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Az extracelluláris vezikulák osztályozása 



Exoszómák képződése 



Mikrovezikulák képződése 



Apoptotikus testek képződése 



Az extracelluláris vezikulák szerkezete 

www.exocarta.org http://evpedia.info 



Nat Rev Microbiol. 2016 Nov;14(11):669-675. 

Az extracelluláris vezikulák hatásai 



Az extracelluláris vezikulák funkciói 

Sejtfunkciók szabályozása: 

• Jelátvitel szabályozása (pl. 
receptorok eltávolítása, beta catenin, 
Wnt, miRNS-ek) 

• Sejtre káros struktúrák eltávolítása 
(komplement fehérjék, 
antibiotikumok) 

Intercelluláris kommunikáció: 

• Speciális szekréciós forma 

•    Komplex információ horizontális 
transzfere (membrán fehérjék, 
szénhidrátok, lipidek, cargo molekulák 
pl. RNS 

Orvosi alkalmazhatóság 

• Diagnosztikai markerek (folyékony 
biopszia) 

• Terápiás eszközök és/vagy célpontok, 
vakcina fejlesztés  

Fehérje-asszociált funkciók: 

• Immunmoduláció (pl. TGFb; IL-1b) 

• Kemokin szekréció (pl. MIF; CCL2, CCL3, 
CCL4, CCL5, CCL,20) 

•Apoptózis indukció (membránhoz kötött 
TNFa; CD95L) 

RNS-asszociált funkciók: 

• mRNA, mRNA fragments , long non-
coding RNA, miRNA, ribosomal RNA, 
fragments of tRNA 

•    Gyulladás (pl. miR155); tumor 
terjedés (pl. miR223); 
immunszuppression (pl. miR150), stb. 

DNS-asszociált funkciók: 

• Mitochondrial DNA (mtDNA), single-
stranded DNA, double-stranded DNA 
(dsDNA) and oncogene amplifications 
(i.e. c-Myc)  



WB (western blot analízis)

MS (tömegspektrometria)

nukleinsav tartalom / összetétel PCR

fénymikroszkópia

FACS (áramlási citometria)

DLS (dinamikus fényszórás)

NTA (nano tracking analysis)

FACS (áramlási citometria)

fluoreszcens mikroszkópia

STED mikroszkópia (szuperrezolúciós fénymikroszkópia)

F-NTA (fluoreszcens nano tracking analysis)

TEM (transzmissziós elektronmikroszkópia)

AFM (atomerő mikroszkópia)

Impedancia alapú flow cytometria

"Populációs" szintű vizsgálatok
fehérje tartalom / összetétel 

fényszóráson alapuló optikai módszerek

fluoreszcens  optikai módszerek

nem optikai módszerek

"Individuális" szintű vizsgálatok

Extracelluláris vezikulák vizsgálatának elvi lehetőségei 

* 



Extracelluláris vezikulák  szerepe az 

immunrendszer szabályozásában 



1. EV-pMHC + APC-kostimulációs 

molekula  T sejt aktiváció 

2. EV felvétel - peptid transzfer +APC 

MHC  T sejt aktiváció 

1. EV felvétel – peptid transzfer + fehérje 

degradáció + APC MHC  T sejt aktiváció 

2. APC-eredetű EV kibocsátás  T sejt 

aktiváció 

Az extracelluláris vezikulák szerepe az antigén prezentációban 



Buzas, E. I. Nat. Rev. Rheumatol. 2014 

Az extracelluláris vezikulák szerepe a gyulladás kialakulásában 

EV-danger 

EV-autoAg 

EV-citokin 



Ig és PS kimutatása cryo-TEM módszerrel 
(protein A-conjugated gold nanoparticles (10 nm) + Annexin-V-conjugated gold nanoparticles (4 nm)) 

EMBO Mol Med. 2013 Feb; 5(2): 235–249.  



