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BEVEZETÉS

A komplement rendszer a veleszületett immunitás egyik alappillére, amelyet egy 35Ͳ40
tagból álló fehérjehálózat alkot a vérben. A komplement rendszer központi modulja egy
proteolítikuskaszkád.Akaszkádháromeltérƅútvonalonaktiválódhatútvonalankénteltérƅ
molekuláris események hatására. A klasszikus utat immunkomplexek (antigénͲantitest
komplexek)aktiválják,ígyhaaszervezetegyszámáraújantigénneltalálkozik,aklasszikusút
mindaddig nem lép mƾködésbe, amíg az adaptív immunválasz ki nem alakul. Ez hetekig is
eltarthat.Alektinésazalternatívútvonalakezzelszembenellenanyagtólfüggetlenmódon
mƾködnek,ígyazonnalivédvonalat képeznekaszervezetszámára.Alektinésazalternatív
utat olyan molekuláris mintázatok aktiválják, amelyek felismerésére evolúciós léptékben
adaptálódott a komplement rendszer. Ilyen struktúra a lektin út esetében pl. a mannánͲ
tartalmú bakteriális sejtfal. A komplement rendszer fƅ funkciója a szervezetet támadó
kórokozó mikroorganizmusok és a szervezet saját, pusztuló sejtjeinek eltávolítása. A
klasszikus és a lektin út esetében a molekuláris felismerést követƅen aktiválódnak a
felismerƅ molekulákhoz kapcsolódó zimogén állapotú szerin proteázok, majd komplement
fehérjék hasításába kezdenek. A C4 és a C2 komponensek hasítása eredményezi a
sejtfelszínen lerakódó (C4b2a összetételƾ) C3 konvertáz kialakulását, amelyben a proteáz
aktivitást hordozó C2a komponens végzi a C3 komplement fehérje hasítását. A C3 hasítási
termékeiközülaC3bszinténlerakódikasejtfelszínre.Ezáltaltovábbifolyamatokindulnakel.
Egyrészt ezen a ponton kapcsolódik be az alternatív út, másrészt további komplement
fehérjék is hasításra kerülnek. Mindez a komplement mƾködés utolsó lépéséhez vezet,
amelynek során az elpusztítandó sejt membránjában a C5Ͳ9 komponensekbƅl összeáll a
membránͲkárosítókomplex(C5bͲ9).Akomplexáltalakomplementrendszermindenegyéb
sejtes támogatás nélkül, pusztán fehérjeͲfehérje kölcsönhatásokon keresztül képes
közvetlenül a sejteket lízisét elƅidézni. Sejtes immunválaszt indukálnak viszont a
komplement komponensek hasadása során felszabaduló, illetve a sejtfelszínen lerakódó
komplementfragmentumok.
A komplement rendszer szabályozásának meghibásodása számos betegség kialakulásához
vezet.Aszívinfarktusésaszélütéssoránakomplementrendszerazoxigénhiányttúlélt,még
funkcióképessejteketpusztítel.Atömegessejtpusztulásjelentƅsrészbenalektinúttúlzott
aktiválódása miatt következik be. Többek között emiatt került a lektin út az érdeklƅdés
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középpontjába. Az útvonal aktivációs mechanizmusának egyik leghomályosabb pontja a
benne szereplƅ proteázok, a MASPͲok szerepe. Az nem vitatott, hogy a MASPͲ2 a fƅ
végrehajtó proteáz, mivel egymaga képes C4 és C2 komponenseket is hasítani, ami
önmagában elegendƅ a teljes komplement kaszkád aktiválásához. Ráadásul in vitro
megfigyelések alapján a MASPͲ2 zimogének képesek „önaktiválásra” is. Tehát a MASPͲ2
enzimneklátszólagmindenképességemegvanahhoz,hogyegymagaaktiváljaalektinutat.
EzérttartjákjelenlegaMASPͲ2Ͳtalektinútautonómaktivátorának.AMASPͲ1szerepétaz
utóbbi években, génkiütött egérben, és olyan humán szérumban vizsgálták, amelybƅl
elƅzƅleg a MASPͲ1 fehérjét affinitás kromatográfia segítségével kivonták. Azt tapasztalták,
hogy a lektin út a MASPͲ1 hiányában is mƾködƅképes maradt. Ugyanakkor az aktiváció
sebessége nagymértékben csökkent, ami arra utalt, hogy a MASPͲ1 a korábban
feltételezettnél nagyobb szereppel bír. Az egyik legfrissebb ilyen jellegƾ tanulmány Kocsis
Andrea nevéhez fƾzƅdik, aki doktori munkájában a világon elsƅként fejlesztett ki lektin út
specifikusinhibitorokat.AzSFMIͲ2specifikusangátoltaaMASPͲ2enzimet,mígazSFMIͲ1a
MASPͲ1mellett,aMASPͲ2enzimetisgátolta.AzSFMIinhibitorokkalvégzettkísérletekisa
MASPͲ1 lektin út aktivációban betöltött fontos szerepére utaltak. Mindazonáltal MASPͲ1
specifikus inhibitor híján a MASPͲ1 lektin út aktivációhoz való hozzájárulásának mértékét
nem lehetett pontosan meghatározni. Összegezve, az utóbbi évek eredményei nem
változtattak lényegileg a korábbi aktivációs modellen, amely szerint a MASPͲ2 a lektin út
autonóm aktivátora. Az azonban világossá vált, hogy a MASPͲ1 szerepe a lektin út
aktivációjában nem elhanyagolható, de nem sikerült kétséget kizárólag feltárni, hogy a
MASPͲ1milyenmódonésmilyenmértékbenveszrésztafolyamatban.
DoktorimunkámbanaMASPproteázokszerepénektisztázásáravállalkoztam.
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CÉLKITqZÉSEK

