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Bevezetés 

A szervezetünk a nap huszonnégy órájában védelemre szorul. Folyamatosan érik külső 

támadások a környezetünkből, és szüntelenül jelennek meg veszélyforrások a testünkön belül 

is. Az immunrendszerünknek hála nem vagyunk védtelenek, mert egy intelligens és állandóan 

fejlődő őr óv minket. Intelligens, mert amíg a sajátként azonosított struktúrákat megtűri, addig 

az idegen, illetve a szervezetben rendszeresen keletkező megváltozott saját elemek 

immunválaszt váltanak ki. Ekkor az immunrendszer működésbe lép, és igyekszik a 

veszélyforrást semlegesíteni, tehát elpusztítani, majd eltávolítani a szervezetből. 

Az átfogó védelem kialakításában egyszerre, egymásra épülve, együttműködve 

játszanak szerepet a veleszületett (természetes), és a szerzett (adaptív, tanult) immunitás 

elemei. A veleszületett immunrendszer az embrionális fejlődés során elnyeri végleges 

formáját, így az első pillanattól kezdve jelen van és hatékonyan működik, míg az adaptív 

immunrendszer egész életünk során „tanul”, tehát állandóan fejlődik azáltal, hogy 

folyamatosan frissíti memóriáját a környezetből bejutó és potenciálisan fertőzést okozó ún. 

patogének alapján. Fertőzés esetén, szervezetünk első védvonalaként, a természetes 

immunitás azonnal felismeri a jellegzetes molekuláris mintázatokat és aktiválódik, míg a 

szerzett immunitás csak napokkal később indul be. Az immunrendszer tehát egyszerre képes 

felismerni és megkülönböztetni az egyes struktúrákat, és szükség esetén megfelelően reagálni 

a jelenlétükre, amit együttesen a szervezet immunhomeosztázisának nevezünk. 

A veleszületett immunrendszer egyik leghatékonyabb humorális (immunsejtek 

közvetlen effektor funkciói nélkül is működő) eleme a komplementrendszer. 

Enzimkaszkádként rendkívül gyorsan képes felismerni, megjelölni és elpusztítani a 

legkülönfélébb kórokozókat. A komplementrendszert több mint 120 éve fedezték fel, de a mai 

napig születnek olyan új tanulmányok, amelyek képesek megváltoztatni elképzelésünket a 

felépítésével, komplexitásával, jelentőségével kapcsolatban. Hatékonyságának köszönhetően 

egyszerre lehet életbevágóan fontos vagy veszélyes, hiszen hiánya, vagy hibás működése 

hatalmas károkat tud okozni az élő szervezetekben. Amennyiben a komplementrendszer 

aktiválódik, beindul egy enzimatikus láncreakció, melynek során a kaszkád elemei megjelölik 

az aktivációt kiváltó struktúrát, valamint gyulladásos folyamatokat indítanak el, és a kaszkád 

legvégén kialakul az ún. membránkárosító komplex, mely a célsejt lízisét okozza. 
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Egy japán kutatócsoport 2010-ben publikált eredményei arra utaltak, hogy kapcsolat 

állhat fenn a lektin út elindításában kulcsszerepet játszó MASP proteázok, és az alternatív út 

első enzimatikus reakciójáért felelős D-faktor aktiválódása között. Ugyanebben az évben 

csatlakoztam az Enzimológiai Intézet komplementrendszerrel foglalkozó kutatócsoportjához, 

és nem sokkal később elkezdtem dolgozni jelen dolgozatom témáján Dobó József és Gál Péter 

irányításával, még szakdolgozóként. Célom az volt, hogy tisztázzam a MASP-ok szerepét a pro-

D-faktor aktiválódásában, és ezáltal, vagy ezen túl, azonosítsam az aktivációért felelős egy, 

vagy több proteázt. 
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I. Irodalmi áttekintés 

1. A fehérjéktől a proteolitikus kaszkádokig 

1.1. A fehérjebontó enzimek 

A fehérjék az élő szervezetek legsokoldalúbb makromolekulái. A 20-féle fehérjealkotó 

aminosav által létrehozott polimerek már az alap szerkezetüket tekintve magukban hordozzák 

azt az óriási potenciált, ami megfigyelhető a különböző rendszerekben a legegyszerűbb 

sejtektől kezdve a bonyolult szervezetekig. Változatosságuk révén az összes biológiai 

folyamatban részt vesznek, így lehetnek katalizátorok, elláthatnak transzport vagy tároló 

feladatokat, biztosítják a védekező mechanizmusokat és a szilárd vázat, részt vesznek mozgás 

generálásában és ingerületátvitelben, valamint szabályozzák a növekedést és a 

differenciálódást. A fehérjék dinamikus szerkezetűek, a funkciójuk szinte kivétel nélkül függ a 

más molekulákkal történő kölcsönhatásoktól. Ezek a kölcsönhatások olykor kisebb, néha pedig 

nagyobb fehérje szerkezeti változások révén fejtik ki hatásukat az egyes élettani 

folyamatokban.  

Számos fehérje enzimaktivitást mutat, azaz biokémiai folyamatok katalizátoraként 

működik. Az enzimek figyelemre méltó fehérjék, képesek számtalan féle molekulát 

specifikusan kötni, így rendkívül hatékony katalizátorai a legkülönfélébb kémiai reakcióknak. 

A legtöbb biokémiai folyamatban központi szerepet játszanak, így közreműködésük nélkül 

nem mehetne végbe többek között a tápanyag molekulák lebontása, a kémiai energia 

konzerválása és átalakítása, valamint a makromolekulák alapvegyületeikből való felépítése. 

Továbbá, a szabályozó enzimek tevékenysége révén összehangolják az anyagcsere 

útvonalakat, így egy harmonikus összhangot alakítanak ki az élet fenntartásához szükséges 

folyamatokban.  

Az enzimek közé tartoznak a hidrolázok, melyek a víz molekulákat felhasználva hasítják 

szubsztrátjuk kötéseit. A hidrolázok egy speciális osztályát a fehérjebontó enzimek, a 

proteázok (proteinázok vagy peptidázok) alkotják. A proteázok a fehérjeláncokat kialakító 

peptidkötések hidrolízisét katalizálják, továbbá észterkötések hidrolízisére is képesek. Az 

exopeptidázok a láncvégi aminosavakat hasítják le, míg az endopeptidázok a láncközi kötések 

bontásával képeznek kisebb polipeptid láncokat. Egyes proteázok csak adott aminosavak 

szomszédságában lévő peptidkötéseket képesek hasítani, így a működésük kiszámítható és 

reprodukálható. Jó példa erre a tripszin, a vékonybél emésztőnedvének fehérjebontó enzime, 
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amely az arginin (Arg), illetve a lizin (Lys) aminosavak karboxi-csoportjaival alkotott 

peptidkötéseket bontja rendkívül nagy hatékonysággal. Amennyiben egy proteáz egy 

fehérjében csak egyes, jól meghatározott peptidkötéseket hasít el, azt limitált proteolízisnek 

nevezzük.1,2 

 

1.2. A szerin proteázok működése 

A fehérjebontó enzimek jelenleg hét nagyobb csoportba sorolhatók az aktív centrumuk 

(a katalízisben kulcsszerepet játszó aminosavak) felépítése szerint, így megkülönböztetünk 

aszpartát-, cisztein-, szerin-, metallo-, treonin-, glutamát-, és aszparagin-peptidázokat.3 A 

proteázok több mint egyharmada a szerin proteázok közé tartozik, ez a legnépesebb csoportja 

az enzimeknek. Nevüket onnan kapták, hogy a hidrolízis során az aktív helyen található szerin 

(Ser) oldallánca nukleofilként támadja a szubsztrát peptidkötésének karbonil csoportját. A 

katalízisben fontos szerepet játszik még az aktív helyre jellemző további két aminosav, egy 

hisztidin (His), illetve egy aszparaginsav (Asp), valamint az oxianion-lyuk. A Ser-His-Asp 

aminosav hármast katalitikus-triádnak hívják (Ser195, His57, Asp102, kimotripszin számozás 

alapján), mely átível a hasítani kívánt fehérje megkötéséért felelős szubsztrátkötő helyen. A 

szubsztrátkötő hely legfontosabb része az S1 elsődleges szubsztrátkötő zseb, a szerin 

proteázok esetében ez egy mély hidrofób oldalfalú üreg, mely egyszerre felelős az enzim 

specificitásáért és az elhasítandó kötés megfelelő helyzetbe való pozícionálásáért. Az S1 

zsebbe a szubsztrát elsődlegesen hasítandó peptidkötésétől N-terminális irányba eső első 

aminosav oldallánca kerül, melyet P1-gyel jelölünk. A további opcionálisan kötődő aminosav 

oldalláncokat az N-terminális felé növekedve P2, P3, …, P(n)-el jelöljük, hozzájuk a megfelelő 

irányba haladva az S2, S3, …, S(n) kötőhelyek illeszkednek, míg a C-terminális irányba a P1’, 

P2’, … aminosavakhoz a hozzáillő S1’, S2’, … zsebek tartoznak.4 A szerin proteázok működése 

3 lépésből áll. Az első a szubsztrát megkötése az imént említett módon, melynek 

következtében kialakul a nem-kovalens Michaelis-komplex. Az oxianion-lyuk, valamint az S1 

kötőzseb által pozícionált aminosav karbonilcsoportja közel kerül a katalitikus-triád Ser195 

hidroxiljának oxigénjéhez. A második lépésben a His57 általános bázisként viselkedve a 

katalitikus Ser195 hidroxil protonját átveszi, miközben az Asp102 stabilizálja, valamint növeli 

a His57 bázikusságát egy hidrogénkötés révén. A Ser195 így kialakult erősen nukleofil alkoxid-

ionja megtámadja a szubsztrát karbonil szénatomját, ezáltal létrejön a tetraéderes átmeneti 
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állapot, melyet az oxianion-lyuk stabilizál két hidrogénhíd kötéssel. A His57, az általa felvett 

H+ segítségével hidrogénhidat létesít a hasadó kötés aminocsoportjával, majd protonálja azt, 

így a hasítandó peptid C-terminális felé eső része első termékként távozik. Az így kialakult 

acilenzim intermedier a harmadik lépésben egy újabb tetraéderes átmeneti állapoton át 

haladva megszűnik, miután a His57 egy hidrogénhidas kölcsönhatáson keresztül aktivál egy 

belépő vízmolekulát, ami egy nukleofil támadás révén felszakítja az enzim és a szubsztrát 

között kialakult kötést. Ennek következtében második termékként a hidrolizálandó peptid N-

terminális felé eső része távozik, miközben a katalitikus Ser195 visszaalakul eredeti állapotába.  

Az itt leírt enzimatikus katalízisnek köszönhetően a peptidkötés hasítása a spontán 

hidrolízis sebességének legalább a 109-szerese.5 

 

1.3. A proenzimek alkotta enzimkaszkádok 

A legtöbb enzim, így a proteázok is szabályozhatók. Amint az a szerin proteázok 

hatékonysága kapcsán látható volt, erre különösen nagy szükség van, hiszen egy nem 

megfelelő helyen, vagy nem megfelelő időben működésbe lépő enzim hatalmas károkat tud 

okozni. A szabályzásra alapvetően két lehetősége van az élő szervezeteknek, ezek az aktiválás 

és a gátlás (inhibíció). A szerin proteázok túlnyomórészt inaktív proenzimként, azaz zimogén 

formában képződnek. Ahhoz, hogy megfelelően tudjanak működni, általában egy másik, aktív 

proteáz közbenjárására van szükség. Ilyenkor az aktiváló enzim limitált proteolízissel lehasít a 

zimogének N-terminálisáról egy kisebb méretű peptidet, a propeptidet, ennek hatására pedig 

az aktivált proenzimek felveszik végső, aktív konformációjukat. Ez a fajta módosítás 

irreverzibilis, ezért, ha egy enzim ily módon aktiválódott, utána már csak inhibitorok 

segítségével lehet kordában tartani.1,2 

Amikor több proteáz limitált proteolízisek révén egy jól szervezett, szekvenciális 

rendszert alkot annak érdekében, hogy alapvető élettani funkciókat ellásson, az egy 

proteolitikus kaszkád. Ezeket a kaszkádokat sokszor egy külső jel, egy külső stimulus indítja be, 

amit a kaszkád első proteázának autoaktivációja kísér, melynek során bizonyos esetekben egy 

proenzim hasít egy másik, ugyanolyan zimogén molekulát. Ezt követően az autoaktiválódott 

proteáz hasítja a soron következő enzimet, ami aztán aktiválja a következőt, és így tovább. A 

felépítésükből következik, hogy a kaszkádokra jellemző a gyors és folyamatos erősítés, az első 

proteázok kisebb koncentrációjából alakul ki a végén egy robosztus válasz. A rendszert 
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összetettebbé teheti egy-egy visszacsatolás, ha az egyik proteáz kölcsönhat egy korábbival, 

ezáltal vagy növeli (pozitív visszacsatolás), vagy csökkenti (negatív visszacsatolás) az erősítést.  

Az emberi szervezetben ilyen enzimkaszkád felépítéssel találkozhatunk például az 

emésztőrendszerben, a véralvadás során, vagy a komplementrendszernél.6 

 

1.4. A véralvadási kaszkád 

A legismertebb proteolitikus kaszkád a véralvadási kaszkád. A véralvadás a szervezet 

egyik, sérülés esetén működésbe lendülő védekezési mechanizmusa. Célja, hogy a vérerek 

rongálódása kapcsán fennálló további vérveszteséget megakadályozza, valamint elindítsa az 

érfalak regenerálódását. Eredményeképpen létrejön a fibrinhálóból és a vér összecsapódott 

sejtes elemeiből az alvadék, mely a sérülést eltömíti. A véralvadási enzimkaszkád faktorainak 

nagyrészét szerin proteázok alkotják, melyek zimogénként keringenek a vérben. 

A véralvadási kaszkád, a hagyományos nézetek szerint, két párhuzamos útvonalon, a 

külső, vagy extrinsic, valamint a belső, vagy intrinsic úton aktiválódhat (1. ábra). Az extrinsic 

útvonalat a szöveti faktor (TF) indítja be. Sérülés esetén a TF érintkezésbe kerül a keringéssel, 

ahol Ca2+ ionok jelenlétében a trauma hatására aktiválódott VII-es faktorral (fVIIa) komplexet 

képez, és hasítja a X-es faktort (fXa). A két útvonal összefutásánál, szintén Ca2+ ionok 

jelenlétében, a Xa faktor a kofaktorával, azaz az Va faktorral létrehozza a protrombináz 

komplexet, ami aktiválja, ezáltal átalakítja a protrombint trombinná. A trombin pozitív 

visszacsatolással képes hasítani az V-ös, VIII-as, és XI-es faktorokat. Az intrinsic útvonal in vitro 

kontakt aktivációval, negatívan töltött felületeken indul be. A XII-es faktor (fXII) 

autoaktivációjával kezdődik, mely hasítja a fXI-t, ami aztán aktiválja a IX-es faktort. Az aktív IX-

es és VIII-as faktor Ca2+ ionok jelenlétében komplexet képez, és hasítja a X-es faktort, ahol 

találkozik a két útvonal.7 

A jelenlegi elképzelések az extrinsic útvonalat tartják az in vivo véralvadás fő 

beindítójának, míg az intrinsic út a kaszkád erősítésére szolgál. Ezt a nézetet támasztja alá az, 

hogy a TF-fVIIa komplex képes a IX-es faktort is hasítani, és az is, hogy az aktiválódott trombin 

több pozitív visszacsatolással kapcsolódik a belső útvonalhoz. Az újabb modell szerint az 

intrinsic út tehát arra szolgál, hogy növelje a kezdetben még nem elegendő trombin 

mennyiségét. Amint látható, a trombin szerepe többrétű. Egyrészt, a pozitív 

visszacsatolásokkal erősíti a kaszkádot, másrészt, a kaszkád végső szakaszának lefutásáért is 



Oroszlán Gábor: Alapvető kapcsolat a komplementrendszer lektin és alternatív útvonalai között 

 
12. oldal Irodalmi áttekintés 

 

felelős. Aktiválja a vérben keringő fibrinogént, aminek következtében fibrin aggregátumok 

keletkeznek, valamint aktiválja a XIII-as faktort, ami a fibrin polimereket térhálósítja kovalens 

kötésekkel. Az így kialakult fibrinháló stabilizálja a vérrögöt, ami hatékonyan tud küzdeni a 

további vérveszteség ellen.8 

A véralvadási kaszkád, mint az összes többi hasonló rendszer, elszabadulása esetén 

rendkívül veszélyessé válhat. Több természetes inhibitor, azaz antikoaguláns termelődik a 

szervezetben, amik képesek hatékonyan szabályozni a kaszkádot az egyes faktorokon 

keresztül. Ilyen az antitrombin (AT), mely szerin proteáz inhibitorként (szerpin) inaktiválja a 

trombint, valamint az aktív IX-, X-, XI-, és XII-es faktorokat. Ugyanebbe a családba tartozik a C1 

inhibitor (C1-inh), mely hasonlóan jár el a XIa és XIIa faktorok esetében. Másik fontos gátlószer 

a szöveti faktor útvonal inhibitor (TFPI), mely természetes inhibitora a TF-fVIIa komplexnek. 

Antikoaguláns hatású a Protein C szerin proteáz, amely a Protein S közbenjárásával inaktiválja 

az Va és VIIIa faktorokat (1. ábra).9 

Amint látható, a véralvadási kaszkád egy rendkívül összetett és hatékony rendszer, jól 

példázza a proteolitikus kaszkádokat.  

 

 
1. ábra: A véralvadási kaszkád. [(10) nyomán, módosítva]  
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2. A komplementrendszer 

Amint a véralvadási kaszkád a vérzés megállításának egyik legfőbb eleme, úgy a 

komplementrendszer a természetes immunitás egyik központi mechanizmusa. A szervezetben 

megtalálható proteolitikus kaszkádok azonban evolucionálisan és funkcionálisan is 

összetartoznak, és teljesen nem is választhatók el egymástól. Ezt bizonyítja az „élő 

fosszíliának” is nevezett, 500 millió éve változatlanul köztünk élő tőrfarkú rák keringése, ahol 

egy hibrid komplement-koagulációs kaszkád nyújt védelmet a fertőzésekkel és sérülésekkel 

szemben.11 Így nem csoda, hogy a komplementrendszer és a véralvadási kaszkád gyakran 

egyszerre aktiválódnak, és egymással folyamatosan kommunikálva, egymást segítve fejtik ki 

hatásukat. Ugyanakkor, az átláthatóság érdekében, mindenképpen különálló kaszkádként 

érdemes tárgyalni a két rendszert, szem előtt tartva az összetartozásukat. A 

komplementrendszer az immunrendszer legősibb végrehajtó gépezeteként őrködik 

szervezetünk felett, és amint veszélyforrást azonosít, az elsők között aktiválódik, és kezdi meg 

széleskörű működését. 

 

2.1. Felfedezésének története röviden 

Ugyan a komplementrendszer felfedezését hivatalosan ~120 évvel ezelőttre datálják, 

azonban a jelenlétére utaló első kísérletes eredmények még ennél is régebbre nyúlnak vissza. 

1874-ben Traube és Gscheidlen azt tapasztalták, hogy a véráram képes megőrizni sterilitását, 

miután a keringésbe fecskendezett mikroorganizmusok gyorsan elpusztulnak. 1884-ben 

Grohmann már azt bizonyította, hogy a sejtmentes szérum is elöli a mikrobákat in vitro. Ebből 

a korszakból magyar vonatkozású eredmények is származnak, méghozzá Fodor József (1843-

1901) orvos, egyetemi tanár révén, aki nem véletlenül kapta a „közegészségünk első apostola” 

címet. Kimutatta, hogy az egészséges állatok vére nem tartalmaz baktériumokat, sőt, a 

mesterségesen bevitt mikroorganizmusok is hamar elpusztulnak. 1887-ben bizonyította a vér 

baktériumölő hatását lépfene kórokozóval kísérletezve.12 1888-ban Nuttall alátámasztotta 

Fodor eredményeit, miután kimutatta, hogy a vérplazma megőrzi baktericid tulajdonságát, 

ami a hosszú tárolás, vagy hő hatására gyengül, elvész. Buchner és kollégái 1889-ben „alexin” 

névre keresztelték ezt a védőanyagot, ami az enzimekhez hasonlóan működve roncsolja a 

mikroorganizmusok membránját. Az alexin fogalmát Jules Bordet terjesztette ki, aki leírta, 

hogy léteznek hőstabil antitestek, amik specifikusan ismerik fel az antigéneket, és létezik 
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minden normál szérumban egy hőlabilis, nem specifikus aktivitás, ami önmagában nem, de az 

antitestek jelenlétében lítikus hatású (1896). A komplementrendszer felfedezése így az ő 

nevéhez fűződik, ily módon ezért, és a bakteriolízis vonatkozásában elért eredményeiért 1919-

ben Nobel-díjat kapott. A komplementrendszer elnevezés Paul Ehrlich és Julius Morgenroth 

„oldallánc” elmélete kapcsán született meg. Eszerint az antigéneket az immunsejtek a saját 

felületükön található specifikus oldalláncok, receptorok segítségével ismerik fel, melyek a 

sejtekről leválva ellenanyagokként (antitestekként) önállóan keringenek a vérben. Ezek az 

úgynevezett oldalláncok amellett, hogy egyedi antigén felismerő hellyel rendelkeznek, 

megtalálható rajtuk egy másik kötőhely is, ami aktiválja azt a nem specifikus rendszert, ami 

kiegészíti, komplementálja az antitestnek a kötődése révén kifejtett hatását. A további 

kísérleteknek köszönhetően 1910-re már ismert volt, hogy az „alexin”, vagy 

komplementrendszer működése a specifikus antitesteken, és az immunológiailag nem 

specifikus fehérje faktorokon alapszik, mely nagyjából a klasszikus út leírását takarta. Az 1900-

as évek közepén sorra fedezték fel az egyes összetevőket, és az enzimkaszkádszerű működésre 

is fény derült.13 Mindeközben 1954-ben Pillemer és munkatársai felfedezték, hogy 

antitestektől teljesen függetlenül is aktiválódhat a komplementrendszer. A tudományos 

közösség által akkor még vitatott aktiválódási mechanizmust properdin útvonalnak nevezték 

el, azonban ma már alternatív út néven ismerjük. Az 1970-es évekre a komplement 

komponensek jelentős részét leírták, és a nomenklatúra is véglegessé vált.14 A 

komplementrendszerrel kapcsolatos kutatásoknak egy teljesen új korszaka jött el, amikor 

1987-ben Ikeda és munkatársai felfedezték a mai tudásunk szerinti legkésőbb felfedezett 

aktiválódási útvonalat, a lektin utat. A lektin út szintén antitest független módon működik, 

tudományos hatása legalább akkora volt, mint az alternatív út felfedezése.15 

Az elmúlt egy-két évtizedben a komplementrendszer jelentőségéről és pontos 

szerepéről alkotott kép alaposan megváltozott. Kezdetben vélt szerepkörét messze 

meghaladva nem csak egyszerűen megjelöli és eliminálja a potenciális veszélyforrásokat, 

hanem amellett, hogy kiegészíti, össze is hangolja az immun-, és gyulladásos folyamatokat. 

