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Bevezetés: 
A komplementrendszer a veleszületett immunválasz humorális eleme, mely effektor és 

szabályozó funkciókat is ellát. Inaktív állapotban található meg a testnedvekben, és egymást 

kaszkádszerűen aktiváló faktorok, szabályozó molekulák és receptorok összessége alkotja. 

Fontos szerepe van a szervezetbe bekerült kórokozók felismerésében, eliminálásában, az 

apoptotizált sejtek eltakarításában és a gyulladási folyamatok szabályozásában. A 

komplementrendszer háromféle módon: a klasszikus, a lektin és az alternatív úton keresztül 

aktiválódhat. A lektinfüggő aktiválást a különböző szénhidrát molekulákhoz kötődő, a 

szérumban szabadon keringő mannózkötő lektin (MBL), az M-, L- és H-fikolinok, valamint 

az ezekhez kapcsolódó mannóz kötő lektin asszociált szerin proteázok (MASP-ok) komplexe 

indítja be. A felismerő molekulák globuláris feji részekből és hosszú, kollagénszerű 

szárrészekből állnak. Előbbin találhatóak a szénhidrát felismerő domének (CRD), utóbbiho�

kapcsolódnak a MASP-o�� Az idegen struktúrához való kötődés után a szár rész nyaki 

régiójában elhelyezkedő zimogén MASP-ok aktiválódnak és hasítják szubsztrátjaikat (C4 és 

C2�, e��el létrehozva a klasszikus úttal közös C3-konvertázt (C��2��� A tudomány mai állása 

szerint három MBL-asszociált szerin proteáz ismert, melyek az MBL-ekkel és fikolinokkal 

komplexet képezve aktiválják a komplementrendszer lektin útját: a MASP-1, a MASP-2 és a 

MASP-3. A MASP-ok és az MBL-asszociált fehérjék (MAp19 és MAp44) - melyek nem 

rendelkezek szerin-proteáz aktivitással - két gén termékei. A MASP-1, a MASP-3 és a 

MAp44 a MASP1 gén, míg a MASP-2 és a MAp19 a MASP2 gén alternatív splice variánsai. 

A MASP-ok az N-terminális végtől haladva 5 szabályozó (CUB1-EGF-CUB2-CCP1-CCP2) 

és egy kimotripszin szerű szerin proteáz (SP) doménből állnak (1. ábra).  

 

 

1. ábra. A MASP gének termékeinek sematikus ábrázolása 
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A MASP-1 és a MASP-3 között csak az SP doménban van eltérés, azonban a MASP-2 

mind a 6 doménjében különbözik a MASP-1-től és a MASP-3-tól. A MASP-ok 

dimerizációjáért és a felismerő molekulákhoz való kötődésért a CUB1-EGF-CUB2 domének 

a felelősek, melyhez Ca2+
 jelenlétére is szükség van. Számos bizonyíték áll rendelkezésre 

arról, hogy a lektin út aktiválódása során első lépésként a MASP-1 autoaktiválódik, majd a 

már aktív MASP-1 elhasítja a zimogén formában lévő MASP-2-t. Azonban ennek a 

folyamatnak a pontos mechanizmusa a mai napig ismeretlen. Nem lehet tudni, hogy a MASP 

dimerek milyen eloszlásban helyezkednek el az aktiváló komplexben, valamint a dimerek 

összetétele sem ismert. Többféle hipotetikus aktiválódási elmélet létezik, melyek nem 

feltétlenül zárják ki egymást. Az elmélet két fő csoportja a cisz- illetve a transz aktiváció. Cisz 

aktivációkor egy dimeren belül történik az aktiváció, mely dimer lehet homo illetve 

heterodimer (komplexen belüli aktiváció). Transz aktiváció során pedig két dimer között – 

melyek szintúgy lehetnek homo illetve heterodimerek – történik az aktiváció. Ebben az 

esetben a dimerek vagy ugyanahhoz a felismerő molekulához (komplexen belüli aktiváció), 

vagy két, az aktiváló felszínen egymás mellett elhelyezkedő felismerő molekulához 

kapcsolódnak (komplexek közötti aktiváció). 

A MAp19 és a MAp44 nem rendelkezik proteáz funkcióval, azonban érdemes 

megemlíteni, hogy a MAp19 a MASP-2 két első doménjét (CUB1 és EGF), a MAp44 pedig a 

MASP-1/3 első négy doménjét tartalmazza. Ezen kívül mindkét fehérjének van még egy C-

terminális, pár aminosavból (4 illetve 17) álló szakasza, amely nem található meg a MASP-

okban (1. ábra). 

