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Bevezetés 

 A gerincesek veleszületett immunrendszerének fontos része a komplementrendszer, 

amelynek legfontosabb feladata a kórokozók felismerése és elpusztítása, továbbá a 

megváltozott saját struktúrák eliminálása. Molekuláris elemei három összefüggő

kaszkádrendszerbe szerveződnek: a klasszikus, az alternatív és a lektin út rendszerébe.  

 A klasszikus út aktiválásának első lépése az ellenanyagok által megjelölt antigének 

(pl.: kórokozók) – azaz az immunkomplexek – felismerése, majd egy bonyolult enzimatikus 

kaszkádrendszer beindítása. 

 A klasszikus út első komponense a C1 komplex. A C1 komplex vázát a C1q felismerő

molekula alkotja, amelyhez egy szerin proteáz zimogénekből felépített heterotetramer (C1s-

C1r-C1r-C1s) kapcsolódik. 

 A C1r és a C1s molekulák 6-6 doménből felépített szerin proteáz proenzimek, 

amelyeknek komplexbéli helyzetét és működését 5-5 nem katalítikus domén szabályozza.  

 A C1 komplex szerkezetéről nem teljesek az ismereteink. Működését és működésének 

szabályozását funkcionális szerkezeti modell segítségével értelmezzük.  

 Legkevesebbet a nem katalítikus modulok funkcionális szerepéről tudunk.  

  

 Munkám célja, hogy a C1r szerin proteáz ezen nem katalítikus, nehezen preparálható 

és vizsgálható doménjeinek szerepét tisztázzam és ennek alapján finomítsam a C1 

funkcionális modelljét.  

 A jelenleg elfogadott modell jelentős komplexen belüli szerkezet átrendeződéseket 

feltételez az aktiválás során.  

 Ezen feltételezésekből kiindulva a nem katalítikus domének és domén kombinációk 

előállítására, szerkezetük és konformációs flexibilitásuk leírására törekedtem. 

 Célom volt a C1r molekula Ca2+ kötő helyének behatárolása és a Ca2+ kötés 

funkcionális, szabályozó szerepének tisztázása is. 
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Célkitűzések 

Az immunrendszer fontos molekuláris eleme a komplement aktiválás klasszikus 

útvonala. A klasszikus út első, indító komponensének, a C1 komplexnek a pontos szerkezete 

nem ismert. 

 A heteropentamer molekulát 2 C1r és 2 C1s multidomén szerin proteáz és a C1q 

felismerőmolekula alkotja. Az egyes alkotóelemek szerkezete és funkcionális kísérletek 

alapján kialakított modell szolgál a C1 komplex aktiválási mechanizmusának magyarázatára. 

Ez a modell további finomításra szorul. Különösen sok a nyitott kérdés a nem katalítikus 

domének szerkezetével, kölcsönhatásával és funkciójával kapcsolatban.  

 Munkám céljául azt tűztem ki, hogy ezen nem katalítikus domének szerkezetének, 

funkcionálisan releváns szerkezet változásainak és kölcsönhatásainak módszeres 

felderítésével egy pontosabb C1 komplex modell kialakításához járuljak hozzá. 

 Első lépésben számos technikai problémát kellett megoldanom. Megoldatlan kérdés 

volt a C1r hat doménes szerin proteáz nem katalítikus doménjeinek és domén kombinációinak 

előállítása. Ehhez rekombináns és proteolítikus technikák kombinálására volt szükség.  

 A nehézség abban jelentkezett, hogy az egyes domének konformációs stabilitása 

csekély, ezért olyan domén párok preparálására törekedtem, amelyek a megfelelő stabilitással 

rendelkezve megőrizték natív, vagy natívhoz közelálló szerkezetüket. 

 Ismert dolog volt, hogy a C1r Ca2+ kötő enzim, és az is hogy a Ca2+ a nemkatalítikus 

régióhoz kapcsolódik.  

 Célom volt a Ca2+ kötés helyének igazolása, a Ca2+ kötés erősségének számszerű

meghatározása és a Ca2+ kötés konformációs hatásának leírása. A Ca2+ indukált 

szerkezetváltozások lokalizálása után célom volt a C1r konformációs flexibilitásának és az 

ebből adódó funkcionális következmények értelmezése. 