Felügyeli az immunműködést, ezáltal az egészséges saját sejtek között felismeri a 

sejttörmelékeket, apoptotikus sejteket, és a nem saját struktúrákat, és megfelelően reagál 

jelenlétükre. Hidat képezve a veleszületett és a természetes immunitás között fontos szerepet 

játszik az opszonizációban (fagocitózist elősegítő anyagok lerakodása a patogénekre), 

szabályozza a B és T sejtek aktivitását, és központi funkciót lát el a gyulladásos folyamatok 
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koordinálásában. Kulcsszerepet játszik a homeosztázis fenntartásában, hatással van a 

véralvadás folyamatára és a véredényképzésre.16 

A komplementrendszer rendkívül fontos szerepet tölt be az élő szervezetek helyes 

működésének kialakításában, így érthető, hogy hiányos, vagy éppen túlműködése 

életveszélyes állapotokat idézhet elő. Többek között ezért is nem meglepő, hogy napjainkban 

egyre inkább reflektorfénybe kerül a gyógyszerkutatások kapcsán.  

 

2.2. Felépítése, aktiválódási útvonalai 

A komplementrendszert, mai ismereteink szerint, több mint 50 szolubilis, illetve 

membránkötött fehérje alkotja. Ezek között vannak felismerő molekulák, proteázok, 

receptorok, szabályozó fehérjék, és más komplement komponensek. A kaszkád három módon, 

a klasszikus, az alternatív, illetve a lektin úton aktiválódhat (2. ábra). Az egyes aktiválódási 

mechanizmusoknak megvannak a maguk eltérő jellegzetességeik, emiatt is képes a 

komplementrendszer olyan széleskörű védelmet nyújtani. Az aktiváció első lépése általában 

az úgynevezett mintázat felismerő molekulák (pattern recognition molecule, PRM) célponthoz 

kötődése. Ezek a mintázat felismerő molekulák érzékenyek az egyes patogénekre (pathogen-

associated molecular pattern, PAMP), valamint a veszélyre vagy sérülésre jellemző molekuláris 

mintázatokra (danger/damage-associated molecular pattern, DAMP). A kötődés 

következtében a felismerő molekula konformáció változást szenved, aminek hatására 

autoaktiválódik az egyik hozzá kapcsolódó proteáz. Miután az első enzim már aktiválódott, az 

hasítja a soron következő komplement komponenst, és az enzimkaszkád működés ily módon 

indul be. A három útvonal konvergens, az aktiváció következtében kialakult konvertázok 

hasítják a kaszkád központi komponensét, a C3 fehérjét, és az összetalálkozást követően a 

közös terminális úton haladnak tovább (2. ábra).17 

 

2.3. A klasszikus út 

Legkorábban a klasszikus út (Classical pathway, CP) vált ismertté, ekkor még nem tudták 

elképzelni a komplementrendszer működését specifikus antitestek nélkül. A klasszikus út 

mintázat felismerő molekulája a C1q. Felépítése leginkább egy virágcsokorhoz hasonlítható, 

az alapvázát 6 db kollagénszerű szár domén alkotja, és hozzájuk kapcsolódnak a globuláris 

célpont felismerő „fej” domének. Amellett, hogy az IgM, vagy IgG antitestek antigénhez 
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kötődése révén keletkezett immunkomplexeket felismeri, ma már tudjuk, hogy számos 

töltéssel rendelkező mintázaton túl egyes sejtfelszínhez lekötődött pentraxinokhoz 

(opszonizáló szolubilis receptorok) is képes kapcsolódni. Ebből tehát következik, hogy a 

klasszikus útnak létezik antitest független aktivációja is. A C1q a C1 komplex része, hozzá a szár 

doméneken keresztül a két C1r és két C1s szerin proteázok alkotta heterotetramer (C1r2s2) 

kapcsolódik (2. ábra).  

 

 
2. ábra: A komplementrendszer összetett felépítése.  

Az ábrán zölddel vannak jelölve a felismerő molekulák, narancssárgával az enzimatikus 
aktivitásért felelős komponensek, sárgával pedig az egyéb komponensek. Kék színnel 
láthatók a negatívan szabályozó fehérjék, ezek között fekete kerettel rendelkeznek a 
membránkötött regulátorok. A piros nyilak mutatják a proteolitikus hasítással történő 
aktiválásokat.  
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A különböző aktiválódási mechanizmus elméletek egyike szerint a C1q célponthoz 

kötődése konformáció változást idéz elő elsőként a globuláris fejben, majd a kollagén szárban, 

melynek hatására a C1r alegységek autoaktiválódnak, és aktiválják a C1s alegységeket. Ennek 

hatására a két C1s kinyúl a komplexből, és hasítja a soron következő C4 komplement 

komponenst, ezáltal levágva belőle egy kisebb darabot (C4a). A keletkezett nagyobb fragmens, 

a C4b kovalensen lekötődik a patogén felületére, majd hozzákapcsolódik a C2, melyet szintén 

a már említett C1s aktivál, létrehozva a klasszikus út C3 konvertázát (C4b2a), amely képes 

hasítani a C3 fehérjét (2. ábra).18 

 

2.4. A lektin út és a MASP-ok 

A komplementrendszer felfedezésének kronológiáját tekintve a lektin út (Lectin 

pathway, LP) a legfiatalabb aktiválódási útvonal. Elsőként azt gondolták, hogy mindössze 

kiegészíti a klasszikus utat, de később nyilvánvalóvá vált, hogy egy teljesen önálló útvonalról 

van szó. Nem meglepő, hogy kezdetben a klasszikus úthoz sorolták, hiszen nem csak hasonlít 

rá, szorosan kapcsolódik is hozzá (2. ábra). A lektin út igen nagy változatosságot mutat a 

felismerő molekulák terén, jelenlegi tudásunk szerint a mannóz-kötő lektin (mannose-binding 

lectin, MBL), a fikolin-1, -2, -3 (más néven M-fikolin, L-fikolin, H-fikolin), a kollektin 10 (CL-L1), 

valamint a kollektin 11 (CL-K1) képes beindítani. Szerkezetüket tekintve ezek is 

virágcsokrokhoz hasonlíthatók, a kollagénszerű szár doménekhez kapcsolódnak a 

felismerésért felelős globuláris fej domének, de a C1q-val ellentétben nem csak 6 darab 

„virág” lehet egy csokorban, hanem több is, kevesebb is. Az MBL különböző szénhidrát-

tartalmú motívumokat ismer fel, a mannózon kívül például N-acetil-mannózamint, glükózt, N-

acetil-glükózamint, vagy éppen L-fukózt. A fikolinok ezzel szemben főként acetilált cukor és 

nem cukor mintázatokhoz kötődnek, mint például a már említett N-acetil-glükózamin mellett 

N-acetil-glicinhez, N-acetil-ciszteinhez, vagy acetilkolinhoz. A kollektinek az MBL-hez 

hasonlóan szénhidrát-tartalmú mintázatokat ismernek fel, de a pontos működésük még nem 

teljesen ismert.19 A lektin út aktiválódásakor az enzimatikus jel generálásáért az úgynevezett 

MBL-hez kötődő szerin proteázok (MBL-associated serine protease), a MASP-ok felelősek. 

Amíg az említett felismerő molekulák szerkezetüket és működésüket tekintve hasonlítanak a 

klasszikus út C1q molekulájához, addig a MASP-ok tulajdonképpen azt a szerepet töltik be, 

mint a C1 komplexben a C1r és a C1s. Zimogén dimerként kapcsolódnak a felismerő 
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molekulákhoz, aktiválódnak patogénekhez való kötődés esetén, és a korábban a klasszikus út 

kapcsán már említett módon hasítják a C4, illetve C2 fehérjéket. Az így kialakult komplex 

(C4b2a) pontosan ugyanaz, mint a korábban említett C3 konvertáz, mely hasítja a 

komplementrendszer központi komponensét, a C3-at, ezzel létrehozva a kaszkád lefutása, 

valamint a gyulladásos folyamatok elindítása szempontjából rendkívül fontos C3b-t és C3a-t. 

Ezen a ponton találkozik a klasszikus út a lektin úttal, és a két útvonal itt fut össze az alternatív 

úttal (2. ábra).20 

 

A MASP-ok szerkezete, felépítése 

A tudomány mai állása szerint a lektin út mintázat felismerő molekuláihoz három MASP 

és kettő proteolitikus aktivitással nem rendelkező fehérje kapcsolódhat. A három szerin 

proteáz a MASP-1,21 a MASP-2,22 és a MASP-3,23 míg a másik két fehérje a MAp19 (más néven 

sMAP vagy MAP-2)24 és a MAp44 (más néven MAP-1).25 A MASP-1, a MASP-3 és a MAp44 a 

MASP1 gén alternative splicing variánsai, tehát ugyanarról a génről íródnak át, míg a MASP-2 

és a MAp19 a MASP2 gén termékei. A vérben a MASP-1 fordul elő a legnagyobb 

koncentrációban (~100-140 nM), így nem csoda, hogy azt fedezték fel elsőként. Ezzel szemben 

a MASP-2 koncentrációja jóval alacsonyabb (~6-7 nM), míg a MASP-3 e tekintetben a kettő 

között foglal helyet (~60-90 nM).26,27 A MASP-ok, ahogy a klasszikus út C1r és C1s szerin 

proteázai is, ugyanabból a 6 domén típusból épülnek fel, ezek az N-terminális felől haladva a 

CUB1, EGF, CUB2, CCP1, CCP2, és SP domének (3. ábra/A).  

 

 
3. ábra: A MASP1 és MASP2 génről átíródó fehérjék domén-szerkezete, valamint az aktív 

MASP proteázok láncai. [(20) nyomán, módosítva] 
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A MASP-1 és a MASP-3 csak az SP doménjükben térnek el egymástól, míg a MASP-2 

mindegyik doménje különbözik az előbbiektől. A MAp44 esetében az első négy alegységet, a 

MAp19 esetében pedig az első két domént követi a fehérjét lezáró rövid C-terminális szakasz. 

Az első 5 doménnek szabályozó szerepe van, míg az SP, a kimotripszinszerű szerin 

proteáz domén az enzimatikus aktivitásért felelős. A MASP-ok a CUB1 és EGF doménjeiken 

keresztül fej-láb illeszkedéssel dimerizálódnak, de a felismerő molekulákhoz való 

kötődésükben a CUB2 domén is részt vesz, és mindehhez a három modul egy-egy Ca2+ iont is 

megköt (4. ábra).28-30  

 

 
4. ábra: A MASP-1 dimer szerkezeti modellje. 31 Az apró zöld pöttyök jelölik a Ca2+ ionokat. 

 

Aktiválódás során a zimogén MASP-ok SP doménjében limitált proteolízissel elhasad egy 

arginin-izoleucin kötés, ennek hatására szétesnek egy nagyobb A és egy kisebb B láncra, 

melyeket egy diszulfidhíd tart össze a továbbiakban (3.ábra/B).  

 

A MASP-ok szerepe a lektin út aktiválódásában 

A MASP-ok lektin út aktiválódásában betöltött pontos szerepét sokáig homály fedte, 

azonban az elmúlt évek során számos kérdésre derült fény. Miután a MASP-2 képes 

autoaktiválódni, és hasítani a C4 és C2 komponenseket, elsőként úgy vélték, hogy önállóan 

elegendő a lektin út aktiválásához.32 Ezzel szemben a MASP-1 csak a C2-t tudja hatékonyan 

aktiválni, így annak ellenére, hogy a keringésben a legnagyobb mennyiségben jelenlévő MBL-

hez kötődő szerin proteáz, és szintén képes autoaktiválódni, csak kisegítő funkciót 

tulajdonítottak neki.33,34 Az első kísérleti adatok, melyek arra utaltak, hogy a MASP-1 szerepe 
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több lehet, mint egyszerű kisegítő enzim, a 2000-es évek közepe-vége felé láttak 

napvilágot.35,36 Takahashi és kollégái egerekben a MASP1 és MASP-3 közös génjének kiütése 

(MASP1/3-/-) következtében azt tapasztalták, hogy vérükben alacsonyabb volt a C3 depozíció 

szintje, míg a C4 depozíció teljesen megszűnt, továbbá a MASP-2 aktiválódása is lassabb volt 

(a depozíciós esszék esetén a mesterséges mannózzal burkolt felületre lekötődő C3b, illetve 

C4b mennyiségét mérték). A tapasztalt rendellenesség teljesen megszűnt rekombináns  

MASP-1 (rMASP-1K) hozzáadását követően, ez pedig azt sugallta, hogy ha nem is 

elengedhetetlen, de mindenképpen fontos szerepe lehet a MASP-1-nek a lektin út beindítása 

során.36 A kérdésre a pontos választ laboratóriumunk adta meg, miután az ELTE Biokémia 

Tanszékének Irányított Fehérje-evolúció Kutatócsoportjával együttműködésben előállított 

szelektív MASP-1 és MASP-2 inhibitorok rávilágítottak arra, hogy a MASP-1 specifikus gátlása 

normál humán szérumban teljesen blokkolja a lektin út működését, és a MASP-2 sem 

aktiválódik. Ez egyértelműen bizonyította azt, hogy elsőként a MASP-1 autoaktiválódik, majd 

aktiválja a MASP-2-t, és a két enzim közösen felelős a C3 konvertáz kialakulásáért.37-39 A kapott 

eredmény jelentősen megváltoztatta a lektin út kezdeti lépéseiről kialakult képet, 

munkatársaim ez által egy lényegesen új modellt állítottak fel (5. ábra). 

 

 
5. ábra: A lektin út aktiválódásának régi, illetve új modellje. [(39) nyomán módosítva] 

 

Szintén ezt az elméletet támasztja alá, hogy egy MASP1 génben mutációt szenvedett 

páciens vérében, aki így értelemszerűen MASP-1-re és MASP-3-ra nézve deficiens, ugyancsak 

nem működik a lektin út, mely azonban helyrehozható MASP-1 hozzáadásával.40 Megerősíti a 
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felállított új modellt továbbá az is, hogy mind a zimogén autoaktivációs, mind pedig az 

autokatalitikus sebesség nagyságrendekkel nagyobb a MASP-1 esetében.41 

A harmadik MASP szerepéről egészen a közelmúltig nem sokat lehetett tudni. Miután 

szintén képes kötődni a felismerő molekulákhoz, és nem hasítja sem a C2, sem a C4 

komponenseket, negatív regulátornak gondolták.23 Azonban, azok a MASP1 génben található 

mutációk, melyek kizárólag a MASP-3 aktivitására vannak hatással, komoly fejlődési 

rendellenességeket okoznak (3MC szindróma), ami arra utal, hogy a MASP-3-nak fontos 

fiziológiai szerepe lehet, akár a komplementrendszeren kívül is.42,43 Csoportunk korábban 

kimutatta, hogy in vitro ugyan a MASP-1 képes aktiválni a MASP-3-mat, de hogy ennek in vivo 

van-e jelentősége, azt egyelőre nem lehet tudni.41 (A MASP-3 komplementrendszerben 

betöltött szerepéről a „Problémafelvetés” részben fogok bővebben írni) 

Az enzimatikus aktivitással nem rendelkező „csonka” MASP variánsok szerepe a mai 

napig nem tisztázott. Mindkét fehérje képes komplexet képezni a felismerő molekulákkal, így 

adott esetben leszoríthatja a MASP-okat, ezáltal potenciálisan szerepük lehet a lektin út 

szabályozásában. A MAp19 esetében ennek a fiziológiai jelentősége kapcsán még közel sincs 

egyetértés,44 ahogyan a MAp44 szerepének tisztázása is még további kísérleteket igényel.45 

 

A MASP-ok szerepe a komplementrendszeren kívül 

Az elmúlt évek kutatásai rávilágítottak arra, hogy a lektin út működése szempontjából 

létfontosságú MASP-ok azon túl, hogy a komplementrendszer enzimkaszkádjában 

kulcsszerepet játszanak, számos más helyen is megjelennek. Nem meglepő, hogy a legtöbb 

egyéb funkcióval a véralvadási kaszkád vonatkozásában találkozunk. Legkorábban az látott 

napvilágot, hogy a MASP-1 a trombinhoz hasonló működésre képes, és hasítja a fibrinogént és 

a fXIII-t, ezáltal fibrinalvadékot generál.46 Később arra is fény derült, hogy a protrombint is 

képes aktiválni, ami azt sugallta, hogy valószínűbb, hogy a trombin generálásán keresztül 

képes a vérrögképződést kiváltani.47 A MASP-1 mellett a MASP-2-ről is kimutatták, hogy képes 

aktiválni a protrombint, de alacsony koncentrációja, a MASP-1 autoaktivációjától való függése, 

és kis hatékonysága ennek relevanciáját megkérdőjelezi.20,48 Laboratóriumunkhoz köthető egy 

további kapcsolódási pont felfedezése a két rendszer között, miszerint a C1-inh mellett az 

antitrombin is képes gátolni a MASP-1 működését.49 Csoportunk korábban azt is kimutatta, 

hogy a MASP-1 képes bradykinint felszabadítani nagy molekulasúlyú kininogénből, mely 
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nagyon fontos gyulladás mediátor.50 Hasonlóképpen munkatársaim állapították meg azt is, 

hogy a MASP-1 szubsztrátjai közé tartozik az endotél sejtek (erek belső hámsejtjei) PAR4 

receptorai (proteáz aktivált receptor), melyek számos, inflammatorikus szempontból nagyon 

fontos út elindításáért felelősek.51 

 

2.5. Az alternatív út és a D-faktor 

Az alternatív út (Alternative pathway, AP) mechanizmusa jelentősen eltér az eddig 

említett két útvonal működésétől (2. ábra). Aktiválódásához nincs szükség sem 

immunkomplexekre, sem pedig felismerő molekulákra. Az alternatív út folyamatosan felügyeli 

szervezetünket patogének után „kutatva”, ezáltal készenlétben tartja a 

komplementrendszert. Ezt a folyamatot „tick-over” mechanizmusnak hívják. A „tick-over” 

feltételezett mechanizmusa során a C3 molekulában egy labilis tioészter kötés spontán 

hidrolizál, így létrejön a szolubilis C3(H2O) molekula. A hidrolízis következtében fellépő 

szerkezeti változásoknak köszönhetően lehetővé válik a B-faktor C3(H2O) fehérjéhez 

kötődése. A kialakult komplexen belül hasítja a B-faktort a D-faktor, és létrejön az alternatív 

út fluid fázisú C3 konvertáza (C3(H2O)Bb), melynek köszönhetően a szervezetben 

folyamatosan keletkezik hasított C3, azaz C3b. Amennyiben a C3b patogén felülettel találkozik, 

lekötődik, hozzákapcsolódik a már említett B-faktor (FB), amit szintén képes hasítani a  

D-faktor (FD), így létrejön az alternatív út felszínhez kötött C3 konvertáza (C3bBb) (2. ábra). 

Függetlenül attól, hogy az aktivációt valójában a klasszikus vagy a lektin út indította be, az így 

kialakuló erősítési huroknak köszönhetően a lerakodó C3b mennyiségének körülbelül a 80-

90%-a is származhat az alternatív útról.52  

Mind a fluid fázisú, mind pedig a felszínhez kötött AP C3 konvertáz labilis, 37 °C-on 

percek alatt irreverzibilisen disszociál. Ennek megakadályozása érdekében a komplexekhez 

kötődik, és stabilizálja azt a properdin (P) (2. ábra), ami akár 5-10-szeresére is növelheti a 

felezési idejüket. Amióta a „tick-over” mechanizmus elmélete elfogadottá vált, a properdinnel 

nem sokan foglalkoztak, azonban az utóbbi években felmerült az a lehetőség, hogy akár az 

alternatív út aktiválódásában is részt vehet, mint felismerő molekula.53 Kétségtelen, hogy a 

tisztított properdin képes volt kötődni egyes olyan felszíni mintázatokhoz és sejtekhez, melyek 

az alternatív út célpontjai közé tartoznak, mint például zimozánhoz, vagy éppen apoptotikus 

és nekrotikus T-sejtekhez. Azonban úgy, hogy nem volt jelen C3, a szérum properdin felszínhez 
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kötődését még nem sokaknak sikerült kimutatnia, amely talán annak köszönhető, hogy 

bizonyos szérum faktorok gátolják ebben, ezáltal szabályozva az alternatív utat. Így könnyen 

lehet, hogy az AP C3 konvertázok stabilizálásán túl, a properdin csak a már lekötődött C3b 

molekulákhoz képes kapcsolódni, és esetleg ily módon képes az új komplexek kialakulását 

elősegíteni.54,55 

 

D-faktor, az önmagát szabályozó fehérje 

A D-faktor egy 25 kDa méretű, egy doménes tripszin-szerű szerin proteáz, végső 

szerkezetét 4 diszulfidhíd stabilizálja. Elsősorban a zsírsejtek termelik, valószínűleg zimogén 

formában (pro-FD), tehát cDNS szinten kódol egy vélhetően 5-7 aminosav hosszúságú 

propeptidet (AAPPRGR / Ala-Ala-Pro-Pro-Arg-Gly-Arg).56  Köszönhetően annak, hogy korábban 

csak a már aktivált formát tudták kimutatni vérből, hosszú évekig az volt az elfogadott 

álláspont, hogy a FD kizárólag érett állapotban kering a vérben.57 Ezt azzal magyarázták, hogy 

valószínűleg a szekréció során lehasítja a propeptidjét egy ismeretlen enzim.58 Egészen a 

közelmúltig ez az elmélet széleskörűen elfogadott volt, azonban az utóbbi időben számos 

publikáció látott napvilágot, amik megkérdőjelezték ezt a hipotézist. Egy friss közlemény 

eredményei pedig egyértelműen azt mutatják, hogy kimutatható mennyiségű proforma 

található a keringésben, azonban az aktív és zimogén aránya jelentősen ingadozik az egyes 

egyének között.59 A D-faktor koncentrációja az egészséges emberek vérében 40-80 nM körül 

mozog,60 és habár korábban úgy gondolták, hogy működés-limitáló enzimként funkcionál, a 

legújabb, lipodisztrófiás egereken végzett kísérletek ezt cáfolni látszanak.61 

A FD az alternatív út első enzimatikus reakciójában hasítja egyetlen természetes 

szubsztrátját, a B-faktort (2. ábra). Erre kizárólag abban az esetben képes, ha a FB, Mg2+ ionok 

jelenlétében, komplexet képez a C3 valamelyik hidrolizált alakjával (C3(H2O)B, C3bB).62 Ez 

azzal magyarázható, hogy a FD a propeptidjének lehasadását követően egy pihenő, öngátolt 

állapotba kerül. Végső, aktív konformációjába az AP C3 konvertázának előalakja „ugrasztja be” 

szubsztrát indukált módon (6. ábra).63 Az öngátolt állapotú enzim olyannyira csekély 

aktivitású, hogy a szintetikus tioészter szubsztrátok közül is csak néhányat képes hasítani, 

azokat is csak kis hatékonysággal.64 A D-faktor hatékony önszabályozási képessége néhány 

szerkezeti sajátosságra vezethető vissza, melyeket a következő részben tárgyalok 

részletesebben. 
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6. ábra: A C3bBb konvertáz kialakulása. [(65) nyomán, módosítva] 

Az alternatív út C3 konvertázának kialakulása során elsőként a B-faktor kötődik a C3b-hez. 
A C3b által komplexált FB-nak két konformációja létezik, egy „zárt”, illetve egy „nyitott”, 
mely két állapot dinamikus egyensúlyban van egymással. A „nyitáskor” létrejövő 
konformációváltozás hatására a későbbi Ba fragmens elmozdul a későbbi Bb fragmenstől, 
így válik hozzáférhetővé a két régió közötti szakasz, amelyet a FD hasít. Az öngátolt FD csak 
a nyitott állapothoz képes kötődni, az ugrasztja be véglegesen aktív konformációjába.66,67 

 

A D-faktor öngátoltságának szerkezeti okai 

A D-faktor működése rendkívül szabályozott módon zajlik. Egyrészről felügyeli 

szervezetünk azáltal, hogy zimogén formában termeli, és habár a fertőzésektől teljesen 

függetlenül a túlnyomó hányada aktív állapotban kering a vérben, a finomhangolására 

lehetőséget ad a propeptidje. Másfelől pedig szabályozza önmagát azzal, hogy kizárólag a 

hidrolizált C3 tudja a FB-t úgy orientálni, hogy az képes legyen „bekapcsolni” a FD-t, miközben 

kialakul ez a háromtagú átmeneti komplex. Ez a „kikapcsolt” állapot több, de egymással 

szorosan összefüggő szerkezeti sajátságnak köszönhető. 

