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BEVEZETÉS 

A szervezet egészséges működése feletti őrködés az immunrendszer feladata. Hatalmas 

apparátus védekezik a kórokozók folyamatos támadása ellen, távolítja el az elszabadult rákos, 

vagy pusztuló sejteket, amelyek veszélyt jelentenek a többi, ép sejt számára.  

Az immunválasz egyik módja az adaptív, főként antitesteken alapuló immunitás, a másik 

a természetes, vagy veleszületett immunitás. Az antitestek nagyon specifikusan ismerik fel 

ellenségként, az antigént, és indítják be az elpusztításukra hivatott sejt- és molekuláris szintű 

effektor folyamatokat. A beavatkozás hatékonysága azonban sok esetben a gyorsaságon múlik. 

Az antitestek kialakulásához és felszaporodásához hetek szükségesek, és ezalatt a támadó nagy 

károkat okozhat. A természetes immunitás a kórokozók azonnali fékentartásával időt biztosít a 

hatékony adaptív immunválasz felépülésére. A természetes immunitást adó elemek közé 

tartoznak a gyulladást, lázat okozó, nemantigén-specifikus vegyületek, mintázat felismerő 

receptorok és a komplementrendszer. Ez utóbbi a legalább 35 enzimet, receptort, egyéb 

fehérjéket magába foglaló kaszkád antitestektől függetlenül, a saját, normális sejtekétől eltérő 

molekuláris mintázatokon keresztül képes felismerni, megjelölni és elpusztítani a patogéneket, 

vagy a veszélyes módon megváltozott saját sejteket. 

„A komplementrendszer, avagy üldögélés az időzített bombán” címet adta Falus András 

immunológiai ismeretterjesztő könyvében annak a fejezetnek, amely a komplementrendszert 

mutatja be (Falus, 1999). Valóban, jól irányított szabályozás hiányában ez a gyors és hatékony 

tisztító mechanizmus a saját szövetek ellen irányulhat, ami súlyos károsodást eredményez. A 

komplementrendszer jelentőségét, szerepét immunológiai és nem-immunológiai eredetű 

életfolyamatokban és betegségekben, az utóbbi években egyre több kutatás hangsúlyozza. A 

világon számos molekuláris biológiai, immunológiai szakterületen és a klinikumban 

tevékenykedő csoport kapcsolódik be a komplementrendszer bonyolult működésének 

vizsgálatába. A részfolyamatok mechanizmusai, a kölcsönható partnerek tulajdonságai, az egyes 

komponensek szerkezeti-kémiai jellemzése közelebb visz többek között olyan milliókat érintő 

betegségek hátterének megértéséhez, mint az allergia, asztma, Alzheimer-kór, valamint az 

infarktus, vagy a szélütés (stroke) során bekövetkező iszkémiás reperfúziós sérülés.  

Az Enzimológiai Intézetben Gál Péter és Závodszky Péter irányításával működő 

komplement csoportban az elmúlt évek jelentős eredményeket hoztak a klasszikus út és a lektin 

út szerin proteázainak szerkezetét és működését célzó kutatásokban. Az ELTE Biokémia 

Tanszékén Gráf László vezetésével nagy múltra tekintő hagyományai vannak a szerin proteázok, 
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különösen a tripszin vizsgálatának. A tanszéken (és egyben Magyarországon is) Pál Gábor 

honosította meg fágbemutatással történő modern irányított fehérje-evolúciós megközelítéseket. 

Ebben a szellemi környezetben vállalkozhattam arra, hogy a komplementrendszer lektin útjának 

kulcsenzimét, a MASP-2-t, annak működését, autoaktiváció képességének szerkezeti hátterét 

tanulmányozzam, valamint eddig nem létező, a lektin útra specifikus inhibitor tervezésébe 

fogjak. A remélt eredmények azzal kecsegtettek, hogy általuk jobban megismerjük a MASP-ok 

és rajtuk keresztül más komplement proteázok aktiválódási mechanizmusát, valamint egy 

útspecifikus inhibitor birtokában új funkciókat rendelhetünk ezekhez az enzimekhez.Távolabbra 

tekintve az eredmények segítségével terápiás szempontból ígéretes gyógyszerjelöltek birtokába 

juthatunk.
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1 IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

1.1 A komplementrendszer  

1.1.1 Története és jelentőségének felismerése 

A komplementrendszer története egyidejű az immunológiáéval, ami a 19. sz. második 

felében kezdődött. Már ekkor megfigyelték, hogy a véráramba fecskendezett mikroorganizmusok 

hamar elpusztulnak, ezáltal a vér megőrzi sterilitását. 1884-ben Grohmann kísérletesen igazolta, 

hogy a sejtmentes szérum is képes ugyanerre a „tisztításra”. A legelsők között volt Fodor József, 

a budapesti egyetem professzora, aki nagyszerű eredményeket ért el a szervezet fertőzésekkel 

szembeni védekezésének vizsgálatában. Felismerte, hogy az egészséges állatok vérében 

nincsenek baktériumok, sőt a mesterségesen bevitt kórokozók is hamar eltűnnek belőle. Ezt a 

jelenséget kémcsőben is megfigyelte, amikor friss vérbe lépfene bacillust fecskendezett. A 

kórokozók pusztulása a friss vér baktericid tulajdonságát igazolta. Fodor József eredményeit 

világszerte nagy érdeklődés és elismerés kísérte (Karasszon és Csaba, 1992). 1888-ban Nuttall is 

megerősítette, hogy a fibrinmentes szérum, tehát a vérplazma is baktericid hatású, de tárolás 

során ez a képessége fokozatosan csökken, illetve hő hatására elvész. Buchner vezette be 1889-

ben az „alexin” fogalmát, ami védő anyagot jelentett. Az alexin működését egy enziméhez 

hasonlította, amely a baktérium membránját megtámadva a kórokozó ozmotikus sokk általi 

pusztulásához vezet. A következő években egymást érték az újabb felfedezések az „alexin” 

tulajdonságairól. Bordet kimutatta, hogy egyrészt léteznek hőstabil, specifikus antitestek, 

amelyek szelektíven ismernek fel antigéneket, másrészt ezek mellett minden normál szérumban 

működik egy hővel inaktiválható, nemspecifikus rendszer is, amely lítikus hatását nem 

önmagában, hanem csak az antitestek jelenlétében fejti ki. Ehrlich és Morganroth használta 

először a „komplement” terminológiát, utalva arra, hogy a nemspecifikus rendszer aktiválódása 

követi és kiegészíti az antitesteknek az antigénhez való kötődésén keresztül kifejtett hatását. 

Elméletük szerint az immunsejtek felszínén specifikus receptorok vannak az antigén 

felismerésére. Az antigénnel való találkozás után a sejtek receptorain kialakul a specifikus 

antigén felismerő hely, majd miután létrejön az antigén antitest kölcsönhatás, az antitesten egy 

eltérő kötőhelyükkel aktiválják a komplementet. Az 1910-es években születtek az első 

komplement kémiai eredmények, amelyek alapján kimondták, hogy az alexin vagy komplement 

aktivitás specifikus antitestek és immunológiailag nemspecifikus fehérje komponensek 

együttműködésének köszönhető. A következő 50 évben sorra fedezték fel az egyes komplement 

fehérjéket és kialakult a kaszkádszerű aktiválódás elmélete is (Volanakis and Frank, 1998).  
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A komplementrendszer valódi jelentőségének felismerése azzal kezdődött, hogy a 

klasszikus útvonal felfedezése után az 1950-es években Pillemer igazolta, létezik egy másik, 

mégpedig antitestektől független komplement aktiválódási útvonal is. Ezt Pillemer properdin 

útvonalnak nevezte el, de a későbbiekben alternatív útvonalként vált ismertté (Pillemer et al., 

1954). A „legfiatalabb” útvonal, amely szintén antitest-független immunválaszt ad, a lektin út, 

amelynek létét Ikeda és munkatársai igazolták (Ikeda et al., 1987). 

