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I. BEVEZETÉS

A .) Az interferon fogalma^ az értekezés célkitűzése

"Interferon" gyűjtőnév alatt a fehérjéknek egy, a 

gerincesek valamennyi osztályára (3/b, 48, 59, 73, 96) 

jellemző csoportját értjük, amelyek bizonyos külső inge
rekre (vírushatás, antigének, mitogének, kettős szálú 

RNS, bakteriális toxinok, és számos kis molekulasúlyú 

szerves vegyület) reagáló sejtekben keletkeznek és széles 

körű biológiai aktivitással rendelkeznek (1.táblázat)

A gazdaszervezetre nézve általában fajspecifikusak, de a 

kiváltó ágens szempontjából nagy mértékben aspecifikusak.

Az emberi interferonoknak a jelenleg általánosan el
fogadott felosztás és nomenklatura (113) alapján három 

csoportját különböztetjük meg:
- HuIFN-alpha - fehérvérsejtek által

tős szálú RNS (dsRNS) hatására termelődik, 14 altípusa 

ismert (1, 72).

vírusok vagy ket-

HuIFN-beta -fibroblaszt sejtek termelik vírusok, vagy 

dsRNS hatására, 2 altípusát ismerjük (1).

HuIFN- gamma-fehérvérsejtek termelik antigének vagy 

mitogének hatására, egyetlen altipusa ismert.

Jelen értekezés tárgya a HuIFN-alpha laboratóriumi és 

üzemi szintű előállitására és tisztítására szolgáló mód
szer ismertetése, ezért a továbbiakban - a történeti is
mertetés feltétlenül szükséges részeitől eltekintve -
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kizárólag ezen interferőn-típussal fogok foglalkozni.

В .) Történeti ismertetés

3, ) Általános áttekintés

Isaacs és Lindemann 1957-ben megfigyelte, hogy ha UV 

sugárzással inaktivált influenza vírussal kezelt csirke- 

emhrió sejteket élő influenza vírussal fertőztek, a ví* 

rus szaporodás csökkent mértékű volt (59«) Feltételezték, 

hogy a gátlásért egy szoluhilis faktor felelős, amit a 

jelenségről (vírusinterferencia) "interferon"-nak nevez
tek el. Az egyes szkeptikusok által ekkor még hipoteti
kusnak kikiáltott anyagot hamarosan azonosítani tudták 

és fehérjetermészetét is igazolták (69)» sőt 1959-ben Но 

és Enders (56) az interferon (továbbiakban: IFN) anti- 

virális hatásának kvantitatív mérésére alkalmas módszert 
is kidolgozott. Az emberi fehérvérsejtek IFN termelő 

képességéről először Gresser számolt be 1961-ben (48). 

Hamarosan kiderült, hogy az IFN antivirális hatásán ki- 

vül sejtosztódást gátló (95) és immunmoduláns (67, 68) 

hatással is rendelkezik, mi több, még saját képződésének 

mértékét is képes befolyásolni (70.)

Az emberi IFN-nal kapcsolatos kutatások második szaka

szát 1966 tói számítjuk, amikor Strander és Cantell olyan 

eljárást ismertettek (115), amely segítségével jelentős
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mennyiségű HuIFN-alpha előállítása vált lehetségessé. 

Intenzív kutatás indult meg az IFN antivirális és sejt- 

osztódást gátló hatásainak jobb megismerésére. Az emberi 
IFN-ről is kimutattták, hogy anticelluláris aktivitása 

van (19* 42), majd állatkísérletekben bebizonyították, 

hogy az IFN in vivo is képes gátolni mind a transzplan- 

tált, (48, 49, 50), mind a kémiai karcinogenezis utján 

(4) malignus tumorok növekedését. Akadtak 

ugyan olyan adatok, melyek szerint az antivirális és az 

anticelluláris aktivitás fizikai utón szétválasztható 

egymástól (27), de a biokémiai módszerek fejlődésével 
- mikor lehetővé vált a tiszta, szennyező fehérjéktől 
mentes IFN-preparátumok előállítása, - bebizonyosodott, 

hogy mindkét tulajdonságot az IFN molekula hordozza. Ezt 
az ellentmondást csak a genetic engeneering technika 

fejlődése oldotta fel, ekkor derült ki ugyanis, hogy a 

HuIFN-alpha nem egy? uniform molekulákból álló fehérje 

(72), hanem több, hasonló fizikokémiai és biológiai tu
lajdonságokkal rendelkező, de egymástól elválasztható 

IFN- molekulákból álló proteinkeverék, melynek egyes ele
mei inkább antivirális jellegűek, másoknak anticellu
láris hatása kifejezettebb, ismét mások fő szerepe az 

előző molekulák hatásának potencirozása, de végső fokon 

valamennyi IFN- altípus hordozza kisebb-nagyobb mérték
ben vdamennyi, az IFN-ra jellemző tulajdonságot.

kiváltott
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Széles körű tanulmányozás alá vetették az IFN immun

rendszert moduláló hatásait (46, 55, 71» Ш» 129)»
í

valamint a sejtmembrán tulajdonságait befolyásoló képes
ségét is (17, 41, 122), Vizsgálták fizikokémiai tulajdon
ságait (126), megállapították, egyes szubtípusok amino- 

sav-sorrendjét (1, 95/b),és az őket kódoló DlJS-szekven- 

ciákat (64) is.

Az IFN-kutatás újabb határkövét 1980 jelentette, ami
kor Weissman és munkatársai bejelentették, hogy genetic 

engeneering technikával az egyik HuIFltf-alpha gént beépí
tették Escherichia coli-ba,. és sikerült a baktériummal 

emberi IFN-t termeltetniük (91). Azóta több más csoport 

is sikeresen megoldotta ezt a feladatot 

ma már nagyüzemi méretekben is termelnek HuIFN-alpha al
típusokat.

(2, 66, 72), és

Az 1983. év hozta a legújabb nagy sikert: Merrifield 

és munkatársai ez év májusában bejelentették, hogy szin
tetikus utón sikerült előállítaniuk a HuIFH-alpha 1. és 

2. altípusát (86).

2.) A KuIFH-alpha kisérleti alkalmazása a vírus- és 

tumorterápiában•

Az IFN antivirális hatása természetszerűleg felvetet
te annak a lehetőségét, hogy a vírusos megbetegedések - 

még ma is elég szerény eszköztárral biró - terápiájában



5

alkalmazzák. Az ezzel kapcsolatos első kísérletek ugyan

csak az IFN felfedezőjének nevéhez fűződnek: Isaacs al
kalmazta elsőként embereken terápiás céllal az IFN-t - 

himlő védőoltások szövődményeinek megelőzése céljából 
(59/b). Kísérleteinek sikerén felbuzdulva a kutatók szá
mos más vírussal szemben vizsgálták - s vizsgálják ma is - 

az IFN terápiás alkalmazásának lehetőségét. Ezek közül 
- a teljesség igénye nélkül és kizárólag a HuIFN-alphával 
elért eredményeket emlitve- álljon itt néhány Ígéretes 

adat: Jó eredményeket értek el Herpes simplex 

sek kezelésében mind in vitro (80, 83), mind in vivo 

(61, 114), Gyorsabbá és enyhébb lefolyásúvá tették IFN- 

-kezeléssel a Herpes zoster fertőzéseket (36) és hosszabb- 

-rövidebb ideig tartó átmeneti javulást tapasztaltak 

veleszületett cytomegalovirus fertőzésekben (35). Komoly 

sikerrel alkalmazták a HuIFN-alpha-t vírusos eredetű 

felsőlégúti megbetegedések prevenciójára járványok ide
jén (58), Biztató eredményeket értek el congenitalis 

rubeolában a vírus-űrit és visszaszorításában (3), és 

hatásosnak bizonyult a HuIFN-alpha terápia hepatitis В 

vírus fertőzésekben (29, 30, 47, 114),

fertőzé-

Az interferon több komoly előnnyel is rendelkezik az 

antivirális terápiában használatos egyéb anyagokkal szem
ben, Emberi eredetű fajspecifikus fehérje lévén nem ren
delkezik antigenitással az emberi szervezetben (18), az 

antivirális terápiában alkalmazott viszonylag alacsony
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dózisokban nincs számottevő, a kezelést akadályozó 

mellékhatása (3), végül pedig a terápiás próbálkozások 

két évtizede alatt az IFN-ra eredetileg érzékeny vírusok 

között még soha nem tapasztalták rezisztencia kialakulá
sát (90, 118), ami eddig egyedülálló jelenség a fertőző 

ágensekkel szembeni küzdelemben.

Az IFN tumorgátló hatásának állatkísérletekben 

történt bizonyítása után hamarosan elkezdődtek ekísér
letek a HuIFN-alpha kipróbálására az emberi tumoros meg
betegedések kezelésében. Az első eredmények H. Strander 

és munkatársai nevéhez fűződnek (116), akik a stockholmi 
Karolinska Hospital-ban megoperált osteosarcomás betegek 

adjuváns kezelésére alkalmaztak HuIFIJ-alphát 1972-73-ban. 

Értékelték a betegek két éves (116) és öt éves (117) 

túlélését (60 %) a történeti (10 %) és a más svéd kór
házakban kezelt egyidejű (30 %) kontrollcsoporthoz képest. 

Pozitiv eredményeik nyomán számos egyéb tumoros beteg
ségben vizsgálták az interferonok hatását, és az egyes 

HuIFIJ- típusok tumorellenes spektrumát eltérőnek talál
ták (17, 53). A HuIFH-alpha kedvező terápiás hatást mu
tatott myelomában (53, 88), sőt annak HuIFIÍ-beta (17) 

és citosztatikuia rezisztens (57) eseteiben is.
A páciensek 50-60 %-ában értek el remissziót non-Hodgkin 

lymphomában (53, 89), mig drog-rezisztens mellráknál az
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esetek 30 %-ában regisztráltak öt éves túlélést (53)» 

Legjobb eredményről idáig a juvenilis gégepapilloma 

kezelésében számoltak be* a HuIFN-alphával kezelt 

valamennyi páciens teljes klinikai és szövettani tünet
mentességig gyógyult, és két éven belül egyetlen eset
ben sem észlelték a tumor kiújulását (45, 54)*

Történtek kísérletek immunológiai eredetű és tisz
tázatlan etiológiájú neurológiai kórképek IFií-terápiájára 

is (28), de e téren számottevő eredményt mindezideig nem 

értek el.

3•) I?N-termelés-vizsgálata egyes betegségekben

Az IFN-nak - terápiás hatása mellett - más jelentős 

szerepe is lehet a gyakorlati gyógyitó munkában. Az egyes 

kórképekben szenvedő betegek fehérvérsejtjeinek IFB- 

termelő képességét vizsgálva értékes információkat nyer
hetünk az adott betegség etiológiájának és patomechaniz- 

musának tisztázására • Bizonyos betegségekben (pl. urémia) 

az IFIT- termelő képességnek prognosztikai jelentősége is van 

(43, 44), sőt egyes esetekben diagnosztikai értékű is lehet. 