Ezek közé a szerkezeti sajátosságok közé sorolhatók a katalitikus-triádban (Asp102, 

His57, Ser195, kimotripszin számozás szerint) felfedezett jellemvonások, amik 

megkülönböztetik a többi hasonló enzimtől (7. ábra). A tripszin-szerű szerin proteázok aktív 

centrumában lévő His57 az esetek nagy többségében gauche+ konformációval fordul elő. Ezzel 

szemben a D-fakor legtöbb kristályszerkezetében gauche- konformációt felvéve kifelé néz az 

aktív helyből. A szerin proteázok működéséből következik, hogy az aktív His57 stabilizálásáért 

az Asp102 felel, de a FD esetében ez nem érvényesül. Ugyanis, az Asp102 a Ser215 

oldalláncával képez hidrogénhidat, amely így kiszorítja His57 imidazol gyűrűjét. Ráadásul, egy 

átlagos tripszin-szerű szerin proteázban, a 94-es pozícióban lévő aminosav nagy 

hidrofobicitása nem engedi kifordulni a His57 oldalláncát, de a FD-ban ugyanitt egy kis hidrofil 
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szerin helyezkedik el, ami erre képtelen. Így tulajdonképpen ez a két szerin felelős a katalitikus-

triád hisztidinjének atipikus konformációjáért.68,69 

További egyedi tulajdonság fedezhető fel az elsődleges szubsztrátkötő zseb esetében. A 

FD S1 zsebének alján, a tripszinhez hasonlóan, egy aszparaginsav ül (Asp189), mely nagyban 

meghatározza az enzim specificitását. E között az Asp189 és az Arg218 között egy sóhíd 

figyelhető meg, mely korlátozza a FB megfelelő peptidkötésének argininjét (Arg234) abban, 

hogy hozzáférjen a zseb mélyén található aszparaginsavhoz.70 

 

 
7. ábra: Az öngátolt állapotú D-faktor összehasonlítva az aktív D-faktorral.  

[(65) nyomán, módosítva] 
Az öngátolt állapotban lévő szabad FD szerkezete (zöld) ráhelyezve az S/A mutáns FD 
szerkezetére (magenta), mely utóbbi a C3bBD komplex szerkezetéből származik. Az S/A 
mutánsban a 195-ös pozícióban lévő szerin (kimotripszin számozás zárójelben) alaninra lett 
cserélve, ezáltal a katalitikusan inaktív FD-ral együtt lehetett kristályosítani a komplexet. A 
zölddel jelzett vad típusú FD katalitikus hisztidinje kifelé fordulva áll, a 218-as arginin pedig 
az S1 zsebben lévő aszparaginsav felé néz, így alakul ki a sóhíd a két aminosav között. Ezzel 
szemben a C3bB-hez kötődött S/A mutánsban a hisztidin imidazol gyűrűje már befelé áll, az 
említett arginin másik irányba néz, az öngátló hurokban pedig átrendeződés figyelhető 
meg. 

 

Végül pedig, a D-faktor pihenő állapotának legfőbb kiváltója az úgynevezett „öngátló 

hurok” (self-inhibitory loop), ami a 214. és 218. pozíciók között elhelyezkedő, 5 aminosav 

hosszúságú szakasz. Ez a rövid szegmens a jelenlétével megakadályozza, hogy a szubsztrátok 

P1-P3 szakasza a megfelelő orientációban helyezkedjen el a szubsztrátkötő helyen.  
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Ez az átfedés korlátozza a peptidláncok hozzáférését a D-faktor aktív helyéhez, ugyanakkor 

rendelkezik annyi flexibilitással, hogy a megfelelő állapotú B-faktort befogadja.69 

Fontos észrevenni, hogy mind a His57 imidazol gyűrűjének kiszorításáért felelős Ser215, 

mind pedig az említett sóhíd kialakításában résztvevő Arg218 az öngátló hurok része. Így, 

amennyiben a FB kötődésének hatására a hurok elmozdul, a katalitikus triád aktív 

konformációt vesz fel, és megszűnik az inhibíció. 

 

2.6. A terminális út és a gyulladáskeltő peptidek 

A klasszikus, a lektin, illetve az alternatív úton kialakult C3 konvertázok effektíven 

hasítják a kaszkád központi komponensét, a C3-at (2. ábra). Az így keletkező C3b molekulák 

folyamatosan lekötődnek a célsejt felszínére, ezáltal egyrészt elősegítik az opszonizációt, 

másrészt az alternatív útnak köszönhetően folyamatosan jönnek létre az újabb C3 

konvertázok, amik ezzel a pozitív visszacsatolással erősítik a komplement működést. A kaszkád 

terminális szakaszának elején a C3 konvertázokhoz hozzákapcsolódik egy-egy C3b molekula, 

és kialakulnak a C5 konvertázok (C4b2a3b, C3bBb3b). Ugyan a C3 konvertázok is képesek 

gyengén kötni és kis effektivitással hasítani a C5 molekulákat, azonban egy megfelelő sűrűségű 

C3b sokaságnak ki kell alakulnia a környezetükben ahhoz, hogy hatékony C5 konvertázok 

keletkezzenek. A létrejött trimolekuláris komplexek pontos szerkezete még nem ismert, de azt 

tudjuk, hogy az új konvertázok elveszítik affinitásukat a C3 felé, és több nagyságrenddel 

emelkedik aktivitásuk a C5 felé. A C5 konvertázok hasítják a C5 molekulát, az így létrejövő C5b 

összeáll a C6 és a C7 komponensek egy-egy elemével, majd a célpont kettős foszfolipid 

membránjába süllyed. A hozzájuk kapcsolódó C8 révén már megjelenik egy néhány nm 

átmérőjű nyílás, de az igazán hatékony membránkárosító komplex (membrane attack 

complex, MAC) kialakulásához a számos C9 molekula polimerizációjával létrejövő pórusra van 

szükség (C5b-9n). A MAC, vagy másik nevén terminális komplement komplex (terminal 

complement complex, TCC) az aktivációt kiváltó sejt lízisét okozza.18,52 

A kaszkád működése során az enzimatikus jel proteolitikus hasítások révén terjed az 

egyes komponensekről a soron következő fehérjékre, komplexekre. A hasításokat követően 

mindig a nagyobb fragmentumnak van szerepe a kaszkád továbbvitelében, míg a kisebb 

fragmentumok a környezetbe diffundálnak. Ezen kis komplement komponensek némelyike 

alkotja az anafilatoxinokat. A komplement működés során keletkező legjelentősebb 
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anafilatoxinok a C3a és a C5a (2. ábra), melyek értelemszerűen a C3, illetve C5 fehérjék 

megfelelő hasítása révén keletkeznek, és felszabadulásukat követően kötődnek a sejteken 

megtalálható receptoraikhoz (C3aR, C5aR és C5L2). Az anafilatoxinok fontos szerepet 

játszanak a gyulladásos folyamatok indukálásában és szabályozásában, mely elengedhetetlen 

a szervezet immunhomeosztázisának fenntartásához. Simaizom összehúzódásokat váltanak 

ki, serkentik a hízósejtek hisztamin (allergiás rohamok során közvetítő anyagként játszik 

szerepet) elválasztását, valamint növelik a vérerek áteresztő képességét. Kemotaktikus 

hatásuk révén a sérülés vagy gyulladás helyére irányítják az immunsejteket, és citotoxikus 

oxigén szabadgyökök felszabadulását idézik elő. Az utóbbi évek kutatásai szerint az 

anafilatoxinok fontos szerepet játszanak az adaptív immunválasz kialakításában, miszerint 

közvetlenül hatnak többek között a dendritikus sejtekre és makrofágokra, ezáltal hidat 

képeznek a veleszületett és a szerzett immunitás között.71 

 

2.7. A komplementrendszer szabályozása 

A komplementrendszert hatékonysága nem csak nélkülözhetetlenné, hanem rendkívül 

veszélyessé is teszi. Annak érdekében, hogy kizárólag a patogéneket, vagy a sérült és 

veszélyessé vált sejteket károsítsa, komoly kontrolra van szüksége szervezetünknek. A 

szabályozás már a kaszkádot alkotó szerin proteázok génjeiben is megjelenik. Az, hogy a 

legtöbb enzim inaktív zimogénként termelődik és kering a vérben, jelentős védelmet biztosít 

a szervezetnek önmagával szemben. Azonban, ha a klasszikus vagy a lektin út nem is azonosítja 

veszélyforrásként az egészséges saját sejteket, az alternatív út során folyamatosan 

keletkeznek C3 konvertázok, és rakódnak le C3b molekulák a gazdasejtek felszínére. Ezáltal a 

komplementrendszer folyamatosan aktiválódik egy nagyon alacsony szinten, amit a különböző 

szabályozó faktorok tartanak kordában.  A kaszkádot szoros kontrol alatt tartó molekulák 

lehetnek oldható, vagy membránkötött komponensek (2. ábra). 

Napjaink egyik legtöbbet tanulmányozott és egyik leghatásosabb komplement 

regulátora a H-faktor (FH). A H-faktor egy glikoprotein, ami a vérben keringve gátolja az 

alternatív út szolubilis C3 konvertázának kialakulását azáltal, hogy akadályozza a hidrolizált C3 

és a B-faktor összeállását egy komplexszé. Ezen túl, képes különbséget tenni a nem saját és a 

saját struktúrák között, és kötődik a csak a saját sejtek felszínén megtalálható mintázatokhoz, 

így a gazda felszínén kialakuló komplement aktivitás egyik leghatékonyabb negatív regulátora. 
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Az általa felismert mintázatok általában glükózaminoglikánokban (GAG) és sziálsavban gazdag 

régiók. Amíg a saját felszínen a H-faktor verseng a B-faktorral a lekötődött C3b kötőhelyéért, 

addig az idegen mikroorganizmusokon a „védelmező” mintázatok hiányában zavartalanul 

aktiválódik a komplementrendszer.72 

Szintén szolubilis regulátor a C4b-kötő fehérje (C4b-bindig protein, C4BP), működése 

hasonlít a H-faktoréhoz, de lévén, hogy a C4b komponensen keresztül hat, a klasszikus, illetve 

a lektin út szabályozó komponense.  A C4b-hez kötve akadályozza a C3 konvertáz kialakulását, 

valamint a természetes lebontásában segédkezik.73 

A szerin proteáz inhibitorok családjába (szerpinek) tartozik a C1 inhibitor (C1-inh), amely 

ugyancsak az oldékony regulátorok sorát gazdagítja. A C1-inh kötődik a C1r és C1s, valamint a 

MASP-1 és MASP-2 proteázokhoz, gátolja az autoaktivációjukat, és amennyiben aktiválódtak, 

kovalens komplexet képez velük.74 Fontos, hogy amíg az aktív MASP-1-gyel és MASP-2-vel 

kovalens komplexet képez a C1-inh, addig a MASP-3-mat nem gátolja.75,76 A C1 inhibitor 

mellett a korábban már említett antitrombin is a MASP-1, illetve a MASP-2 gátlásán keresztül 

szabályozza a lektin utat.49 

A folyadékfázisú gátló komponensek közé tartozik a karboxipeptidáz N (CPN) is, mely 

lebontja az anafilatoxinokat, így a komplementrendszer gyulladáskeltő hatását szabályozza. 

Továbbá oldatban keringő inhibitorok az I-faktor (FI), a vitronektin (S-fehérje) és a 

kluszterin (SP-40). Az I-faktor egy szerin proteáz, amely a C3b, illetve C4b hasítását végzi, 

ezáltal gátolja a C3 konvertázok kialakulását. Ehhez kofaktorként szüksége van a szolubilis 

regulátorok közül a H-faktor, illetve a C4BP valamelyikére, vagy a komplement receptor 1 

(Complement receptor 1, CR1) és membrán kofaktor fehérje (Membrane cofactor protein, 

MCP) membránkötött regulátorok legalább egyikére. A vitronektin és a kluszterin a MAC 

kialakulását szabályozzák, míg előbbi a C5b-7 membránba ágyazódását akadályozza, addig 

utóbbi a C9 kötődésének gátlásán keresztül hat.  

A már említett CR1 és MCP regulátorokon túl membránkötött vagy transzmembrán 

fehérjékként szabályozzák a komplementrendszert a lebontást gyorsító faktor (Decay 

accelerating factor, DAF), és Protektin nevezetű glikoproteinek. A DAF gyorsítja a C3 és a C5 

konvertázok szétesését, míg a Protektin szintén a C9 kötődését és polimerizációját gátolja.77 
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2.8. A komplementrendszerrel kapcsolatos betegségek 

A komplementrendszer jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy számos 

komoly, sokszor életveszélyes betegség köthető a kaszkád nem megfelelő működéséhez. 

Ahogyan az effektor funkciók szempontjából létfontosságú komponensek valamilyen hibája 

immunhiányos állapotokat idézhet elő, úgy a regulátorok rendellenes működése autoimmun 

betegségeket okozhat. A genetikai eredetű betegségek többségének hátterében az alternatív 

út hibás működése ál, ritkábban a klasszikus út siklik félre, a lektin úthoz köthető ismert 

megbetegedések száma pedig elenyésző. A következőkben a teljesség igénye nélkül emelek ki 

párat, az egyik fejlődési rendellenességeket okoz, a másik vesekárosodást, míg a harmadik az 

időskori vakság leggyakoribb kiváltója. 

A MASP1 (MASP-1, MASP-3, MAp44), illetve a COLLEC11 (CL-K1) génekben található 

mutációk külön-külön is komoly betegségeket idéznek elő. A 3MC szindróma egy ritka, 

azonban igen súlyos fejlődési rendellenességeket okozó genetikai elváltozás, amelyről az 

említett két génben egyszerre bekövetkező mutációk esetén beszélhetünk.78 A betegség 

feltérképezése még messze nem teljes, mindenesetre érdekes, hogy azok a betegek, akiknek 

csak a MASP-3 működésében tapasztalható elváltozás, ugyanazzal a fenotípussal 

rendelkeznek, mint akik mindkét MASP1 génről származó szerin-proteázukban hordoznak 

rendellenességet.43 Azonban az egyértelmű, hogy a lektin út egyes komponenseinek igen 

fontos a szerepe a fejlődésünk során.  

Az atípusos hemolitikus urémiás szindróma (aHUS) tulajdonképpen egy gyűjtőnév, mely 

számos heterogén betegséget foglal magába. A különböző megbetegedések tekintetében a 

közös pont az, hogy a vérerek falában fellépő sérülések eredményeként testszerte vérrögök 

keletkeznek, melyek vesekárosodást okoznak. Az eddig diagnosztizált aHUS kór körülbelül 

60%-ának a hátterében a komplementrendszerrel kapcsolatos mutációk állnak. Ezek a 

mutációk az alternatív út egyes komponenseiben vagy regulátoraiban következnek be, ezáltal 

a szabályozó mechanizmusok nem, vagy csak kevésbé hatékonyan működnek (pl. C3, FB, FH, 

FI, MCP), így a komplement aktiváció tulajdonképpen elszabadul. Az aHUS korai 

diagnosztizálása és kezelése a páciensek esélyeit növelik, de a betegségcsoport sokfélesége 

miatt a hatékony gyógymód kifejlesztése az elkövetkezendő évek kihívásai közé tartozik.79 

Az időskori makuladegeneráció (Age-related macular degeneration, AMD) a harmadik 

leggyakoribb a vakságot okozó megbetegedések között, ugyanis világszerte körülbelül 30 
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millió ember érintett. Ráadásul, az időskori vaksághoz vezető betegségek legfőbb kiváltója a 

nyugati társadalmakban. Az AMD a szem fényérzékeny részét, a retinát érinti, azon belül is 

leginkább a retina központi kis pigmentált területét, a makulát. A makulán a legnagyobb a 

fotoreceptorok koncentrációja, így ez felelős a nagyfelbontású látásért. Az AMD 

legjelentősebb jeleként felhalmozódik a makulán a szövettörmelékekből álló lerakódás, az 

úgynevezett „drusen”. A drusen megjelenése alapvetően minden 50 évnél idősebb emberre 

jellemző, azonban a túlzott akkumulálódását gyulladás, majd végső soron idegsejt 

elváltozások követik. Azt, hogy a drusen kiváltója, vagy csak következménye az AMD-nek, 

pontosan még nem lehet tudni, de a komplementrendszert, azon belül is az alternatív utat 

több adat is összefüggésbe hozza a betegséggel. A makuladegeneráció számos esetben 

kapcsolható az alternatív út egyes regulátoraiban felfedezett deficienciákhoz (FH, FI), valamint 

összefügg bizonyos alternatív út komponenseknél felfedezett egypontos nukleotid-

polimorfizmusokkal (C3, FB). A megbetegedések 60%-ában ennek a négy génnek a gyakori 

variánsai állnak a genetikai kockázat hátterében. Az AMD esetében tehát vélhetően szintén az 

alternatív út szabadul el, és túlműködése játszik szerepet a betegség kialakulásában. A 

genetikai okokon túl felelős lehet még az idős kor mellett a dohányzás és az elhízás is.80 

A fent említetteken túl még számtalan esetet találunk, amikor a betegség korrelál egyes 

komplement komponensek hibás működésével, mint például az Alzheimer kór, a szisztémás 

lupus erythematosus (SLE), a reumatoid artritisz, vagy éppen az iszkémia-reperfúziós 

károsodás.81 
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3. Problémafelvetés 

 

2010-ben jelentek meg az első kísérleti eredmények, melyek arra utaltak, hogy 

valamilyen kapcsolat áll fenn a lektin út és az alternatív út között. A korábban már említett 

japán kutatócsoport a MASP1 génkiütött egerek vérét vizsgálva azt tapasztalták, hogy a 

MASP1/3-/- szérumban nem mutatható ki az alternatív út aktivitása, és a D-faktor zimogén 

formában van jelen.82 

A közlemény szerzői az alternatív út működését C3 depozíciós, valamint hemolitikus 

aktivitás tesztekkel vizsgálták. Amíg a vad típusú egerek vérében az alternatív út hibátlanul 

működött, addig a génkiütött egerekben nem tapasztaltak mérhető aktivitást. Miután a 

deficiens egerek véréből kizárólag zimogén pro-FD-t tudtak kimutatni, aktív FD-t adtak a 

szérumhoz, ami helyreállította mind a C3 depozíciós szintet, mind pedig a hemolitikus 

aktivitást. Ez egyértelműen bizonyította, hogy a MASP1/3-/- egerek a D-faktor aktiválásával 

kapcsolatban hordoznak valamilyen rendellenességet (8. ábra).  

Kutatói munkámat a cikk soron következő elgondolkodtató eredményei ihlették. A már 

korábban alkalmazott rekombináns MASP-1 (rMASP-1K) in vitro képes volt lehasítani az általuk 

előállított rekombináns pro-FD aktivációs peptidjét. Ugyanakkor, amíg az így aktivált FD 

helyreállította a MASP1/3-/- egerek vérében a C3 depozíciós szintet, addig a rMASP-1K 

közvetlen hozzáadása nem, pedig kimutatták, hogy van zimogén FD a deficiens egerek 

vérében. Ezzel szemben, ha együtt inkubálták a vad típusú és a deficiens egerek vérét, 

fokozatos pro-FD aktiválódást tapasztaltak. Takahashi és kollégái arra a konklúzióra jutottak, 

hogy a hozzáadott rMASP-1K azért nem aktiválja a pro-FD-t, mert rögtön reakcióba lép a C1 

inhibitorral, viszont a vad típusú egerek vérében található zimogén MASP-1 valahogy képes 

aktiválódni, és így hasítani a pro-FD-t. A szerzők tehát elsődlegesen a MASP-1-et nevezték 

meg, mint az alternatív út aktiválódásában kulcsszerepet játszó proteáz.82 

Elolvasva az említett tanulmányt, figyelemfelkeltő volt, hogy amíg a rekombináns  

MASP-1 nem állította helyre az alternatív út működését, addig az egészséges egerek vére a 

pro-FD aktiválódását okozta. Az indoklás, miszerint a rMASP-1K-t gátolja a C1 inhibitor, de a 

vérben keringő zimogén MASP-1 valahogy képes aktiválódni, és hasítani a pro-FD-t, számunkra 

valószínűtlennek tűnt. Logikusabb magyarázat volt az, hogy nincs közvetlen kapcsolat a MASP-

1 és a pro-FD között, azonban az egészséges egerek vére tartalmaz legalább egy olyan proteázt, 



Oroszlán Gábor: Alapvető kapcsolat a komplementrendszer lektin és alternatív útvonalai között 

 
32. oldal Irodalmi áttekintés 

 

 
8. ábra: Az esetleges kapcsolat a komplementrendszer lektin útja és alternatív útja között. 