Tudásunk a komplementrendszer molekuláiról, aktiválódási mechanizmusairól és 

különösen fiziológiás és patofiziológiás szerepéről évről évre folyamatosan bővül. 100 évvel a 

felfedezése után a komplementrendszer jelentőségének megítélése drasztikusan megváltozott. Ma 

már nem úgy tekintünk rá, mint az antitestes immunválasz „komplementerére”, amely csak a 

baktériumok hatékonyabb elpusztításában játszik szerepet. Az antitestek jelenlétét nem igénylő 

immunválasz során a vészjelzéseket (danger signal) a patogénekre, megváltozott (pl. apoptotikus, 

sérült, fertőzött) saját sejtekre jellemző molekuláris mintázatok, úgynevezett PAMP-ok (patogen-

associated molecular pattern) adják. A lektin és az alternatív útvonal, de bizonyos esetekben (C-

reaktív fehérje hatására) a klasszikus útvonal felismerő molekulái a PAMP-ok jelenlétében 

azonnal beindítják a komplement rendszert. Ez a gyors aktiválódás, amely akár napokkal is 

megelőzheti az adaptív immunválaszt, jelenti az első védelmi vonalat. A komplement óriási 

apparátusának tagjai gyors kölcsönhatással kommunikálnak egymással és ez a hálózat képes arra, 

hogy irányítsa és összekapcsolja az antitest alapú immunválasz és a gyulladásos reakciók 

folyamatait. A komplementrendszer a veleszületett immunitás fontos eleme, de ezen kívül 

kapcsolatot is teremt a veleszületett és az adaptív immunitás között (Markiewski et al., 2007). A 

komplementrendszer az immunsejtekkel együttműködve nagyon hatékony tisztító 

mechanizmusokat biztosít a szervezet számára a fertőzésekkel szemben. Ha azonban ennek a 

finoman szabályozott rendszernek az egyensúlya felborul, és a komplement aktiválódás nem a 

megfelelő helyen, vagy nem a megfelelő jelre indul el, akkor ez súlyos szövetkárosodáshoz 

vezet. Egyre több, nem immunológiai eredetű betegségről mutatják ki, hogy a 

komplementrendszer aktiválódása is hozzájárul a patogenezishez. A komplementrendszerrel 

foglalkozó tudományos közlemények számának növekedése és a gyógyszerkutatás felől érkező 

fokozott figyelem mutatja, hogy a komplementrendszer fiziológiás szerepének mélyebb 

megértése évtizedek óta várat magára, és egy ilyen megértéstől komoly előrelépéseket várnak a 

gyógyászatban. 
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1.1.2 Felépítése és aktiválódása 

A komplementrendszer az immunrendszer részeként elsődleges védelmi vonalat képez a 

szervezetet támadó patogének ellen. A komplement a vérben egymással kölcsönható legalább 35 

fehérje összetett hálózata. A komponensek között vannak a plazmában oldottak és 

sejtmembránhoz kötöttek, funkcionális szempontból az egyes komponensek lehetnek enzimek, 

receptorok, illetve mediátorok.  

1-1. ábra 

A komplementrendszer 
három aktiválódási 
útvonala és ezek funkciói 

 

Mai ismereteink szerint három aktiválódás útvonala létezik (1-1. ábra), amelyek 

alapvetően az iniciáló jelben térnek el egymástól: a klasszikus út számára az immunkomplexek, 

illetve antitestektől független módon a C-reaktív protein, a lektin út számára a patogének 

sejtfelszíni szénhidrát egységei jelentik az iniciáló jelet. A harmadik útvonal az alternatív út, 

amely spontán aktiválódik, kismértékben állandón bekapcsolt, de szigorúan szabályozott 

aktivitással rendelkezik. A felismerő komplexek kötődése után egymást követő proteolitikus 

hasítások révén, kaszkádszerűen aktiválódnak az egyes útvonalak enzimei.  A kiindulási jelhez 

képest komoly jelerősítés figyelhető meg, egyre nagyobb számú résztvevővel és egyre gyorsuló 
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ütemben lavinaként halad előre a folyamat. A végső végrehajtó egység a membránkárosító 

komplex, amely számos fehérje asszociációjával épül fel. A baktérium, vagy a veszélyesen 

megváltozott saját sejt lipid kettősrétegéhez kapcsolódik, és nagyméretű pórust alakít ki rajta, 

ami a sejt lízisét és pusztulását okozza. A három útvonal egymástól függetlenül indul el, de 

vannak találkozási pontjaik. A klasszikus és a lektin út a C4 és C2 fehérjék hasítási termékeiből 

összeálló C3 konvertáznál (C4b2a) egyesül. Az alternatív út egy ettől eltérő C3 konvertázzal 

rendelkezik. A komplement központi fehérjéjének tekinthető a C3, amelyet a C3 konvertázok 

C3a-ra és C3b-re hasítanak, illetve a C5 fehérje, amelyből C5a és C5b lesz a C5 konvertázok 

hatására. A C5b keletkezésétől kezdve a három útvonal egyesül, és egyetlen közös útvonalon 

halad tovább (Gál et al., 2006). A komplementrendszer aktiválódása a patogének felszínén megy 

végbe. A kezdeti szakasz központi komponensei, a C4 és a C3, tioészter kötéssel rendelkező, 

reaktív fehérjék. A tioészter kötésükön keresztül a már hasított fehérjék, a C4b és a C3b, nagy 

mennyiségben kovalens kötéssel a megtámadott sejt felszínére rakódnak (1-2. ábra). Ez a lokális 

koncentrációnövekedés megkönnyíti a soron következő fehérjék kötődését és ezzel a 

komplement kaszkád hatékony előre haladását. Nagy jelentőségük van a komplement effektor 

funkcióinak kialakulásában, hiszen a sejtfelszínhez kötött C3b opszoninként szolgál a fagociták 

számára, ami a megjelölt sejt gyors bekebelezését eredményezi.  

1-2. ábra 

A tioészter kötéssel rendelkező C3b és C4b 
sejtfelszíni lerakódása és szabályozása.  
(Caprioli et Remuzzi, 2007 cikke alapján). 
A saját sejtek felszínére rakódó C3b 
molekulákhoz az emlős sejtekre jellemző 
komplement regulátor fehérjék kötődnek 
(pl. H faktor, MCP membrán kofaktor 
protein). Az I faktor, amely egy szerin 
proteáz, felismeri ezeket a szabályzó 
fehérjéket, és a komplexhez kötődve 
hasítja a C3b-t, ezzel megakadályozva a 
saját sejtek opszonizációját. A patogének 
sejtfelszínén ezzel szemben nincsenek 
védelmet jelentő komplement fehérjék, 
ezért a nagy mennyiségben felhalmozódó 
C3b és C4b molekulák jelenlétében a 
komplement rendszer működése 
hatékonyan mehet végbe. 

1.1.3 A komplement aktiválódási útvonalai 

A klasszikus út a legrégebben felfedezett, és ezáltal legrészletesebben feltárt aktiválódási 

útvonal. Felismerő molekulája a C1q fehérje, amely az antigénhez kapcsolódó IgG és IgM 
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antitestek komplexeihez kötődik. A C1q tulipáncsokorra emlékeztető szerkezetében hat 

globuláris fej és hat kollagénszerű szálból összefonódó szár található. A fejek felelősek az 

immunkomplexekhez való kötődésért, míg az enzimatikus hatást kifejtő komponens a szárakhoz 

kapcsolódó, kétféle szerin proteázból álló C1s-C1r-C1r-C1s heterotetramer (1-3. ábra) A tetra-

mer elhelyezkedése nem ismert pontosan, az egyik modell szerint a szárakra tekeredve, egy újabb 

elképzelés szerint a szálak által alkotott tér belsejében található (Gaboriaud et al., 2004 és 

Phillips et al., 2009). Miután a C1q kölcsönhatásba lépett az immunkomplexszel, 

konformációváltozást szenved, aminek következtében a C1r autoaktiválódik és hasítja a C1s-t. A 

C1s ezután két szubsztrátját, a C4 és C2 fehérjéket hasítja, amelyekből kialakul a C3-konvertáz.  

