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Bevezetés 

A komplementrendszer egy ~50 tagú, vérben keringő oldott komponensekből, valamint 

sejtfelszíni receptorokból és regulátorokból álló fehérjehálózat, ami a veleszületett immunitás 

fontos pillére. A komplementrendszernek szerteágazó szerepe van az immunhomeosztázis 

fenntartásában: az antitestekre épülő védő funkciója mellett azonnali, antitestektől független 

védelmet is biztosít a szervezetnek sokféle patogén mikroorganizmussal szemben, valamint 

hozzájárul gyulladásos folyamatokhoz, részt vesz az immunkomplexek és apoptotikus sejtek 

eltávolításában, és több ponton is hidat képez a veleszületett és az adaptív immunválasz között. 

A komplementrendszer különböző, a szervezetet fenyegető veszélyre utaló molekuláris 

mintázatok felismerését követően három aktivációs úton, a klasszikus, a lektin és az 

alternatív/properdin úton keresztül aktiválódhat. A jel felismerését követően az útvonalra 

jellemző szerin proteáz zimogének kaszkádszerű aktivációja következik be. Az aktiválódott 

proteázok további komplement komponensek hasítása révén mindhárom útvonalon C3 

konvertáz komplexeket hoznak létre. A C3 konvertázok létrejöttét követően a komplement 

aktiváció egy központi kaszkádba torkollik, ami a komplement válasz nagyfokú felerősítéséhez 

és a rendszer effektor funkcióinak megjelenéséhez vezet. 

Az elmúlt évtizedekben számos betegségről, például az iszkémiás-reperfúziós 

szövetkárosodásról (IRI), a reumatoid artritiszről, az időskori makuladegenerációról és az 

Alzheimer-kórról bizonyították, hogy kialakulásában vagy súlyosbodásában szerepe van a 

komplementrendszer aktivitásának is. Ezek közül sok betegség esetében kimutatták, hogy 

valamely aktivációs útvonal hozzájárulása meghatározó. Erre a doktori munkám szempontjából 

legfontosabb példa a szívinfarktus, szélütés, szervátültetés vagy koszorúérműtét után jelentkező 

IRI, aminek kialakulásához a lektin út aktivitása járul hozzá jelentős mértékben. 

Az egyes útvonalakra specifikus inhibitorok hasznos alapkutatási eszközök lehetnek a 

három útvonal fiziológiás és patológiás szerepének feltárásában, és gyógyszerként is 

hasznosíthatók lehetnek. Nagy előnyük lenne az általános komplement inhibitorokhoz képest, 

hogy miközben célzottan blokkolják a betegségben érintett útvonalat, a másik két útvonal és a 

központi kaszkád zavartalanul betölthetné védelmi funkcióját. 

Az egyes aktivációs útvonalakat iniciáló szerin proteázok kézenfekvő célpontjai az 

útvonalszelektív inhibitorok fejlesztésének. Ehhez ideális kiinduló molekulák a célenzimhez 
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nagy kölcsönható felszíneken keresztül kötő kanonikus szerin proteáz inhibitorok és 

ellenanyagok, és ideális módszer az irányított evolúciós megközelítésen alapuló fágbemutatás. 

Az első útvonalszelektív kanonikus komplement inhibitorokat a témavezetőm, Pál Gábor 

által az ELTE Biokémiai Tanszéken vezetett Irányított fehérjeevolúció kutatócsoport és a Gál 

Péter által az MTA TTK Enzimológiai Intézetben vezetett Szerkezeti Biofizika kutatócsoport 

együttműködésében fejlesztették ki fágbemutatással. Ezek a molekulák, a MASP-1, illetve 

MASP-2 inhibitorok első két generációjának képviselői célzottan és hatékonyan gátolják a 

lektin utat. Az új inhibitorok alkalmazásával alapkutatási áttörést értek el, amikor feltárták a 

lektin út valós aktivációs mechanizmusát. A lektin út betegségekben való érintettsége miatt 

ezek a nem-emberi inhibitor vázakon létrehozott inhibitorok hatóanyagjelöltnek voltak 

tekinthetők, azonban az immunogenitás kockázata miatt kérdéses volt a terápiás potenciáljuk. 

