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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŐZÉSEK 

 
A szepszis, hétköznapi nevén vérmérgezés elindítója számos 
mikroorganizmus lehet: Gram-negatív, Gram-pozitív baktériumok, 
gombák, vírusok, de a mikróba jelenléte sem feltétlenül szükséges, 
elegendı pusztán a mikrobiális toxin is. Az elmúlt 20 évben jelentıs 
elırelépés történt a szepszis kezelésében, ennek ellenére a halálozási 
aránya igen magas még a legkorszerőbb terápiás eljárások alkalmazása 
mellett is. A szepszis fı okozói korábban a Gram-negatív baktériumok 
voltak, az utóbbi években a klinikai kezelések átalakulása miatt ez egyre 
inkább eltolódott a Gram-pozitív baktériumok felé, de az esetek jó 
részében a betegséget okozó mikroorganizmus valamilyen Gram-negatív 
baktérium. A szepszis kialakulásáért a baktérium külsı membránjának 
lipopoliszacharidja (LPS), annak is az ún. lipid-A régiója a felelıs. Az 
LPS egy Toll-like receptor (TLR) által közvetített jelátviteli rendszeren 
keresztül gyulladásos citokinek és egyéb molekulák keletkezését indítja 
el. Ezeknek a termékeknek a felszaporodása szepszishez vezethet. 
Kimutatták, hogy az alkalikus foszfatáz (AP) defoszforilálja, és ennek 
következtében hatástalanítja az LPS-t fiziológiás körülmények között. A 
szarvasmarha vékonybél alkalikus foszfatázról beigazolódott, hogy 
hatékony az Escherichia coli által kiváltott fertızés és a polimikrobiális 
másodlagos hashártyagyulladás elleni küzdelemben (Van Veen, 2005) 
továbbá a sertést, mint modellállatot alkalmazva is igazolták LPS 
semlegesítı hatását (Beumer, 2003). A humán placentális alkalikus 
foszfatáz alkalmazása a szepszis kezelésében jelenleg klinikai kipróbálás 
alatt áll. Az alkalikus foszfatázok számos szövetféleségben és szervben 
aktív formában jelen vannak. A szérumban megjelenı frakció legnagyobb 
részét az egészséges emberi szervezetben a nem szövetspecifikus AP 
(hTNAP) teszi ki (Harris, 1990). A fehérje élettani funkciójáról ugyan 
keveset tudunk, mégis valószínőnek látszik, hogy a leghatékonyabb 
alkalikus foszfatáz forma lehet, amely a szervezet számos pontján aktívan 
részt vesz a Gram-negatív baktériumok által okozott fertızés elleni 
küzdelemben. A hTNAP tisztított formája nem áll jelenleg kellı 
mennyiségben rendelkezésre. Tisztítása humán szérumból megfelelı 
mennyiségben, nem könnyő feladat, ezért a transzgénikus technológia 
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alkalmazása a TNAP emlıszövetspecifikus nagy mennyiségben történı 
termeltetésére ígéretes alternatívának tőnt. A tejelı nyúl által elıállított tej 
mennyisége nem csupán kísérleti célokra elegendı, de a klinikai 
kipróbálások során is megfelelı mennyiség állítható elı ezzel a 
technológiával (Bısze, 2003). 

 
Munkám célja olyan transzgénikus nyúlvonalak elıállítása volt, melyek 
nagy mennyiségben termelik a humán nem szövetspecifikus AP-t a 
tejükben, valamint a génmódosított állatok jellemzése nukleinsav (RNS és 
DNS) szinten, az állatokon megjelenı esetleges élettani eltérések 
vizsgálata, valamint a tejben megjelenı rekombináns fehérje jellemzése. 
A génkonstrukció az egér savó savas fehérje (WAP) promóter régiójának 
2.4 kb hosszú szakaszát és a humán TNAP minigént tartalmazza. A 
transzgénikus nyulakat a génkonstrukciónak a megtermékenyített nyúl 
petesejt elımagjába történı mikroinjektálásával állítottuk elı. Két 
transzgénikus vonalat hoztunk létre (#932, # 949). Igen magas AP 
aktivitást, a normál humán vérsavóban található mennyiség ezerszeresét 
mértük a #932 vonal hemizigóta egyedeiben, ugyanakkor a #949 
hemizigóta állatok tejében az AP aktivitás alacsonyabb volt ugyan, de a 
humán vérsavóban található mennyiség százszorosát még így is 
meghaladta. Folyamatban van a rekombináns hTNAP tisztítása a 
nyúltejbıl és biológiai aktivitásának vizsgálata szepszis állatmodellen. 
Amennyiben a hatékonyságát és biztonságos alkalmazhatóságát 
bebizonyítják, nagyobb mennyiségben lesz rá szükség, mint amennyit a 
jelenleg rendelkezésre álló technológiákkal elı tudnak állítani. A 
nyúltejben termeltetett biológiailag aktív fehérje megfelelı alternatívát 
jelenthet. 

 
Munkám során génmódosított állatok, nyúl és egér genomjába beépült 
transzgén kópiaszámának vizsgálatára valós idejő (real time) PCR 
módszert dolgoztam ki. A módszert két transzgén vizsgálatára 
(szarvasmarha FcRn, mutáns kappa-kazein) két különbözı fajban (egér, 
nyúl) használtam. A vizsgálatok megerısítik a módszer 
alkalmazhatóságát transzgénikus rendszerben. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
2.1 Rekombináns fehérjék termeltetése: különbözı rendszerek, 
elınyök, hátrányok 
 
Több évtizedes múltra tekint vissza a biotechnológiai iparnak az emberi 
fehérjék elıállításával foglalkozó ágazata. Ide tartoztak a különbözı 
ellenanyagoknak, az albuminnak és számos véralvadási faktornak a 
tisztítása vérbıl. Kezdetben a véren kívül nem állt rendelkezésre más 
olyan forrás, ahonnan emberi fehérjéket lehetett volna kinyerni vagy 
nagyobb mennyiségben elıállítani. A humán vérbıl történı 
fehérjetisztítás nagy elınye, hogy fajazonos termék nyerhetı, az élettani 
mőködéshez szükséges megfelelı posztranszlációs módosításokkal. 
Azonban a humán vér nem áll rendelkezésre a szükséges mennyiségben, 
továbbá jelentıs hátránya, hogy számos kórokozó, például még 
ismeretlen, de veszélyes kórokozók, vírusok, illetve fehérjék, például 
prionok valamint a tisztítási lépések során el nem távolított, potenciálisan 
káros molekulák is jelen lehetnek a végtermékben. A terápiás fehérjék 
elıállítására napjainkban négyféle rendszer áll rendelkezésre. A 
prokarióta, bakteriális rendszerek (E. coli) elıállítása igen egyszerő, de 
csak nem glikozilált fehérjék termelésére alkalmas. Ez az eljárás igen 
olcsó, de a fehérjék tisztítása és a szükséges másodlagos módosítások 
végrehajtása mégis igen költségessé teszi. A gombák (Pichia illetve 
fonalas gombák) fehérjegyárainak munkába fogása igen hatékony 
rendszerként mőködik, de jelentıs eltérések vannak (igen magas mannóz 
arány) a fehérjék másodlagos módosításainak tekintetében, ami a fehérje 
biológiai, farmakokinetikai aktivitásának csökkenését okozhatja. 
Napjainkban még fejlesztés alatt álló új rendszer a baculovírusok 
termelésbe vonása, mely alkalmas számos fehérje termeltetésére, de a 
kereskedelmi mennyiségek elıállítására jelenlegi állapotában még nem 
alkalmazható. A glikozilált fehérjék termeltetésére a jelenleg alkalmazott 
standard rendszer a sejtkultúra, melynek azonban igen nagy hátránya, 
hogy habár a fehérjék másodlagos szerkezete azonos a biológiailag aktív 
fehérjével, de az alacsony termelékenység (0,2 - 1 gramm fehérje/liter 
tenyésztıközeg) igen költségessé teszi ezt a termelési rendszert. A 
génmódosított állatok tejében termeltetett fehérje mennyisége ennél 
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lényegesen magasabb (2-10 gram/liter tej) a prokarióta rendszerekre 
jellemzı mennyiségeket súrolja, továbbá a sejtkultúrához hasonlóan a 
szükséges másodlagos fehérje módosítások is megtörténnek az emlıben, 
mely a fehérje farmakokinetikai jellemzıinek megtartásához 
nélkülözhetetlen. Ezeken kívül számos kísérletes fázisban lévı termelési 
elrendezés ismert, például az alga és más növényi bioreaktorok ezekrıl is 
részletesen szó lesz a következıkben (Ma, 2003). Az 1. táblázat 
összefoglalja a különbözı termelési rendszerek elınyeit és hátrányait. 
 
2.1.1 Prokarióta rendszer 
 
A rekombináns DNS technológia rohamos fejlıdésével lehetıvé vált, 
hogy emberi géneket juttassanak be egysejtő szervezetekbe, és annak 
molekuláris eszköztárát használják föl rekombináns fehérje 
termeltetésére. Az elsı ilyen sejtes rendszerek a bakteriális bioreaktorok 
voltak. A baktériumsejt számos fehérje termeltetésére ideális szervezetnek 
bizonyult és mind a mai napig széles körben használt „fehérjegyár”. 
Leggyakrabban az Escherichia coli-t alkalmazzák, ami az 
élesztırendszerben termeltetett fehérjével együtt a termelés 40 százalékát 
teszi ki. A baktérium bioreaktorok tömegtermelésre igen alkalmasak, a 
termelési költségek viszonylag alacsonyak és egyszerő fehérjék 
termeltetésére, melyek nem igényelnek másodlagos módosításokat, pl. 
glikozilációt (pl. inzulin, növekedési hormon) a legcélszerőbb rendszer.  
 
2.1.2. Eukarióta rendszerek I - gomba 
 
A Pichia pastoris illetve a Saccharomyces cerevisiae alkalmas rendszerek 
rekombináns fehérjék termeltetésére. A baktériumokhoz képest elınyük, 
hogy képesek glikozilálni a fehérjéket, azonban jelentıs eltérések vannak 
a cukorkomponens összetételében (pl. túl magas mannóz arány). Ennek a 
kiküszöbölésére olyan genetikailag módosított élesztıtörzs könyvtárat 
hoztak létre, melyek egy specifikus, vagy elıre meghatározott 
kombinációjú cukormintázatot képesek felhelyezni a fehérjére (GlycoFi 
Inc., a Merck & Co. leányvállalata foglalkozik ezzel: 
www.glycofi.com/glycoproteins.htm), mely így képes kifejteni a kívánt 
biológiai hatást.  
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2.1.3. Eukarióta rendszerek II – növények 
 
Az elsı transzgénikus állat elıállítása után 6 évvel 1986-ban hozták létre 
az elsı növényi bioreaktort (dohánynövény), mely humán fehérjét 
(növekedési hormont) termelt (Barta, 1986). Azóta számos gyógyászati 
szempontból fontos fehérjét, ellenanyagokat, antigéneket (vakcina 
alapanyag) termeltettek különbözı növényekben. Ezek közül az 
Escherichia coli hıérzékeny enterotoxinja került elsıként klinikai 
kipróbálásra (Tacket, 1998). A növényi bioreaktorok alkalmazása során 
két fontos problémát kellett leküzdeni, az alacsony hozam és a bonyolult 
tisztítási lépések. Erre jelentett megoldást olyan szabályozóelemek 
beépítése az expressziót biztosító génkonstrukcióba, melyek biztosítják a 
fehérje folyamatos termelését és a szekrécióját a gyökéren keresztül a 
tápközegbe. A Ventria Bioscience cég egy új módszer segítségével olyan 
génmódosított rizst állított elı, mely hektáronként 10 kg lizozim 
termelésére képes (a biomassza 1 %-a). Növényi bioreaktort, 
dohánynövényt alkalmaztak többek között a humán placentális alkalikus 
foszfatáz (SEAP) termeltetésére (Borisjuk, 1999). A növényi bioreaktorok 
ellen szóló legnyomósabb érv a káros környezeti hatások magas 
kockázata. Ennek elkerülésére számos stratégiát dolgoztak ki, például zárt 
rendszerő algakultúrák alkalmazását (Koprivova, 2004), melyek azonban 
pont a növényi bioreaktorok nagy elınyét, a költséghatékonyságot és a 
magas termelési hozamot veszélyeztetik.  
 
2.1.4. Eukarióta rendszerek III- emlıs sejtkultúrák 
 
1986-ban került ki az elsı emlıs sejtkultúrában termeltetett rekombináns 
fehérje, a humán szöveti plazminogén aktivátor (tPA, Activase, 
Genentech, S. San Francisco, CA, USA) a piacra. Azóta a rekombináns 
fehérjék, különösen az ellenanyagok mintegy 60 százalékát emlıs 
sejtekkel termeltetik. Legelterjedtebb az aranyhörcsög petefészek sejt 
(CHO), de használnak humán embrió vese (HEK-293), újszülött hörcsög 
vese (BHK) sejteket, továbbá a humán retinasejt is elfogadott termelési 
rendszer. A technológia nagy tisztaságú, poszttranszlációsan megfelelıen 
módosított, tehát igen hatékony fehérjét eredményez. Azonban igen 
alacsony a technológia hatásfoka, habár a termelés napjainkra eléri az 1 
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grammot literenként (Wurm, 2004). Az alacsony hatásfok mellett a 
technológia hátránya még az igen magas költségigénye, továbbá 
potenciálisan vírus és pirogén szennyezıdést tartalmazhat az így 
elıállított készítmény. 
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1. táblázat Rekombináns fehérjék termeltetésére alkalmazott rendszerek összehasonlítása 

 

 Rendszer 
elıállítási 
költsége 

elıállítási 
idı 

Termelési 
költség 

tömegtermelési 
kapacitás 

termék 
minısége 

glikoziláció fertızés 
veszély/környezeti 
hatás 

Baktérium Alacsony Rövid alacsony Magas Alacsony nincs endotoxinok 

Élesztı Közepes közepes Magas Magas Közepes hibás alacsony rizikó 

Emlıs 
sejtkultúra 

Magas Hosszú Nagyon 

magas 

nagyon alacsony nagyon magas korrekt vírus, prion és 

onkogén veszély 

Növényi 
sejtkultúra 

Közepes közepes Közepes Közepes Magas eltérések alacsony kockázat 

Transzgénikus 
növény 

nagyon 

alacsony 

Hosszú Alacsony nagyon magas Magas eltérések Fertızés 

szempontjából 

alacsony kockázat / 

jelentıs környezeti 

kockázat 

Transzgénikus 
állat 

Magas Nagyon 

hosszú 

Alacsony Alacsony, de humán 
terápiához 
szükséges 
mennyiségben 
optimális 

nagyon magas korrekt vírus, prion és 

onkogén veszély / 

alacsony környezeti 

kockázat, jól 

izolálható rendszer 
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2.1.5. Eukarióta rendszer IV- Transzgénikus állatok 
 
A génmódosított állatok különösen a más rendszerekben nehezen 
expresszáltatható, komplex, ám nagy mennyiségben szükséges fehérjék 
termeltetésére lehetnek ideálisak. Egy génmódosított állat elıállítási 
költsége és termelésbe vonása igen magas (például egy génmódosított 
kecske $50 millió) azonban egy sejtkultúra bioreaktor egység 
beállításának költsége ennek akár a tízszerese is lehet ($300-500 millió). 
 
2.1.5.1. Génmódosított állatok elıállítása - módszerek 
 
Számos módszer áll rendelkezésre génmódosított állatok elıállítására, 
melyeket kisebb nagyobb sikerrel alkalmaztak is az elmúlt két évtized 
során. A nyolcvanas évek elején Gordon és munkatársai (Gordon, 1980) 
állították elı az elsı genetikailag módosított állatot, egy egeret. Az eljárás 
sikere új utakat nyitott meg mind az orvosi, a mezıgazdasági, mind pedig 
az alapkutatás területén. Az idegen gén bevitelére az ún. elımag 
mikroinjektálásos technikát alkalmazták, mely a mai napig a 
leggyakrabban alkalmazott módszer a génmódosított emlısállatok 
elıállítására. Másik módszer a spermium közvetítésével történı 
génbevitel technikája, melynek hatékonysága elsı sikeres alkalmazása óta 
(Lavitrano, 1989) sokáig igen alacsony volt. A módszer finomításán több 
kutatócsoport is dolgozik világszerte, a legújabb eredmények egy pekingi 
csoporttól származnak. Egérnél, módosított eljárással kezelt 
spermiumpopulációval termékenyített petékbıl született utódok 56 
százaléka transzgénikus volt (Shen, 2006). Az ES, azaz embrionális ıssejt 
technikával történı genetikai módosítás nagy elınye, hogy célzott 
génbevitelt tesz lehetıvé (Gossler, 1985). Azonban számos fajnál, például 
a nyúlnál is, ahol nem állnak rendelkezésre jól jellemzett ıssejtvonalak a 
módszer nem alkalmazható. Az elmúlt néhány évben igen jelentıs 
elırehaladás történt a retrovírus vektorral történı génbevitel terén. Az ún 
harmadik generációs lentivírus vektorok igen hatékony eszközzé 
válhatnak 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 
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felhasználásával (Michalkiewicz, 2007). 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) és csirkét (McGrew, 
2004) is. Egy vizsgálat során lentivírus transzgenezissel módosított 
sertések utódgenerációinál kimutatták, hogy a beépült vírusvektorok egy 
része epigenetikus szabályozás áldozatává válik, azaz például metiláció 
miatt nem képes ellátni funkcióját a genomban (Hofman, 2006). Azonban 
a módszer hatékonysága igen magas, ezért a különbözı vonalak között 
optimális esetben mindig van olyan, amely a kutatási, fejlesztési céloknak 
megfelel. Az ígéretesnek induló testi sejtes klónozásnak a legnagyobb 
hátulütıje az igen alacsony hatásfoka. Szerte a világon számos állatfajt 
sikerrel klónoztak, elsıként egy juhot (Campbell, 1996) ám a 
hatékonyság, mely állatfajonként ugyan eltérı, nem haladja meg 
átlagosan a 0,5-5 százalékot. További problémát jelent, hogy az így 
megszületett utódoknak is mintegy a fele valamilyen rendellenességgel 
jön a világra. Jelenleg, leginkább a klónozáshoz használt donorsejt 
genetikai újraprogramozásának hibájával illetve az embrió implantációja 
és a méhlepény kialakulása körül zajló események rendellenességével 
magyarázzák az eljárás alacsony hatásfokát (Smith, 2005). 
 
2.1.5.2. Az emlıszövet, mint bioreaktor 
 
A gyógyászati célú fehérjék termeltetésének ideális célpontja az 
emlısállatok emlıszövete. Számos testnedvben, ondóban, vérben és 
vizeletben is próbálkoztak különbözı fehérjék termeltetésével. Ezekkel a 
rendszerekkel szemben az emlıszövet elınye, hogy nagy mennyiségő tej 
elıállítására és fiziológiás körülmények között is nagy mennyiségő 
fehérje termelésére képes (több gramm/liter), továbbá a rekombináns 
fehérje elválasztása is viszonylag egyszerően megoldható. Az állat 
számára invazív beavatkozás nélkül, egyszerően fejéssel hozzá lehet jutni 
a tejhez. Az emlıben történı rekombináns fehérje termeltetéséhez olyan 
szabályozó elemek, tejfehérjéket kódoló gének – savó savas fehérje 
(WAP), β-kazein, β-laktoglobulin vagy az α-S1 kazein - promóterének 
irányítása alá helyezik a termeltetni kívánt fehérje génjének 
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kódolószekvenciáját, mely biztosítja, hogy a fehérje csakis az állat tejében 
jelenjen meg. 
 
Laboratóriumunkban a savó savas fehérje (WAP) promóterét 
alkalmazzuk, mivel többek között a nyúltej savófrakciójában is ez a 
legnagyobb mennyiségben elıforduló fehérje. A WAP-ot számos állat 
tejében kimutatták. Az egér és patkány (Piletz, 1981, Hennighausen, 
1982), a nyúl (Devinoy, 1988) és a teve (Beg, 1986) tejében a legnagyobb 
mennyiségben jelenlévı savófehérje. A sertés tejének is fontos 
összetevıje (Simpson, 1998). Az egér esetében a WAP gén expressziója 
több ezerszeresére nı a vemheség alatt. A gén szabályozásában szteroid 
és peptid hormonoknak jut a fıszerep.  
 
A fehérje kifejezıdésének hatékonyságát fokozni lehet egyéb szabályozó 
elemek például intronok beépítésével a génkonstrukcióba. Az elsı 
gyógyászati szempontból jelentıs humán fehérje, melyet génmódosított 
egér tejében termeltettek a szöveti plazminogén aktivátor (Gordon, 1987) 
volt, mely alkalmas infarktusos betegeknél vérrögoldásra. Az azóta eltelt 
több mint 15 évben számos humán fehérjét termeltettek különbözı 
emlısök tejében, ezek közül a nyúltejben termeltetett α-glükozidáz 
fehérjét az ún. Pompe betegségben szenvedı gyermekek terápiájában 
sikerrel alkalmazták (Van den Hout, 2000 és 2004). Gyógyászati célokra 
megfelelı mennyiségő fehérje termeltetésére a legkisebb alkalmas állat a 
nyúl. További célpontok a tömegtermelésre a kecske, a juh, a sertés és a 
szarvasmarha. Jelenleg három cég foglalkozik génmódosított állatok 
tejében termelıdı gyógyászati fehérje piacra történı bevezetésével: a 
Genzyme cég erre specializálódott vállalata a GTC (kecske) a Pharming 
(fıleg szarvasmarha és nyúl, de van sertés bioreaktoruk is) és a Nexia 
(kecske), valamint korábban a PPL Therapeutics, mely megszőnése elıtt 
juh bioreaktorokkal foglalkozott (2. táblázat). 

