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Bevezetés 

A  szervezetünk  kórokozók  ellen  folytatott  küzdelmében  az  immunrendszerünk  játssza  a 

főszerepet. A  veleszületett  (természetes) és  a  szerzett  (adaptív,  tanult)  immunitás összehangolt 

működésének  köszönhetően  védve  vagyunk  a  baktériumok,  vírusok  és más mikroorganizmusok 

vezette  támadásokkal,  valamint  a  megváltozott  saját  sejtek  okozta  fenyegetésekkel  szemben.  

A természetes immunválasz jelentősége, hogy a veszélyforrás jelenlétére azonnal reagál, és amíg a 

fokozatosan kifejlődő adaptív reakció lassan lép működésbe, addig a veleszületett immunrendszer 

az  első  pillanattól  kezdve  harcol,  és  felkészíti  a  szervezetet  az  összehangolt  immunválasz 

kialakítására.  Ez  voltaképpen  a  szervezetünk  első  védvonala, melynek  egyik  legfontosabb  ága  a 

komplementrendszer.  A  véralvadáshoz  hasonlóan  a  komplementműködés  is  főként  az  oldható 

fehérjék révén fejti ki hatását. A kaszkádnak körülbelül 50 komponense kering a vérben, melyek egy 

jelentős  része  proteolitikus  aktivitással  rendelkező  enzim.  A  láncreakciószerű  enzimkaszkád 

beindításáért a felismerő molekulák, és a velük komplexekben keringő zimogén proteázok felelősek. 

Első  lépésként  a  felismerő  molekulák  azonosítják  a  veszélyforrásokra  jellemző  konzervált 

mintázatokat,  és  a  célsejtek  felszínére  kötődnek,  melynek  hatására  bizonyos  zimogének 

autoaktiválódnak. Az így aktiválódott enzimek limitált proteolízissel hasítják a lánc soron következő 

tagját, és a jel terjedése útnak indul. A komplementrendszer három különböző módon, a klasszikus, 

a lektin, illetve az alternatív úton keresztül aktiválódhat (1.ábra). A klasszikus utat beindító komplex 

a C1, ami hasítja a C2, illetve C4 fehérjéket, és ennek következtében kialakul a kaszkád központi C3 

fehérjéjét hasító klasszikus út C3 konvertáza (C4b2a). A  lektin út aktiválódása esetén  is pontosan 

ugyanez  a  C3  konvertáz  alakul  ki,  azonban mind  az  azonosítást, mind  pedig  az  enzimatikus  jel 

generálását más komponensek végzik. A lektin út felismerő molekulái a mannózkötő lektin (MBL), 

az  M‐,  L‐,  és  H‐fikolinok,  valamint  a  kollektin‐10  és  a  kollektin‐11.  Hozzájuk  az  úgynevezett 

mannózkötő  lektin asszociált szerin proteázok  (MASP‐ok) kapcsolódnak. Munkatársaim korábban 

kimutatták,  hogy  a  lektinek  és  fikolinok  célponthoz  kötődése  esetén  elsőként  a  MASP‐1 

autoaktiválódik,  majd  aktiválja  a  MASP‐2‐t,  és  a  két  enzim  együtt  felelős  a  C3  konvertáz 

kialakulásáért. A 2001‐ben  felfedezett harmadik  számú MASP proteáz  (MASP‐3) pontos  szerepe 

egészen  a  közelmúltig  ismeretlen  volt.  A  harmadik  útvonalnak,  az  alternatív  útnak  leginkább  a 

kaszkád  felerősítésében  van  hatalmas  szerepe,  ugyanakkor  az  úgynevezett  „tick‐over” 

mechanizmusa  révén  felismerő  funkciókat  is  elláthat.  Működése  során  a  hidrolizált,  illetve  a 

felszínhez  kötött  C3  fehérjéhez  (C3b,  C3(H2O))  hozzákapcsolódik  a  B‐faktor,  és  ez  utóbbi 

komponenst hasítja a D‐faktor (FD), és kialakul az alternatív út C3 konvertáza (C3bBb, C3(H2O)Bb), 

amely egyre több C3‐mat képes hasítani a pozitív visszacsatolás révén (1.ábra). 



