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ABSTRACT 

The glucocorticoid-induced tumor necrosis factor (TNF) receptor (GITR) is a member of the TNF receptor 
superfamily. GITR is activated by its ligand, GITRL. The human tumor cells express high levels of GITRL, the 
presence of it can be used as a potential tumor marker. The coding sequence of the extracellular region of human 
GITRL (hGITRL) was isolated from human brain cDNA, and then was cloned into pETM52 expression vector. 
Heterologous expression of the hGITRL was realized in E. coli. Purification of the protein was realized by affinity 
chromatography. 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

A tumor nekrózis faktor receptor család egyik tagja a glükokortikoid által indukált tumor nekrózis faktor re-
ceptor (GITR), amelynek aktiválódása ligandumával, a GITRL-el történik. A humán tumor sejtek nagymértékben 
expresszálják a GITR ligandumát, ezért fel lehet használni potenciális tumor markerként. A humán GITRL 
(hGITRL) extracelluláris részét kódoló szekvenciát agyi cDNS-ből izoláltuk, majd pETM52 vektorba klónoztuk. A 
hGITRL heterológ expresszióját E. coli-ban valósítottuk meg, míg a tisztítás affinitás kromatográfiával történt 
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1. BEVEZETŐ 

A tumor nekrózis faktor (TNF) receptor család tagjai több irányban befolyásolják a szervezet működé-
sét. A fontosabb hatásaik közé tartozik az immunrendszer sejtjeinek [1] és a tumor sejtek [2] differenciálódá-
sának, proliferációjának, aktivációjának és halálának szabályozása.  

A tumor nekrózis faktor (TNF) receptor család egyik tagja a glükokortikoid által indukált tumor nekró-
zis faktor receptor (GITR, TNFRSF18), amely egy I típusú transzmembrán fehérje [3, 4], extracelluláris ré-
szén három ciszteinben gazdag ismétlődés található [3].  

A receptort számos sejt expresszálja, T sejtek, természetes ölősejtek [2, 4]. A receptor aktiválódása 
ligandumával, a GITRL-el történik [4], amely II típusú transzmembrán fehérje [5], a családba tartozó ligan-
dumok közül a legkisebb. A GITRL-t antigén prezentáló sejtek, mint makrofágok, dendritikus sejtek [4] és 
tumor sejtek expresszálják [2, 6, 7, 8]. 

A fontosabb hatástani területek szerint beszélhetünk ennek a receptor/ligand kapcsolatnak az 
onkogenézisben betöltött szerepéről. Egér modellekben a receptor és a ligandum kapcsolódása következtében 
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a tumor sejtek növekedése, nagysága csökkent [6]. Emberben viszont a receptor aktiválódása a tumor sejtek 
növekedését, túlélését eredményezte [2, 7, 8]. Tehát elmondható, hogy a GITR/GITRL jelátviteli út emberben 
és egérben különböző hatást vált ki.  

A tumorellenes immunválasz legfontosabb résztvevői a citotoxikus T sejtek mellett a természetes ölő-
sejtek (NK) [9]. Az NK sejtek hiánya a tumorok gyorsuló növekedéséhez vezethet. A GITR kapcsolódása a 
humán tumor sejtek feszínén expresszált ligandumához, a GITRL-hez, megakadályozza a NK sejtek 
tumorellenes hatását [2, 7, 8]. Tehát az NK sejtek, amelyek a ligandum receptorát, GITR-t expresszálják, nem 
ölik meg a tumoros sejteket, azok tovább növekednek [10].  

Mivel a humán tumor sejtek nagymértékben expresszálják a GITRL-t [2, 7, 8, 10, 11], ezt fel lehet 
használni potenciális tumor markerként.  

Jelen kutatás célja egy olyan bakteriális expressziós rendszer megépítése, amely lehetővé teszi a humán 
GITRL expresszióját aktív formában.  

2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

2.1. Az expressziós vektor megépítése 
A humán GITRL (hGITRL) extracelluláris részét kódoló szekvencia izolálása agyi cDNS-ből az NcoI és 

BamHI restrikciós helyeket bejuttató oligonukleotidokkal végzett polimeráz láncreakcióval (Corbett Research 
Thermocycler) történt. Az agyi cDNS az ELTE Biokémia Tanszék ajándéka, amelynek szintézise reverz transz-
kripcióval történt mRNA izolálása után [12]. Az izoláláshoz alkalmazott oligonukleotidokat OligoExplorer 1.2 
programmal terveztük. A forward primer, Go: 5’CGGCCATGGCTAAGTTTGGACCATTACC 3`, a reverse pri-
mer, GITRL: 5’GCGGATCCTACA TGTGCTGAAGGGAATGAGG 3`. 

