztot-

tak, folyadékfelvételük minimálisra csökkent. Az állatok boncolásakor feltárt májakon tapasz-

talt kóros elváltozások is alátámasztják az LPS injektálást követıen kialakult szepszist (37. 

ábra). 

 

 

 

Az FcRn receptor expressziójának változását az LPS-sel kezelt egerek lépébıl izolált 

RNS Northern hibridizációjával igazoltuk (38. ábra). A Northern hibridizációkkal kapott 

eredményeket Real Time PCR adatokkal is megerısítettük (39. ábra). Mindkét vizsgálati 

módszer megközelítıleg hasonló trendet mutatott az bFcRn expresszió változását mérve (40. 

ábra). Eredményeink szerint az LPS kezelt transzgénikus egerekben a bovine FcRn mRNS 

igen gyors indukciója következik be, amely csökkenı amplitúdóval 24 óra alatt megközelíti a 

kiindulási értéket. Ez az eredmény arra utal, hogy az FcRn molekula expressziójának szabá-

lyozásában az NFκB transzkripciós faktor fontos szerepet játszik. 

 

 

 

 

 

 

37. ábra Kontroll és LPS kezelt egerek májának összehasonlítása az LPS injektálást követı 24. órában 
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LPS kezelt egerek lépmintáinak (A,B) Northern hibri dizáció 
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38. ábra A bFcRn receptor expressziójának változása az idı függvényében Northern hibridizációval detektálva 
transzgénikus egerek lépében 

39. ábra A bFcRn receptor expressziójának változása az idı függvényében Real Time PCR-rel detektálva transzgénikus 

egerek lépében 

40. ábra A bFcRn receptor expresszió-változásában Northern hibridizáció és real Time PCR módszerrel 

kapott eredményeinek összehasonlítása 
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4.8.1. A funkcionális marker rendszer eredményei 

 

A bFcRn receptor mőködıképességének vizsgálatához kidolgoztunk egy marker rend-

szert, amellyel bizonyítani tudjuk, hogy a transzgénrıl termelıdı szarvasmarha α-lánc az egér 

β2-mikroglobulinnal mőködıképes receptort képez. Elsı esetben mIgG injektáltunk 4 kópiás 

(TG14 homozigóta) transzgénikus és vad típusú egerekbe. A mIgG farmakokinetikai elemzé-

sébıl látszik, hogy az injektálást követıen a transzgénikus egerek esetében a mIgG kiürülése 

elhúzódóbb, mint a vad típus esetében (41. ábra). A clearance görbe kétfázisú. Az elsı (alfa) 

fázis a mIgG intravasculáris és extravasculáris terek közti egyensúlyi eloszlását mutatja. A 

másik (béta) fázis a mIgG lassú eliminációját reprezentálja. A 216 órás vizsgálati idıtartam 

alatt felvett görbék alfa és béta fázisain végzett matematikai elemzések eredményei jól korre-

lálnak az fellelhetı irodalmi adatokban közöltekhez (Lobo et al. 2004). A becsült alfa fázis 

féléletidık 5 óra elmúltával közel azonosak voltak mind a vad típusú mind a transzgénikus 

egerekben. Ezzel szemben szignifikáns különbség volt tapasztalható a béta fázisban mérhetı 

féléletidık között (P<0,05). A kétkompartmentes matematikai modellvizsgálat eredményei 

szerint a béta fázisban a vad típusú egerekben a mIgG féléletideje 125, 4 ± 3,2 óra volt, még a 

transzgénikus állatok esetében ugyan ennél a paraméternél 165,1 ± 7,8 óra értéket tapasztal-

tunk (9. táblázat). 

 

41. ábra Egér IgG farmakokinetikai elemzése bFcRn transzgénikus homozigóta 4 kópiás (TG) és vad típusú FVB/N 

egerekben (WT) 
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Irodalmi adatokból ismert, hogy a bFcRn nagy affinitással köti a humán IgG-t. Leszo-

rításos vizsgálatokkal kimutatták, hogy a bFcRn 40-szer erısebben köti a humán, mint a szar-

vasmarha IgG molekulákat. Farmakokinetikai vizsgálatok azt mutatták, hogy a humán IgG 

felezési ideje csaknem kétszer olyan hosszú, mint a szarvasmarha IgG-k felezési ideje bFcRn 

receptor in vitro vizsgálatakor (Kacskovics et al. 2006). Ezen adatokból kiindulva a bFcRn 

által nagy affinitással köthetı humán IgG-t injektáltunk transzgénikus 4 kópiás (TG14 homo-

zigóta) és vad típusú egerek farokvénájába két különbözı dózisban. A farmatokinetikai elem-

zés a 10 és 20 mg/ttkg dózisú humán IgG befecskendezést követıen mért hIgG koncentráció-

ját mutatja az idı függvényében (42. ábra). 

 

9. táblázat Egér IgG farmakokinetikai paraméterei vad típusú (FVB/N) és bFcRn transzgénikus (TG14 homozigó-
ta) egerekben. Az egyes adatok az átlagos középértékeket ± a standard hibát reprezentálják 

 
mIgG 
dózis 

(µg/ttg) 

Alfa-fázis 
féléletidı 

(óra) 

Béta-fázis 
féléletidı 

(óra) 

Átlagos 
tartózkodási 

idı (óra) 

Görbe alatti 
terület (µµµµg/ml) 

Egerek 
száma 

vad típusú egér  10 5,2 ± 0,6 125,4 ± 3,2 167,7 ± 5,6 12444,5 ± 1447 5 

4 kópiás bFcRn 
transzgénikus egér 

10 4,6 ± 0,2 165,1 ± 7,8 27,2 ± 11,9 14713,3 ± 758,8 5 

 

42. ábra Humán IgG farmakokinetikai elemzése bFcRn transzgénikus (TG14 homozigóta 4 kópiás) ésFVB/N 

vad típusú egerekben (WT) 
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A görbék lefutása minkét hIgG dózis esetén párhuzamos lefutású, azaz a hIgG kiürülé-

se mindkét esetben azonos trendet követ csak a 20 mg/ttkg dózis esetében nyilván magasabb 

értékeket kaptunk. A szérumban található hIgG féléletideje bFcRn transzgénikus egerek ese-

tén átlagosan 168 óra volt, a vad típusú egerek esetében ugyan ez az érték csak 105 óra. 

Eredményeink azt mutatják, hogy a transzgénikus egerek vérében az idı elırehaladtával ma-

gasabb humán IgG koncentráció volt kimutatható mint a vad típusú egereknél azaz 4 kópiás 

transzgénikus egerekben az IgG életideje szignifikánsan hosszabb mint a vad típus esetében. 