A 2010‐es évek elején egy  japán kutatócsoport eredményei  révén  felmerült a  lehetőség, 

miszerint kapcsolat áll fenn a lektin út MASP proteázai, és az alternatív út első enzimatikus lépéséért 

felelős D‐faktor  aktiválódása  között  (1.ábra).  A  FD‐t  főként  szervezetünk  zsírsejtjei  termelik,  és 

ugyan a fehérje génje DNS szinten egy propeptidet tartalmazó enzimet kódol (pro‐FD), a proteáz 

már  többnyire  e  nélkül  az  5‐7  aminosav  nélkül,  aktív  enzimként  kering  a  vérben.  A  génkiütött 

egereken végzett vizsgálatok alapján elsőként a MASP‐1‐ről gondolták úgy, hogy felelős lehet a pro‐

FD aktivációs peptidjének lehasításáért, majd később a MASP‐3‐ra terelődött a figyelem. Nem sokkal 

ezután dán kutatók eredményei teljes mértékben megkérdőjelezték a fenti elképzelést, ugyanis egy 

MASP‐1‐re és MASP‐3‐ra nézve deficiens ember vérében  jól működő alternatív utat mutattak ki.  

A két csoport között kialakult vitát azzal a közös konklúzióval zárták le, hogy biztosan van kapcsolat 

a MASP‐1 és/vagy a MASP‐3, valamint a pro‐FD aktiválódása között, de hogy fiziológiai körülmények 

között  a  lektin  út  enzimei  pontosan milyen mértékben  játszanak  szerepet  a D‐faktor  érésében, 

egyértelműen nem tisztázódott. 

 

 

1. ábra: A komplementrendszer aktiválódása, és központi szakasza. 
Az ábrán zölddel vannak  jelölve a felismerő molekulák, narancssárgával az enzimatikus 
aktivitásért felelős komponensek, sárgával pedig az egyéb komponensek. A piros nyilak 
mutatják a proteolitikus hasítással történő aktiválásokat.    



Célkitűzések 

Ahogyan azt a bevezetésben is írtam, 2010‐et követően a figyelem középpontjába került az 

alternatív  út  kulcsenzimének,  a  zimogén  D‐faktornak  az  aktiválódási  mechanizmusa.  Amikor 

elsőként izolálták a fehérjét emberi vérből, kizárólag az aktív formát tudták azonosítani, így a több 

mint 40 éve  felfedezett proteáz esetében egészen a közelmúltig azt gondolták, hogy a szekréció 

során, vagy már korábban aktiválódik, és a vérben csak az érett forma található meg. Többek között 

ez az elképzelés is megdőlni látszott, amikor kiderült, hogy a lektin út proteázai valamilyen módon 

kapcsolatban  állhatnak  a D‐faktor  aktiválásával.  A  japán  kutatók  által  2010‐ben megjelentetett 

közlemény  több  ellentmondásos  eredményt  is  tartalmazott,  ennek  hatására  kezdtem  el  a  

pro‐FD‐ral kapcsolatos kutatásokat Dobó  József és Gál Péter  irányításával, még szakdolgozóként.  

Az elmúlt évek során több kutatócsoport is foglalkozott a zimogén FD aktiválódásával, és amíg egyes 

publikációk arra utaltak, hogy a MASP‐1 és/vagy MASP‐3 enzimeknek lehet szerepe a folyamatban, 

addig más eredmények megkérdőjelezték az összes addigi új felfedezést. A céljaim 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  esszérendszert,  mely  alkalmas  tömény  vérpreparátumokban  a  hozzáadott  

rekombináns pro‐FD 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. 