 

amely képes aktiválni a zimogén FD-t. 

Ugyanez a kutatócsoport, folytatva a kísérleteiket, 2011-ben újabb közleményt publikált 

a témában. Eredményeik alapján ezúttal arra következtettek, hogy korábbi állításaikkal 

ellentétben nem a MASP-1, hanem a MASP-3 lehet elsősorban felelős a pro-FD aktiválásáért. 

In vitro kísérleteikben az aktív mellett a zimogén rekombináns MASP-3 (rMASP-3) is képes volt 

aktiválni a pro-FD-t, sőt, az aktív rMASP-3 még a FB-t is hasította. Ezt követően az alternatív út 

működését tanulmányozták a MASP1/3-/- és a vad típusú egerekben, ezúttal a B-faktor 

hasadásának követésével kiegészítve. Miközben a vad típusú egerek szérumában hatékonyan 

aktiválódott a FB, addig a MASP1/3-/- szérumban nem hasadt. A rMASP3-mal történő kezelés 

helyreállította a FB aktiválódása mellett az alternatív út működését is, melyből arra 

következtettek, hogy a MASP-3 lehet a felelős a pro-FD hasításáért.83 A japán kollégák ez 

utóbbi felvetését először dán kutatók, majd saját maguk kérdőjelezték meg egy-egy későbbi 

tanulmányban. Degn és társai egy MASP-1-re, és MASP-3-ra nézve deficiens páciens vérét 

vizsgálva (3MC szindróma) azt tapasztalták, hogy a MASP1/3-/- ember vérében ugyanolyan jól 

működik az alternatív út, mint a kontrol csoport esetében. Ez arra utalt, hogy a humán 

immunrendszerben sem a MASP-1, sem pedig a MASP-3 nem szükséges az alternatív út 
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aktiválódásához. Továbbá, miután a FD depletált szérumban sem tapasztaltak alternatív út 

aktivitást, kizárták azt a lehetőséget is, hogy a MASP-3 hasítaná a FB-t. Fontos megjegyezni, 

hogy természetesen lehetnek különbségek a komplementrendszer működésében az emberek 

és az egerek között.40 A japán kutatócsoport 2014-ben publikálta azt a közleményt, mely 

kétségbe vonta a korábban közölt saját eredményeiket. A MASP1/3-/-, illetve egy CfH-/- (H-

faktor génkiütött) egér keresztezéséből származó új egyedben, a CfH-/- egerekhez hasonlóan, 

kontrollálatlan AP aktivitást tapasztaltak. Ugyanakkor, míg a CfH-/-.MASP1/3-/- egerekben a 

CfH-/- egyedekkel megegyező mennyiségben volt jelen a FB-ból lehasadt Ba fragmentum, a 

vérükből kizárólag pro-FD-t tudtak kimutatni. Következtetésként arra jutottak, hogy a H-faktor 

hiányában a kimutathatatlanul kevés aktív FD is elég lehet az alternatív út beindításához, mely 

generálását végezheti a trombin, a plazmin, vagy akár a kallikrein is.84 

Az ellentmondásos eredmények kapcsán a dán és a japán kutatócsoport között vita 

alakult ki, és első nyilvános levélváltásukban nem is született közös konklúzió.85,86 Ennek 

következtében mintát küldtek egymásnak, így a dán laboratórium a MASP1/3-/- egerek vérét, 

a japán laboratórium pedig a MASP1/3-/- páciens vérét vizsgálhatta meg. Amíg Degn és kollégái 

kimutatták, hogy ugyan jóval kisebb hatékonysággal, de működik az alternatív út a  

MASP1/3-/- egerek vérében is, addig Takahashi és munkatársai rávilágítottak arra, hogy a 

MASP1/3-/- páciens vérében ugyanúgy csak a pro-FD detektálható, mint a MASP1 génkiütött 

egér modellében. Végül arra a közös következtetésre jutottak, hogy a MASP-1 és/vagy a 

MASP-3 szükséges a pro-FD maradéktalan aktiválásához, és ezáltal az alternatív út hiánytalan 

működéséhez, ugyanakkor vagy létezik a trombin, plazmin és kallikrein alkotta „tartalék” 

útvonal, amely képes kimutathatatlanul kevés, de elegendő mennyiségű aktív FD-t generálni, 

vagy esetleg a korábbi eredményekkel szemben a pro-FD-nak mégiscsak van szignifikáns 

aktivitása, és képes hasítani a B-faktort.87,88 

Amint látható, a 2010-es évek első fele eseménydús volt az alternatív út kutatása 

szempontjából. Felmerült a lehetőség, hogy működéséhez szükség van a lektin út egy, vagy 

több kezdeti komponensére is. Évről évre jelentek meg az új tanulmányok, melyek vagy 

megcáfolták az addigi elképzeléseket, vagy éppen új kérdéseket vetettek fel a témával 

kapcsolatban. A 2014 év végéig megjelent eredmények alapján valószínűsíthető volt, hogy a 

MASP-1 és/vagy a MASP-3 valamilyen szerepet játszik a pro-FD aktiválásában, azonban hogy 

ennek fiziológiásan van-e jelentősége, azt nem lehetett tudni.



Oroszlán Gábor: Alapvető kapcsolat a komplementrendszer lektin és alternatív útvonalai között 

 
34. oldal Célkitűzések 

 

II. Célkitűzések 

Kutatói munkámat 2010 elején, még BSc-s egyetemi hallgatóként kezdtem meg a 

Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjának Enzimológiai 

Intézetében. A Szerkezeti Biofizika kutatócsoport munkájába csatlakoztam be, amely 

laboratórium már hosszú évek óta a komplementrendszerrel foglalkozik, és komoly 

eredményeket ért el többek között a lektin út aktiválódásának kutatása során. Lévén, hogy az 

alternatív út játssza a legjelentősebb szerepet a komplementaktiváció erősítésében, rendkívül 

fontos megérteni a pontos működését, kiváltképp, ha az kapcsolatban áll a lektin úttal. A 

rekombináns pro-D-faktor előállítását szakdolgozóként végeztem. Elsőként Escherichia 

coliban fejeztem ki a fehérjét, és miután nem sikerült hatékony renaturációs körülményt 

kidolgoznom, átváltottam a rovarsejtes bakulovírus expressziós rendszerre, és az MSc-s 

diplomamunkám témája már a humán pro-FD sikeres előállítása volt. A projekt érdemi része 

ugyanakkor még hátra volt, így doktori értekezésem ezt a munkát dolgozza fel. Az időközben 

megjelent közlemények hol látszólag leegyszerűsítették a kérdést, hol összezavarták az addigi 

elképzeléseket, azonban a konkrét céljaim nem változtak, és egészen a kezdetektől fogva a 

következők voltak: 

• előállítani, megtisztítani, majd jellemezni a rekombináns humán komplement pro-D-

faktort, 

• meghatározni a pro-D-faktor aktiválásának kinetikai paramétereit az aktív és a zimogén 

MASP-ok, valamint a trombin esetében, 

• kidolgozni egy eljárást, mely alkalmas tömény vérpreparátumokban a hozzáadott 

rekombináns pro-D-faktor aktiválódásának követésére, 

• tanulmányozni, hogy miképpen aktiválódik a pro-FD a különböző szérum és plazma 

preparátumokban, 

• megvizsgálni, hogy az általam kidolgozott esszérendszerben milyen hatással vannak a 

rekombináns MASP enzimek és a szelektív MASP specifikus inhibitorok a pro-FD 

aktiválódására, 

• azonosítani és jellemezni a pro-D-faktor aktiválásáért közvetlenül felelős egy, vagy több 

proteázt, és egyúttal tisztázni a MASP-ok szerepét az alternatív út működésében.



A humán pro-D-faktor aktiválódásának mechanizmusa 

 
Anyagok és módszerek 35. oldal 

 

III. Anyagok és módszerek 

A kísérleteim során alkalmazott rutin módszereket (rekombináns DNS technológia, 

agaróz gélelektroforézis, SDS-PAGE, Western blot) a Molecular Cloning: A Laboratory Manual-

ben leírtak alapján végeztem.89 

 

1. A pro-D-faktor előállítása rekombináns úton 

A pro-FD rekombináns előállításához a bakulovírus expressziós vektor rendszert 

alkalmaztam (BEVS). A termeléshez a Spodoptera frugiperda (Sf) lárva petefészkének 

szövetéből származó Sf9 sejtvonalat választottam.  

 

1.1. Szintetikus DNS-től a vírusfertőzésig 

Az általam használt szintetikus DNS-be a humán pro-FD-t kódoló szakaszon kívül 

beleterveztem a fehérje saját szekréciós szignálját, valamint egy polihisztidin affinitás címkét 

a C-terminálisra (hu-pre-pro-FD-His6). Az így kapott génszakaszt saját kezűleg 

kodonoptimalizáltam, tehát a Spodoptera frugiperda által kevésbé preferált kodonokat 

gyakoribbakra cseréltem a kodon-használati adatbázis segítségével.90 A szintetikus DNS-t a 

pEN08H vektorban kaptam kézhez (Entelechon), majd a PstI és EcoRI restrikciós helyek 

felhasználásával szubklónoztam a pVL1392 transzfekciós vektorba (pVL1392_hu-pre-pro-FD-

His6). 

A ko-transzfekciót ko-precipitációs módszerrel végeztem a BD BaculoGold transzfekciós 

készlet segítségével a gyártó által javasolt protokoll szerint (BD Biosciences). A reakciót az arra 

alkalmas Petri-csészéken végeztem, 50-70 %-os borítottsággal fedték az Sf9 sejtek (kezdő 

kultúra: 554762, BD Bioscience, majd házilag fenntartva). A fertőzés során 0,5 µg Autographa 

californica nukleáris polihedrózis vírust (AcNPV), és ~5 µg pVL1392_hu-pre-pro-FD-His6 saját 

DNS-t tartalmazó plazmidot használtam. A sejteken lévő penicillin - streptomycin antibiotikum 

keveréket (P/S, P4333, Sigma) tartalmazó médiumot (Insect-XPRESS, 12-730Q, Lonza) 3 ml 

transzfekciós „A” pufferre cseréltem, majd a saját DNS-t és a „B” puffert tartalmazó oldatot 

óvatosan a sejtekhez adtam, szétterítettem a Petri-csészén, ezt követően 

szobahőmérsékleten inkubáltam 4 órán át, kiszintezett asztalon. A fertőzési elegyet a 4 óra 

elteltével leszívtam, 3 ml friss P/S médiummal óvatosan leöblítettem a sejteket, majd újabb 3 

ml friss P/S médium hozzáadását követően 6 napig inkubáltam 27 0C-on. 6 nap után a sejtekről 
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frissen leszedett vírust erősítés, szaporítás céljából átpasszáltam, majd ezt követően több 

körben további passzálásokat végeztem rendre 6 napig. A leszedést követően a vírust 

tartalmazó sejtfelülúszót rendszerint 5 percig centrifugáltam 500 g-vel, majd 4 °C-on tároltam. 

A passzálások során a ~95-100 %-os Sf9 borítottságú nagyflaskákat (175 cm2 felületű 

tenyésztőedény, 83.1812.300, Sarstedt) 2-4 ml vírussal fertőztem, ezután kiegészítettem 6 ml-

re P/S médiummal, majd 3-5 órán át szobahőmérsékleten inkubáltam kiszintezett asztalon. 

Ezt követően hozzáadtam 14-16 ml P/S médiumot, majd 27 0C-on inkubáltam a flaskákat. Az 

Sf9 sejtekkel való munkát steril fülkében (Class II A1) végeztem. A pro-FD termelést Western 

blot analízissel ellenőriztem D-faktor elleni monoklonális antitestet alkalmazva (Thermo Fisher 

Scientific, katalógusszám: GAU 010-04-02). 

 

1.2. Fehérjeexpresszió rovarsejtekben 

A fehérjetermelést a vírusszaporításhoz hasonlóan Sf9 sejtekben, azonban nem 

flaskában, hanem 100 ml-es rázatott kultúrában végeztem. A P/S médiumon növesztett 2*106 

sejtsűrűségű szuszpenziót 1,5 ml vírus törzsoldattal (~2*108 PFU/ml) fertőztem, majd 3,5 nap 

27 °C-on történő kevertetése (120 RPM) után centrifugálással (500 g, 5 perc) választottam el 

a fehérjét tartalmazó felülúszót a sejtektől.  

 

1.3. A pro-D-faktor tisztítása kromatográfiásan 

Az expresszió során kapott felülúszót méretkizárásos kromatográfiával tisztítottam 

Sephadex G-25 (GE Healthcare) 50 x 195 mm oszlopon 10 mM Imidazol, 250 mM NaCl, pH 7,5 

pufferben. A fehérjét tartalmazó frakciókat egyesítettem, majd tovább tisztítottam affinitás 

kromatográfiával egy 16 x 60 mm Ni2+-NTA Superflow (Qiagen) oszlopon 10-250 mM imidazol 

lineáris grádienssel 250 mM NaCl, 50 mM NaH2PO4, pH 7,5 pufferben. A fehérjét tartalmazó 

frakciókat egyesítettem, majd átdializáltam 20 mM NaH2PO4, pH 6,8 pufferbe (SERVA dializáló 

membrán, vágási érték: 7 kDa, katalógusszám: 44314) 4 °C-on. Az így kapott fehérjeoldatot 

ioncserés kromatográfiával tisztítottam tovább egy 16 x 125 mm YMC BioPro S30 (YMC 

Europe) kationcserélő oszlopon 50-350 mM NaCl lineáris grádienst alkalmazva 20 mM 

NaH2PO4, pH 6,8 pufferben. A tisztítás során kapott, a megfelelő fehérjét tartalmazó frakciókat 

egyesítettem, majd ~1 mg/ml-es koncentrációjúra töményítettem Amicon Ultra-15 töményítő 

cellával (Merck, vágási érték: 10 kDa, katalógusszám: UFC901024), majd -20 °C-on tároltam.  
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A koncentráció számítás során az ε280=28460 M-1 cm-1 extinkciós koefficienst, és a hu-pro-FD-

His6 (későbbiekben pro-FD) 25,8 kDa-os molekulatömegét alkalmaztam. Az egyes tisztítási 

lépések eredményeként kapott frakciókat, valamint az eljárás legvégén kapott tömény anyag 

tisztaságát SDS-PAGE módszerrel vizsgáltam.  

 

1.4. A pro-D-faktor azonosítása, aktiválása és működésének vizsgálata 

A tisztítást követő tömegspektrometriás mérést Dr. Anne Zeck, Dr. Körtvély Előd és Dr. 

Sascha Dammeier végezték a Tübingeni Egyetemen. A mátrix-asszisztált lézer deszorpciós, 

ionizációs, repülési idő mérésén alapuló tömegspektrometria (MALDI-TOF MS) eredménye 

alapján azonosított pro-FD további vizsgálatát egy nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás 

(HPLC, Poroshell 300SB C18 1 x 75 mm oszlop; Agilent Technologies) mintabeviteli rendszerhez 

kapcsolt Elektrospray Ionizációs (ESI) ionforrású tömegspektrométerrel végezték, és tandem 

kvadrupól-repülési idő (QTOF, Maxis UHR TOF; Bruker) analizátort alkalmaztak (HPLC-ESI-

QTOF-MS).  

A tömegspektrometriailag azonosított pro-FD-t tömegre nézve ezred rész tripszinnel 

aktiváltam (Sigma-Aldrich, katalógusszám: T-8003). A tripszin hozzáadása után a hasítási 

elegyet 25 percig, 37 °C-on inkubáltam, majd ioncserés kromatográfiával tisztítottam egy  

5 x 58 mm SP Sepharose High Performance (GE Healthcare) kationcserélő oszlopon 200-550 

mM NaCl lineáris grádienst alkalmazva 20 mM NaH2PO4, 200 mM NaCl, pH 6,8 pufferben. Az 

aktiválási reakciót az ioncserés kromatográfia jéghideg ekvilibráló pufferével történő  

20-szoros hígítással „állítottam le” (az alacsony hőmérséklet és a koncentrációk hígulásának 

hatására a reakciók sebessége valószínűsíthetően annyira lecsökkent, hogy kísérletet 

leállítottnak tekintettem).  A tisztítás során kapott fehérje csúcsokat SDS-PAGE módszerrel 

vizsgáltam, majd a megfelelő fehérjét tartalmazó frakciókat egyesítettem, és ~0,5-1 mg/ml-es 

koncentrációjúra töményítettem Amicon Ultra-0,5 töményítő cellával (Merck, vágási érték:  

3 kDa, katalógusszám: UFC500396), majd -20 °C-on tároltam. A koncentráció számítás során 

az ε280=28460 M-1 cm-1 extinkciós koefficienst, és a hu-FD-His6 (későbbiekben FD) 25,2 kDa-os 

molekulatömegét alkalmaztam.  

A tripszinnel aktivált, tisztított FD-t 0.26 nM végkoncentrációban inkubáltam 67 µg/ml 

FB és 160 µg/ml C3b jelenlétében 100 mM NaCl, 50 mM TRIS-HCl, 5 mM MgCl2, 5 mM CaCl2, 

pH 7,5 pufferben 37 °C-on, és mintát vettem 0 perc, valamint 90 perc időpillanatokban.  
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A reakciót egy térfogatnyi redukáló SDS-PAGE mintapufferrel történő hígítással, és az azt 

követő 2 perces 95 °C-os hősokkal állítottam le. Kontrolként ugyanezt a kísérletet elvégeztem 

azonos koncentrációjú, kereskedelmi forgalomban kapható humán komplement D-faktorral 

(későbbiekben kommerciális FD). Az említett kísérletet elvégeztem úgy is, hogy enzimként  

52 nM rekombináns MASP-1cf-et és MASP-3cf-et (lásd: következő alfejezet) adtam a 

reakcióhoz. A reakciókat SDS-PAGE módszerrel követtem. Az általam használt kommerciális 

FD-t, illetve FB-t a Merck (Calbiochem)-től vásároltuk. A C3 fehérjét EDTA plazmából 

tisztítottam a The Complement System Methods and Protocols leírása szerint.91 A C3b-t C3 

hasításával állítottam elő úgy, hogy 0.5 µg/mL tripszinnel inkubáltam 60 percig 37 °C-on,92 

majd a reakciót az ioncserés kromatográfia jéghideg ekvilibráló pufferével történő kétszeres 

hígítással és 1 mg/ml végkoncentrációban alkalmazott TLCK inhibitor hozzáadásával (catalog 

number T-7254, Sigma-Aldrich) állítottam le. A C3b-t a nyomnyi tripszintől egy Source 30Q (GE 

Healthcare) anioncserélő oszlopon távolítottam el (16 x 110 mm) 0-350 mM NaCl lineráis 

grádienst alkalmazva 50 mM Tris-HCl, pH 7,5 pufferben. A tisztítás során kapott, a megfelelő 

fehérjét tartalmazó frakciókat egyesítettem, majd ~6 mg/ml-es koncentrációjúra 

töményítettem Amicon Ultra-15 töményítő cellával, majd -20 °C-on tároltam. A koncentráció 

számítás során az ε280=176700 M-1 cm-1 extinkciós koefficienst, és a humán C3b 178 kDa-os 

molekulatömegét alkalmaztam. 

 

2. Enzimkinetikai mérések  

2.1. Az enzimként felhasznált proteázok 

Az enzimkinetikai paraméterek meghatározása során kontrolként szarvasmarha tripszint 

(Sigma-Aldrich, katalógusszám: T-8003), valamint humán trombint (Sigma Aldrich, 

katalógusszám: T-1063) használtam. A felhasznált rekombináns MASP katalitikus fragmentek, 

melyek a proteázok CCP1-CCP2-SP doménjait tartalmazzák (MASP-1cf, MASP-2cf, MASP-3cf), 

laboratóriumunkban lettek előállítva korábban.41,93,34 A MASP-1 és a MASP-2 aktív enzimként 

termelődött, míg a MASP-3 zimogénként, mely utóbbi továbbtisztítása, és az azt követő 

aktiválása szolgáltatta a felhasznált proteáz végső formáit.94 A stabil zimogén mutánsok, a 

MASP-1cf R448Q, valamint a MASP-2cf R444Q szintén laboratóriumunkban lettek előállítva 

korábban.41,95 
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2.2. Kinetikai paraméterek meghatározása kromatográfiásan 

Az enzimkinetikai mérésekhez a korábban előállított, és azt követően megtisztított 

rekombináns pro-FD-t átdializáltam 140 mM NaCl, 50 mM HEPES, 0,1 mM EDTA, pH 7,4 

pufferbe, majd betöményítettem 0,5-1 mg/ml koncentrációjúra az 1,3-as fejezetben leírtak 

alapján. A reakciók is ebben a pufferben zajlottak, a pro-FD, mint szubsztrát, végső 

koncentrációja 10, illetve 20 µM volt. Az egyes proteázok esetében alkalmazott 

enzimkoncentrációkat a 1. táblázatban foglaltam össze. 

 

1. táblázat: Az enzimkinetikai mérések során alkalmazott enzim, illetve szubsztrát 
koncentrációk. 
 Enzim koncentráció 
Proteáz 10 µM pro-FD mellett 20 µM pro-FD mellett 
Szarvasmarha tripszin 0,20 nM 0,20 nM 
Humán trombin - 635 nM, 955 nM 
Aktív MASP-1cf 33 nM 68 nM 
Aktív MASP-2cf 13,5 nM 13,5 nM 
Aktív MASP-3cf 61 nM 30 nM * 
Zimogén MASP-1cf R448Q - 7 µM 
Zimogén MASP-2cf R444Q - 6,5 µM 
Zimogén MASP-3cf 5,3 µM 9,4 µM 

(a csillaggal jelölt kísérletet úgy is elvégeztem kétszer, hogy a puffer 0,1 mM EDTA helyett  
2 mM CaCl2-t tartalmazott) 

 

A kísérletek során 30-40 percenként vettem mintát, a reakciót pedig minden egyes 

minta esetében a jeges ekvilibráló pufferrel történő 30-szoros hígítással „állítottam le”. Az így 

kapott hasítási elegyeket rögtön felvittem egy 4,6 x 50 mm YMC BioPro SPF (YMC Europe) 

kationcserélő oszlopra. Az oszlopot előzőleg 20 mM NaH2PO4, 100 mM NaCl, pH 6,8 pufferrel 

ekvilibráltam, az elválasztást pedig 100-450 mM NaCl lineáris grádienst alkalmazva végeztem. 