A lektin út alig 25 éve ismert (Ikeda et al., 1987), és mind működése, mind pedig a 

szerepe sokkal kevésbé tisztázott, sok ponton ismeretlen. Kiemelt fontosságú komplement 

aktiválódási mechanizmus, hiszen amíg a klasszikus út alapjául szolgáló adaptív immunválasz 

kialakulásához 1-2 hétre van szükség, addig a lektin út, bár kevésbé kifinomult, de azonnali 

választ ad, ami súlyos fertőzések elkerülését teszi lehetővé. A klasszikus úthoz képest a lektin út 

változatosabb felépítésű fehérje komplexek működésén alapul.   Az előbbihez hasonló módon 

aktiválódik, de itt a felismerő egység többféle szupramolekuláris komplex lehet. Ezek közül a 

legalaposabban tanulmányozott a mannóz-kötő lektin (MBL), ami a mikroorganizmusok 

felszínén lévő, jellegzetes mannóz vagy N-acetil-glükózamin alapú szénhidrát mintázatot ismeri 

fel. Néhány éve derült fény arra, hogy az MBL-hez hasonlóan fikolinok is részt vesznek a lektin 

út iniciálásában. Háromféle fikolin ismert, L-, H- és M-fikolinok, mindegyikük aktiválja a 

komplementet, mégpedig N-acetil-glükózamin egységekhez kapcsolódva (Matsushita and Fujita, 

2001). Az MBL-re és a fikolinokra is jellemző, hogy egynemű polipeptid láncokból állnak, de 

sokféle homooligomer formában léteznek, amelyek a patogén felszínéhez eltérő affinitással 

kötődnek, és eltérő összetételben hordozzák a proteázokat is. 

A lektin út összetettségét mutatja, hogy míg a klasszikus út kezdeti szakaszában két, jól 

definiált szerepű szerin proteáz aktiválódik, addig a lektin útnak több, sokkal kevésbé jellemzett 

enzime van. Ezek a mannóz-kötő lektin asszociált szerin proteázok, a MASP-ok, amik a 

nevükkel ellentétben az MBL-en kívül a fikolinokhoz is kapcsolódnak. Háromféle ismert 

közülük, a MASP-1, -2 és -3. Létezik még két, enzimatikus tulajdonsággal nem rendelkező, 

MASP gén által kódolt fehérje, amelyek szintén kötődnek az MBL-hez és a fikolinokhoz. Az 

egyik a MASP-2 alternatív splicing során keletkező változata, amely csak az első két domént 

tartalmazza, a MAp19, a másik a MASP-1-ből származtatható MAp44. Csak a MASP-2-ről 

bizonyított, hogy képes beindítani a komplement aktiválódást. A MASP-ok részletes 
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működésének külön alfejezetet szentelek a későbbiekben. A MASP-ok Ca2+ függő módon, az 

eddigi ismeretek alapján homodimerként kapcsolódnak az MBL vagy fikolin szárakhoz. Egy 

MBL dimer egy MASP-dimert, míg az MBL trimerek és tetramerek egy vagy két MASP-dimert 

hordoznak. Azt is tudjuk, hogy a MASP-1 illetve MASP-2 homodimerek akár vegyesen is 

előfordulhatnak egy MBL-hez kötődve (Chen and Wallis, 2004). A klasszikus út kétféle enzim 

együttműködését biztosító heterotetramerjéhez képest a MASP-2 homodimer önmagában képes 

arra, hogy autoaktiválódjon, majd hasítsa két szubsztrátját, a C2-t és a C4-et.  

1-3. ábra   

A lektin út (A) és a 
klasszikus út (B) felismerő 
komplexei.  Az MBL-hez a 
MASP dimer, míg a C1 
komplex száraihoz a C1r-
C1s heterotetramer 
kapcsolódik.   

 

Az alternatív út egészen másként működik, mint az előző két útvonal. Evolúciós 

markerek segítségével bizonyították, hogy szerin proteázai alapján ez a legősibb aktiválódási 

mechanizmus (Holers et Thurman, 2004). Az alternatív út egy alap éberségi állapotot biztosít, 

ugyanis alacsony szintű, de állandóan „bekapcsolt” védekező mechanizmust jelent. Ez a spontán 

aktiváció olyan patogének felszínén következik be, amelyek pozitív vagy semleges töltéssel 

rendelkeznek, illetve nem fejeznek ki komplement inhibitorokat. A folyamat úgy valósul meg, 

hogy a C3 fehérje reaktív tioészter kötéséhez vízmolekula, vagy egyéb kisméretű nukleofil 

molekulák hozzáférhetnek, így az lassan elbomolhat (1-2. ábra). A létrejött C3i forma (víz 

esetén más jelöléssel C3(H2O)) lerakódik a bakteriális felszínre, majd hozzákapcsolódik az 

alternatív út egyik szerin proteáza, a zimogén állapotú B faktor. A zimogén B faktort ebben a 

komplexben az alternatív út másik szerin proteáza, a D faktor elhasítja, létrejön az aktív 

konformációjú Bb enzim.  A C3iBb komplex C3 konvertázként működik, és az által hasított C3b 

nagy mennyiségben lerakódik a közelben lévő sejtek felszínére. A C3b-hez ezután újabb 

zimogén B faktor kötődik, amelyet az előzőekhez hasonlóan a D faktor aktivál. A C3bBb 

komplex szintén egy C3 konvertáz, amely további C3b molekulákat generál. Az egészséges saját 

sejtek két okból is védettek az alternatív út aktivitásával szemben. Egyrészt a felszínükre csak 

alacsony hatékonysággal rakódik le a C3b illetve a C3i, másrészt ezeket a lerakódott 
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komponenseket folyamatosan eltávolítják a komplementrendszer regulátor fehérjéi (H faktor, I 

faktor, MCP, DAF, részletesen lásd később). Mivel a klasszikus és a lektin út is C3b 

komponenseket termel, és használ a kaszkád későbbi lépéseiben, a fenti aktivitás miatt az 

alternatív út mindkettő számára komoly jelerősítő pozitív visszacsatolást biztosít. Egyes források 

szerint a keletkezett C3b mennyiségének 80%-a az alternatív út működésének eredménye, amely 

elengedhetetlenül szükséges a másik két útvonal teljes aktivitásának eléréséhez. Az alternatív 

útnak nagy szerepe van a megtámadott sejtek opszonizációjában, vagyis makrofágok számára 

történő megjelölésében is. 

Az utóbbi években egyes kutatók az alternatív útvonaltól megkülönböztetik az 

úgynevezett properdin útvonalat, amelyben ugyanazok a komponensek szerepelnek, mint az 

alternatív út aktivációja során, de a beindításáért egy specifikus célmolekulákhoz kötődő fehérje, 

a properdin felelős. A properdinnek az a szerepe, hogy a sejtfelszínen a C3b-hez kapcsolódva 

megvédi azt az I és H faktorok általi katalitikus hasítástól, valamint stabilizálja a C3bB és C3bBb 

komplexeket, már régóta ismert (DiScipio, 1981). Legújabb kutatások azt bizonyítják, hogy a 

properdin számos nemsaját antigén felismerésére képes és ezzel sokkal specifikusabb 

komplement aktivációt tesz lehetővé, mint az alternatív útvonal. Közvetlenül irányítja 

apoptotikus T sejtek eltávolítását azáltal, hogy hozzákötődik a felszínükön megjelenő 

glükozaminoglikánokhoz (GAG), és megjelöli őket a fagocitózishoz. A mikróbák esetében 

másmilyen, eddig még nem azonosított felszíni struktúrát ismer fel. A properdin komplexek 

kötődése nyomán C3 rakódik le a baktérium felszínére és a komplement rendszer elpusztítja a 

behatolót. 

Az alternatív út működése in vitro kísérletekben könnyen gátolható, egyrészt Mg2+ ionok 

kiiktatásával, másrészt egyszerű hígítással, ugyanis 10% szérumkoncentráció alatt már nem 

mérhető az aktivitása (Moller-Kristensen et al., 2007).  