 
A Genzyme cég génmódosított kecskék tejében termeltetett humán 
antitrombinját (ATryn) 2006 februárjában elutasította az Európai 
Gyógyszerellenırzési Hatóság (EMEA) majd június 2-án mégis pozitív 
elbírálásban részesült a készítmény. Így az ATryn lehet az elsı 
génmódosított állat tejében termeltetett gyógyhatású rekombináns fehérje, 
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mely piaci forgalomba kerül. A transzgénikus technológia majd 20 éves 
történelme során ez az elsı igazi áttörés. 
 
2. Táblázat Génmódosíott állatok tejében termeltetett gyógyhatású 
fehérjék 
 
Transz-
génikus 
állat 

Termelt 
fehérje 

Gyógyászati 
szerepe 

Promó-
ter 

Mennyi-
ség 

Publiká-
ció 

cég Klini-
kai 
alkal-
mazás 

α-glükozidáz Glikogén 
raktározási 
betegség 

Sz.marha 
αS1-
kazein 

8 mg/ml Bijvoet, 
1999 

Pharming, 
Genzyme LLC 

Befejezett 
klinikai 
próbák 

Egér 
monoklonális 
ellenanyag 

 Nyúl 
WAP 

200 µg/ml Weidle, 
1991 
 

α-1 antitripszin Emfizéma kecske β-
kazein 

1 mg/ml Massoud, 
1991 

 

C1 inhibítor Örökletes 
angioedema 

Sz.marha 
α-S1-
kazein 

12 mg/ml Koles, 2004 Pharming Phase III  

nyúl 
WAP 

0.3 ng/mL Rodriguez, 
1995 

nyúl 
WAP 

50 mg/ml Korhonen, 
1997 

Sz.marha 
β –lakto-
globulin 

0.5 mg/mL Massoud, 
1996 
 

eritropoietin vérszegénység 
 

Egér-
WAP 

160 
mIU/ml 

Mikus, 
2004 

Humán VIII. 
véralvadási 
faktor 

Hemofília Egér 
WAP 

 Hiripi, 2003 

ideg 
növekedési 
faktor- β 

Neuropátia  
 

Sz.marha 
αs1-
kazein 

50– 250 
mg/mL 

Coulibaly, 
1999 

Sz.marha 
αS1- 
kazein 

1 mg/ml Brem, 1994; inzulinszerő 
növekedési 
faktor 

Növekedési 
faktor hiány, 
rezisztencia, 
kardiomiopátia 

Sz.marha 
αS1- 
kazein 

678 
mg/mL 

Wolf, 1997 

Nyúl 
 

Humán 
interleukin 2 

 nyúl β-
lakto-
globulin 

0,43 Buhler, 
1990 
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Transz-
génikus 
állat 

Termelt 
fehérje 

Gyógyászati 
szerepe 

Promó-
ter 

Mennyi-
ség 

Publiká-
ció 

cég Klini-
kai 
alkal-
mazás 

szöveti 
plazminogén 
aktivátor 

trombózis Sz.marha 
αs1-
kazein 

50 ng/ml Reigo, 1993 

Humán 
proteinC 

Protein C hiány egér 
WAP  

 Chrenek, 
1999 

VP2 Rotavírus 
vakcina 

 Több 100 
µg/ml 

Soler E, 
2005.  

humán 
extracelluláris 
szuperoxid -
dizmutáz 

Oszteoartritisz, 
isémia 

egér 
WAP 

3 mg/ml Stromqvist, 
1997 
 

Patkány 
WAP 

 Lipinski, 
2003  
 

humán 
növekedési 
hormon 

Növekedési 
hormon 
elégtelenség  
 

Egér 
WAP 

50 mg/ml Limonta, 
1995 

Lazac 
kalcitonin 

Csontritkulás, 
Paget’s 
disease,hiper-
kalcémiás sokk  
 

juh β-
lakto-
globulin 

2,1 mg/ml McKee, 
1998 

Ló 
koriogonado-
ropin 

Hormonkezelés Nyúl 
WAP 

27,1 
mg/ml 

Galet, 2000 

Nyúl 

Fenilalanin 
szegény κ-
kazein 

Táplálékkiegé-
szítı 
fenilketonúri-
ásoknak 

Nyúl 
WAP 

 Baranyi, 
2006 

 

kecske 
 

albumin Vértérfogat -
növelı 

   GTC 
Biotherapeu-
tics, Inc. 

α1-proteináz 
inhibítor 

Tüdıtágulás kecske β-
kazein 

20 mg/ml Ziomek, 
1998 

Genzyme 
Transgenics 
Co. 

Anti lewis y, 
br96 
monoklonális 

daganatterápia kecske β-
kazein 

14 mg/ml  Genzyme 
Transgenics Co 

 

antitrombin III Örökletes 
heparin 
rezisztencia 

kecske β-
kazein 

 Edmunds, 
1998 

GTC 
Biotherapeutics 
Inc. 

Phase III. 

eritropoetin Vérszegénység  2 mg/ml Toledo, 
2006 

egér 
WAP 

3 µg/ml Ebert, 1991 humán 
plazminogén 
aktivátor 

trombózis 

kecske β-
kazein 

 Denman, 
1991 

 

 

Humán szérum 
albumin 

    GTC 
Biotherapeu-
tics, Inc. 
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Transz-
génikus 
állat 

Termelt 
fehérje 

Gyógyászati 
szerepe 

Promó-
ter 

Mennyi-
ség 

Publiká-
ció 

cég Klini-
kai 
alkal-
mazás 

Monoklonális 
antitestek 

 kecske β-
kazein 

  GTC 
Biotherapeu-
tics, Inc. 

 

CD137 
ellenanyag  

Daganatterápia kecske β-
kazein 

 Grosse-
Hovest, 
2004 

GTC 
Biotherapeu-
tics, Inc. 

Phase I 

MSP1 Malária vakcina    GTC 
Biotherapeu-
tics, Inc 

Pro542  HIV     GTC 
Biotherapeu-
tics, Inc 

Glutaminsav 
dekarboxiláz  

1-es típusú 
cukorbetegség 

   GTC 
Biotherapeu-
tics, Inc 

kecske 

Butilkolin-
észteráz 
(protexia) 

Idegméreg 
semlegesítése 

  Cerasoli, 
2005 

Nexia, 
PharmAthene 

 

juh 
 

α1-proteináz 
inhibítor 

  1-35 
mg/ml 

Wright, 
1991a 

PPL 
Therapeutics, 
Bayer 
Biologicals 

Phase II 

fibrinogén  juh β-
lakto-
globulin 

  PPL 
Therapeutics 

 

Humán α-
antitripszin 

Cisztikus 
fibrózis 

juh β-
lakto-
globulin 

35 mg/ml Wright, 
1991b 

PPL 
Therapeutics 

Phase II 

Humán IX 
véralvadási 
faktor 

 juh β-
lakto-
globulin 

 Schnieke, 
1997 

Humán VII 
véralvadási  
faktor 

 juh β-
lakto-
globulin 

 Niemann, 
1999 

 

 

humán 
fibrinogén 

 juh β-
lakto-
globulin 

 Cottingham, 
1997 
 

PPL 
Therapeutics 

 

laktoferrin Humanizált tej  Nem 
kimutat-
ható 

Krimpen-
fort, 
1991 

Gen Pharm 
International  

 

α-laktalbumin Humanizált tej  2.4 mg/ml 1997 PPL 
Therapeutics 

 

Humán 
laktoferrin 

Antibakteriális 
és –fungális 
szer, 
immunrendszer 
erısítı 

Sz.marha 
αS1-
kazein 

0,8-2 
mg/ml 

Berkel, 
2002 

Pharming 
Group N.V. 

Phase I 

Szarvas-
marha 

Humán 
fibrinogén  

sebgyógyulás Sz.marha 
αS1-
kazein 

1-3 mg/ml  Pharming 
Group N.V. 

Preklinikai 
fejlesztés 



 

 

18 

18 

Transz-
génikus 
állat 

Termelt 
fehérje 

Gyógyászati 
szerepe 

Promó-
ter 

Mennyi-
ség 

Publiká-
ció 

cég Klini-
kai 
alkal-
mazás 

Poliklonális 
ellenanyagok  

Humanizált 
ellenanyagok 

     

Kollagén I, II Implantátum, 
sebgyógyulás 

   Pharming 
Group N.V. 

Preklini-
kai 
fejlesztés 

Növekedési 
hormon 

 Sz.marha 
β-kazein 

5 mg/ml Salomone, 
2006 

  

Szérum 
albumin 

Vértérfogat 
szabályozás 

 48 mg/ml Echelard 
2002 

GTC 
Biotherapeu-
tics 

 

α1-antitripszin tüdıtágulás Kecske β-
kazein 

  GTC 
Biotherapeutics 

Szarvas-
marha 

Humán IX 
véralvadási 
faktor 

Hemofília    Pharming 

HumánVIII 
véralvadási 
faktor 

Hemofília egér 
WAP 

 Paleyanda, 
1997 

 

Humán IX 
véralvadási 
faktor 

Hemofília   Lindsay, 
2004 
 

Pharming 

protein c protein C hiány juh β-
lakto-
globulin 

380 µg/ml Velander, 
1992 

 

eritropoetin Vérszegénység Egér 
WAP 

870 IU/ml Park, 2006 

hemoglobin Vérszegénység   Swanson, 
1992 

 
DNX, Inc 

Monoklonális 
ellenanyag 

  200 µg/ml Weidle, 
1991 
 

 

sertés 
 

α-laktalbumin  α-lakt-
albumin 

 Bleck, 1998  

 

 
2.2 A génmódosított nyúl alkalmazásának összehasonlítása más 
génmódosított állatokkal, lehetıségek, elınyök, hátrányok 
 
2.2.1. Kismérető génmódosított állatok 
 
A génmódosított állatok elıállítása mind a gyógyszeripar, mind pedig az 
alapkutatás számára szinte nélkülözhetetlen eszközzé vált a technológia 
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feltalálása óta eltelt több mint 25 évben. A széles körben használt 
kismérető állatmodell, az egér vizsgálatából, melynek alapanyaga a 
különbözı módon (természetes mutánsok, transzgénikus állatok, indukált 
mutagenezis) elıállított mutáns egértörzsek, óriási információtömeg 
született (Auwerx, 2004). Az egér ideális alanya lehet génexpressziós és 
génszabályozással kapcsolatos vizsgálatoknak, és bizonyos humán 
betegségek modellezésére is alkalmas. Ennek az információhalmaznak a 
rendezésére és egy egységes, kezelhetı adatbázis létrehozására, 
világszintő összefogásra volt szükség. Számos központ nyílt, ahol 
ezeknek a törzseknek a rendezésével, elıállításával, jellemzésével és 
archiválásával foglalkoznak. Európában a legnagyobb ilyen intézmény a 
németországi GSF (Forschungszentrum für Umwelt und Gensundheit), 
melynek négy alegysége: az Európai Egér Mutáns Archívum (EMMA - 
http://www.emma.rm.cnr.it). Egér Mutáns Jellemzés Program (ENU -  
http://www.gsf.de/ieg/groups/genome/enu.html), a Német Egér Klinika 
(GMC - http://www.mouseclinic.de) és a Genom Analízis Centrum (GAC 
- http://www.gsf.de/ieg/services/gac/start.html) teljes körő szolgáltatást 
nyújt. A USA-ban ehhez hasonló összefogás született az ún. Knock Out 
Mouse Project (KOMP - 
http://www.nih.gov/science/models/mouse/knockout/index.html) keretein 
belül, melynek céljai megegyeznek az Európai egér mutagenezis 
programnak a célkitőzéseivel. 
 
2.2.2. Közepes mérető génmódosított állatok – A nyúl 
 
A génmódosított nyulak esetében – ezek közepes mérető kísérleti állatnak 
számítanak - ez a paletta nem ilyen széles. A kismérető, gyors 
szaporodóképességő egérrel szemben, melynek teljes genomszekvenciája 
rendelkezére áll (Waterston, 2002) a nyúl alkalmazása több szempontból 
is problematikus. Genomja kevéssé ismert - habár már dolgoznak a nyúl 
genom szekvenálásán és feldolgozásán (Muller, 2004, Hayes 2002). 
Nagyobbak az állatházi igényei, és költségesebb a tartása is az egérnél, 
továbbá generációs ideje is hosszabb. Ezen okok miatt génmódosított 
nyúl elıállítása olyan esetekben indokolt és szükséges, ha valamilyen 
speciális igény miatt az egér nem megfelelı alany a kísérletekhez. A 
nyúltörzsek genetikailag sokkal sokszínőbbek, mint a laboratóriumban 
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használt egértörzsek. A genetikai sokféleség az emberi populációk 
jellemzıje is, ami sokszor problémát jelent egy-egy új gyógyszer vagy 
terápiás módszer alkalmazásakor, hiszen ugyanarra a dologra két ember 
szervezete jelentısen eltérıen reagálhat. A nyúltörzsek heterogenitása 
elınyt jelenthet olyan esetekben, ha valamilyen komplex betegséget - 
például az érelmeszesedést - vizsgálják a kutatók, vagy ha egy széles 
körben alkalmazott terápia kipróbálása a cél. Ugyanakkor rendelkezésre 
áll néhány beltenyésztett nyúltörzs is, ezek alkalmazása nem terjedt el 
széles körben. A nyúl tartása SPF (specified pathogen free) rendszerben is 
megoldható, ami a gyógyszeripar oldaláról egy igen hangsúlyos elvárás a 
termelési rendszerrel szemben. Egy SPF állatállomány fenntartásának 
költségei magasak, ezért a nyúl tartása kis mérete miatt 
költséghatékonyabb a nagymérető haszonállatokkal szemben. 
 
2.2.2.1. A génmódosított nyúl alkalmazása az orvosi biológiában 
 
2.2.2.1.1. Szív és érrendszeri betegségek 
 
A génmódosított nyúl ideális alanya a szív és érrendszeri betegségek 
kutatásának (Fan, 2003). Erre a legnyomósabb indok, hogy az ember 
zsíranyagcseréje és a szív és érrendszeri betegségek kialakulása igen 
hasonló az ember és a nyúl esetében. A betegség etiológiájának 
legfontosabb tulajdonságaiban a nyúl és az ember sok egyezést mutat 
(koleszterin-gazdag táplálék hatására az erek elmeszesednek, 
lipidmetabolizmusa is hasonló), ami ideális kísérleti modellévé teszi a 
szív és érrendszeri betegségek kutatásának. Számos zsíranyagcserében 
fontos szerepet játszó humán gént hordozó génmódosított nyúlvonalat 
hoztak létre. Ilyenek az apolipoprotein A-I (Duverger, 1996), B (Fan, 
1995), E2 (Huang, 1997), E3 (Fan, 1998) továbbá a máj lipáz (Fan, 1994) 
és a lecitin:koleszterin aciltranszferáz (Hoeg, 1993) transzgénikus nyulak. 
Ezek a génmódosított állatok azóta számos tudományos kérdés 
megválaszolásában kiemelkedı szerepet játszottak (Ichikawa, 2005; 
Kitajima, 2006; Liang, 2006) 
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2.2.2.1.2. AIDS  
 
Az AIDS kialakulásáért felelıs kórokozók a retrovírusok egyik 
alcsaládjába, a lentivírusok közé tartoznak. A két immunsejteket támadó 
lentivírusra (HIV-1 és HIV-2) kizárólag a csimpánz, a gibbon és a nyúl 
fogékony az állatvilágból. A HIV-1 fertızés lefolyása a nyúlnál igen lassú 
folyamat, mivel a nyúl és az ember CD-4 receptora a kötés szempontjából 
lényeges régióban eltérı. Az érzékenyítés céljából olyan génmódosított 
nyulakat hoztak létre, melyek a humán CD4 receptort hordozzák (Snyder, 
1995). Azonban az elsı bíztató eredményeket követıen, a humán CD4 
transzgénikus nyulak alkalmazásáról nem jelent meg további publikáció. 
Ennek egyik fı oka, hogy a nyulak tartása 3. biztonsági szintő állatházban 
igen költséges. 
 
2.2.2.1.3. Daganatos betegségek 
 
Több laboratóriumban hoztak létre onkogéneket expresszáló (kifejezı) 
génmódosított nyulakat. Az onkogének olyan gének, melyek arra 
serkentik a sejteket, hogy tumorsejtté váljanak, ezzel esetleg rákos 
megbetegedést okozva. Az ilyen génmódosított állatokban attól függıen, 
hogy milyen gént ültettek beléjük, kifejlıdhetnek például a 
nyirokrendszer daganatai, limfómák (Knight, 1998) vagy a bır rákos 
elváltozásai (Peng, 1993), azaz pl. karcinómák. Az ilyen állatmodellek 
lehetıvé teszik a daganatképzıdésben szerepet játszó gének mőködésének 
vizsgálatát. A génmódosított állatokon ugyanakkor tesztelni tudják a 
daganatellenes szerek és terápiák hatását. 
 
2.2.2.1.4. Anyagcsere-betegségek 
 
A növekedési hormon elhúzódó, pubertáskor utáni termelıdése miatt 
kialakuló krónikus betegség az akromegália, mely a koponya és a 
végtagok fokozott növekedésével jár együtt. A növekedési hormon 
túltermelése génmódosított egerekben óriásnövést okozott, mely nem 
jellemzı a humán fenotípusra (Palmiter, 1982). A növekedési hormont 
túltermelı génmódosított sertések nem mutatnak az emberre jellemzı 
tüneteket, de köszvény és sérvek alakulnak ki náluk (Pinkert, 1994). A 
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növekedési hormont túltermelı génmódosított nyúl viszont az emberhez 
hasonló csontváz-deformitásokat és anyagcsere eltéréseket mutat, így 
alkalmas ezekre a vizsgálatokra (Costa,1998). 
 
2.2.2.1.5. Zöld nyulak  
 
A zöld fluoreszkáló protein (GFP) UV-fény alá helyezve zölden világít. 
Számos GFP-t termelı génmódosított állatot, köztük nyulat is hoztak már 
létre. A GFP-t expresszáló nyulakat jelenleg szaruhártya-átültetés kísérleti 
állataként is alkalmazzák (Houdebine, személyes közlés). A módszer 
lehetıvé teszi, hogy az átültetett zölden fluoreszkáló szaruhártya sorsát 
nyomon kövessék az átültetésen átesett vad típusú nyúlban. 
 
2.2.2.2. A nyúl, mint bioreaktor 
 
A genetikailag módosított nyúl igen jól alkalmazható bioreaktorként 
gyógyászati szempontból fontos fehérjék termeltetésére. Az elsı 
génmódosított nyulat is ilyen céllal hozták létre Hammer és munkatársai 
1985-ben, amikor is a humán növekedési hormont - igaz nem nagy 
mennyiségben – termelı nyulat állítottak elı. Azóta a technika igen sokat 
fejlıdött, és több tucat gyógyászati szempontból is fontos fehérjét 
termeltettek nyúltejben. A nyúl ideális alanya a rekombináns fehérjék 
termeltetésének, hiszen a nagyobb haszonállatokhoz képest gyorsabb és 
olcsóbb a génmódosított állat elıállítása, és habár kevesebb a teje, de 
fehérjében igen gazdag – a tehéntej ~4 százaléka, a nyúltejnek ezzel 
szemben ~14 százaléka fehérje. (Jennes, 1974). Azt is meg kell említeni, 
hogy a gyógyászati szempontból fontos rekombináns fehérjék termelésére 
éves szinten sok esetben mindössze néhány száz termelı egyed 
fenntartása elegendı. A szükséges termelési mennyiség határozza meg, 
hogy mely állatfajra esik a választás a termelési rendszer felállításakor. A 
ritka anyagcserebetegségek kezeléséhez szükséges kisebb mennyiségek 
elıállításához ideális választás lehet a nyúl. A Pompe betegségben 
szenvedı gyermekek terápiájához szükséges mennyiségő α-glükozidáz 
enzim elıállításához például nyúl bioreaktorokat alkalmaztak. Az USA 
teljes éves VIII. véralvadási faktor szükségletének elıállításához 54 
termelı nyúlra lenne szükség, vagy ezt helyettesítheti 1 kecske vagy 1 
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szarvasmarha, amennyiben a literenkénti termelés eléri az 1 grammot (ez 
a hozam átlagosnak számít) (Wall, 1997). A nagyobb haszonállatokon, 
például szarvasmarhán – a tejösszetétel, a tejfehérjék arányainak 
megváltoztatásának céljából - végzett génmódosítás lehetséges hatásainak 
modellezésére is alkalmazható a genetikailag módosított nyúl. A tej 
minıségi paramétereinek a megváltoztatása, például fenilalaninmentes 
tejnek, illetve tejtermékeknek az elıállítása alternatív megoldást kínálhat 
a fenilketonúriás emberek számára. A Mezıgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpontban állítottunk elı olyan génmódosított nyulakat, melyekbe 
csökkentett fenilalanin tartalmú szarvasmarha kappa-kazeint kódoló gént 
vittünk be (Baranyi, 2007).  
 