Ez feltehetıen a vérfal endothel sejtjeiben is jelen lévı, a transzgénrıl termelıdı bFcRn re-

ceptor hatásának tudható be és azt bizonyítja, hogy a rekombináns szarvasmarha FcRn α-lánc 

mőködıképes receptort alkot az egér β2 mikroglobulinnal. 
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4.9. A humán GLYT-1 transzportert hordozó egérvonalak elıállítása 

 

4.9.1. A humán GLYT1-et tratalmazo injektáló oldat elıállítása 

 

A humán SLC6A9 (GLYT1) gén kifejeztetésére az P-11-445-G20 BAC klón SwaI-

SwaI, 113 kb mérető fragmentumát választottuk. A 43. ábrán látható, hogy klónok a várt mé-

rető fragmentumokat adták. A GLYT-1 génre specifikus ellenırzı PCR-t végeztünk, amellyel 

a restrikciós térkép alapján várt mérető fragmentumok meglététıl függetlenül, mindkét BAC 

klónról és a RP-11-445-G20 SwaI-SwaI izolált fragmentumáról is ki tudtuk mutatni, hogy 

valóban hordozzák a GLYT-1 gént (44. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MW      RsrII RsrII/SnabI SwaI emésztetlen   RsrII RsrI I/SnabI SwaI emésztetlen        MWMW      RsrII RsrII/SnabI SwaI emésztetlen   RsrII RsrI I/SnabI SwaI emésztetlen        MW

RP11-455-G21 RP11-455-G20 

43. ábra Preparatív pulse field gélelktrofotézis eredményei 

44. ábra A GLYT-1 gén kimutatása a BAC klónokon (A) és a RP11-445-G20 klón SwaI-SwaI fragmentumán (B) 

specifikus PCR-el 

A B 
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4.10. Humán GLYT-1 transzgénikus egérvonalak elıállítása 

 

A mikroinjektálást két sorozatban végeztük. Az elsı sorozatban 87 egér született meg 

a mikroinjektált és álvemhes recipiens nıstényekbe ültetett embriókból. Ezek PCR vizsgála-

tával nem találtunk egyetlen a transzgént hordozó alapító utódot sem, holott a korábban 

mikroinjektálással elıállított egerek esetében ilyen számú alomból munkacsoportunk gyakor-

latában legalább 2-3 transzgenikusnak bizonyult. Igaz azonban, hogy a korábban létrehozott 

transzgénikus egereink egy kivételével, egy nagyságrenddel kisebb (10-20 kb) mérető transz-

gének mikroinjektálásával készültek. A GLYT-1 transzgén mérete 113 kb, amely beépülésé-

nek valószínősége ezért kisebb. 

A második kísérletsorozat elıtt ezért két különbözı koncentrációjú transzgén oldattal 

injektált embriók in vitro fejlıdését követtük nyomon. Ennek célja az volt, hogy megállapít-

suk megnövelhetjük-e a mikroinjektáló oldat DNS koncentrációját anélkül, hogy az embriók 

életképességét jelentısen csökkentenénk. 

Amint a 10. táblázatban látható, a töményebb injektáló oldat sem volt negatív hatással 

az egér embriók életképességére, ezért a második kísérletsorozatban a hígabb és a töményebb 

injektáló oldatot felváltva alkalmaztuk remélve, hogy a magasabb transzgén koncentráció 

megnöveli a beépülés esélyét. 

 

4.10.1. Az alapító egyedek kimutatása 

 

Az injektáló törzsoldat (25ng/µl transzgén DNS) 10x és 100x hígításából 10 µg 

genomi háttéren végzett PCR-el azt bizonyítottuk, hogy akár 1 kópiás, azaz a legkisebb mér-

tékő transzgén beépülést is ki tudunk mutatni, így a megszületett egerek farkából izolált 

10. táblázat A transzgénnel injektált egér embriók in vitro fejlıdése 

embriók 2.5ng/µl DNS koncentráció 12.5ng/µl DNS koncentáció 

egysejtes 76 68 

kétsejtes 70 59 

4-8 sejtes 63 53 

morula - 45 

blasztociszta 50 41 
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genomi DNS-en végzett humán GLYT1 specifikus PCR megfelelıen érzékeny módszer a 

transzgénikus alapító egyedek kiszőrésére (45. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A második sorozatból megszületett és transzgén-specifikus PCR-el megvizsgált egerek 

száma 105 db volt. Ebbıl elsıként a 71. számú egyed bizonyult transzgenikusnak (46. ábra). 

A transzgénikus egyednél életképességben és más külsı tulajdonságokban nem találtunk elté-

rést a vad típushoz képest. 

 

 

 

 

 

 

    MM        1          2         3          4          5           6          7 
500 bp 

45. ábra A humán GLYT-1 specifikus PCR érzékenységének ellenırzése P-11-445-G20 BAC klón SwaI-SwaI 
fragmentumát tartalmazó injektáló oldat hígításával 

 
1. GLYT-1 injektáló oldat 10x hígítás ~ 10 kópia transzgén; 2. GLYT-11 injektáló oldat 100x hígítás ~ 1 kópia 
transzgén; 3. GLYT-1 injektáló oldat 10x hígítás + negatív FVB/N egér genomi DNS; 4. GLYT-1 injektáló oldat 
100x hígítás + negatív FVB/N egér genomi DNS; 5. FVB/N genomi DNS; 6. templát nélküli reakció; 7. FVB/N 
genomi DNS 10x hígítás 

46. ábra A P-11-445-G20  BAC klón SwaI-SwaI fragmentumának mikroinjektálásából született egerek vizsgálata 
humán GLYT1 specifikus PCR-rel 

 
54-81: egerek száma;-K: FVB/N egér genomi DNS; +K: GLY1 injektáló oldat 100x hígítás + negatív FVB/N egér 
genomi DNS 



Eredmények 

 101 

Annak bizonyítására, hogy a TG71 számú alapító egér farok DNS-ébıl kapott, a várt-

tal megegyezı mérető PCR fragmentum valóban a humán GLYT1 gén egy szakaszával azo-

nos, a transzgén PCR terméket izoláltuk és direkt PCR fragmentum szekvenálást végeztettünk 

rajta. A számítógépes BLAST analízis eredménye szerint a PCR fragmentum szekvenciája 

99%-os egybeesést mutat a humán SLC6A9 azaz a GLYT1 gén adatbázisbeli szekvenciájával 

(47. ábra). 