A 80-as években e területen is egyre intenzivebb kutatás 

folyik. A korábban már kidolgozott standard HuIFN-alpha 

termelési módszerek (részletesen ld. D/pont) segítségével 
vizsgálták az egészséges populáción belül az .. IFlf^-termelő
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képesség egyedi eltéréseit (43. 44).
Megállapították, hogy egészséges felnőtt emberek 

fehérvérsejtjeinek IFN-termelő képessége kb 35 éves kor
ig egyenletes, utána az életkor előrehaladtával arányosan 

csökken, valamint^hogy a nők fehérvérsejtjei átlagosan 

1.5-szer több IFN-t képesek termelni mint azonos korú fér
fiakéi (Boromisza. Cs és Tóth S 

gálták a HuIFN-alpha termelő képesség alakulását akut 
limfoid leukémiában (93, 114), és azt találták, hogy a 

betegek fehérvérsejtjei saját szérumban inkubálva nem képe
sek IFN-t termelni, míg borjusavóval kiegészített tápfolya
dékban IFN-produkciójuk szignifikánsan alacsonyabb az 

egészséges konlrollókénál. Nem tisztázott, hogy a betegek 

saját savójának represszor hatása valamely, a betegségre 

jellemző faktor megjelenésének következménye, vagy csupán 

aspecifikus gátlásról van szó, ugyanis egészséges donorok 

limfocitái is szignifikánsan alacsonyabb IFIJ-termelést 

mutatnak saját savóban inkubálva ugyanazon sejtpopuláció
ból készült borjúsavós kontrolihoz képest (43). Szignifikán
san alacsonyabb IFN-termelő képességet észleltek urémiá- 

ban is (43, 44, 114). Meg kell azonban emliteni, hogy króni
kusan urémiás betegek az első 10-50 dializis folyamán jelen
tős remissziót mutattak az IFN-termelő képességben, sőt 

e csoportban szignifikánsan magasabb titereket észleltek 

Sendai vírussal történt indukcióra, mint az egészséges 

kontrolloknál. Ugyanakkor a betegség progressziója folyamán

nem közölt adatok). Vizs-• f
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a sejtek fokozatosan elveszitik IFN-termelő képességüket 
és kb 450 dializis után megszűnik az IFN-produkció. Az 

IFN-termelő képesség károsodását észlelték akut és 

krónikus glomerulonephritisben (38), Bechterew-kórban és 

rheumatoid arthritisben (Boromisza Cs
nem közölt adatok), mig fokozott IFN-produkciót ta£ltak 

Down-kórban (114) és diabetes mellitusban (Tóth S
nem közölt adatok). Megjegyzendő, hogy 

Bechterew kórban plazmaferezis hatására a Hu IFN-alpha 

termelés a második harmadik, a HuIFN-gamma termelés pe
dig a harmadik-ötödik kezelés után helyreáll, és az 

egészséges kontroll szintet mutatja. Az IFN-termelő képes

ség diagnosztikai hasznositása elképzelhető ez esetben 

a plazmaferezis hatásának értékelésére, mig a diabetesben 

a latens kórképből a manifeszt betegségbe történő átmenet 
egyik legkorábbi jele az IFN-termelő képesség jelentős 

(2-3 szoros) megemelkedése.

és Lődi КTóth S*» •» • 1

és•»

Boromisza Cs •»

4.) A__HuIFN-al£ha_termelése_és_tisztítása

A kísérleti adatok alapján ma már vitathatatlan tény, 
hogy a HuIFN-alpha fontos és szükséges gyógyszer a vírus- 

fertőzések és egyes daganatos betegségek terápiájában. 

Széles körű alkalmazásának azonban gátat szab az a tény, 
hogy mindmáig nem áll elegendő mennyiségben a gyógyito or

vosok rendelkezésére. Az IFN-nal kapcsolatos kutatások
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egyik alapvető feladata ezért az IFN-termelés és 

tisztítás volumenének növelés?, új, olcsóbb és hatékonyabb 

eljárások kidolgozása. Ezen a területen K.Cantell és munka

társai fejtettek ki úttörő jellegű tevékenységet.

Strander és Cantell már 1966-ban leírták egy módszert, 

amellyel laboratóriumi méretekben viszonylag nagy mennyi

ségű (magas titerű) HuIFN-alphát tudtak előállitani fehér

vérsejtekben Sendai vírus segítségével (115).

Az eljárás továbbfejlesztésével már ipari méretekben is elő 

tudtak állítani nyers (19), majd részlegesen tisztított 

(20) HuIFN-alphát. A tisztítás alapelve a KSCN-nel történő 

kicsapás és az azt követő alkoholos frakcionálás K.H. Fantes 

ötlete alapján (37) született meg. Az alapvető eljárást 

(2o), amely számos más HuIFN-alpha termelési módszer 

(16, 74, 78, 108 ) kiindulási pontjául szolgált, maga 

Cantell is továbbfejlesztette mind a termelés (21, 23),mind 

a tisztítás (21, 22, 24,) tekintetében, és a jelenlegi 

technológiával átlagosan 5 x 10^ NE/ml antivirális aktivi

tású nyers terméket képes előállitani ipari méretekben (23), 

és ebből 70 %-os kitermeléssel hoz létre a klinikai terápiá
ra alkalmas tisztaságú (10^NE/mg fehérje) preparátumot (24).

Más kutatók ettől eltérő termelési és tisztítási mód

szereket is kidolgoztak. Egyes eljárásokban Sendai vírus 

helyett Newcastle disease vírust(127) vagy blue tongue 

vírust (128) használtal>^»d^icérként• A tisztítási folyamatban
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kromatográfiás lépéseket alkalmaznak (74), az utóbbi 
időben pedig népszerű és igen nagy tisztulást ered
ményező eljárás hódit tért a HuIFN-alpha tisztításban, 

az immunadszorpciós kromatográfia (2, 85).
Új távlatokat nyitott a HuIFN-alpha termelésben a 

genetic engeneering segitségével baktériumsejtekben ter

melhető (91) un« rekombináns HuIFN-alpha (HuIFNr-alpha), 
melynek előállítása lényegesen olcsóbb a hagyományosnál, és 

a termelő baktériumsejtek - a fehérvérsejtekkel ellen
tétben - korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésre.
Ennek ellenére a hagyományos módon termelt HuIFN-alphára 

még sokáig - és egyre nagyobb mennyiségben - van szükség, 
mivel a HuIFNr-alpha megfelelő klinikai kipróbálása még 

éveket vesz igénybe, és néhány tekintetben komoly hát
rányokkal rendelkezik a hagyományoshoz viszonyítva.
A HuIFN-alpha ugyanis monoklonális, azaz csak egyetlen - 

a beépített gén által kódolt - altípust tartalmaz a 

fehérvérsejtekben termelődő vegyes IFN-populációval ellen
tétben, igy alkalmazásakor nem érvényesülnek az egyes 

altípusok potencirozó kölcsönhatásai, amelyeket Strander 

már első osteosarcomás kísérletei alkalmával intuitiv 

módon észrevett (117). Emellett a HuIFNr-alpha a megfelelő 

természetes altípushoz képest 10 aminosavval többet tar
talmaz. Ez a többlet a baktériumgenom által kódolt szek
vencia, amelynek a jelenléte immunogénné teheti a HuIFNr- 

-alphát az emberi szervezetben (17).
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C «^Az interferon-kutatás Magyarországon

Hazánkban is viszonylag korán, 1964-ben megkezdődtek 

az IFIT-nal kapcsolatos kutatások a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem (SZOTE) Mikrobiológiai Intézetében Dr.Béládi Ilona 

és Dr.Mécs Imre irányításával (75, 96). Itteni munka- 

csoportnak sikerült a világon először igazolni, hogy a 

humán patogén adenovirusok nonpermissziv csirkesejtekben 

képesek IFN-t indukálni (5)» Később igazolták ezt a tényt 

az onkogén 12-es tipusra vonatkozóan is (6, 98), majd a 

vizsgált tipusok e képességét in vivo körülmények között 

is igazolták (7, 97). Ugyanez a csoport demonstrálta első
ként az adenovirus-csirkesejt rendszerben, hogy egyes 

esetekben a virális strukturfehérjék is elegendőek az 

IFU-indukcióhoz (65'). Vizsgálták az IFIT iramunoszuppressziós 

hatását in vitro (8) és in vivo (9) körülmények között, 

lamint az IFN-nak saját képződésére gyakorolt (priming) 

hatását in vitro (100),és in vivo (105). Beszámoltak arról 
is, hogy az IF1J antivirális és priming hatása egymástól 
fiziokémiai módszerekkel elválasztható (102).

Áz Intézetben indult meg hazánkban elsőként a HuIFH- 

-alpha termelésével és hatásaival kapcsolatos kutatás is.
Vizsgálták az IFH termelődését befolyásoló tényezőket 

és anyagokat (63, 76, 77, 78), az HuIFlí-alpha priming- 

-hatását (ЮЗ, Ю4), valamint az IFN és egyéb limfokinek 

kölcsönhatásait a képződés során (31, 32, 33). A klasszikus

va-
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Cantell módszerből (2o) kiindulva kidolgoztak egy 

- a jelen értekezés tárgyát is képező - olcsó, termelékeny 

és üzemi méretekben is alkalmazható eljárást a HuIFIT-alpha 

termelésére (12, 15, 16, 81, 83) : az eljárásra (82) ala
pozott nagyüzemi termelés 1983- márciusában indult be az 

Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyárban; valamint az indu-
cerként használt Sendai vírus-készitmények indukciós képes

megbízható tesztelésére (62, 84).ségének gyors és

Szoros együttműködést alakitott ki az Intézet az IFIT- 

-kutatás nemzetközi élvonalába tartozó intézetekkel (109, 
110, 120), amely ma is gyümölcsöző eredményekkel jár(85,
86). Kiterjed az együttműködés a Magyarországon, egyéb 

kutatóhelyeken folyó IFN-munkákra is (43, 44, 46,63, 65*94).

Végül, de nem utolsó sorban a magyar IFU-kutatók 

komoly hangsúlyt helyeznek a szakmai és szélesebb körű 

ismeretterjesztésre, rendszeresen tájékoztatják az érdek
lődődet a hazai és a nemzetközi IFN-kutatás pillanatnyi 

helyzetéről (10, 11, 13, 14, 40).
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II. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

A.) Anyagok

1.) Fehérvérsejtek

Kísérleteinkben egészséges donoroktól származó, gyógy
szertári készítésű ACD oldattal 1:5 arányban stabilizált 

vérből nyert vegyes fehérvérsejt-populációt használtunk, 

kivéve néhány speciális esetet, amikor a heparinnal stabi- 

lizált vérből származó fehérvérsejt-populáció IFN-termelő 

képességét vizsgáltuk. Az egyes donorok véréből elkülöní
tett fehérvérsejt-koncentrátumokat (buffy coat-okat) továb
bi feldolgozás előtt összeöntöttük. Ez a nagy volumenű 

termeléshez elengedhetetlen lépés, a laboratóriumi méretek
ben végzett kísérleteknél pedig biztosítja a fehérvérsejt- 

anyag randomizálását, az egyedi IFN-termelő képességek 

különbségeiből adódó eltérések kizárását. A fehérvérsejte
ket egyes kísérletektől eltekintve (Id. "Eredmények" feje
zet A/l.) a vér levételétől számított 24 órán belül dol
goztuk fel.

2.) Tápfolvadékok

a.) IFN-termelési vizsgálatainkban kipróbált és fel

használt tápfolyadékok: Eagle-féle tápoldat
(Glasgow módosítás)

Eagle-féle tápoldat 

(Joklik módosítás)

Eagle-féle tápoldat 

(Dulbecco módosítás)
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Hank-féle oldat
Gey oldat
NaGl-os foszfátpuffer (PBS)

b.) IFN antivirális értékméréséhez és biológiai ak
tivitásainak vizsgálatához használt szövettenyé
szetek tápfolyadékai:

Eagle-féle tápfolyadék 

RPHI 1640
A tápfolyadékokat vagy előre összeállított por- 

táptalajből (Plow Laboratories), vagy házilag, Reanal 
gyártmányú vegyszerekből készítettük.

' 3.)Szérumok

a.) IFN-termeléshez használt szérumok és szérumfrakciók: 
inaktivált teljes 'borjúszérum (Phylaxia) 

teljes ..humán szérum (SZ0T2 Vértranszfuziós' Állomás), 
(NH^)^SO^-tal (Reanal) gamma globulin-mentesitett 

humán szérum (SZOTE Vértranszfuziós Állomás), 

alkoholos frakciónálássál gammaglobulin-mentesitett 

humán szérum (Országos Hematológiai és Vértranszfuziós 

Intézet*OHVI)
polyethylenglycollal (PEG: Ms: 6000; Pluka A.G.) 
gammaglobulin-mentesitett humán szérum (OHVI) 

human albumin (Plow Laboratories) 

human albumin (Human Oltóanyagtermelő Vállalat)



16

b*) Egyéb vizsgálatokhoz (Módszerek: 5» 6, 7») szük
séges szövettenyészetekhez felhasznált szérumok: 
inaktivált teljes borjúszérum (Phylaxia) 

kolosztrummentes újszülött borjúszérum (Phylaxia) 

fotális borjúszérum (FOS,Flow Laboratories)

4.)Inducer

HuIFN-alpha inducerként Sendai virust (Cantell strain) 

alkalmaztunk, amelyet különleges, patogén kórokozóktól 
mentes (SPF) tojásokban (Kakucsi "Március 21" MgTsz ) 
szaporítottunk.