   



Alkalmazott módszerek 

Rekombináns pro‐D‐faktor előállítása 

A pro‐FD‐t kódoló génszakaszt, mely az N‐terminálisán a fehérje saját szekréciós szignáljával, 

a C‐terminálisán pedig egy polihisztidin affinitás címkével  rendelkezett, klónoztam a bakulóvírus 

expressziós  vektor  rendszer  transzfekciós  vektorába,  a  pVL1392  plazmidba.  Fertőztem  Sf9 

rovarsejteket, majd  az  így  előállított  vírusok  segítségével  rázatott  kultúrában  expresszáltam  a 

rekombináns pro‐FD‐t. 

 

A pro‐D‐faktor tisztítása oszlopkromatográfiás módszerrel 

A pro‐FD‐t a termelés során kapott felülúszóból tisztítottam meg, elsőként méretkizárásos 

kromatográfiát,  majd  affinitás  kromatográfiát  Nikkel  oszlopon,  végül  ioncserés  kromatográfiát 

alkalmaztam kationcserélő oszlopon. 

 

A kinetikai paraméterek meghatározása in vitro hasítási kísérletekkel 

A  szubsztrátként  alkalmazott  rekombináns  pro‐FD‐t  fiziológiai  körülményekhez  hasonlító 

pufferben  inkubáltam  tripszinnel,  trombinnal,  valamint  zimogén  és  aktív  rekombináns MASP‐1, 

MASP‐2, és MASP‐3 (MASP‐1cf, MASP‐2cf, MASP‐3cf) proteázokkal külön‐külön, majd mintát véve 

különböző  időpontokban  kationcserélő oszlopon  választottam  el  az  aktivált  FD‐t  és  a még nem 

hasított pro‐FD‐t. Az így kapott kromatogramokon a kiértékelés során a pro‐FD fogyását vizsgáltam, 

a  csúcsok alatti  területet  integráltam, és nem‐lineáris  regressziót alkalmazva meghatároztam az 

összehasonlításra alkalmas együtthatókat (kobs/[E]T). 

 

Kísérletek jelölt pro‐D‐faktorral tömény vérpreparátumokban 

A  pro‐FD‐t  Cy3  fluoreszcens  festékkel  jelöltem, majd  a  jelölt  fehérje  különböző  formáit 

kationcserélő oszlopon  választottam el egymástól, a  festékfeleslegtől, és a  jelöletlen pro‐FD‐tól.  

Az egyszeresen jelölt Cy3‐pro‐FD‐t szérumhoz, citrátos, EDTA‐s, és hirudinos plazmához hozzáadva 

inkubáltam önmagában, továbbá szelektív MASP‐1, MASP‐2, MASP‐3 inhibitorok (SGMI‐1, SGMI‐2, 

TFMI‐3), valamint rekombináns MASP‐1cf, MASP‐2cf, MASP‐3cf enzimek jelenlétében külön‐külön. 

A kísérleteket maximum 26 óráig végeztem 37 °C‐on, mintát rendszerint óránként vettem általában 

8  órán  keresztül,  az  utolsó mérési  pontom  pedig  egy  24‐26  órás mintavétel  volt.  Egy  esetben,  

a MASP‐3cf hozzáadásával végzett kísérlet során, két óráig  tartott a kísérlet, ahol 15 percenként 

vettem  mintát.  A  reakciókat  SDS‐PAGE  módszerrel  követtem,  az  előhívást  Typhoon 

lézerszkennerrel, a kiértékelést pedig denzitometrálással végeztem. 