1.1.4 A komplementrendszer szabályozása 

A komplementrendszer jól kontrollált működése létkérdés a szervezet számára, ezért 

nagyon sok ponton, redundáns módon lépnek közbe a szabályzó komponensek (1-4. ábra). A 

kaszkádszerű aktiválódás miatt a már elszabadult rendszert szinte lehetetlen leállítani, ezért a 

kezdeti lépések kézben tartása nagy jelentősséggel bír. Az első védelmi vonalat az jelenti, hogy a 

proteolitikus hasításokat végző szerin proteázok zimogén formába vannak jelen mindaddig, amíg 

az iniciáló jelet meg nem kapják. A C1q-hoz, MBL-hez, illetve fikolinokhoz való kötődés 

ugyanezt a célt szolgálja. Ezek a komplexek távol tartják a zimogén enzimeket egymástól a jel 
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megjelenéséig. A komplementrendszer működése során felaktiválódott C4 és C3 komponensek 

instabilak, mivel a felszínükön lévő reaktív tioészter kötés gyorsan hidrolizál. A C4b2a és C3bBb 

komplexek féléletideje mindössze pár perc, gyorsan alkotóikra esnek szét. A C4b, C3b és a 

membránkárosító C5b-9 komplex csak rövid ideig őrzi meg a sejtfelszínhez való kötődési 

képességét. A szerpinek közé tartozó C1 inhibitor az egyetlen ismert, kevéssé szelektív gátló 

molekulája a klasszikus és lektin út szerin proteázainak. A szerpinek pszeudoszubsztrátként 

viselkednek, a szerin proteázzal való kölcsönhatás során az enzim hasítja az inhibitor reaktív 

hurokját. A hasítás eredményeként az inhibitor nagyfokú konformáció változást szenved, és 

eközben magával rántja az enzimet az aktív helyén keresztül és egy inaktív, acilenzim formába 

kovalensen kötött komplexbe kényszeríti. A szerpineket ezért öngyilkos inhibitoroknak is 

nevezik, hiszen irreverzibilisen módosulnak a komplexben. A C1 inhibitorról bizonyították, hogy 

nemcsak a komplement korai szakaszának enzimeit szabályozza, de képes a C3b-hez is kötődni, 

ami által gátolja a B faktorral történő kölcsönhatást. Ez a tulajdonsága a C1 inhibitort képessé 

teszi az alternatív út befolyásolására is (Jiang et al., 2001).  

A C1 inhibitor a komplement proteázok közül a MASP-2 enzimet gátolja a 

leghatékonyabban. A kölcsönhatást elősegíti, hogy a C1 inhibitor reaktív hurokja körüli pozitív 

töltést a többi proteázzal ellentétben a MASP-2-ben egy semleges/negatív terület ellensúlyozza 

(Beinrohr et al., 2007). A C1 inhibitorral C1s és C1r esetében mért pszeudo-elsőrendű inhibíciós 

állandók egy nagyságrenddel elmaradnak a MASP-2 gátlás során mért értékhez képest. A C1 

inhibitor a leggyengébben a MASP-1-et gátolja, ötször kisebb sebességi állandóval, mint a 

MASP-2-t (Ambrus et al., 2003). Mindegyik fent említett proteázzal 1:1 sztöchiometriában 

reagál. A C1 inhibitor hatását fokozza, ha polianion jelenlétében találkozik az enzimmel. Ilyen 

például a heparin, amely akár 1000-szeresére is gyorsíthatja a reakciót. A heparin templátként 

szolgál a Michaelis komplex kialakulásához és stabilizálja a komplexet reakció közben. Ez a 

jelenség nagyon hatékony és fiziológiás környezetben is megfigyelt komplement gátlást tesz 

lehetővé (Caughman et al., 1982). A MASP-1-től és MASP-2-től nagyon eltérő tulajdonságokkal 

rendelkező, legújabban felfedezett MASP-3-ról több kutatásban is kimutatták, hogy nem lép 

kölcsönhatásba a C1 inhibitorral még heparin jelenlétében sem. 

Egy másik ősi, természetes inhibitor, az 2-makroglobulin is képes nem specifilus módon 

gátolni komplement proteázokat. A C1s és a MASP-1 esetében ez a hatás pillanatszerű, míg a 

MASP-2 C2 és C4 hasítására gyakorlatilag nem bír befolyással (Rossi et al., 2001). A 2M 

fiziológiailag releváns inhibitora lehet a MASP-1-nek. 
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A komplement proteázok közül egyedül a MASP-1-en mutat aktivitást az antitrombin-3 

inhibitor, és egyben ez bizonyult a leghatékonyabb MASP-1 gátlónak is, azonban heparin 

jelenléte nélkül csak gyenge a hatása. A trombinnal sok tulajdonságában egyező MASP-1 más 

mechanizmus szerint reagál az antitrombin-3-mal, mint maga a trombin. A heparin számára nincs 

pozitívan töltött kötőhely a MASP-1 felszínén, ezért a heparin valószínűleg az antitrombinon 

keresztül fejt ki allosztérikus hatást és így segíti elő a reakciót (Dobó et al., 2009). 

A proteolitikus hasítások során keletkező C3a, C4a és C5a anafilatoxinok fontos szerepet 

játszanak a gyulladásos folyamatok és az immunválasz szabályozásában. Számos sejt rendelkezik 

anafilatoxin receptorral, hatásukra változik az érfal permeabilitása, a simaizom összehúzódása, 

valamint hisztamin szabadul fel hízósejtekből és bazofilekből. Az anafilatoxinok lebontásáért a 

szérum karboxipeptidáz N (CPN) a felelős, amely eltávolítja a C-terminális Arg-t, így inaktiválva 

ezeket a peptideket (Law and Reid, 1995). 

Az I faktor egy nagyon specifikus szerin proteáz, ami a C3- és C5- konvertázok gyors 

eliminálását végzi kofaktorai segítségével, mégpedig a C3b és C4b hasításán keresztül. Oldott 

állapotú kofaktora a H faktor és a C4-kötő fehérje (C4bp), membránhoz kötött kofaktorai pedig a 

membrán kofaktor fehérje (MCP), a komplement receptor-1 (CR1), valamint a lebomlást 

gyorsító faktor (DAF, ’decay accelerating factor’). Ezek a szabályzó szerepet betöltő fehérjék 

szinte kizárólag CCP modulokból épülnek fel, és az I faktor nélkül is van saját hatásuk. A 

konvertázok lebomlását úgy gyorsítják fel, hogy a konvertáz komplex egyik alkotójához 

kötődnek és ezáltal leszorítják a másikat (Sim and Tsiftsoglou, 2004). 

A végső végrehajtó komplex, a MAC (C5b-9) hatását is szabályozzák szérum fehérjék 

eltérő mechanizmusokon keresztül. A C5b-7 komplexnek a sejtfelszínhez való kötődését 

akadályozza meg két lipoprotein, a vitronektin (S-fehérje), valamint a kluszterin (SP40,40). A C8 

kötő fehérje a C8-hoz kapcsolódik és gátolja annak beépülését a komplexbe. A MACIF (MAC-

gátló faktor, CD59) pedig a komplexre elsőként rákerülő C9 molekula esetében akadályozza meg 

azt a konformációs változást, ami a következő C9 megkötéséhez és a gyűrűt képző 

polimerizációhoz szükséges. 

Az alternatív út pozitív szabályozója a régóta ismert, oligomer szerkezetű globuláris 

fehérje, a properdin, amely stabilizálja C3bBb komplexet. A C3b-vel reagál, és sokszorosára 

növeli a C3-konvertáz élettartamát. 
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1-4. ábra 

A komplementrendszer 
regulátorai. A zöld színnel 
jelzett komponensek 
felelősek az egyes 
útvonalak szabályozásáért. 