Az utolsó injektálási sorozatból született 24 egérbıl transzgén-specifikus PCR-el (48. 

ábra) újabb három alapító egyedet azonosítottunk (TG11; TG13; TG18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. ábra A P-11-445-G20 BAC klón SwaI-SwaI fragmentum mikroinjektálásából született egerek vizsgálata 
humán GLYT1 specifikus PCR-rel 

47. ábra A 71. alapító egér genomi DNS-rıl GLYT1 specifikus PCR-rel kapott izolált fragmentumum szekvenciája 
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4.10.2. A teljes P-11-445-G20 BAC klón beépülésének ellenırzése 

 

A humán SLC6A9 (GLYT-1) gén kifejeztetésére az P-11-445-G20 BAC klón SwaI-

SwaI, 113 kb mérető fragmentumának mikroinjektálásából született ún. alapító egerek genomi 

DNS-ébıl az injekált BAC klón elejére és végére specifikus primer párokat terveztünk abból 

a célból, hogy ellenırizzük a nagy mérető DNS darab törés nélkül épült-e be az alapító egye-

dek genomjába. BAC transzgenezisnél gyakran elıfordul, hogy a beépült DNS egyik vagy 

mindkét vége hiányzik. Potenciálisan alapítónak tekintettünk minden olyan, az injektálásából 

született utódot, amelynek genomi DNS-e transzgén-specifikus PCR-el a megfelelı mérető 

fragmentumot adta. A 49. ábra tanulsága szerint a TG11, TG13, TG18 és TG71 egérben a 

BAC klón mindkét vége kimutatható az egér genomi DNS-ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. ábra SLC6A9 (GLYT-1) transzgenikus alapító egerekben az injektált BAC klón végeinek ellenırzése az egér 
genomi DNS mintákban 

 
1. 11. egér; 2. 13. egér; 3. 18. egér; 4. 22. egér; 5. 23. egér; 6. 71. egér; 7. FVB/N DNS; 8. víz; 9. humán DNS; 9. 

GLY1 injektáló oldat 100x + FVB/N DNS 

 MM       1         2        3        4          5        6        7        8         9       MM 

500 bp 

GLYBAC eleje 

  MM       1          2        3        4          5        6         7        8         9      MM 

500 bp 

GLYBAC vége 
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11. táblázat Az SLC6A9 (GLYT1) alapító egerek utód-analízise (G1). Pozitív utódnak a transzgén-specifikus 
PCR-el azonosított egyedeket tekintettük. 

4.10.3. A transzgén öröklıdésének vizsgálata 

 

Az alapító egyedeket FVB/N egerekkel pároztatva a G1 nemzedék egymást követı 

almaiban az utódokat transzgén-specifikus PCR-el vizsgáltuk (50. ábra). Mivel nagyobb szá-

mú pozitív utóda csak a TG71 alapító egérnek született, ezért ebbıl tudtuk transzgénikus vona-

lat létrehozni a transzgén pozitív egyedek párosításával (11. táblázat). A TG71 vonalhoz tartozó 

G1 és G2 egerekben az öröklıdés megfelel a mendeli szabályoknak. 

 

 

 

 

 

 

alapító azonosító száma megszületett utód pozitív utód 

                                      TG8 23 2 

TG11 28 1 

TG13 15 1 

TG18 16 1 

TG22 15 0 

TG23 11 0 

TG71 38 12 

 

50. ábra A humán SLC6A9 (GLYT1) gén öröklıdésének ellenırzése a transzgénre specifikus primerekkel 
 

1. 71/1/4 egér genomi DNS;2. 71/1/9 egér genomi DNS,3. 71/1/12 egér genomi DNS,4. 71/1/13 egér genomi 
DNS,5. + kontroll: humán genomi DNS,6. – kontroll: FVB/N egér genomi DNS,7. templát nélküli kontroll 
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51. ábra A P-11-445-G20 BAC transzgén kópiaszámának meghatározása dot-blot analízissel. 
 

Az A sorban a G1 utódok 10 µg genomi DNS-ét vittem fel, a TG71 számos utóda közül kettıt választottam ki. A B 
sorban az injektált BAC klón meghatározott kópiaszámainak megfelelı DNS mennyiséget vittem fel. A C sorban 

10 µg humán genomi DNS illetve a negatív kontroll látható. 

4.10.4. A transzgén kópiaszámának meghatározása 

 

 Az integrálódott transzgén kópiaszámának meghatározásához a dot-blot eljárást al-

kalmaztunk. A 51. ábrán a P-11-445-G20 BAC klón hígítási sorral összehasonlítva a 

transzgénikus állatokat reprezentáló pöttyöket megállapítottuk, hogy a TG71-ben ~2, míg a 

TG8, TG11 és TG18 heterozigótákban ~1 kópia integrálódott a transzgénbıl. Ez az eredmény 

nem magyarázza, hogy miért öröklıdik az elméletileg vártnál alacsonyabb arányban a transz-

gén a TG8, TG11 és TG18 vonalakban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.5. A transzgén beépülésének vizsgálata Southern hibridizációval 

 

Annak érdekében, hogy a bemutatott transzgén-specifikus PCR-eken kívül egy függet-

len módszerrel is bizonyítsuk a transzgén integrációját, illetve a BAC változatlan formában 

történt beépülését Southern analízist is végeztünk. Az 52. ábrán bemutatott Southern analízis 
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alapján a SacI enzimmel emésztett TG71 egér genomi DNS a humán genomi DNS-el meg-

egyezı, a restrikciós térképnek megfelelı mérető hibridizációs jelet ad. 

 

 

 

 

4.10.6. A beépült transzgén expressziójának vizsgálata 

 

A transzgén beépülés és öröklıdés vizsgálatával párhuzamosan RT-PCR-rel ellenıriz-

tük, hogy a humán SLC6A9 (GLYT-1) génrıl átíródó mRNS kimutatható-e a TG71 vonal G1 

heterozigóta egyedében. A TG71 egér minden vizsgált szövetében a humán szövetmintáéval 

azonos, várt mérető cDNS-t kaptunk (53. ábra), ami egyértelmően azt mutatja, hogy a humán 

SLC6A9 (GLYT-1) gén kifejezıdik a transzgenikus egerekben. 

