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Bevezetés 

Sok kísérleti adat és elméleti megfontolás utal arra, hogy a törzsfejl dés korai 

szakaszában az si véralvadás és immunrendszer közös rendszert alkotott és az evolúció során 

kés bb vált ketté. A szervezet proteolítikus kaszkádrendszerei ma is több ponton 

összekapcsolódnak. A véralvadási kaszkád kapcsolatban áll a komplementrendszerrel, illetve 

a kallikrein-kinin rendszerrel, és mindegyik befolyásolja a gyulladásos folyamatokat.  

Ezek a rendszerek mechanizmus szerint kétféleképpen aktiválhatják a gyulladásban 

résztvev  sejteket: egyrészt közvetve a szerin-proteázok kaszkádszer  aktiválódása során 

képz d  proteolítikus fragmentumokon keresztül (ilyenek például az anafilatoxinok, vagy 

fibrinopeptidek), illetve közvetlenül. A véralvadás központi proteáza, a trombin képes ilyen 

közvetlen aktivációra a sejtek felszínén jelenlév  proteáz aktiválta receptor (PAR) hasításán 

keresztül. Ezek mellett m ködése közben peptid fragmentumokat is lehasít, amelyek közvetett 

módon járulnak hozzá a gyulladásos reakciókhoz. 

A komplementrendszer a veleszületett immunitás része, képes felismerni, megjelölni 

és eltávolítani a behatoló patogéneket. A komplementrendszer aktiválódása során gyulladásos 

reakció is kialakul. A komplement proteáz-kaszkád aktiválódása során kis méret  lehasadó 

peptidek, gyulladási jelet közvetítenek a sejtek számára. Az anafilatoxinok (C3a és C5a) G-

fehérje kapcsolt receptorokon (GPCR) keresztül aktiválják a gyulladási folyamatban 

résztvev  sejteket, amelyek különböz  citokinek és kemokinek kibocsátásával tovább adják a 

vészjelzést az immunrendszer effektor sejtjei számára, illetve kontrollálják a gyulladási 

reakciót és a patogének eltávolítását. 

A dolgozat konkrét tárgya a mannózköt  lektinhez  kapcsolódó szerin proteáz-1 

(MASP-1), amelynek élettani funkciója a munka kezdetekor még nem volt teljesen tisztázott. 

Azóta kimutatták, hogy a vérben nagy mennyiségben jelen lév  MASP-1 fontos szerepet tölt 

be a komplementrendszeren belül, mert hozzájárul a lektin út indításához. A MASP-1 a 

komplement kaszkád komponensein kívül es  szubsztrátok hasítására is képes.  Aktiválja a 

XIII-as faktort, amely a fibrinháló képz désekor a szálak közötti keresztkötést alakítja ki . A 

MASP-1 ezen kívül hasítja a fibrinogén  szálait, a lehasadó fibrinopeptid A és fibrinopeptid 

B  proinflammatorikus aktivitással rendelkezik. A MASP-1 kristályszerekezete is alátámasztja 

promiszkuis viselkedését: szubsztrát specificitása jóval szélesebb a többi komplement 

proteázhoz képest. Munkám célja, hogy a MASP-1 - és így komplementrendszer lektin 

útjának – a gyulladásos folyamatokban betöltött szerepét felderítsem. 
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Célkit zések 

A szervezet sérülése során két f  veszély leselkedik ránk. Az egyik a testfolyadék 

elvesztése, a másik pedig a behatoló kórokozók által okozott fert zés.  

Az érfal sérülése esetén aktiválódik a véralvadási kaszkád, amely a fibrinháló 

képz désén keresztül megakadályozza a testfolyadék elvesztését. A koagulációs kaszkád 

elemei gyulladásos folyamatokat is elindítanak, el segítve ezzel a kés bbi sebgyógyulást, és 

immunsejteket vonzanak a helyszínre, hogy a kórokozókkal felvehessék a harcot. A 

véralvadási kaszkád kétféle módon képes a sejtes elemek stimulálására, és ezáltal a 

gyulladáskeltésre: a kaszkád proteázainak  aktiválódása során lehasadó fragmentumokon 

keresztül (bradikinin, fibrinopeptidek) közvetett módon; másrészr l közvetlenül a trombin 

által hasított PAR receptorokon keresztül.  

A kórokozók behatolása esetén - a természetes immunitás részeként - aktiválódik a 

komplementrendszer, amely az immunkomplexek mellett a behatoló  kórokozók felszínén 

található konzervált struktúrákat ismeri fel.  A komplementrendszer felismerés után megjelöli 

és eliminálja a kórokozókat vagy megváltozott saját struktúrákat; és a véralvadáshoz 

hasonlóan  gyulladásos folyamatokat is elindít. Az aktiválódása során képz d  fragmentumok 

közvetett módon aktiválják az immunsejteket és a velük kapcsolatban álló endotél sejteket. 