A veleszületett immunrendszerről sokáig úgy gondolták, hogy a magasabb rendű 

élőlényekben csupán csak annyi szerepe van, hogy gyorsan, nem tökéletes védekező 

mechanizmusként óvja a szervezetet addig, amíg ki nem alakul a fajlagos, adaptív 

immunválasz. Azonban a veleszületett immunitásnak fontos szerepe van az adaptív válasz 

elindításában, az effektor funkciók irányának meghatározásában. A szervezetbe bekerülő 

kórokozók először a komplementrendszerrel, valamint a veleszületett immunrendszer 

sejtjeivel találkoznak. Ilyen sejtek például a monociták, makrofágok és dendritikus sejtek. 
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Célkitűzések: 
 

A komplementrendszer a veleszületett immunválasz humorális eleme, melynek 

feladata a szervezetbe bekerült kórokozók felismerése és elpusztítása, a megváltozott saját 

struktúrák eltakarítása, valamint a gyulladási folyamatok szabályozása. A 

komplementrendszer háromféle módon aktiválódhat: a klasszikus, a lektin és az alternatív 

úton keresztül. Kutatásaim középpontjában a lektin út beindításában résztvevő MASP-okkal 

kapcsolatos kérdések álltak. Célom volt az aktiválódásukra, gátlásukra, valamint a 

természetes immunrendszer sejtjeivel való kapcsolatukra vonatkozó kérdések megválaszolása. 

Ismert, hogy a MASP-ok dimerizációjáért és a felismerő molekulákhoz való 

kötődésükért az N-terminális három doménjük (CUB1-EGF-CUB2) felelős. Azonban arról 

nincs információ, hogy a MASP-ok képesek-e homodimerek mellett heterodimerek 

kialakítására is.  

Mivel a komplementrendszer sokféle jelre képes aktiválódni és számos pontban 

felerősödhet, gyorsan az egyik leghatékonyabb védekező mechanizmussá válhat. Fontos, 

hogy lokálisan működjön és csak idegen struktúrákat, sejteket támadjon meg, illetve saját 

struktúrák esetében csak akkor aktiválódjon, ha azok az egészségestől eltérnek (pl. 

apoptotizált sejtek). A lektin út beindításában kulcsfontosságú szerepet betöltő MASP-ok 

szabályozott működése elengedhetetlen a szervezet számára, ezért érdekes kérdés, hogy vajon 

az eddig ismert természetes inhibitorok mellett léteznek-e a szervezetben további MASP-gátló 

molekulák is.  

Továbbá a komplementrendszernek, ezen belül is a lektin útnak nem csak abban van 

fontos szerepe, hogy a membránkárosító komplex kialakításával elpusztítsa a kórokozókat, 

hanem hogy befolyásolja különböző immunsejtek működését. Ismert, hogy a MASP-1 

aktiválja az endotél sejteket, ezért felmerül annak a lehetősége, hogy más sejtek működésére 

is hatással lehet. 

 

A fentiek alapján a célkitűzéseim a következők voltak: 

 

 a MASP-1 és MASP-2 CUB1-EGF-CUB2 doméneket tartalmazó N-terminális 

fragmentumának, valamint ezek kitinkötő doménnel jelölt (CBD) változatának 

előállítása 
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 a MASP homodimerek disszociációs és re-asszociációs tulajdonságainak 

feltérképezése az előállított fragmentumok segítségével 

 a MASP heterodimerek kialakulásának és a már kialakult dimerek közötti alegységek 

kicserélődésének vizsgálata 

 az antitrombin (AT) és az α2M lektin út gátló hatásának vizsgálata, valamint annak 

tanulmányozása, hogy ezt a hatást hogyan befolyásolja a heparin 

 a MASP-1 hatásának vizsgálata a veleszületett immunválaszban résztvevő sejteken 

(monocita, dendritikus sejt és makrofág) 

 

Alkalmazott módszerek: 
� rekombináns DNS technika: A rekombináns fehérjék előállítására – MASP-1 és 

MASP-2 N-terminális három doménje – pET bakteriális expressziós vektort 

alkalmaztam.  

� rekombináns fehérjeexpresszió: BL21(DE3)pLysS E. coli sejtek felhasználásával 

állítottam elő minden rekombináns fehérjét.  

� FPLC (Fast Protein Liquid Cromatography): Az E. coli-ban termelt, majd renaturált 

fehérjéket; valamint a szérumfehérjéket ioncserélő és méretkizárásos kromatográfiával 

tisztítottam meg. A disszociációs és re-asszociációs mérésekhez analitikai 

méretkizárásos kromatográfiát használtam. 

� ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay): A különböző inhibitorokra vonatkozó 

IC50 értékeket humán szérumban C3 és C4 depozíció mérésével, a humán sejtek által 

termelt citokinek koncentrációját pedig szendvics ELISA-val határoztam meg. 

� humán primer sejtek tenyésztése: A sejtek előállításához egészséges donorokból 

származó buffy coat-ot használtam. 

� A monociták intracelluláris szabad Ca2+
-szint változását áramlási citofluorimetriával 

határoztam meg. 

� A MASP-ok heterodimer képzését, illetve a homodimerek közötti alegység 

kicserélődést nativ PAGE segítségével vizsgáltam. 