Ezért témavezetőem elindított egy kísérletsorozatot olyan MASP inhibitorok kifejlesztésére, 

amelyek emberi keringésben jelenlévő proteáz inhibitorokon alapulnak. A fenti, 

hatóanyagfejlesztési célú projekt keretében, doktori munkám során egyik fő törekvése az volt, 

hogy a laboratóriumunkban meglévő tudással és tapasztalattal felvértezve kifejlesszem a 

MASP-2 inhibitorok harmadik generációját. Ezek a molekulák az immunogenitás kisebb 

kockázatának köszönhetően a korábbi inhibitoroknál nagyobb terápiás potenciállal 

rendelkezhetnek. 

Doktori munkám megkezdésekor a lektin úthoz sorolt harmadik szerin proteáznak, a 

2001-ben leírt MASP-3 enzimnek még egyetlen fiziológiás szubsztrátja sem volt ismert, így az 

enzim szerepe azonosításra várt. Mint minden hasonló esetben, ennek a kérdésnek a 

megválaszolásában is hasznos eszköznek ígérkezett egy, az enzimre specifikus inhibitor, 

viszont ilyen molekula a természetből nem ismert. Ezért másik fő célkitűzésem az volt, hogy 

kifejlesszek egy hatékony és specifikus MASP-3 inhibitort, amivel azonosíthatnánk a MASP-3 

szubsztrátjait és ezáltal az enzim funkcióit. Doktorandusz éveim alatt jelentek meg az első 

tanulmányok, amelyek hol valószínűsítették, hol cáfolták azt, hogy a MASP-1 vagy a MASP-3 

lehet felelős a D-faktor aktiválásáért, ami közvetlen kapcsolatot jelentene a lektin út és az 

alternatív út között. Ez a kérdés később komoly vita tárgyát képezte az irodalomban. Ez 

különösen izgalmassá tette a munkát, mert tudtam, hogy amennyiben sikerrel járok, az inhibitor 

alkalmazásával bizonyító erejű eredményeket érhetünk el ennek a kérdésnek a tisztázásában. 
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Célkitűzések 

Doktori munkám során két fő célkitűzésem volt. A MASP inhibitorok első két 

generációjának alkalmazásával elért eredmények ismeretében, az inhibitorok kérdéses terápiás 

potenciálja miatt témavezetőm kezdeményezésére a két kutatócsoport új, harmadik generációs, 

emberi fehérjén alapuló lektin út gátlók kifejlesztése irányában folytatta az együttműködést, 

immár hatóanyag-fejlesztési céllal. Ebben a fejlesztésben kaptam központi szerepet. Doktori 

munkámban az alábbi célokat igyekeztem elérni: 

• A fágbemutatás módszerével feltérképezem az emberi és patkány MASP-2 enzimek 
aminosav preferencia mintázatát egy emberi vérben jelenlévő inhibitor vázon. 

• A kapott mintázatok alapján megtervezem és előállítom a MASP-2 inhibitorok 
harmadik generációját, törekedve arra, hogy legyen köztük az emberi és a patkány 
MASP-2 enzimet egyaránt nagy affinitással gátló változat. 

• Meghatározom az inhibitorok kötéserősségét emberi és patkány MASP-2, valamint 
emberi MASP-1 és MASP-3 enzimekkel szemben. 

• Jellemzem az inhibitor variánsok lektin út gátló képességét és útvonalszelektivitását 
különböző útvonalspecifikus komplement ELISA tesztekben. 

Doktorandusz éveim kezdetén még nem volt ismert a MASP-3 fiziológiás szubsztrátja és az 

enzim funkciója. Doktori munkám másik fő törekvése egy hatékony és specifikus MASP-3 

inhibitor kifejlesztése volt a következő célkitűzések mentén: 

• A fágbemutatás módszerével feltérképezem a MASP-3 enzim aminosav preferencia 
mintázatát egy, a feladatra alkalmas inhibitor vázon. 

• A kapott mintázat alapján megtervezem és előállítom a MASP-3 enzim első 
specifikus inhibitorát. 

• Meghatározom az inhibitor kötéserősségét aktív emberi MASP enzimekkel és 
zimogén MASP-3 fehérjével szemben. 

• Komplement ELISA tesztekben megvizsgálom a MASP-3 szerepét a 
komplementrendszer aktivitásában, illetve szabályozásában. 