2.2.2.2.1. Egyszerő fehérjék termeltetése 
 
Nyúl emlıszövetben számos fehérjét sikeresen termeltettek már, ezt 
szemlélteti a 2. táblázat is. A véralvadásban szerepet játszó VIII faktort, 
különbözı növekedési faktorokat (ideg növekedési faktor-béta, 
inzulinszerő növekedési faktor) és humán növekedési hormont termelı 
nyulat állítottak már elı. Egyes anyagcserebetegségek kezelésére, 
gyógyászati szempontból fontos rekombináns fehérjét (alfa glükozidáz, 
humán protein c) termelı nyulat is hoztak már létre. Számos betegség 
kezelésében fontos szerepet játszó és más forrásból nehezen elıállítható 
fehérjét is termeltettek génmódosított nyúl emlıszövetében (α1-
antitripszin - tüdıtágulás, eritropoetin - vérszegénység, C1 inhibítor -
örökletes angioedema, szöveti plazminogén aktivátor - trombózis, 
extracelluláris szuperoxid dizmutáz - oszteoartritisz, isémia, kalcitonin - 
csontritkulás, Paget’s disease, hiperkalcémiás sokk). A termeltetett 
fehérje mennyisége egyes esetekben olyan alacsony volt, hogy az nem 
érte el a gazdaságos termelési rendszer felállításához szükséges szintet 
(eritropoetin, VIII. véralvadási faktor, humán növekedési hormon). Az 
α1-glüközidáz és a C1 inhibitor esetében viszont befejezett illetve 
elırehaladott fázisban (PhaseIII) vannak a klinikai kipróbálások.   
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2.2.2.2.2. Összetett fehérjék termeltetése (Ellenanyagok, vakcinák) 
 
Weidle és mtsai (1991) monoklonális ellenanyagok elıállítására az egér 
egy meghatározott immunglobulinjának könnyő és nehéz láncát hordozó 
klónozott génkonstrukciót juttatták be a nyúlba mikroinjektálásos 
módszerrel. A két alapító állat 150-300 µg/ml mennyiségben termelte a 
fehérjét. Az utódaikban pedig még magasabb volt az expresszió, 
150mg/ml. A tisztított ellenanyag kötötte ugyan az antigént, de 
izoelektromos fókuszálással történı elválasztás során kiderült, hogy az 
ellenanyag csak egy igen kis hányada volt azonos az egér monoklonális 
ellenanyagával. A jelenség hátterében valószínőleg az állt, hogy az egér 
és nyúl könnyő és nehéz láncok heterológ ellenanyagokat képeztek. 
 
A c-myc és v-abl transzgénikus nyulak elıállítása lehetıvé tette nyúl 
plazmacitóma sejtvonalak tenyésztését, mellyel nyúl-nyúl hibridómákat 
lehet elıállítani, ezek szintén alkalmasak monoklonális ellenanyagok 
termelésére (Spieker-Polet, 1995). Ezek az eredmények elırevetítik a 
humanizált ellenanyag termelésének lehetıségét. Azóta már számos nyúl 
monoklonális ellenanyagot termeltettek ilyen sejtvonalban (Rossi, 2005), 
melyek közül a ciklinD-1 antitestet a limfóma egyik formájának (MCL) 
diagnosztikájában alkalmazzák (Pruneri, 2005).   
 
Humán poliklonális ellenanyagok termelésére olyan génkonstrukciókat 
alkalmaznak, mely a teljes ellenanyagkódoló génlókuszt tartalmazza. A 
cél érdekében olyan állatokra van szükség, melyekbıl hiányoznak a saját 
immunglobulin gének. Ez egérben kivitelezhetı az immunglobulin gének 
kiütésével egér ıssejtvonalban, majd a KO sejttel történı kiméra állat 
elıállítással (Ishida, 2002). A nyúlban ez a technika a génmódosításra 
alkalmas ıssejtvonalak hiányában jelenleg még nem alkalmazható. 
 
A hagyományos védıoltások elölt vagy gyengített kórokozókat 
tartalmaznak. A szervezet immunrendszere betolakodóként ismeri fel 
ezeket a korokozókat, és ellenanyagokat termel ellenük, valamint kialakul 
a hosszú távú védettség. Ezek az oltások igen hatékonyak, de biztonsági 
szempontból olykor megkérdıjelezhetı az alkalmazhatóságuk, valamint 
igen nehéz ıket nagy mennyiségben elıállítani. Kutatások során 
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igazolták, hogy örökítıanyagot nem tartalmazó, pusztán vírusfehérjékbıl 
összeálló, ún. vírusszerő részecskék (VLP) szintén erıs immunogének. 
Ezért állítottak elı olyan génmódosított nyulakat, melyek a rotavírusok 
VP2 és VP6 fehérjéjét termelik igen nagy mennyiségben a tejükben. A 
vírusfehérjét tartalmazó tejfrakcióval kezelt egerek 100 százalékos 
védettséget kaptak rotavírus-fertızéssel szemben (Soler, 2005). 
 
2.2.3. Nagymérető génmódosított állatok néhány fontos alkalmazása 
 
Nagymérető génmódosított állatok között tartjuk számon a kecskét, a 
juhot, a sertést és a szarvasmarhát. Az elıállítási és fenntartási költségek 
miatt nagymérető génmódosított állatokat eddig elsısorban rekombináns 
fehérjék termeltetésére állítottak elı. Másik fontos terület egyes 
betegségekre fogékony állományok mentesítése. Vannak próbálkozások 
olyan transzgénikus szarvasmarhák, illetve juhok (Denning, 2001) 
elıállítására, melyekbıl az adott fajra specifikus prionfehérjének a génjét 
(PrP) ütik ki. A betegség tanulmányozásában fontos szerepet játszó PrP 
génre nézve génkiütött illetve a szarvasmarha PrP génnel rendelkezı 
egereket hoztak már létre (Weissmann, 2003). 

 
A xenotranszplantációra alkalmas állati szövetek és szervek elıállításában 
fontos szerepe van a minisertésnek. KO technikával olyan génmódosított 
sertéseket hoztak létre, melyek nem expresszálják a transzplantált szerv 
hiperakut kilökıdéséért (HAR) felelıs ún. alfa-1,3-galaktoziltranszferáz 
fehérjét (Schroeder, 2005). 

 
Új-zélandi kutatók olyan klónozott szarvasmarhákat állítottak elı, melyek 
tejében a genetikai módosítás eredményeként megnıtt két tejfehérjének a 
β és κ kazeinnek a koncentrációja (Brophy, 2003). Ezzel igazolták, hogy a 
tej fı komponenseinek, és ennek következtében a tej összetételének 
tejipari szempontból kedvezı megváltoztatása lehetséges a transzgenezis 
módszerével nagymérető haszonállatok esetében is. 
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2.3. Szepszis  
 
2.3.1. A szepszis 
 
A szepszis az intenzív kórházi ellátásban részesülık között a vezetı 
halálok. Az USA-ban évente 751 ezer a szepszises esetek száma - a teljes 
populációt tekintve ezerbıl 3 embert, a kórházi ellátásban részesülık 
közül pedig 100-ból 3 embert érint a betegség. Az érintettek közül 383 
ezren (51.1%) intenzív osztályon részesülnek ellátásban. A kor 
elırehaladtával nı a szepszis elıfordulása, gyermekek körében 0,2 
ezrelék, 85 éves kor fölött ez az arány százszorosára emelkedik (26.2 
ezrelék). A szepszis halálozási aránya igen magas 28,6 százalék, ez éves 
szinten 215 ezer halálesetet jelent az USA teljes lakosságára kivetítve, 
ennek 10 százaléka gyermek, 38,4 százaléka pedig 85 év fölötti (Martin, 
2000). 
 
Az európai országok és Magyarország statisztikái nehezen hozzáférhetıek 
és hiányosak is. A hazai viszonyok feltérképezése és fejlesztése céljával 
2003-ban alakult meg a Magyar Szepszis Fórum (MSZF). A szepszis 
hazai helyzetével kapcsolatban készített felmérésük szerint hazánkban 
súlyosabb a helyzet, mint az USA-ban. A fórum elnöke, Dr. Ludwig 
Endre szerint ez két dologra vezethetı vissza. Az egyik, hogy az általános 
orvostársadalomban nem érett meg a felismerés, miszerint a szepszis 
komolyabb formáiban szenvedı beteg intenzív osztályos elhelyezést 
igényel. A másik probléma, hogy Magyarországon a kórházakhoz tartozó 
intenzív osztályos ágyak száma fele a nyugat-európai arányokhoz 
viszonyítva, azaz a kórházak ágyszámához képest nagyon alacsony, így 
kevesebb beteget tudnak a megfelelı körülmények között ellátni 
(Komornik, 2003). Magyarországon a szepszis miatt kezelt betegek 
mortalitása 42,7%, a súlyos szepszis miatt kezelt betegek mortalitása 
64,2%. A súlyos szepszis miatt kezelt betegek mortalitása magas, és 
kezelésüknek komoly költségvonzata van. A szeptikus betegekre fordított 
költség éves szinten 4,4 milliárd forint Magyarországon (Csomós, 2005).  
 
A szepszist általános gyulladás jellemzi, melynek hátterében állhat 
valamilyen kórokozónak a szervezetbe történı bejutása például mőtét 
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során vagy égési sérüléskor. Ez a fertızés egy sor komplex immunológiai 
folyamatot indít el a szervezetben. Egy igen hatékony immunológiai 
kaszkád indul el, mely biztosítja a szervezet védelmét a mikrobiális 
invázióval szemben. A kaszkádfolyamat, bár a legtöbb esetben igen 
hatékony a kórokozó elpusztítása során, ám néhány esetben a túlzott 
reakció vagy a negatív kontrollt biztosító lépések hiányos mőködése miatt 
szepszishez vezet. A gyulladásos folyamatokban részt vevı endogén 
összetevık rendellenes termelıdése miatt az immunrendszer mőködése 
kóros szinten felfokozódik. Túlzott mértékben termelıdnek egyes 
citokinek, valamint a neutrofil granulociták, monociták és a kapilláris 
endotél sejtek aktiválódnak. A szepszis során aktiválódnak a 
neuroendokrin reflexek, a vérplazma fehérje kaszkádrendszerei 
(komplement rendszer, a véralvadási kaszkádok és fibrinolitikus 
rendszer). Az elırehaladott szepszisben a gasztrointesztinális rendszer 
kerül a szeptikus sokk patogenezisének központjába. A folyamat 
rendkívüli összetettsége miatt szinte lehetetlen olyan pontot találni, ami 
terápiás szempontból elégséges lenne a folyamat megfékezésére a 
többszörös szervi diszfunkciónak (MODS) illetve a szervelhalásnak 
(MOF) az elkerülésére (Tsiotou, 2005). 
 
Az elıbb leírt folyamat elindítója számos mikroorganizmus lehet 
(baktérium, gomba, vírus) sıt elegendı pusztán a mikrobiális toxin 
jelenléte is. A szepszis halálozási aránya igen magas még a legkorszerőbb 
terápiás eljárások alkalmazása mellett is. A betegség kialakulásáért felelıs 
fı kórokozó a legtöbb esetben valamilyen Gram-negatív baktérium, 
azonban az utóbbi években a klinikai kezelések átalakulása miatt ez egyre 
inkább eltolódott a Gram-pozitív baktériumok felé. Az esetek nagyobb 
részében a betegség kialakulásáért azonban még mindig valamely Gram-
negatív baktérium tehetı felelıssé. 
 
2.3.2. Az LPS szerepe a szepszis kialakulásában  
 
A Gram-negatív baktériumok külsı membránjának egyik fı komponense 
a lipopoliszacharid (LPS), melynek lipid-A régiója felelıs a molekula 
toxicitásáért (1. ábra). A legkülsı régió a hidrofíl, O-specifikus antigén 
vagy szomatikus antigén lánc, amely kinyúlik a baktérium 
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sejtmembránjából (1. ábra/3.). Ez a poliszacharid lánc ismétlıdı 
egységekbıl tevıdik össze, és általában 1-7 cukormolekula építi fel. Az 
ismétlıdı egységek egyediek és a gazda baktériumra jellemzıek. Az O-
specifikus antigén lánchoz kapcsolódik a középsı régió, a sejtmembránba 
ágyazott "Core" poliszacharid egység (1. ábra/2.). A legbelsı biokémiai 
régió, az elsıdleges hidrofób domén a lipid-A (1. ábra/1.), amely a 
legtöbb, LPS-hez rendelhetı biológiai aktivitásért felelıs. A lipid-A 
zsírsav láncokat tartalmaz, amelyek foszforilált diszacharidokhoz 
kötıdnek. A lipid A zsírsavkompozíciója egyedspecifikus variációkat 
mutat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra A bakteriális lipopoliszacharid (LPS) általános felépítése 
1. lipid-A régió 2. sejtmembránba ágyazott "Core" poliszacharid egység 3. hidrofíl O-

specifikus antigén 
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Az LPS más molekuláris útvonalakon keresztül is kifejti hatását, ezek 
közt olyanok is vannak, melyek függetlenek a TLR4 receptortól, de ezek 
pontos leírása még a jövı feladata. Ez a rövid összefoglaló azt azonban 
mindenképpen megmutatja, hogy egy igen összetett, bonyolult 
szabályozási rendszerrıl van szó, melynek elsıdleges aktivátor 
molekulája a bakteriális LPS. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ábra Az LPS szerepe a gyulladásos folyamatok beindításábanAz 
 
Az LPS kötésére képes CD14, valamint CD11/CD18 sejtfelszíni 
receptorok elısegítik az LPS TLR4-gyel illetve a TLR4-MD2 
komplexszel való kapcsolatának kialakulását, ami elindít egy szignál 
transzdukciós kaszkádot, melynek következtében gyulladásos citokinek: 
TNFα, IL-1 és IL-6 termelıdnek. Ezek a molekulák további sejteket 
aktiválnak, és az egész szervezetet érintı változásokat indítanak el. 
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2.3.3. Terápiák 
 
Számos ponton próbáltak már beavatkozni a folyamatba, a szepszis 
kezelésében egy igen összetett terápiás protokollt alkalmaznak, mely több 
oldalról is támogatja a beteg gyógyulását, elkezdve a kórokozó ellen 
irányuló antibakteriális készítmények adagolásától, a kontrollját vesztett 
kaszkádfolyamat megállításán keresztül, az egyes szervekre irányuló 
támogató terápiákig. Összességében ezek sok esetben hatásosnak 
bizonyulnak, de az igen magas halálozási arány miatt további 
megoldásokra van szükség. A kaszkádfolyamatok esetében minél korábbi 
lépésnél tudják gátolni a folyamatot annál jobbak az esélyek arra, hogy 
sikerül megállítani, ezért számos olyan molekulát fejlesztettek ki, mely a 
makrofágokat érintı TLR4 közvetítette kaszkád egyes lépéseit hivatott 
gátolni. Állítottak elı anti-CD14, anti-CD11 és anti-CD18 ellenanyagokat 
is, melyek bizonyos mértékig hatásosak voltak, de összességében nem 
hoztak áttörést terápiás szempontból (Wesche-Soldato, 2007). Meg kell 
azt is jegyezni, hogy például az anti-CD14 ugyan gátolja a jelátviteli 
folyamatot bizonyos mértékig, ugyanakkor lassítja az LPS kiürülését a 
szervezetbıl, mivel a CD14 molekula szérumban oldott formája 
szükséges a máj LPS detoxifikáló funkciójához (Axtelle, 2001).  
 
2.3.4. Az LPS semlegesítése 
 
A Gram-negatív baktérium által okozott szepszis kezelésében új célpont 
közvetlenül a bakteriális endotoxin, az LPS semlegesítése, gátlása mielıtt 
még kóros folyamatokat idézne elı a szervezetben. A C1 inhibitor (a 
komplement rendszer proteázainak egyetlen ismert inhibitora), melyet 
hatékonynak találtak az LPS indukálta szepszis kezelésében közvetlen 
kapcsolatba kerül az LPS-sel, és hatását valószínőleg ezen a 
kölcsönhatáson keresztül is kifejti (Liu, 2003). Korábbi vizsgálatok során 
kimutatták, hogy az AP defoszforilálja, és ennek következtében 
hatástalanítja az LPS-t fiziológiás körülmények között (Bentala, 2002). 
Egéren (Verweij, 2004) sertésen (Beumer, 2003) és juhon (AM-Pharma, 
2007) végzett kísérletek is megerısítették ezt a tényt. 
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2.4. Alkalikus foszfatáz 
 
2.4.1. Alkalikus foszfatázok fajtái 
 
Az alkalikus foszfatázok (AP) evolúciója során az embernél kialakult egy 
nem szövet specifikus alkalikus foszfatáz (TNAP) és három szövet 
specifikus forma – vékonybél (IAP), méhlepény (PLAP) és csírasejt 
specifikus (GCAP). Mindegyik formára jellemzı, hogy a szervezetben 
dimer alakban van jelen szinte az összes élılény esetében. Az enzim 
foszfomonoészterek hidrolízisét katalizálja szervetlen foszfátcsoport 
felszabadulása közben. Az emlısök AP fehérjéje kevés hasonlóságot 
mutat az E. coli hasonló funkciójú enzimjével (25-30%). Azok az 
aminosavak azonban, melyek az enzim katalitikus helyét alkotják és azok, 
melyek az aktivitáshoz szükséges két cink és magnézium iont kötik, igen 
jelentıs hasonlóságot mutatnak (Kozlenkov, 2002). További megfigyelés, 
hogy a katalitikus mechanizmus is igen hasonló az E. coli és az emlıs 
AP-k esetében. Az embernél az AP-ket négy különbözı gén kódolja. A 
szövet specifikus formák 90-98 százalékos hasonlóságot mutatnak 
egymással és génjeik a kettes kromoszómán csoportosulnak (q34-q37). A 
negyedik izoforma a TNAP, mely számos szövetben kifejezıdik, csak 50 
százalékos hasonlóságot mutat a másik hárommal, és génje is egy külön 
kromoszómán, az egyesen található (p36.1-p34). 
 
2.4.2. A TNAP élettani szerepe 
 
2.4.2.1. Csont és vázrendszer, mineralizáció 
 
A TNAP szerepét elsıként a csont mineralizációjában írták le (Frazer, 
1957). Az enzimnek ezt a funkcióját az ún. hipofoszfatáziában szenvedı 
betegek esetében tisztázták. A hipofoszfatázia klinikai megjelenése igen 
sokrétő. A legsúlyosabb formája a csontosodás teljes hiányával jár együtt, 
és halvaszületést eredményez. Más esetben néhány nappal a születést 
követıen okoz halált. A gyermekkori hipofoszfatázia tünetei is igen 
sokrétőek lehetnek, a tejfogak korai elvesztésétıl kezdve, csontváz-
deformitásokig. A felnıttkori hipofoszfatázia a gyermekkori tünetek 
folytatásaként visszatérı csonttörések és az ízületek meszesedésének 



 

 

32 

32 

formájában jelentkezik. TNAP génkiütött egerek fenotípusos vizsgálata 
szintén igazolta az enzim szerepét a csontosodás folyamatában (Fedde, 
1999). Habár az enzim számos szövetféleségben megjelenik és igen sok 
információ összegyőlt az elmúlt 80 évben a fiziológiás és patológiás 
folyamatokban betöltött szerepérıl, mégis újra és újra eddig még nem 
ismert összefüggésben találkozunk ezzel az enzimmel.  

 
In vitro kísérletek igazolják, hogy számos sejttípus, mely stabilan 
expresszál membránhoz kötött AP-t, hatással lehet az extracelluláris 
mineralizációra függetlenül a sejt eredetétıl. Ez a megfigyelés 
összefüggésben lehet a csont és porcképzıdésen kívül egyéb, a 
szervezetben zajló patológiás mineralizációs folyamatokkal. 
Elképzelhetı, hogy a szív és az agy hajszálerek érendotél sejtjeinek 
alkalikus foszfatáz expressziója - melyekben egyébként fiziológiásan is 
magas az AP aktivitása – hozzájárulhat az érelmeszesedés kialakulásához 
is (Hui, 1998). 
 
2.4.2.2. Máj és B6 vitamin metabolizmus 
 
A vázrendszeren kívül más szövetekben is elıfordul az AP, habár 
szerepérıl igen keveset tudunk. Az egészséges májmőködésben betöltött 
funkciójával kapcsolatban felmerült, hogy az intrahepatikus epe epitélium 
szekretoros aktivitásának szabályozásában vesz részt. (Alvaro, 2000). Egy 
másik elképzelés szerint a B6 vitamin aktív formájának, a piridoxal 5'-
foszfát (PLP) – képzıdésének szabályozásában vesz részt az AP. A PLP 
fıként a májban szintetizálódik, és onnan kerül ki a keringésbe (Lumeng, 
1974), ahol albuminhoz kötve kering. Az AP fehérjekötése és a kötetlen 
formában lévı fölös PLP hidrolízise által részt vesz a PLP májban lévı 
koncentrációjának szabályozásában (Li, 1974). 14 hipofoszfatáziában 
szenvedı beteg vizsgálatakor kimutatták, hogy a szérum PLP szintje 
jelentısen megemelkedett (Whyte, 1985) és úgy gondolták, hogy az AP 
az extracelluláris PLP koncentráció szabályozásában vesz részt. Késıbb 
kimutatták, hogy a PLP koncentrációja a TNAP hiányos egerek máj, agy, 
vese és harántcsíkolt izom mintáiban 40 százalékkal alacsonyabb, 
ugyanakkor a plazmaszint itt is megemelkedett, ami letálisnak bizonyult 
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az egerek esetében (Waymire, 1995), ezt a hatást piridoxal pótlással ki 
lehetett küszöbölni. 
 