MASP‐ok izolálása EDTA‐s plazmából 

Első lépésben rekombináns MBL‐t (rMBL) kapcsoltam sepharose gyöngyökhöz, majd a MASP‐

okat  az  így  előállított MBL‐Sepharose  gyantával  izoláltam  EDTA‐s  plazmából  NPGB  és  Pefabloc 

inhibitorok jelenlétében. A MASP enzimeket a só koncentráció emelésével szorítottam le a vérben 

található felismerő molekulákról, majd hozzáadtam az MBL‐Sepharose gyantát és rekalcifikáltam az 

elegyet. A szabadon keringő MASP proteázok egy jelentős része az immobilizált rekombináns MBL‐

hez kötődött vissza köszönhetően annak, hogy a rMBL és a vérben található felismerő molekulák 

aránya körülbelül 3:1 volt. Az elúciót követően, az így preparált MASP‐okat SDS‐PAGE módszerrel 

választottam  el  egymástól, majd  western  blot  analízissel  vizsgáltam  specifikus MASP‐1,  illetve 

MASP‐3 elleni antitestek segítségével. 

 

Eredmények és következtetések 

1. Előállítottam  rekombináns úton  a humán pro‐D‐faktort  Sf9  rovarsejtekben, majd  in  vitro 

kinetikai kísérletekkel kimutattam, hogy az aktív MASP proteázok közel egyforma hatékonysággal 

képesek hasítani azt. A zimogén MASP‐oknak nem, vagy csak elhanyagolható aktivitásuk volt, míg a 

véralvadási kaszkádban jelentős szerepet betöltő trombin is képes volt lehasítani a pro‐FD aktivációs 

peptidjét. Ezen eredmények arra utaltak, hogy amennyiben valamelyik MASP proteáz képes aktív 

formában felhalmozódni a vérkeringésben, annak lehet szerepe a pro‐FD aktiválásában, ugyanakkor 

elképzelhető volt, hogy az irodalom által eddig nem említett egy vagy több másik proteáz a felelős 

a folyamatért. Az eredményekből következett továbbá az is, hogy a komplementrendszer és/vagy a 

véralvadási kaszkád aktiválódása esetén az aktív MASP‐ok, valamint a trombin rásegíthetnek az aktív 

FD generálására. 

 

2. A pro‐FD aktiválódásának vizsgálása érdekében kidolgoztam egy eljárást, amely alkalmas a 

zimogén proteáz hasításának követésére tömény szérum és plazma mintákban. Ehhez megjelöltem 

a  rekombináns  pro‐FD‐t  Cy3  fluoreszcens  festékkel  (Cy3‐pro‐FD),  majd  kromatográfiásan 

megtisztítottam az egyszeresen jelölt formát, és a továbbiakban ezt használtam a kísérletekben.  

 

3. A  Cy3‐pro‐FD‐t  citrátos  és  EDTA‐s  plazmához  hozzáadva  aktiválódást  tapasztaltam,  ami 

egyértelműen  bizonyította,  hogy  az  emberi  vérnek  nyugalmi  körülmények  között  van  olyan 

proteolitikus  aktivitása,  amely  képes  a  pro‐FD‐t  aktív  enzimmé  konvertálni  (felezési  idő  ~4,5  h, 

2.ábra/C). A plazma preparátumok által képviselt nyugalmi körülmények azt az állapotot definiálják, 

amikor sem a komplementrendszer, sem pedig a véralvadási kaszkád nem aktiválódott az alapszint 



felett  (angolul a  „resting blood” kifejezést alkalmaztam). Szérumban alacsonyabb  felezési  idővel 

hasadt a jelölt pro‐FD (~2,5 h), ami arra utalt, hogy amennyiben aktiválódik a véralvadási kaszkád, a 

koagulációs proteázoknak lehet másodlagos, tartalék szerepe (2.ábra/A). 

 

4. Vizsgáltam a laboratóriumunk és az ELTE Biokémiai Tanszékének Irányított Fehérje‐evolúció 

Kutatócsoportja  által  korábban  előállított MASP‐1  és MASP‐2  szelektív  inhibitorok  (SGMI‐1  és  

SGMI‐2)  hatását  a  pro‐FD  felezési  idejére.  Nyugalmi  körülmények  között  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 sem az SGMI‐1, 

sem pedig az SGMI‐2 nem lesz hatással a jelölt pro‐FD aktiválódására. A MASP‐1 elleni inhibitor az 

alkalmazott magas koncentráció (~15 µM) ellenére sem befolyásolta szignifikánsan a felezési időket. 