5.) A HuIFN-algha^termelésben_felhasznált^eszközök

A bufíy coat-ok feldolgozását Janetzky K70 D, valamint 

Sorwall RC-3B tipusú centrifugával végeztük. Az inkubá
ció a termelési térfogattól függően háromféleképpen tör

tént:
a.) 100 ml-es Erlenmayer lombikokban Gyrotory G76 

(New Brunswick Scientific Co: USA), Vibrotherm 

(Labor Mffi) és Elpan 357 (Poland) tipusú termosztált 

rázógépekben 37°C-on;

b.) 500 vagy 1000 ml-es véradós üvegekben MLW EIN
( Mechanik Prüfgeräte Medingen) tipusú ultratermosz

táttal reguláit vízfürdőben 37°C-on, ahol a sejt- 

szuszpenzió kevertetését IKA Combimag RC tipusú mág- 

keverővel vagy Biostir ( Wheaton ) tipusú mág

neses keverőasztallal és 6 mm x 35 mm-es teflon-

neses
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bevonatú mágneses keverőrúddal oldottuk meg:

c.) házi készítésű 6000 ml-es széles szájú gömb

lombikokban HETO (Denmark) tipusű vízfürdős, termosz- 

tálható mágneses keverőasztalon, házi kivitelezésű 

teflonszárnyas mágneses keverőrudakkal.

6.) Antivirális értékmérés

HuIFN-alpha készítményeink antivirális aktivitását CV-^ 

(majoravese hámszövet eredetű) és WISH (human amnionepi - 

thel eredetű) permanens sejtvonalakon vizsgáltuk 

vesicularis stomatitis virussal (VSV) szemben, illetve 

WISH sejtvonalon encephalomyocarditis (EMC) virussal 
szemben, A kapott értékek standardizálására a NIH ál
tal rendelkezésünkre bocsátott: nemzetközi standard 

HuIFN-alpha preparátumot (IT0 G-023-901-527) használtunk, 

A méréseket lapos profilú "Linbro" mikrotitráló leme
zeken (Cooke Microtiter Plates: Dynatech)' végeztük.

7,) Egyéb biológiai aktivitások mérése

a,) Készítményeink sejtosztódást gátló hatását HEp2
(humán gégekarcinoma eredetű) sejteken monolayer kul
túrában és K562 (humán eritroleukémiás eredetű) sej
teken szuszpenziós kultúrában mértük.

b,)Preparátumaink természetes ölősejt (NIC) aktivitásra 

gyakorolt hatásának vizsgálatához effektor sejtként
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heparinnal (Chinoin) stabilizált friss teljes
emberi vérből Ficoll (Pharmacia)- Uromiro (Bracco:
Italia) gradiensen izolált "0n (nonB,nonT) limfocita

51populációt, célsejtként pedig Cr^ -gyei (Amersham) 

jelölt K562 sejteket alkalmaztunk.

c.)Az antitest-függő celluláris citotoxicitási (ADCC) 

reakcióra kifejtett IPN-hatás vizsgálatához ugyan
azon effektor sejt-populációt vettük igénybe, mint 

az NIL reakció esetében, célsejtként pedig friss em
beri "0" Rh+ vérből nyert vörösvértesteket, amelyek
re Cr51-gyei történt jelölés, majd emésztés után 

anti-D ellenanyagot (Human Oltóanyagtermelő Vállalat) 

kötöttünk.
A minták radioaktivitásának mérése mind ab,), 

mind a c.) tipusú kisérletekben NZ 310 tipusú mérői* 

helyen, Ж350/А,Б tipusú gammaszámlálóval (Gamma 

Művek) történt.

8,) Tisztitás

A HuIFN-alpha tisztítás első lépéséhez Reanal gyárt
mányú pp KSCN-t és 96 %-os alkoholt használtunk, A 

pH változást Radiometer (Denmark) tipusú pH-mérővel 
követtük, A második tisztítási lépésben oszlop- 

kromatográfiát végeztünk Sp Sephadex C-25 (Pharmacia) 

töltettel, Ultrorac (LKB, Svédén) frakciókollektorral.
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Az egyes minták fehérjetartalmát Folin-Ciocaltau mód
szerrel (Merck A.G.), vagy mikro Comassie-blue módszer
rel (Bio-Rad: USA) határoztuk meg súly szerint kimért 

bovin szérumalbumin standard mellett tínicam SP 800 foto
méter segítségével.

9«)Sterilizálás

HuIFN-alpha készítményeink sterilitását 0.22 um pórus
méretű Milipore membránfiltérén történt átszűréssel biz
tosítottuk.

B.) Módszerek

1.)

Az egészséges donoroktól levett, ACD-vel stabili
zált véreket véradós üvegekben Janetzky K70 D centri
fugával 600 g-n centrifugáltuk, majd az egyes frakció
kat (plazma, buffу coat, vvt massza) plazmaleszívó 

szerelékkel elkülönítettük egymástól. A buffy coat-okat 

(fehérvérsejtekben gazdag plazma-frakciók) összeöntöttük 

és további felhasználásig (legfeljebb 24 órán át)+4°C-on 

tároltuk. A buffy coat vörösvértest-tartalmának eltávo

lítására 0.83 %-os NH^Cl-oldattal hemolizist végeztünk*

A buffy coat-ot négyszeres térfogatú NH^Cl-oldattal 
összekeverve 0°C-on inkubáltuk 10 percig, majd +4°C-on 

550 g-n centrifugáltuk 10 percig. A felülúszót elöntöttük,
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a sejtekből pedig savómentes tápfolyadékban (Eagle- 

-féle tápoldat, vagy MSK) 1-2 x 108sejt/ml koncentrá
ciójú szuszpenziót készítettünk. Ezután a fent ismer
tetett körülmények között ismételt hemolizist végez

tünk. 1 rész sejtszuszpenzió: 9 rész NH^Cl— oldat arány
ban. A sejtek újabb szuszpendálása- ha a kisérleti kö
rülmények másként nem 

tartalmú savós (borjú vagy humán) tápfolyadékban tör
tént. Végül sejtszámlálás után a sejtszuszpenziót táp
folyadékkal a kivánt sejtkoncentrációra higitottuk.

kivánták, - 2 mg/ml fehérje-

2.) Humán gammaglobulin-mentes_szérum készítése

Kiindulásként stabilizátor nélkül levett vérből szárma
zó szérumot vagy heparinnal stabilizált teljes vér-

Ehhez 0°C-on állandó kevertetésplazmát használtunk fel. 

közben apránként adagolva adtunk 24.6 % vég
koncentrációig. A keletkezett csapadékot, amely a teljes
gammaglobulin mennyiséget tartalmazta,centrifugál ássál 
távolitottuk el (Janetzky K70 D, +4°C, 1200 g, 3o perc), 

majd a felülúszót Tecno 50-C típusú kapilláris-diali
zátorban ( "művese”; Archisan S.P.A.: Italy) PBS-sel szem
ben dializáltuk teljes (NH^)^SO^-mentességig. A gamma

globulin mentes szérumot Schleicher-Schuell szűrő- 

berendezésen 0.2 um pórusméretű membránnal sterilre 

szűrtük és felhasználásig -20°C-on tároltuk.
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3,)Inducer termelése

Az inducerként alkalmazott vírust (Anyagok, 4«) -70°C- 

on tárolt szaporító törzsanyagból aszeptikus körülmények 

között oltottuk az embrionált SPF tojások allantois üregé
be, Az oltás optimális körülményeit kísérleti utón hatá
roztuk meg. Vizsgálataink alapján optimális fertőző adag
nak a 3xlO^TPDir/-1/tojás vírusmennyiség bizonyult, (l.ábra)

A tojásokat a vírussal történt fertőzés után 72 óráig 

inkubáltuk Petersime (Denmark) gyártmányú 2500 férőhelyes 

keltetőgépben 37°C—on 80 %-os páratartalomban.
Az inkubációs, idő optimalizálását három paraméter alap
ján végeztük: a kitermelt vírus hemagglutinációs aktivi
tása, infektiv titere és IFN-t indukáló képessége. Ered
ményeink azt mutatták, hogy a hemagglutinációs aktivitás 

amelyet világszerte az IFIT-indukciós képesség jellemzésére 

használnak - egyenes arányban növekszik az inkubációs idő
vel, a viruskészitmények infektiv titere és IFN-t indukáló 

képessége azonban az inkubáció 3,napja után nem növekszik 

(2,ábra). Ez a tény arra utalt, hogy az inkubáció 4,napján 

már csak inkomplett viruspartikulák és / vagy oldható 

hemagglutinin molekulák keletkeznek.

Az inkubáció befejeztével a tojásokat 24 órára +4°C-ra 

helyeztük az embriók elpusztitása céljából, majd a tojások 

allantois folyadékát steril plazmaleszivó szerelékkel aszep-- 

tikus körülmények között leszívtuk és összegyűjtöttük. Az 

inducert ezután szétmértük ás tisztítás után (Eredmények, С/ 2 ) 

vagy további kezelés nélkül -70°C-on tároltuk felhasználásig.
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4.)Inducer értékmérése

Inducer mintáink értékmérését többféle módon végeztük, 
és az egyes paraméterek között szoros korrelációt tapasz

taltunk (az egyedüli kivétel az Eredmények С/ 2.pontjában 

részletes ismertetésre kerül), 

a.) Hemagglutinációs titrálás: Elvégeztük Cantell-féle 

standardizált csóagglutinációs módszerrel (2o), 

Takátsy-féle mikrotitfcátoros eljárással és "U" profilú 

Linbro lemezekben félmikro eljárással. Ez utóbbi eset
ben 10-szeres alaphigitásból kiindulva 100 ul-ез tér
fogatú mintákat Titertek (Plow Laboratories) tipusu 

3 csatornás mikropipettával 2-es léptékben higitottunk 

PBS-ben, majd 100-100 ul 0.5 térfogat fo-os csirke 

vörösvértest szuszpenziót adtunk a mintákhoz, és a 

hemagglutináció létrejöttéig +4°C-on inkubáltuk a le
mezeket. Az inducer minták hejaagglutinációs titerének azt 

a legnagyobb higitást vettük, amely még teljes hemagglut 

nációt adott. A három eljárás azonos titereket eredménye
zett, ezért a legegyszerűbb kivitelezésű Linbro-lemezes 

félmikro módszert választottuk a rutinszerű értékmérés 

céljára.

b.) Infektivitás mérése: Inducer mintáinkból Hank-féle

oldatban lo-es léptékű higitási sorozatot készítettünk, 

és higitásonként 6-10 tojásba 0.1-0.1 ml virusszusz- 

penziót oltottunk.Standard körülmények között (ld.Uódszere 

3.) inkubáltuk a tojásokat, majd egyenként megvizsgáltuk
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allantois-folyadókuk hemagglutinációs aktivitását.

A minták infektivitását "50 %-os tojásfertőző dózis" 

(TFD^o) egységekben adtuk meg: infektivitás = 10n 

ahpl "n" az a legnagyobb higitás, ahol a 

fertőzött tojásoknak még 50 %-ában találtunk -hemagglu- 

tinációval kimutatható “Jvirusszaporodást.
"n" értéket szükség esetén lineáris regresszióval szá
mítottuk ki a kapott adatokból.