 Végül eredményeimet a vérből preparált natív, zimogén C1r Ca2+ kötésének 

vizsgálatával kívántam funkcionális kontextusba helyezni, és a C1 komplex aktiválódását 

leíró funkcionális, szerkezeti modellt eredményeim alapján finomítani. 
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Eredmények 

A nemkatalítikus domének és domén kombinációk expressziója és renaturálása. 

A C1r szerin proteáz egyes nemkatalítikus doménjeinek stabilitása önmagában 

marginális, a konformációs stabilitást a szomszédos domének stabilizáló hatása biztosítja. 

Olyan domén, domén pár konstrukció sort terveztem, amelyek esetében a stabilitás nagy 

valószínűséggel biztosított és amelyek méretük folytán az egyes doménekhez rendelhető

funkciók azonosítására esélyt kínáltak.  

Számos próbálkozás ellenére önálló rekombináns C1r CCP1 domén előállítása 

korábban egy laboratóriumban sem sikerült. A C1r CCP1-CCP2 doménpár expresszióját 

ugyan leírták, de ez a konstrukció nem volt renaturálható.  

A C1r CUB2-CCP1 doménpárt sikerrel expresszáltam E. coli bakteriális rendszerben, 

a natív szerkezetét visszaállítottam és az eredményt kísérletileg igazoltam.  

Az önálló expresszió útján nem termelhető CCP1 domén előállítását a renaturált C1r 

CUB2-CCP1 doménpár részleges emésztésével sikerült natív szerkezeti formában 

előállítanom.  

Hasonló megközelítéssel, részleges proteolízis útján sikerült a C1r CCP1-CCP2 

doménpárt a natív szerkezettel előállítanom a C1r CUB2-CCP1-CCP2 konstrukcióból. 
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A C1r fragmentumok hődenaturációs görbéit DSC segítségével mértük ki. 
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A térszerkezeteket minden esetben cirkuláris dikroizmus (CD) és adiabatikus pásztázó 

mikrokaloriméter (DSC) segítségével ellenőriztem és rendben találtam.  

A gondosan tervezett és kivitelezett preparatív munka eredményeként először sikerült 

a C1r szerin proteáz CUB2-CCP1, CCP1 és CCP1-CCP2 nemkatalítikus elemeit funkcionális 

és szerkezeti vizsgálatokra alkalmas ~20 – 20 mg mennyiségben előállítanom. 

A C1r CUB2 domén Ca2+ kötésének kimutatása és a hőstabilitásának meghatározása.  

Az adiabatikus pásztázó mikrokaloriméter (DSC) alkalmas fehérjék és fehérje 

modulok termodinamikai tulajdonságainak kísérletes meghatározására.  

A termodinamikai paraméterek (Tm, ΔH, Cp) felvilágosítást adnak a molekulák 

konformációs stabilitásáról, flexibilitásáról és e tulajdonságok változásáról a ligandum kötése 

esetén.  

A C1r CUB2-CCP1 konstrukció hődenaturációs görbéi Ca2+ jelenlétében Tm 41,5 °C-

nél egy mérsékelt kooperativitásra utaló átmenet mutattak, amelyet a CUB2 domén 

szerkezetének „olvadásával” értelmezhetünk. 

Ca2+ nélkül a CUB2 domén nem mutat hődenaturációs átmenetet, amiből arra 

következtetünk, hogy a rendezett szerkezet kialakulásának feltétele a Ca2+ megkötése.  

A DSC-s kísérletekből azt a funkcionálisan fontos következtetést vontuk le, hogy a 

C1r molekula CUB2 doménje köt Ca2+-t és a kalcium-ion elvesztése a szerkezet jelentős 

fellazulásával jár. Ilyen módon a Ca2+-kötés, mint egy flexibilitási kapcsoló működik a C1r 

esetében.  