Meglepő volt azonban, hogy a MASP‐2 inhibitor (Ki ~6 nM), hasonlóan magas végkoncentrációban 

alkalmazva  (~15  µM)  jelentősen  lelassította  a  Cy3‐pro‐FD  aktiválódását,  azonban  ez  a  hatás  a 

koncentráció  csökkentésével  fokozatosan  eltűnt.  A  tapasztalt  koncentrációfüggés  egy  jóval 

magasabb  látszólagos  inhibíciós  állandónak  volt megfeleltethető,  és miután  az  SGMI‐2  gyengén 

gátolja  a MASP‐3‐at  is  (Ki  ~5  µM),  felmerült  a  lehetőség,  hogy  a  lassulás  a MASP‐3  gátlásának 

köszönhető.  

 

5. Ezt  követően  a  rekombináns  MASP‐okkal  kiegészített  citrátos  plazmában  vizsgáltam  a  

Cy3‐pro‐FD  felezési  idejét.  Amíg  a MASP‐1cf‐nek  és  a MASP‐2cf‐nek  nem  volt  hatása  a  pro‐FD 

aktiválódására,  addig  a  MASP‐3cf  jelentősen  felgyorsította  azt.  A  tapasztaltakra  magyarázatul 

szolgálhat  az,  hogy  a  nyugalmi  állapotban  keletkező  kevés  aktív  MASP‐1  és  MASP‐2  rögtön 

komplexet  képeznek  természetes  inhibitoraikkal,  a  C1  inhibitorral  és  az  antitrombinnal,  ezzel 

szemben  a MASP‐3‐nak  a mai  napig  nem  azonosították  egyetlen  természetes  inhibitorát  sem.  

Eddigi eredményeim bizonyították, hogy a MASP‐1 és a MASP‐2 közvetlenül nem játszik szerepet a 

pro‐FD fiziológiás aktiválásában, azonban a MASP‐3 egy lehetséges jelöltté lépett elő. 

 

6. Eddigi  kísérleteim  arra  utaltak,  hogy  a MASP‐3‐nak  szerepe  van  a  pro‐FD  aktiválásában, 

azonban  nem  zárhattam  ki  azt  a  lehetőséget,  hogy  van másik  fiziológiás  aktivátor  is  a  humán 

vérkeringésben. A MASP‐3 szerepének további tisztázásához a kézenfekvő megoldást egy MASP‐3 

specifikus  inhibitor  (TFMI‐3)  jelentette,  melyet  a  laboratóriumunkban  előállított  rekombináns 

MASP‐3  felhasználásával, újonnan  fejlesztett  ki  a már említett  kutatócsoportban  Szakács Dávid.  

A TFMI‐3 (Ki ~11 nM), 1 µM végkoncentrációban alkalmazva, gyakorlatilag teljesen gátolta a jelölt 



pro‐FD  aktiválódását  citrátos  és  EDTA‐s plazmában  is  (2.ábra/D).  Ez  egyértelműen bizonyította, 

hogy nyugalmi körülmények között kizárólag a MASP‐3 felel a pro‐FD aktiválásáért (3.ábra). In vitro 

kísérleteim azt mutatták, hogy csak az aktív MASP‐3 képes hasítani a pro‐FD‐t, így eredményeimből 

az is következett, hogy a MASP‐3 egy bizonyos részének aktívnak kell lennie a vérben.  

 

 
2. ábra: A Cy3‐pro‐FD aktiválódása az egyes plazma és szérum preparátumokban  

MASP‐3 specifikus inhibitor jelenlétében is. 