TED

Az aktuális

c.) Indukciós képesség mérése: 2 mg/ml fehérjetartalmú IISK 

tápfolyadékban készített, 200 NE/ml HuIEN-alphával elő-
7

10 sejt/ml koncentrációjú fehérvér-kezelt 20 ml-nyi, 

sejt-szuszpenzióhoz 1 ml nyers vagy 33 ul tisztított 

inducert adtunk és az Anyagok 5.a/ pontban leirt rend
szerben inkubáltuk 20 órán keresztül, majd megmértük a
termelődött HuIEN-alpha antivirális aktivitását 

(titerét). A kapott titerek nagysága jó korrelációban 

volt az inducer minták infektiv titerével, illetve 

hemagglutinációs aktivitásával (ez utóbbira ld.még 

Eredmények, С/ 2.).

d.) Gyulladásgátló hatás mérése: Kidolgoztunk egy gyors

és megbízható módszert (84) Sendai virus készítményeink 

indukciós képességének előrejelzésére. A módszer lényege 

röviden a következő: 8 hetes nőstény CFLP egerek egyik 

hátsó lábába 300 ug carrageenant (Viscarin 402, Marine 

Colloids Inc.) oltottunk, majd egy órával később 0.4 ml-nyit
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oltottunk Ъе a vizsgálandó nyers inducerből. 6 óra 

múlva az állatokat megöltük, és a két hátsó láb 

súlyméréssel végzett összehasonlításával meghatároz
tuk a carrageenan által kiváltott ödéma mértékét. A

szignifikánsan (p 0.005) gátolta a gyul
ladásos reakciót, és a gátlás nagysága igen jó korre
lációban (p 0.001 ) volt a vírusminta HuIEN-alphát 

indukáló képességével.

Sendai vírus

5.)Antivirális^értékmérés

a.) Lapos profilú Linbro lemezekben CV^ sejtekből mono- 

layert készítettünk. A sejtek tápfolyadékát (Eagle-féle 

tápoldat, Glasgow módosítás 5 % inaktivált teljes borjú
savót tartalmaz) 100 ul friss tápfolyadékra cseréltük, 

majd az első lyukakba a vizsgálandó HuIEN-alpha mintákból 
100-100 ul-t mértünk, és 8 vagy 12 csatornás titertek 

mikropipettával 2-es lép sékű higitási sorozatot készí

tettünk. A lemezeket 37°C-on, 5 % COg tenzióban inkubál- 

tuk 20-24 óráig. Ezután 100-100 ul-t mértünk minden lyuk
ba a 10^ fertőző egység/ml koncentrációjú VSV(Indiana 

3zerotipus) szuszpenzióból, és a lemezeket további 

24 órán át inkubáltuk a fentebb leirt körülmények között. 

A virus citopátiás hatását invert mikroszkóppal vizuális 

utón értékeltük. Az IFH-hatás végpontjának (V ) azt a 

maximális hígítást tekintettük, ahol a jelenlévő НиГРН- 

-alpha mennyiség a sejtek 50 %-át még megvédte a virus
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sejtkárositó hatásától. A vizsgálandó minták mellett 

valamennyi lemezre ismert titerű standard HuIFN-alpha 

preparátumot is bemértünk, és e standard minták segít
ségével határoztuk meg készítményeink antivirális 

titerét nemzetközi egységekben (NE). A számitás alapja 

a következő képlet volt:

V /m x T = a minta titere NE/ml-ben,
Vs
V = a vizsgált minta antivirális hatásának m

végpontja
Vg= a standard preparátum antivirális hatásának 

végpontja

ahol:

T = a standard preparátum antivirális titere 

NE/ml-ben

b.) WISH sejteken VSV-vel történő fertőzés esetén a módszer 

a fent ismertetettel azonos, azzal az eltéréssel, hogy 

a megfelelő citopátiás hatás eléréséhez 5x10^ 

egység/ml koncentrációjú YSV szuszpenziót kell használ
nunk.

fertőző

c.) A WISH-EIÍC virus rendszerben a virusszaporodás gátlását 

(antivirális hatást) nem a citopátiás hatás vizuális 

vizsgálatával értékeltük, hanem a virus hemagglutinin- 

-hozamának csökkenését mértük. A teljes citopátiás hatás 

kifejlődése után (48 óra) a virust kimostuk a lyukakból;
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és megmértük az egyes vírusminták liemagglutinációs 

titerét a 4.a/ pontban ismertetett félmikro-módszerrel, 

azzal az eltéréssel, hogy a hemagglutinációhoz ez eset
ben 1 térfogat %-ob emberi "0" Rh+ vvt—szuszpenziót hasz
náltunk. Adott HuIFN-alpha mintánál az egyes higitások 

esetén kapott virushozamok közötti különbségeket grafiku
san ábrázoltuk, majd regresszioanalizissel állapítottuk 

meg azt a higitási értéket, ahol a virushozam az IFN- 

-kezelést nem kapott kontrolihoz képest 50 %-та csökkent, 
azaz az IFN-hatás végpontját (V^). A továbbiakban az a/ 

pontban ismertetett képletet alkalmaztuk a titer ki

számítására.
Megjegyzendő, hogy а с/ módszer az előzőeknél lénye

gesen érzékenyebb és megbizhatóbb, de bonyolult és 

rendkívül munkaigényes volta miatt sorozatos meghatározá
sok elvégzésére nem alkalmas.Jelentősége az előző két 

eljárás megbízhatóságának ellenőrzésében rejlik.

6.) Anticelluláris értékmérés

HuIFN-alpha készítményeink sejtosztódást gátló hatásának 

vizsgálatához a frissen inditott sejttenyészetek tápfolya
dékát a sejtszaporodás logarit'iikus fázisának kezdetén külön
böző HuIFN-alpha mennyiségeket tartalmazó tápfolyadékra cse

réltük. A tenyészeteket 37°C-on 5 % 00^ tartalmú atmoszférá
ban inkubáltuk 48 (K562), illetve 72 (Hep2) óráig.
A gátlás mértékét Buerker-kamrában végzett sejtszámlálással 
állapítottuk meg a kezeletlen kontroll tenyészetek sejt-
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számához viszonyítva. Ismételt méréseink során azt 

tapasztaltuk, hogy eredményeink szórása mind a kezelet
len, mind az IFN-kezelóst kapott tenyészetek esetén 

10 %-on szignifikánsan helül marad. Hatásos gátlásnak 

tekintettük tehát azokat az eseteket, ahol a gátlás 

mértéke elérte, vagy meghaladta a 20 %-ot. A kapott gát
lás értékeket grafikusan ábrázoltuk. A görbe regresszió- 

analizisével állapítottuk meg azt a HuIFIÍ-alpha mennyi
séget, amely pontosan 20 % gátlást okozott, és ezt az 

(antivirális nemzetközi egységekben kifejezett ) HuIFlv- 

-alpha mennyiséget tekintettük az adott sejtre vonat
koztatott egy anticelluláris egységnek.

7•) Ж. és ADCÖnaktivitásra gyakorolt IFH-hatás mérése

A méréseket az Anyagok 7b/, illetve с/ pontjában
ismertetett rendszerekben végeztük az alábbi módon: 

cAz 5x10 sejt /ml koncentrációjú effektor sejt szusz
penziót különböző HuIFN-alpha mennyiségekkel inkübáltuk 

18 órán át 10 % foetal calf seruraot tartalmazó RPMI 1640 

tápfolyadékban 37°C-on, 5 % CO^tenzióban. Ezután az effek
tor sejteket kétszer mostuk tápfolyadékkal 
gyei jelölt célsejtekkel 20: 1 arányban összekevertük, és 

6 (Ж), illetve 18 (ADCC) órás további inkubáció után a 

szuszpenziót lecentrifugáltuk, és felüluszójában meg
mértük a felszabadult izotópmennyiséget. A felüluszó 

radioaktivitása egyenesen arányos volt a célsejtek

majd a Cr"^
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pusztulásával. Ez utóbbit citotoxicitási %-ban feejez- 

tük ki, és a különböző HuIEN-alpha mennyiségeknek az 

egyes reakciókra gyakorolt hatását az áÉbbi módon szá
mítottuk ki:

citotoxicitás IFN-hatásra (cpm) - spontán citotoxicitás(cpm)
teljes bevitt radioaktivitás (cpm)

x 100 % = citotoxicitási %

8.)FehérJetartalom_mérése

HuIFN-alpha készítményeink fehérjetartalmát Eolin- 

-Ciocaltau módszerrel 75onii-es, mikro Comassie-blue mód-

595 nm-es hullámhosszon mértük.szerrel pedig

9.)Ovalbumin lattalommérége

líyers és tisztított inducer készítményeink, valamint 

HuIFN-alpha mintáink ovalbumin tartalmát RIA (radio
immunoassay) eljárással mértük.

10.) Sterilitáslevizsgálatok

Valamennyi készítményünk és résztermékeink (tápfolya-
szérumok, stb.) sterilitását 

húslevesbe, thioglykolát táplevesbe, Sabouraud levesbe 

és véres aggarra történt leoltással ellenőriztük, és a 

sterilitási próbák eredményeit 1 és 14 nap után olvastuk le.

dékok, NH^Cl-oldat,
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III. EREDMÉNYEK

A.) Fehérvérse.itek minőségének befolyása a HuIFN-
-alpha produkcióra

1.) Fehérvérsejtek kora:

A vér levételétől az interferon-termelés kezdetéig 

eltelt idő nagy mértékben befolyásolja a fehér
vérsejtek HuIFH-alpha termelő képességét (2.táblázat)

2. ) Febérvérse^t-koncentrátum_összététele

Ugyancsak lényeges szempont a fehérvérsejt-koncent- 

rátum összetétele, amely a vérkonzerválás techniká
jától és a szeparálás módjától függ. Kísérleteink 

alapján a HuIFN-alpha termelés szempontjából az 

ACD-AG oldattal (összetételét ld. az I. Függelék 1. 
alatt) stabilizált, transzfúziós zsákokban szeparált 

buffy coat-ot találtuk a legmegfelelőbbnek. A hepa- 

rinnal stabilizált vérből származó buffy coat 
abszolút sejtszáma egységnyi vérmennyiségre számitva 

lényegesen magasabb (2-3-szoros az ACD-AG-s vérhez 

képest), de IFN-termelésre sokkal kevésbé alkalmas 

(a HuIFN-alpha produktum azonos sejtmennyiségből a 

kontroll 5-10 %-a).
A véradós üvegekben történt szeparálás során a zsá
kos szeparáláshoz hasonló minőségű, de 50-60 %-kal 
kevesebb fehérvérsejtet nyertünk. A trombocita- 

-izolálás során nyert un. trombocita-maradék fehér-



30

vérsejtekben igen gazdag vérfrakció, összetétele 

azonban valamivel kedvezőtlenebb a buffy coat-énál 

(átlag 70 %-ob HuIFN-alpha produkció).

B.) Tápközeg minőségének hatása a HuIFIT-alpha termelésre

1.) Különböző tápfolyadékok összehasonlítása

As alaptápfolyadék (Eagle-féle tápoldat, Glasgow módo

sítás összetételét Id. I. Függelék 2. alatt) mellett több 

más tápfolyadékot, sóoldatot és pufferoldatot próbáltunk 

ki (3. táblázat).

2.) A módosított sókeverék

A munka ezen szakaszában azt tűztük ki célúi, hogy az 

IFN-produkció szinten tartásával az eredetinél olcsóbb, 

hazai anyagokból előállítható tápközeget dolgozzunk ki.

Kísérleti eredményeink alapján arra a következtétésre 

jutottunk,hogy a HuIFIÍ-alpha termelés szempontjából nem 

annyira a tápközeg szerves kiegészítő anyagai (aminosavak, 

vitaminok) lényegesek, inkább az alapközeg szervetlen só

összetétele a döntő. így végül az alapközeg szervetlen 

sóösszetételének enyhe módosításával egy olcsó sokeverék 

(4. táblázat) alkalmazása mellett döntöttünk. A módosított 

sókeverék (MSK) használatával elért eredményeket az 5. 

táblázat mutatja be.
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3•)Különböző szérumok hatása a HuIFN-alpha képződésre

A szérumhatás-vizsgálatok kezdeti szakaszában inak

tivált teljes borjúszérumot, fötális borjúszérumot, tel

jes emberi szérumot és (ЖН^ gammaglobulin-

mentesitett humán szérumot hasonlítottunk össze (6.táblá

zat ).