 Nature Reviews Rheumatology 12, 243–249 (2016) 

EV-közvetített kommunikáció gyulladt izületekben 



TF szerepe a véralvadásban és a gyulladásban 



TF és PAR (proteáz aktivált receptor) szerepe a gyulladás kialakulásában 

International Journal of Inflammation, vol. 2011, Article ID 367284, 30 pages, 2011. doi:10.4061/2011/367284 



TNFa+ RASF exoszómák védik a CD4+ T sejteket az aktiváció 

indukálta apoptózissal szemben 

J Immunol June 15, 2006, 176 (12) 7385-7393 

TNFa+EV RA szinoviális  

folyadékból izolált exoszómákon 



Nature Reviews Immunology 7, 429-442 (June 2007) 

Szinoviális folyadék IL-12, IL-23, IL-6 TGFbeta  TH1 és 

TH17 differenciálódás 



T sejtek extravazációja a gyulladt izületbe 

Front. Immunol., 27 July 2015 | https://doi.org/10.3389/fimmu.2015.00384 



Treg és Th17 sejtek, mint terápiás célpontok rheumatoid arthritis-ben 

Mediators of Inflammation, vol. 2015, Article ID 751793 



A fibroblaszt-szerű szinoviociták szerepe rheumatoid arthritis-ben  

„passive responders and imprinted aggressors” 

Bottini, N. & Firestein, G. S. Nat. Rev. Rheumatol. 9, 24–33 (2013)  



Buzas, E. I. Nat. Rev. Rheumatol. 2014 

A monocita eredetű EV-k képesek aktiválni a fibroblaszt-szerű szinoviocitákat 



Hialuronsav – CD44+ EV 
a hialuronsav szerepet játszik az aktuális EV koncentráció 

(csapdázódás) szabályozásában  

A szinoviális folyadék hialuronidáz előkezelése után a folyadékban detektálható CD44+ EV szám jelentősen megnő. 

Journal of Extracellular Vesicles 2016, 5: 31751  



Kato et al. Arthritis Research & Therapy 2014,16:R163 

IL1b indukció hatása a fibroblaszt-szerű szinoviocita EV-k összetételére 



Fibroblaszt-szerű szinoviocita (FS) eredetű EV-k hatása a porcsejtek MMP13 

és ADAMTS5 expressziójára 

Nem stimulált  

FS-EV 

Stimulált  

FS-EV 

Nem stimulált  

FS-EV 

Stimulált  

FS-EV 

Kato et al. Arthritis Research & Therapy 2014,16:R163 



Fibroblaszt-szerű szinoviocita (FS) EV-k angiogenikus hatása 
(in vitro rendszer: HUVEC sejtek) 

Nem stimulált  

FS-EV 

Stimulált  

FS-EV 

Kato et al. Arthritis Research & Therapy 2014,16:R163 



Fibroblaszt-szerű szinoviocita eredetű exoszómák miRNS tartalma 

+IL-1 = IL-1b indukció 

-IL-1 = IL-1b indukció nélkül 

* = a sejtekben nem volt detektálható 

Kato et al. Arthritis Research & Therapy 2014,16:R163 



Kato et al. Arthritis Research & Therapy 2014,16:R163 alapján készült a http://mirob.interactome.ru/ programmal 

  

Inhibitor-2 Of Protein Phosphatase-2A 

Enhances fibroblast growth 
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(in vitro) 
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STRING interaction network for TGF Beta Signaling Pathway SuperPath  



Trends in Molecular Medicine Vol.16 No.10 



Fibroblaszt-szerű szinoviocita  - B sejt interakció rheumatoid arthritis-ben  

Int Arch Allergy Immunol 2011;155:205–211  



Biologics. 2014; 8: 141–153.  

Biológiai terápia rheumatoid arthritis-ben  



www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas 

Thr-MV transzkripciós faktorok Thr-MV miRNS 

Neu 

Chemokine  (C-C  motif)  ligand  5  (CCL5),  

pro-platelet basic protein PPBP 

Neutrophil cytosolic factor 1 (NCF-1) 

kollagén 



Neutrophil extracelluláris csapda (NET) 



Neutrophil extracelluláris csapda (NET) rheumatoid arthritis-ben 

Front Immunol. 2016; 7: 485.  



RA-NET fokozza a dendritikus sejtek kostimulációs molekula 

expresszióját és a gyulladásos citokinek termelését 

Eur. J. Immunol. 2016. 46: 2542–2554  



 Nature Reviews Nephrology 12, 402–413 (2016) 



 Nature Reviews Rheumatology 12, 243–249 (2016) 

EV biomarker szerepe és terápiás felhasználása izületi betegségekben 

Betegség jelenléte / jellemzése 

Aktiválódott sejtek gátlása 

„Irányított összetételű” EV 



Köszönön szépen a figyelmet! 