A C1r CCP1 hődenaturációs átmenetének maximuma (Tm 63,4 °C) éles és magasabb 

hőmérsékleten jelentkezik függetlenűl a Ca2+ jelenlététől. Ennek alapján a CCP1 modult, mint 

Ca2+ kötő helyet kizártuk. A CCP1 viszonylag stabilis, kis flexibilitású szerkezete arra utal, 

hogy a C1r hajlékonyságának kulcsát nem ebben a modulban kell keresnünk.  

A C1r CUB2 doménjének Ca2+ kötési erősségének a meghatározása. A rendezetlen állapot 

szerepének értelmezése.  

Izotermális titrációs kaloriméter (ITC) segítségével határoztuk meg a C1r CUB2-

CCP1 doménpár CUB2 doménjének Ca2+ kötési erősségét. A titrálás során nem csak a 

sztöchiometriai állandót mértük meg, hanem a Ca2+ kötéssel kapcsolatos entalpia változást is.  
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A kötési erősséget (430 ± 20 μM) meghatározva kiszámítottuk a rekombináns 

doménpár CUB2 doménjének telítettségét a vérben kimutatott szabad Ca2+ koncetráció 

esetére (1,2 mM). A C1r CUB2-CCP1 doménpár segítségével meghatározott állandó alapján 

azt mondhatjuk, hogy a C1r szerin proteázban megtalálható CUB2 domén idejének 26%-ban 

nem köti a fémiont.  

A renaturált C1r CUB2-CCP1 doménpár CUB2 doménjének hődenaturálódása során 

mérhető entalpiaváltozást DSC-s kísérleteinkkel meghatároztuk. Ezt követően megmértük a 

renaturált C1r CUB2-CCP1 doménpár CUB2 doménjének a Ca2+ megkötése esetén 

megfigyelhető entalpiaváltozását. Az eltérő hőmérsékleti értékeken végbemenő folyamatokat 

össze tudtuk hasonlítani, miután megbecsültük a C1r CUB2 fajlagos hőkapacitását. A C1r 

CUB2 doménhez kis affinitással kapcsolódó Ca2+ kötődését kísérő entalpiaváltozás közel fele 

a domén teljes denaturációja során meghatározott entalpiaváltozásának 30 °C-on.  

Arra a következtetésre jutottunk, hogy a Ca2+ kötődése a CUB2 doménhez a vér Ca2+

szintjének változásával szabályozható konformációs „kapcsoló” funkciót lát el.  

A rekombináns C1r CUB2 domén szerkezetének leírása cirkuláris dikroizmus (CD)

mérésekkel Ca2+ kötött és Ca2+ mentes állapotában.  

A C1r CUB2 domén szerkezetét önmagában nem tudtuk tanulmányozni, mert a domén 

stabilitása csak a CCP1 doménnal párt alkotva volt stabilizálható annyira, hogy 

vizsgálatainkat elvégezhessük. A kísérleteinket Ca2+ jelenlétében és Ca2+ nélkül végeztük el. 

Az eredményeknél a CCP1 hozzájárulását korrekcióba vettük. Így nyertük a C1r CUB2 

domén számított cirkuláris dikroizmus görbéit Ca2+ kötött állapotáról és a Ca2+ nélküli 

rendezetlen állapotról.  

A C1r CUB2 domén konformációs dinamikájának nyomon követése a Ca2+ kötés 

függvényében H-D kicserélődéssel.  

A C1r CUB2-CCP1 doménpár esetében a hidrogén deutérium kicserélődés mérésének 

módszerét használtuk fel, hogy a (Ca2+ kötött) rendezett CUB2 domén és a (Ca2+ nélküli) 

rendezetlen CUB2 domén konformációs flexibilitását összehasonlítsuk.  

A kapott eredményeket egyetlen módon lehet értelmezni, miszerint a renaturált C1r 

CUB2-CCP1 doménpár CUB2 tagjánál a rendezett fehérje modulokra jellemző hidrofób 

magja csak a Ca2+ megkötéssel alakul ki.  
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A C1r CCP1-CCP2 fragmentum szerkezetének tanulmányozása NMR spektroszkópiával.  