A kiértékelés során az így kapott kromatogramokat használtam fel, a pro-FD fogyását 

vizsgáltam az egyes időpontokban. A csúcsok alatti területet integráltam, és nem-lineáris 

regressziót alkalmazva meghatároztam az elsőrendű sebességi együtthatókat (kobs) a 

következő egyenletet használva;  = ∗ ∗  

ahol AUC az adott időpontban kapott pro-FD csúcs alatti terület, AUC0 pedig a nulla 

időpontban kapott pro-FD csúcs alatti terület. A sebességi együtthatók végleges értékét pedig 

a teljes enzimkoncentrációval ([E]T) való osztás után kaptam, ezáltal a különböző reakciók 
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összevethetővé váltak. A számított kobs/[E]T hányados a katalitikus hatékonyság (kcat/KM) egy 

közelítésének tekinthető a Michaelis-Menten kinetika szerint, amennyiben a szubsztrát 

koncentráció jóval kisebb, mint KM. 

 

3. Fluoreszcensen jelölt pro-D-faktor és aktív D-faktor előállítása 

A legelterjedtebb és leghatékonyabb módja annak, hogy fehérjéket jelöljünk az az, ha a 

fehérjék elsődleges amin csoportjait célozzuk meg. Ilyen elsődleges amin a lizin aminosavak  

ε-aminocsoportja, illetve a polipeptidláncok  N-terminálisán található szabad aminocsoport. 

Az általam választott fluoreszcens festékek a Cy3, illetve a Cy5 monoreaktív NHS észterek 

voltak (GE Healthcare), melyek amid kötésekkel kapcsolódnak a fehérjék megfelelő 

aminocsoportjához.96 

 

3.1. A fehérjék jelölése 

A festékek por formában érkeztek, 1 mg/ml-es koncentrációjú oldatot készítettem 

belőlük vízmentes DMF hozzáadásával (Merck), majd kis adagokban -80 °C-on tároltam.  

A pro-FD megjelölésére a Cy3 (Cy3-pro-FD), míg az aktív FD megjelölésére a Cy5 festéket 

használtam (Cy5-FD). A jelölések 20 mM NaH2PO4, ~300 mM NaCl, pH 6,8 pufferben zajlottak, 

a festék-fehérje moláris arány 10:1-hez volt. A reakció 4 órán át zajlott sötétben, 

szobahőmérsékleten, majd az elegy egy éjszakán keresztül állt 4 °C-on, végül 1/10 térfogat 1 

M Tris-HCl, pH 8 puffer hozzáadásával állítottam le.  

 

3.2. A jelölt fehérjék kromatográfiás tisztítása 

Az ioncserés kromatográfia jéghideg ekvilibráló pufferével történő 30-szoros hígítást 

követően a jelölt fehérjéket egy 5 x 55 mm YMC BioPro S30 (YMC Europe) kationcserélő 

oszlopon tisztítottam 0-350 mM NaCl lineáris grádienst alkalmazva 20 mM NaH2PO4, pH 6,8 

pufferben. Az egyszeresen jelölt Cy3-pro-FD esetében az A549/A280 arány ~4 volt, az 

egyszeresen jelölt Cy5-FD esetében az A649/A280 arány pedig ~6 volt (a jelölt formák 

elválasztásának jelentőségéről a diszkusszióban írok részletesebben). Az egyes formák 

tisztaságát SDS-PAGE módszerrel vizsgáltam, majd a megfelelő frakciók egyesítését követően 

a jelölt fehérjéket 1 mg/ml-es koncentrációjúra töményítettem Amicon Ultra-0,5 töményítő 

cellával, majd -20 °C-on tároltam kisadagokban. A koncentrációk számítása során a  
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Cy3-pro-FD esetében az ε549=150000 M-1 cm-1, a Cy5-FD esetében pedig az ε649=250000  

M-1 cm-1 extinkciós koefficienseket, valamint a Cy3-pro-FD 26,5 kDa-os és a Cy5-FD  

25,9 kDa-os molekulatömegét alkalmaztam.  

 

4. Kísérletek a jelölt pro-D-faktorral tömény vérpreparátumokban 

Az Oroszlán et al., 201694 publikáció kísérletei során használt szérum, illetve plazma 

preparátumok alapjául 7 egészséges önkéntestől vett vér szolgált, melyet Vacutainer típusú 

citráttartalmú, illetve szilikon bevonatú szérum csövekbe (BD Bioscience) vettek le. A Dobó et 

al., 201697 publikáció kísérletei során használt különböző szérum, illetve plazma preparátumok 

alapjául 10 egészséges önkéntestől vett vér szolgált, melyet S-Monovette típusú Na3-citrát,  

K3-EDTA, rekombináns hirudin, valamint alvadást serkentő szilikagél tartalmú csövekbe vettek 

le (Sarstedt). A megegyező típusú preparátumokat egyesítettem, majd centrifugálás után  

-80 °C-on kis adagokban tároltam a felhasználásig. Minden kísérlet során frissen felolvasztott 

adagot használtam.  

 

4.1. A kísérletek során használt inhibitorok 

A kísérleteim során alkalmazott inhibitorokat, laboratóriumunkkal együttműködve, az 

ELTE Biokémiai Tanszékének Irányított Fehérje-evolúció Kutatócsoportja fejlesztette Dr. Pál 

Gábor irányításával. A MASP-1 specifikus inhibitort (SGMI-1, Ki~7 nM) és a MASP-2 specifikus 

inhibitort (SGMI-2, Ki~6 nM, egyben gyenge MASP-3 inhibitor is, Ki~5 µM) Héja Dávid 

fejlesztette, és Kocsis Andrea bocsájtotta rendelkezésemre,38 míg a MASP-3 specifikus 

inhibitort Szakács Dávid alította elő (TFMI-3, Ki~11 nM).97 

 

4.2. Az aktiváció követése különböző szérum és plazma mintákban, inhibitorok, valamint 
rekombináns MASP-ok jelenlétében is 

Az alapkísérletek során 5 µl Cy3-pro-FD-t adtam 50 µl szérum, illetve plazma mintához 

(3,5 µM végkoncentráció), majd 24-26 óráig inkubáltam 37 °C-on. Az inhibitoros kísérletek 

során a megfelelő hígítású 1 µl SGMI-1-et (15 µM végkoncentráció), vagy 1 µl SGMI-2-t (15, 1, 

0,1 µM végkoncentráció), vagy 1 µl TFMI-3-at (1 és 0,1 µM végkoncentráció) kevertem 50 µl 

szérum, illetve plazma preparátumhoz, majd 10 percig előinkubáltam szobahőmérsékleten, 

ezt követően hozzáadtam 5 µl Cy3-pro-FD-t (3,5 µM végkoncentráció), és 24-26 óráig 
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inkubáltam 37 °C-on. A rekombináns MASP-okat tartalmazó kísérletek során a megfelelő 

hígítású 1 µl MASP-1cf (200 nM végkoncentráció), vagy MASP-2cf (200 nM végkoncentráció), 

vagy MASP-3cf (200, 50 nM végkoncentráció) enzimet kevertem 50 µl szérumhoz, illetve 

citrátos plazmához, majd 10 percig előinkubáltam szobahőmérsékleten, ezt követően 

hozzáadtam 5 µl Cy3-pro-FD-t (3,5 µM végső koncentráció), és 24-26 óráig inkubáltam  

37 °C-on. A kísérletek során rendre 1-2 óránként vettem mintát az első 7-14 órában, végül egy 

másnapi mintát is vettem 24 vagy 26 óránál. A MASP-3cf esetében 200 nM végkoncentrációnál 

15 percenként vettem mintát, és 120 percig tartott a kísérlet.  A mintavételt követően a 

reakciókat rögtön leállítottam 9 térfogatnyi redukáló SDS-PAGE mintapufferrel történő 

hígítással, és az azt követő 2 perces 95 °C-os hősokkal. A kísérleteket 12,5%-os SDS-PAGE gélek 

futtatásával követtem, az egyes kísérleti pontok esetében készített minták 2 µl-e 18 ng  

Cy3-pro-FD/Cy3-FD-t tartalmazott, ennyit töltöttem egy-egy zsebbe. Amennyiben multiplexelt 

gélt futtattam, minden zsebbe hozzáadtam további 5 µl (szintén 18 ng) Cy5-FD-t. A géleket 

Typhoon lézerszkennerrel olvastam be (GE Healthcare), majd denzitometrálással 

kvantifikáltam az eredményeket Quantity One 1-D (Bio-Rad) szoftverrel. Felezési időnek azt a 

pontot tekintettem, amikor az általam hozzáadott Cy3-pro-FD fele már átalakult Cy3-FD-vé. 

Ha két mintavételi pont közé esett a felezési idő, interpoláltam.  

 

5. Aktív és zimogén MASP-3 arányának meghatározása plazmában 

A kísérletek során használt oszlophoz a rekombináns humán MBL-t (rhMBL) az Enzon 

Pharmaceuticals biztosította számomra Steffen Thiel révén (Katalógusszám: 7152A).99 A 

kísérletek során használt egyesített EDTA plazma preparátumok alapjául 10 egészséges 

önkéntestől vett vér szolgált, melyet S-Monovette típusú K3-EDTA-tartalmú csövekbe vettek 

le (Sarstedt). A preparátumokat egyesítettem, majd a centrifugálást követően -80 °C-on 

tároltam kisadagokban a felhasználásig. Az egyedi EDTA plazma preparátumokhoz  

7 egészséges önkéntes adott vért S-Monovette típusú K3-EDTA-tartalmú csövekbe, majd a 

centrifugálást követően egyénenként külön -80 °C-on tároltam kisadagokban a felhasználásig. 

Minden kísérlet során frissen felolvasztott adagot használtam. A blottolás során használt 

MASP-1-SP-AP antitestet Dani Ráhel állította elő,98 és a vele való munkát is ő végezte. A humán 

komplement MASP-3 katalitikus domén elleni monoklonális antitestet az RD Systems-től 

vásároltuk (Katalógusszám: MAB1724).  
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5.1. MBL-Sepharose gyanta előállítása 

A rekombináns MBL-t átdializáltam a kapcsoló pufferbe (100 mM NaHCO3, 500 mM 

NaCl, pH 8,3), majd 4,75 mg/ml koncentrációjúra töményítettem Amicon Ultra-15 töményítő 

cellával. Az MBL CNBr-Activated Sepharose 4 Fast Flow (GE Healthcare) gyantához kapcsolását 

a protokollban leírtak alapján végeztem, apróbb módosításokkal. 0,5 gramm gyantát mostam 

50 ml 1 mM-os sósav oldattal, majd steril vízzel, végül a kapcsoló pufferrel. A gyantát 

összekevertem 2,1 ml rhMBL oldattal, majd az elegyet 4 órán át óvatosan forgattam 

szobahőmérsékleten, végül mostam a gyantát 10 ml kapcsoló pufferrel. Ezt követően mostam 

a gyantát 5 ml 100 mM TRIS, pH 8,0 pufferrel, majd egy éjszakán át 4 °C-on tároltam ugyanezen 

puffer 8 ml-ében. Másnap továbbmostam a gyantát nagymennyiségű 150 mM NaCl, 50 mM 

TRIS, 10 mM CaCl2, pH 7,5 pufferrel, majd a kész gyantát 4 °C-on tároltam 150 mM NaCl, 50 

mM TRIS, 10 mM CaCl2, 0,02% NaN3, pH 7,5 pufferben. A gyantára kapcsolt fehérje végső 

koncentrációja ~2.5 mg rhMBL / ml nedves gyanta volt. A rhMBL koncentráció számítása során 

az ε280=20470 M-1 cm-1 extinkciós koefficienst, és a 26,1 kDa-os molekulatömegét 

alkalmaztam. 

  

5.2. MASP-ok preparálása plazmából 

5 ml EDTA plazmát (egyesített vagy egyedi) felolvasztottam szobahőmérsékleten, majd 

azonnal hozzákevertem 65 µl inhibitor törzsoldatot (10 mM NPGB (Merck), 100 mM Pefabloc 

(Sigma-Aldrich) vízmentes DMF-ben oldva (Merck)). Ezt követően kiegészítettem 1,25 ml 5 M 

NaCl, valamint 315 µl 1 M TRIS (pH 8) oldatokkal, majd hozzáadtam ~100 µl MBL-Sepharose 

gyantát, és 30 percig forgattam az elegyet 4 °C-on. A félóra leteltével hozzáadtam további  

65 µl inhibitor törzsoldatot, majd kétszeresére hígítottam jéghideg steril vízzel, végül 85 µl 2 

M CaCl2 oldatot adtam hozzá. Újabb 30 percig forgattam az elegyet 4 °C-on, majd 10 ml-es 

Poly-Prep kromatográfiás oszlopba töltöttem (Bio-Rad, katalógusszám: 731-1550), az átesőre 

a továbbiakban nem volt szükségem. Az oszlopba töltött gyantát mostam 500 µl jéghideg  

50 mM TRIS, 150 mM NaCl, 10 mM CaCl2, 0,1 mM NPGB, 1 mM Pefabloc, pH 7,5 oldattal, majd 

200 µl jéghideg 50 mM TRIS, 150 mM NaCl, 10 mM EDTA, 0,1 mM NPGB, 1 mM Pefabloc, pH 

7,5 oldattal. A mosást követően az oszlopot alulról lezártam, majd hozzáadtam 150 µl elúciós 

puffert (50 mM TRIS, 1 M NaCl, 20 mM EDTA, 0,1 mM NPGB, 1 mM Pefabloc, pH 8), és 5 percig 

inkubáltam. Végül az oszlopot lezáró kupakot eltávolítottam, az áteső elúciót 
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összegyűjtöttem, majd további 150 µl elúciós pufferrel lemostam a gyantáról a még nem eluált 

fehérjéket. A két elúciós frakciót egyesítettem, jéghideg steril vízzel a kétszeresére hígítottam, 

majd kettéosztás után az egyik feléhez 1/3 térfogatnyi redukáló SDS-PAGE mintapuffert, a 

másik feléhez pedig 1/3 térfogatnyi nem redukáló SDS-PAGE mintapuffert adtam, végül  

2 perces 95 °C-os hősokkal kezeltem a kész mintákat.  

Az inhibitor nélküli MASP preparátumokat a fent leírtak alapján készítettem azzal a 

különbséggel, hogy a mosó, illetve az elúciós pufferek nem tartalmaztak inhibitorokat. Az 

elúciót, egyesítést és hígítást követően hozzáadtam MASP-1cf-et 215 nM végkoncentrációban, 

majd az elegyet inkubáltam 37 °C-on. 1,5 és 5 óra elteltével mintákat vettem, és a reakciót  

1/3 térfogat redukáló, illetve nem redukáló SDS-PAGE mintapufferek hozzáadásával, valamint 

2 percig tartó 95 °C-os hősokkal állítottam le.  

A gyantát az egyesített plazmából történő MASP preparálások esetében egyszer, az 

egyedi plazmából történő MASP preparálások során kétszer használtam fel. Utóbbi esetben a 

két használat között 15 ml elúciós pufferrel mostam a gyantát. 

 

5.3. Aktív és zimogén MASP-ok azonosítása és kvantifikálása Western blot analízissel 

A plazmából izolált MASP fehérjéket redukált, illetve nem redukált SDS-PAGE 

módszerrel választottam el egymástól. Miután az aktív és a zimogén MASP-ok elválasztása 

tekintetében kritikus, hogy pontosan milyen gélt futtatok, ezért ebben a fejezetben 

részletesebben írom le az általam sztenderdként alkalmazott eljárást. A felhasznált gélek felső, 

tömörítő része 5% (125 mM TRIS, pH 6,8), az alsó, szeparáló része 12,5% (750 mM TRIS,  

pH 8,8) akrilamid-biszakrilamid elegyet tartalmazott, a futtatást pedig 25 mM TRIS,  

192 mM Glicin, 0.1% w/v SDS, pH 8,3 pufferben végeztem. A szeparált fehérjéket a gélről 

nitrocellulóz membránra (Bio-Rad) transzferáltam, majd a blokkolást követően egy éjszakán 

át inkubáltam 1 µg/ml humán MASP-3 katalitikus domén elleni monoklonális antitesttel. 

Másnap, mosás után 1 óráig inkubáltam a membránt a másodlagos antitesttel 2000-szeres 

hígításban (katalógusszám: A2429, Sigma-Aldrich), majd újabb mosást követően NBT-BCIP 

(Sigma-Aldrich) oldattal hívtam elő. Dani Ráhel a MASP-1-SP-AP antitesttel történt blottolást 

2 µg/ml koncentrációban végezte, valamint az első mosást követően rögtön előhívta a 

membránt a fent leírtak szerint. Az eredményeket denzitometrálással kvantifikáltam Quantity 

One 1-D (Bio-Rad) szoftverrel. 
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IV. Eredmények 

1. A humán pro-D-faktor expressziója, tisztítása és jellemzése 

A humán komplement pro-D-faktort a bakulovírus expressziós vektor rendszert 

alkalmazva Sf9 rovarsejtekben fejeztem ki. A konstrukció tartalmazta a humán pro-FD saját 

szekréciós szignálját, valamint a C-terminálisán egy polihisztidin affinitás címkét, így a sejtek a 

médiumba szekretálták a rekombináns génterméket, a sejtfelülúszóból pedig könnyen 

kinyertem a fehérjét affinitás kromatográfiával Nikkel oszlopon. A végső tisztítási lépésként 

alkalmazott ioncserés kromatográfia során két fő csúcsot kaptam, a kisebb ionerősség mellett 

eluált variánst „A”-nak, a másikat pedig „B”-nek neveztem el. A Tübingeni Egyetemen végzett 

tömegspektrometriás mérések rávilágítottak, hogy míg az „A” forma egy degradált termék, a 

„B” forma molekulatömege megegyezik a pro-FD-His6 számított tömegével  

(9. ábra). Az N-terminálisán található propeptid szekvenciáját APPRGR-ként azonosították, 

mely az irodalmi adatoknak teljesen megfelel.56  

 

 
9. ábra: A rekombináns pro-FD tömegspektrometriai spektruma. [(94) nyomán, módosítva] 
A mintámban található fő variáns, a számított és a mért tömeg alapján (25838,16 Da) az 
„APPRGR” N-terminális véggel rendelkező hu-pro-FD-His6.  

 

A következő lépésben megvizsgáltam, hogy funkcionálisan megfelelő-e az általam 

előállított pro-D-faktor. Ezredrész tripszinnel aktiváltam, az így kezelt proteázt 
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kromatográfiásan elválasztottam a nyomnyi tripszintől és a maradék pro-FD-tól, majd 

inkubáltam C3b és FB jelenlétében in vitro. Ugyanezt a kísérletet elvégeztem 

kereskedelemben kapható FD-ral is. A rekombináns és az emberi vérből preparált, 

kommerciális FD effektivitása között, azonos enzim koncentrációt alkalmazva, nem volt 

eltérés (10. ábra).  

A FB hasítási kísérletet elvégeztem úgy is, hogy a reakció során az enzim az aktív FD 

helyett az aktív MASP-1cf vagy az aktív MASP-3cf volt. Sem a MASP-1cf-nek, sem pedig a 

MASP-3cf-nek nem volt szignifikáns aktivitása a FD-nál alkalmazottnál jóval magasabb 

koncentráció ellenére sem (10. ábra).  

 

 
10. ábra: A B-faktor hasítása az egyes kommerciális és rekombináns fehérjékkel. 

A 4. és 5. oszlopban futó negatív kontrolon látható, hogy minimálisan a FB önmagában is 
hasad C3b jelenlétében, ez valószínűleg a C3b preparálását és tisztítását követően 
megmaradt szennyezők hatása. A kommerciális és a rekombináns FD (c=0.26 nM) 
megegyező mértékben hasította a FB-t (7. és 9. oszlop), míg a MASP-1cf és a MASP-3cf 
(c=52-52 nM) esetében nem volt szignifikáns eltérés a negatív kontroltól (11. és 13. oszlop). 

 

2. A pro-D-faktor különböző proteázok általi in vitro hasításának kinetikája 

A megtisztított és funkcionálisan megfelelően működő rekombináns pro-FD-t, mint 

szubsztrátot alkalmazva, hasítási kísérletekben határoztam meg a kinetikai paramétereket az 
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egyes kontroll proteázok, és a MASP-ok esetében. A leghatékonyabb ismert konvertáz a 

tripszin, mellyel azonban természetes körülmények között a FD nem találkozik a 

keringésben.56 Legfőbb kontrollként tehát szarvasmarha tripszint alkalmaztam, továbbá 

humán trombint, mely utóbbiról szintén leírták korábban, hogy képes aktiválni a pro-FD-t  

in vitro.56  Miután a zimogén és az aktív FD között mindössze néhány aminosav a különbség, 

az elektroforetikus mozgékonyságuk nagyon hasonló, ugyanakkor számolt izoelektromos 

pontjukban jelentős a különbség (pro-FD-His6: 7,84, FD-His6: 7,03). Ennek következtében a két 

forma elválasztása SDS-PAGE módszerrel problémás, azonban ioncserés kromatográfiával már 

lehetséges, így az utóbbi módszerrel követtem a kísérleteket (11. ábra). A hasítási tesztek 

során 10, valamint 20 µM koncentrációjú pro-FD oldatot kezeltem annyi proteázzal, hogy 

körülbelül 3 óra alatt a proenzim ~80 %-a átalakuljon aktív enzimmé. Ezt a proteáz 

mennyiséget előkísérletek során tapasztaltam ki.  

 

 
11. ábra: A pro-FD MASP-3cf általi hasításának kromatogramja.  

A nagyobb ionerősség mellett eluálódó pro-FD-nak megfelelő csúcs (jobb oldali csúcsok) a 
kísérletek során fokozatosan csökkent, a kisebb ionerősség mellett eluálódó aktív FD csúcsa 
pedig megjelent, és egyre nagyobb lett (bal oldali csúcsok). A MASP-3cf esetében 35 
percenként vettem mintát, és 175 percig tartott a kísérlet, amikor a pro-FD legnagyobb 
része már aktiválódott.  

 

A 37 °C-on végzett kinetikai kísérletek folyamán 30-40 percenként vettem mintát, a 

reakciókat a jeges ekvilibráló pufferrel történő hígítással „állítottam le” (az alacsony 



Oroszlán Gábor: Alapvető kapcsolat a komplementrendszer lektin és alternatív útvonalai között 

 
48. oldal 

 

hőmérséklet és a koncentrációk hígulásának hatására a reakciók sebessége valószínűsíthetően 

annyira lecsökkent, hogy kísérletet leállítottnak tekintettem), és rögtön felvittem a mintát a 

kationcserélő oszlopra. A pro-FD fogyását a csúcsok alatti területet integrálva 

számszerűsítettem, és az elsőrendű sebességi együtthatókat nemlineáris regresszióval 

határoztam meg (12. ábra). A számított kobs/[E]T hányados a katalitikus hatékonyság (kcat/KM) 

egy közelítésének tekinthető a Michaelis-Menten kinetika szerint, amennyiben a szubsztrát 

koncentráció jóval kisebb, mint KM.  