A bevezetƅben ismertetett elƅzmények alapján, doktori munkámban az alábbi, egymásra
épülƅkísérletescélokattƾztemki.

1. Az SGPIͲ2 inhibitor vázon monospecifikus, nagy affinitású inhibitorok létrehozása
mindaMASPͲ1,mindaMASPͲ2proteázokellen,fágbemutatásmódszerével.

2. A MASP proteázok lektin út aktivációban betöltött szerepének feltárása az újonnan
kifejlesztett, monospecifikus MASP inhibitorok (SGMI, SGPIͲ2 alapú MASP inhibitor)
segítségével.

3. AzSGMI/MASPkomplexekkristályszerkezeténekmeghatározása.

Az itt megfogalmazott kísérletes célok megvalósítása elérhetƅ közelségbe hoz olyan távlati
célokat, mint a lektin út túlmƾködéséhez köthetƅ betegségek (pl. szívinfarktus) célzott
kezelése, vagy a lektin út szerepének felderítése a komplement rendszerrel összefüggésbe
hozhatóbetegségekkialakulásában.














4

MÓDSZEREK

x

Irányítottfehérjeevolúció



Fág bemutatást alkalmaztam az SGPIͲ2 vázon való MASP inhibitorok



kifejlesztéséhez.

x AlaprekombinánsDNStechnikák


KunkelͲfélemutagenezisselhoztamlétraazinhibitorͲfágkönyvtárat.



A szelektált inhibitor variánsok aminosav sorrendjét DNS szekvenáláson



keresztülhatároztammeg.



PCR technikával elƅállított DNS kazettákból hoztam létre egy új expressziós



vektort, amelybe szintén PCR alapú mutagenezis technikával létrehozott



inhibitorvariánsokatklónoztam.

x Rekombinánsfehérjékelƅállításaéstisztítása


Beállítottam egy új rendszert, amelyben az SGMI inhibitor variánsok natív



formában és nagy mennyiségben termelhetƅk. E. coli BL21 Star sejtekkel



termeltettem az inhibitor variánsokat. Durva frakcionálási és folyadékͲ



kromatográfiásmódszerekkeltisztítottammegazinhibitorokat.

x Funkcionálismérések


AzinhibitorokhatékonyságátaMASPproteázokonmértegyensúlyiinhibíciós



állandókmeghatározásánkeresztülállapítottammeg.