A továbbiakban különböző eljárásokkal gammaglobulin- 

-mentesitett emberi szérumok és tisztított 

-frakció hatását vizsgáltuk. Az egyes savók elektroforé- 

zissel megállapított összetételét a 7.táblázat, a HuIFN- 

-alpha produkcióra gyakorolt hatásukat pedig a 3.táblázat 

tartalmazza.

humán albumin-

4.)^_2SÍ^Í^g~hatás_vizsgálata

Ismeretes, hogy a kis mennyiségű HuIFN-alphával elő

kezelt (priming-olt) fehérvérsejt-szuszpenzió HuIFH-alpha 

produkciója jelentősen megnövekszik a kezeletlen szuszpen

zióhoz képest. Kísérleteinkben vizsgáltuk a kezeletlen 

és HuIFN-alphával előkezelt szuszpenziók IFÍT-termelésének 

kinetikáját (3. ábra), az optimális priming-dózist 

(4. ábra) és a hatékony előkezeléshez szükséges időt 

(5.ábra).

C.)Az inducerrel kapcsolatos vizsgálatok

1.) Azinducermgnnyigége

Se jtszuszpenzióinkat különböző hemagglutinációs egy

ségnyi mennyiségű inducerrel kezeltük. Ha egy inducer-sarzs
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különböző hígításait adtok a fehérvérsejtekhez (6.ábra), 

akkor egyértelmű kapcsolatot találtunk a vírusmennyiség 

és a képződött HuIFN-alpha mennyisége között. Ha azonban 

eltérő inducer-sarzsokból származó, azonos hemagglutiná- 

ciós egységeket tartalmazó, de eltérő térfogatú inducer- 

-mennyiségeket adtunk (7.ábra), akkor nem tapasztaltunk 

a fentihez hasonló összefüggést. Erős korrelációt észlel

tünk ellenben a bevitt inducer térfogata és a kapott 

HuIM-alpha titer között (S.ábra).

2.) Az inducer tisztítása

Az előző pontban ismertetett eredményekből arra követ

keztettünk, hogy az inducer virust tartalmazó allantois 

folyadék valamely, a HuIFN-alpha szintézisét gátló anyagot 

tartalmaz. Ettől az inducer tisztítása utján próbáltunk 

megszabadulni. Több módszer kipróbálása után /hemadszorp- 

ció-elució, gélszűrés) végül az ultracentrifugálással 

(I!3H Prepspin centrifuga, 300C0 g, 1 óra) történő tisz

títás bizonyult legeredményesebbnek (9.táblázat).

A tisztított vírussal végzett indukciós kísérletek 

eredményeit a 10. táblázatban foglaltuk össze. Megemlítendő, 

hogy a tisztítás során a viruskészitmény hemagglutinációs 

aktivitásának 50 %-át elveszíti, ennek ellenére indukciós 

képessége változatlan marad.
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3•)Az inducer adszorpciójának kinetikája

Megvizsgáltuk, hogyan kötődik az inducer a termelő 

sejtek felszínére (9«ábra). Az itt kapott eredményt az 

Eredmények D/ 3. pontjában leirt kísérletek adataival 

vetettük össze (ld. ott).

D.) Semi-crude készítmények

Az egyes biológiailag aktiv készítmények tisztasága 

specifikus aktivitásukkal (hatóanyag: hordozó arány) 

Jellemezhető. Az IFN készítményeket specifikus aktivitá

suk alapján négy tisztasági fokozatba sorolhatjuk:

preparátumok: specifikus aktivitás 'ClO^NE/mg 

protein

semi-crude preparátumok:specifikus aktivitás =
=10^-10^ NE/mg protein között 

részlegesen tisztított preparátumok: specifikus
aktivitás=10^-10^NE/mg protein 

között

tisztított preparátumok: specifikus aktivitás^
7

У10 NE/mg protein

crude

Az általunk előállított HuIFlí-alpha készítmények a 

"crude" kategóriába tartoztak. Ezeket legalább a "részle

gesen tisztított" minőségig 

klinikai kísérletekre alkalmassá váljanak. Az egyes tisztí

tási technikák részben elég költségesek, részben több-

tisztitani kell ahhoz, hogy
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kevesebb aktivitásveszteséggel járnak, ezért rendkrvül 
foltos , hogy a kiindulási termék specifikus aktivitása 

minél magasabb legyen. Munkánk következő részében ezért 

a nyers termék specifikus aktivitásának növelésével pró
bálkoztunk az elért titerek megtartása mellett.

1•)lápfolyadékcsere hatása a HuIFH-alpha termelésre

Megvizsgáltuk, hogy ha lecseréljük az inkubációs köze

get különböző minőségű tápfolyadékokra (10. ábra), ez 

hogyan befolyásolja a végtermék titerét. Az Eagle-féle 

tápoldatot (Glasgow módositás) és az HSK-t ismét azonos 

értékűnek találtuk. A tápfolyadékcserét kiméletes centrifu- 

gálással (Sorwall RC-3B, 450 g, 10 perc szobahőmérsékle
ten), majd dekantálás után az uj tápfolyadékban való 

szuszpendálással végeztük el. Ilymódon a fehérvérsejt 

veszteség 10 % alatt maradt.

2.)Szérumkoncentráció_a_cseretágfolyadékban

A továbbiakban csökkentettük a cseretápfolyadék fehérje
tartalmát (szérumkoncentrációját), és megfigyeltük, hogy 

ez a tényező hogyan befolyásolja a termelődő HuIFN-alpha 

mennyiségét. A 11. táblázat adatai azt bizonyitják, hogy 

0.2 mg/ml fehérjekoncentráció (az inditó tápfolyadék fehér
jetartalmának 0.1 -szerese) még nem csökkenti számottevő 

mértékben a végtermék titerét, ugyanakkor specifikus ak- 

tivitása meghaladja a 10 NE/mg proteint, vagyis eléri a 

"semi-crude" minőséget. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez
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az eredmény kizárólag a cseretápfolyadék fehérje- 

tartalmára vonatkozik. Amennyiben eleve alacsonyabb 

fehérjekoncentrációval inditjuk sejtszuszpenzióinkat, 

a kapott titerek lényegesen alacsonyabbak lesznek 

(12,táblázat), ami arra utal, hogy a sejteknek főként 

a priming időszakban van szükségük nagyobb mennyiségű 

fehérjére.

3.) A tápfolyadékcsereidőpontja

Kísérleteinkből kiderült, hogy a tápfolyadékcsere 

időpontja jelentősen befolyásolja a végtermék titerét 

(11, ábra). A kapott eredmények azt bizonyítják, hogy a 

•fehérvérsejtek annál sérülékenyebbek, (centrifugálás!), 

minél előbbre haladott állapotban van az IFN-szintézis. 

A tápfolyadékcsere optimális időpontja az indukciót 

követő lehetséges legkorábbi időpont, ami megegyezik az 

inducer-adszorpció dinamikus egyensúlyba jutásának ide

jével (Eredmények, C/3 pont).

E.) Tisztítás

1.)A módosított_Cantell-eljárás_

Crude készítményeinket a K.Cantell (2o) által leirt 

eljárás alapján próbáltuk tisztítani. A pH-emeléssel 
végzett frakcionált kicsapás 96 %-os alkoholból erősen 

változó kitermelést eredményezett. Vizsgálataink ki
mutatták, hogy azok a pH értékek, amelyeknél az egyes
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szennyező fehérje-frakciók kicsapódnak, mintáról 

mintára változhatnak. E tisztitási módszernél lénye

ges az ilyenkor keletkező csapadék optimális pH-érték- 

nél történő eltávolitása, mert ha ezt az értéket túl- . 

haladjuk, koprecipitáció révén jelentős IFN-veszteség 

keletkezhet, ha pedig túl korán távolitjuk el a csapa

dékot, romlik a tisztitás hatásfoka. Ezért az eredeti 

technológiát az alábbi módositással alkalmaztuk:

Egyenlő kis dózisokban (1 :1000 térfogatarányban )

0.1 M-os NaOH-t adagoltunk a tisztítandó mintához és 

folyamatosan regisztráltuk a pH-változást (Egy ilyen 

tipikus regisztrátum részlete látható a 12. ábrán).

A csapadék képződésekor a bemért lúg hatására pH-vál- 

tozás nem történt, a görbén jellegzetes plató jelent

kezett. A teljes csapadékkiválás után ismét pH-emel- 

kedést észleltünk a lúg hozzáadására. A pH-változás 

fokozatosan növekedett, majd 4-5 NaOH dózis után újra 

lineárissá vált. Legkisebb IFU-veszteség mellett leg

nagyobb tisztitási hatásfokot akkor értük el, ha a 

csapadék centrifugálássál történő eltávolítását a plató 

jobb oldali inflexiós pontjánál (az első, kis mérvű 

emelkedést okozó EaOH adag után) hajtottuk végre. Ugyan

csak javította az IFN-kitermelést, ha a pH;8.0 körüli 

értéknél kicsapódó HuIFN-alphát az eredeti recept sze

rinti PBS (pH: 7.2) helyett 0.1 M-os , pH:3.5-ös 

Na-acetát/ ecetsav pufferben oldottuk vissza.
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Az eljárás sémáját és a kitermelés hatékonyságát 

a 13-/a ábra mutatja be.

2Sp ^ephadex C-25-ös kromatográfia

Az előző pontban le irt módszerrel crude HuIPIJ- 

-alpha készítményeinkből semi-crude minőségű anyagot 
tudtunk előállítani. Ezt az anyagot, valamint az "Ered
mények" fejezet "D" pontjában ismertetett módon gyár
tott semi-crude preparátumokat Sp Sephadex C-25-ös 

(Pharmacia) oszlopon végzett kromatográfiával tisz
títottuk tovább. A mintákat 50 mM-os, pH: 3.5 —ös 

Na-acetát /ecetsav pufferben (módosított Cantell-el- 

járással előtisztított), vagy pH: 3.5-re savanyított 

MSK-ban (semi-crude termék) vittük fel az oszlopra 

60 ml/óra/cm átfolyási sebessséggel, és 100 mil-os 

pH: 7*5-8.0-as PBS-sel eluáltuk. A séma és az eredmények 

a 13/b.ábrán láthatók.

3.)Koncentrálás

Számos kísérleti célra szükségünk volt magas aktivi
tású, kis térfogatú HuIFN-alpha készítményekre. Crude 

és semi-crude termékeink koncentrálását két eljárás segít
ségével oldottuk meg.
a.) Ultraszűrés Amicon .PM 10-es membránon:

A módszer igen alkalmasnak bizonyult kis mennyiségű
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(50-100 ml) minták 10-15-szörös koncentrálására#

A HuIFN-alpha kinyerése 12o-13o %-os volt. Feltétele
zéseink szerint az ultraszűrés során valamely kis 

molakulasúlyú (ms<10 kD) IFN-inhibitor molekulától 
szabadulunk meg. Ennek tulajdonítható az összaktivitásban 

tapasztalható emelkedés.

b.) Kisózás:
Nagyobb mennyiségek koncentrálására kisózást alkal

maztunk. A crude készítményekből 0.5 К KSCN-nel, a semi- 

-crude termékekből pedig 1.0 LÍKSCN + 1.0 II NaCl-lel 
kvantitativan ki tudtuk csapni a HuIFN-alphát, majd a 

csapadékot 1/25 -1/30 térfogatnyi pH: 7.2-es PBS-ben 

visszaoldva ugyanilyen PBS-sel szemben rodanidmentes- 

ségig dializáltuk. A visszamaradt csapadékot (ami IFN- 

-aktivitást nem mutatott) centrifugálással (Sorwall 
RC-3B, 1200 g, 30 perc, +4°C) eltávolitottuk. Az eljárás 

100 %-os kitermelés mellett 3-5 szőrös tisztulást is 

eredményezett.