Azt feltételeztük, hogy a komplementrendszer – a véralvadási kaszkádhoz hasonlóan - nem 

csak proteolítikus fragmentumokon keresztül képes gyulladást kelteni, hanem közvetlenül is 

aktiválja a védelmi vonalak sejtes elemeit.   

A komplementrendszer lektin útjának proteáza, a MASP-1 fiziológiás funkciója 

felfedezése óta tisztázatlan. A MASP-1 széles szubsztrát specificitású a többi komplement 

proteázhoz képest, és a szubsztrátjai a véralvadással és a gyulladással vannak kapcsolatban. 

Hasonló tulajdonságokkal rendelkezik a trombin – amely az ismert véralvadási szerepkör 

mellett – aktiválja a gyulladással összefügg  sejteket a PAR-okon keresztül. A MASP-1 

nemrég meghatározott kristályszerkezete, és más adatok is arra utalnak, hogy a MASP-1 egy 

trombinszer  proteáz.  A véralvadási kaszkád és komplementrendszer közötti hasonlóságok, 

valamint a MASP-1 evolúciósan konzervált mivolta vezettek arra a feltételezésre, hogy a 

MASP-1 képes közvetlenül aktiválni a gyulladási folyamatban résztvev  endotél sejteket a 

PAR-okon keresztül.  A doktori dolgozatomban az alábbi  kérdésekre kerestem a választ: 

• A MASP-1-nek van-e a trombinhoz hasonló proinflammatorikus szerepe, képes-e 

közvetlen sejtaktiválásra?  
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• A közvetlen sejtaktiválás milyen els dleges jelátviteli útvonalakat aktivál az endotél 

sejtekben? 

• Szükséges-e a MASP-1 aktiválódása a folyamat beindításához, illetve feltétel-e a 

MASP-1 proteolítikus aktivitása? 

• A sejtek aktiválása milyen mechanizmus szerint történik: milyen receptoron keresztül 

indulnak be a jelátviteli útvonalak? 

• A teljes hosszúságú, a mintázatfelismer  molekulákkal (PRM) komplexben lév

MASP-1 is képes-e az endotél sejtek aktiválására? 

MASP-1 szubsztrátjainak felderítéséban proteomikai módszereket alkalmazva azt 

találtuk, hogy a MASP-1 a kallikrein-kinin rendszer mellett hozzájárul a bradikinin 

képz déshez. Célkit zéseim között szerepelt, hogy a bradikinin képz dést rekombináns 

MASP-1 fragmentumon kívül vérb l izolált MBL-MASP komplex-szel is ellen rizzem.   
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Alkalmazott módszerek 

A munka során a molekuláris biológiai módszerek sokaságát használtam fel. A 

kísérleteket rekombináns úton el állított MASP-1 fragmentummal (CCP1-CCP2-SP) 

végeztem. A bakteriális expressziós rendszerben inklúziós test formájában el állított 

fehérjéket renaturálás után, kromatográfiával tisztítottam, majd karakterizálás után használtam 

fel a sejtes kísérletek során. Azért, hogy a közvetlen sejtaktiváció mechanizmusát 

megérthessem, el állítottam a vad típusú fehérje két inaktív változatát. Az egyik (R448Q) 

nem hasítható, ezért inaktív (zimogén) formában marad, a másik (S646A) pedig nem mutat 

proteáz aktivitást.  

Kísérleti rendszerünkben HUVEC (humán köldökzsinór véna eredet  endotél sejt) 

primer humán sejtvonalat használtunk, amely jól közelíti a fiziológiás körülményeket, 

ugyanakkor a többi primer endotél sejtvonalhoz képest viszonylag könnyen hozzáférhet . A 

sejtek aktiválódását Ca2+ érzékeny festékkel fluoreszcens mikroszkópiával követtük. Az 

NfKB transzlokalizáiót fluoreszcens festéssel követtük. A p38 foszforilációt Western blot 

technikával detektáltuk. A sejtek PAR4 expresszióját kvantitatív RT-PCR segítségével 

vizsgáltuk mRNS szinten, majd PAR receptor agonista és Western blot technikával igazoltuk 

fehérje szinten.  

A MASP-1 szubsztrát specificitását a PAR-ok hasítási helyét reprezentáló 

fluoreszcensen jelölt peptid szubsztrátok segítségével vizsgáltam. Az analóg szubsztrátokon 

enzimkinetikai mérések során meghatároztam a MASP-1 hasítás egyedi kcat  és KM kinetikai 

paramétereit.  