 

7. Szérumban a specifikus MASP‐3 inhibitor nem okozott teljes gátlást, 24 h alatt körülbelül a 

35 %‐a aktiválódott a jelölt pro‐FD‐nak (2.ábra/B). Ez kétséget kizáróan arra utalt, hogy amennyiben 

beindul a véralvadási kaszkád, van legalább egy olyan koagulációs proteáz, amely képes aktiválni a 

zimogén  D‐faktort.  A  kaszkád  szerepének  pontosítása  érdekében  vizsgáltam  a  Cy3‐pro‐FD 

viselkedését hirudinos plazmában is. A hirudin a trombin specifikus gátlása révén akadályozza meg 

a  véralvadás  folyamatát,  szemben  a  citrátos  vagy  EDTA‐s  kezeléssel,  melyek  a  Ca2+  ionok 

megkötésén keresztül fejtik ki hatásukat. A hirudin tartalmú vérpreparátumban közel olyan gyors 

volt a  jelölt pro‐FD aktiválódása, mint  szérumban  (2.ábra/E), ugyanakkor a TFMI‐3, a másik  két 

plazma  preparátumhoz  hasonlóan,  a  hirudinos  plazmában  is  teljes  gátlást  ért  el  (2.ábra/F).  

Ez arra utalt, hogy a Ca2+  ionok  jelenlétében hatékonyabban működik a MASP‐3. Miután  in vitro 

kísérletekkel  kimutattam,  hogy  a  kalcium  ionok  nincsenek  közvetlen  hatással  a  rekombináns  

MASP‐3cf aktivitására, valószínűvé vált, hogy a hirudinos vérmintában tapasztalt rövidebb felezési 

idő az aktív MASP‐3 emelkedett mennyiségének volt köszönhető. Az eredményeimből további két 



fontos  következtetést  vonhattam  le.  Az  első,  hogy  a  trombin,  és/vagy  a  trombin  által  aktivált 

véralvadási  protázok  olyan  tartalékenzimek  lehetnek,  melyek  rásegíthetnek  a  pro‐FD 

aktiválódására. A második pedig, hogy nyugalmi körülmények között az aktív mellett valószínűleg 

zimogén MASP‐3 is van a vérkeringésben, ami adott esetben mozgósítható. 

 

8. A fenti eredmények arra utaltak, hogy nyugalmi körülmények között mind aktív, mind pedig 

zimogén MASP‐3  is  található  a  vérkeringésben.  A  két  forma  pontos  arányának meghatározása 

érdekében rekombináns MBL‐t kapcsoltam sepharose gyantához, majd ennek segítségével izoláltam 

a MASP‐okat EDTA‐s plazmából, széles spektrumú  inhibitorok  jelenlétében. A minták az  irodalmi 

adatoknak megfelelően nem  tartalmaztak  kimutatható mennyiségű  aktív MASP‐1‐et,  azonban  a 

MASP‐3‐nak több mint a 70 %‐a aktív volt. Ettől az értéktől az individuális plazma preparátumokban 

tapasztalt  aktiváltsági  állapotok  sem  tértek  el  szignifikánsan.  Az  eredményeim  közvetlenül  is 

bizonyították, hogy fiziológiás körülmények között a MASP‐3 jelentős része aktívan kering a vérben.  

 

 
3. ábra: A pro‐FD aktiválódása, és az alternatív út első enzimatikus reakciója.  

[módosítva Dobó et al., 2016, Immunol Rev. nyomán]  
A piros nyilak proteolitikus hasítást, a szürke nyilak átalakulást jelölnek. 

 

Konklúzió: 

  Eredményeim  elsőként  bizonyították  minden  kétséget  kizáróan,  hogy  a  pro‐D‐faktor 

fiziológiás  aktivátora  a MASP‐3, mely  proteáz  túlnyomórészt  aktív  állapotban  kering  a  vérben 

(3.ábra).  Következésképpen  a  két  enzim  közötti  kapcsolat  hidat  képez  a  komplementrendszer 

alternatív útja és lektin útja között.   
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