2.4.2.3. Bır 
 
A B6 vitamin fontos a bır fejlıdése és fenntartása szempontjából. A B6 
vitamin-hiány elsı jele a bırgyulladás. A szırtüszı és a faggyúmirigy, 
mely szerkezetileg és funkcionálisan is egységet alkot, ismeretlen okból 
jelentıs TNAP aktivitást mutat a foltos hajhullás esetében. A szırtüszı 
ciklusos mőködése során a tüszı eltérı részeiben eltérı módon változik 
az AP aktivitása (Handjiski, 1994). A szır növekedése során három fázist 
különböztetünk meg, az anagén (növekedési), a katagén (átmeneti) és a 
telogén (nyugvó) fázisokat. A keratinocitákban csak az anagén és katagén 
fázisban volt kimutatható AP aktivitás, ugyanakkor a faggyúmirigyekben 
a katagén és telogén fázisban volt legmagasabb az AP aktivitása. A 
kötıszöveti papillában az AP aktivitása egyenletes volt a teljes ciklus 
alatt.  
 
2.4.2.4. Extracelluláris funkciók 
 
A TNAP az endoteliális sejtekkel borított felszíneken az adenozin 
nukleotidok átalakítását végzi adenozinná, ami egy igen hatékony 
vazodilatátor és gyulladáscsökkentı mediátor molekula, mely védi a 
szöveteket a sérülés következtében kialakuló elhalástól. A TNAP 
aktivitást a sebképzıdés közben az IL-6 indukálja (Gallo, 1997). A 
TNAP-ról kimutatták, hogy az extracelluláris nukleotidkatalízisben és a 
légutak adenozin koncentrációjának a szabályozásában is szerepet játszik.  
 
2.4.2.5. AP szerepe a sejtdifferenciációban 
 
Az AP szerepét kimutatták a zsírsejtek kialakulásának, azaz az 
adipogenezis folyamatában is. A preadipociták differenciálódása érett, 
triglicerideket tartalmazó adipocitává igen komplex folyamat, melyben 
számos szignáltranszdukciós útvonal és több transzkripciós faktor 
aktivációja is szerepet játszik (Gregoire, 1998). Egér preadipocita 
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sejtvonalban kimutatták, hogy nı az alkalikus foszfatáz expressziója az 
adipogenezis folyamán (Ali, 2005).  
 
Patkány fibroblaszt sejtek AP hatására nagyobb számban állnak rá a 
kollagén fagocitózisra, továbbá ugyanezek a sejtek magas szintő AP 
expresszió hatására programozott sejthalállal elpusztulnak, azaz 
apoptotizálnak. A fibroblaszt sejtek kollagén fagocitózisa és apoptózisa a 
kötıszöveti sejtek és a kötıszöveti mátrix alakulása szempontjából 
kritikus események. Korábbi vizsgálatok során megállapították, hogy a 
fokozott AP expresszió a sejtek differenciálódását fokozza, viszont az 
osztódási képességük csökken (Hui, 1998). 

 
2.4.2.6. Az AP, mint élettani és betegség marker 
 
2.4.2.6.1. Csontképzés 
 
A TNAP ektoenzimként mőködik az oszteoblaszt sejtmembránjába 
horgonyozva a GPI-horgonyon keresztül. A csontban kötött AP az esetek 
többségében a csontképzısejtek pusztulásakor (apoptózis) kerül a 
keringésbe. Az AP ekkor oldott formába megy át és így kering (Anh, 
1998). Az AP ürülése a szervezetbıl a májon keresztül történik 
galaktózreceptorok közvetítésével (Ashwell, 1982). A csont AP 
féléletideje 1,1 - 4,9 nap között mozog (McComb, 1979), de egyénenként 
jelentıs eltérések mutatkozhatnak. A szérum csont-AP aktivitásának 
mérése az oszteoblasztok csontképzésének ütemérıl ad felvilágosítást 
(Farley 1986). 
 
2.4.2.6.2. Immunrendszer - B sejtek  
 
Az LPS és szintetikus LPS analóg vegyületek hatására a B-sejtek 
aktiválódnak és alkalikus foszfatázt termelnek. Egyre több kutatás mutat 
abban az irányba, hogy az AP a sejtaktiválódás celluláris markere. Azok 
az anyagok (pl. Salmonella typhimurium mitogen), melyek közvetlenül a 
B sejtek sejtosztódását indukálják, nem idézik elı az AP fokozott 
termelıdését, és megjelenését a sejtmembránban. A sejtosztódás gátlása 
ugyanakkor nem gátolja az AP termelıdését, sıt azt még fokozni is lehet. 
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Ezek a megfigyelések azt mutatják, hogy az AP megjelenése a sejt 
differenciálódásával áll kapcsolatban és nem a sejtosztódással. Érdemes 
azt is megjegyezni, hogy az AP nemcsak a membránhoz kötötten jelenik 
meg, de a környezetbe, azaz a szérumba is kikerül. Ennek szerepe lehet a 
szervezet védekezésében, az elsıdleges immunitásban az LPS 
inaktiválásán keresztül. Mivel az AP megjelenése a differenciálódó sejtek 
jellemzıje ezért feltételezik, hogy az AP a B sejtek aktivációjának késıi 
markere, amit közvetlenül követ az IgM termelés beindulása (Burg, 
1989).  
 
2.4.2.6.3. Daganatos elváltozások 
 
A szérum AP szintjének vizsgálata mintegy 50 éven keresztül számos 
betegség, köztük daganatos elváltozások klinikai értékelésének hasznos 
eszköze volt. A rákos sejtekben az AP gének rendellenes expressziós 
mintázata miatt feltételezik, hogy az AP szerepet játszhat a 
daganatképzıdésben. A tumorokat az AP expressziójuk alapján két 
csoportra osztják: 1, A szövetre fiziológiásan is jellemzı AP izoformát 
fokozott mértékben expresszáló tumorok (eutopikus expresszió) 2, Az 
érintett szövetre nem jellemzı egy vagy több AP izoformát expresszáló 
tumorok (ektópikus expresszió). Az AP izoformák szerepe a 
tumorképzıdésben még nem ismert, de intenzív kutatások folynak ebben 
az irányban (Millan, 1992).  
 
2.5. Az emlıszövet kialakulása és involúciója 
 
A vemhességgel egyidıben kialakul a tejtermelésre alkalmas emlıszövet. 
Kialakul a lobulo-alveoláris struktúra, melynek érett formája tejtermelésre 
képes végdifferenciálódott szekretoros epiteliális sejteket tartalmaz. Az 
extracelluláris mátrix (ECM) tartja fönn ennek a struktúrának a 
mőködıképes szerkezetét. Az elválasztást követı involúció, azaz az 
emlıszövet visszafejlıdése a tejfehérje gének expressziójának 
csökkenését, továbbá az alveoláris struktúra összeomlását eredményezi. 
Az involúció során a szekretoros epiteliálissejtek, az endotélsejtek és a 
mioepiteliálissejtek számának csökkenése következik be a programozott 
sejthalál, vagyis apoptózis következtében. Ezt követi a makrofágok 
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fagocitózisa, és az alapmembrán proteolitikus lebontása, valamint az 
epiteliális sejtek lecserélıdése zsírszövetre.  
 
Az emlıszövet involúciója a laktációt követıen két jól elkülöníthetı 
fiziológiás szakaszból áll. Az elsı szakaszban a szekretoros és az 
epiteliális sejtek programozott sejthalállal, apoptózissal eliminálódnak. 
Ekkor az apoptózissal összefüggésben álló gének (SGP-2 és az ICE) 
indukciója, valamint a differenciálódott emlı epiteliális sejtek apoptózisa 
zajlik az extracelluláris mátrix látható degradációja nélkül. Az apoptózis a 
laktáció alatt szinte teljesen hiányzik, a folyamat beindulása egérnél az 
elválasztás környékén az involúció második napjától válik nyilvánvalóvá. 
A második szakaszban következik be az emlı alapmembránjának 
proteolitikus degradációja. A mátrix lebontásában részt vevı enzimek 
génjeinek expressziója egérnél az elválasztást követı negyedik naptól 
kezdve jelentısen fokozódik, a lobulo-alveoláris szerkezet 
összeomlásával és a szövet újrarendezıdés kezdetével egyidıben. Ezt a 
szakaszt az extracellular mátrix újraszervezıdése jellemzi. (Leif, 1996).  
 
2.6. A transzgén kópiaszámának meghatározására alkalmazott új 
módszer a valós idejő PCR 
 
Az integrálódott transzgén kópiaszámának meghatározására alkalmazott 
hagyományos módszer a dot blot vagy southern blot analízis. A 
kvantitatív valós idejő, azaz real time PCR (qRT-PCR), alkalmazható a 
génmódosított állatoknál a genomba integrálódott transzgén 
kópiaszámának meghatározására is. A qRT-PCR egy PCR alapú technika, 
a fluoreszcens festékkel jelölt génspecifikus primerek és/vagy próbák, 
illetve duplaszálú DNS-be interkalálódó festékek alkalmazásával a 
specifikus fragmentum amplifikációját valós idıben lehet követni. A 
qRT-PCR eredményeként az ún. Ct értéket kapjuk, ami fordított 
arányosságot mutat a célszekvencia mennyiségével. A Ct annak a 
ciklusnak a számát mutatja a PCR során, ahol a minta fluoreszcenciája a 
küszöbérték (threshold) fölé megy. Napjainkban már több faj (ember, 
egér, patkány, zebradánió) génexpressziójának vizsgálatára elıre 
elkészített standard referenciagén panelek állnak rendelkezésre, valamint 
számos humán és egér génre elıre tervezett gyári próbákat használhatunk 
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akár a kópiaszám meghatározására, akár az expresszió pontos mértékének 
megállapítására.  A qRT-PCR módszert széles körben alkalmazzák 
génexpressziós vizsgálatokra ebben az esetben a templát RNS. 
Alléldiszkriminációs vizsgálatok illetve a transzgén kópiaszámának 
meghatározásakor a templát molekula a genomi DNS. Mind 
génmódosított állatok (Tesson, 2002.) mind növények (Ingham 2001, 
Mason, 2002, Yang, 2005) esetében alkalmazták már a módszert a 
transzgén kópiaszámának meghatározása céljából. A technika még 
fejlesztés alatt áll, számos módszertani cikk jelent meg a témában 
(Ballester, 2004; Mitrecic, 2005). A laborunkban is több alkalommal 
használtuk már a qRT-PCR-t génmódosított állatoknál az integrálódott 
transzgén kópiaszámának meghatározására (Devinoy, 2005) illetve 
kiméra állatoknál a különbözı szövetekben a kimérizmus fokának 
megállapítására (Bodó, 2004). 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

3.1. Génkonstrukció elıállítása 
 
Az injektáláshoz használt génkonstrukció tartalmazza az egér savó savas 
fehérje (mWAP) promóter 2,4 kb hosszúságú EcoRI-KpnI fragmentjét, 
melyet már korábban is alkalmaztak emlıszövet specifikus transzgén 
kifejezıdés biztosítására (L. Hennighausen ajándéka). A konstrukció 
tartalmazza az RP11-63N8 BAC klónból (accession nr. AL359815 The 
Wellcome Trust, Sanger Institute) származó 2718 bp hosszúságú, BamHI-
HpaI fragmentumot, mely magában foglalja a hTNAP gén 2. exonját, 2. 
intronját és részleges 3. exonját, valamint a pCR3.1 (Invitrogen, Carlsbad, 
CA) plazmidból származó 1618 bp hosszúságú HpaI-EcoRI 
fragmentumot, mely a részleges 3. exont és a teljes cDNS-t tartalmazza. A 
konstrukciót kiegészíti még a pCR3.1 plazmidból származó 0,6 kb 
hosszúságú bGH-polyA (3. ábra). A mikroinjektáláshoz a 7.5 kb 
hosszúságú AatII–ClaI fragmentumot használtam, mely TAE pufferrel 
készített, 0,8 százalékos agaróz gélben lett elválasztva. A fragmentumot 
az agarból GFX oszloppal tisztítottam (Amersham Bioscience) , az 
eluálás az injektáló pufferrel (5 mM Tris, pH 7,4 és 0,5 mM EDTA) 
történt, majd ezt követıen az injektáló oldat injektáló pufferrel szemben 
lett dializálva Elutatube dialysis kittel (Fermentas) a gyártó utasításait 
követve. Az injektáló oldat koncentrációja 1-5 ng/µl-re lett beállítva és 
felhasználásig 5 µl-es adagokban –20 C-on tároltam. A mikroinjektálás 
elıtt az oldat olvadását követıen 30 másodpercig 13 000 rpm-en 
centrifugáltam.  
 

 
 

 

 
 

3. ábra A mikroinjektáláshoz használt génkonstrukció felépítése 
A konstrukció tartalmazza az egér savó savas fehérje promótert, valamint a humán 

TNAP minigént (hTNAP teljes cDNS és a 2. intron) valamint a pCR3.1 plazmidból 

származó bGH-polyA-t. 

    egér WAP promóter           2. exon             2. intron                                          cDNS                          polyA             
                   2,4kb                    0,15kb                 2,5kb                                          1.6kb                           0,6 kb   
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3.2 Embriómanipuláció és visszaültetés 
 
3.2.1. Embriókinyerés 
 
A kísérlethez szükséges nyúlembriókat 17-20 hetes ivarérett Hycole 
hibrid nyulak szuperovuláltatásával nyertük (Charles Rivers 
Laboratories). A szuperovuláltatáshoz az 1. napon 13 órakor 
intramuszkulárisan beadott 120 nemzetközi egység PMSG-vel (Folligon, 
Intervet International B.V., Boxmeer, Holland) majd a 4. napon 12 órakor 
intravénásan beadott 180 nemzetközi egység HCG-vel (Choragon, 
Ferring Gmbh) kezeltük a nyulakat. A HCG beadását követıen az 
állatokat mesterségesen termékenyítettük meg vagy bakokkal pároztattuk. 
 
Az 5. napon az állatokon eutanáziát végeztünk, majd a petevezetıt 
kimetszettük és a megtermékenyített petesejteket 20% FCS-sel 
kiegészített PBS médiumba kimostuk (PBS tenyésztıoldat szérum 
kiegészítéssel 100 ml-re: 16mg KCl, 16 mg KH2PO4, 8 mg MgCl2, 640 
mg NaCl, 92 mg Na2HPO4, 8 mg CaCl2, 80 ml millipore víz, 2.4 mg 
penicillin, 8 mg streptomicin, 20 ml magzati borjú savó (FCS)). A 
transzgénikus állatok létrehozása során a genetikai manipuláció korai 
embrionális korban történik. A mikroinjektálás megkezdéséig az 
embriókat ugyanebben az embrióolajjal lefedett médiumban tartottuk 38,5 
C-on, 75 % páratartalom mellett, 5% CO2-dal telített atmoszférában. 

 
3.2.2. Mikroinjektálás 
 
Az embriókat egy fémvázban rögzített fedılemezre helyezzük, az 
elızıleg kihelyezett PBS+FCS médiumcseppbe, melyet embrióolajjal 
fedünk le. Az injektálást Nomarski differenciál interferencia kontraszt 
egységgel és háromdimenziós mozgást biztosító mikromanipulátor 
karokkal (Narishige, Japán) felszerelt IMT-2 invert mikroszkópban 
(Olympus, Japán) végezzük. Az embriók rögzítéséhez és a DNS 
bejuttatásához szükséges tartó (d=100 µm), illetve injektáló kapillárisokat 
(d=1-2 µm) (Clark, Nagy-Britannia) mikropipetta húzóval (Model-97 
micropipette puller, Sutter Instrument Co.) készítjük, valamint a tartó 
kapillárisok átmérıjét és formáját mikroalakítóval (Narishige) formázzuk. 



 

 

41 

41 

A néhány pikoliter mennyiségő DNS oldatot manuálisan fecskendezzük 
be a zigóták nagyobbik, rendszerint hím elımagjába. 
 
3.2.3. Embrió beültetés 
 
A mikroinjektálást túlélt embriókat 18-20 hetes álvemhes nıstényekbe 
ültetjük be altatás alatt (0,4 ml Primazin 2 % (Alfasan, Woerden, 
Hollandia) és 0,7 ml CP-Ketamin 10 % (cp-pharma) koktél). Az 
álvemhességet 0,2 ml Receptal (Intervet International B.V., Boxmeer, 
Holland) hormon intramuszkuláris beadásával idézzük elı a beültetést 
megelızı napon. A beültetést kíméletes laparoszkópiás eljárással 
végezzük, ennek lépései a következık: 
  

• Az állatok hasi oldalának leborotválása után a bırt kb. 1cm 
hosszúságban közvetlenül a köldök alatt caudalis irányban 
megnyitjuk. 

• A trokár bevezetését követıen a hasfalon át, a hasüregbe levegıt 
pumpálunk. 

• Az embriókat - petevezetınként 8-12 zigótát - egy kapilláris 
segítségével a hasfal két oldalán bevezetett tőn keresztül juttatjuk 
be a petevezetıbe. Ezt követıen 1 ml antibiotikumot (Shotapen, 
Virbac Laboratories, Franciaország) fecskendezünk a hasüregbe és 
a bırt sebkapoccsal zárjuk. 

 
3.3. A transzgén integrációjának vizsgálata 
 
3.3.1. Alapító egyedek azonosítása 
 
A mikroinjektált embriókból született utódokból fülbiopsziát és vért 
vettünk, és a szövetbıl tisztított DNS-ben PCR módszerrel vizsgáltuk a 
transzgén jelenlétét. A nyúl szövetekbıl történı rutin DNS izoláláshoz 
Laird és mtsai eljárását alkalmaztuk (Laird, 1991). A PCR-hez használt 
primerek humán TNAP 2. exon (5’-
AAAAATTAGCCGGGAGAGGTAG-3’, nt: 142207-142186 Genbank 
ac.no.: AL592309) illetve mWAP (5’-
GAAGGAAGTGTTGTAGCCCATC-3’ nt: 3986-4007, Genbank ac.no.: 
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X79437) specifikusak voltak. A primer pár tervezésére a webes felületen 
elérhetı primer3 (http://www-genome.wi.mit.edu/cgi-
bin/primer/primer3_www.cgi) programot használtuk. A PCR 
körülmények 95 ºC 5 perc (95 ºC 1 perc, 62 ºC 1 perc és 72 ºC 1 perc) 25 
cikluson keresztül és végül 72 ºC 5 perc. A felsokszorozott fragment 
mérete 730 bp. A fragment elválasztása 1 % agaróz gélen történt.  
 
3.3.2. Az integrálódott transzgén kópiaszámának meghatározása dot 
blot 
 
Az integrálódott transzgén kópiaszámának meghatározásához a Dot-blot 
eljárást alkalmaztuk. A 10µg genomiális DNS-t illetve az 1, 2, 5, 8, 10, 15 
és 20 kópiának megfelelı mennyiségő mWAP-hTNAP-pGEM plazmid 
higítási sorral kevert 10µg genomiális DNS-t tartalmazó mintákat 0,4 M 
NaOH és 10 mM EDTA jelenlétében 100 oC-on 10 percig denaturáljuk. 
Ezt követõen egyenlı térfogat 2M-os ammónium-acetát (pH=7.0) 
hozzáadásával semlegesítjük, majd a DNS-t vákuumban Hybond-N 
membránra (Amersham Pharmacia Biotech) transzferáljuk 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). A próba a transzgén integráció detektálásához is használt primerek 
segítségével generált 730 bp hosszúságú mWAP-hTNAP specifikus 
fragment volt (3.3.1.), melyet Hexalabel DNA labeling kittel jelöltünk 
(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. 
 
3.3.3. Vonalak alapítása 
 
A transzgénikus vonalak alapításához az alapító nıstény egyedeket vad 
típusú hímekkel pároztattuk. A megszületett utódok közül a már korábban 
leírt (3.3.1) PCR rendszer segítségével válogattuk ki a transzgént hordozó 
utódokat. Ennek az ún. F1 generációnak a transzgént hordozó egyedei 
heterozigóták a hTNAP-ra nézve. A heterozigóta egyedek egymás közötti 
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pároztatásával elıállított utódokban a transzgén a mendeli szabályoknak 
megfelelıen szegregál, amennyiben a beépülés egyetlen lókuszra történt. 
Azaz az F2 generáció utódainak a 25 százaléka homozigóta, 50 százaléka 
heterozigóta a transzgénre nézve, 25 százalékuk pedig vad típusú. A 
homozigóta állatokat dot blottal válogattuk ki, majd az eredmény 
megerısítése érdekében vad típusú egyedekkel visszakereszteztük ıket. 
Azok az egyedek, melyeknek az összes utódja hordozza a transzgént 
homozigótának tekinthetı.  
 