1.2 A szerin proteázok 

1.2.1 A szerin proteázok működése  

Az enzimek legnépesebb csoportját alkotó, peptidkötések hidrolízisét katalizáló szerin 

proteázok minden életfolyamatban szerepet játszanak. Hét klánba és 40 családba sorolhatók, ezek 

közül a komplementrendszerben működő enzimek a kimotripszin családba tartoznak, és 

tripszinszerű aktivitással rendelkeznek. Amid- vagy észterkötést hidrolizálnak és pozitív töltésű 

oldalláncok (Arg, Lys) után hasítanak. A kimotripszin szerű szerin proteázok aktív helyét az 

Aspc102, a Hisc57 és a Serc195 (’c’ = kimotripszin számozás) aminosavak úgynevezett katalitikus 

triádja alkotja a fehérje felszínén, a molekulavázat stabilizáló két -hordó találkozásánál. A 

katalitikus triád térbeli elrendeződése konzervált, a családra jellemző (Lehninger, 4th edition). A 

katalitikus mechanizmusban e három aminosav oldalláncai, valamint az oxianion hely vesznek 

részt. A szerin hidroxilja biztosítja a nukleofil csoportot, amit általános bázisként a His 

oldallánca aktivál, míg az Asp növeli a His bázikusságát, és a katalízis egyes lépéseiben negatív 

töltésével stabilizálja a His pozitív töltésű, protonált állapotát.   
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1-5. ábra 

A szerin proteáz és 
szubsztrátjának 
kölcsönható pozíciói. A ’P’ 
jelöli a szubsztrát, míg az 
’S’ az enzim megfelelő 
helyeit. Az P1 és P1’ között 
történik a peptidkötés 
proteolitikus hasítása.   

 

A szerin proteázok egy 3 lépéses mechanizmus szerint működnek, amelynek 

jellegzetessége egy acil-enzim intermedier kialakulása. Első lépésben történik a szubsztrátkötés, 

kialakul a nemkovalens Michaelis komplex. A szubsztrát hasítandó peptidkötésétől N-terminális 

felé eső első aminosav csoport, a P1 oldallánca az enzimen egy specifikus tulajdonságú helyre, az 

S1 szubsztrátkötő zsebbe kerül (1-5. ábra) A komplement szerin proteázaiban, akárcsak a 

tripszinben, a poláros S1 zsebben egy negatív töltésű Asp található, amely ionos kölcsönhatást 

létesít a szubsztrát pozitív töltésű P1 oldalláncával. Ez egy rendkívül konzervált pozíció a 

tripszinszerű enzimekben; mutációk hatására, D189K vagy D189S (Gráf et al, 1987 és 1988), a 

tripszin aktivitása drámaian, százezred részére csökken. Szintén a szubsztrát megkötésében és az 

átmeneti állapot stabilizálásában játszik szerepet az oxianion lyuk, amelyet a Ser195 és a Gly193 

peptidkötésben résztvevő amidjai alakítanak ki. A reakció második lépésében a katalitikus Ser 

hidroxil protonját a His bázisként elvonja, ezáltal a Ser oxigénje nukleofil támadást indít a 

hasadó peptid kötés karbonil szénatomja ellen. Az acilezési reakció folyamatában kialakul egy 

negatív töltésű tetraéderes intermedier állapot, amit az oxianion kötőhely stabilizál. A His által 

felvett proton áttevődik a kötés hasadása során keletkező hidroxil- vagy amincsoportra, és 

kialakul az acilenzim intermedier, miközben távozik a hasítandó peptid C-terminális felé eső 

szakasza. Az utolsó lépés a dezacilezés, ahol a nukleofil támadást egy, a His, mint bázis által 

aktivált vízmolekula végzi, szintén tetraéderes átmeneti állapot kialakulás közben. Általában ez a 

folyamat a sebesség-meghatározó lépés. A hidrolizálandó peptid N-terminális felé eső szakasza is 

felszabadul, a katalitikus Serc195 visszaalakul. Az enzimatikus katalízis rendkívül hatékony, 

hiszen a peptidkötés spontán hidrolízisének sebességét 109-szeresére növeli, amely nélkül a 

természetben, fiziológiás körülmények között ez a folyamat gyakorlatilag nem mehetne végbe 

(Proteinase, 2002). 
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1.2.2 A szerin proteázok aktiválódása 

A limitált proteolízis révén történő enzimaktiválás általánosan jellemző a kaszkádokra. A 

komplementrendszer mellett a véralvadás, a fibrinolízis és az emésztőrendszer enzimeire is 

általánosan jellemző ez a regulációs folyamat. A szervezet számára fontos védekezési 

mechanizmus, hogy az aktív enzim csak ott jelenjen meg, ott kezdje el a működését, ahol valóban 

szükség van rá. „Elszabadult” proteázok nagy kárt okozhatnak, ha nem a rendeltetési helyükön 

fejtik ki hatásukat. A szerin proteázok inaktív proenzimként szintetizálódónak. Egyláncú 

formájukban eljutnak a működésük helyére, és ott egy specifikus jel hatására egy már aktív 

enzim hasítja őket. A tripszinszerű szerin proteáz zimogénekben a katalitikus hely az aktív 

enzimre jellemző konformációban van, de az oxianion lyuk és a szubsztrátkötő zseb 

kialakításáért felelős peptidszakaszok nincsenek megfelelő konformációban. Az aktiválódás 

során egyetlen peptid kötés hasad (tripszinben Arg15-Ile16), amely egy új N-terminálist 

eredményez.  A legmeghatározóbb szerkezeti elem a zimogén aktiválódása során, hogy a pozitív 

töltésű új N-terminális sóhídat alakít ki egy negatív töltésű oldallánccal (tripszinben Aspc194-

gyel). Konformáció változások indulnak el, a gátló domén vagy peptid (ha van ilyen) eltávozik, 

az oldalláncok kialakítják a megfelelő elektrosztatikus kölcsönhatásokat, kialakul az S1 

szubsztrátkötő zseb és az oxianion lyuk. 

1.2.3 A szerin proteázok fehérje-alapú inhibitorai: a kanonikus inhibitorok 

A szerin proteázok inhibitorai három nagy csoportra oszthatók: kanonikus (standard 

mechanizmusú) inhibitorok, nem-kanonikus inhibitorok és szerpinek. A peptid vagy fehérje 

alapú nem-kanonikus inhibitorok, amelyeket tipikusan vérszívó élőlényekből izolálnak, az N-

terminális végükkel reagálnak az enzimmel. Az aktív hellyel való kölcsönhatásokon kívül 

kiterjedt másodrendű kötéseket is létesítenek az enzimmel, amelyek jelentősen hozzájárulnak a 

gátlás erősségéhez, sebességéhez és a felismerés specifikusságához. Közismert példa erre a 

típusra a piócából izolált hirudin. A szerpinek az enzimmel szubsztrátszerű kölcsönhatásba 

lépnek akár csak a kanonikus inhibitorok (lásd később), de az előbbiekkel ellentétben a szerpinek 

reaktív hurokjában történő peptidkötés elhasadása drámai szerkezetváltozást eredményez az 

inhibitorban és az enzimben egyaránt (Krowarsch et al., 2003). 

Munkámmal való szoros összefüggésük miatt csak a kanonikus inhibitorokat mutatom be 

részletesebben. A kanonikus inhibitorok szubsztrátszerűen kötődnek az enzimhez egy felszíni 

konvex hurkon keresztül, amely az enzim konkáv aktív helyének komplementere. Ebben a 

csoportban a gátlás mechanizmusa egy ideális szubsztrát viselkedésére emlékeztet, és nagyon 
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hasonló az egyes inhibitorok esetében. Legalább 18 klán, tehát ugyanennyi különböző inhibitor 

szerkezet létezik, amelyek kanonikus gátlást mutatnak. Közös jellegzetességük az enzimmel 

kölcsönható felszíni hurok, amelynek mérete és konformációja egységes (kanonikus) a csoport 

minden tagjában. A kanonikus inhibitorok egyben reverzibilis inhibitorok is, hiszen az enzimmel 

történő kölcsönhatás sem az inhibitorban, sem pedig az enzimben nem okoz szerkezeti változást. 