F.)HuIFN-alpha készítményeink jellemzése

1•)Orude éssemi-crude készitményekösszehasonlitása

A 13. táblázat a laboratóriumi és üzemi méretekben ter
melt crude, és azonos körülmények között, azonos sejt- 

populációból nyert semi-crude termékek főbb adatait 

(antivirális titer,fehérjetartalom,specifikus aktivitás) 

hasonlítja össze.
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2 .)Fiziko-kémiai vizggálatok

Megvizsgáltuk crude és semi-crude készitményeink 

savérzékenységét (14*ábra), hőinaktiválódásának kine

tikáját 37°C-on és 56°C-on (15.ábra), valamint 

proteáz-érzékenységuket (lő.ábra).

3•)Stabilitási_vizsgálatok

(17.ábra) és részlegesen tisztított 

(18. ábra) preparátumaink tárolási és szállítási körül

ményeinek tisztítása céljából megvizsgáltuk azok stabi

litását különböző hőmérsékleteken oldatban és liofili-

Semi-crude

zált állapotban.

4.)Biológiai aktiyitágok_yizsgálata_

A HuIFN-alpha számos biológiai aktivitása közül 

mintáink jellemzésére, - mint a tumorellenes hatásban 

kulcsszerepet játszó tulajdonságokat (17)-, a sejt- 

osztódást gátló hatást (19.ábra), valamint az ITK 

(20. ábra) és az ADCC (21. ábra ) reakciókat fokozó 

képességét választottuk.
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*
IV. MEGBESZÉLÉS

Kísérleti munkánk első fázisában a HuIFN-alpha ter

melésének optimális körülményeit igyekeztünk tisztázni.
Megállapítottuk, hogy erre a célra olyan, egészsé

ges donoroktól származó kevert fehérvérsejt-populáció a 

legalkalmasabb, amelyet ACD-AG oldattal stabilizált,
24 óránál nem régebben levett vérből nyertünk,(Eredmé
nyek A/pont). Heparinnal stabilizált vérből nagyobb 

sejtszámot kaptunk, de a többlet szinte teljes egészé
ben a makrofágok teljesebb kitermeléséből adódott. Ennek 

következtében az inkubációs elegyben az ACD-AG-s buffy 

coat limfocita - makrofág aránya (3:1) eltolódott a mak
rofágok javára (3:5 - 1*2 ), ami a 

cict károsan befolyásolta. A kevert fehérvérsejt-populá
ció optimális koncentrációját a szakirodalomban leirttal

7
(2o, 23) egyezően 10 sejt/ml-nek találtuk (nem közölt 

adat).

HuIFN-alpha produk-

Az indukció körülményeinek részletes vizsgálatát 

indokolta, hogy saját magunk áltáL kidolgozott és 

standardizált körülmények között termelt inducer virust 

alkalmaztunk. Az inducer optimális dózisának megállapitá- 

sa céljából végzett kísérletek során jelentős eltérése
ket tapasztaltunk az egyes inducer sarzsok indukciós 

képessége között,amennyiben azt a hemagglutinációs akti
vitás függvényében vizsgáltuk (7.ábra).
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Szoros kapcsolatot észleltünk viszont a bevitt 

inducer-mennyiség térfogata és az indukált HuIEN-alpha 

titer között. Ezt a kapcsolatot nem‘befolyásolta az 

inducer-mennyiség hemagglutinációs aktivitása, és nem 

függött az alkalmazott inducer sarzs minőségétől sem 

(8.ábra). Ezen adatok alapján feltételeztük, hogy az 

inducer virust tartalmazó tojás allantois folyadékban 

egy - a HuIFN-alpha szintézisét gátló - anyag talá-ható, 

amely a tényleges - a hemagglutinációs aktivitás révén 

követhető - dózisfüggés hatását 'elfedi. A munka követ
kező fázisában ezért ultracentrifugálással tisztitott 

inducert alkalmaztunk (Eredmények C/2 pont), és igy vé
gül megállapíthattuk, hogy az optimális inducer-dózis 

a saját termelésű Sendai virus esetén is a szakirodalmi 
adatokkal (20, 23) egyezően 100-200 HA egység/10^ sejt 

A tisztitott inducer alkalmazásának további előnye volt, 

hogy a nyers HuIFE-alpha készítményeink összfehérje-tar- 

talma némileg (10 kai) csökkent, így specifikus ak
tivitása emelkedett, ugyanakkor a készítmények immunogeni- 

tása szempontjából lényeges ovalbumin szennyezettség 3S*5- 

szeresére csökkent.
Megvizsgáltuk a priming alkalmazásának hatását ter

melő rendszerünkben, és azt tapasztaltuk, hegy a HuIFlí- 

-alphával végzett előkezelés 5-10-szeresére növeli a 

produkciót, a rendszerben előbb jelenik meg a HuIFH-alpha 

és a termelés korábban éri el a maximumot (3«ábra).
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Az előkezelés hatása igen éles dózisfüggést mutat, 
optimuma a 200 NE/10 sejt koncentrációnál található
(4.ábra). A teljes priming hatás eléréséhez legalább 

két órás inkubáció szükséges az inducer hozzáadása 

előtt, A hosszabb előkezelés nem befolyásolja jelen
tősen a produkciót, de szükségtelenül meghosszabbitja 

a teljes termelési periódust.

A tápközeg vizsgálatok során több - szövet
tenyésztéshez használatos - tápfolyadékot és néhány 

egyszerű pufferoldatot is kipróbáltunk, refereneiáként 

a HuIEN-alpha termelésben konvencionálisán (19» 2o,
74, 108) alkalmazott Eagle-féle tápoldatot (Glasgow 

módosítás*I.Függelék 2.) használtunk. Eredményeink részben 

igazolták a szakirodalmi adatokat (egyedül az Eagle- 

féle tápfolyádékban - triptózfoszfát levessel kiegészí

tett Eagle-féle tápoldatban - kaptunk a referenciát meg
közelítő titereket), részben arra hivták fel a figyel
münket, hogy a tápközeg összetételében nem feltétlenül 

az organikus alkotórészek - vitaminok és aminosavak - 

játsszák a döntő szerepet. Nem kaptunk ugyanis számot
tevő titerkülönbséget a Hank’s oldat és az aminosavakkal 
és vitaminokkal kiegészített Hank’s oldat között. Ugyan
csak alacsony titereket kaptunk a referencia tápközeg
nél aminosavak tekintetében gazdagabb,Dulbecco által mó
dosított Eagle-féle tápoldatban.

Ellenőrizendő azt a hipotézist, hogy a HuIEN-alpha
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produkció szempontjából az inkubációs médium szervetlen 

sóösszetétele játszik meghatározó szerepet, kisérleteket 

végeztünk az alaptápfolyadék szervetlen sóit tartalmazó 

inkubációs közeggel, és a kapott titerek alig maradtak 

a referencia titerek mögött, A szervetlen sókeverék össze
tételének módosításával megkerestük az alkotóelemeknek azt 

az optimális arányát (4.táblázat), ahol a kapott HuIFN- 

-alpha titerek legjobban megközelítették a komplett refe
rencia tápközegben kapott értékeket.

A módosított sókeverékkel ipari méretekben végzett 
kísérletek során még jobb eredményeket értünk el: az itt 

nyert titerek nem csak elérték, de meg is haladták a 

referenciaértékeket. (5. táblázat). Ugyanakkor az is ki
derült, hogy az ipari méretekben (3000 ml/sarzs) termelt 

HuIFlí-alpha titerei következetesen meghaladják a labora
tóriumi méretekben (2o-5oo ml/sarzs) elért titereket 

(5. és 13. táblázat adatai ). A kísérleti munka e szaka
szának eredményeképpen egy, az eddig alkalmazottnál lé
nyegesen olcsóbb uj tápközeget dolgoztunk ki (nem tar

talmazza a szokásos tápfolyadékok árát nagy mértékben 

megnövelő szerves adalékokatjaminosavakat és vitaminokat), 

amelyben a korábbival azonos titerü HuIFN-alphát tudtunk 

termelni ipari maetekben is.
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A fenti két szerves komponenssel ellentétben fontos 

alkotórésze viszont a tápközegnek a szérum, illetve az 

abban található proteinek# A HuIFItf-alpha termeléshez 

legalkalmasabb szérumfajta kiválasztását két kisérleti 
lépcsőben végeztük# Elsőként bovin és humán«szérum hatá
sát hasonlitottuk össze (6.táblázat). Azonos értékűnek . 
bizonyult a Flow Laboratories által gyártott fötális 

bovin szérum, és a "Llódszerek" fejezet 2.pontjában is
mertetett módon (xfH^jgSO^-tal Sa^aglobulin-mentesitett 

humán szérum# A teljes humán szérum alkalmazásakor lénye

gesen rosszabb eredményeket kaptunk, ami valószinüleg 

két tényezőnek tudható be:

a.) A teljes szérumban lévő immunoglobulinok antigén- 

-antitest reakcióba léphetnek a különböző személyektől 
származó kevert limfocita-populáció sejtjeinek egy ré
szével, igy aspecifikus módon gátolják a HuIFlí-alpha 

produkciót a termelő sejtek károsítása révén.

b.) A szérum gammaglobulin frakciójában bizonyos, eddig 

még nem azonosított komponens található, amely specifi
kusan gátolja a HuIFlí-alpha produkciót .Hogy ez a gátlás 

nem szerológiai reakció eredménye, arra másutt (43) rész
letesen ismertetett eredményeink nyújtanak bizonyítékot: 

egyedi donorok limfocitáit saját, teljes savójukat tartal

mazó tápközegben inkubáltuk, és a kapott titereket 

összehasonlítottuk ugyanazon sejtpopuláció kevert eredetű
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gammaglobulin-mentesitett szérumot tartalmazó táp
közegben termelt HuIFN-alpha mennyiségével - s ez 

utóbbi minden esetben szignifikánsan (5-8-szor) maga
sabbnak bizonyult.

Összehasonlítottuk a gammaglobulin-mentesités kü
lönböző módszereivel nyert szérum-frakciókat is (8.táb
lázat), és a kapott eredmények azt mutatták, hogy a 

HuIFN-alpha termelés többé-kevésbé arányos volt az egyes 

gammaglоbulin-mentes szérumok alfa- és béta-globulin 

tartalmával (v.ö. 7. és 8. táblázat). Ennek megfelelően 

a legjobb titereket az (NH^^SO^-os kezeléssel nyert szé

rummal kaptuk (21 % alfa- és 13 % béta-globulin tartalom), 

mig legkevesebb HuIFN-alphát a tiszta humán albumint 
tartalmazó tápközegből kaptunk. Az alkalmazott szérum alfa- 

és / vagy béta-globulin tartalma és a HuIFN-alpha 

produkció közötti összefüggés egyértelműnek tűnik, de a 

mennyiségi viszonyok pontos megállapitása és a globulinok 

szerepének tisztázása a HuIFN-alpha képződésében még 

további vizsgálatokat igényel, éppúgy, mint a gamma-globulin 

frakcióban található gátló komponens azonosítása.

A termelés optimalizálása mellett másik kitűzött 

célunk volt egyszerű, kis veszteséggel járó tisztítási el
járás kidolgozása 10^ NE/mg protein.specifikus aktivitású 

HuIFN-alpha előállítására. Megkíséreltük a Cantell féle 

tisztítási módszer (20) alkalmazását, de számos nehézségbe
ütköztünk.
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Problémát okozott a kombinált pH-mérő üvegeiektród 

adaptálása 96 %-os etanolban végzett mérésekhez. A pH 

fokozatos emelése folyamán az egyes, karakterisztikus pH 

értékeknél képződő nagy tömegű fehérje csapadék az 

elektród felszínén a mérési eredményeket erősen befolyá
soló "maszkírozó" bevonabt hozott létre. S tényezők le
rontották kísérleteink reprodukálhatóságát: az egyes kí
sérletek során a csapadék keletkezésekor mért virtuális 

pH értékek jelentősen eltértek egymástól.