3.4. Expresszió vizsgálata RNS szinten RT-PCR-rel és direkt 
szekvenálással 

Totál RNS izoláláshoz a savas guanídium-izothiocianát-fenol-kloroform 
extrakciós eljárás módosított változatát használtuk (RNA-Bee - RNA 
isolation reagent, IsoTex Diagnostics, Inc.). Az emlıszövetbıl a 
mintavétel (emlıbiopszia) a laktáció elsı hetében történt mindkét vonal 
esetében. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a transzgén 
expressziója valóban az emlıszövetre korlátozódik-e (a cél a hTNAP 
emlıszövetspecifikus expressziója volt) vagy a fehérjetermelés illetve 
esetleg az állat egészsége szempontjából nem kívánatos szövetekben is 
kifejezıdik a fehérje (ektópikus expresszió). Ennek vizsgálatára a 949-es 
vonal egy hemizigóta nıstényét és a 932-es vonal egy hemizigóta hímjét 
feláldoztuk és mintákat vettünk tılük a következı szervekbıl: izom, agy, 
szív, máj, tüdı, lép, vese, nyálmirigy, petefészek/here, vékonybél. A 
folyékony nitrogénben lefagyasztott 50-100 mg súlyú szervdarabokat 500 
µl Rnazol-Bee oldatban (AMS Biotechnology, Europe) üvegpotterben 
homogenizáltuk (1-2 perc), majd centrifugálással (13000 rpm, 15 perc) 
elválasztottuk a fölsı vizes fázist, melyet 200 µl kloroformmal 
extraháltuk. A fázisokat centrifugálással választottuk szét (13000 rpm, 15 
perc). Az RNS-t a vizes fázisból 1 térfogat izopropanollal kicsaptuk, 
centrifugáltuk (13000 rpm, 15 perc), 70%-os alkohollal történı mosást 
követıen szárítottuk, majd dietil-pirokarbonáttal (DEPC) kezelt milliQ 
vízben feloldottuk és felhasználásig –70 oC-on tároltuk. 

A hTNAP expressziójának vizsgálatához az emlıben és a különbözı 
szövetekben 2 µg-ot használtunk fel az izolált totál RNS-ekbıl az elsı 
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szál cDNS átírásához. A reakciót MMLV reverz transzkriptázzal 
(Promega) végeztük oligodT primerek segítségével, a 
reakciókörülmények a gyártó utasításainak megfelelıen voltak beállítva 
(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 fragment PCR amplifikálását 25 µl térfogatban végeztük 5 
nemzetközi egység RedTaq polimerázzal (Sigma) 200 µmol dNTP; és 
200 pmol hTNAP cDNS specifikus primerek mellett (AP-RT-F: 5’-
agatggcccaggaaagaact, nt: 170-189, Genbank ac.no.: X14174 és AP-RT-R 
5’-cgttggtgttgagcttctga, nt: 548-529 Genbank ac.no.: X14174). A 
specifikus termék mérete 381 bp. Az RNS minıségének és az RT lépés 
hatékonyságának az ellenırzésére a nyúl α-aktinra specifikus primer 
párral (Aaf-tgtgacatcgacatcaggaagg, Aar-taggtaatgagtcagagctttgg) 
végeztünk PCR reakciót. A PCR reakció körülményei 95°C 30 mp, 60°C 
30 mp, 72°C 30 mp 34 ciluson keresztül. A PCR termék elemzése 2 
százalékos agaróz gélen való futtatás után történt. 
 
A PCR termékek direkt szekvenálását a Promega cég fmol DNA 
Sequencing System elnevezéső kitjével végeztük, a gyártó utasításainak 
megfelelıen. 
 
3.5. Expressziós vizsgálatok fehérje szinten 
 
3.5.1. Az AP aktivitásának mennyiségi változása a laktáció során 
 
A tejmintákat a hemizigóta #949 nısténytıl a 4 hetes laktációs periódus 
alatt több alkalommal győjtöttük a 2., 3., 4., 5., 9., 12., 15., 19., 24., 27. 
napokon. A hemizigóta #932 nısténytıl a laktáció 3. és 5. napján vettünk 
tejmintákat, ezt követıen a tej elapadt, ezért további mintavételekre nem 
volt lehetıség. A tejet a második illetve harmadik pár emlıbıl fejtük. A 
tejmintákat az elıkészítésig és mérésig -20 C-on fagyasztva tároltuk. 
 
3.5.2. A tejminták elıkészítése 
 
A teljes tej mintákat, illetve a tejfrakciókat mérés elıtt enyhe rázatás 
(100rpm, RT) mellett 8 % (v/v) N-butanollal extraháltuk. Ezt követıen 
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ultracentrifugálással (40.000 rpm, 4oC, 2 óra) elválasztottuk egymástól a 
zsír, fehérje és savó fázist. A középsı savófázist kiszívtuk. A 
továbbiakban a savófázison végeztük a vizsgálatokat (Ahn, 1993).  
 
3.5.3. A savó fázisban lévı fehérjék elválasztása PAGE-vel 

 
A minták elıkészítését követıen a savófehérjéket 10 % natív-PAGE gélen 
választottuk szét (180 V, 0,025 M Tris-HCl, 0,192 M glicin, 0,1 % SDS 
pufferben). A kísérleteknél a „Phast System” (Pharmacia) rendszert 
használtuk.  
 
3.5.4. A rekombináns hTNAP aktivitásának vizsgálata natív-PAGE 
gélen BCIP/NBT használatával 
  
Az AP aktivitás detektálására a gélt 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-1-
phosphate (BCIP) és nitro blue tetrazolium (NBT) (Western Blue® 
Stabilized Substrate for Alkaline Phosphatase, Promega) keverékével 
inkubáltuk. 
 
3.5.5. A rekombináns TNAP aktivitásának vizsgálata PNPP alapú 
módszerrel 
 
A transzgénikus vonalak alapító egyedeiben detektáltuk a hTNAP 
aktivitást valamint mindkét vonal heterozigóta állataiban a teljes laktáció 
során követtük a hTNAP változását. A tejmintákat a hemizigóta #949 
nısténytıl a 4 hetes laktációs periódus alatt heti két alkalommal 
győjtöttük, a hemizigóta #932 nısténytıl a laktáció 3. és 5. napján. A 
minta elıkészítését követıen a savófázis AP aktivitását Cyboron és 
Wuthier (1981) módszere alapján végeztük. Az eljárás lényege, hogy a 
színtelen p-nitrofenol-foszfát (PNPP) az AP hatására foszfáttá és sárga 
színő paranitrofenollá alakul át (pH 9,6, 25 OC). A színreakció detektálás 
405 nm-en történt ELISA leolvasó készülékben. A színreakció detektálása 
a szubsztrát hozzáadását követıen 5 percen keresztül folyamatosan 
történik. Az AP aktivitás meghatározásához alkalmazott definíció szerint 
egy aktivitásegységnek (unit) annyi enzim felel meg, ami 1 µmol  
szubsztrátot (PNPP) 1 perc alatt hidrolizál paranitrofenollá és foszfáttá, a 
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sárga színő paranitrofenol moláris abszorpciós koefficiense 1.87x104 405 
nm-en.  
 
3.5.6. A hTNAP specifikus peptid ellenanyag termeltetése 
baromfitojásban 
 
Kereskedelmi forgalomban nem nyúlban termeltetett humán TNAP 
specifikus poliklonális ellenanyag nincsen, ezért saját magunk állítottunk 
elı ilyen ellenanyagot baromfitojásban. A munkához Bovans Goldline X 
Bovans Nera hybrid tojókat használtunk. Az immunizáláshoz alkalmazott 
peptidet (DTWKSFKPRHKHSHFI; 254-269 aminosavak) 
megszintetizáltattuk (SIGMA Genosys), és ezzel végeztük az 
immunizálást. A peptid tervezése során hat állatfaj TNAP fehérjéit 
hasonlítottuk össze (4. ábra). 
 
1. KARGTRLDGLDLVDTWKSFKPRHKHSHFIWNRTELLTLDPHNVDYLLGLFEPGDMQYELN  

2. RHRGTRLDGKDLVQAWHDTKPAGKVAKYVWHRRELLALNVSRVDFLLGLFEPGDMVYELD 

3. KARGTRLDGLDLISIWKSFKPRHKHSHYVWNRTELLALDPSRVDYLLGLFEPGDMQYELN 

4. KARGTRLDGLDLISIWKSFKPRHKHSHYVWNRTELLALDPSRVDYLLGLFEPGDMQYELN 

5. KARGTRLDGLNLIDIWKSFKPKHKHSHYVWNRTDLLALDPHSVDYLLGLFEPGDMQYELN 

6. KARGTRLDGLNLVDIWKSFKPRHKHSHYVWNRTELLTLDPYGVDYLLGLFEPGDMQYELN 

             *******  *   *   **  *     * *  ** *    ** ********** *** 

 
4. ábra A TNAP fehérje szekvencia összehasonlítása hat gerinces faj 
között (240-600 aminosavig) 
Az immunizáláshoz alkalmazott peptid (DTWKSFKPRHKHSHFI; 254-269 aminosavak) 

a fehérjének arra a szakaszára esik, mely a legkevésbé konzervált a fajok között.1. Homo 

sapiens, 2. Gallus gallus 3. Rattus norvegicus 4. Mus musculus 5. Bos taurus 6. Felis 

catus. A csillagok azokat az aminosavakat jelölik, melyek az összes vizsgált fajban 

konzervatívak. 
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A kiválasztott peptid a fehérjének arra a szakaszára esik, mely a 
legkevésbé konzervált a fajok között. Ezzel akartuk elérni, hogy a tojó 
immunrendszere idegenként ismerje fel a peptidet és ellene 
immunglobulint (IgY) termeljen. A peptid további jellemzıje, hogy a 
hTNAP háromdimenziós modelljén (Prof. J.L. Millan tulajdona) a dimer 
TNAP molekula külsı szabad felszínén található, ami növeli annak az 
esélyét, hogy az ellene termelıdı immunglobulin kötni tudja a fehérjét (5. 
ábra).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ábra A hTNAP háromdimenziós szerkezete 
Az immunizáláshoz alkalmazott peptid a dimer TNAP molekula külsı szabad felszínén 
található (sárgával jelölve, nyilakkal), ami növeli annak az esélyét, hogy az ellene 
termelıdı immunglobulin kötni tudja a fehérjét.  
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A tojókat négy alkalommal immunizáltuk (0., 14., 28., 63., 97. napon) 
KLH-hoz (Sigma Chemical Co.) (Megatura crenulata, egy csigafaj 
hemocianinjához) kötött peptiddel (5 mg peptid, 3 mg KLH PBS-ben, 
dializálást követıen 500 µg komplexszel immunizáltunk állatonként). A 
tojásokat folyamatosan győjtöttük és 4 oC-on tároltuk az ellenanyag 
tisztításáig. A tisztításhoz Bárdos és munkatársainak protokollját 
használtuk (Bárdos, 1998). A tojássárgát elkülönítettük a fehérjétıl, majd 
15 ml sárgához 60 ml vizet adtunk, kevertettük (15 min, 25 oC) majd 9 ml 
dextrán-szulfátot (10%) továbbá 3 ml CaCl2-ot (1M) adtunk hozzá 
kevertetés mellett (30 min, RT). Ezt követıen lefugáltuk (3000 rpm, 20 
min, RT) majd a tiszta felülúszóhoz 7,3 g NaSO4-et adtunk, és rázogatás 
mellett megvártuk míg feloldódik, majd lefugáltuk (3000 rpm, 20 min, 
RT) A pelletet 2,5 ml pufferben feloldottuk (összetétele) majd dializáltuk 
(1000X mennyiségő pufferrel szemben 3-szor). A koncentrációt 8 mg/ml-
re állítottuk be. 
 
Az ellenanyag titer mérésére ELISA módszert használtunk. A lemez 
érzékenyítését (10µg peptid / 1 ml PBS 12 óra, 37C) mosását (5X 0,05% 
Tween-20) és telítését (5% sovány tejpor PBS-ben 30 perc, 37 oC) 
követıen felvittük a tisztított ellenanyag higításokat (higító 1XPBS+0,1%  
Tween-20, 2 óra, 37 oC), a legnagyobb koncentrációban 50-szeres, majd 
felezı hígításokban. Majd a lemez mosását (5X, 0,05% Tween-20) 
követıen felvittük az anti-csirke IgY-HRPO (Santa Cruz) konjugátumot 
(1 óra, 37 oC). A második ellenanyagot 2000-szeres higításban 
alkalmaztuk, majd ismételt mosás (5X, 0,05% Tween-20) után felvittük a 
HRPO assay mixet. A reakciót 6N-os kénsavval állítottuk le és a lemezt 
450 nm-en leolvastuk.  
 
3.5.7. A rekombináns TNAP vizsgálata Western-blottal 
 
A transzgén expressziójának vizsgálatát protein szinten Western blot 
analízissel végeztük. A tejminta elıkészítését követıen (3.5.2.) a fehérje 
vizsgálatához a savó fázist használtuk. A mintákat PBS-sel 20-szorosára 
higítottuk. A savóban oldott fehérjéket PAGE-vel választottuk szét 
(3.5.6.). Az elválasztást követıen a natív gélt Coomassie Brillant Blue-R 
(PageBlue, Fermentas) festékkel festettük vagy Hybond-P extra 
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(Amersham) membránra transzferáltuk (100 mA, 1 óra, 25 oC). Az 
immunfestést az ECL Western blotting (Amersham) rendszer segítségével 
végeztük a gyártó utasításainak megfelelıen. A humán TNAP jelenlétét 
jelzı csíkokat a csirke anti-humán TNAP elsıdleges ellenanyaggal 
detektáltuk, melyet 1:2000 higításban használtunk (inkubálás: 2 óra, 25 
oC). A csíkok megjelenítéséhez használt másodlagos ellenanyag a 
kecskében termeltetett hidrogén peroxid konjugált anti-csirke IgY 
(40000-szeres hígítás) volt (sc-2428, Santa Cruz Biotechnology). Az 
elıhíváshoz az ECL-Plus chemiluminescent detection rendszert 
használtuk (Amersham AP Hungary Kft.). 
 
3.5.8. Az emlıszövet hisztológiai elemzése 
 
Az emlıszövet biopsziákat altatott állatokból vettük a laktáció különbözı 
napjain. Az emlıszövet korai apoptózisát a laktáció harmadik napján 
(mintavétel elıtt 72 órával) az alom megszüntetésével indukáltuk a vad 
típusú állat emlıjében, majd ezt követıen három nappal történt a 
mintavétel (laktáció 6. napja). A transzgénikus állatoktól a laktáció  3. 
illetve a 6. napján vettünk emlıszövetbiopsziát. A minták fixálása 
Karnovszki glutáraldehidben történt 24 órán keresztül (Sheehan, 1991). 5-
7 µm-es metszeteket készítettünk. A metszetek felét haematoxilin-
eozinnal festettük, a másik felén pedig az ApopTag Plus Peroxidase In 
Situ Apoptosis Detection Kit (Chemicon International)-tel jelöltük az 
apoptótikus sejteket a gyártó utasításainak megfelelıen. Az ApopTag® 
Kit az apoptótikus sejtek DNS-ének száltöréseit mutatja ki az indirekt 
TUNEL módszerrel. Látómezınként - minimum 3 véletlenszerően 
kiválasztott mezıben - legalább 40 tejcsatornát számoltunk meg. 
 
Állat kódja Laktáció 

napja 
Megjegyzés 

932/232 3. normál laktáló  
932/232 6.  normál laktáló 
Vad típus 3.  normál laktáló 
Vad típus 6. indukált apoptózis 
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 A statisztikai elemzéshez a Student's t-tesztet használtuk. Az apoptótikus 
sejtek relatív sőrőségének ([rel]ρ-apo) számolása a következı képlet 
alapján történt: 
 
(rel)ρ-apo = [d%]X átlagΣapoptózis 
 
[d%] = (tejcsatorna apoptótikus sejtekkel/összes tejcsatorna) X 100 
átlagΣapoptózis = összes apotótikus sejt/tejcsatornák száma 
 
3.6. A transzgén kópiaszámának meghatározására alkalmazott új 
módszer a kvantitatív valós idejő PCR  
 
A csoportunk által elıállított szarvasmarha FcRn-t (bFcRn) hordozó 
génmódosított egérvonalaknál (#9, #14, #19) (Bender, 2006), illetve a 
csökkentett fenilalanin tartalmú κ-kazeint hordozó génmódosított 
nyúlvonalaknál (#63, #82) (Baranyi, 2007) az integrálódott transzgén 
kópiaszámát qRT-PCR-rel határoztuk meg. A primereket és a próbákat az 
Applied Biosystems primer tervezı programja segítségével terveztük. A 
vizsgálatokhoz az ABI Prism7000 Sequence Detection Systemet (Applied 
Biosystems Foster City, CA) használtuk. A mintákat két párhuzamos 
ismétlésben vizsgáltuk. A kísérletek során a TaqMan Universal PCR 
Master Mixet (Applied Biosystems) használtuk. 
 
3.6.1. Fenilalanin mentes kappa kazeint hordozó génmódosított 
nyúlvonalak 
 
A mutáns κ-kazein gén elıállítása során PCR mutagenezissel olyan 
báziscseréket hajtottunk végre, melyek hatására a fenilalanint kódoló 
tripletek helyére más aminosavakat kódoló tripletek kerültek, így a génrıl 
átíródó fehérje alacsony fenilalanin-tartalmú lesz (Baranyi, 2007). Az 
endogén κ-kazein és a mutáns κ-kazein génje között így mindössze 
néhány bázis eltérés van. A csökkentett fenilalanin-tartalmú κ-kazeint 
hordozó génmódosított nyúlvonalaknál a PCR tervezésekor azt a 
szempontot vettük figyelembe, hogy a primerek és a próba (PheReal1, 
PheReal2, Phe-VIC) ne tegyen különbséget az endogén és a mutáns κ-
kazein között (3. táblázat). 
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Az endogén κ-kazein két kópiában van jelen a kontroll állat minden 
diploid sejtjében. Kontroll állatból származó genomi DNS segítségével 
felvettünk egy kalibrációs görbét (50ng, 100ng 150ng, 200ng és 250ng 
DNS/reakció). A transzgénre nézve heterozigóta állatok DNS-ébıl 50 
nanogramot használtunk reakciónként, az így kapott Ct értéket 
hasonlítottuk össze a kalibrációs görbével. 50ng 100ng 150ng 200ng és 
250ng kontroll DNS/reakció sorrendben 2-4-6-8 és 10 κ-kazein 
génkópiának felel meg. A transzgénre nézve heterozigóta minta (50 ng) 
Ct értéke az adott minta kópiaszámával korrelál. A kópiaszám két részbıl 
tevıdik össze, a k-kazein két endogén kópiája és a transzgén kópiaszáma 
(2+n). PCR program: 95 °C - 10 min, 95 °C - 10 sec, 60 °C – 1 min, 45 
ciklus. 
 
3.6.2. Szarvasmarha FcRn transzgénikus egérvonalak 
 
A génmódosított egerek vizsgálata során a bFcRn gén kópiaszámát 
kívántuk meghatározni a diploid hemizigóta sejtben. A hemizigóta 
kifejezést a génmódosított állatok esetében azért használjuk, mert a 
Mendeli szabályok szerint öröklıdı transzgén esetében a diploid 
kromoszómaállományban csak az egyik kromoszómán történik meg a 
transzgén integrációja a másik kromoszómán, ennek megfelelı génlókusz 
nem található. Endogén kontroll génként az egér β-aktint használtuk 
(primerek: β-aktinF, β-aktinR, próba: β-aktin-VIC ld. 3. táblázat). Egér 
genomi DNS segítségével felvettük a kalibrációs görbét a β-aktin génhez. 
Ezt a görbét használtuk a vizsgálatok során a reakcióba bevitt diploid 
genom mennyiségének meghatározásához. A bFcRn kópiaszámának 
meghatározásához szükséges kalibrációs görbe felvételéhez kétféle mintát 
használtunk: szarvasmarha genomi DNS-t illetve egér genomi DNS-sel 
kevert plazmid DNS-t (primerek: bFcrn-r, bFcRc-F, próba: bFcRn-FAM 
ld. 3. táblázat). A kalibrációs görbék alapján meghatároztuk a bFcRn gén 
kópiáinak számát, valamint a diploid genom mennyiségét a reakcióba 
bevitt DNS-mennyiségben. A két adatból aránypárral számoltuk ki az 
bFcRn gén kópiaszámát a diploid hemizigóta genomban. 
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3. táblázat A real time PCR vizsgálatokhoz alkalmazott primerek és 
TaqMan próbák  
 

Primer Szekvencia 

PheReal1 Agccagtggtgagcactgaagt  

PheReal2 gcagttgcttccgtggtagtc  

19F Ttcacctgccctgagtgtttc 

103R tgaaggtctcaaacatgatctgtaga  

bFcRn-r Gcaccacgcagcggtagt 

bFcRn-f Ccttctacgcctggtcatcac 

TaqMan próba Szekvencia 

Phe-VIC VIC-cagaggcttccccagagctcatcatca-TAMRA 

Β-aktin-VIC VIC-tggctttctgaacttgacaacattat-TAMRA 

bFcRn-FAM FAM-cacagtcaagagtggcgacgagcac-TAMRA 
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4. EREDMÉNYEK 
 
4.1. Az állatok létrehozása és a transzgén integrációjának vizsgálata 
 
4.1.1. mWAP-hTNAP minigén konstrukció elıállítása 
 
Az injektáláshoz használt, mWAP-hTNAP minigén konstrukció 
tartalmazza az egér savó savas fehérje (mWAP) promóterét továbbá a 
hTNAP 2. exonját, 2. intronját, valamint a hTNAP teljes cDNS 
szekvenciát és végül az RNS éréséhez, illetve transzlációjához szükséges 
bGH-polyA-t (3. ábra). Az expressziós vektorba helyezett intronok 
irodalmi adatok szerint általában fokozzák a transzgén kifejezıdésének 
hatékonyságát. A fehérjekódoló szekvenciát nem tartalmazó 1. exon 
illetve 1. intron rendkívül hosszúak, és a fehérjeátírás startkodonja a 2. 
exonban található, ezért a mikroinjektáláshoz alkalmazott konstrukció 
ezeket a transzgén expresszióhoz nem feltétlenül szükséges elemeket nem 
tartalmazza. 
 