A CCP domének és a CCP1-CCP2 doménpár szerkezetét NMR spektroszópiával 

jellemeztük. A kétdoménes fragmentum esetében a szerkezetvizsgálat nehézségekbe ütközött, 

de ezeken a nehézségeken sikeresen leküzdöttük. Így a C1 komplexben a C1s aktiválódásának 

egy fontos, nehezen vizsgálható és kis ideig fennálló aspektusába nyerhettünk betekintést.  

A C1r γB dimer szerkezete jól ismert. Ez a fej-láb illeszkedésű dimer a CCP1 és az SP 

domének kapcsolódási felszínein keresztül jön létre. Kísérleteink eredményei egy olyan C1r 

dimer létezésére utalnak, amelynek kialakításában a C1r SP domén nem vesz részt. A C1r 

CCP1-CCP2 kétdoménes konstrukció kapcsán felfedeztük, hogy a CCP1 és a CCP2 

doméneken keresztül megvalósulhat egy eddig nem ismert dimer. Ez a forma azért nem volt 

eddig kimutatható, mert energetikailag kisebb a CCP domének részvételével kialakult dimer 

stabilitása, mint a „hagyományos” CCP1-SP dimeré. Szükséges a CCP dimer kialakulásához, 

hogy a C1r SP domén ne vegyen részt a dimer kialakulásában egyéb funkcionális szerepe 

miatt, ami nagy valószínűséggel a C1s SP doménnel való kölcsönhatás és annak aktiválása.  

Ezzel az eredményünkkel magyarázatot tudunk adni arra, hogyan delokalizálódnak a 

proteázok a C1 komplexen belül a C1s aktiválásának a folyamata alatt. 

A) A hagyományos C1r γB dimer szerkezete és B) a C1r CCP1-CCP2 domének kölcsönhatásán 
alapuló dimer szerkezete. 
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A vérből preparált zimogén C1r szerin proteáz CUB2 doménjének a Ca2+ kötési erősségének 

meghatározása és e doménnek a proteáz autoaktivációjában betöltött szerepének tisztázása.  

A rekombináns C1r CUB2-CCP1 doménpáron elvégzett kísérleteink eredményei 

alapján megmutattuk, hogy a C1r autoaktiválódásában a CUB2 domén játszhat szerepet a 

flexibis szerkezetével, marginális stabilitásával és a domén álltal kis affinitással kötött Ca2+

kapcsoló funkciójával. Ezeket az állításainkat természetes forrásból, emberi vérből preparált 

zimogén C1r szerin proteázzal elvégzett kísérletekkel kívántuk igazolni. A C1r molekulán 

találhatóak egyéb Ca2+ kötő helyek (CUB1 és EGF domének), de azoknak a kötődése egy 

nagyságrenddel erősebb (KD 32 μM). Így a vizsgálataink kezdetétől fogva telítésbe kerültek, 

az eredményeinket nem befolyásolták.  

A különleges körülmények mellett izolált zimogén C1r szerin proteáz autoaktivációs 

sebességét előzetesen kiválasztott Ca2+ koncentrációk jelenlétében határoztuk meg. A 

kinetikai görbék a várakozásainknak megfelelően a magasabb Ca2+ koncentrációknál 

csökkenő autoaktivációs sebességet mutattak, ami kisebb flexibilitásra utal a proteázon belül. 

A C1r esetében a Ca2+ koncentráció álltal befolyásolt autoaktiváció sebességének változása 

kizárólag a CUB2 domén szabályzása alatt áll.  

A zimogén proteázban megtalálható CUB2 domén Ca2+-al való telítési pontjaira 

illesztett görbe alapján megállapított Ca2+ kötődési állandó (KD 475 ± 54 μM) nagyon jó 

egyezést mutat a rekombináns doménpár CUB2 doménjénél ITC segítségével kimért értékkel 

(KD 430 ± 20 μM).  