• Jellemzem az inhibitor specificitását véralvadási és plazma „pull-down” 
kísérletekben. 

• Az inhibitor alkalmazásával azonosítom a MASP-3 fiziológiás szerepét és 
szubsztrátját. 
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Alkalmazott módszerek 

Fágbemutatás 

A MASP-2 inhibitorok harmadik generációja és a szelektív MASP-3 inhibitor kifejlesztéséhez 

az irányított evolúciós megközelítésen alapuló fágbemutatás módszerét alkalmaztam. Az 

inhibitorfejlesztés kiinduló molekulájaként az emberi vérben keringő TFPI1 fehérje második 

Kunitz doménjét (TFPI1 D2) választottuk, amiről leírták, hogy képes a MASP-2 gyenge 

gátlására. A TFPI1 D2 domént kifejeztem az M13 bakterifág felszínén a p8 burokfehérjéjéhez 

kapcsoltan. A TFPI1 D2 kanonikus inhibitor hurok régióját randomizáltam és a TFPI1 D2-fág 

könyvtárat szelektáltam emberi, illetve patkány MASP-2, valamint emberi MASP-3 enzimhez 

való kötésre. Az irányított evolúciós kísérletek eredményei alapján három új MASP-2 inhibitor 

variánst (TFMI-2a-c) és egy új MASP-3 inhibitor variánst (TFMI-3) terveztem. 

Rekombináns fehérje expresszió 

A TFPI1 D2 domént és a négyféle új MASP inhibitor variánst fúziós fehérjeként termeltettem 

E. coli sejtekben, majd a fúziós partnertől elválasztva homogén formában izoláltam egy, a 

laboratóriumunkban korábban kidolgozott eljárás szerint. 

In vitro egyensúlyi enzimgátlási mérések 

Meghatároztam az összes inhibitor egyensúlyi inhibíciós állandóját (KI) mindhárom emberi 

MASP enzimmel szemben. A TFPI1 D2 és a TFMI-2 variánsok KI értékét patkány MASP-2 

enzimmel szemben is megmértem. 

Felületi plazmon rezonancia mérések 

Felületi plazmon rezonancia mérésekben vizsgáltam a TFMI-3 inhibitor kölcsönhatását az 

emberi MASP-3 enzim zimogén és aktivált formájával. 

Komplement ELISA tesztek 

Az inhibitorok lektin út gátló tulajdonságait számos különböző, emberi szérummal kivitelezett 

komplement ELISA tesztben jellemeztem. 

Az inhibitorok specificitásának jellemzéséhez Pál Gábor és Szász Róbert véralvadás 

mérésekkel, Kocsis Andrea a TFMI-2b patkány szérumban mutatott lektin út gátló hatásának 

vizsgálatával, Körtvély Előd a TFMI-3 variánssal elvégzett plazma „pull-down” kísérletekkel 

járult hozzá. Oroszlán Gábor végezte el szérum és plazma mintákkal azokat a kísérleteket, 

amelyek megmutatták, hogy a TFMI-3 gátolja a zimogén D-faktor aktiválódását. 
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Eredmények és következtetések 

A MASP-2 terápiás célú gátlása irányított fehérjeevolúcióval kifejlesztett inhibitorokkal 

1. Az irányított evolúciós megközelítésen alapuló fágbemutatás módszerével feltérképeztem 

az emberi és patkány MASP-2 aminosav preferencia mintázatát az emberi vérben keringő 

TFPI1 második Kunitz doménjének (TFPI1 D2) kanonikus hurok régiójában. 

Megállapítottam, hogy a két enzim aminosav preferenciái a legtöbb evolvált pozícióban 

hasonlítanak, ugyanakkor a P3 pozícióban lényegi különbséget is azonosítottam közöttük. 

2. A kapott mintázatok alapján megterveztem a MASP-2 inhibitorok harmadik 

generációjának képviselőit. Az emberi MASP-2 által szelektált konszenzus szekvenciát 

hordozó változat a TFMI-2a nevet kapta. A TFMI-2a P3 Pro csoportja a patkány MASP-2 

gátlása szempontjából előnytelen, ami előre vetítette, hogy a TFMI-2a affinitása a patkány 

enzimmel szemben alacsony lesz. Ezért létrehoztam olyan változatokat (TFMI-2b és 

TFMI-2c) is, amelyek minden pozícióban mindkét enzim által elfogadható oldalláncot 

hordoznak, így képesek lehetnek mindkét enzim hatékony gátlására. 