A hGITRL izolálását és a kiválasztott expressziós vektorba való klónozását a [13] referenciában leírtak 
alapján végeztük, kisebb módosításokkal. A klónozáshoz a pETM52 vekort használtuk, amely H.B. (EMBL 
Laboratórium, Heidelberg) nagylelkű ajándéka [14].  

Az amplifikálás során kapott hGITRL-t kódoló szekvenciát és a kiválasztott expressziós vektort BamHI 
és NcoI restrikciós enzimekkel emésztettük, hogy komplementer végek keletkezzenek. Az emésztési reakció 
során 25 μl DNS-t 1U NcoI és 1U BamHI restrikciós enzimekkel emésztettünk 1XBamHI puffer jelenlétében. 
Az emésztés 37oC-on 2 h tartott. Az emésztés eredményét 1%-os agaróz gélen ellenőriztük és izoláltuk az 
emésztett mintákat (Qiagen Gel Extraction Kit).  

A kódoló szekvencia bejutása a pETM52 vektorba ligálással történt (T4 DNS ligáz, Fermentas). 10 μl 
ligálási terméket 100 μl kémiailag kompetens Escherichia coli DH5α sejtekhez adtunk. A sejteket jégen törté-
nő inkubálás után (1 óra), 90 másodpercig 42oC-on tartottuk, majd 20 percet ismét jégen. A hősokk után 900 
μl Luria Bertani (LB) táplevest adtunk a sejtekhez, és 2 órát rázattuk 37oC-on 200 rpm-mel. Ezután kanamicin 
tartalmú LB-agar lemezen szélesztettük és inkubáltuk egy éjszakán át. A sikeresen transzformált telepekből 
négyet 3 ml kanamicin tartalmú LB táplevesben neveltünk 12 órát, majd kivontuk a plazmid DNS-t, plazmid 
izoláló kittel a gyártó utasításait követve. Az izolált rekombináns plazmidokat BamHI és NcoI restrikciós 
enzimekkel emésztettük, ellenőrizve, hogy az inzert vagy esetleg más fragmentum kapcsolódott be a 
plazmidba. 

 
2.2. Az expresszió megvalósítása és az oldhatatlan zárványtest renaturálása 
A rekombináns fehérje termelését Escherichia coli BL21 Star (DE3) sejtekben valósítottuk meg 37oC-on, 20 

μg/ml kanamicin tartalmú LB táplevesben. A T7 promóter indukciója Cv=0.5 mM koncentrációjú izopropil-β-D 
tiogalaktopiranoziddal (IPTG) történt OD600=0.8-nál. Indukálás után a sejteket még négy órát növesztettük. 

A termelő kultúrát centrifugáltuk, a sejteket 30 ml 0,25 mg/ml lizozimes oldattal szuszpendáltuk és -20oC-on 
tartottuk egy éjszakán át. A minták feltárását a kiolvasztás után szonikálással is elősegítettük, ezt követte a centrifu-
gálás. A centrifugálás során keletkezett sejtüledéket 30 ml mosó oldattal (10 mM foszfát puffer, 0.1 M NaCl, pH 
7.0) mostuk, a mosást háromszor megismételtük. Az oldhatatlan zárványtestet 10 ml 6 M guanidin-HCl-ban (Gu-
HCl) oldottuk, kiegészítve 50 mM Tris-HCl pH 8.8-as pufferrel és 1 mM ditiotreitollal (DTT). 

2 ml szolubilizált fehérjét 60 ml refolding pufferbe (0.8 M Gu-HCl, 0.1 M Tris-HCl pH 8.0, 5 mM CaCl2, 
0.5 mM EDTA, 5 mM redukált glutation és 0.5 mM oxidált glutation) csepegtettünk, 4oC-on az oldat folytonos 
kevertetése közben, 5 órán keresztül. A kihígított fehérje dialízise 50 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl pH 8.0 pufferben 
történt. A fehérjék elválasztására és vizualizálására SDS (nátrium-dodecil-szulfát) - poliakrilamid gélelektroforézist 
alkalmaztunk. 

2.3. A fúziós fehérje tisztítása affinitás kromatográfiával 
Fúziós fehérje tisztítása affinitás kromatográfiával történt, mivel az expressziós vektor His6-tag címkét 

tartalmaz. A renaturált fehérje tisztítása 3 ml Ni Sepharose oszlopon (Porfinity IMAC Ni-kötő gyanta, 
BioRad) történt. Az oszlopot 20 ml (50 mM Na-foszfát puffer, 300 mM NaCl, pH 8.0) oldattal hoztuk egyen-
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súlyba. A dializált fehérje felvitele után az oszlopot 5 oszloptérfogatnyi kezdeti pufferrel mostuk. Az érdekelt 
fehérje oszlopról való eluálása 1 ml-ként 250 mM imidazol tartalmú pufferrel történt. 