Ahogyan azt az irodalmi adatok alapján vártam, a kiválasztott proteázok közül a tripszin 

bizonyult messze a leghatékonyabb pro-FD konvertáznak in vitro (2. táblázat). 

 

 
12. ábra: Görbeillesztés a MASP-3cf általi hasítás során kapott értékekre. 

 

2. táblázat: Az enzimkinetikai paraméterek az egyes proteázok esetében. 
Proteáz kobs/[E]T értékek (M-1s-1) 
Szarvasmarha tripszin a 1,5 ± 0,5 × 106 
Humán trombin a 4,6 ± 1,2 × 102 
Aktív MASP-1cf b 3,9 ± 1,2 × 103 
Aktív MASP-2cf a 7,2 ± 0,4 × 103 
Aktív MASP-3cf b 4,7 ± 1,2 × 103  
Zimogén MASP-1cf R448Q a 18 ± 2 
Zimogén MASP-2cf R444Q nem volt detektálható hasítás 
Zimogén MASP-3cf nem volt detektálható hasítás 

A táblázat eredményei az Oroszlán et al., 201694 közleményből származnak 
a Átlag ± tartomány (n=2)  
b Átlag ± SD (n=3) 
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Az aktív MASP-1cf, az aktív MASP-2cf és az aktív MASP-3cf alacsonyabb, de nagyon 

hasonló effektivitással aktiválták a FD-t, míg a trombin körülbelül egy nagyságrenddel kisebb, 

de még szignifikáns eredményt produkált (2. táblázat). A zimogén MASP-ok közül kizárólag a 

MASP-1cf R448Q volt képes éppen, hogy detektálható hasítást eredményezni, míg a másik két 

proenzim esetében nem tapasztaltam aktiválódást magas koncentráció tartományban sem.  

 

3. A pro-D-faktor fluoreszcens jelölése, és aktiválódásának követése 
tömény vérpreparátumokban 

Annak érdekében, hogy tömény szérumban, illetve plazmában tudjam követni a pro-FD 

aktiválódását, egy új kísérleti elrendezést dolgoztam ki. Ehhez első lépésben Cy3 festékkel 

jelöltem a pro-FD-t (Cy3-pro-FD), és Cy5 festékkel a tripszinnel aktvált FD-t (Cy5-FD). Mindkét 

esetben kromatográfiásan választottam el a jelölt fehérjét a festékfeleslegtől és a nem 

jelölődött enzimtől. A tisztítás során kapott különböző formák közül az egyszeresen jelölt 

fehérjéket használtam fel a kísérletek során. Az egyszeresen jelölt Cy3-pro-FD esetében ~4 volt 

az A549/A280 arány, míg az egyszeresen jelölt Cy5-FD esetében pedig ~6 volt az A649/A280. A 

tömény szérum, illetve plazma preparátumokhoz (50-50 µl) 3,5 µM végkoncentrációban 

adtam a jelölt pro-FD-t (5 µl), mely jelentős hígulást nem eredményezett. Az elegyeket 37 °C-

on inkubáltam, és jellemzően óránként vettem mintát, így követni tudtam az aktiválódást. 

Mintavételkor azonnal hígítottam a mintákat SDS-PAGE mintapufferrel, majd 2 percig 

kezeltem őket 95 °C-on, ezzel állítottam le a reakciókat. Az egyes mintákból 2 µl-t töltöttem 

egy SDS-PAGE zsebbe, így összesen ~18 ng Cy3-pro-FD és aktiválódott Cy3-FD futott egy 

oszlopban. Egyes gélek esetében a mintákhoz hozzáadtam az általam Cy5 festékkel jelölt aktív 

FD-t is, hogy még egyértelműbben azonosíthassam a hasított és a nem hasított Cy3-mal jelölt 

FD-t (13. ábra). 

 

 
13. ábra: Kétcsatornás beolvasás esetén a Cy3-pro-FD aktiválódása szérum mintában.  

A két külön csatornán beolvasott gélképeket egymásra fésülve látható, ahogyan a Cy3 
festékkel jelölt, utólag digitálisan pirosra színezett pro-FD fogyott és lejjebb vándorolt, 
eközben az alatta futó, Cy5 festékkel jelölt, digitálisan zöldre színezett FD színe az 
aktiválódott Cy3-FD piros színe miatt fokozatosan sárgás árnyalatúvá vált.  
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A zimogén és az aktív FD közötti kis mobilitás különbség kiküszöbölésének érdekében az 

elektroforézist úgy végeztem, hogy a FD a gél aljáig fusson, így sikerült elválasztanom a két 

formát egymástól. A Cy5-FD-t csak az első pár kísérletnél adtam a mintákhoz, és miután a 

kiértékelések során a Cy3 csatornán beolvasott gélképeket denzitometráltam, így a későbbi 

ábrákon csak az egycsatornás eredményeket mutatom be.  

 

4. A pro-D-faktor aktiválódik a különböző szérum és plazma mintákban 

A kísérleteim alapjául négyfajta vérpreparátum szolgált. Vizsgáltam a Cy3-pro-FD 

aktiválódását szérumban, valamint citrátos, EDTA-s és hirudinos plazmában (14. ábra). A 

szérummal szemben a plazma preparátumokban a véralvadási kaszkád enzimei gátolva 

vannak, a citrátos és EDTA-s plazmában a Ca2+ ionok elvonása révén, a hirudinos plazmában 

pedig a trombin specifikus gátlásán keresztül. Utóbbit tehát tekinthetjük kalciumtartalmú 

plazmának is, de a trombin gátlásával a véralvadási kaszkád többi, a trombin „előtt” szereplő 

proteázát nem gátoltuk le, így nem jelenthetjük ki, hogy az összes véralvadási enzim inaktív.  

A legtöbb kísérletet citrátos plazmában végeztem, mely közeg esetemben az emberi 

vérszérumot jelképezi nyugalmi körülmények között, vagyis amikor sem a 

komplementrendszer, sem pedig a véralvadási kaszkád nem aktiválódott az alapszint felett (e 

körülmények megnevezéséhez az angol „resting blood” kifejezést alkalmaztam). 

 

 
14. ábra: A Cy3-pro-FD aktiválódása az egyes plazma és szérum preparátumokban. 

A pro-FD-nak megfelelő felső sáv az idő előrehaladtával fokozatosan gyengül, majd eltűnik, 
míg az aktív FD-nak megfelelő sáv megjelenik, és fokozatosan erősödik. Felezési időnek azt 
a pontot tekintettem, amikor a Cy3-pro-FD-nak és az aktiválódott Cy3-FD-nak megfelelő 
sávok intenzitása megegyezett. Amennyiben két mintavételi pont közé esett a felezési idő, 
interpoláltam.  
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Szérumban és a hirudinos plazmában a jelölt pro-FD felezési ideje ~2,5 h volt, a citrátos 

és EDTA-s plazmában pedig ~4,5 h, valamint ~4 h (3. táblázat). Az eredmények bizonyították, 

hogy nyugalmi körülmények között is van legalább egy proteáz, ami képes aktiválni a  

pro-FD-t.  

 

3. táblázat: A Cy3-pro-FD felezési ideje a különböző vérpreparátumokban. 

Preparátum fajtája Felezési idő (h) 
* Oroszlán et al., 201694 * Dobó et al., 201697

Citrátos plazma a 4,7 ± 0,5 b 4,3 ± 0,3 
EDTA-s plazma N/A b 3,8 ± 0,3 
Hirudinos plazma N/A b 2,3 ± 0,3 
Szérum a 2,8 ± 0,5 b 2,2 ± 0,3 

* A két publikációban más-más vérvételből származó vérpreparátumokat használtam 
a Átlag ± SD (n=5) 
b Átlag ± SD (n=3) 

 

A különböző vérpreparátumokban végzett kísérleteim eredménye kapcsán az eljárásnak 

tulajdonítható minimális hiba körülbelül 10% volt. 

 

5. MASP-1 és MASP-2 elleni inhibitorok hatása a pro-D-faktor aktivációjára 

Az ELTE Biokémiai Tanszékének Irányított Fehérje-evolúció Kutatócsoportjával 

együttműködésben kifejlesztett MASP-1, illetve MASP-2 specifikus inhibitorok (SGMI-1 és 

SGMI-2) segítségével munkatársaim korábban rávilágítottak arra, hogy a MASP-1 

nélkülözhetetlen a lektin út aktiválódásához. Ugyanezeket az inhibitorokat alkalmaztam én is 

annak érdekében, hogy tisztázzam a MASP-1, illetve a MASP-2 szerepét a pro-FD 

aktivációjában. A megfelelő koncentrációjú inhibitorok 1-1 µl-ét adtam a tömény szérum, 

illetve citrátos plazma preparátumokhoz (50-50 µl), mely nem okozott számottevő hígulást. 

10 percet előinkubáltam az elegyet, hogy az esetleges reakciók egyensúlya beálljon, majd 

elindítottam a hasítási kísérleteket a Cy3-pro-FD (5 µl) hozzáadásával (15. ábra). Az SGMI-1 

(látszólagos inhibíciós állandó, Ki ~7 nM) az alkalmazott igen magas végkoncentráció (15 µM) 

ellenére sem változtatta meg szignifikánsan a felezési időket sem szérumban (~3 h), sem pedig 

plazmában (~5,5 h). Meglepetésemre azonban, az SGMI-2 (Ki ~6 nM) magas 

végkoncentrációban hozzáadva (15 µM) jelentősen lassította a pro-FD aktivációját (szérumban 

~9 h, citrátos plazmában ~17 h) (4. táblázat). A MASP-2 inhibitor történetesen gyengén a 
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MASP-3-mat is gátolja (Ki ~5 µM a MASP-3 esetében). Citrátos plazmában alacsonyabb 

koncentrációban is végeztem kísérleteket az SGMI-2-t alkalmazva. 1 µM végkoncentrációban 

6,5 h volt a felezési idő, 100 nM-nál pedig már az eredeti 4,5 h kellett ahhoz, hogy a  

Cy3-pro-FD fele aktiválódjon. 

 

 
15. ábra: A Cy3-pro-FD aktiválódása citrátos plazmában a MASP-1 specifikus, valamint a  

MASP-2 szelektív inhibitorok jelenlétében. 

 

Az eredmények tehát azt mutatták, hogy kizárólag a rendkívül nagy feleslegben 

hozzáadott MASP-2 specifikus inhibitor volt képes valamelyest lassítani a pro-FD 

aktiválódását, míg a MASP-1 specifikus inhibitornak nem volt szignifikáns hatása (4. táblázat).  

 

4. táblázat: Az SGMI-1 és az SGMI-2 hatása a Cy3-pro-FD felezési idejére citrátos 
plazmában, valamint szérumban. 
Preparátum fajtája Felezési idő (h)
Citrátos plazma + 15 µM SGMI-1 a 5,5 ± 0,5 
Citrátos plazma + 15 µM SGMI-2 b  17 ± 4 
Citrátos plazma +   1 µM SGMI-2 c 6,5 ± 0,5 
Citrátos plazma +   0,1 µM SGMI-2 b 4,6 ± 0,5 
Szérum + 15 µM SGMI-1 c 3,0 ± 0,5 
Szérum + 15 µM SGMI-2 a 9,0 ± 1,0 

A táblázat eredményei az Oroszlán et al., 201694 közleményből származnak 
a Átlag ± tartomány (n=2)  
b Átlag ± SD (n=4) 
c Két azonos értéket kaptam, de az eljárásnak tulajdonítható becsült szórás fél óra volt 
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6. A rekombináns MASP-3 hozzáadása gyorsítja a pro-D-faktor aktivációját 

Amennyiben bármelyik MASP-nak közvetlen szerepe van a pro-FD aktiválásában, úgy a 

rekombináns MASP-okkal kiegészítve a citrátos plazmát a felezési időnek csökkennie kell.  

In vitro mindhárom aktív MASP hasonló hatékonysággal hasította a zimogén FD-t, de hogy 

fiziológiásan melyiknek van jelentősége, az a tisztított enzimekkel végzett kinetikai 

mérésekből még nem derülhetett ki. A megfelelő koncentrációjú rekombináns MASP-1cf, 

MASP-2cf és MASP-3cf oldatok 1-1 µl-ét a citrátos plazmához (50 µl) adva azok a preparátum 

jelentős hígulását nem okozták, az ezt követő 10 perces előinkubáció után hozzámértem a  

Cy3-pro-FD-t (5 µl) az elegyhez. Amíg az alkalmazott 200 nM végkoncentrációban sem a  

MASP-1, sem pedig a MASP-2 nem változtatta meg szignifikánsan a pro-FD felezési idejét, 

addig a MASP-3 drasztikusan felgyorsította azt. Utóbbi esetében a ~4,5 h helyett ~25 min 

kellett ahhoz, hogy a Cy3-pro-FD körülbelül fele átalakuljon Cy3-FD-rá (16. ábra).  

 

 
16. ábra: A Cy3-pro-FD aktiválódása citrátos plazmában rekombináns MASP-1cf, MASP-2cf, 

valamint MASP-3cf jelenlétében. 

 

Alacsonyabb, 50 nM végkoncentrációban alkalmazva a rekombináns MASP-3-mat, még 

mindig jóval gyorsabb volt az aktiváció, körülbelül 2 h volt a felezési idő (5. táblázat). Ezek a 

kísérletek arra utaltak, hogy fiziológiás körülmények között a MASP-ok közül csak a MASP-3 

képes aktiválni a pro-FD-t.  
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5. táblázat: A rekombináns MASP-1, MASP-2 és MASP-3 proteázok hatása a pro-FD 
felezési idejére citrátos plazmában. 
Preparátum fajtája Felezési idő (h)
Citrátos plazma + 200 nM MASP-1cf a 5,0 ± 0,5 
Citrátos plazma + 200 nM MASP-2cf a 5,0 ± 0,5 
Citrátos plazma +   50 nM MASP-3cf a 2,0 ± 0,5 
Citrátos plazma + 200 nM MASP-3cf b 0,4 ± 0,1 

A táblázat eredményei az Oroszlán et al., 201694 közleményből származnak 
a Két azonos értéket kaptam, de az eljárásnak tulajdonítható becsült szórás fél óra volt 
b Két azonos értéket kaptam, de az eljárásnak tulajdonítható becsült szórás 0,1 óra volt 

 

7. A pro-D-faktor aktiválódása teljesen visszaszorítható a MASP-3 
specifikus gátlásával 

Az SGMI-1 és SGMI-2 inhibitorok előállítása kapcsán említett ELTE-s kutatócsoport, 

szintén laboratóriumunkkal együttműködve, a közelmúltban kifejlesztett egy új MASP-3 

specifikus inhibitort, a TFMI-3-at. A TFMI-3 a zimogén MASP-3-hoz nem köt, más MASP-okat 

pedig nem gátol, látszólagos inhibíciós állandója (Ki) ~11 nM. A megfelelő koncentrációjú 

inhibitor hozzáadása a különböző plazma preparátumokhoz ebben az esetben sem okozott 

jelentős hígulást, a kísérleteket pedig szintén 10 perces előinkubáció előzte meg. 1 µM 

végkoncentrációban alkalmazva az inhibitort, a citrátos, az EDTA-s és a hirudinos plazmában 

is közel teljes gátlást sikerült elérni a TFMI-3-mal, 24 h után is csak néhány százaléknyi Cy3-

pro-FD aktiválódott (17. ábra). Egy nagyságrenddel kevesebb, tehát 100 nM TFMI-3 

hozzáadása is jelentős gátlást okozott, mindössze ~25 %-nyi hasított Cy3-FD keletkezett egy 

nap alatt a citrátos plazmában (6.táblázat). Ez egyértelműen bizonyította, hogy nyugalmi 

körülmények között a MASP-3 a pro-FD kizárólagos aktivátora. 

 

 
17. ábra: A Cy3-pro-FD aktiválódása az egyes plazma és szérum preparátumokban  

MASP-3 specifikus inhibitor jelenlétében. 
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Szérumban, ezzel szemben, az 1 µM-os koncentráció sem okozott teljes gátlást, itt 24 h 

alatt körülbelül a 35 %-a aktiválódott a jelölt pro-FD-nak, tehát szérumban kétségkívül van 

legalább egy olyan pro-FD-t hasító proteáz, amely nem gátolható a specifikus MASP-3 

inhibitorral (17.ábra, 6. táblázat).  

 

6. táblázat: A TFMI-3 hatása a Cy3-pro-FD felezési idejére. 
Preparátum fajtája TFMI-3 koncentráció (nM) Felezési idő Hasítás mértéke 24 h-nál 

Citrátos plazma 
0 4,3 ± 0,3 ha ≥95 % 

100 ≥ 2 napb ~25 % 
1000 ≥ 1 hétb ≤10 % 

EDTA-s plazma 0 3,8 ± 0,3 ha ≥95 % 
1000 ≥ 1 hétb ≤10 % 

Hirudinos plazma 0 2,3 ± 0,3 ha ≥95 % 
1000 ≥ 1 hétb ≤10 % 

Szérum 0 2,2 ± 0,3 ha ≥95 % 
1000 ~ 40 hb ~35 % 

A táblázat eredményei a Dobó et al., 201697 közleményből származnak 
a  Átlag ± SD (n=3)  
b Ezek az adatok a 24 h-nál kapott értékekből lettek extrapolálva, exponenciális bomlást 
feltételezve 

 

Miután a hirudinos plazmában szignifikánsan gyorsabb volt az aktiváció, mint a másik 

két plazma preparátumban, felmerült a kérdés, hogy a Ca2+ ionok közvetlenül hatással 

lehetnek a MASP-3 aktivitására. Ennek a lehetőségét a már korábban alkalmazott in vitro 

kísérlet megismétlésével tisztáztam. Az egyik esetben a puffer 0.1 mM EDTA-t, a másik 

esetben pedig 2 mM CaCl2-t tartalmazott. Az előbbi puffer természetesen nem különbözött a 

korábban a kinetikai kísérletek során alkalmazottól, de a pontosság végett újra elvégeztem a 

kísérletet az EDTA-s közegben is. A MASP-3cf mindkét reakciópuffer esetében azonos 

mértékben hasította a pro-FD-t (7. táblázat). A 2.táblázathoz képest az itt látható adatok 

eltérnek, ez annak köszönhető, hogy ezeknél a kísérleteknél másik termelésből származó 

MASP-3cf-et használtam. 

 

7. táblázat: A MASP-3 általi pro-FD hasítás Ca2+ ionok, valamint EDTA jelenlétében. 
Alkalmazott puffer kobs/[E]T értékek 
Ca2+-tartalmú pufferben a 3,2 ± 0,5 × 103 
EDTA-tartalmú pufferben a 3,3 ± 0,3 × 103 

A táblázat eredményei a Dobó et al., 201697 közleményből származnak 
a Átlag ± tartomány (n=2) 
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8. A MASP-ok izolálása plazmából, az aktív és zimogén formák azonosítása 

A MASP-1 és a MASP-2 esetében tudva levő, hogy nyugalmi körülmények között szinte 

kizárólag zimogén formában keringenek a vérben, és ha egy kis részük aktiválódik is, azt a 

természetes inhibitoraik, mint pl. a C1 inhibitor vagy az antitrombin, rögtön inaktiválják. Ezzel 

szemben, a MASP-3 esetében csak annyit lehetett tudni, hogy a koncentrációja a vérben 

körülbelül 60-90 nM, azonban arra vonatkozóan nem volt pontos irodalmi adat, hogy ebből 

mennyi az aktív, és mennyi a zimogén. Miután bizonyítottam, hogy a MASP-3 aktiválja a pro-

FD-t nyugalmi körülmények között, fontos kérdéssé vált a MASP-3 aktiváltsági állapota is. 

A vérben a MASP-ok a felismerő molekulákhoz kapcsolódva keringenek. Az aktív és 

zimogén MASP-3 arányának meghatározásakor EDTA-s plazmából indultam ki. A só 

koncentráció megemelésével disszociáltattam a MASP-okat a lektinekről és fikolinokról, majd 

a rekalcifikálást követően az általam előállított MBL-Sepharose gyanta hozzáadásával 

végeztem az izolálást (18.ábra). A szóban forgó proteázok inkább az immobilizált MBL-hez 

kötődtek, lévén hogy a rhMBL és a vérben található felismerő molekulák aránya körülbelül 

3:1-hez volt. Annak érdekében, hogy az eredeti állapotoknak megfelelő arányokat kapjam a 

preparálás végén, az eljárás során végig széles spektrumú inhibitorokat alkalmaztam, az 

inkubálásokat 4 °C-on végeztem, az eluálás során pedig jeges puffereket használtam. Az 

eluátumokból redukáló, illetve nem redukáló SDS-PAGE géleket futtattam, majd Western blot 

után a MASP-1, illetve MASP-3 elleni antitestekkel előhívva a membránokat, 

denzitometrálással határoztam meg az egyes sávok intenzitását. A zimogén MASP-ok az 

aktiváció hatására két láncra esnek szét, azonban a hasítást követően a két láncot egy 

diszulfidhíd összetartja. Ennek következtében, gélelektroforézis során, redukáló körülmények 

között az aktív enzimek két külön A és B láncként futnak (3.ábra). Ezzel szemben, nem 

redukáló körülmények között az aktív MASP-ok egyben maradnak, így a két forma között a 

mobilitás különbség nagyon kicsi. Miután mind az aktív, mind a zimogén adta sávot ki kellett 

értékelnem az arány meghatározásához, fontos volt, hogy a két forma mobilitása közel azonos 

legyen, ugyanakkor el is váljon egymástól. Nem redukáló körülmények között, a megfelelő 

gélfuttatási paramétereket beállítva, a két forma jól elkülöníthető módon elvált egymástól, 

azonban azt, hogy melyiknek nagyobb a mobilitása, nem lehetett tudni. Ennek eldöntése 

végett készítettem olyan preparátumokat is, ahol az elúciós puffer, és következésképpen az 

eluátum sem tartalmazott inhibitorokat. Így, miután kezeltem ezeket a mintákat aktív  
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MASP-1cf-tel, a mintákban lévő zimogén MASP-ok aktiválódtak. Ennek követésével 

meghatároztam, hogy mely sávok tartoznak az aktív MASP-okhoz, és melyek az inaktív, még 

hasítatlanokhoz (19. ábra). Az általam használt antitestek a megfelelő MASP-ok B-láncait 

ismerik fel, így a hasadást követően az A-lánc a Western blot analízis során nem volt látható. 

 

 
18. ábra: A MASP-ok izolálásának sematikus ábrája. 