4.1.2. Transzgén integrációja 
 
A WAP-hTNAP génkonstrukcióval sikeresen hoztunk létre génmódosított 
állatokat. A mikroinjektálás hatékonysága, 0,71 % az irodalmi adatoknak 
megfelelı értékeket mutat. Az összes manipulált embrió és a belılük 
született transzgénikus állatok aránya korábbi eredmények alapján 0,5-10 
% között mozog. Jelentıs eltérések jelenhetnek meg az injektált 
konstrukció, az embrióminıség és a manipulálást végzı gyakorlatának 
függvényében. Eredményeinket a 4. táblázat foglalja össze. A manipulált 
embriókból született utódok genomi DNS-ébıl PCR módszerrel mutattuk 
ki a transzgén integrációját. A három ivarérett kort elért és szaporodó 
alapító egyedbıl egy nem örökítette a transzgént. Ennek oka lehet az állat 
mozaikossága, ami annyit jelent, hogy a mikroinjáktálást követıen a 
transzgén nem épült be az elsı osztódás során a genomba, hanem egy 
késıbbi idıpontban történt meg az integráció. Emiatt csak az ebbıl a 
sejtbıl származó utódsejtekben található meg a transzgén, melyek nagy 
valószínőséggel nem vettek rész az ivarszervek kialakításában. 
 



 

 

54 

54 

 
4. táblázat A mikromanipuláció eredményei 

 
 

Kimosott embriók 2685 
Injektált és beültetett embriók 1823 
Született  120 
Transzgénikus állat 13 
Transzgénikus alapító egyedek (ivarérett kort elért és 
sikeresen szaporodott) 

3 

Transzgénikus utód/ összes megszületett 10,83% 
Alapító/ összes megszületett 2,5 % 
Összes manipulált embrió/transzgénikus 0,71% 

 
A két ivarérett kort elérı (#949 és #932) és a transzgént örökítı alapító 
egyed és hemizigóta utódaik detektálása szintén PCR-rel történt (6. ábra). 
Két transzgénikus vonalat hoztunk létre (#932, # 949). Az alapító 
nıstényeket vad típusú hímekkel pároztattuk, utódaik között a 932 
vonalnál 45% a 949 vonalnál 44% volt a transzgénikus állatok aránya. A 
transzgén öröklıdése a mendeli szabályoknak megfelelıen történik. 
Ebbıl arra következtethetünk, hogy az integrálódott transzgénkópiák, 
nagy valószínőséggel egymás után, ún. fej-farok elrendezıdésben épültek 
be a genomba, egy integrációs helyre. 
 
 
 

 

 

 

 

 

6. ábra Génmódosított alapító egyedek és hemizigóta utódok szelekciója 
PCR-rel 
1.-molekulasúly marker, 2.,5. - negatív kontroll 3. - #949 alapító 4. - #932 alapító 6.-8. - 

#949 hemizigóták, 9.-11. - #932 hemizigóta,,12. - üres 13. - pozitív kontroll. 

1.       2.     3.        4.       5.        6.       7.       8.        9.       10.      11.     12.      13.   
 

1000bp 
 
500bp 
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4.1.3. Az integrálódott transzgén kópiaszámának meghatározása dot 
blottal  
 
Az integrálódott transzgén kópiaszámának meghatározása dot blottal 
történt, ennek eredményét a 7. ábra szemlélteti. A plazmid hígítási sorral 
összehasonlítva a génmódosított állatokat reprezántáló pöttyöket 
megállapítottuk, hogy a #949-ben ~2, míg a #932-ben ~20 kópia 
integrálódott a transzgénbıl. 
 

1.    2.  3. 4.  5.  6.   7.  8. 9. 10. 1.    2.  3. 4.  5.  6.   7.  8. 9. 10. 

 
 
7. ábra Az integrálódott transzgén kópiaszámának meghatározása a két 
transzgénikus vonalban dot blottal 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. jelő pöttyök 1, 2, 5, 8, 10, 15 és 20. kópiaszámoknak megfelelı 
plazmid DNS-t tartalmazzák. 8.: kontroll állat, 9.: #932 vonal hemizigóta egyed, 10.: 
949 vonal hemizigóta egyed.  
 
4.2. Expressziós vizsgálatok I. RNS szinten RT-PCR-rel 
 
A transzgén kifejezıdést RNS szinten RT-PCR-rel vizsgáltuk (10. ábra). 
Megállapítottuk, hogy a transzgén mindkét vonal esetében expresszálódik 
az emlıszövetben, továbbá a #932. vonal esetében az izomban is. Az 
RNS minıségének és az RT lépés hatékonyságának tesztelésére α-aktin 
specifikus PCR reakciót végeztünk. Az ektópikus, azaz a célzottan 
emlıszövetspecifikus megjelenésen kívüli fehérjeexpresszió egyetlen 
szövetre korlátozódott a 932-es vonal esetében. Habár nem kvantitatív 
RT-PCR-t csináltunk, a képen mégis látszik, hogy az izomszövetben a α-
aktinhoz képest alacsonyabb szintő a transzgén expressziója, mint az állat 
emlıjében. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az alkalmazott 
mWAP-hTNAP expressziós vektor alkalmas az emlıszövetspecifikus 
expresszió biztosítására.  
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10. ábra. A hTNAP transzgén expressziójának vizsgálata a #932 és #949-
es vonal hemizigóta egyedeiben. 
A. sor: (AP-PCR) és C sor (α-aktin-PCR) #932 vonal hemizigóta bak: 1.: izom 2.: agy, 

3. szív, 4.: máj, 5.: vese, 6.: nyálmirigy, 7.: here, 8.: vékonybél 9.: üres, 10.: emlı 

(hemizigóta nıstény laktáció 3. napja) B sor (AP-PCR) és  D sor (α-aktin-PCR) #949 

vonal hemizigóta nıstény: 11.: petefészek, 12.: szív, 13.: tüdı, 14.: máj, 15.: lép, 16.: 

vese, 17.: nyámirigy, 18.: vékonybél, 19.: emlı laktáció 3. napja 20.: izom MW: 

molekulasúly marker 

 
Direkt szekvenálás 
 
Az RT-PCR termék direkt szekvenálása 100 százalékos homológiát 
mutatott mindkét vonal esetében a már leközölt hTNAP szekvenciával. A 
hTNAP gén RNS szintő megjelenését igazoltuk a két génmódosított 
vonalak állatainak emlıszövetében. Ez a vizsgálat alátámasztja a WAP-
hTNAP génkonstrukció megfelelı mőködését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

932 949 

MW     1          2         3          4        5         6        7        8        9         10       MW    11        12       13      14      15      16       17       18       19      20      

A 
 
 
 
 
C 

B 
 
 
 
 
D 

500bp 

500bp 
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4.3. Expressziós vizsgálatok II. - Expressziós vizsgálatok fehérje 
szinten 
 
4.3.1. Az AP mennyiségének változása a laktáció során 

A rekombináns TNAP aktivitásának vizsgálatára PNPP (paranitrofenol 
foszfát) alapú módszert alkalmaztuk. Igen magas AP aktivitást (170 
IU/ml) mértünk a #932 alapító tejében, ugyanakkor a #949 alapító tejében 
az AP aktivitás alacsonyabb volt ugyan, de szignifikáns (10.5 IU/ml), a 
vad típusú kontroll tejében nem volt kimutatható mennyiségben alkalikus 
foszfatáz (11. ábra/A). A két vonal hemizigóta nıstényeinél a teljes 
laktációs periódus alatt vizsgáltuk az AP aktivitásának változását. A #932 
hemizigóta állat tejében a laktáció 2. illetve 5. napján 304 és 826 IU/ml 
AP aktivitást mértünk (11. ábra/B szürke oszlopok). A #932-es vonalnál a 
tejtermelés az elsı hét végére megszőnt, az emlıszövet korai involúciója 
következtében. A #949-es hemizigóta állat tejében az AP aktivitás a 2. és 
27. napok között 19.9 és 56,35 IU/ml között változott (11. ábra/B fekete 
oszlopok). 
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A.      B. 
 
11. ábra A génmódosított #949. és #932. vonalak hemizigóta nıstényeitıl vett tejek alkalikus foszfatáz 
aktivitásánk meghatározása PNPP alapú módszerrel a teljes laktációs periódus alatt 
A. 1. oszlop: tejminta eredete 2. oszlop: A hemizigóta #949 nısténytıl a laktáció 2., 3., 4., 5., 9., 12., 15., 19., 24., 27. napján, 

a hemizigóta #932 nısténytıl a laktáció 3. és 5. napján vettünk tejmintákat. 3. oszlop: a tejminták AP aktivitása B.: az A. 

táblázat eredményeinek grafikus megjelenítése, fekete oszlopok: #949 vonal, szürke oszlopok: #932 vonal. 

Vonal Laktáció napja U/ml 
2 26,39 
3 25,14 
4 19,93 
5 25,86 
9 28,35 
12 33,24 
15 45,88 
19 56,35 
24 57,43 

#949 
hemizigóta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27 45,32 
# 949 alapító  10,5 
# 932 
Hemizigóta 2 304,00 
 5 826,00 
# 932 alapító  170 
Kontroll  ~0 

A hTNAP AKTIVITÁS VÁLTOZÁSA A TEJBEN A #932 ÉS #949  
NİSTÉNYEK LAKTÁCIÓJA SORÁN
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A tejfehérjék mennyisége a laktáció során dinamikusan változik. Ehhez 
hasonló jelenséget figyeltünk meg a rekombináns fehérje termelıdése 
kapcsán is. A #949 hemizigóta nıstény esetében a tejelválasztás 
beindulásakor mért 26 U/ml aktivitás fokozatos emelkedést mutatott 
egészen a 4. hétig, amikor is a 24. napon elérte a csúcsot 57 U/ml 
mennyiséggel, majd ezt követıen csökkent a mennyisége, a 27. napon 45 
U/ml-t mértünk.  
 

A tejben megjelenı humán alkalikus foszfatáz mennyisége a 949-es 
vonalban kettı, míg a 932-es vonalban három nagyságrenddel meghaladja 
a normál élettani humán szérum szinteket. Fiziológiás körülmények 
között a szérum alkalikus foszfatáz aktivitása irodalmi adatok szerint 
embernél 101-113 U/l (Stromme, 2004), kutyánál 23-212 U/l (Tietz, 
1986) egérnél pedig 199-305 U/l (Xu, 2002) között változik.  

 

A 932-es vonal esetében a laktáció az 5. napon leállt. Az utódok nem 
tudták kiszopni a tejet, az emlı mérete tapinthatóan redukálódott és az 
emlıszövet hisztológiai vizsgálata bizonyította a szövet korai involúcióját 
jelzı apoptózist, illetve szerkezeti átrendezıdést (16. ábra).  

 
4.3.2. A rekombináns hTNAP aktivitásának vizsgálata natív-PAGE 
gélen BCIP/NBT használatával  
 
Párhuzamos kísérletek folytak a hTNAP enzimatikus aktivitásának 
kimutatására natív PAGE gélen elválasztott mintákon. AP aktivitást 
kizárólag a transzgénikus állatok tejében detektáltunk (12. ábra 3., 4.). Az 
AP aktivitása a 932-es nıstény tejében sokkal kifejezettebb volt (12. 
ábra/3.), mint a 949-es vonal nıstényének tejében (12. ábra/4). 
Ugyanakkor a kontroll tejben egyáltalán nem detektáltunk AP aktivitást 
(12. ábra/2), ez egybevág a kvantitatív enzimaktivitás mérés 
eredményeivel. 
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12. ábra Génmódosított nyulak tejsavó mintáiban az AP aktivitás 
vizsgálata natív-PAGE gélen BCIP/NBT használatával 
1. oszlop: Coomassie Brillant Blue-R-rel festett molekulasúly marker 2. oszlop – kontroll 
tejminta, 3. oszlop - #932 transzgénikus tejminta 4. oszlop - #949 transzgénikus tejminta 
 
4.3.3. A hTNAP specifikus peptid ellenanyag termeltetése 
baromfitojásban 
 
Kereskedelmi forgalomban nem áll rendelkezésre nyúlból származó minta 
vizsgálatára alkalmas hTNAP specifikus poliklonális ellenanyag, ezért 
baromfitojásban termeltettünk a kísérleti céloknak megfelelı 
ellenanyagot. ELISA kísérleteink alapján a tojásban megjelenı IgY 
ellenanyag az 1-es állat esetében magas titerő volt (13. ábra). A többi állat 
tojásában alacsonyabb volt a titer, illetve nem volt detektálható 
ellenanyag. 
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13. Ábra. Az 1-es állat tojásából tisztított ellenanyag titrálása. 

A baromfitojásból tisztított ellenanyagot, legnagyobb mennyiségben 50-szeres, majd 

felezı hígításokban 4 milliószoros hígításig kötöttük az ELISA lemezre felvitt szintetikus 

peptidhez. A. grafikon: a kontroll mintához képest mutatja az 1-es állat tojásából 

tisztított ellenanyag titerét. B. grafikon: az 1-es állat tojásából tisztított ellenanyag 

titrálásának mérési pontjaira illesztett vonal. 
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A további vizsgálatokhoz, ezért csak az 1-es állat tojásaiból nyert, 
tisztított ellenanyagot használtuk. Az ELISA lemezre felvitt szintetikus 
peptidhez (4. ábra) kötöttük a termeltetett ellenanyagot, legnagyobb 
mennyiségben 50-szeres, majd felezı higításokban. A Western 
vizsgálatokhoz az 50-szeres és 10000-szeres higítási tartományban 
optimalizáltunk. A vizsgálatokhoz a tisztított ellenanyag 400-szoros 
higítását használtuk. 
 
4.3.4. A rekombináns TNAP vizsgálata Western-blottal 
 
A transzgénikus nyúl tejébıl vett minták vizsgálatát elvégeztük Western 
blottal. Natív PAGE gélen szétválasztott tejminták blottolását követıen a 
membránt a hTNAP specifikus peptid antitesttel jelöltük (14. ábra). A 
TNAP kizárólag a transzgénikus tejmintákban (14/B 2. és 3. oszlop) volt 
detektálható a vad típusú tejben nem (14/B 1. oszlop). 
A.     B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. ábra A rekombináns hTNAP vizsgálata Western-blottal 

A kép: Coomassie Brillant Blue-R-rel festett natív gél. B kép: hTNAP specifikus 
ellenanyaggal jelölt Western-blot 1. oszlop – kontroll tejminta, 2. oszlop - #932 
transzgénikus tejminta 3. oszlop - #949 transzgénikus tejminta 4. oszlop – molekulasúly 
marker  
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A TNAP homodimer szerkezető glikoprotein, melynek szerkezetét és 
ehhez kapcsolódó mőködését részletesen leírták (Le Du and Millan 2002). 
Az aminosav szekvencia alapján öt feltételezett N-glikozilációs hely van 
rajta, de azok a glikozilációs helyek, melyekhez oligoszacharid 
kapcsolódik eltérıek a különbözı humán izoformák (máj és csont) 
esetében, ez eredményezi a különbözı izoformák eltérı molekulasúlyát, 
126-141kD között (Magnusson, 2002). A Western vizsgálat alapján, a 
hemizigóta állatok tejében egy hTNAP specifikus jel látható ~140 kD-nál. 
Ezt a jelet kontroll állat tejében soha nem detektáltuk.  
 
4.3.5. Az emlıszövet hisztológiai elemzése 

 
A #932 alapító nıstény és a vonalból származó G1 nıstények normális 
vemhességet követıen egészséges utódokat hoznak világra átlagos 
alommérettel és súllyal. Azonban emlıszövetük a laktáció korai 
stádiumában visszafejlıdik, ezért utódaikat nem képesek táplálni, és azok 
az éhezéstıl elpusztulnak az ellést követı 5-7. napon. Az utódok 3 nappal 
az ellés után már láthatóan alultápláltak. Amennyiben a #932 
transzgénikus nıstény utódait nem-transzgénikus dajkaanyákhoz társítjuk 
az anya felneveli ıket, ugyanakkor kontroll nısténytıl származó utódokat 
a #932 transzgénikus nıstényhez dajkásítva az utódok alultápláltság miatt 
elpusztulnak. Ezt a jelenséget több laktáció során és több hemizigóta 
egyed esetében is megfigyeltük. 
 
Az emlıszövet mőködése már a laktáció igen korai fázisában 
rendellenességet mutat, ezért a jelenség megértéséhez további 
vizsgálatokat végeztünk. Az emlıszövetet hisztológiai elemzésnek 
vetettük alá. Az emlıszövetbıl a laktáció különbözı napjain paraffin 
metszeteket készítettünk és hematoxilin-eosinnal festettük vagy az 
apoptózis detektálására az ApopTag Kit-tel dolgoztuk föl a mintákat (16. 
ábra). A tejcsatornák elágazódása és az alveolusok fejlıdése közvetlenül 
ellés után nem mutatott eltérést a vad típushoz képest, azonban már a 
laktáció harmadik napján megfigyelhetı volt az emlıszövet involúciójára 
jellemzı apoptótikus sejtek megjelenése (15. ábra/D).  Az emlıben zajló 
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apoptózis mennyiségi értékelése során (16. ábra) kiderült, hogy az 
apoptótikus sejtek aránya a vad típushoz képest szignifikánsan nıtt 
(p<0.01), továbbá a vad típusú nıstényeknél mesterségesen elıidézett 
apotózissal összevethetı mértékő volt. A laktáció hatodik napjára az 
alveoláris struktúrák mennyisége jelentısen lecsökkent, megnıtt a 
zsírsejtek és a kötıszövetes elemek aránya az emlıszövetben (15. ábra/F). 
A fent leírt események összességében az emlıszövet visszafejlıdését 
idézték elı a #932 nıstényeknél. Ezzel ellentétben a #949-es nıstények 
laktációja teljesen normális lefolyású volt, szignifikáns eltérést nem 
mutatott a vad típushoz képest. 
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15. ábra A hTNAP-ot expresszáló #932-es hemizigóta és kontroll nıstény 
emlıszövetének szövettani vizsgálata 
A., C., E.: hematoxilin-eozinnal festett emlıszövet metszetek. A sejtmagok lilára 
festıdnek, jól kirajzolva ezzel a sőrőn elhelyezkedı szekretoros epiteliális sejtekkel 
körülvett tejcsatornákat (keresztmetszeti kép). A tejcsatornák lumene nem festıdik, 
világos színő üregek formájában jelenik meg a képeken. B., D., F.: ApopTag Kit-tel 
feldolgozott metszetek. A barnára festıdı apoptótikus sejtmagokat nyilak jelölik. A., B.: 
kontroll nıstény emlıje a laktáció 3. napján C., D:  #932 hemizigóta nıstény emlıje 
laktáció 3. napján E., F.: #932 hemizigóta nıstény emlıje a laktáció 6. napján 
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16. Ábra Az apoptótikus sejtmagok relatív sőrőségének összehasonlítása a 
transzgénikus és kontroll emlımintákban. 
1., 2.: #932  transzgénikus állat, laktáció 3. napja 3.: vad típusú nıstény, indukált 

apoptózis 4.: vad típusú nıstény, laktáció 6. napja  
 
4.4. A transzgén kópiaszámának meghatározására alkalmazott 
új módszer a kvantitatív valós idejő PCR  
 
A hTNAP gént hordozó transzgénikus vonalak esetében az integrálódott 
transzgén kópiaszámának meghatározására nem ezt a módszert 
alkalmaztuk, mert a rendelkezésre álló gyári próba, mely a hTNAP 9. 
exonjára lett tervezve sok nem specifikus fragmentet amplifikált föl. 
Ennek oka, hogy a humán genomi DNS-re tervezett próbák valószínőleg 
feltapadnak a nyúl genomi DNS-ének egyes szakaszaira. Mivel a nyúl 
genomja jelenleg még nincs megszekvenálva, korlátolt az elızetes in 
silico vizsgálatok lehetısége: pl. primerek blasztolására a nyúl genomra. 
A qRT-PCR módszer, ezzel szemben alkalmas volt a csökkentett 
fenilalnin-tartalmú κ-kazeint kódoló gént hordozó génmódosított 
nyúlvonalak, valamint a szarvasmarha FcRn receptor nehéz láncának 
génjét hordozó transzgénikus egérvonalak esetében az integrálódott 
transzgén kópiaszámának meghatározására. A génmódosított egér 
esetében mind az endogén gén mind pedig a transzgén szekvenciája 
pontosan ismert, illetve az egér genomja is rendelkezésre áll, ezért itt nem 
okozott gondot a megfelelıen specifikus próba tervezése. A csökkentett 
fenilalanin tartalmú kappa kazeint termelı génmódosított nyúl esetében is 
megoldható volt ez a probléma, mivel a csoportunk által már korábban 
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részletesen jellemzett nyúl κ-kazeinre is tudtunk specifikus próbát 
tervezni.  
 