Annak ellenére, hogy az inhibitor szubsztrátszerűen viselkedik és a felszíni hurok egy 

peptidkötése elhasad a kölcsönhatás során, az inhibitor nem bomlik le, amint az egy szubsztrát 

esetében történne. A hasadt inhibitorforma aktív marad, továbbra is gátolja az enzimet, sőt a két 

forma termodinamikailag egyforma erősségű gátlást jelent az adott enzimnek. A folyamat ennek 

megfelelően egyensúlyra vezet, a hasadt és hasítatlan inhibitor formák aránya egy idő után 

állandó lesz. Ez egyben azt is jelenti, hogy a proteáz az inhibitor peptidkötésének helyreállítását 

is katalizálja. Erről a jelenségről 1967-ben Laskowski írt a tripszin és az SBTI kölcsönhatása 

kapcsán (Finkenstadt and Laskowski, 1967). A kanonikus inhibitorok gátlási mechanizmusát 

Laskowski-mechanizmusnak is nevezik, amelynek alapsémáját az 1.-1.egyenlet mutatja be. 

E + I      EI EI* E + I*E + I      EI EI* E + I*  

1-1. egyenlet 

A Laskowski-mechanizmus. Az 
egyenletben E az enzimet, I az inhibitort, 
EI az enzim-inhibitor komplexet, EI* az 
enzim és hasított inhibitor komplexét, 
valamint I* a hasított inhibitort jelöli. 

 

Az ezzel a mechanizmussal működő inhibitorokra jellemző, hogy kcat és KM értékük több 

nagyságrenddel alacsonyabb, mint általában a szubsztrátoké. A rendkívül alacsony kcat értéknek 

megfelelően (semleges pH-n) a hidrolízisük rendkívül lassú folyamat, ezért a reakció első, hosszú 

fázisában a rendszerben az enzim és a hasítatlan inhibitor látszólag egyensúlyban van az enzim-

inhibitor komplexszel. Ez az egyensúlyinak tűnő állapot csak napok, vagy hetek alatt alakul át a 

már hasított formát is magába foglaló végleges termodinamikai egyensúlyi állapotba. Az 

egyensúlyi állandó alacsony, tipikusan 10-7-10-13 M-1, tehát nagy affinitási tartományba esik 

(Laskowski et Kato, 1980). Az inhibitor hatékonyságát a disszociációs állandóval (KD) azonos 

jelentésű egyensúlyi inhibíciós állandóval, a KI-vel szokás jellemezni. A KI mérése olyan 

körülmények között történik, amikor az enzim-inhibitor rendszer termodinamikai egyensúlyban 

van (1-2. egyenlet). 
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[E]
[EI]

* [I]
KI =

[E]
[EI]

* [I]
KI =

[E]
[EI]

* [I]
KI =

 

1-2. egyenlet 

Az egyensúlyi inhibíciós állandó.  Az 
egyenletben az [E] a szabad enzim, az [I] 
a szabad inhibitor, az [EI] az enzim-
inhibitor komplex egyensúlyi 
koncentrációját jelöli. 

1.2.4 A szerin proteáz zimogének aktivitása 

Sokáig tartotta magát a nézet, hogy a szerin proteázok zimogén formája egy merev 

szerkezetű, tökéletesen inaktív állapotot jelent. Az 1970-es évektől kezdve egymást követték 

azok a kísérleti eredmények, amelyben kimutatták, hogy a szerin proteáz zimogének 

enzimenként eltérő mértékben, de rendelkezhetnek katalitikus aktivitással. Az aktivitásuk 

mérhető kis peptid szubsztrátokon, illetve természetes szubsztrátjaikon. Az első enzim, amelyről 

kiderült, hogy bár csak kis mértékben, de zimogén állapotában is van aktivitása, a tripszinogén 

volt (Kay et al. 1971). Zimogén modellként a lizin csoportokon acetilált tripszinogént használták, 

amelyet a tripszin a megfelelő P1 Lys hiánya miatt nem tudott aktiválni. Ugyanakkor kimutatták, 

hogy a már aktivált formából előállított acetilált tripszinnek a vad enzimmel megegyező 

aktivitása volt. Az acetilált zimogén forma ugyan nagyon lassan, de kimutathatóan hasított peptid 

szubsztrátot (TAME p-tosyl-arginin-metilészter), és kimotripszinogénen, mint természetes 

szubsztrátján is mutatott a tripszinhez képest 105-szer gyengébb, de jól mérhető aktivitást. A 

tripszinogénről igazolták tehát először, hogy abban az aktívszerű konformációs állapot spontán 

létrejön. Bode fogalmazta meg a „kétállapot” elméletet, amely szerint a zimogén inaktív 

konformációja és aktív konformációja egymással egyensúlyban van, de az egyensúly 

nagymértékben (Keq =107) az inaktív konformáció irányába van eltolva (Bode et al, 1976). 

A kimotripszin családba tartozó szerin proteáz zimogének esetében a zimogén inaktív és 

aktív konformációs állapota közötti átmenet megvalósítására, vagyis a szabadentalpia különbség 

leküzdésére többféle mechanizmus is ismertté vált. A leggyakoribb megoldás egy alternatív sóhíd 

kialakítása a zimogénben. Tripszinogén esetében az átmenet a két állapot között az egyensúlyi 

állandónak megfelelően csak nagy szabadentalpia változás árán valósulhat meg. Ezt 

kísérletekben biztosíthatja a magas koncentrációban alkalmazott, a hasítással aktívvá tett proteáz 

N-terminális szakaszát imitáló Ile-Val dipeptid, vagy egy, az aktív konformációs állapothoz nagy 

affinitással kötődő inhibitor (pl. BPTI, lásd később) jelenléte (Bode et al, 1978). Az N-terminális 

dipeptid a tripszinogénben kialakítja az Asp194-gyel a sóhidat, amely indukálja az aktivációs 

domén további konformáció változásait. Létrejön az oxianion lyuk és az S1 szubsztrátkötő zseb. 
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A tripszinogénben lévő nagy energiagátért felelős szerkezeti kölcsönhatásokat pontmutánsokkal 

derítették fel (Pasternak et al, 1998).  

Zimogén aktiválódás lehetséges az úgynevezett ’indukált illeszkedés’ szerint is. A 

legjobb példa erre a tripszinogén kölcsönhatása szarvasmarha hasnyálmirigy tripszin inhibitorral 

(BPTI). A BPTI erősen kötődő inhibitor, ami csak az aktív konformációban lévő enzimmel, 

illetve proenzimmel alkot komplexet (Pasternak et al, 2001). A BPTI hatására rendeződik az 

oxianion lyuk és az S1 zseb, de sokkal kevésbé mereven, mint a tripszinben. Megfigyelték, hogy 

az Asp194 mutációja megnövelte a tripszinogén BPTI-hez való affinitását, vagyis a zimogén 

inaktív konformációs állapota a mutáció miatt instabilabbá vált kedvezve ezzel az aktívszerű 

konformációs állapot kialakulásának. 

Az indukált illeszkedés egy másik speciális példája a komplement D faktor és B faktor 

kölcsönhatása (Taylor et al, 1999). A D faktor propeptid mentes, tehát elvileg aktív enzimként 

cirkulál a vérben, de különlegesen specifikus enzimként kizárólag szubsztrátját, a B faktort 

hasítja, ráadásul ezt is csak abban az esetben, ha az a C3 fehérjével komplexben van. A D 

faktornak nincs ismert inhibitora, a B faktorból származtatott szubsztrát peptideket nagyon 

gyengén hasítja. A legújabb eredmények azt mutatják, hogy az interakció során a C3-mal 

komplexet képező B faktor a D faktor számára jobb szubsztráttá válik.  Más szerin proteázok 

esetében ez nem igaz, ugyanis a tripszin és a plazmin a B faktort mindkét állapotában egyformán 

jól hasítják. Mindezek alapján a jelenlegi modell szerint a B faktor C3-mal alkotott komplexe a 

vele kölcsönhatásba lépő D faktorban olyan szerkezeti változást indukál, ami képessé teszi a D 

faktort katalitikus aktivitásra. A jelek szerint tehát a D faktor még propeptid hiányában is 

zimogén konformációban van jelen (Forneris et al., 2010). 