1) Az EDTA plazmát a felolvadást követően azonnal kiegészítettem az inhibitorok keverékével, majd 
tömény NaCl oldat és az MBL-Sepharose gyanta hozzáadása után 30 percig forgattam az elegyet  
4 °C-on. 2) Újabb adag inhibitor törzsoldatot adtam hozzá, majd kétszeresére hígítottam az elegyet 
steril vízzel (só koncentráció csökkentése végett), végül tömény CaCl2 oldattal rekalcifikáltam a 
keveréket 30 percig 4 °C-on. 3) Oszlopba töltöttem a gyantát, és mostam inhibitort tartalmazó 
pufferekkel. 4) Eluáltam a MASP-okat NaCl és EDTA-tartalmú pufferrel. 
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A MASP-1 elleni antitesttel történt előhívás azt mutatta, hogy a preparálás során a 

MASP-1 nem aktiválódott, vagy legalábbis a minták nem tartalmaztak kimutatható 

mennyiségű aktív MASP-1-et (19. ábra). Továbbá a kísérletből az is látszódott, hogy az általam 

használt paramétereket alkalmazva, nem redukáló körülmények között a MASP-1 esetében a 

zimogénnek nagyobb a mobilitása. Az inhibitor nélkül és az inhibitor jelenlétében eluált minták 

között nem tapasztaltam eltérést. 

 

 
19. ábra: Az egyesített plazmából preparált minták MASP-1 elleni antitesttel előhívva. 

Redukáló körülmények között csak a zimogén MASP-1-nek megfelelő sáv látszik az 
eluátumban (1-es, 2-es oszlop). A rekombináns MASP-1cf hozzáadását követően ez a sáv 
eltűnik, miközben megjelenik az aktiválás során keletkező B-lánc, amely azért adott annyira 
erős sávot, mert a MASP-1cf B-lánca is ott fut, az antitest azt is felismerte (3-as oszlop). 
Nem redukáló körülmények között szintén csak egy sáv látszik (4-es, 5-ös oszlop) az eredeti 
mintákban, a MASP-1cf hatására azonban eltűnik ez a sáv, és felette megjelenik egy új sáv, 
valamint lejjebb látható a MASP-1cf is (6-os oszlop). Ebből következik, hogy az eltűnő sáv a 
zimogén MASP-1, a megjelenő felső sáv pedig az aktív MASP-1. 

  

A MASP-3 elleni antitesttel történt előhívás során, redukáló körülmények között mind a 

zimogén, mind az aktív MASP-3-nak megfelelő sáv látható volt (20. ábra). Nem redukáló 

körülmények között szintén két meghatározó sávot kaptam. A MASP-1cf-tel végzett aktiválást 

követően egyértelműen kiderült, hogy a MASP-3 esetében is a zimogénnek nagyobb a 

mobilitása, tehát az általam beállított körülményeket alkalmazva az aktív MASP-3 sávja 

feljebb, a zimogén sávja pedig alatta látható.  
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20. ábra: Az egyesített plazmából preparált minták MASP-3 elleni antitesttel előhívva. 

Redukáló körülmények között mind a zimogén MASP-3-nak megfelelő sáv, mind a hasított 
B-láncnak megfelelő sáv látszik (1-es, 2-es oszlop). A rekombináns MASP-1cf-et hozzáadva 
a zimogénnek megfelelő sáv eltűnik, az aktiválódás során keletkező B-lánc változatlan. 
Nem redukáló körülmények között két markáns sávot kaptam (5-ös, 6-os oszlop).  
A MASP-1cf hatására az alsó sáv fokozatosan eltűnt, míg a felső változatlan maradt (7-es, 
8-as oszlop). Ez bizonyította, hogy az alsó sáv a zimogén, a felső pedig az aktív MASP-3. 
Nem redukáló körülmények között, az aktív MASP-3 felett egy halvány sávot fedeztem fel, 
amelyet nem tudtam azonosítani. 

 

9. A MASP-3 aktiváltságának kvantitatív jellemzése 

Három párhuzamos preparálási kísérletet végeztem egyesített EDTA-s plazmából 

kiindulva, és mindegyik kísérlet esetében denzitometráltam a kapott eredményeket. A 

kvantifikálás eredménye a módszertani korlátokból fakadóan három feltétel teljesülése 

mellett fogadható el jó közelítésnek: 

1., Az aktív és zimogén MASP-3-mat az MBL-Sepharose gyanta egyforma affinitással köti. 
2., Az aktív és zimogén MASP-3 transzfer hatékonysága a Western blot során megegyezik. 
3., Az aktív és zimogén MASP-3-mat egyforma érzékenységgel ismeri fel az antitest. 

 

A kiértékelések alapján a MASP-3 körülbelül 78 %-a aktívan kering a vérben (78±5)  

(21. ábra/A, 8. táblázat). Kíváncsi voltam, hogy mekkora az ingadozás az egyes egyének 

között, tehát mekkora a különbség az egyes individuális plazma preparátumok esetében, ezért 

hét különböző ember egyedi EDTA-s plazma mintáját is megvizsgáltam. Az individuális minták 

esetében egy-egy preparálási kísérletet végeztem, azonban az előhívást többször 

megismételtem az egyes preparátumokkal, így ebben az esetben ezek szolgáltatták a 

párhuzamos eredményeket.  
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21. ábra: Az egyesített plazmából, valamint az individuális plazmákból preparált minták 

MASP-3 elleni antitesttel előhívva. 
A) Az egyesített plazmából preparált három különböző minta, melyeket kiértékeltem.  
B) Az individuális plazmákból preparált minták. Az egyes donorok között a teljes MASP-3 
szintben voltak eltérések, de az arányok körülbelül megegyeztek mindenkinél.  

 

Az eredmények azt mutatták, hogy az egyes donorok között nem jelentős az eltérés, az 

individuális plazmák kapcsán kapott arányok az egyesített mintából származó átlag értéke 

körül ingadoztak (21. ábra/B, 8. táblázat). 

 

8. táblázat: Az aktív MASP-3 mennyisége az egyesített, valamint az individuális plazma 
preparátumokban. 
Preparátum fajtája Az aktív MASP-3 hányada (%) 
Egyesített plazma a 78 ± 5 
Individuális plazma   # 1 a 76 ± 5 
Individuális plazma   # 2 a 79 ± 7 
Individuális plazma   # 3 a 86 ± 2 
Individuális plazma   # 4 a 83 ± 2 
Individuális plazma   # 5 a 85 ± 5 
Individuális plazma   # 6 a 76 ± 3 
Individuális plazma   # 7 a 79 ± 3 
Az individuális átlagok átlaga b 81 ± 4 

a Átlag ± SD (n=3) 
b Az átlagok átlaga, és azok szórása 

 

Eredményeim tehát közvetlenül is bizonyították, hogy a MASP-3 túlnyomórészt aktív 

állapotban kering a vérben, és így képes betölteni fiziológiás szerepét, miszerint aktiválja a 

pro-D-faktort. 
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V. Diszkusszió 

Doktori munkám fő célkitűzése az volt, hogy azonosítsam azt az egy, esetleg több 

proteázt, mely fiziológiásan felelős a pro-FD aktiválásáért. Ennek részeként fel kívántam oldani 

az irodalomban fellelhető ellentmondásokat, és tisztázni a MASP-ok szerepét az alternatív út 

első enzimatikus reakciójában. Célom eléréséhez in vitro kinetikai kísérleteket kellett 

kiviteleznem, továbbá ki kellett dolgoznom egy új eljárást, melynek segítségével követni lehet 

a pro-FD aktiválódását tömény vérpreparátumokban. Ehhez első lépésként előállítottam 

rekombináns úton a humán pro-D-faktort Sf9 rovarsejtekben, majd az in vitro kinetikai 

kísérletekkel vizsgáltam a MASP-ok, valamint a trombin és a tripszin hatékonyságát a zimogén 

FD aktiválásának tekintetében. In vitro méréseim során tanulmányoztam azt is, hogy az 

aktivált rekombináns FD-hoz képest mennyire hatékonyan hasítják a B-faktort az aktív  

MASP-ok. Ezt követően Cy3 fluoreszcens festékkel jelöltem a pro-FD-t, és különböző 

vérpreparátumokhoz adva figyeltem, miként viselkedik a jelölt fehérje fiziológiáshoz hasonló 

körülmények között. Az enzimkaszkádok, így a komplementrendszer is, rendkívül bonyolult 

struktúrák, összetettek, és az egyes enzimek több alkotóval is kapcsolatban állhatnak, akár a 

kaszkádon kívül is. Egy-egy proteáz szerepét úgy is lehet vizsgálni, hogy egy specifikus inhibitor 

segítségével kiiktatjuk az adott elemet, és megfigyeljük, hogy a beavatkozás milyen 

következményekkel jár. Ezen elv alapján terveztem tisztázni a MASP-ok szerepét, kiegészítve 

azzal, hogy esetemben a jelölt szubsztrátot is én adtam a rendszerhez. Először az ELTE 

Biokémiai Tanszékének Irányított Fehérje-evolúció Kutatócsoportja és kollégáim által 

korábban előállított, és munkatársaim révén már többízben sikeresen alkalmazott MASP-1 és 

MASP-2 elleni inhibitorokat használtam fel, majd később az újonnan fejlesztett MASP-3 

specifikus inhibitort alkalmaztam az általam kidolgozott kísérleti összeállításban. 

Eredményeim elsőként mutattak rá minden kétséget kizáróan, hogy nyugalmi körülmények 

között a pro-FD aktiválásáért kizárólag az aktív MASP-3 felelős, továbbá megmutattam azt is, 

hogy ez a proteáz túlnyomórészt aktivált állapotában kering a vérben. 

 

1. Az aktív MASP-ok és a trombin effektíven hasítják a pro-D-faktort in vitro 

Annak érdekében, hogy tárgyalni lehessen a MASP-ok esetleges szerepét a pro-D-faktor 

aktiválásában, elsőként meghatároztam, hogy az egyes proteázok milyen hatékonyan hasítják 

a pro-FD-t in vitro. A kinetikai kísérletek rávilágítottak, hogy tisztított enzimeket alkalmazva 
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mind a három aktív MASP hasonló effektivitással képes a pro-FD-t FD-rá konvertálni. Ezzel 

szemben, a zimogén MASP-oknak nulla vagy elhanyagolható volt az aktivitásuk. Ezutóbbi 

eredmény megcáfolta Iwaki és kollégáinak azt a feltevését, hogy a zimogén MASP-3 is szerepet 

játszhat az aktiválásban.83 A kérdés tehát az volt, hogy az emberi vérben, nyugalmi 

körülmények között fel tud e halmozódni bármelyik MASP-ból, vagy más enzimből a 

hasításhoz elegendő mennyiségű aktív forma, és ha igen, akkor ez a működés meghatározó 

szerepet játszik e a pro-FD aktivációjában. Eredményeimből ugyanakkor következik, hogy 

amennyiben aktiválódik a lektin út, és ezáltal a MASP-ok is, mindhárom proteáz rásegíthet a 

folyamatra. Továbbá, a trombin hatékonysága összemérhető volt a MASP-okéval, így 

amennyiben a véralvadási kaszkád aktiválódik, úgy a trombinnak is lehet szerepe az aktív FD 

generálásban.  

Mindezek mellett in vitro kísérleteim bizonyították, hogy a FD-hoz képest sem az aktív 

MASP-1-nek, sem pedig az aktív MASP-3-nak nem számottevő az aktivitása a B-faktor felé, ez 

többek között alátámasztotta Degn és kollégáinak azon állítását,40 miszerint a MASP-3 

közvetlenül nem játszik szerepet a B-faktor hasításában. Ezutóbbi eredmény ugyan a pro-FD 

érésének tekintetében nem releváns, azonban az alternatív út működésének megértése 

szempontjából fontos. 

 

2. A kidolgozott eljárás a pro-D-faktor aktiválódásának követésére 

A pro-D-faktor aktiválódásának vizsgálatához elengedhetetlen volt egy olyan eljárás 

kidolgozása, amely lehetővé teszi a reakció követését tömény vérpreparátumokban. Ehhez 

első lépésként megjelöltem a rekombináns pro-FD-t Cy3 fluoreszcens festékkel. A fluoreszcens 

jelölés megfelelő módszer arra, hogy már kb. 10 nanogramm mennyiségű anyagot is 

detektáljunk egy olyan összetett rendszerben, amilyen az emberi vérszérum és vérplazma. A 

hasítás követésére a legegyszerűbb és leghatékonyabb módszernek az SDS-PAGE bizonyult, 

hiszen a mintapuferrel történő kezelés a reakciókat azonnal leállítja, emellett gyors, olcsó, 

kevés anyagot igényel, nagyszámú mintát lehet egyszerre vizsgálni, és könnyen ismételhető. 

Ugyanakkor, miután a zimogén és az aktív D-faktor között kicsi a mobilitás különbség, 

elválasztásuk SDS-PAGE módszerrel csak akkor volt elképzelhető, ha homogén 

fehérjemintával végeztem a kísérleteket. A Cy3 fluoreszcens festék a fehérjékben található 

összes lizin aminosav ε-aminocsoportjával képes lehet amidkötést képezni, így a jelölést 
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követően egy heterogén fehérjekeveréket kaptam. A jelölési reakcióelegy tartalmazott 

jelöletlen, egyszeresen és többszörösen jelölt pro-FD-t, valamint el nem reagált 

festékmolekulákat is, ezért kromatográfiásan elválasztottam a különböző formákat egymástól 

és a festékfeleslegtől. Továbbá, az SDS-PAGE módszer felbontásának javítása érdekében úgy 

végeztem az elektroforézist, hogy a jelölt D-faktor a poliakrilamid gél aljáig fusson, így az egyes 

mintazsebekben lévő, összességében 18 ng mennyiségű Cy3-pro-FD és aktivált Cy3-FD jól 

elkülöníthető módon elváltak egymástól. Ez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy az eredmények 

kiértékelhetők legyenek.  Az első kísérletek alkalmával, közvetlenül a gélfuttatás előtt, 

mindegyik mintához hozzáadtam 18 ng Cy5 festékkel jelölt aktív FD-t, hogy az aktív és a 

zimogén formák azonosítása még egyszerűbb, még szemléletesebb legyen. Később erre már 

nem volt szükség, ezért ezt elhagytam.  

Amennyiben egy inhibitor vagy rekombináns fehérje hatását vizsgáltam a pro-FD 

aktiválódására, a megfelelő koncentrációjú oldatok 1 µl-ét adtam az 50 µl szérum, illetve 

plazma mintához, majd 10 perces előinkubációt követően az 5 µl jelölt pro-FD hozzámérésével 

indítottam a hasítási kísérletet. Az alkalmazott kis térfogatoknak köszönhetően a hozzáadott 

oldatok nem okozták a vérpreparátumok jelentős hígulását. 

 

3. A MASP-1 és a MASP-2 nem vesz részt a pro-D-faktor aktiválásában 
nyugalmi körülmények között 

A Cy3 festékkel jelölt pro-FD-t hozzáadva a vérpreparátumokhoz nem csak szérumban, 

hanem a citrátos, az EDTA-s, és a hirudinos plazmában is aktiválódást tapasztaltam. Ez 

egyértelműen bizonyította, hogy nyugalmi körülmények között (ahol sem a 

komplementrendszer, sem pedig a véralvadási kaszkád nem aktiválódott az alapszint felett, 

angolul „resting blood”) van az emberi vérnek olyan proteolitikus aktivitása, amely képes a 

zimogén FD-t hasítani, a véralvadási enzimek hiányában is. Nyugalmi állapotban a vérkeringés 

nem tartalmaz kimutatható mennyiségű aktív MASP-1 és MASP-2 enzimet, a zimogéneknek 

pedig nem volt számottevő aktivitása az in vitro kísérletekben, így előzetesen azt vártam, hogy 

a MASP-1 és a MASP-2 szelektív inhibitorok nem lesznek hatással a jelölt pro-FD 

aktiválódására. A MASP-1 specifikus SGMI-1 inhibitort (Ki ~6 nM) nagy mennyiségben adtam 

a szérumhoz, valamint citrátos plazmához (15 µM), és valóban nem tapasztaltam szignifikáns 

változást a felezési idők tekintetében. Ez minden kétséget kizáróan megerősítette, hogy a 
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MASP-1 valóban nem játszik szerepet a folyamatban. Meglepő volt azonban, hogy az SGMI-1-

gyel ellentétben a MASP-2 szelektív SGMI-2 inhibitor (Ki ~6 nM), hasonlóan magas 

koncentrációban alkalmazva, drasztikusan lelassította Cy3-pro-FD hasítását mind szérumban, 

mind pedig plazmában. Ez a hatás azonban a koncentráció csökkentésével fokozatosan eltűnt, 

100 nM-nál már az eredeti felezési időket mértem. Ez a fajta koncentrációfüggés egy jóval 

magasabb látszólagos inhibíciós állandónak feleltethető meg, és miután az SGMI-2 nagyon 

gyengén gátolja a MASP-3-mat is (Ki ~5 µM), felmerült a lehetőség, hogy a felezési idők 

kapcsán tapasztalt lassulás a MASP-3 gátlásának c köszönhető.  

Ezt követően hozzáadtam külön-külön az egyes rekombináns MASP-okat a citrátos 

plazmához, és kizárólag a MASP-3 volt képes felgyorsítani a Cy3-pro-FD aktivációját. 

Magyarázat lehet erre, hogy még ha nyugalmi körülmények között keletkezik is valamennyi 

aktív MASP-1 és MASP-2, azok rögtön komplexet képeznek természetes inhibitoraikkal, a C1 

inhibitorral, valamint az antitrombinnal. Ezzel szemben a MASP-3-nak a mai napig nem 

azonosították egyetlen természetes inhibitorát sem. A fenti eredmények alapján, a MASP-1-

hez hasonlóan, a MASP-2-t is biztosan kizártam a potenciális jelöltek közül, ugyanakkor a 

MASP-3 egy lehetséges aktiváló proteázzá lépett elő. 

  

4. A MASP-3 a pro-D-faktor fiziológiás aktivátora 

Az eddig tárgyalt eredmények kizárták azt a lehetőséget, hogy nyugalmi körülmények 

között a MASP-1 és a MASP-2 közvetlenül szerepet játszik a pro-FD aktiválásában. Ezzel 

szemben valószínűvé vált, hogy a MASP-3 valamilyen módon közreműködik a zimogén FD 

hasításában, ugyanakkor kizárólagosságot nem lehetett megállapítani, és azt sem tudhattam, 

hogy van-e másik, akár fontosabb fiziológiás aktivátor. A kérdés megválaszolásához a 

kézenfekvő megoldás egy MASP-3 szelektív inhibitor alkalmazása volt. Az SGMI-1 és SGMI-2-

höz hasonlóan, a laboratóriumunk által előállított rekombináns MASP-3 felhasználásával az 

ELTE Biokémiai Tanszékének Irányított Fehérje-evolúció Kutatócsoportja előállított egy új 

MASP-3 specifikus inhibitort, melynek fejlesztését Szakács Dávid végezte. A TFMI-3  

(Ki ~11 nM), 1 µM végkoncentrációban alkalmazva, teljesen gátolta a Cy3-pro-FD aktiválódását 

citrátos, EDTA-s, valamint hirudinos plazmában is. Ez már elegendő bizonyíték volt arra, hogy 

kijelenthessem, nyugalmi körülmények között a MASP-3 a pro-FD kizárólagos aktiválója. 

Miután az in vitro kísérletek bizonyították, hogy csak az aktív MASP-3 képes hasítani a pro-FD-
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t, az eredményeimből az is következett, hogy a MASP-3 egy bizonyos részének aktívnak kell 

lennie a vérben.  

A véralvadás és a komplement aktiválódás gátlása érdekében történő EDTA-s vagy 

citrátos kezelés egy drasztikus eljárás, számos proteáz működését befolyásolhatja a Ca2+ ionok 

megkötése. A hirudinos közegben végzett kísérleteknek ezért fontos szerepük volt, hiszen egy 

specifikus inhibitor hozzáadása mérsékeltebb módszer, még ha nem is gátolja az összes 

enzimét a véralvadási kaszkádnak. A hirudintartalmú vérpreparátumban közel olyan gyors volt 

az aktiválódás, mint szérumban, ami arra utalt, hogy a Ca2+ ionok pozitívan hatnak a pro-FD 

aktiválódására. Ugyanakkor a TFMI-3, a másik két plazma preparátumhoz hasonlóan, itt is 

teljes gátlást ért el, ami arra utalt, hogy a rövidebb felezési idő a MASP-3 emelkedett 

aktivitásának köszönhető. In vitro kísérletek segítségével tisztáztam, hogy a Ca2+ ionok 

nincsenek közvetlenül hatással a MASP-3cf aktivitására, így valószínűvé vált, hogy a kapcsolat 

közvetett, és az említett fémion az aktív MASP-3 mennyiségét növeli. Ennek értelmében a 

hirudinos plazmában valószínűleg több az aktiválódott MASP-3, és miután a többi plazma 

preparátumban lassabb aktiválódást tapasztaltam, arra következtettem, hogy nyugalmi 

körülmények között lennie kell zimogén MASP-3-nak is a keringésben, ami adott esetben 

mozgósítható. Több lehetséges magyarázat is elképzelhető a tapasztalt eredményekre. 

Meglehet, hogy a Ca2+ ionok a MASP-3-mat aktiváló proteázok aktivitására vannak hatással, 

de az sem zárható ki, hogy a hirudinos plazmában a trombin specifikus inhibeálása kapcsán 

„gátolatlanul maradt” véralvadási proteázok szerepet játszanak a MASP-3 aktiválásában.  

Szérumban a TFMI-3 általi gátlás nem volt teljes, az 1 µM-os koncentráció mellett is 

tapasztaltam maradék aktivitást, ami arra utalt, hogy a véralvadási kaszkádnak valóban lehet 

szerepe, mint „tartalékút”. Továbbá, miután a hirudinos plazmában a TFMI-3 maradéktalanul 

gátolta a zimogén FD hasadását, valószínűvé vált, hogy a legígéretesebb tartalék proteáz a 

trombin, vagy a trombin által aktivált véralvadási enzimek valamelyike. 

Eredményeim által a problémafelvetés ellentmondásos megállapításait is magyarázni 

tudom. A 3MC szindrómás páciens és a MASP1/3-/- egerek esetében tapasztalt alternatív út 

valószínűleg annak köszönhető, hogy a szérum minták preparálása során aktiválódó 

véralvadási proteázok generálni tudtak annyi aktív FD-t, ami ugyan gyengén, de képes volt 

elindítani az alternatív utat. 
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5. A MASP-3 túlnyomórészt aktív állapotban kering a vérben 

A szérum, illetve plazma preparátumokon végzett pro-D-faktor aktivációs kísérleteim 

eredményei arra utaltak, hogy mind az aktív, mind pedig a zimogén MASP-3 megtalálható a 

vérkeringésben nyugalmi körülmények között. Szerettem volna ezt közvetlen kísérleti 

eredménnyel is alátámasztani, továbbá meghatározni a két forma hozzávetőleges arányát. 