3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

3.1. Az expressziós vektor megépítése 
A humán GITRL extracelluláris részét kódoló szekvencia amplifikálása agyi cDNS-ből a Go és GITRL 

oligonukleotidokkal végzett polimeráz láncreakcióval történt. A Go-GITRL oligok olyan konstrukciót hoznak 
létre, amely az 59-es aminosavat kódoló kodontól tartalmazza a hGITRL génjét. Ezen primerek alkalmazásá-
val a termelődött fehérje páratlan ciszteint tartalmaz (Cys78), amely egy potenciális jelölő pont, az immunoló-
giai kísérletek nyomon követésére.  

 
 

 
1. ábra 

A hGITRL gén izolálásának eredménye 1%-os agaróz gélen 1. 1 kb DNA ladder, Fermentas;  
2,3,4,6. Go-GITRL primerekkel izolált PCR termékek; 7. kontroll; 8. 100 bp DNA ladder, Pharmacia. 

 
 
Az amplifikálás során kapott hGITRL-t kódoló szekvenciákat 1%-os agaróz gélen ellenőriztük, a DNS 

sávokat etidium bromiddal tettük láthatóvá, amelyet az 1. ábra mutat. Látható, hogy a molekulasúly-marker 
400 bp vonalával egy szinten jelentek meg a ligandum extracelluláris részét kódoló szekvenciák.  

Az izolált hGITRL gént a pETM52 expressziós vektorba klónoztuk. Az expressziós vektor kiválasztá-
sánál figyelembe vettük, hogy előző tanulmányokban már leírták a hGITRL expresszióját bakteriális rend-
szerben, azonban a fehérje oldhatatlan zárványtest formájában termelődött [15, 16]. Ezért olyan expressziós 
vektort választottunk, amelyben található egy DsbA (disulfide-bond A oxidoreductase) rendszer. A DsbA egy 
periplazmatikus, oxidáló fehérje, amely katalizálja a diszulfid hidak létrejöttét, ugyanakkor egy dajka fehérje, 
amely a diszulfid hidakkal segíti a tekeredő fehérje szerkezetének kialakulását [14]. 

A pETM52 vektor felépítése lehetővé tette hGITRL gén fúzióját a DsbA szekvenciájához. A pETM52 
leader szekvencia nélküli, ennek alkalmazásával a termelődött fehérje a citoplazmában halmozódik fel. A 
vektor tartalmaz még His6-tag címkét, TEV (tobacco etch virus) proteáz hasító helyet, kanamicin rezisztenciá-
ért felelős gént és IPTG-vel indukálható promótert.  
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2. ábra 
 A pETM52-hGITRL rekombináns vektor térképe és a fúziós fehérje szekvenciája 

 
A létrejött rekombináns plazmidok sokszorosítása érdekében a ligálási terméket kémiailag kompetens 

E. coli DH5α sejtekbe juttattuk be. A transzformálásnak nevezett módszerrel bejuttatott rekombináns 
plazmidok kanamicin rezisztenciáért felelős gént hordoznak, ennek alapján kanamicin tartalmú táptalajon 
kiszelektálhatók a plazmidot tartalmazó sejtek.  

 
 

 
3. ábra 

 Ligálás ellenőrzése a rekombináns plazmid kettős emésztésével 
1. pETM52-GITRL; 2,3,4,5. BamHI és NcoI restrikciós enzimekkel emésztett  

pETM52-Go-GITRL; 6. 1 kb molekulasúly-marker, Fermentas. 

 
 

A kinőtt pETM52-Go-GITRL kolóniákból 4 telepet kanamicines folyékony táplevesben neveltünk, és 
kivontuk a plazmid DNS-t. NcoI és BamHI restrikciós enzimekkel emésztettük a rekombináns plazmidot, 
ellenőrizve, hogy az inzert gén, a GITRL vagy esetleg más fragmentum kapcsolódott be a helyére. A 3. ábra 
mutatja, hogy a kettős emésztés eredményeként a rekombináns plazmidból kihasadt a GITRL-t kódoló szek-
vencia, és ez a gélen hosszabb utat tett meg kisebb molekulatömegéből adódóan, amely 400 bp-nál jelent meg, 
ami bizonyítja, hogy az inzert beépült a plazmidba.  
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3.2. Az expresszió megvalósítása és az oldhatatlan zárványtest renaturálása 
A megépített rekombináns plazmidot E. coli Star (DE3) sejtekbe transzformáltuk. A sikeresen transz-

formált sejtek kanamicin rezisztenciával rendelkeznek, így kiszelektálhatóak a nem transzformált sejtek közül, 
mivel az utóbbiak kanamicin tartalmú táptalajon elpusztulnak. A starter kultúra indításához egy sikeresen 
transzformált telepet Luria Bertani kanamicin tartalmú táplevesben neveltünk 12 órát, 37°C-on. A fehérje 
termelését 250 ml kanamicin tartalmú LB-ben valósítottuk meg. A fehérje indukciója 0.5 mM koncentrációjú 
izopropil-β-D tiogalaktopiranoziddal (IPTG) történt OD600=0.8-nál. Az expresszió 4 órát tartott. 