Új N-terminális megjelenése nélküli alternatív sóhíd kialakítására szolgáltat izgalmas, a 

természetben fontos fiziológiás jelentőséggel bíró példát a szöveti típusú plazminogén aktivátor 

(t-PA) esete. Az egyláncú t-PA zimogénben egy, az Aspc194-hez közeli lizin oldallánc (Lysc156) 

veszi át az új N-terminális szerepét és alakít ki sóhidat az aszpartáttal, ezáltal magas proteolitikus 

aktivitást biztosítva a zimogénnek (1-6. ábra) (Renatus et al, 1997). Hasonló jelenség az oka az 

urokináz plazminogén aktivátor (u-PA) zimogén aktivitásának (Sun et al, 1998). Mutációkkal 

igazolták, hogy az aktív forma stabilitásához önmagában nem elegendő a Lysc156 jelenléte, hiszen 

több szerin proteázban (X faktor, u-PA, tripszin) is Lys található ebben a pozícióban. A tPA 

zimogén magas aktivitásához tehát még egyéb környező oldalláncok kölcsönhatására is szükség 

van, amelyek a zimogén aktív konformációs állapotát stabilizálják.  
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A zimogén aktivitás megjelenésének egy másik módja a kofaktor indukálta aktivitás, 

amelyet másként „molekuláris szexualitásnak” is neveznek (Bode and Huber, 1976). Erre a 

legjobb példa a streptokináz-plazminogén komplex, amelyben a streptokináz N-terminálisa 

benyúlik a plazminogén Asp740/c194-hez és sóhidat képez vele (Wang et al, 2000). Ez a 

kölcsönhatás konformáció változást indukál a plazminogénben, amely így aktív térszerkezetet 

vesz fel.  

A proteolitikus kaszkádok beindításáért felelős enzimek körében alapvető fontosságú az 

autoaktiváció. Ennek során külső aktivációs jel hatására a jelenlévő egyláncú inaktív proenzim 

elhasít egy másik, ugyanolyan zimogén molekulát. Valódi autoaktivációról akkor beszélünk, ha 

semmilyen egyéb faktorra nincs szükség ahhoz, hogy a zimogén képes legyen erre az aktivitásra, 

és hatékonyan beindítsa a kaszkádot. A komplement proteázok egy része is képes 

autoaktivációra, de a folyamat szerkezeti hátteréről és megvalósulásának módjáról ezidáig nem 

voltak kísérleti adatok. 

1-6. ábra 

A szöveti típusú 
plazminogén aktivátor 
zimogénjének aktivációja. 
A sztereo ábra forrása 
Renatus et al., 1997.  

 

1.2.5 A  zimogenicitás fogalma 

A szerin protáz zimogének aktivitásának jellemzésére Madison és munkatársai bevezették 

a zimogenicitás fogalmát (Madison et al, 1993). Ez a mérőszám az aktív enzimre és zimogénjére 

vonatkoztatott, ugyanazon a szubsztráton mért kcat/KM érték hányadosa, ami tehát azt 

számszerűsíti, hogy a felaktivált forma az adott szubsztráton hányszor aktívabb, mint a zimogén. 

Minél kisebb ez az érték, a zimogén forma annál aktívabb az aktivált enzimhez képest (1-1. 

táblázat). Az előző fejezetben leírtak értelmében a kis zimogenicitású szerin proteázok csekély 

szabadentalpia változás árán, „könnyen” felveszik az aktívszerű konformációt, ezáltal az aktív 

konformáció viszonylag magas arányban van jelen. Ezzel szemben például a 
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tripszin/tripszinogén esetében a konformációs szabadentalpia különbség magas, ezért a zimogén 

aktivitása rendkívül alacsony. 

A zimogén 
aktivitása 
növekszik

Enzim Zimogenicitás peptid szubsztráton

Tripszin 10 000 000

XIIa faktor 4000

u-PA 250

t-PA 5 - 10

A zimogén 
aktivitása 
növekszik

Enzim Zimogenicitás peptid szubsztráton

Tripszin 10 000 000

XIIa faktor 4000

u-PA 250

t-PA 5 - 10

 1-1. táblázat  

Szerin proteázok 
zimogenicitás adatai. 
Értékét az aktív enzim és a 
zimogén forma ugyanazon 
szubsztráton mért 
kcat/KM hányadosa adja.  

 

A zimogenicitás fogalma különösen akkor nyer biológiailag fontos értelmet, ha külön 

kezeljük a valódi autoaktiválódó enzimeket, amelyeknek nincs szükségük külső faktorra ahhoz, 

hogy az egyik zimogén felaktiválja a másikat. Ezek az enzimek mind az alacsony zimogenicitású 

típushoz tartoznak, hiszen biológiailag csak akkor releváns az autoaktivációs mechanizmus, ha az 

átmenet az inaktív-aktív zimogén formák között fiziológiás körülmények között szabályozott, de 

hatékony módon végbemehet. A tripszinogénről is kimutatták, hogy képes másik tripszinogén 

felaktiválására (Kay et al. 1971), mégsem tekinthető valódi autoaktiválódó enzimnek, hiszen 

aktivitása marginális, ezért az autoaktiválás sebessége roppant alacsony. Élettani környezetben a 

tripszinogént először az enterokináz hasítja el, majd az így keletkezett aktív tripszin hasít további 

tripszinogén molekulákat. Ezzel szemben a szöveti típusú plazminogén aktivátor és a 

komplement fehérjék közül a MASP-2, a MASP-1 és a C1r zimogének autoaktivációja 

meghatározó folyamat a teljes aktivitású hasított enzim létrejöttében. A MASP-1 és C1r 

zimogének már a preparálás folyamán felaktiválódnak, ezért nagyon valószínű, hogy a 

zimogenicitásuk alacsony értékűnek bizonyul majd. A zimogenicitás meghatározásához még 

dolgozunk azon, hogy ezekből stabil (nem hasítható) zimogén mutánst állítsunk elő. A valódi 

autoaktiválódó szerin proteázok aktivációs mechanizmusa tehát a többi proteázhoz képest eltérő 

lehet, amiben szerepet játszhatnak olyan szerkezeti tulajdonságok (nagy főlánc flexibilitás, 

mozgékony oldalláncok), amelyek lehetővé teszik a zimogén magas alapaktivitását. 

1.2.6 A lektin út szerin proteázai: a MASP-ok 

A mannóz-kötő lektin asszociált szerin proteázok moduláris felépítése megegyezik a 

klasszikus út enzimeinek, vagyis a C1r és a C1s felépítésével. Ezek mind hat doménből állnak. 

Az N-terminális felől tekintve öt nemkatalitikus domén: CUB-1 (tengeri sün uEGF és csont 

morfogenetikus fehérje-1), EGF (epidermális növekedési faktor-szerű domén), CUB-2, valamint 

a szubsztrát orientálásban részt vevő CCP-1 és CCP-2 (komplement kontroll protein) domének 
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követik egymást. Ezeket követi a tripszinszerű aktivitást mutató SP (szerin proteáz) domén (1-7. 

ábra). A limitált proteolízissel aktivált molekula A és B láncból áll, amelyeket diszulfid híd tart 

össze. Az aktivációtól eltérő jellegű tripszines emésztésre a molekula két részre esik, a 

nemkatalitikus CUB1-EGF-CUB2 részre, valamint dimerizációra és az MBL-hez kötődésre 

képtelen, de katalitikus tulajdonságaiban a teljes hosszúságú enzimmel egyenértékű B részre 

(CCP1-CCP2-SP). Munkám során ezt a B fragmentumot állítottam elő rekombináns DNS-

technikával és alkalmaztam a kísérleteimben. Az SP doménben lévő aktivációs peptidben 

található az az Arg-Ile kötés, amely a zimogén aktivációja közben elhasad. Az így keletkezett új 

C-terminálison lévő Arg (MASP-2-ben Arg444, MASP-1-ben Arg448) sóhidat képez egy negatív 

töltésű Asp-val (MASP-2-ben Asp632, MASP-1-ben az S1 kötőzseb alján lévő Asp640). 