� A másodrendű asszociációs sebességi állandókat spektrofotometriával határoztam 

meg. 
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Eredmények és következtetések: 

 

A dolgozat fő megállapításai a következők: 

 

 Rekombináns technológiával előállítottam a MASP-1 és a MASP-2 N-terminális 

három doménjét (CUB1-EGF-CUB2) tartalmazó fragmentumokat. 

 A MASP-1 és a MASP-2 N-terminális fragmentumainak Ca
2+

-függő disszociációs és 

re-asszociációs sebességét kimérve megállapítottam, hogy a MASP-1 homodimerekre 

lényegesen gyorsabb disszociáció és re-asszociáció jellemző, mint a MASP-2 

homodimerekre. A különbség valószínűleg a két proteáz eltérő Ca2+ kötő képességén 

alapszik. 

 A MASP-1 és MASP-2 N-terminális fragmentumok ugyanolyan affinitással képeznek 

egymással heterodimert, mint önmagukkal homodimert. A heterodimerizációs 

kísérleteimből levonható az a következtetés, hogy Ca2+
 elvonásával majd 

hozzáadásával (disszociáció és re-asszociáció előidézése) az újonnan kialakuló 

MASP-1 homodimer, a MASP-1 – MASP-2 heterodimer, valamint a MASP-2 

homodimer aránya 1:2:1. Ez alapján kimondható, hogy nincs elméleti akadálya MASP 

heterodimerek kialakulásának humán szérumban.  

 A dimerek előzetes disszociáltatása nélkül a MASP-1 és MASP-2 homodimerek, 

valamint a MASP-2 és a MAp19 között nem történik meg a kicserélődés, azonban a 

MASP-1, a MASP-3 és a MAp44 homodimerek között igen. Ez az eredmény arra utal, 

hogy a MASP-1 és a MASP-2 között, valamint a MASP-2 és a MAp19 között csak a 

szintézisük helyén alakulhat ki heterodimer, míg a MASP-1, a MASP-3 és a MAp44 

között ez megtörténhet akkor is, ha más szövetekben, sejtekben termelődnek és csak 

később találkoznak a szervezet más területén. 

 Az antitrombin (AT) nem csak a MASP-1, hanem a MASP-2 proteolitikus aktivitását 

is megakadályozza laboratóriumi körülmélnyek között, és ez a hatás fokozódik 

heparin jelenlétében. Továbbá ez a gátlás 100-szorosra hígított humán szérumban is 

érvényesül. Ezek alapján megállapítható, hogy a C1-inhibitor mellett az AT is 

hatékony inhibitora a lektin útnak a MASP-ok gátlásán keresztül. 
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 Megfigyeltem, hogy az α2-makroglobulin (α2M) in vitro gátolja a MASP-okat, 

azonban nem képes megakadályozni a lektin út aktiválódását humán szérumban. Erre 

az ellentmondásra két dolog is magyarázatot adhat. Az egyik, hogy míg in vitro az 

α2M csak a MASP-ok proteolitikus aktivitással rendelkező fragmentumait viszi 

komplexbe, addig a szérumban teljes hosszúságú, felismerő molekulákkal komplexben 

lévő MASP-ok vannak jelen, és feltehetőleg az α2M nem tud hozzáférni ezekhez a 

nagyméretű komplexekhez. A másik lehetséges magyarázat pedig az lehet, hogy az 

α2M – MASP komplexek kialakulása lassabban történik meg, mint a MASP-ok C4 és 

C2 hasítása. 

 Megállapítottam, hogy a MASP-1 közvetlenül képes aktiválni a humán monocitákat, 

amelyre bizonyíték a sejtek intracelluláris raktáraiból történő Ca2+
 kiáramlás 

fokozódása. Emellett a MASP-1 kezelés koncentrációfüggő módon fokozza a 

monociták MCP-1 termelését, de nincs hatással sem a monociták IL-10 és TNFα 

termelésére, sem a monocitából differenciáltatott dendritikus sejtek és makrofágok 

MCP-1 termelésére. Ezek az eredmények a molekuláris és sejtes immunválasz egy 

eddig ismeretlen kapcsolatát tárták fel. Megmutattam, hogy a lektin út aktiválásában 

szerepet játszó MASP-1 hatással van a monociták citokin termelésére. 

A továbbiakban az előállított N-terminális fragmentumok, valamint a kinetikai adatok 

és a heterodimerizációs eredmények segítségével lehetőség nyílhat arra, hogy vérből homogén 

MASP preparátumokat lehessen előállítani. Továbbá funkcionális kísérleteket tervezünk 

humán rendszerben, ahol a MASP-1 kezelés hatására kiváltott MCP-1 termelés hatását 

tervezzük vizsgálni, például a monociták migrációjára, az endotél sejtek áteresztő 

képességére, illetve a granulociták funkcióira. 
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