 

 

52. ábra Southern analízis a humán SLC6A9 (GLYT-1) transzgén beépülés ellenırzésére 

53. ábra A humán SLC6A9 (GLYT)/ gén expressziójának vizsgálata RT-PCR-el 

 

1. agy; 2. vastagbél, 3. petefészek; 4. méh; 5. csontvelı; 6. tüdı; 7. máj; 8. vese; 9. lép; 10. szív; 11. + kont-

roll: human coecum nyálkahártya; 12. templát nélküli reakció; 13. – kontroll: FVB/N egér máj cDNS 
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A mRNS expressziós vizsgálatot kiegészítettük egy független, az 5. és 7. exonra ter-

vezett primerpárral végzett RT-PCR kísérlettel, mivel ebben az esetben a genomi DNS-rıl 

képzıdı fragmentum mérete 615 bp míg az mRNS-rıl átíródó cDNS mérete 304 bp. Az 54. 

ábrán egyértelmően látható, hogy a TG71 vonalba tartozó G1 heterozigóta utód vizsgált szö-

veteiben transzgén-specifikus mRNS mutatható ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. Összefoglaló statisztika különbözı összetételő injektáló oldatok hatékonyságáról 

 

 A 12. táblázatban látható, hogy nagymérető BAC klónok injektálásánál az eddigi gya-

korlattól eltérıen azaz a BAC töredezését megakadályozandó spermidin mellızésével na-

gyobb hatékonyság érhetı el. 

 

 

 

 

 

 

 

54. ábra A humán SLC6A9 (GLYT-1) gén expressziójának vizsgálata RT-PCR-el 

1. agy cDNS 
2. vastagbél cDNS 
3. petefészek cDNS 
4. méh cDNS 
5. csontvelı cDNS 
6. tüdı cDNS 
7. máj cDNS 
8. vese cDNS 
9. lép cDNS 
10. szív cDNS 
11. FVB/N egér máj cDNS (negatív kontroll) 
12. humán vastagbél cDNS (pozitív kontroll) 
13. víz 
14. humán genomiális DNS (genomi kontroll) 

12. táblázat Injektálási statisztikák BAC klónok mikroinjektálásának hatékonyságáról különbözı összetételő 
injektáló oldatk esetében 

 Spermidines oldat Spermidin mentes oldat 

BAC klón BAC128E04 BAC128E04 P-11-445-G20 

BAC klón mérete (kb) 102 102 113 

injektált embrió (db) 1399 550 302 

beültetett embrió (db) 890 360 230 

megszületett utód (db) 170 274 129 

transzgénikus utód (db) 3 6 7 
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5. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. Magyarországon elıször állítottam elı baktérium alapú mesterséges kromoszóma vektorral 

(BAC) transzgénikus egeret, mely egyben az elsı szarvasmarha BAC klónnal elıállított 

transzgénikus egér a világon. 

 

2. Eredményeim alapján bizonyítható, hogy 5’ irányban 44 kb, 3’ irányban pedig 50 kb hosz-

szúságú szabályozó szakasz megléte elegendı a transzgén endogén génnel megegyezı tel-

jes értékő kifejezıdéséhez. 

 

3. A BAC transzgénikus egérvonalak kópiaszámfüggıen, integrációs helytıl függetlenül, 

szövetspecifikusan expresszálják a szarvasmarha FcRn receptort valamint a transzgén fe-

hérjeszinten is a kópiaszám függvényében fejezıdik ki. 

 

4. A kidolgozott fiziológiai markerrendszert bizonyítja, hogy a transzgénrıl termelıdı szar-

vasmarha α-lánc és az egér saját β2 mikroglobulinja mőködıképes, funkcionális 

heterodimer receptort képez. 

 

5. A bFcRn transzgénrıl átíródó α-lánc meghosszabbítja a vérben keringı IgG-k féléletidejét. 

 

6. Olyan kettıs transzgénikus egérvonalat állítottam elı, amelyben csak a szarvasmarha FcRn 

receptor van jelen és megállapítottam, hogy in vivo LPS hatására a FcRn szarvasmarha 

mRNS igen gyors indukciója következik be ami arra utal, hogy az FcRn molekula 

expressziójának szabályozásában az NFκB transzkripciós faktor fontos szerepet játszik. 

 

7. Humán glicintranszporter (GLYT-1) receptort expresszáló transzgénikus egeret hoztam 

létre BAC transzgenezissel. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

A transzgénikus technológiák színrelépésével számos olyan folyamat vált kutathatóvá, 

amelyeket modellállatok nélkül nem lehetett pontosan vizsgálni. Az embriológia és a 

rekombináns DNS technika gyors fejlıdése tette lehetıvé az emlısgenom módosítását. 

Transzgenikus állatok elıállítására az elımagba történı mikroinjektálás a legelterjedtebb mód-

szer, itt azonban a beépült kópiák száma és a beépülés helye elıre nem határozható meg. A vélet-

lenszerő beépülés változó mértékő expressziót eredményezhet és akár egy létfontosságú gén mu-

tációját is okozhatja. A hagyományos transzgénkonstrukciókkal szemben a mesterséges kromo-

szóma alapú vektorok integrációs helytıl független, kópiaszámfüggı expressziót biztosítanak. 

Emiatt a BAC transzgenezissel létrehozott állatokban az endogén génnel megegyezı szövet- és 

fejlıdésspecifikus kifejezıdés tapasztalható függetlenül attól, hogy milyen más emlısbıl szár-

mazik a transzgén. A fentieken kívül BAC transzgénikus állatok alkalmasak a géntıl nagy távol-

ságban elhelyezkedı szabályozó elemek vizsgálatára is. Az általam elsıként létrehozott 

transzgénikus egerekben egy szarvasmarha BAC genomi könyvtárból izolált 102 kb mérető BAC 

klónt alkalmaztam, amely tartalmazza az FcRn receptor alfa láncát valamint 5’ irányban 44 kb, 

3’ irányban pedig 50 kb hosszúságú szabályozó régiót. A BAC transzgenezis alkalmazásával 

olyan modellállatok birtokába juthatunk, amelyekkel egyes gének hatásai közvetlenül vizsgálha-

tóak. Technikai szempontból lényeges, hogy BAC transzgenezis során a nagymérető DNS dara-

bokat az injektáló pufferben található spermin-spermidin (poliamin-mix) védi meg a széttörede-

zéstıl. Tapasztalataink szerint a polyamin mix használatával a mikroinjektálás hatékonysága 

csökken. A spermin-spermidin mellızésével több transzgénikus utódot várhatunk. A hatékony-

ság növekedése nem jár együtt a polyamin-mix védı hatását nélkülözı injektáló oldatban talál-

ható DNS fokozott töredezésével. 