Kísérleteinket vérplazmából izolált MBL-MASP komplex segítségével is igazoltuk. 

Ehhez  MBL-MASP komplex tisztítására alkalmas új eljárást dolgoztam ki. A tisztítás során 

az MBL és MASP-1 mennyiségét szendvics id felbontásos-immunofluoreszcens mérés 

(TRIFMA) segítségével követtem valamint a tisztított komplexeket Western blot technikával 

karakterizáltam.  
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Tudományos eredmények, és következtetések 

Doktori munkám során a következ  eredményekre jutottam: 

• Megmutattam, hogy a komplementrendszer lektin útjának proteáza, a MASP-1 képes  

közvetlenül aktiválni az endotél sejteket, és proinflammatorikus jelátvitali útvonalakat 

indít be. A MASP-1 intracelluláris Ca2+ -szint emelkedést vált ki az endotél sejtekben, 

és aktiválja-e az NF B transzlokációt és p38 MAPK jelátviteli útvonalakat. A sejtek 

aktiválását a lektin út másik proteáza, a MASP-2 nem képes beindítani.  

• Az aktiválódás mechanizmusát két oldalról is felderítettem: egyrészt megmutattam, 

hogy a lektin út aktiválódásának meg kell történnie az endotél sejtek stimulálásához, 

másrészt megtaláltam az endotél sejtek felszínén a MASP-1 egyik lehetséges 

receptorát. 

•  A zimogén, inaktív MASP-1 R448Q mutáns nem indukálja az endotél sejteket. A 

MASP-1 specifikus inhibitorával, a C1inh-ral, és a MASP-1 S646A proteolítikusan 

inaktív muntánssal igazoltam, hogy az endotél sejtek aktiválódásáért a MASP-1 

proteáz aktivitása felel s.   

• Azonosítottam az endotél sejtek felszínén a MASP-1 receptorát. Ehhez in vitro

méréseket végeztem PAR analóg szubsztrátok segítségével  és megvizsgáltam az 

endotél sejtek  PAR expressziós mintázatát qPCR, agonisták és antagonisták 

segítségével. Végül bizonyítottam, hogy a A HUVEC sejtek funkcionális PAR4-et 

expresszálnak, melyek sejtfelszíni koncentrációja csökken MASP-1 kezelés hatására. 

• Mivel a  MASP-1 fiziológiásan PRM felismer  molekulákkal komplexben dimerként 

van jelen, kidolgoztam egy új MBL-MASP tisztítási eljárást, és igazoltam, hogy a 

hatást a vérb l tisztított komplex is kiváltja.  

• A MASP-1 szubsztrátjait proteomikai módszerekkel is azonosítottuk, és azt találtuk, 

hogy a MASP-1 a kallikrein-kinin rendszer mellett hozzájárul a bradikinin 

képz déshez. Ezzel felfedeztünk egy XII-es faktortól és kallikreint l független 

bradikinin képz dési útvonalat. A bradikinin képz dést rekombináns MASP-1 

fragmentumon kívül vérb l izolált MBL-MASP komplex-szel is megmutattam, ezzel 

tovább igazolva a jelenség fiziológiás jelent ségét. 



8 

A munka során nyert eredmények a véralvadási kaszkád, kallikrein-kinin rendszer, 

komplementrendszer, és gyulladáskeltés összefüggéseire mutatnak rá. Ezek az eredmények 

újabb kapcsolatot mutatnak meg az evolúciósan és funkcionálisan is összefügg  két f

kaszkádrendszer között. 

Els ként mutattam meg, hogy a MASP-1 képes az endotél sejtek közvetlen 

aktiválására, és emellett hasítja a nagymolekulasúlyú kininogént és bradikinint szabadít fel. A 

képz d  bradikinin vazoaktív peptidként aktiválja az endotél sejteket és gyulladáskelt

hatásával még inkább er síti a MASP-1 hatását. A MASP-1 tehát több úton is elindíthatja, és 

er sítheti az endotél sejtek által keltett gyulladásos reakciókat.  

Régóta ismert jelenség, hogy a komplementrendszer aktiválódása során képz d

anafilatoxinok  (pl. C3a és C5a) képesek gyulladási folyamatokat elindítani. Ezek a 

fragmentumok G-fehérje kapcsolt receptorokon keresztül hatnak a gyulladással összefügg

sejtekre, amilyenek például a leukociták és endotél sejtek. Az általam felfedezett folyamat 

azért tölthet be fiziológiásan fontos szerepet, mert a fent említett anafilatoxinok a komplement 

kaszkád kés bbi fázisában jelennek meg, amíg a MASP-1 a lektin út els  komponenseként 

aktiválódik, és azonnal kifejti gyulladáskelt  hatását környezetében.  
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