4.4.1. Csökkentett fenilalanin tartalmú κ-kazeint kódoló gént hordozó 
génmódosított nyúl 
 
A mérésekhez használt próba nem differenciál az endogén és a módosított 
κ-kazein génkópiák között, így a hemizigóta génmódosított állatok 
genomi DNS-ében mért kópiaszám érték két részbıl tevıdik össze: két 
endogén κ-kazein kópia és a transzgén kópiaszáma (2+n). A transzgénre 
nézve hemizigóta állatok DNS-ébıl (63-as és 82-es vonal) 50 ng-ot 
használtunk reakciónként, az így kapott Ct értéket hasonlítottuk össze a 
kalibrációs egyenessel. A kalibrációs egyenest vad típusú állatból 
származó genomi DNS segítségével vettünk fel (50ng, 100ng 150ng, 
200ng és 250ng DNS/reakció), azaz olyan genomi DNS-sel, melyben egy 
diploid genom 2 kópiát tartalmaz a vizsgált génbıl. A hemizigóta #82-es 
egyedbıl származó minta Ct értéke, 50 ng DNS-sel, 22,7 volt. Ez nyolc κ-
kazein kópiának felel meg. Ebbıl kivonva a két endogén kópiát a 
transzgén kópiaszáma hat. A #63 hemizigóta egyed esetében az 50 ng 
DNS minta Ct értéke 23,2. Ez öt kópia κ-kazeint jelent. Tehát a 63-as 
vonalban a transzgén kópiaszáma három. 
 
A. 
 

ng kontrol 
DNS/reakció 

Ct 
Ennek megfelelı 

kópiaszám 
 

rWAP-
rkappa 

transzgénikus 
vonal 

Ct 
A transzgén 

kópiasza 

250 21,6 10  #82 22,7 6 

200 22,6 8  #63 23,2 3 

150 23,01 6     

100 23,4 4     

50 24,5 2     

 
(Az ábra folytatása a következı oldalon) 
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B. 

 

 
8. ábra Kalibrációs egyenes az alacsony fenilalanintartalmú κ-kazein 
gént hordozó transzgénikus vonalak kópiaszámának meghatározása valós 
idejő PCR módszerrel. 
A kalibrációs egyenes (B.) a mérési eredményeket tartalmazó táblázat (A.) értékei 

alapján lett fölvéve. A 63-as és 82-es transzgénikus vonalak esetében a kalibrációs 

egyenes segítségével történt a számításhoz szükséges össz κ-kazein kópiaszám 

meghatározása. 

 

4.4.2. Szarvasmarha FcRn transzgénikus egérvonalak 
 
Az endogén kontroll, egér β-aktinhoz egér genomi DNS-sel vettük fel a 
kalibrációs görbét, ezt használtuk a reakcióba bevitt diploid genom 
mennyiségének meghatározásához (AGN/2= minta abszolút sejtszáma). A 
bFcRn kópiaszámának meghatározásához szükséges kalibrációs görbe 
felvételéhez egér genomi DNS-sel kevert plazmid 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 hemizigóta genomban. 
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A.     B  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
9. ábra A szarvasmarha FcRn gén kópiaszámának meghatározása real 
time PCR módszerrel. 
A.: β-aktin B.: bFcRn gének kalibrációs egyenese. Vízszintes tengely: kópiaszám 

logaritmikus értéke, függıleges tengely: Ct érték. Táblázat: az eredmények számszerő 

értékelése. 

 
 
A 14-es vonal hemizigóta egyedei 2 kópiában, míg a 19-es vonal 
hemizigóta egyedei 5 kópiában hordozzák a vizsgált bFcRn transzgént. 
 

5 5,13  10468,18 27,0
5 

bFcRn  

  2037,72 4075,44 30,8
9 

Egér β-
aktin 

#19. 

2 2,04  3852,48 28,8
6 

bFcRn  

  1880,24 3760,49 31,0
1 

Egér β-
aktin 

#14. 

bFcRn gén becsült 
kópiaszáma 
diploid hemizigóta 
állatban 

bFcRn 
kópiaszáma 
(AGN 
bFcRn/ACN) 

A minta 
abszolút 
sejtszáma 
(ACN) 

Gén abszolút 
mennyisége a 
mintában 
(AGN) 

Ct gén Gén-
módo-
sított 
vonal 
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5. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK  

 
1. A humán nem szövetspecifikus alkalikus foszfatáz (hTNAP) gént 

hordozó transzgénikus nyulakat hoztam létre, a fehérje 
emlıszövetben történı kifejezıdését az egér savó savas fehérje 
promóter irányítja.  

2. RNS szinten emlıszövetspecifikusan expresszálódott a hTNAP 
fehérje. Csupán egyetlen más szövetben (izomban) volt 
megfigyelhetı gyenge ektópikus expresszió. Az alkalmazott 
génkonstukció (egér WAP promóter és intron beépítése) tehát igen 
jól alkalmazható emlıszövetspecifikus expresszió céljából. 

3. A génmódosított nyúl tejében lévı rekombináns fehérje aktivitása 
meghaladta a normál humán szérumszint százszorosát, illetve 
ezerszeresét. 

4. A nyúl tejében nem mutatható ki endogén alkalikus foszfatáz. 
5. Kétféle transzgén kópiaszámának meghatározására alkalmas real 

time PCR módszert fejlesztettem ki és alkalmaztam génmódosított 
egér - illetve nyúlvonalak esetében. 

6. hTNAP specifikus ellenanyagot termeltettem baromfitojásban. 
7. A hTNAP specifikus ellenanyaggal detektált rekombináns fehérje 

molekulatömege megegyezik a hTNAP-zal.  
8. A magasan expresszáló vonalban a hTNAP korai involúciót 

okozott, de az alacsonyabban expresszálóban nem volt negatív 
hatása.  

9. A génmódosított nyúl alkalmas hTNAP termeltetésére. A 
termelıdı hTNAP mennyisége alkalmas a tejbıl való tisztításra és 
biológiai aktivitásának vizsgálatára. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 
Két transzgénikus vonalat hoztam létre (#932, # 949) a hTNAP cDNS-t és 
a 2. intront hordozó minigén konstrukció megtermékenyített petesejt 
elımagjába történı mikroinjektálásával. A minigén a korábban már 
részletesen jellemzett egér WAP promóter (Devinoy, 2005) irányítása 
alatt mőködik. Mindkét transzgénikus vonalban stabil a transzgén 
öröklıdése és emlıszövetspecifikus expressziója. Igen magas hTNAP 
aktivitást (304-826 IU/ml) mértem a #932 hemizigóta tejében, 
ugyanakkor a #949 hemizigóta tejében az hTNAP aktivitás alacsonyabb 
volt ugyan, de szignifikáns (20-56 IU/ml). A gén expresszióját RNS 
szinten vizsgálva egyetlen szövetben tapasztaltam alacsony szintő 
ektópikus expressziót, a #932-es vonalnál az izomban. Ez a jelenség 
alátámasztja korábbi szerzık megfigyelését (Castro, 1999; Hiripi, 2003), 
miszerint az egér WAP promóter valóban emlıszövetspecifikus 
expressziót biztosít a génmódosított nyulak esetében, az ektópikus 
expresszió mindössze egy vagy két egyéb szövetre korlátozódik. A 
magasabban expresszáló #932 vonal esetében a laktáció korai 
szakaszában kimutattam az emlıszövet korai involúcióját. 

 
6.1. Alacsonyabban expresszáló #949. vonal 
 
Az alacsonyabban expresszáló 949. vonal esetében a hTNAP aktivitása 
két nagyságrenddel meghaladta a normál humán szérumszintet a teljes 
laktációs perióduson keresztül. Ennek a vonalnak a nıstényei normális 
laktáción esnek át. Az emlı szövettani képe sem mutat rendellenességet. 
A hTNAP expressziója nem befolyásolta az utódok fejlıdését. A vonal 
laktáló nıstényeitıl nyert tejmintákból folyamatban van a rekombináns 
hTNAP tisztítása és biológiai aktivitásának vizsgálata szepszis 
egérmodellen.  
 
6.2. Magasan expresszáló #932. vonal, emlı apoptózis 
 
A magasabban expresszáló #932 vonal esetében a laktáció korai 
szakaszában kimutattam, hogy az emlıszövet szekretoros epiteliális 
sejtjeinek apoptózisa szignifikánsan megnıtt. Megfigyeltem továbbá, 
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hogy az emlıszövet leépülése, involúciója az elválasztáskor lezajló 
strukturális változásokhoz hasonlít. Irodalmi adatok szerint néhány 
esetben már elıfordult hasonló jelenség rekombináns fehérje magas 
szintő kifejezıdése kapcsán. A tejben megjelenı rekombináns fehérje 
több esetben okozott nemkívánatos mellékhatásokat. Az egér savósavas 
fehérje promóter szabályozása alatt álló humán eritropoetin 
termelıdéséért felelıs konstrukció sem volt alkalmas arra, hogy a hormon 
50 µg/l koncentrációnál magasabb szinten termelıdjön. Ezt az eredményt 
az eritropoetin képzıdés mellékhatásának tulajdonították (Massoud et al. 
1996). Génmódosított sertés esetében az ún. milchlos fenotípust az egér 
savósavas fehérje expressziója és tejben való megjelenése okozta 
(Shamay, 1991). Az egér savó savas fehérjét a tejükben termelı 
génmódosított sertések és egerek részletes tanulmányozása során 
kimutatták, hogy az emlıszövet alulfejlett, és tejtermelésre nem képes 
(Burdon, 1991; Shamay, 1992).  
 
A szarvasmarha β-kazein termeltetése génmódosított egér emlıjében a 
szarvasmarha α-laktalbumin promóter szabályozása alatt az emlıszövet 
korai involúcióját okozta a rekombináns fehérje koncentrációjával 
korrelációban. A laktáció az 1–3. napon befejezıdött abban a 
génmódosított egérvonalban, mely a legnagyobb mennyiségben termelte a 
szarvasmarha β-kazeint (Bleck, 1995). A szarvasmarha β-kazeint 
túltermelı génmódosított egerek emlıszövetének fejlıdése normális volt, 
de a magas expressziós szintek megváltoztatták a tej élettani 
tulajdonságait, ez annyit jelent, hogy a tej viszkózusabbá vált. Ehhez 
hasonló jelenséget, a tej extrém viszkozitását figyeltük meg a hTNAP-ot 
expresszáló egyik génmódosított nyúlvonalban, ahol a funkcionális 
emlıszövet korai visszafejlıdését figyeltük meg. Hogy a megfigyelt 
jelenség vajon minek a következménye még további vizsgálatokat 
igényel. Ugyanakkor az alacsonyabban expresszáló vonal esetében a 
laktáció lefolyása megegyezik a vad típussal. A tapasztalatokból azt a 
következtetést tudjuk levonni, hogy a megfelelı vonal szelektív 
nemesítésével az enzimatikusan aktív humán alkalikus foszfatáz 
termeltetése génmódosított haszonállat emlıszövetében ígéretes 
alternatíva lehet, ha a biológiai aktivitás teszt pozitív eredménnyel zárul. 
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6.3. Az emlıszövet korai involúciójának lehetséges okai a magasan 
expresszáló 932. vonalnál 
 
6.3.1. Az emlıszövet fejlıdését szabályozó fehérjék fiziológiástól 
eltérı foszforiláltsága  
 
Az emlıszövet korai involúciója lehet az emlıszövet fejlıdését 
szabályozó fehérjék fiziológiástól eltérı foszforiláltságának 
következménye. A szignál transzdukciós és aktivátor molekula Stat5 
fontos szerepet játszik az emlıszövet fejlıdésében és a tejfehérje gének 
kifejezıdésének szabályozásában. Az egér esetében mindkét fehérje 
izoforma, a Stat5a és a Stat5b is közel azonos mennyiségben van jelen a 
szőz, a vemhes, a tejelı és a zsugorodó emlıszövetben. Azonban a Stat5 
igen gyengén foszforilált az éretlen szőz állat emlıjében, hirtelen 
fokozódik a foszforiláltsága a késıi vemhesség idején és gyorsan 
defoszforilálódik az emlıszövet involúciója során. Foszforiláció hatására 
a Stat5a és a Stat5b homo- és heterodimereket alkot. A Stat5 
foszforilációjának indukciója a késıi vemhesség során szoros korrelációt 
mutat a tejfehérje gének aktivációjával (Liu, 1996). A WAP promóter 
szabályozásában központi szerepet játszanak a foszforilált Stat5 
izoformák. Ebbıl következik, hogy a WAP promóter szabályozása alatt 
álló transzgén, jelen esetben a hTNAP termelıdésének indukciójában is 
fontos szerepet töltenek be ezek a molekulák. A laktáció beindulását 
követıen, az egyre nagyobb mennyiségben képzıdı és a sejtben 
felszaporodó alkalikus foszfatáz a szabályozó Stat5 molekula 
defoszforilálása révén elıidézheti az involúció beindulására jellemzı 
élettani állapotot, azaz a defoszforilált Stat5 fehérje túlsúlya miatt rövid 
idın belül elindul az emlıszövet involúciója. Ez lehet a magasan 
expresszáló 932. vonal nıstényeinél megfigyelt korai emlızsugorodás 
egyik magyarázata. 
 
6.3.2. A tej fizikokémiai tulajdonságai változnak meg, valamely 
tejfehérje vagy a tejzsír eltérı foszforiláltsága miatt. 

 
A tejalkotók egymáshoz viszonyított mennyisége, a tej összetétele fontos 
tényezı az adott faj tejére jellemzı állag kialakításában. A tej 
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fizikokémiai tulajdonságainak kialakításában a legjelentısebb szerepet a 
kazeinfrakció fehérjéi az α-, β-, és κ-kazeinek játsszák a tej micelláris 
szerkezetének kialakítása révén. A tej reológiai tulajdonságai, 
folyékonysága befolyásolja a tej rendelkezésre-állását az utódok 
táplálásakor. A túl sőrő, viszkózus tejet nehezen vagy egyáltalán nem 
képesek kiszopni az utódok, ennek következtében a tej pangása beindítja 
az emlıszövet involúcióját. Ezt a jelenséget mi is megfigyeltük egy olyan 
transzgénikus nyúlvonalban, melynek a tejében a normálistól nagyobb 
mennyiségben van jelen a κ-kazein, ami az átlagos micellaméret 
csökkenéséhez vezet. További megfigyeléseink szerint fokozódott a tej 
viszkozitása és a génmódosított nıstényeken nevelkedı utódok 
nehezebben tudták kiszopni a tejet a kontroll állatokhoz képest (Baranyi, 
2007). 
 
Szintézisüket követıen a kazeinek a Golgi apparátus lumenébe kerülnek, 
miközben membránhoz kötött protein kinázok foszforilálják ıket. Az 
eukarióta sejtek egyik legfontosabb szabályozó mechanizmusa a 
foszforiláció, a molekula polaritását és vízoldékonyságát teljesen meg 
tudja változtatni a foszfát csoportok jelenléte illetve hiánya. A tejfehérjék 
esetében is fontos tényezı a kazeinek foszforilációja, ami biztosítja, hogy 
a molekula megfelelı régiói hidrofil illetve hidrofób tulajdonságúak 
legyenek, ami szükséges a tejmicellák kialakulásához (Mackinlay, 1977). 
A normálistól eltérı foszforiláltság a micellaszerkezet és ennek 
következtében a tej fizikokémiai tulajdonságainak megváltozásához 
vezet. 
 
Az αs1-kazein esetében mind a foszforilált mind pedig a defoszforilált 
forma képes részt venni a tejmicella kialakításában, azonban utóbbi 
esetében a micella mérete a foszforiláció fokától függıen akár 
többszörösére is megnı (Bingham, 1972).  
 
A tehéntejben a β-kazein teszi ki a kazein frakció mintegy 35 %-át. A 209 
aminosavból álló fehérjén egy 5 aminosavból álló (15., 17., 18., 19.  és  
35. aminosav) szerin klaszter található, mely posztranszlációsan 
foszforilálódik (Swaisgood, 1992), egyben ez a régió a fehérjemolekula 
erısen hidrofil része. A molekula többi része nem poláros, hidrofób, ettıl 
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lesz a molekula felületaktív (Dickinson, 1999). Darewicz és munkatársai 
kimutatták, hogy a foszforcsoportok eltávolítása a β-kazein molekuláról 
csökkenti a β-kazeinnek az emulzió integrációt fenntartó képességét 
(Darewicz, 2000). Funkcionális és szerkezeti vizsgálatok egyaránt azt 
jelezték, hogy a töltéssel rendelkezı foszfát csoportok felelısek a β-
kazein emulzióstabilizáló képességért. Richardson és munkatársai 
kimutatták, hogy a defoszforilált teljes kazein rendszer az alvadási idı 
hosszabbodását és lazább alvadék kialakulását idézi elı a sajtgyártáskor 
(Richardson, 1992). 
 
A tejfehérjék defoszforilációja nemcsak a tej fizikokémiai tulajdoságait 
változtatja meg, de mint tápláléknak, a tej élettani hatását is befolyásolja. 
A defoszforilált kazeineket tartalmazó tehéntej potenciális allergizáló 
hatása csökken, ezért jó stratégia lehet gyermektápszerek 
emészthetıségének javításában is (Li-Chan, 1989). Darewicz és 
munkatársai kimutatták, hogy az alkalikus foszfatáz képes a β-kazein 
összes foszfátcsoportjának eltávolítására. Vizsgálataik során 
megállapították azt is, hogy az alkalikus foszfatázzal kezelt β-kazein nettó 
negatív töltése és ezzel párhuzamosan a molekula oldékonysága 
szignifikánsan csökken a kezeletlen fehérjéhez képest, szemben a savas 
foszfatázzal, mely éppen az ellenkezı hatást váltja ki. A savas 
foszfatázzal történı kezelés hatására egy sor kisebb peptid is képzıdik, és 
ez okozhatja a fokozott oldékonyságot a kezelést követıen (Darewicz, 
2005). Ebbıl következik, hogy a hTNAP potenciálisan alkalmas a 
tejkazeinek defoszforilálására, ami okozhatja a transzgénikus nyúl 
emlıjében a tej fizikokémiai tulajdonságainak változása miatt a tej 
pangását, és így az emlı korai involúcióját. 
 
6.4. Másodlagos módosítások, N és O glikoziláció 
 
A gyógyászati szempontból jelentıs fehérjék rekombináns 
szervezetekben történı termeltetésének fontos sarokpontja a fehérje 
megfelelı poszttranszlációs módosítása, ami szükséges a fehérje teljes 
biológiai aktivitásához. Ezért a jövıben tervezzük a tisztított rekombináns 
hTNAP glikozilációs mintázatának vizsgálatát is. A membránfehérjék és 
a szekretált fehérjék többsége átesik valamilyen szintő glikoziláción, 



 

 

78 

78 

melynek során a fehérjéhez poliszacharid oldalláncok kapcsolódnak. 
Egyes fehérjék a megfelelı glikoziláció hiányában hibás térszerkezetbe 
rendezıdnek. Az N glikoziláció, azaz mikor az aszparagin 
aminocsoportjának nitrogénatomjához kapcsolódik a poliszacharid lánc, 
számos eukarióta fehérje esetében a megfelelı térszerkezetének 
kialakulásához (folding) szükséges. Néhány szekretált fehérje esetében ez 
biztosítja a molekula fokozott stabilitását. A glikoziláció ebben az esetben 
nem a megfelelı fehérjeszerkezet kialakulásához szükséges, viszont 
sokkal gyorsabban lebomlik, amennyiben nem glikozilált. Az O 
glikoziláció fıként az extracelluláris mátrix felépítésében résztvevı 
fehérjéket (pl. proteoglikánok), illetve a nyálkahártyák szekrétumában 
megjelenı a nyálkásságért felelıs fehérjéket érinti. A vérben található 
fehérjék közül csak néhány O-glikozilált, például a C1-inhibitor. A 
hTNAP fiziológiás körülmények között négy helyen N-glikozilált ( a 
fehérje prekurzor molekula 140., 230., 271., 303. és 430. aminosavjánál 
swiss prot entry: P05186). A korrekt glikozilációs mintázat szerepét a 
hTNAP fiziológiás aktivitásában nem ismerjük. Habár a génmódosíott 
nyúl által termelt hTNAP fehérje az in vitro vizsgálataink szerint aktívnak 
bizonyult, klinikai alkalmazásához nélkülözhetetlen a glikozilációs 
mintázat meghatározása, mivel ez immunológiai szempontból sem 
közömbös a humán gyógyászatban való alkalmazáshoz. 
 