Az általam előállított MBL-Sepharose gyanta segítségével EDTA-s plazmából 

preparáltam ki a MASP-okat széles spektrumú inhibitorok jelenlétében.  A MASP-1 elleni 

antitesttel történt előhívás során kiderült, hogy a MASP-1 nem aktiválódott az eljárás során, 

azaz nem volt a mintákban kimutatható mennyiségű aktív MASP-1. Ebből arra következtettem, 

hogy valószínűleg a MASP-3 esetében is sikerült megőrizni a kiindulási mintában lévő 

arányokat, és a kiértékelés során kapott eredmény jó közelítése lesz a nyugalmi körülmények 

között fennálló állapotnak. A MASP-3 elleni antitesttel történt előhívás során, redukáló 

körülmények között, mind a zimogén proteáz, mind az aktív MASP-3 B-lánca látható volt, ami 

azt mutatta, hogy valóban mindkét forma megtalálható a vérkeringésben. Miután 

redukálószer jelenlétében a MASP-ok szétesnek A és B-láncra, az aktív enzim B lánca és a 

zimogén MASP-3 elektroforetikus mozgékonysága jelentősen különbözik, ebből kifolyólag a 

kvantifikálás nem szerencsés redukáló körülmények között. Nem redukáló körülmények 

között a két forma elvált, ugyanakkor közel maradt egymáshoz, így az általam kidolgozott 

módszer alkalmassá vált a kiértékelésre. Ezt követően a MASP-1cf-tel történő aktiválással 

azonosítottam az aktív és a zimogén formákat. Az eredményeket denzitometrálással 

kiértékelve azt kaptam, hogy a MASP-3 körülbelül 78 %-a aktív a vérben. Megvizsgálva 7 

különböző donor egyedi plazmáját arra is fény derült, hogy az egyes emberek esetében ez az 

érték különösebben nem ingadozik, az arányok nagyon hasonlók valószínűleg a legtöbb 

egészséges ember esetében. Az eredmények alapján kijelenthetem, hogy fiziológiás 

körülmények között a MASP-3 egy jelentős része aktívan kering a vérben.  

 Érdekes, hogy amíg a MASP-1 rendkívül hajlamos autoaktiválódni, azonban ennek 

ellenére főként proenzimként kering a vérben, addig a MASP-3, ami nem rendelkezik 

autoaktiválódási képességgel, egy jelentős része aktív formában van jelen nyugalmi 

körülmények között. Ennek a magyarázata abban keresendő, hogy a vérünk tartalmaz több 

fiziológiás inhibitort is, amelyek képesek gátolni a MASP-1-et,20 ugyanakkor a tudomány 

jelenlegi állása szerint a MASP-3 nem rendelkezik természetes gátlószerrel. Ráadásul, a  
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MASP-3 mellet a FD esetében sem ismerünk természetes inhibitort, ez a tény még 

érdekesebbé teszi a komplementrendszert, azon belül is az alternatív út működését. 

 Egy lehetséges forgatókönyv lehet a MASP-3 aktiválódására a kollégáim által végzett 

modellezés. Miután a zimogén MASP-1 rendelkezik kicsi aktivitással a MASP-3 felé, 

elképzelhető, hogy amennyiben egy komplexen belül helyezkedik el a két fehérje, a fizikai 

közelség miatt ez az aktivitás nagyságrendekkel megnő, aminek következtében, inhibitor 

hiányában, képes felhalmozódni az aktív MASP-3.98 Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy a 

proenzim MASP-3 hasítását egy a vérben található másik proteáz, vagy a sejteken belül lévő 

valamely proprotein-konvertáz végzi. Dolgozatom leadása előtt kicsivel jelent meg egy 

publikáció, melynek szerzői alacsonyabb MASP-3 aktiváltsági szintet mértek, habár az ott 

alkalmazott preparálási és kiértékelési eljárás eltért a fentebb leírtaktól.59 A fenti 

mechanizmus ismeretében nem teljesen elképzelhetetlen, hogy az általam végzett preparálás 

során a zimogén MASP-1 képes volt aktiválni valamennyi MASP-3-mat, ami némileg 

módosíthatta a preparátumokban eredetileg uralkodó arányokat, ugyanakkor ez nem túl 

valószínű, mivel a magas koncentrációban alkalmazott inhibitorok egyike, az NPGB nem csak 

az aktív, hanem a zimogén proteázokat is gátolta, így a zimogén MASP-1-et is. Mindenesetre 

az említett tanulmány is megerősíti azt az elképzelést, miszerint jelentős mennyiségű aktív 

MASP-3 van a vérkeringésben. 

 

6. Az alapvető kapcsolat az alternatív út és a lektin út között 

PhD munkám során teljesen véletlenül két, a komplementrendszer alapvető 

működésével kapcsolatos kutatás találkozott, és fonódott össze teljesen. Elsődleges célom a 

kezdetektől fogva az volt, hogy fényt derítsek a pro-D-faktor aktiválódásának mikéntjére, mely 

a felfedezése óta eltelt több mint 40 évben néha kevéssé, néha pedig jobban foglalkoztatta a 

kaszkádot kutató szakembereket, de konkrét megoldás a közelmúltig nem született. Miután 

az első kísérletek során csak aktív FD-t tudtak kimutatni az emberi vérből, különösképpen nem 

foglalkoztak az érésének folyamatával, úgy gondolták, hogy a szekréció során, vagy esetleg 

már korábban lehasad a propeptidje. A komplementrendszer esetleges szabályozása 

érdekében elengedhetetlen megértenünk az alternatív út pontos működését, hiszen az 

erősítés révén ez az útvonal felelős kaszkád aktivitásának legnagyobb hányadáért, legyen szó 

pozitív vagy negatív kimenetelű folyamatról. Ezzel párhuzamosan futott az a projekt 
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laboratóriumunkban, az ELTE Biokémiai Tanszékének Irányított Fehérje-evolúció 

Kutatócsoportjával együttműködve, mely a MASP-3 szerepét igyekezett vizsgálni a 

komplementrendszeren belül és kívül. A felfedezését tekintve legfiatalabb lektin út harmadik 

számú MASP proteinázát 2001-ben mutatták ki először humán plazmából, azonban funkcióját 

egészen a közelmúltig rejtély övezte. 

A 2010-es évek legelején japán kutatók egy tanulmányt közöltek azzal a meglepő 

eredménnyel, hogy egerekben az alternatív út és a lektin út valamilyen módon 

összekapcsolódik. Pontosan nem volt egyértelmű, hogy a MASP-1, a MASP-3, vagy esetleg 

mindkét enzim együttes közreműködéséről van szó, és az sem volt tisztázva, hogy a kapcsolat 

közvetett vagy közvetlen az említett proteázok és a pro-D-faktor között.82 Később úgy tűnt, 

hogy a MASP-3 képez hidat a két útvonal között,83  azonban ezt elsőként a témával ugyancsak 

foglalkozó dán kutatók közleménye,40 majd nem sokkal ezután a japán kutatócsoport saját 

eredményei kérdőjelezték meg.84 Végül a két kutatócsoport arra a közös konklúzióra jutott, 

hogy valamilyen kapcsolatnak lennie kell a MASP-ok és a pro-D-faktor aktiválódása között, 

valamint a véralvadási kaszkádnak is lehet szerepe a folyamatban,87,88 de hogy fiziológiásan az 

egyes proteázok pontosan hogyan járulnak hozzá az érett FD generálásához, nem tisztázódott. 

Az általam végzett in vitro kinetikai mérések egyértelműen azt mutatták, hogy 

alapvetően mindhárom MASP képes aktiválni a pro-FD-t. Mindazonáltal a vérpreparátumokon 

végzett kísérletek során a MASP-1 és a MASP-2 elleni inhibitorok, valamint a rekombináns 

MASP enzimek segítségével kizártam annak a lehetőségét, hogy nyugalmi körülmények között 

a MASP-1 vagy a MASP-2 közvetlenül részt venne a D-faktor érésében. Ugyanakkor egyre 

inkább valószínűnek tűnt, hogy a MASP-3 szerepet játszik a folyamatban, de hogy a lektin út 

proteáza e tekintetben mekkora jelentőséggel bír, azt ezek alapján nem lehetett tudni. Ekkor 

találkozott a kutatási témám egy másik, közös projekttel. Ennek keretein belül az ELTE 

Biokémiai Tanszékének Irányított Fehérje-evolúció Kutatócsoportjában Szakács Dávid, Pál 

Gábor irányításával, kifejlesztett egy új, szelektív MASP-3 specifikus inhibitort, a TFMI-3-at.  

Ez a gátlószer leegyszerűsítette munkámat, hiszen egy lépésben tisztázhattam a MASP-3 

szerepét a pro-FD aktiválódásában, és ezáltal eldönthettem, hogy szükséges e tovább 

kutatnom aktiváló proteázok után. Az inhibitort hozzáadva többféle típusú plazmához teljesen 

le tudtam gátolni a pro-FD aktiválódását, mely egyértelműen bizonyította, hogy nyugalmi 

körülmények között kizárólag a MASP-3 felelős az aktív FD generálásáért. Mindezekből 

következik, hogy alapvető kapcsolat van az alternatív út és a lektin út között (22.ábra). 
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22. ábra: A pro-FD aktiválódása, és az alternatív út első enzimatikus reakciója.  

[(20) nyomán módosítva]  
A piros nyilak proteolitikus hasítást, a szürke nyilak átalakulást jelölnek. 

 

A komplementrendszer felfedezése óta eltelt 120 év alatt sokat tudtunk meg a kaszkád 

működéséről és jelentőségéről. Jelen dolgozatom újabb darabot tesz hozzá a csaknem 

végeláthatatlan kirakós játék eddig kialakult képéhez, hiszen egy nagyon fontos kapcsolatra 

világított rá a kaszkád két proteáza között. Eredményeim a későbbiekben alapját képezhetik 

egyes gyógyszerfejlesztési kutatásoknak, hiszen a komplementrendszer túlműködése révén 

kialakult autoimmun betegségek hátterében sokszor az alternatív út megfelelő 

szabályozásának a rendellenessége, hiánya áll. Ma már egyre inkább körvonalazódik, hogy a 

korábban az alternatív út szempontjából működés-limitáló enzimnek tartott D-faktor már kis 

koncentrációja is elegendő lehet a komplementrendszer megfelelő működéséhez,61 így 

rendkívül fontos, hogy esetleges szabályozása érdekében minden lehetőség a 

rendelkezésünkre álljon.  

Következésképpen a MASP-3 szerepének felismerésével egy új gyógyszerfejlesztési 

célpontot azonosítottam, ezáltal közelebb kerültünk olyan fontos betegségek gyógyításához, 

mint például a dolgozatomban is részletezett időskori makuladegeneráció, vagy az atípusos 

hemolitikus urémiás szindróma egyes fajtái, vagy éppen a paroxizmális nokturnális 

hemoglobinúria.
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3. Rövidítések jegyzéke 

3MC szindróma Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale szindróma  
(Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale syndrome) 

aHUS atípusos hemolitikus urémiás szindróma  
(atypical hemolytic uremic syndrome) 

AMD időskori makuladegeneráció (age-related macular degeneration) 

AP alternatív út (alternative pathway) 

AT antitrombin (antithrombin) 

AUC csúcs alatti terület (area under the curve) 

C1-inh C1 inhibitor 

C3aR, C5aR C3a receptor, C5a receptor 

C4BP C4b-kötő fehérje (C4b-bindig protein) 

C5L2 C5a receptorhoz hasonlító kettes receptor (C5a receptor-like 2) 

CfH-/-.MASP1/3-/- MASP1, MASP-3, és H-faktor génkiütött egér 

CL-K1 vese típusú kollektin fehérje 1, kollektin 11 (collectin kidney protein 1) 

CL-L1 máj típusú kollektin fehérje 1, kollektin 10 (collectin liver protein 1) 

CCP domén komplement kontroll fehérje domén (complement control protein domén) 

CP klasszikus út (classical pathway) 

CPN karboxipeptidáz N (carboxypeptidase N) 

CR1 komplement receptor 1 (complement receptor 1) 

CUB domén complement C1r/C1s, Uegf, Bmp1 domain 

DAF lebontást gyorsító faktor (decay accelerating factor) 

DAMP veszélyre/sérülésre jellemző molekuláris mintázat  
(danger/damage-associated molecular pattern) 

DNS, cDNS dezoxiribonukleinsav, komplementer (complementary) DNS  

EGF domén epidermális növekedési faktor domén (epidermal growth factor domain) 

FB B-faktor (factor B) 

FD, pro-FD D-faktor, pro-D-faktor (factor D, pro-factor D) 

FH H-faktor (factor H) 

FI I-faktor (factor I) 

GAG Glükozaminglikán (glycosaminoglycan) 

LP lektin út (lectin pathway) 
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MAC membránkárosító komplex (membrane attack complex) 

MAp19, Map44 mannózkötő lektinhez kapcsolódó 19 és 44 kDa-os fehérje  
(mannose-binding lectin-associated protein of 19 kDa and 44 kDa) 

MASP mannózkötő lektinhez kapcsolódó szerin proteáz  
(mannose-binding lectin-associated serine protease) 

MASP1/3-/- MASP-1-re, és MASP-3-ra nézve deficiens páciens, vagy  
MASP1 és MASP-3 génkiütött egér 

MASP-1cf,  

MASP-2cf,  

MASP-3cf 

rekombináns MASP-1, MASP-2, MASP-3 katalitikus fragmentek 
(recombinant catalytic fragment of MASP-1, MASP-2, MASP-3) 

MASP-1cf R448Q stabil zimogén MASP-1cf mutáns, melyben a 448-as arginint glutaminra 
cserélték (R448 Q mutant of MASP-1 recombinant catalytic fragment) 

MASP-2cf R444Q stabil zimogén MASP-2cf mutáns, melyben a 444-es arginint glutaminra 
cserélték (R444 Q mutant of MASP-2 recombinant catalytic fragment) 

MBL mannózkötő lektin (mannose-binding lectin) 

MCP membrán kofaktor fehérje (membrane cofactor protein) 

NPGB inhibitor nitrofenol-P-guanidino-benzoát proteáz inhibitor  
(nitrophenol-p-guanidino benzoate protease inhibitor) 

P properdin 

PAMP patogénekre jellemző molekuláris mintázat  
(pathogen-associated molecular pattern) 

PAR4 receptor 4-es számú proteáz aktivált receptor (protease-activated receptor 4) 

PRM mintázat felismerő molekula (pattern recognition molecule) 

rMASP-1K rekombináns egér MASP-1 mutáns, melyben a 429-es arginint lizinre 
cserélték (R429 K mutant of recombinant MASP-1) 

SDS-PAGE nátrium-dodecil szulfát poliakrilamid gélelektroforézis  
(sodium dodecil sulfate poly-acrylamide gel electrophoresis) 

SLE szisztémás lupus erythematosus (systemic lupus erythematosus) 

SP domén szerin proteáz domén (serine protease domain) 

szerpin szerin proteáz inhibitorként 

TCC terminális komplement komplex (terminal complement complex) 

TF szöveti faktor (tissue factor) 

TFPI szöveti faktor útvonal inhibitor (tissue factor pathway inhibitor) 
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Összefoglalás 
A komplementrendszer a természetes immunitás humorális elemeként az 

immunrendszer egyik első védvonalát képezi. Egyaránt képes felismerni, megjelölni, és 
eliminálni az élő szervezetet támadó mikroorganizmusokat, illetve megváltozott saját 
struktúrákat. Az enzimkaszkád a megfelelő felismerő mechanizmusok révén három különböző 
úton, a klasszikus, a lektin, illetve az alternatív úton aktiválódhat. Az útvonalak a kaszkád 
központi szakaszában összekapcsolódnak, és a terminális úton közösen haladva vezetnek el 
membránkárosító komplex kialakulásához, melynek hatására az aktivációt kiváltó sejt lizálhat.  

A közelmúltban japán kutatók génkiütött egereken végzett kísérletei arra utaltak, hogy 
a lektin út felismerő molekuláihoz kapcsolódó MASP-1, és/vagy MASP-3 szerepet játszhat az 
alternatív út egyik kulcsenzimének, a zimogén D-faktornak (pro-FD) az aktiválódásában. A 
kialakult képet tovább árnyalta egy MASP-1-re, illetve MASP-3-ra nézve deficiens páciens 
vizsgálata, mely beteg vérében jól működő alternatív utat mutattak ki a kísérletet végző dán 
kutatók. A D-faktor, ellentétben a legtöbb komplement proteázzal, javarészt aktív állapotban 
kering a vérben, és habár korábban úgy tartották, hogy akár már a szekretálódása előtt 
lehasadhat róla az aktivációs peptid, a felfedezése óta eltelt több mint 40 év során mindvégig 
rejtély övezte érésének a folyamatát.  

Elsőként előállítottam rekombináns úton a pro-FD-t, majd megmutattam, hogy in vitro 
mindhárom aktív MASP enzim képes hasítani azt, amíg a zimogének nem rendelkeznek 
szignifikáns aktivitással, ugyanakkor a véralvadási kaszkádban fontos szerepet betöltő trombin 
is alkalmas lehet erre a feladatra. Ezt követően kidolgoztam egy új eljárást, amely alkalmas a 
pro-FD aktiválódásának követésére tömény vérpreparátumokban. Ehhez fluoreszcensen 
jelöltem a pro-FD-t, majd vizsgáltam a jelölt fehérje hasítását tömény humán szérum, illetve 
plazma mintákban. A kísérletek során nem csak szérumban, hanem plazmában is tapasztaltam 
aktiválódást, mely egyértelműen bizonyította, hogy van legalább egy proteáz a vérben, amely 
nyugalmi körülmények között képes átalakítani a pro-FD-t aktív enzimmé. A kollégáim által 
korábban kifejlesztett MASP-1, illetve MASP-2 szelektív inhibitorok segítségével kimutattam, 
hogy a lektin út aktiválódásának szempontjából kulcsfontosságú MASP-1 és MASP-2 
közvetlenül nem játszik szerepet a pro-FD fiziológiás aktivációjában, azonban a MASP-3 egy 
lehetséges jelölt maradt. Ugyanerre a következtetésre jutottam, amikor a rekombináns aktív 
MASP-okat a plazmához adva azt tapasztaltam, hogy kizárólag a MASP-3 volt képes a pro-FD 
felezési idejét csökkenteni. Végül a laboratóriumunk és az ELTE Biokémiai Tanszékének 
Irányított Fehérje-evolúció Kutatócsoportja által újonnan kifejlesztett MASP-3 specifikus 
inhibitort (TFMI-3) alkalmazva a harmadik számú MASP proteáz szelektív gátlásával 
plazmában teljesen megszűnt a jelölt pro-FD aktiválódása. Ez egyértelműen bizonyította, hogy 
nyugalmi körülmények között a MASP-3 a pro-FD kizárólagos fiziológiás aktivátora. Kísérleteim 
továbbá rávilágítottak arra is, hogy beindult véralvadási kaszkád esetén a trombin, vagy a 
trombin által aktivált enzimek lehetnek a legjelentősebb „tartalék” proteázok, amelyek 
rásegíthetnek az aktív FD generálására.  

Eredményeimből következett, hogy nyugalmi körülmények között lennie kell a vérben 
aktív állapotú MASP-3-nak ahhoz, hogy érett FD keletkezzen. Annak érdekében, hogy ezt 
közvetlen kísérlettel is alátámasszam, izoláltam a MASP-okat plazmából, és a kiértékelés 
rávilágított, hogy a MASP-3 túlnyomórészt aktívan kering a vérben. 

Kutatásom minden kétséget kizáróan bizonyította, hogy a pro-D-faktor fiziológiás 
aktivátora a MASP-3, mely proteáz túlnyomórészt aktív állapotban kering a vérben. A leírt 
aktivációs mechanizmus alapvető kapcsolatként szolgál a komplementrendszer alternatív útja 
és lektin útja között.  
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Summary 

The complement system is an integral humoral component of the innate immune 
response, and acts as a first line of defence mechanism of the immune system. It is able to 
recognize, mark and eliminate invading microorganisms and altered self-structures. The 
enzymatic cascade can be activated via three routes by different recognition mechanisms: the 
classical, the lectin, and the alternative pathways. The three pathways unite at the central step 
of complement and converge into a common terminal pathway, which can result in the lysis 
of the target cell by the formation of the membrane attack complex. 

Recently, Japanese researchers suggested that two enzymes of the lectin pathway, 
MASP-1 and/or MASP-3 might play an important role in the maturation of the zymogen factor 
D (pro-FD) of the alternative pathway using knock-out mice. Several experiments by a Danish 
group contradicted this view demonstrating that alternative pathway activity is present in 
MASP-1/3-deficient humans. Unlike most of the complement proteases, factor D circulates in 
blood predominantly in the active form. Though, earlier it was speculated that the propeptide 
of zymogen FD might be cleaved within the cells before secretion, the exact mechanism of the 
activation has been a mystery for more than 40 years since its discovery.  

I produced recombinant pro-FD, and demonstrated that active MASPs can cleave it with 
similar efficiencies in vitro. Proenzymic MASPs showed negligible or zero activity, while 
thrombin of the coagulation cascade could also produce active FD efficiently. Then,  
I developed a novel assay, which is appropriate to track the conversion of pro-FD in undiluted 
blood preparations. Pro-FD was labelled with Cy3 fluorescent dye, and added to different 
plasma and serum preparations. Cy3-pro-FD was converted into cy3-FD not just in serum, but 
also in plasma, hence it revealed that proteolytic activity capable of activating pro-FD is 
present in blood even under resting conditions. Using the previously developed artificial 
MASP-1 and MASP-2 specific inhibitors I showed that neither of the early key enzymes of lectin 
pathway are direct physiological activators, however MASP-3 remained a viable candidate.  
I came to the same conclusion when recombinant MASPs were added to plasma, and only 
MASP-3 could reduce the half-life of labeled pro-FD. Finally, colleagues from the Eötvös 
Loránd University in collaboration with our group evolved a new MASP-3 specific inhibitor, 
which totally blocked the activation of labelled pro-FD in plasma. This unambiguously proved 
that active MASP-3 is the exclusive and direct activator of pro-FD in resting human blood. My 
experiments also revealed that thrombin, and/or proteases activated by thrombin can serve 
as “back-up” enzymes, but only during ongoing coagulation. 

These results implied that for generating active FD there must be active MASP-3 in blood 
even under resting conditions. Thus, for direct experimental evidence I isolated MASPs from 
plasma, and the quantification indicated that active MASP-3 is the major variant in resting 
blood. 

My results have proven without doubt, that active MASP-3 is the physiological activator 
of zymogen factor D, which can happen because MASP-3 circulates in blood mainly in its 
activated form. The described activation mechanism serves as a fundamental link between 
the lectin and the alternative complement pathways. 
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