Ezek alapján teljesen biztonsággal állítjuk, hogy a rekombináns C1r CUB2-CCP1 

doménpár CUB2 doménjénél meghatározott funkcionális és szerkezeti tulajdonságok 

megfeleltethetők a vérben fellelhető zimogén C1r szerin proteázban megtalálható CUB2 

doménnek. A C1r autoaktivációjáért a CUB2 domén felelős a flexibilitásával, marginális 

stabilitással és a Ca2+-al szabályzott flexibilitás változással. 
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Konklúzió 
A komplementrendszer klasszikus útvonalának első tagját, a C1 komplexet elsősorban 

immunkomplexek aktiválják. A C1 komplex aktiválódása során az első lépés a C1r molekula 

autoaktivációja, ezt követően az aktív C1r alegységek hasítják a C1s szerin proteáz alegységeket. Az 

autoaktivációhoz, majd a C1s aktiváláshoz a C1r szerin proteáz doménjének nagy elmozdulására van 

szüksége. Az általunk elvégzett kísérletek eredményei alapján a C1r CUB2 domén a legflexibilisebb 

részlet a proteázon belül, ami lehetővé teszi ezeket a mozgásokat. Kísérleteink eredményeit értelmezve 

megállapítottuk, hogy a Ca2+ koncentrációjának a C1r autoaktiváció sebességére komoly befolyásoló 

hatása van. E jelenség hatására a gyulladásos területeken kimutatott Ca2+ koncentráció csökkenés 

nagymértékben elősegítheti a C1 komplex gyorsabb aktiválódását. 

A DSC-s és ITC-s mérések eredménye alapján megállapítottam, hogy a C1r CUB2 domén egy 

Ca2+-t köt. Csak a fémiont kötve alakul ki a domén rendezett szerkezete, de ez a szerkezet az átlagos 

fehérje doménekhez viszonyítva kis termikus stabilitással rendelkezik. A 41,5 °C-os hődenaturációs 

maximum azt mutatja, hogy a domén a 36 °C körüli testhőmérsékleten marginális stabilitással 

rendelkezik. A domén hődenaturációjának érdekessége, hogy a folyamat reverzibilis. A Ca2+ által 

szabályzott denaturációs-renaturációs folyamat felfogható egy „flexibilis kapcsoló” egység 

működésének a C1r CUB2 doménen belül. 

Vérből preparált teljes hosszúságú zimogén C1r szerin proteázon ellenőriztük a Ca2+

autoaktivációra kifejtett hatását. A zimogén C1r autoaktivációjának a sebességéből megállapítottuk a 

C1r CUB2 domén Ca2+ kötésének az állandóját (475 ± 54 μM). Ez az érték közel volt a renaturált 

fragmentum CUB2 doménjén meghatározott kötési állandóhoz (430 ± 20 μM). Megállapítottuk, hogy 

a C1r CUB2 domén marginális stabilitása és a Ca2+ kilépéssel kialakuló flexibilitása esszenciális a C1r 

dimer és a C1r2s2 tetramer működéséhez. 

 A zimogén C1r dimer általánosan elfogadott szerkezete a CCP1 és SP domének 

kölcsönhatásán alapuló struktúra. Bizonyítékot találtunk egy olyan lehetséges C1r dimer szerkezet 

létezésére, aminek kialakításában nem vesz részt a C1r SP domén. Ennek az újszerű C1r dimernek a 

C1s aktiválásában lehet szerepe a C1 komplexben.  

Minden létező C1 komplex modell közös eleme annak feltételezése, hogy a C1r 

autoaktivációjához és a C1s aktiválásához nagy domén-domén elmozdulásokra van szükség. Ezekhez 

az elmozdulásokhoz egy nagymértékben flexibilis molekula részletnek kell lenni a komplexen belül. 

Megtaláltuk és jellemeztük ezt a részletet, a C1r CUB2 domént, valamint leírtuk a működésének a 

menetét. A C1r CUB2 doménjének Ca2+ által fiziológiás körülmények között modulált flexibilitása, 

szerkezeti magyarázatot ad a flexibilitás helyére és természetére. Ezen felismerésünkkel jelentősen 

hozzájárultunk egy, a jelen tudásunk minden elemével konzisztens és szerkezeti alapon nyugvó 

funkcionális modell megalkotásához.
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