6.5. GPI-horgonnyal membránhoz kötött fehérje 
 
A glikoziláció egy speciális formája az ún. GPI-anchor (azaz GPI-
horgony). Az alkalikus foszfatázok a GPI-horgonnyal rendelkezı 
ektoenzimek családjába tartoznak, a GPI-horgony a fehérjét a polarizált 
sejtek apikális felszínére irányítja (Eisenhaber et al. 2001). A tejzsír 
globulusok membránja az emlımirigy szekretoros sejtjeinek 
membránjából képzıdik és fiziológiás körülmények között a tejben 
található alkalikus foszfatáz forrása számos haszonállat, például a 
szarvasmarha, a kecske esetében (Ahn, 1993). Vizsgálataink során 
megállapítottuk, hogy a nyúl tejében nem mutatható ki endogén alkalikus 
foszfatáz, az aktivitás vizsgálata és a Western eredmények is ezt 
igazolják. 
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A rekombináns hTNAP egy jelentıs frakciója a tej zsírglobulusainak 
részeként szekretálódik, ezt igazolja az a tény is, hogy a génmódosított 
nyulak tejének savófrakciójában az AP-t nagyobb mennyiségben csak n-
butanolos extrahálást követıen lehetett kimutatni. A cisztikus fibrózis 
transzmembrán konduktancia fehérje (CFTR) fehérje termeltetése 
génmódosított egér tejének zsírglobulusaiban volt az elsı sikeres kísérlet 
membránkötött fehérje termeltetésére, azonban nem vizsgálták a biológiai 
aktivitást (Di Tullio 1992). A TNAP-ot termelı génmódosított nyulak 
esete a második próbálkozás membránkötött fehérje termeltetésére, a 
nyúltejben expresszálódó rekombináns fehérje enzimatikusan aktív. 
 
Jelenleg folyik a rekombináns TNAP tisztítása a génmódosított nyúl 
tejébıl és a fehérje biológiai aktivitásának vizsgálata Gram negatív 
szepszis állatmodellen, mellyel célunk, hogy a génmódosított állatból 
származó hTNAP biológiai hatékonyságát igazoljuk. 
 
6.6 A nyúltejben termeltetett alkalikus foszfatáz alternatív 
felhasználási lehetıségei 
 
6.6.1. Nyúltenyésztés 
 
Feltételezzük, hogy az emésztırendszerbe bekerülı patogén Gram negatív 
mikroorganizmusok LPS-ének detoxifikálása következtében ritkul a 
bakteriális fertızés miatti hasmenéses tünetek elıfordulása és az elhullás 
a rekombináns hTNAP-ban gazdag tejet szopó utódok esetében. Az 
alkalikus foszfatáz pH optimuma 9,8, ami jelentısen eltér a nyúl 
emésztıtraktusában fennálló pH viszonyoktól. Valószínő, hogy a gyomor 
igen alacsony pH-ja denaturálja az alkalikus foszfatázt, így ott biológiai 
aktivitása nincsen. A gyomorból továbbhaladva a vékonybél kedvezı pH 
körülményeket biztosít a hTNAP mőködéséhez. A nyúl vakbélemésztı, 
cökotróf állat, a vakbélflórája jelentıs változáson megy keresztül az élete 
folyamán, az egyik igen kritikus idıszak, mikor az állat áttér a tejjel 
történı táplálkozásról a szilárd táplálékra, ebben az idıszakban jellemzı 
hasmenéses tüneteket számos mikroorganizmus okozhatja. Közülük az 
egyik leggyakoribb a Pasteurella multocida, Gram – baktérium, melynek 
LPS-e a TNAP-ban gazdag tej hatására detoxifikálódhat és ennek 
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következtében javulhatnak az utódok túlélési esélyei. Jelenleg vizsgáljuk, 
hogy ez a feltételezett kedvezı hatás érvényesül-e a génmódosított állatok 
esetében. 

 
6.6.2. Tejipar 
 
A tej kazeinek módosítása enzimekkel számos lehetıséget nyújt jó 
minıségő tejösszetevık elıállítására. Az enzimek igen specifikusan és 
biztonságosan képesek számos funkciós csoport megváltoztatására, 
aminek következtében módosul a fehérje mőködése, megváltozhat a 
fehérje oldékonysága, a tej viszkozitása, emulzió- és habképzı képessége 
(Kilara, 2003). 
 
A tejkazeinek defoszforilálása következtében megváltozik a fehérjék 
töltése, illetve a töltések eloszlása a molekulán. Ezek a változások 
befolyásolják a fehérje harmadlagos szerkezetét, illetve hatással vannak a 
fehérjék egymással való kölcsönhatására is. A renninnel elıidézett 
tejalvadás következtében kialakuló gél a defoszforilált kazeinek esetében, 
megfelelı Ca:kazein arány beállítása mellett erıs és stabil gélt képez, ami 
a natív kazein géltıl rugalmasabb és a mikrostruktúrája is eltérı. Ez a 
módosított reológiai tulajdonság kedvezı hatású lehet új típusú 
tejtermékek gyártásakor (van Hekken, 1994). A tehéntej kazeinjeinek 
defoszforilálására alkalmas AP ezért kedvezıen befolyásolhatja a tej 
gyártástechnológiai alkalmazhatóságát. Az enzim inaktiválása 
ugyanakkor egy egyszerő pasztörizálással megoldható. 
 
6.6.3. Szarvasmarha esetében a szállítási láz kiküszöbölésének 
támogató terápiája 
 
Az intenzív termeléssel össszefüggı szélsıséges tenyésztési és szállítási 
körülmények számos betegség megjelenését okozhatják a gazdasági 
haszonállatoknál. A szarvasmarha esetében a BRD (Bovine Respiratory 
Disease), azaz közismertebb nevén a szállítási láz szindróma is ezen 
megbetegedések közé tartozik. A BRD elsısorban az elválasztást 
követıen a termelıtelepre kerülı borjakat veszélyeztetı tünetegyüttes, 
mely az állatok akár 35 százalékát is érintheti, a mortalitása pedig 5-10 % 
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is lehet. A szindróma kialakulásáért a stressz következtében legyengült 
immunrendszer a felelıs, mely teret enged olyan kórokozók 
elszaparodásának, melyek az egészséges állatok normál 
mikróbaflórájában is megtalálhatók, de normális esetben nem okoznak 
semmilyen tünetet. Az egyik fı kórokozó a Pasteurella haemolytica. A fı 
virulencia faktor pedig a Gram negatív baktérium által termelt 
lipopoliszacharid-leukotoxin komplex. A leukotoxin és a 
lipopoliszacharid kémiailag különbözı típusú molekulák és biológiai 
aktivitásuk is eltérı. Az LKT nagy dózisban a leukocitákra fejt ki 
citolitikus hatást, míg az LPS-nek az endoteliális sejtekre van citotoxikus 
hatása. Szublitikus dózisokban viszont mindkét molekulának hasonló 
hatása van a célsejtekre, többek között citokinek, szuperoxidok, nitrogén-
monoxid termelıdését indukálja. Habár a két molekula toxikus 
aktivitásának más a spektruma, van bizonyíték arra, hogy egymással 
kölcsönhatásban, egy közös komplexben fejtik ki a toxikus hatást. A BRD 
ellen fıként vakcinálással védekeznek, mely jelentısen csökkentette a 
szállítás utáni elhullást, de a hatékonyabb megoldások kidolgozására 
számos kutatás folyik. 

 
A szarvasmarha tejnek fiziológiás körülmények között is van AP 
aktivitása. Ezt ipari körülmények között fel is használják a pasztörizálás 
hatékonyágának monitorozására. Ismert, hogy a tejben számos olyan 
molekula található, melyek közvetlenül (pl. a lizozim, laktoferrin) vagy 
közvetve (pl. kazeinek enzimatikus bontása során keletkezı számos 
peptid) antibakteriális hatást fejtenek ki. Lehetséges, hogy a tejben 
található alkalikus foszfatáz is a tej antibakteriális hatásáért felelıs 
molekula arzenál egyik komponense.  

 
6.6.4. Diagnosztikai alkalmazás 

 
A humán klinikumban a szérum alkalikus foszfatáz szintjének 
meghatározása fontos eszköz kóros elváltozások diagnosztizálásában. 
Sérült vagy beteg szövetek nagy mennyiségben juttatnak alkalikus 
foszfatázt a vérbe, ennek eredményeként számos kórkép esetében, például 
különbözı csont- és májbetegségek, megemelkedhet az enzim 
mennyisége a vérben. A szérum alkalikus foszfatáz szintje bizonyos 
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fiziológiás folyamatok következtében is megemelkedhet (csontok 
növekedése vagy terhesség) illetve számos gyógyszernek illetve kémiai 
anyagnak is van ilyen hatása. Az ALP különbözı izoformáinak (csont, 
máj, vese) mennyiségi meghatározása fontos eszköz a sérült vagy beteg 
szerv lokalizálásában. A kereskedelmi forgalomban lévı hTNAP 
standardok elıállítása meglehetısen bonyolult folyamat, mivel a TNAP-
ot humán szérumból tisztítják, aminek igen nagy a nyersanyagigénye (a 
szérumban igen alacsony koncentrációban van TNAP) és magas az 
elıállítási költsége (TNAP specifikus elválasztás). Klinikai 
labordiagnosztikában alkalmas standardok elıállítása a 949. 
génmódosított nyúl tejébıl egy alternatív megoldás lehetne. 

 
6.7. Genetikailag módosított szervezetek (GMO) és a közvélemény, a 
kutatás és a média kapcsolata Magyarországon 
 
A legszélesebb körben elterjedt és takarmány vagy élelmiszer formájában 
közvetlenül hasznosításra kerülı, a boltok polcain mindenki számára 
elérhetı, genetikailag módosított, azaz transzgénikus szervezetek a 
növények közül kerültek ki. Számos a gyógyszeripar számára fontos 
terápiás fehérjét termelı génmódosított állatot is állítottak elı a kutatók, 
ezek azonban még nem terjedtek el széles körben a szigorú gyógyszer-
engedélyeztetési eljárások miatt. Azonban az európai közvélemény 
számára sokkal inkább elfogadható egy olyan génmódosított élılény, ami 
valamely terápiás fehérjét termel, mint a génmódosított élılények 
bármely más felhasználása. Kevésbé hasznos, ám mindenképpen 
figyelemfelkeltı a távol keleti országokban kisállat-kereskedésekben 
kapható, igen népszerő zöld hal, melybe egy tengeri medúza génjét (GFP) 
ültették be, amitıl az állat UV fényben zölden világít.  
 
Nagy-Britanniában elsıként 1996-ban jelent meg az elsı génmódosított 
paradicsomból elıállított püré, mely semmilyen felháborodást nem keltett 
egészen 1999-ig, amikor is egy skóciai laboratóriumban dolgozó kutató, 
Pusztai Árpád kísérletei hívták fel a közvélemény figyelmét arra, hogy 
génmódosított burgonyával etetett laboratóriumi patkányoknál 
mérgezéses tüneteket tapasztaltak. Ezeket a kísérleteket sok kritika érte a 
szakmai közönség részérıl, de a lavinát ekkor már nem lehetett 
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megállítani. Európában elkezdıdött egy azóta is tartó, génmódosított 
szervezetek elleni kampány. Ennek eredményeként a közvélemény is igen 
nagy érdeklıdéssel fordult a téma felé, és a kezdeti, némileg egyoldalú 
kommunikáció miatt erıs ellenérzések alakultak ki az emberekben a 
génmódosított szervezetek iránt. A kutatói társadalom is bekapcsolódott a 
vitába és szakmai oldalról megközelítve próbálja formálni a 
nagyközönség véleményét. A mai társadalomban a kutatások mecénásai a 
közemberek, hiszen a kutatásra költött pénzek nagy része közvetlenül – 
nemzeti vagy európai költségvetésbıl - vagy közvetve - gyógyszergyárak 
fejlesztései - tılük származnak. Ezért a kutatás és a tudomány fejlıdése 
szempontjából igen fontos a megfelelı kommunikáció kialakítása a 
kutatók és a társadalom között. Az emberek tájékoztatása, megismertetése 
az aktuális tudományos trendekkel, kutatási eredményekkel alapfeltétele 
annak, hogy a társadalom tagjai tisztán lássák és értsék, hogy mire is 
fordítják a kutatóintézetek, a kutatók a tılük kapott pénzeket. Az 
alkalmazott kutatások eredményeinek lefordítása a köznyelvre sokkal 
egyszerőbb feladat, hiszen a hétköznapi életben is elıbb utóbb 
találkozhatnak vele az emberek és látják a hasznát, ezekhez könnyebb 
támogatást is találni, hiszen viszonylag rövidtávú eredménnyel 
kecsegtetnek. Ugyanilyen fontos azonban az alapkutatási eredmények 
kommunikációja is, hiszen alapvetıen ennek talajáról indulnak el a 
gyakorlati fejlesztések. 

 
A párbeszéd a kutatói szféra és a társadalom között mindkét fél érdeke, 
ezért tartottam fontosnak, hogy a kutatásban aktívan résztvevı és 
tudományos ismeretterjesztéssel is foglalkozó emberként röviden kitérjek 
erre a témára dolgozatomban. A magyar törvénykezés értelmében az 
emberi fogyasztásra kerülı élelmiszerekben a genetikailag módosított 
összetevı mennyisége nem haladhatja meg a 9 ezreléket, illetve 
amennyiben ilyen összetevı van az élelmiszerben azt fel kell tüntetni 
annak cimkéjén. 

 
Az igen nagy ellenállás a magyar közvélemény részérıl a nem kellı 
tájékozottságnak, illetve az ellenhangok túlzott dominanciájának 
köszönhetı. Ezt igen nehéz kompenzálni, hiszen a „jó hírek” sokkal 
kisebb népszerőségnek örvendenek, így nehezebb is bekerülniük a széles 
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rétegeket kiszolgáló médiumokba. A nyomtatott sajtó, ami kellı teret 
biztosíthatna egy új tudományos eredmény bemutatására egyre inkább 
visszaszorul, és helyét egyre nagyobb mértékben az internet veszi át. A 
magyar internetes hírportálok közül a legtöbb olvasója az origo-nak van, 
melynek tudomány rovata napi 27 ezer egyedi látogatóval vezetı szerepet 
tölt be az elektronikus ismeretterjesztésben, ezért úgy gondolom az itt 
megjelenı cikkek hozzájárulhatnak a közvélemény formálásához, a 
megfelelı információk eljuttatásához az arra fogékony olvasóközönség 
számára. 
 
Válogatás az origo tudományrovatában megjelent ismertterjesztı írásaim 
közül, melyek témája valamilyen szinten kapcsolódik a saját tudományos 
munkámhoz:  

 

1. A kísérleti nyúl 
http://www.origo.hu/tudomany/elet/20060414akiserleti.html 
2. Bátor egereket hoztak létre 
http://www.origo.hu/tudomany/elet/20060120bator.html 
8. Biotechnológia 2003, Magyarország 
http://www.origo.hu/tudomany/technika/20030507biotechnologia.html 
3. Egy nagyszabású klónvizsgálat eredményei 
http://www.origo.hu/tudomany/elet/20051212egynagyszabasu.html 
6. A géneket nem kódoló DNS rejtélye 
http://www.origo.hu/tudomany/elet/20051011ageneket.html 
4. Rövidesen piacra kerül a klónozott marhák teje és húsa 
http://www.origo.hu/tudomany/elet/20050425rovidesen.html 
5. A klónozás jó dolog 
http://www.origo.hu/tudomany/elet/20040322interju.html 
7. RNS-interferencia: új forradalom a genetikában 
http://www.origo.hu/tudomany/elet/20041124rnsinterferencia.html 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Az alkalikus foszfatáz (AP) ígéretes alternatíva a Gram-negatív 
baktériumok lipopoliszacharidja (LPS) által indukált akut és krónikus 
megbetegedések terápiájában. 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 ígérkezik. A transzgénikus állat tejében termelıdı 
mennyiség elegendı lenne az enzim állati szepszis modellben történı 
terápiás hatékonyságának igzolására kipróbálására. Továbbá a tejelı nyúl 
által elıállított tej mennyisége nem csupán kísérleti célokra elegendı, de a 
klinikai kipróbálások során is megfelelı mennyiség állítható elı ezzel a 
technológiával (Bısze, 2003). 
 
Két transzgénikus vonalat hoztunk létre az egér savó savas fehérje 
promóter- humán TNAP minigén (mWAP-hTNAP) (tejes cDNS-t és a 2. 
intront hordozó konstrukció) mikroinjektálásával. A minigén a korábban 
már jellemzett mWAP promóter (Devinoy, 2005) irányítása alatt 
mőködik. Mindkét transzgénikus vonalban stabil a transzgén öröklıdése 
és emlıszövetspecifikus expressziója. Az alacsony szintő ektópikus 
expresszió egyetlen szövetre korlátozódott az egyik vonalban, ez 
megerısíti a korábbi irodalmi adatokat (Castro et al. 1999; Hiripi et al. 
2003). Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az alkalmazott mWAP-
hTNAP expressziós vektor alkalmas az emlıszövetspecifikus expresszió 
biztosítására.  
 
Igen magas hTNAP enzimaktivitást mértünk mindkét vonal nıstényeinek 
tejében. Az alacsonyabban expresszáló vonal nıstényeinek tejében a 
hTNAP aktivitás alacsonyabb volt ugyan, de szignifikáns, mennyisége két 
nagységrenddel meghaladta a normál humán szintnek megfelelı 
mennyiséget a teljes laktációs perióduson keresztül. Ennek a vonalnak a 
nıstényei normál laktáción mentek keresztül, és a hTNAP megjelenése a 
tejben nem befolyásolta az alom növekedését.  
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Ezzel szemben a magasabban expresszáló vonal esetében a laktáció korai 
szakaszában kimutattuk az emlıszövet korai involúcióját. Az emlı 
hisztológiai vizsgálata mutatta, hogy az emlıszövet szekretoros epiteliális 
sejtjeinek apoptózisa szignifikánsan megnıtt a laktáció korai 
szakaszában. Megfigyeltük továbbá, hogy az emlıszövet leépülése, 
involúciója az elválasztáskor lezajló strukturális változásokhoz hasonlít. 
Irodalmi adatok szerint néhány esetben már elıfordult hasonló jelenség 
rekombináns fehérje magas szintő kifejezıdése kapcsán. 
 
A tapasztalatokból azt a következtetést tudjuk levonni, hogy a megfelelı 
vonal szelektív nemesítésével az enzimatikusan aktív humán alkalikus 
foszfatáz termeltetése génmódosított haszonállat emlıszövetében ígéretes 
alternatíva lehet. Ennek fontos következményei lehetnek az LPS által 
elıidézett gyulladás következtében kialakuló kórképek terápiájában. 
 
.
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SUMMARY 
 

Alkaline phosphatase is a promising therapeutic agent in the Gram-
negative bacterial lipopolysaccharide (LPS) mediated acute and chronic 
diseases. Contrary to other alkaline phosphatase isozymes, purified tissue-
nonspecific alkaline phosphatase (TNAP) is not available in large 
quantities from tissue sources, which would enable to analyse its efficacy 
in animal sepsis models. Transgenic rabbit fills an important niche 
between laboratory mouse and dairy animals because the quantity of milk 
produced by lactating does fulfil the requirements not only in 
experimental scale but also for clinical stage trials (Bısze, 2003). 
 
Two transgenic rabbit lines were created by pronuclear microinjection 
with the whey acidic protein promoter-humanTNAP minigene 
(WAPhTNAP). The injected minigene construct harboured the cDNA and 
the second intron of human TNAP under the control of the mouse WAP 
promoter (Devinoy, 2005). The two transgenic strains stably inherited and 
expressed hTNAP in the lactating mammary gland. The low level of 
ectopic expression, which was found by RT-PCR underlined earlier data 
(Castro et al. 1999; Hiripi et al. 2003) confirming that the murine WAP 
promoter drives mammary gland-specific expression in transgenic rabbits 
with ectopic expression restricted to one or two other tissues. 
 
Lactating females of both lines produced biologically active human 
TNAP. Alkaline phosphatase enzymatic activity was two orders of 
magnitude higher compared to normal human serum levels. throughout 
thewhole lactation in milk samples of the does from the lower expressing 
transgenic line. Lactating does in this transgenic line had normal lactation 
and the expression of the hTNAP did not influence the litter’s weight 
gained. 
 
Contrary to this in the mammary gland of does from the higher expressing 
transgenic line precocious involution was observed. Histological analysis 
revealed that the number of apoptotic secretory epithelial cells increased 
significantly during early stages of lactation and the destruction of the 
mammary gland mimicked the structural changes at weaning. Unwanted 
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side effects from producing recombinant proteins in the milk of 
transgenic animals have been already reported. 
 
The demonstration that this TNAP is physiologically active would 
provide the clue to use transgenic animals as bioreactor for bulk 
production of the human tissue-nonspecific alkaline phosphatase in milk. 
This may be a valuable and possibly viable option with important 
implication in attenuating LPS mediated inflammatory responses.
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