 Az elıállított bFcRn transzgénikus egérvonalakban a transzgén terméke a szarvasmarha 

endogén receptorral azonos szövettípusokban jelenik meg. Ezért ezek az állatok alkalmasak az 

FcRn receptor, növekvı mennyiségben történı termelıdésének következményeinek vizsgálatára. 

Ez az egérmodell felhasználható szabályozó szerepet játszó hormonok illetve más bioaktív ve-

gyületek in vivo hatékonyságának és szövetspecifitásánal tesztelésére. A kettıs transzgénikus 

egérmodell lehetıséget ad arra is, hogy az FcRn α-lánc szabályozásában részt vevı faktorokat in 

vivo vizsgálhassuk. Együttmőködı partnereink (Dr. Kacskovics Imre munkacsoportja ELTE 

Immunológiai Tanszék) in vitro adatai szerint a bFcRn α-lánc promótere három NFκB transz-

kripciós faktor kötıhelyet tartalmaz, melyek indukálhatóak illetve mutációval aktivitásuk meg-
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szüntethetı. Az NF-κB transzkripciós faktorok (p50, p65) a citoplazmában egy lκB fehérjéhez 

kapcsoltan találhatók Amennyiben a sejtfelületi receptorokhoz (pl. toll like receptor) a megfelelı 

ligand (pl. LPS, TNFα) kapcsolódik, úgy a szignálkaszkád hatására az lκB fehérje lebomlik és a 

felszabaduló NF-κB transzkripciós faktorok a sejtmagba kerülnek és ott a megfelelı promóter 

szakaszokhoz kapcsolódva indukálják az adott gént. 

Vizsgálhatóak az FcRn receptor eltérı mértékben megnövekedett koncentrációjának kö-

vetkezményei azokban a szövettípusokban ahol már tisztázott, hogy mi a szerepe. Ezenkívül az 

eltérı receptormennyiség következményeként kialakult eltérı fenotípusok összehasonlítása azon 

szövetekben is hozzásegíthet a receptor funkciójának megértéséhez, ahol eddig ezt nem sikerült 

tisztázni. 

Az epitheliochorialis (syndesmochorialis) placentával rendelkezı kérıdzıknél a 

maternalis immunitás átadása, vagyis az anyai IgG transzport, nem a méhlepényen keresztül, 

hanem kizárólag a kolosztrum felvételével valósul meg. E folyamat elsı lépése, a tıgy 

kolosztrumba irányuló IgG szekréciója már régóta ismert. Az IgG1 szérum-kolosztrum irányú 

transzportját elıször 1961-ben Dixon és munkatársai mutatták ki (Dixon 1961). A kettıs 

transzgénikus egérmodell segítségével tisztázni tudjuk a receptor pontos szerepét az anya és az 

újszülött közötti IgG transzportban. Eddigi eredmények azt mutatják, hogy a szarvasmarha 

neonatalis Fc receptor (FcRn) nemcsak a tıgyben, hanem más szervek azon sejtjeiben fejezıdik 

ki, amelyek a nyálkahártya immunvédelmében közremőködı IgG1 szekrécióját biztosítják. To-

vábbi elemzések megerısítették, hogy ez a receptor a szarvasmarha vérér endotélsejtjeiben is 

kifejezıdik és hasonlóan az eddig vizsgált fajokhoz, megakadályozza a keringı IgG gyors le-

bomlását. Tisztázásra vár, hogy az epitélsejtekben milyen módon történik az IgG transzcitózisa, 

milyen tényezık befolyásolják a receptor intracelluláris lokalizációját, és milyen hatással bír a 

tıgyszövetben tapasztalt átrendezıdés a sejtek IgG transzportjára. Fontos kérdés, hogy milyen 

faktorok befolyásolják a receptor expresszióját ezekben a sejtekben, és hogyan lehetne azt mes-

terségesen befolyásolni. 

 Az általam elıállított transzgénikus egérvonalak vérében keringı IgG-k féléletideje hosz-

szabb mint a vad típusú egerekben. Közismert, hogy egyes, súlyos vírusfertızések illetve bakte-

riális toxinok leküzdésére olyan vérplazma készítményeket injektálnak a beteg szervezetébe, 

amelyek nagy mennyiségben tartalmaznak ellenanyagokat az adott kórokozóra nézve (például 

Hepatitis B és veszettség vírusok illetve Botulinus toxin elleni humán immunglobulin prepará-

tumok) (Beers, 1999). Minthogy a más fajból származó idegen molekulák nemkívánatos immun-

reakciót is kiválthatnak, vagyis a szervezetbe a parenterálisan (vénába, izomba, bır alatti kötı-
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szövetbe) bejuttatott védı ellenanyagokat is idegennek ismeri fel a test, és saját ellenanyag-

termeléssel igyekszik azokat semlegesíteni – az ilyen kezelések lehetıleg fajazonos - azaz hu-

mánterápia esetén emberbıl származó – készítményekkel történhetnek. Ez a korlátozás azonban 

nem vonatkozik a bélcsatornába juttatott ellenanyagokra, hiszen e molekulák innen általában 

nem kerülnek a vérkeringésbe, tehát nem aktiválják a gazdaszervezet immunrendszerét. Ugyan-

akkor szinte korlátlan lehetıséget biztosítanak a terápiás beavatkozásra azzal, hogy ezek a mole-

kulák ugyanolyan hatékonysággal, szelektíven képesek azokhoz a struktúrákhoz kapcsolódni, 

amelyekkel a kórokozó a bélhámsejtekhez kötıdik. Igaz ez különösen akkor, ha az ellenanyag-

termelı egyedet ezt megelızıen egy adott kórokozó elpusztított vagy legyengített változatával 

immunizáljuk. Minthogy embereket ilyen kezeléseknek késıbbi ellenanyag-termelés céljából 

természetesen nem tehetünk ki, az ilyen módon elıállított ellenanyagok kizárólag állatból szár-

mazhatnak. További elınye az állati eredető immunglobulin készítményeknek, hogy velük nem 

terjednek az emberi kórokozók (HIV, hepatitis C, stb.) (Hammarstrom, 1994). Jelenleg két állat-

faj produktumával végeznek kiterjedt humán klinikai vizsgálatokat. Mindkét termék az adott 