Megfigyeltük ugyanakkor, hogy a csapadék képződése 

során a kijelzőn látható pH érték - abszolút értékétől 
függetlenül - mindaddig nem változik, további lúg adásá
ra sem, amig az adott pH-n kiváló fehérjék tejes mennyisége 

ki nem csapódik. így az alkoholos frakcionálás ellenőrzését 
nem . az abszolút pH értékek alapján végeztük, hanem - 

az eredeti leírástól eltérően - az egyenlő lúgmennyiségek 

adagolására bekövetkező relativ pH-változás grafikonon 

történő regisztrálásával. A csapadékképződés kezdetét a 

regisztrátumon negativ inflexiós pont jelzi. A csapadék 

keletkezése a regisztrátumon jellegzetes plató formájában 

jelentkezik, mig a teljes kicsapódás befejeződését a plató 

jobb oldalán pozitív inflexiós pont megjelenése bizonyítja. 

(12. ábra). A relativ pH-változások mérésének módszerével 
sikerült az eljárást reprodukálhatóvá tenni. Később a manuális 

lug-adagolást is felcseréltük egy gyorsabb és egyenletesebb
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pH-emelkedést eredményező módszerre: a tisztitandó 

mintát tartalmazó edénybe 1 M-os NaOH oldatot eresz

tettünk le dia*Lizáló hüvelyben. Ennél a metódusnál az 

időegység alatti £H-változások alapján állapítottuk meg 

a fehérjekicsapódás kezdetét és végét,
5A módosított Cantell-eljárás alkalmazásával 2-4 szer 10 

NE/mg protein specifikus aktivitású terméket tudtunk elő
állítani 5o-7o %-os kitermeléssel (13/a. ábra). Hasonló 

minőségű un. semi-crude HuIFN-alphát sikerült közvetlenül 
is előállítanunk az "Eredmények" fejezet "D" pontjában 

részletezett módon, tápfolyadékcserével is. Az eljárás 

kidolgozása során szerzett tapasztalataink arra engednek 

következtetni, hogy :

a.) A HuIFN-alpha keletkezése során a magas savótartal
mat (viszonylag sok fehérjét) igénylő folyamat a pri
ming. Nem tisztázott, hogy e folyamatban milyen szerepe 

van a tápfolyadékban lévő (nem feltétlenül fajspecifikus) 

szérumfehérjéknek, de a produkció szempontjából kétség
kívül döntő jelentőségű mennyiségük (11,táblázat) és 

összetételük.

b.) Az indukció után - a tulajdonképpeni HuIFN-alpha 

szintézis folyamán -a fehérvérsejtek főként belső fe
hérje- és aminosavkészletüket veszik igénybe.A tápfolya
dékba minimális (0,2 mg/ml) fehérjetartalom elegendő, 
de továbbra is kulcsfontosságú az alfa- és béta-globulinok
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jelenléte (v.ö. 7. és 11. táblázat).

) Maga az indukció sem igényel magas fehérjekoncent
rációt a tápközegben. Ezt a tisztitott virus alkalmazá
sával sikerült igazolnunk, ugyanis igy módunkban állt, 

hogy a végtermék ovalbumin-tartalmának növelése nélkül a 

tápfolyadékesere után adjuk a sejtekhez az inducert. Az 

igy kapott literek nem tértek el szignifikánsan a koráb
bi átlagtól.

c*

Mindkét módon nyert semi-crude készitményeink további
tisztitásához Sp Sephadex C-25-ös töltettel végzett
kromatográfiát vettünk igénybe. Ezzel a módszerrel sike-

6rült részlegesen tisztitott (=10 NE/mg protein) minőségű, 
humán terápiára alkalmas preparátumokat előállítani. Az el
járás kitermelése 100 %.

Végezetül a készitményeink jellemzésére elvégzett 

fizikokémiai tesztek és biológiai hatásvizsgálatok egyértel
műen bizonyították, hogy mintáink rendelkeznek mindazon 

fizikai , kémiai sajátságokkal és biológiai aktivitásokkal, 

amelyeket a szakirodalomban a HuIFN-alpha jellemző tulajdon
ságaiként tartanak számon, azaz igazoltuk, hogy crude, 

semi-crude és részlegesen tisztitott preparátumaink aktiv 

komponense valóban a HuIFN-alpha.
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V. ÖSSZEFOGLALÁS

Az értekezés ismerteti:

1.) HuIFN-alpha inducer üzemszerű előállitásának 

hazai nyersanyagokra adoptált módszerét és az 

indukciós képesség előzetes tesztelésének el
járásait.

2.) HuIFN-alpha üzemszerű előállitásának módszerét 
új, az eddigieknél sokkal olcsóbb, hazai alap
anyagokból előállítható tápközegben.

3#) Semi-crude minőségű HuIFN-alpha veszteség nélkül, 

egy lépésben történő előállit;ásának módszerét.

4.) Eljárást a fenti módon előállított HuIFN-alpha 

készítmények humán terápiára alkalmas minőségig 

történő tisztítására.

5.) A fenti készítmények minőségvizsgálatára alkalma
zott módszereket és azok eredményeit.
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1« ?áblázat

A HuIFN-aloha biológiai hatásai (Pestka és Baron-
95/b- nyomán; módosítva)

Az organizmus szintjén: 

antivirális hatás 

tumorgátló hatás
immunrendszert befolyásoló hatás 

hormonszerű hatások

Szöveti szinten:
antivirális hatás
sejtosztódást gátló hatás
sejtmembrán tulajdonságait befolyásoló hatás 

makróiág aktiválás
limfociták citotoxikus reakciójának fokozása 

priming hatás

Sejtszinten:
új sejtfehérjék indukciója 

az eIF-2 iniciációs faktor megváltoztatása 

5*-oligoadenilsav szintetáz indukciója 

egy endonukleáz aktiválása a 2*,5*-oligoadenilsavon 

keresztül

a sejt tRlíS-koncentrációjának megváltoztatása 

az eIP-2-t és a riboszó: iához kapcsolt proteineket 

foszforiláló, dsRlíS által aktiválható proteinkináz 

indukciója

2’,
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protein -foszfatáz indukciója 

2*-foszfodiészteráz indukciója 

a glikozil-transzferáz megváltoztatása 

az oldalirányú membránmozgasok gátlása révén 

a membrántranszport és a receptorfunkciók 

befolyásolása
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2. Táblázat

HuIFN-alpha termelés különböző tápközegekben a fehérvérsejtek korának függvényében

HuIFN-alpha titer+(WE/rnl)Tápközeg
24 órás sejtek 48 órás sejtek 72órás sejtek

Eagle-féle tápoldat 

Glasgow módosítás 44720 (100 %) 10342 (23.1 %) 5411 (12.1 %)

Eagle-féle tápoldat 

Joklik módosítás 4550 (100 %) 175 (3.8 %)864 (19.0 %)

Hank-féle oldat 5985 (100 %) 202 (3.4 %)561 ( 9.4 %)

Hank-féle oldat + lOmli 
CaClg 560 (100 %) 19 (3.4 %)64 (11.4 %)

•; : a titerek három egymástól független kísérlet átlagai.



3. Táblázat

HuIFN-alpha produkció különböző médiumokban

Médium"1" Termelés az álap- 
tápfolyadékban 
kapott titer %-ában

HuIFN-alpha 

titer++(HE/ml)

Eagle-féle tápoldat 
Glasgow módositás

Eagle-féle tápoldat 
Dulbecco módositás
Eagle-féle tápoldat 
Joklik módositás

100 (alaptápfolya- 
dék)

28991

7322 18.8

11020 26.3

Eagle-féle tápfolyadék
Eagle-féle tápoldat 
Joklik módositás 
+10 ml.I CaClg
Hank-féle oldat
Hank-féle oldat+ 
vitaminok + amino- 
savak az Eagle-féle 
tápoldatból

Hank-féle oldat 
+10 mH glutamin

Hank-féle oldat 
+ 4.5 % 
szaharóz

37000 94.9

6780 17.4

16021 41.1

36.014040

16710 42.9

5400 13.8

Gey oldat 5330 13.7

6.3PBS 2470

+: Valamennyi tápfolyadék 2 mg/ml (HH^^SO^-kezeléssel 

gammaglobulin mentesitett humán szérumot tartalmazott 

az inkubáció alatt.

++:A titerek öt' egymástól független kisérlet átlagai.
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4« Táblázat

A módosított sókeverék (KSK) összetétele

/ 1 liter tápközegre/

64ОО,00 mg 

4OO,00 mg 

260,00 mg 

200,00 mg 

120,00 mg 

2000,00 mg 

1,00 mg

Na Cl

KC1
CaCl2x2H20
MgS04x7H20
NaH2P04xH20

NaHC03
Pe/N03/3x9H20

Na-fenolvörös 

/0.1 %/ 10,00 ml
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5. Táblázat

HuIFN-alpha termelés összehasonlítása Eagle- 

-féle tápoldatban (Glasgow módosítás) és 

módosított sókeverékben (MSK)

HuIFN-alpha titere+ (NE/ml)Tápközeg

laboratóriumi
méretekben
(2o-loo ml/sarzs)

ipari mére
tekben

(3000 ml/sarzs)

Eagle-féle táp
oldat (Glasgow 

módosítás)
49371 (100 %) 57864 (100 %)

47570 (96.4 %) 60811 (105.1 %)MSK

+: A titerek tíz egymástól független kisérlet átlagai.
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6. Táblázat

Humán és bovin szérumok hatása a HuIFN-alpha termelésre

Szérum fajtája* HuIFN-alpha titere++ 

(HS/ml)

Inaktivált teljes 

borjúszérum 32467

Fötális borjúszérum 52232

Teljes human szérum 11203

(ЖН )oS0 -kezelt 4 2 4r 
humán szérum 52548

+: Valamennyi szérumot úgy alkalmaztuk, hogy a táp
közeg (LÍSK) szérumfehérje-koncentrációja
2 mg/ml legyen.

++: A titerek három egymástól független kisérlet át
lagai.
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7. Táblázat

Különböző eljárásokkal gammaglobulin-mentesitett humán szérumok összetétele

membrán-elektroforézis vizsgálat alapján

^l+^gglobulin jbglobulin 

tartalom^) tartalom (%)
Albumin 

tartalomig)
globulin 

tártálom(%)
A mentesítés módja

(NH4)2S04-os
kisózás 63 24 13

PEG-os
kicsapás 79 14 7

Etanolos 

frakciónálás 97 3
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8. Táblázat

Különböző eljárásokkal gammaglobulin-mentesitett humán szérumok és tiszta humán 

szérum albumin (Bio-Rad) hatása a HuIFN-alpha termelésre a koncentráció függvényében

HuIPII-alpha titer+(HE/ml)/
Koncent
ráció

( mg/ml )
(nh4)2s° PEG-es etanolos tiszta

albumin
-os

7187 (20.5 %) 

9731 (21.9 %) 

8612 (20.7 %) 

6320 (18.5 %) 

6893 (16.2 %)

2191 (6.2 %) 

4501 (10.1%) 

3427 (8.2 %) 

2920 (8.6 %) 

1276 (3.0 %)

15645 (44.6 %) 

19954 (44.9 %) 

16849 (40.5 %) 

11217 (32.9 %) 

7264 (17.1 %)

35073 (100 %) 

44456 (100 %) 

41594 (100 %) 

34092 (100 %) 

42420 (100 %)

3.0

2.5
2.0

1.5
1.0

+: A titerek négy egymástól független kisérlet átlagai.
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9. Táblázat

Sendai virus tisztítási eljárások összehasonlító vizsgálata

Infektivitás+ 
(TFD_ /ml)

Tisztítás
módja

Hemagglutiná- 
ciós titer+ 

(IIAS/ml)

HuIFN-alpha 
indukáló* 

képesség 
(ЖЕ /ml)

Ovalbumin 
tartalora+ 
(ug/ml)5o

109’5 66700(100 %)6000 18.400Nyers virus

Hemadszorpció-
elució 109»33 5115 (7,7 %)5500 1.860

i09.66Gélszurés
CPG-75-ön 13 (0.0 %;3000 1.325

Ultracentri
fugál ás

9.5 60837 (91.2 %)3000 10 0.245

+: Az eredmények három egymástól független kísérlet átlagai.
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10. Táblázat

Nyers és ultracentrifugálással tisztított Sendai virus HuIFN-alphat indukáló 

. képességének és az így termelt IPN jellemzőinek összehasonlítása

HuIFN-alpha vizsgált 

tulajdonsága
Nyers vírus Ultracentrifugálással 

tisztitott vírus

Antivirális titer+(NE/ml)

Fehérjetártálom++(mg/ml)

Specifikus aktivitás 

(NE/mg protein)

59584 (104,6 %) 

2.77

56952

3,05
++

1,87 x 104 2.15 x 104

++Ovalbumin tartalom 

(ug/ml) 19,675 0,510

+: Az antivirális titerek 35 egymástól független kisérlet átlagai. 