 
 
 

 

4. ábra  
A DsbA-Go-GITRL expressziója E. coli Bl21 Star (DE3) sejtekben és a renaturált zárványtest dialízis után 

A rész: Expresszió ellenőrzése 16.5%-os SDS-poliakrilamid gélen. 1. Molekulasúly-marker, Amersham,  
2. indukálás előtti minta, 3. 4 órai expersszió után vett minta, 5. oldható fehérje, 5. oldhatatlan fehérje. 

B rész: Renaturáció ellenőrzése 16.5%-os SDS-poliakrilamid gélen. 1. Molekulasúly-marker, Amersham;  
2. renaturált fehérje dialízis előtt; 3. renaturált fehérje dialízis után; 4. oldható fehérje dialízis és centrifugá-

lás után; 5. oldhatatlan fehérje dialízis és centrifugálás után. 
 

 
 
 
A 4. ábra A része a DsbA-Go-GITRL expresszióját mutatja E. coli-ban 37oC-on. A termelődött fehérje 

a citoplazmában halmozódott fel, a sejtek feltárása centrifugálás után lizozimes oldatban szonikálással történt. 
A baktérium sejtek által termelt fehérje mennyiségének 35%-át a fúziós fehérje alkotja. A vastag sávok azt 
mutatják, hogy a fehérje mintegy 60%-a a pelletben maradt, tehát oldhatatlan zárványtest formájában termelő-
dött. Az oldhatatlan zárványtestet guanidin-HCl-ban oldottuk, a renaturálást glutation red-ox rendszerbe törté-
nő gyors hígításos módszerrel valósítottuk meg, ezt követte a kihígított fehérje dialízise, amelynek eredményét 
16.5%-os SDS-PAGE gélen ellenőriztünk (4. ábra B rész). Látható, hogy a renaturációt követő dialízis után a 
fehérje 40%-át oldott formában kaptuk meg. 

 
3.3. A fúziós fehérje tisztítása affinitás kromatográfiával 
A DsbA-Go-GITRL fúziós fehérje tisztítását affinitás kromatográfiával végeztük, mivel az expressziós 

vektor His6-tag címkét tartalmaz. Álló fázisként Ni-NTA Sepharose-t használunk, amely koordinatív kötése-
ket képez a termelődött fehérje 6XHis-t tartalmazó régiójával. A tisztítás eredményét az 5. ábra mutatja.  

Miután a nem kötődött, illetve gyengén kötődött fehérjéket eltávolítottuk az oszlopról, következett az 
érdekelt fehérje eluálása imidazol tartalmú pufferrel. Az imidazol nagyobb affinitást mutat a Ni iránt, mint a 
hisztidin, így kiszorítja ezt helyéről. Az eluálás során a gélen jól látható, hogy a fúziós fehérje nagyobb része 
szétesett alkotóira, amely a fehérje instabil állapotára utal. 
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5. ábra. A fúziós fehérje tisztítása affinitás kromatográfiával 

1. Molekulasúly-marker, Amersham; 2. renaturált, dializált GITRL-DsbA; 3,4. nem kötődött fehérjék; 5,6,7,8. 
eluált fehérje. 

 
 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 

Munkánk során a humán GITRL extracelluláris részét kódoló szekvenciát izoláltuk polimeráz láncre-
akcióval agyi cDNS-ből a Go és GITRL-el jelzett oligonukleotidok alkalmazásával, majd a pETM52 
expressziós vektorba klónoztuk és megvalósítottuk a gén expresszióját.  

Végeredményként elmondható, hogy megépítettünk egy olyan expressziós rendszert, amely lehetővé te-
szi a hGITRL expresszióját bakteriális rendszerben, azonban a termelődött fehérje nem stabil. Mivel a 
hGITRL ebben az esetben egy ciszteint kódol, a továbbiakban tervünk egy olyan primerpár tervezése, amely-
nek alkalmazásával a termelődött fehérje két ciszteint tartalmaz, ebben az esetben a diszulfid híd kialakítása 
lesz a cél, amely hozzájárulhat egy stabil fehérjeszerkezet kialakulásához.  
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