állatfaj maternális immunglobulinjainak közvetítıje, nagy mennyiségben és fıleg fájdalmas be-

avatkozás nélkül (vértelenül) nyerhetı, továbbá megfelelı tisztítás után könnyőszerrel felhasz-

nálható a humánterápiában. Az egyik ilyen termék a tyúktojás, amely jelentıs mennyiségő csirke 

immunglobulint tartalmaz, és számos vizsgálat igazolja, hogy a tyúk megfelelı immunizálását 

követıen a tojásból tisztított csirke immunglobulin humán bélfertızések kezelésére is kiválóan 

alkalmazható (Keller, 2000). A másik jelentıs immunglobulin forrás a tehén kolosztruma, 

amellyel szintén számos kedvezı tapasztalat győlt össze (Weiner, 1999). Természetesen ahhoz, 

hogy a szarvasmarha (és más állatfaj) immunglobulinjait humánterápiás célokra lehessen fel-

használni, ismerni kell e faj immunglobulinjainak típusait, és elemezni kell azok hatását az em-

beri szervezetre. Többek között ennek tisztázása érdekében az Immunológiai Társaságok Nem-

zetközi Szövetsége (IUIS) külön munkabizottságot hozott létre (CIgW). Minthogy a tehén mind-

össze néhány napig termeli a magas IgG koncentrációjú kolosztrumot (és ezalatt mintegy 500 

gramm tiszta IgG molekulát szekretál), nagy érdeklıdés kíséri azokat a kutatásokat, amelyek e 

mechanizmus tisztázására irányulnak, hiszen kedvezı esetben – ezen periódus meghosszabbítá-

sával – jelentısen emelni lehetne az értékes IgG mennyiségét. Amennyiben ezeket a faktorokat 

megismerjük, és a késıbbiekben esetleg ezeket befolyásolni is tudjuk, akkor ez hozzájárulhat 

ahhoz, hogy a tehén a tejtermelés teljes idıszakában magas IgG-tartalmú tejet termeljen. Így ha a 

tehenet kórokozókkal szemben immunizáljuk, akkor ez a tehén olyan IgG-t fog nagy mennyiség-

ben a tejjel üríteni, amelyek képesek lesznek ezeket a kórokozókat semlegesíteni. 
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Az immunrendszer a szervezetbe jutott kórokozók leküzdésére ellenanyagot termel, és ez 

a folyamat mesterségesen – védıoltással is – kialakítható. Számos esetben azonban nincs arra 

lehetıség, hogy egy kórokozó vagy méreganyag sokszor életveszélyes hatásaira elıre felkészít-

sük a szervezetet. Ilyenkor az egyén egy másik személyben, illetve gyakran állatban „termelt” 

ellenanyag-terápiában részesül. Például transzplantált vese kilökıdése ellen használnak nyulak-

ban kitermelt ellenanyagokat, de a kígyómarások ellen használt vakcinákat is ilyen módon állít-

ják elı. Arra is van példa, hogy az emberek képtelenek megfelelı mennyiségő ellenanyagot ter-

melni, ilyenkor a tudomány jelenlegi fejlettségi szintjén heti ellenanyag-terápiát kapnak és im-

munglobulinok védik meg szervezetüket a további szövıdmények kialakulásától (IVIG terápia). 

Az ellenanyagok (elsısorban a monoklonális ellenanyagok) terápiás alkalmazása a 80-as 

évek elején kezdıdött és mára már kiemelt jelentıségővé vált, az ellenanyag-piac körülbelül 23-

25 milliárdosra becsülhetı. Világszerte mintegy 100 tonna emberi ellenanyagot alkalmaznak 

évente és a szükséges mennyiség minden évben jelentısen emelkedik (bár ugyanekkor egyre 

növekvı igény mutatkozik a terápiás, diagnosztikai és in vitro kutatásokra is). Ugyanakkor, az 

emberek vérébıl nyert ellenanyagok egyre inkább korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, és 

folyamatosan fennáll a különbözı ismert, illetve még fel nem ismert fertızések veszélye. Éppen 

ezért az elmúlt években több olyan cég alakult, amely arra összpontosít, hogy az emberi ellen-

anyagokat transzgénikus állatokban állítsák elı (ilyen a transzkromoszómális szarvasmarhákkal 

dolgozó Hematech, a transzgénikus nyulakkal vizsgálatokat végzı THP-Roche vagy a 

transzgénikus sertések elıállításán dolgozó Revivicor). Az állati ellenanyagok alkalmazása 

azonban nem korlátozódik a közvetlen terápiára, hiszen jelentıs mértékben használják a kutatás-

ban és a klinikai diagnosztikumban (pl. kórokozók kimutatása). Az MBK és az ELTE szabadal-

mi bejelentést tett a transzgénikus egerek IgG féléletidıt meghosszabbító tulajadonságáról 

(Kacskovics, I., Z. Bısze, B. Bender, J. Cervenak, and L. Hiripi. 2007. Transgenic animal with 

enhanced immune response and method for the preparation thereof. PCT/IB2007/054770). Az 

ImmunoGenes Kft ezen PhD dolgozat keretein belül elıállított transzgénikus egereket modell-

ként használja a poliklonális ellenanyagok termeltetésére valamint transzgénikus nyulak és juhok 

elıállítására. 

Ez az innováció azért rejt magában nagy lehetıségeket, mert az ellenanyagok alkalmazá-

sa az élettudományi kutatások és klinikai diagnosztium minden területén igen elterjedt, és ki-

emelt jelentıségő a humán terápiában is. Az ellenanyagok különbözı alkalmazásának éves for-

galma a világpiacon több milliárd dollárra tehetı. Az úgynevezett poliklonális ellenanyagok 

(nem egyetlen felszíni antigénnel reagáló antitestek) piaca is évi 2,5 milliárd dolláros forgalmat 

bonyolít, a teljes globális ellenanyagpiac esetében ez a szám körülbelül 23-25 milliárd dollár. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 A transzgénikus technológia rendkívül hatásos módszer a különbözı gének mőködé-

sének vizsgálatához. A hagyományos transzgénikus módszereknek azonban korlátai is van-

nak. A transzgén expressziójának mértéke nemcsak a különbözı transzgénikus vonalak között 

(Palmiter et al. 1984), hanem néha az azonos vonalakon belüli állatok között is változik 

(Dobie et al. 1996, Sutherland et al. 2000), különösen akkor ha genomikus fragmentumok 

helyett cDNS-t használunk. A transzgén expressziójának mértéke függ a gazdagenomba törté-

nı beépülés helyétıl. Ez nagymértékben befolyásolja a transzgén kifejezıdésének lehetıségét 

(Festeinstein et al. 1996; Opsahl et al. 2003). A plazmid alapú transzgén konstrukciókkal tör-

ténı mikroinjektálás korlátai áthidalhatók olyan klónozó rendszerek használatával, amelyek 

nagymérető DNS darabokat foglalnak magukba (YAC, BAC) (Giraldo és Montoliu 2001). A 

nagymérető genomiális DNS darabok felhasználásával létrehozott transzgénikus egérmodel-

lek pontosabb betekintést tesznek lehetıvé a fejlıdés- és szövetspecifikus génexpresszió 

reguláló elemeibe számos egér és humán gén esetében (Szalai et al. 2002; Yevtodiyenko et al. 