++: Az eredmények négy egymástól független kisérlet átlagai.
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11. Táblázat

A cseretápfolyadék szérumkoncentráció;]'элак hatása a termelt HuIEN-alpha titerére

A cseretápfolyadék 

szérumkoncentrációja
HuIFN-alpha titere (NE/ml)

jgSO^-os
szérum

Tiszta humán 

albumin
PEG-es
szérum(mg/ml)

70221 (100 %) 40200 (100 %) 13106 (100 %)Csere nélküli kontroll 
(2 mg/ml szérumfehérje )

40200 (71.5 %) 14203 (35.3 %)
45278 (78,7 %) 10611 (24,9 %)
51961 (88,2 %)
52111 (88,5 %) 13125 (32,6 %)

1421 (3,5 %)

9210 (70.3 %) 
5898 (45,0 %)

2.0

0,8

0,4

4900 (37,4 %) 

355 (2',7 %)
0,2

Ю990 (15,7 %)0,0
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12. Táblázat

Savók one ent ráció hatása a HuIITT-alpha termelésre"*-

++HuIM-alpha titere (Mü/ml)A tápfolyadék (MSK)
savótartalma 

(mg/ml)

(NH )-S0 -kezelt 4 2 4
humán szérum

Inaktivált teljes

borjúszérum
3.0 26187

39450
37215
27842

44370
48568
49560
34370
13655

8878
3320

2.5
2.0
1.0
0.8 7276
0.4 3604
0.2 595
0.0 10 10

+: Egyéb humán szérumokra vonatkozóan ld. még a 8. Táblázatot. 

++:A titerek, három egymástól független kisérlet átlagai.
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13. Táblázat

Crude és semi-crude minőségű nyers HuIFN-alpha készítmények főbb tulajdonságainak
összehasonlitása

laboratóriumi méretekben 
(2o-loo ml/sarzs)

ipari méretekben 
(3000 ml/sarzs)

HuOTT-alpha vizsgált 
tulajdonsága

semi-crude semi-crudecrude crude

Antivirális titer+(NE/ml)

Fehérjetartalom+(mg/ml)

Specifikus aktivitás"1" 
(NE/mg protein)

54586(100 %} 42771(78,4%) 58324(100%) 46553(19.8%)

0.29 2.953.15 0.31

1,73 x 104 1.47 x 105 1,98x104 1,5 x 105
++Ovalbumin tartalom 

=( ug/ml) 0.51 0.02
Tisztítási veszteség

r
10 ЖЕ/mg protein specifi
kus aktivitásig %) ЗО-5О % 0 %
+: Az adatok 25 egymástól független kísérletből számított átlagértékek.

++: Az értékek párhuzamos crude és semi-crude sarzsokból, négy egymástól független 
kísérletben kapott eredmények átlagai.
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SPF tojásokban.

2
e ИHlI r-12 \
lX

\11 
ul Ю
5 9

77
Ю•E

9 9
g x—x HA aktivitás
7 o-o Inaktivitás
6 d-d 1FN titer

Ъ 8 -fl
1 7 7

66
■5 5I 5

í 4 к к
\з \35 з
2 22
» И7

1 2 3 4
Inkubációs tdó/nap

V

2. ábra: Az inducer termelés legkedvezőtЪ inkubációs 

időtartamának meghatározása.
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szuszpenziók HuIFU-alpha termelésének kinetikája.
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4. ábra: Priming mennyiségének hatása a HuIFN-alpha 

képződésére.
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6.ábra: A hemagglutinációs titerben mért inducer mennyi
ség és a termelődött HuIPP-alpha mennyiség össze
függése azonos sarzsbél származó inducer-minták 
esetén.
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7.ábra: Különböző sarzsokból származó, azonos hemag-
glutinációs titerű, de eltérő térfogatú inducer- 

-minták HuIFN-alphát indukáló képessége.
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8. ábra: A bevitt nyers inducer térfogata és a képződött 
KuIFN-alpha memy isége közötti összefüggés.
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9.ábra: Az IPl'-termelő sejtek felszínére történő inducer- 
-kötődés kinetikája.

/

I•o s Kontrol táptotyadék 
A : Eaglek medkn 

/Gbsgow modification/

HаЯS? ICO

80
В MSK

3
4= 60-

6!g40
О1 »-

ÜÖfc
/Gbsgo*

mod*cahon/

10.ábra: Tápfolyadékcsere hatása a HuIFU-alpha-termelésre 
a csere nélküli kontroll titerek százalékában ki
feje zve.
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történő frakcionált kicsapás folyamán (részlet).
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18.ábra: Részlegesen tisztított HuIFIí-alpha készítmény ti- 
terének változása különböző körülmények között 
történt tárolás alatt.
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19#ábra: HuIFN-alpha sejtosztódást gátló hatása.
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FÜGGELÉK

A FELHASZNÁLT TÁPFOLYADÉKOK ÖSSZETÉTELE

1. ACD (és ACD-AG) oldat:

Na-Citrát 22.00 g 

8.00 g

24.50 g

1000 ml-re

Citromsav

Dextróz

ACD-AG oldat: u-,-a. , valamint adenozin-szulfát

guanidin- HC'1

50 mg

50 mg

2. Eagle-féle tápoldat:

Joklik
módositás

Dulbecco
módositás

Glasgow
módositás

\

264.9 mg 

0.1 mg 

400.0 mg 

200.0 mg 

6400 .0 mg 

3700.0 mg 

141.3 mg 

4500.0 mg 

15.0 mg 

84.0 mg 

56.78 mg 

584.0 mg 

30.0 mg

264.9 mg 

0.1 mg 

400.0 mg 

200.0 mg 

6400.0 mg 

2750.0 mg 

140.0 mg 

4500.0 mg 

17.00 mg 

42.12 mg 

28.42 mg 

584.6 mg

CaCl2 x 2H20 

Fe (ДО^х^О

400.0 mgKCI

242.4 mg 

65ОО.О mg 

2000.0 mg 

15ОО.О mg 

2000.0 mg 

10.0 mg 

IO5.O mg 

29.6 mg 

294.0 mg

IJgS04x7H20

NaCl

NaHC03

NaHgPO^tíHgO

Glükóz

Ea-fenolvörös

L-arginin-BC1 

Ea2-L-cisztin 

L-glutamin

Glicin
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2..-3Sagl'e-féle tápoldat (folytatás):

L-hisztidin
HClxH20

L-izoleucin

41.9 mg42.0 mg21.0 mg

52.46 mg 

52.46 mg 

73.06 mg 

14.92 mg 

33.02 mg

52.О mg 

52.О mg 

72.5 mg 

15.O mg 

32.0 mg

IO4.8 mg 

IO4.8 mg 

I46.2 mg 

ЗО.О mg 

66.0 mg 

42.О mg 

95.2 mg 

16.0 mg 

72.0 mg 

93.6 mg

L-leucin

L-lizin HC1

L-mit ic-nin

L-fenilalanin

L-szerin

47.64 mg 

8.I6 mg 

36.22 mg 

46.86 mg 

2.0 mg 

2.0 mg 

2.0 mg 

4.0 mg 

2.0 mg 

2.0 mg 

0.2 mg 

2.0 mg

1000.0 ml-ig

48.0 mg 

10.0 mg 

37.8 mg 

46.О mg 

1.0 mg 

1.0 mg 

1.0 mg 

2.0 mg 

1.0 mg 

1.0 mg ' 

0.1 mg 

1.0 mg 

1000.0ml-ig 1000.0ml-ig

L-treonin

L- triptofán

L-tirozin

. L-valin

4.0 mg 

4.0 mg 

4.0 mg 

7.0 mg 

4.0 mg 

4.0mg 

0.4 mg

D-Ca-pantotenát

Kolin HC1

Fölsav

i-Inozitol

ílikotinamid

Piridoxál HC1

Riboflavin

4.0 mgTiamin HC1

Desztillált viz
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3. Hank-féle oldat:

CaCl2 x 21^0 1000 ml-re 185.5 mg 

400.0 mg 

600.0 mg 

200.0 mg 

8000.0 mg 

350.0 mg 

47.5 mg 

1000,0 mg 

17.0 mg

KC1

kh2po4
MgS04x 7H20 

NaCl

NaHC03

Иа9НР0л 2 4
Glükóz

Na-fenolvörös

4. Gey oldat:

7000.0 mg 

370.0 mg 

150.0 mg 

481.0 mg 

210.0 mg 

7O.O mg 

1000.0 mg 

17О.О mg 

225О.О mg 

17.0 mg

NaCl 1000 ml-re

KC1

Na2HP04x 21^0 

KHgPO^^ X12H20 

KgCl x 6H20 

MgS04 x 7H2o 

Glükóz 

CaCl2 

NaHC03

Na-fenölvörös
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5. NaCl-os foszfátpuffer (PBS):

8000.0 mg1000 ml-reNaCl

200.0 mg 

1450.0 mg
KC1
Ka2HP04 

NaH2P04x 2H20 

CöC12 

MgCl2

280.0 mg 

19.0 mg

19.0 mg

6. Eagle-féle tápfolyadék:

Eagle-féle tápoldat (Glasgow módosítás) 800.0 ml

100.0 mlTriptózfoszfát leves

100.0 mlInaktivált teljes borjú szérum

7. RPMI I64O tápfolyadék: 

Са/Ж>3)2 69.49 mg1000 ml-re
•\

4OO.OO mg 

100.00 mg
KC1

MgS04x 7H2o 

NaCl 

NaHCO

6000.00 mg 

2000.00 mg 

800.70 mg 

2000.00 mg 

5.00 mg

3
Na2HP04

Glükóz

Na-fenolvörös



80
7. RPUI 1640 tápfolyadék (folytatás): 

L-arginin 

L-aszparagin HgO 

L-aszparaginsav 

Glicin

200.00 mg 

56.82 mg

20.00 mg

10.00 mg
L-glutamin 300.00 mg
L-glutaminsav 20.00 mg
Glutation 1.00 mg

L-hisztidin 15.00 mg

L-hidroxiprolin 20.00 mg

L-izoleucin 50.00 mg

L-leucin 50.00 mg

L-lizin 40.00 mg

L-» metionin 15.00 mg

Ha^-L-cisztin 59.15 mg2
L-fenilalanin 15.00 mg

L-prolin 20.00 mg

L-szerin. 30.00 mg

L-tirozin 20.00 mg

L-treonin 20.00 mg

L-triptofán 5.00 mg

L-valin 20.00 mg

Biotin 0.20 mg

D-Ca-pantotenát 0.25 mg

Cianokobalamin 0.005mg
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7. RPMI I64O tápfolyadék (folytatás)«

1,00 mg 

35.00 mg 

3.00 mg 

1.00 mg 

1.00 mg 

1.00 mg 

0.20 mg 

1.00 mg

Folsav

i-Inozitol
Kolin HC1
Hikotinamid
p-Aminobenzoesav
Piridoxin HC1
Riboflavin

Tiarain HC1
Inaktivált teljes

borjuszérum 

(vagy fCS) 10 %
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