3. Egyensúlyi enzimgátlási mérésekben megállapítottam, hogy a TFMI-2 variánsok nem 

gátolják a MASP-1 vagy MASP-3 enzimeket, és az emberi és patkány MASP-2 enzimmel 

szemben meghatározott KI értékeik összhangban vannak az enzimek aminosav preferencia 

mintázatával. A TFMI-2a az emberi MASP-2 eddig létrehozott legnagyobb affinitású 

monospecifikus inhibitora, viszont a patkány enzimet valóban csak kis affinitással gátolja. 

A TFMI-2b ugyanakkor hatékonyan gátolja az emberi és a patkány MASP-2 enzimet is. 

4. Komplement ELISA tesztekben igazoltam, hogy emberi szérumban az összes TFMI-2 

variáns hatékony és szelektív lektin út inhibitor. A TFMI-2a és TFMI-2b minden tesztben 

hatékonyabbnak bizonyult az SGMI-2 molekulánál, a korábban létrehozott legerősebb 

MASP-2 inhibitornál. 

5. Különösen fontos, hogy a TFMI-2 variánsok képesek teljes mértékben gátolni az 

előaktivált PRM:MASP komplexek általi C4 depozíciót, vagyis képesek gyorsan, a 

MASP-2 fiziológiás szubsztrátjával, a C4 fehérjével versengve is stabil 

PRM:MASP-2:TFMI-2 komplexet képezni. Ez feltétele lehet az akut IRI kezelésére való 
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alkalmasságnak, és a rendelkezésre álló információk alapján elképzelhető, hogy a MASP-2 

gátló ellenanyagok nem rendelkeznek ezzel a képességgel. 

6. Az állatkísérletek megalapozása érdekében kimutattuk, hogy a TFMI-2b patkány 

szérumban is gátolja a lektin út aktivitását. Az eredmények összessége alapján a TFMI-2b 

alkalmas helyettesítője lehet a TFMI-2a variánsnak az inhibitorral való kezelés, illetve a 

MASP-2 gátlás in vivo hatásait patkányokon vizsgáló kutatásokban. 

7. A véralvadás TFMI-2 variánsok általi gátlása súlyos mellékhatásokhoz vezethetne, ezért 

standard klinikai tesztekben vizsgáltuk, hogy az inhibitorok befolyásolják-e a véralvadást. 

Az eredmények alapján az inhibitoroknak nincs jelentős hatásuk a véralvadásra. 

8. Az eredmények összessége alapján kijelenthető, hogy a TFMI-2 variánsok a 

komplementrendszer és a véralvadási kaszkád szerin proteázai közül kizárólag a MASP-2 

enzimet gátolják. A TFMI-2 variánsok megfeleltek a célkitűzésekben megfogalmazott 

követelményeknek és ígéretes hatóanyagjelölt molekulák az akut IRI kezelésére. 

A MASP-3 szerepének feltárása irányított fehérjeevolúcióval kifejlesztett inhibitorokkal 

9. Fágbemutatással feltérképeztem az emberi MASP-3 aminosav preferencia mintázatát a 

TFPI1 D2 kanonikus hurok régiójában. Megállapítottam, hogy a MASP-3 által szelektált 

szekvencia mintázat különösen hidrofób, ami összhangban van azzal, hogy a MASP-3 

szubsztrátkötő árka szintén apoláros természetű. Az egyes pozíciókban a MASP-3 

legfeljebb négyféle, mind kémiai karakterüket, mind méretüket tekintve hasonló aminosav 

oldalláncot választott ki. Ez azt mutatja, hogy a MASP-3 szigorú feltételeket támaszt az 

inhibitor felé, és csak azzal az inhibitorral lép kölcsönhatásba, ami ezeknek mind megfelel. 

10. A kapott szekvencia mintázat alapján előállítottam a MASP-3 által szelektált konszenzus 

szekvenciát hordozó TFMI-3 inhibitort. 

11. Egyensúlyi enzimgátlási mérésekben megállapítottam, hogy a TFMI-3 nagy affinitással 

gátolja az aktív MASP-3 enzimet, és nem gátolja a MASP-1 vagy MASP-2 enzimeket. 