2004; Coutinho et al. 2005; Al-Hasani et al. 2004; Vadolas et al. 2005). Heterológ gének ese-

tében, mint például a humán α-globin és β-globin klaszterek fontos, hogy az egér transzhatású 

faktorainak mőködése milyen mértékben hasonló a humán gének expressziójához. Ideális 

esetben egy BAC transzgénikus egérmodell lehetıvé teszi a magas szintő szövet- és 

fejlıdésspecifikus expressziót, amely független a transzgén beépülésének helyétıl, de függ a 

transzgén kópiaszámától. További elıny, hogy az így létrehozott transzgénius állatokban az 

endogén génnel megegyezı módon fog mőködni a transzgén függetlenül attól, hogy 

eredteileg milyen fajból származott. 

Az elsı annotált háziállat genom szekvenciák nemrég váltak hozzáférhetıvé. A több 

mint tizenkétezer évig tartó ,,klasszikus” háziállat-nemesítés korszaka után – amely a vélet-

lenszerően bekövetkezett mutánsok kiválasztásán és tenyésztésén alapult – a transzgenikus 

technika lehetıvé teszi ismert szerepő gének hozzáadását vagy elvételét a genomból. Az állati 

termék elıállítás láncba kerülı háziállatok esetében a hazai közvélemény számára nem elfo-

gadható a génmódosítás mint nemesítési módszer. Ez a technológia azonban számos egyéb 

lehetıséget kínál, amelynek segítségével a háziállatok genomjának mőködését molekuláris 

szinten is megérthetjük és ismereteinket az állatnemesítés szolgálatában kamatoztathatjuk. 

Eredményeink alátámasztják a gazdaságilag jelentıs szarvasmarha gének transzgenikus 

egérmodelljei létrehozásának fontosságát. 
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Az általam létrehozott transzgénikus egérmodellben a bFcRn mRNS szinten 

expresszált a tüdıben, a májban, újszülött vékonybélben és laktáló emlıszövetben, fehérje 

szinten pedig a tüdıben bizonyítottam. Szarvasmarhán végzett korábbi vizsgálatok kimutatták 

az FcRn expresszióját ezekben a szövetekben (Kacskovics et al. 2000; Mayer et al 2004, 

2005). Adataink azt mutatják, hogy az injektált 102 kb hosszúságú BAC klón rendelkezik 

valamennyi reguláló elemmel amelyek a bFcRn α-láncának élettanilag fontos mőködéséhez 

szükségesek. A transzgénikus egérbe beépült transzgénrıl termelıdı rekombináns fehérje 

mennyisége összehasonlítható a szarvasmarhában eredetileg jelenlévı bFcRn receptoréval. A 

FISH eredmények igazolják azt, hogy a beépült transzgén mőködése és kifejezıdése a 

kromoszómális környezettıl és az integráció helyétıl független. Ezek az eredmények azt is 

mutatják, hogy a 102 kb hosszúságú genomi klón képes létrehozni egy beépülési helytıl füg-

getlenül kifejezıdı domént a transzgénikus egerekben. Eredményeim igazolják a hasznossá-

gát annak, hogy a szarvasmarha gének mőködésének modellezésére BAC transzgénikus ege-

reket hoztam létre. 

Az FcRn receptorról tudjuk, hogy magzati és újszülött korban szerepet játszik az anyai 

immunglobulinok transzcitózisában valamint a felnıttkori IgG és albumin homeosztázisában. 

Ezeket az adatokat rágcsálókon vagy humán mintákon végzett kutatások eredményeként kap-

ták (Anderson et al. 2006; Ghetie és Ward 2002). Az FcRn receptor egyik fontos feladata az, 

hogy meghosszabbítja a keringésben lévı immunglobulinok féléletidejét azáltal, hogy meg-

védi ıket a sejten belüli lebomlástól. Az IgG eliminációja részben az FcRn receptorhoz kötı-

dı affinitásától is függ. Ezért megvizsgáltuk az egér IgG szervezetbıl való kiürülését vad tí-

pusú és a szarvasmarha FCGRT gént 4 kópiában hordozó transzgénikus egerekben. Azért 

választottuk a 4 kópiás transzgénikus állatokat a kiürüléses vizsgálatokhoz, mert aránylag 

magas expressziót mutattak ahhoz, hogy a kapott eredmények rávilágítsanak az IgG lebomlá-

sában fellelhetı különbségekre a vad típusú egerekkel szemben, de nem mutatnak túlságosan 

magas expressziót, ami esetleg a sejtek homeosztázisát veszélyeztetné és ezáltal tönkretenné a 

modellállatok mőködıképességét. Említésre méltó eredmény az is, hogy nem figyeltünk meg 

olyan fenotípusos változást a transzgénikus vonalakban, amely negatívan befolyásolta volna a 

transzgénikus egerek normális életmőködését és viselkedését. 

LPS-sel oltott, egér FcRn hiányos csak szarvasmarha FcRn-t expresszáló 

transzgenikus egerek (FcRn –m+b) lépébıl Northern blottal 3-szoros FcRn α-lánc mRNS-szint 

emelkedést mutattunk ki. Az LPS kezelt transzgenikus egerekben a bovine FcRn mRNS igen 

gyors indukciója következik be, amely csökkenı amplitúdóval 24 óra alatt megközelíti a kiin-

dulási értéket. Kísérleti eredményeink szerint, mind in vitro, mind in vivo körülmények között 



Összefoglalás 

 115 

LPS kezelés hatására az FcRn mRNS-szint emelkedik, ami az arra utal, hogy az FcRn mole-

kula expressziójának szabályozásában az NFκB transzkripciós faktor fontos szerepet játszik. 