A MASP proteázok lektin út aktivációjában betöltött szerepét ELISA típusú



tesztekben vizsgáltam az SGMI inhibitorok segítségével, normál humán



szérumbanésvérben.

x Szerkezetvizsgálatok


Az SGMI/MASP kölcsönhatás és a MASP proteázok mƾködésének alaposabb



megértéséhez az SGMI/MASP komplexek szerkezetét röntgen krisztallógráfia



segítségévelhatároztukmeg.
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EREDMÉNYEK

1.

Az SGPIͲ2 alapváz kötƅhurok optimalizálásával nagy affinitású MASPͲ1 és MASPͲ2
inhibitorokathoztamlétre(SGMIͲ1ésSGMIͲ2)

2.

AzSGMIinhibitoroknemgátoltakegyetlenvéralvadásienzimet,ésamegfelelƅMASPͲ
okon kívül egyetlen más komplement proteázt sem. Tehát mindkét SGMI
monospecifikusinhibitornakmondható.

3.

A MASPͲ2 specifikus SGMIͲ2 hatékonyan gátolta a C5bͲ9 kialakulását, a C3b és a C4b
lerakódást is. A MASPͲ1 specifikus SGMIͲ1 is teljes mértékben gátolta ugyanezeket a
folyamatokat, de csak abban az esetben, ha az inhibitort még a zimogén MASPͲok
aktiválódásaelƅttahígítottszérumhozadtam.AMASPzimogénekaktiválódásautánaz
SGMIͲ1inhibitorralmárnemlehetettgátolnialektinutat.

4.

Fiziológiáskörülményekközött:normálhumánszérumbanésteljesvérbenisgátoltaa
lektinutatmindkétSGMIinhibitor.

5.

MindkétSGMIinhibitorralteljesmértékƾlektinútgátlástlehetettelƅidézniMBLͲMASP
ésFikolinͲMASPösszetételƾaktivátorkomplexekesetébenis.

6.

Aproduktív(C3konvertázkialakulássaljáró)C2hasítás60%ͲátaMASPͲ1,míg40%Ͳáta
MASPͲ2végzi.

7.

Meghatároztuk az SGMIͲ1/MASPͲ1 (3,2 Å) és az SGMIͲ2/MASPͲ2 (1,3 Å) komplexek
kristályszerkezetétis.

8.

Az eredmények alapján a lektin út aktivációjának egy új modelljét állítottam fel, ami
összhangbanállvalamennyiidevonatkozókísérleteseredménnyel.
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KÖVETKEZTETÉSEK

Alektinútaktivációkorrigáltmodellje
A kísérleti eredmények a következƅ, lényegileg új megállapításokra vezettek a lektin út
aktivációjáravonatkozólag:

1.

AMASPͲ1közvetlenüléskizárólagosmódonaktiváljaaMASPͲ2zimogéntnormálhumán
szérumbanésvérben.

2.

Fiziológiás körülmények között tehát a MASPͲ2 nem önaktiválódik, így a MASPͲ2
valójábannemautonómaktivátoraalektinútnak.

3.

A fiziológiásan releváns C2 hasításban a MASPͲ1Ͳnek jelentƅsebb szerepe van, mint a

4.

A fenti megállapítások az MBL/MASP és a fikolin/MASP komplexekre egyformán

MASPͲ2Ͳnek.

érvényesek,ezértakétfélekomplexazonosmƾködésimechanizmusú.