Ezzel a TFMI-3 lett az elsőként létrehozott nagy affinitású és szelektív MASP-3 inhibitor. 

Felületi plazmon rezonancia mérésekben megerősítettem, hogy a TFMI-3 nagy affinitással 

köt a MASP-3 enzimhez és kimutattam, hogy nincs kölcsönhatás az inhibitor és a zimogén 

MASP-3 fehérje között. 
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12. Emberi szérummal elvégzett útvonalszelektív komplement ELISA tesztekben igazoltam, 

hogy a MASP-3 ebben a közegben nem járul hozzá a komplementrendszer aktivitásához 

és nem vesz részt a komplement aktivitás szabályozásában. Az eredmények egyben azt is 

igazolták, hogy a TFMI-3 a MASP-3 enzimen kívül nem gátol más komplement szerin 

proteázt számottevő hatékonysággal. 

13. A TFMI-3 specificitásának alaposabb jellemzése érdekében megvizsgáltuk, hogy az 

inhibitor befolyásolja-e a véralvadás folyamatát. Az inhibitor nem volt hatással a 

véralvadásra, vagyis nem gátolja a véralvadási kaszkád szerin proteáz enzimeinek egyikét 

sem. Plazma „pull-down” kísérletekben megvizsgáltuk, hogy milyen fehérjékhez köt az 

inhibitor. A TFMI-3 csalival csak a MASP-3 enzimet, és a fikolin H mintázatfelismerő 

molekulát tudtuk izolálni, amiről már ismert volt, hogy a vérben a MASP-3 túlnyomórészt 

ezzel alkotott komplexben kering. Az eredmények alapján a TFMI-3 monospecifikus, 

emberi plazmában kizárólag a MASP-3 enzimhez köt számottevő affinitással. 

14. Megvizsgáltuk a TFMI-3 hatását egy olyan tesztben, amelyben követhető a zimogén D-

faktor szérum, illetve plazma mintákban végbemenő aktiválódása. A TFMI-3 1 µM 

koncentrációban teljes mértékben gátolta a zimogén D-faktor aktiválódását citráttal kezelt, 

EDTA kezelt és hirudinnal kezelt plazma mintákban, és jelentős mértékben lassította a 

folyamatot szérumban. Ez bizonyította, hogy nyugalmi körülmények között a MASP-3 a 

D-faktor kizárólagos aktivátora. Ez alapján a komplementrendszer lektin és alternatív 

aktivációs útvonalai között valóban létezik a már feltételezett kapcsolat, ráadásul 

meghatározó: az alternatív út működése alapvetően egy másik útvonalhoz sorolt enzim, a 

MASP-3 aktivitásától függ (1. Ábra). Az eredmények alapján a MASP-3 enzim legalább 

részben aktivált állapotban kell, hogy keringjen a nyugvó vérben. 



 

 

 

15. A s
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1. Ábra -  A MASP

A MASP
meghatározó fontosságú kapcsolat áll fent, mert nyugvó körülmények 
között kizárólag a MASP
és ezáltal az alternatív út m

A saját és irodalmi 

Egészséges, nyugvó állapotban

része eddig nem azonosított aktivátor(ok) m

vérben, és a D

ködőképességé

aktiválódnak, 

faktor aktiválás 

közvetlenül is aktiválni a D

egér szérum mintákban is tapasztalható gyenge 

készítése során aktiválhat annyi D

aktivitást eredményez a kísérletekben.

A MASP-3 a D

A MASP-3 révén a lektin út és az alternatív út között alapvet
meghatározó fontosságú kapcsolat áll fent, mert nyugvó körülmények 
között kizárólag a MASP
és ezáltal az alternatív út m

aját és irodalmi eredmények elemzés

Egészséges, nyugvó állapotban

része eddig nem azonosított aktivátor(ok) m

vérben, és a D-faktor aktiválása révén folyamatosan biztosítja az alternatív út 

képességét. Fertő

és aktiválják a még zimogén MASP

aktiválás ütemét

közvetlenül is aktiválni a D

egér szérum mintákban is tapasztalható gyenge 

készítése során aktiválhat annyi D

aktivitást eredményez a kísérletekben.