A mesterséges kromoszóma alapú transzgenezis létjogosultságát és eredményes al-

kalmazását bizonyítandó elıállítottam egy BAC klón (RP-11-445-G20 SwaI-SwaI fragmen-

tum) elımag mikroinjektálásával a humán SLC6A9 (GLYT-1) gént, annak nagymérető 

genomi környezetével együtt beépülve hordozó és örökítı transzgenikus egérvonalat. A TG71 

alapító egér utódaiból stabil, homozigóta vonalat hoztam létre. A transzgén beépülését, 

öröklıdését és kópiaszámát, specifikus PCR, Southern és slot-bot analízissel is vizsgáltuk és 

megerısítettük. A TG71egérvonalhoz tartozó transzgenikus egerekben RT-PCR-el és 

Northern analízisel humán SLC6A9 (GLYT-1) mRNS képzıdését mutattuk ki. A heterozigóta 

egerek fenotípusos vizsgálatából arra következtettek, hogy a vizsgált paraméterek alapján a 

humán Gly1 fehérje mőködıképes. 
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SUMMARY 

 

Transgenic technology has been extremely useful for studying functions of genes of 

interest. However conventional transgenic techniques have several limitations. Levels of 

transgene expression vary between lines (Palmiter et al. 1984) and sometimes even between 

animals in the same line (Dobie et al. 1996, Sutherland et al. 2000), particularly when cDNAs 

rather than genomic fragments are used. The varying transgene expression depends on the 

integration sites of the transgenes into the host genomes and compromises transgene expres-

sion (Festeinstein et al. 1996; Opsahl et al. 2003). The limitations of plasmid based transgene 

microinjection can be overcome by using cloning systems which accommodate submegabase 

DNA such as YAC or BAC in the generation of transgenic mice (Giraldo and Montoliu 

2001). The transgenic mouse model approach with large genomic DNA fragments has already 

provided valuable insight into the regulatory elements required for developmental and tissue 

specific expression for a number of different genes both with murine and human origin 

(Szalai et al. 2002; Yevtodiyenko et al., 2004; Coutinho et al. 2005; Al-Hasani et al. 2004; 

Vadolas et al. 2005). Nevertheless in case of heterologous genes like the human α-globin and 

β-globin clusters the extent to which murine trans-acting factors recapitulate the human 

gene’s expression is still an important issue. Ideally a BAC transgenic mouse model enables 

high-level tissue and stage-specific transgene expression, which is independent of the site of 

integration and dependent on the number of integrated copies. I had shown that the bFcRn is 

expressed in lung, liver, newborn intestine and lactating mammary gland at mRNA level and 

in the lung protein level; these tissues were shown to express the FcRn in cattle (Kacskovics 

et al. 2000; Mayer et al. 2004, 2005). The expression at mRNA level in the liver and protein 

level in the lung was copy number related in the appropriate transgenic mice. 

These data demonstrated that the 102 kb long BAC clone possesses all the necessary 

genetic regulatory elements required for the reproducible, tissue-specific expression at 

physiological levels of bFcRn α-chain, which emphasize that the behaviour of bovine trans-

genes in mice should, whenever possible, be compared to expression patterns for that the 102 

kb genomic clone is capable of establishing an independent chromatin domain in transgenic 

mice and provides the first data for the usefulness of creating BAC transgenic mouse models 

to study a bovine gene of interest. FcRn is known to mediate IgG to the fetus or neonate and 

plays a role in IgG and albumin homeostasis in adults. However, the majority of the results 

were obtained through studying either the rodent or the human receptor (Anderson et al. 2006; 
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Ghetie and Ward 2002). One of the important functions of FcRn is to prolong the half-life of 

IgG in the circulation by diverting it from an intracellular degradation pathway. IgG elimina-

tion is partly determined by affinity for Fc receptor (Lobo et al. 2004). Therefore, the elimina-

tion of mouse IgG was tested in wild type and BfCrn transgenic mice carryng 4 copies of the 

bFCGRT (line TG14, homozygous). I have chosen these animals as they have relatively high 

bFcRn expression to reveal differences in IgG catabolism but do not have a too intense ex-

pression of this gene that may impair cellular homeostasis and functionality of the model 

(Praetor and Hunziker 2002). Noteworthy, I did not observe any phenotypic modifications 

among the different transgenic lines or wild type animals. Two issues that have been raised 

regarding this model were the cellular equilibrium between the mouse and bovine FcRn α-

chains and the mouse β2 microglobulines, and the functional intactness of this heterodimer 

receptor that is composed of the bovine α-chain and the mouse β2 microglobuline. Problems 

concerning the first challenge have been raised by several pharmatokinetic (Ghetie et al. 

1996; Israel et al. 1996; Junghans and Anderson 1996) and cellular studies (Ellinger et al. 

2005; Praetor et al. 2002; Zhu et al. 2002) and those regarding the second question have also 

been addressed (Claypool et al. 2002). I had previously demonstrated that the bFcRn α-chain 

was functionally expressed in a rat epithelial cell line (IMCD) that bound bovine IgG 

(Kacskovics et al. 2000). As rat and mouse are highly related species, and their β2 mi-

croglobuline are highly conserved, I assumed that my model would retain its appropriate 

binding ability and function in IgG metabolism, too. My clearance studies in the bFcRn trans-

genic mice that harbour both the endogenous mouse and the hybrid bFcRn α-chain – mouse 

β2 microglobuline receptors confirmed that there was no major deficiency of the β2 mi-

croglobuline and also that the bFcRn α-chain formed a functional complex with the mouse β2 

microglobuline. I could show, that the clearance of the mIgG in the wild type mice correlated 

well with those data published previously (Ghetie et al. 1996, 1997; Israel et al. 1996; Mede-

san et al. 1997) but was significantly reduced in transgenic mice indicating that the amount of 

the mouse and hybrid FcRn available for protection of the administered contributes to the 

degree of protection from clearance in vivo which has been most recently suggest Kim et al. 

2006; Petkova et al. 2006). In summary my results show that the hybrid bFcRn α-chain to-

gether with the mouse β2 microglobuline receptor is functional and that the bFcRn over-

expression significantly enhances FcRn-mediated IgG rescue in vivo and decreases the clear-

ance rates of the injected IgG in transgenic mouse could be used to better understand the in 
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vivo regulation of the bFCGRT gene and the exract role of bFcRn in IgG catabolism and 

transport. 

I detected 3-fold increase in FcRn alpha chain mRNA level after LPS treatment in 

FcRn transgenic mouse spleens. After fast induction of bovine FcRn mRNA the level of ex-

pression reached the base level within 24 hours in LPS injected transgenic mice. My experi-

ments shows that FcRn mRNA level increased after LPS treatment in vitro and in vivo indi-

cating the role of NfkB transcription factor in the regulation of the FcRn expression. 
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