Az 1. és a 2. pontban foglaltak ellentmondásban állnak a jelenleg elfogadott irodalmi
nézettel a MASPͲok szerepét illetƅen. Az ellentmondások azonban csak látszólagosak,
többnyire nem magukkal a korábbi eredményekkel, hanem azok értelmezésével
kapcsolatosak. Egy új, korrigált aktivációs modell segítségével az ellentmondások
feloldhatóak. A MASPͲ1 vérben mérhetƅ koncentrációja 20Ͳszor magasabb, mint MASPͲ2
enzimé. Emiatt feltételezhetƅ, hogy az aktiváció során a sejtfelszínre lerakódó zimogén
MASPͲ2 enzimek az esetek többségében MASPͲ1 zimogének gyƾrƾjében helyezkednek el.
Ráadásul a MASPͲ2 zimogének aktiválását az aktív MASPͲ1 20Ͳszor nagyobb sebességgel
végzi,mintazaktívMASPͲ2(DobóJózsefnempublikálteredményeialapján).Ezenismeretek
alapjánérthetƅvéválik,hogymiértlehetaMASPͲ1aMASPͲ2professzionálisaktivátora.Az
itt ismertetett egyszerƾ felállás magyarázatot ad a 2. megállapításra is. A 20Ͳszoros
feleslegben lévƅ MASPͲ1 proteázok térben elválasztják, izolálják a MASPͲ2 zimogéneket,
amelyek inherens önaktiváló képessége ezáltal nem érvényesülhet. Ezt mutatjuk ki akkor,
amikoraMASPͲ1molekulákatinsitugátoljuk.Modellünkbƅlkövetkezik,hogyamennyibena
rendszerbƅl teljesmértékbeneltávolítanánk aMASPͲ1 enzimet, úgyaMASPͲ1 által üresen
hagyott kötƅhelyeket (legalább részben) MASPͲ2 enzimek töltenék fel a felismerƅ
molekulákon. Ebben az esetben a MASPͲ2 zimogének kellƅ közelségbe kerülhetnek ahhoz,
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hogyönaktiválóképességükérvényesülhessen.TehátMASPͲ1hiányábanisvárhatóvolnaa
lektinútaktiválódása,decsakjóvallassabbütemben,mintaMASPͲ1jelenlétében.Pontosan
eztfigyeltékmegazokbanakísérletekben,aholgénkiütésselvagyaffinitáskromatográfiával
teljeseneltávolítottákaMASPͲ1enzimet(lásdbevezetƅ).Ezekbenakísérletekbentehátnem
fiziológiás összetételben voltak jelen a lektin út aktivációs komplexei. Ezzel szemben az új
modell alapjául szolgáló kísérleteket normál humán szérumban és teljes emberi vérben
végeztem. Így intakt állapotú lektin út aktivációs komplexekben vizsgáltam a MASPͲ1
enzimaktivitásinsitugátlásánakhatását.Összefoglalva,alegfontosabbkülönbségarégiés
az új modell között az, hogy amíg a régi modell autonóm útvonal aktivátornak tartotta a
MASPͲ2 proteázt, addig az új modell azt teljes mértékben a MASPͲ1 enzim irányítása alá
vonja. Az SGMI inhibitorokkal végzett kísérletek tehát felfedték, hogy az eddig
másodhegedƾsnektartottMASPͲ1valójábanalektinútaktivációjánakkarmestere.
A dolgozat egyik általános konklúziója, hogy a génkiütéssel és az in situ gátlással végzett
kísérletek eltérƅ eredményre vezethetnek egyͲegy adott fehérje funkcióját illetƅen. Ezzel
kapcsolatban a további következtetés az, hogy ilyen esetben folytatni kell a kísérleteket
mindaddig, amíg olyan mƾködési modellhez jutunk, ami az összes kísérleti rendszer
eredményeivelösszhangbanáll.Csakígytárhatjukfelazadottfehérjevalósfunkcióját.