3 a D-faktor kizárólagos aktivátora nyugvó emberi vérben

3 révén a lektin út és az alternatív út között alapvet
meghatározó fontosságú kapcsolat áll fent, mert nyugvó körülmények 
között kizárólag a MASP-3 felel
és ezáltal az alternatív út mű

eredmények elemzés

Egészséges, nyugvó állapotban, a fiziológiás inhibitorral nem rendelkez

része eddig nem azonosított aktivátor(ok) m

faktor aktiválása révén folyamatosan biztosítja az alternatív út 

őzés vagy sérülés esetén

aktiválják a még zimogén MASP

ütemét. Eredményeink alapján 

közvetlenül is aktiválni a D-faktort. Ez magyarázhatja, hogy MASP

egér szérum mintákban is tapasztalható gyenge 

készítése során aktiválhat annyi D

aktivitást eredményez a kísérletekben.
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faktor kizárólagos aktivátora nyugvó emberi vérben

3 révén a lektin út és az alternatív út között alapvet
meghatározó fontosságú kapcsolat áll fent, mert nyugvó körülmények 

3 felelős a zimogén D
űködőképességének biztosításá

eredmények elemzése alapján a következ

a fiziológiás inhibitorral nem rendelkez

része eddig nem azonosított aktivátor(ok) működése miatt aktív formában van jelen a

faktor aktiválása révén folyamatosan biztosítja az alternatív út 

zés vagy sérülés esetén

aktiválják a még zimogén MASP

redményeink alapján 

faktort. Ez magyarázhatja, hogy MASP

egér szérum mintákban is tapasztalható gyenge 

készítése során aktiválhat annyi D-faktort, am

aktivitást eredményez a kísérletekben. 

faktor kizárólagos aktivátora nyugvó emberi vérben

3 révén a lektin út és az alternatív út között alapvet
meghatározó fontosságú kapcsolat áll fent, mert nyugvó körülmények 

s a zimogén D-faktor aktiválásáért 
képességének biztosításá

e alapján a következ

a fiziológiás inhibitorral nem rendelkez

ködése miatt aktív formában van jelen a

faktor aktiválása révén folyamatosan biztosítja az alternatív út 

zés vagy sérülés esetén a gyulladási és alvadási proteázok 

aktiválják a még zimogén MASP-3 készletet, ezáltal tovább növelve a 

redményeink alapján szérumban 

faktort. Ez magyarázhatja, hogy MASP

alternatív út aktivitás: a trombin a minták 

faktort, ammennyi 

faktor kizárólagos aktivátora nyugvó emberi vérben

3 révén a lektin út és az alternatív út között alapvető, 
meghatározó fontosságú kapcsolat áll fent, mert nyugvó körülmények 

faktor aktiválásáért 
képességének biztosításáért. 

e alapján a következő kép rajzolódik ki. 

a fiziológiás inhibitorral nem rendelkez

ködése miatt aktív formában van jelen a

faktor aktiválása révén folyamatosan biztosítja az alternatív út 

a gyulladási és alvadási proteázok 

3 készletet, ezáltal tovább növelve a 

szérumban a trombin képes lehet 

faktort. Ez magyarázhatja, hogy MASP-3 hiányos emberi és 

alternatív út aktivitás: a trombin a minták 

már kimutatható alternatív út 

faktor kizárólagos aktivátora nyugvó emberi vérben 

ő, 
meghatározó fontosságú kapcsolat áll fent, mert nyugvó körülmények 

faktor aktiválásáért 

 kép rajzolódik ki. 

a fiziológiás inhibitorral nem rendelkező MASP-3 jelent

ködése miatt aktív formában van jelen a

faktor aktiválása révén folyamatosan biztosítja az alternatív út 

a gyulladási és alvadási proteázok 

3 készletet, ezáltal tovább növelve a 

a trombin képes lehet 

3 hiányos emberi és 

alternatív út aktivitás: a trombin a minták 

kimutatható alternatív út 

 

 kép rajzolódik ki. 

3 jelentős 

ködése miatt aktív formában van jelen a 

faktor aktiválása révén folyamatosan biztosítja az alternatív út 

a gyulladási és alvadási proteázok 

3 készletet, ezáltal tovább növelve a 

a trombin képes lehet 

3 hiányos emberi és 

alternatív út aktivitás: a trombin a minták 

kimutatható alternatív út 
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