Szerkezetiaspektusok
AzSGMIinhibitorokelsƅízbenkínáltaklehetƅségetarra,hogyaMASPenzimekszerkezetét
szubsztrátszerƾ fehérje partnerrel komplexben is megfigyelhessük. A komplex képzƅdés
hatására a MASPͲ2 esetében nagymértékƾ átrendezƅdés következik be a szubsztrátͲkötƅ
felszínt övezƅ felszíni hurkok szerkezetében, míg a MASPͲ1 esetében alig észlelhetƅ ilyen
változás.AfelszínihurkokeltérƅszervezƅdéselehetaszerkezetialapjaaMASPͲ2rendkívül
szƾk,ésaMASPͲ1viszonylagszélesszubsztrátspecifitásának.
Figyelemreméltó jelenség az is, hogy a MASPͲ2 milyen jelentƅs térszerkezeti változást
követel meg a szubsztrátszerƾ inhibitor részérƅl a komplex kialakulása során. Logikus
feltevés, hogy hasonló jellegƾ konformáció változásokat igényelhet a MASPͲ2
komplexképzéseatermészetesszubsztrátjaival.Elképzelhetƅ,hogycsakakomplexbenválik
amegfelelƅenzimszámárahozzáférhetƅvéaC2illetveaC4hasítandópeptidkötése.
AzSFTIésazSGPIͲ2alapúMASPinhibitorfejlesztéseredményei,ésazSGMI/MASPkomplex
szerkezetek összehasonlító vizsgálata rávilágított arra, hogy az optimális proteázkötƅ
8

szekvencia inhibitor váztól való függetlenségének Laskowski által bevezetett elmélete nem
lehet érvényes a „kulcsͲzár” mechanizmustól eltérƅ módon kialakuló, konformáció
változássaljárófehérjeͲfehérjekölcsönhatásokesetében.

Terápiásvonatkozások
ÚjmodellünkalapjánaMASPͲ2ésaMASPͲ1egyaránttökéletesgyógyszercélpontalektinút
által kiváltott szövetsérülések kivédésére. Ennek megfelelƅen mindkét SGMI inhibitor
gyógyszerͲjelöltmolekulánaktekinthetƅ.Ezekamonospecifikusinhibitorokemelletthasznos
eszközeilesznekalektinútmégismeretlenélettaniéskórélettaniszerepeinekfeltárásában
is.






















9

Adolgozatalapjáulszolgálóközlemények



Héja,D.,Kocsis,A.,Dobó,J.,Szilágyi,K.,Szász,R.,Závodszky,P.,Pál,G.&Gál,P.(2012).
Revised mechanism of complement lectinͲpathway activation revealing the role of
serineproteaseMASPͲ1astheexclusiveactivatorofMASPͲ2.ProcNatlAcadSciUSA
109,10498Ͳ503.







Héja,D.,Harmat,V.,Fodor,K.,Wilmanns,M.,Dobó,J.,Kékesi,K.A.,Závodszky,P.,Gál,
P. & Pál, G. (2012). Monospecific Inhibitors Show That Both MannanͲbinding LectinͲ
associated Serine ProteaseͲ1 (MASPͲ1) and Ͳ2 Are Essential for Lectin Pathway
ActivationandRevealStructuralPlasticityofMASPͲ2.JBiolChem287,20290Ͳ300.




GálP.,HéjaD.,PálG.,ZávodszkyP.(2010)



Újfehérjék,eljáráselƅállításukraésalkalmazásuk



Lajstromszám:P1000366



Szabadalom




Adolgozattémájáhozszorosannemkötƅdƅegyébközlemények



Szabó,A.,Héja,D.,Szakács,D.,Zboray,K.,Kékesi,K.A.,Radisky,E.S.,SahinͲTóth,M.&
Pál, G. (2011). High affinity small protein inhibitors of human chymotrypsin C (CTRC)
selectedbyphagedisplayrevealunusualpreferenceforP4'acidicresidues.JBiolChem
286,22535Ͳ45.







BozsóZs.,HáriP.,HegyiGy.,HéjaD.,MálnásiCs.A.,PálG.,PenkeB.(2011)



Keresztkötƅreagensbiopolimerekhez



Lajstromszám:P1100720



BenyújtottSzabadalom



10