Általánosan igaz a MASP-okra, valamint a C1r és C1s-re is, hogy a tripszinhez viszonyítva szűk 

szubsztrát specificitással és alacsony aktivitással rendelkeznek, amely tulajdonságok a 

komplement jól kontrollált működéséhez ideális jellemzők lehetnek. 

1-7. ábra 

A MASP-ok felépítése.  
(A) A MASP-ok, valamint 
a C1r és C1s, egyaránt hat 
doménből állnak (B) 
Kristályszerkezeti adatok 
alapján elkészített teljes 
szerkezeti modell (Gál et 
al., 2006). 

 

a) A MASP-1 

A MASP-1 a lektin út meglehetősen rejtélyes enzime. Kristályszerkezetét nemrég 

oldották meg laboratóriumunkban (Dobó et al., 2009). A 2010-ben közölt eredmények 

megváltoztatták eddigi ismereteinket a szérumbeli koncentrációjáról. Korábban 6 g/ml átlagos 

koncentrációval jellemezték, de dán kutatók bizonyították, hogy az eddig használt antitestek a 

MASP-1 mellett felismerték a MASP-3-at és a MAp44-et is, így a MASP-1 valódi 

koncentrációjáról valójában nincs pontos adatunk (Degn et al., 2010). Az azonban egyértelműnek 

látszik, hogy a MASP variánsok közül a MASP-1 fordul elő a legnagyobb mennyiségben. A 

MASP-1 valódi szerepét illetően sok a feltevés, és aktív tudományos vita zajlik.  Biológiailag 

relevánsként azonosított szubsztrátjainak a száma az utóbbi években is bővült. A MASP-1 

hatékonyan autoaktiválódik, ezért szubsztrátjának tekinthető a zimogén MASP-1. A komplement 
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fehérjék közül nagy aktivitással hasítja a C2-t, de a MASP-2-vel ellentétben a C4 nem 

szubsztrátja. A MASP-1 nagyon gyenge aktivitást mutat a C3 fehérjén in vitro körülmények 

között (kcat/KM = 300 M-1 * s-1). Egyes források a C3-at mégis a MASP-1 valódi szubsztrátjának 

tekintik, mivel feltevésük szerint már nagyon kis mennyiségű C3b is elegendő az alternatív út 

iniciálására (Matsushita et al., 1995). Ezzel szemben több közlemény is igazolta, hogy a MASP-

1 valójában nem az ép, hanem a már elhidrolizált C3-at (C3i) hasítja (Ambrus et al., 2003). Egy 

további vitatott kérdés a MASP-1 komplementben betöltött szerepével kapcsolatban a MASP-2 

aktiválása. MASP-1/MASP-3 génkiütött egerekben japán kutatók úgy találták, hogy az aktív, 

kétláncú MASP-2 keletkezése lelassul, a C4 depozíció, vagyis a C4 fehérje hasítása során 

keletkező C4b termék lerakódása, megszűnik,. A C3 depozíció mértéke, ami a C3b hasítási 

termék lerakódását jelenti, a felére csökken, de ezeket a folyamatokat rekombináns MASP-1 

hozzáadással helyre lehetett állítani. Arra a következtetésre jutottak, hogy a MASP-1 aktiválja a 

lektin utat, és valószínűleg azon belül a MASP-2-t (Takahashi et al., 2008). Úgy értelmezték a 

jelenséget, hogy a MASP-1 kötődik az MBL-MASP-2 komplexhez, megváltoztatja annak 

szerkezetét vagy stabilitását, és aktiválja a MASP-2-t. Egy másik munkacsoport kísérletei 

kimutatták, hogy akár a MASP-1-et, akár a MASP-2-t depletálják a szérumból, a C3 depozíció 

mértéke jelentősen visszaesik. A csökkenés mértéke nagyjából megegyező volt a két MASP 

esetében, tehát mindkét MASP jelenléte fontos a C3 konvertáz-képződéshez. A C4 depozíciót a 

MASP-1 hiánya nem befolyásolta. Az eredményekből arra következtettek, hogy a MASP-1 talán 

a C2 hasításáért lehet felelős, ezen keresztül járul hozzá a lektin út hatékony működéséhez. A 

szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy a méréseiket magas szérumkoncentráció mellett 

végezték, vagyis a valódi biológiai körülményekhez sokkal közelebb álltak, mint a korábbi 

publikációk (Moller-Kristensen et al., 2007). Ennek ellentmondani látszik, hogy más eredmények 

szerint nehezen feltételezhető a MASP-1 efféle szerepe, hiszen ez idáig nem sikerült MASP-1, 

illetve MASP-2 homodimereket találni együtt az MBL-komplexeken, és egyelőre nincs olyan 

modell, amely megmagyarázhatná a MASP-1 hozzáférését a zimogén MASP-2 dimerhez 

(Mayilyan et al., 2006). 

A MASP-1 sok szempontból hasonlít a trombinra, ilyen például az extrém Arg 

preferencia a P1 helyen (Ambrus et al., 2003). Újabban olyan szubsztrátjait is azonosították, 

amelyek nem komplement komponensek. A trombinhoz képest ugyan kisebb aktivitással, de 

hatékonyan hasítja a véralvadás fehérjéi közül a XIII faktort, valamint a fibrinogént (Hajela et 

al., 2002 és Krarup et al., 2008). A gyulladásos folyamatokban résztvevő leukociták és endotél 

sejtek felszínén kifejeződő proteáz aktivált receptorról (PAR-4) kimutatták, hogy a MASP-1 a 

trombinhoz hasonlóan képes azt aktiválni (Megyeri et al., 2009).  Ezen kívül zselatin 
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zimogramban is jelentős aktivitást mutatott (Gál et al., 2006). A trombinhoz való nagyfokú 

funkcionális hasonlatossága arra utal, hogy a MASP-1 a veleszületett immunitásnak egy olyan 

ősi formáját képviselhette, amely még ma is fellelhető alacsonyabb rendű életformákban (Endo et 

al., 1998). Ezeknél a fibrinháló egyik fő feladata, hogy helyi koaguláció révén becsapdázza a 

patogéneket, tehát az alvadás egyben immunológiai funkciót is jelent. Molekuláris szintű 

evolúciós vizsgálatok is alátámasztják, hogy a MASP-1 szerin proteáz doménje ősibb eredetű, 

mint a többi komplement proteáz és mint a trombin (Gál et al., 2006). A MASP-1 szerkezete 

magyarázattal szolgál a szélesebb szubsztrátspecifitásra (Dobó et al., 2009). Jellegzetesen nyitott 

szubsztrátkötő zsebe a tripszinre emlékeztet, aktivitásban mégis messze elmarad tőle. Ennek 

legalább két oka lehet; az egyik, hogy egy rendhagyóan nagy felszíni hurok (B-hurok) 

beárnyékolja a zsebet. A másik tényező, amely nagyban lecsökkenti, de mégsem szünteti meg a 

proteolitikus aktivitást, az S1 zseb alján található Asp és egy közeli Arg oldallánc közötti sóhíd 

kialakulása. Hasonló jelenséget figyeltek meg a D-faktor extrém „inertsége” mögött, ahol szintén 

egy sóhíd mozdítja el pár fokkal az S1 zsebben lévő Asp-t (Kim et al., 1995). A MASP-1 tehát a 

többi szérum kaszkád proteináznál szélesebb körben „válogat” a szubsztrátok között, de ezt jól 

definiált határok között teszi. 

b) A MASP-2  

A MASP-2 enzim, amelyre doktori munkámat elsősorban fókuszáltam, a jelenleg 

elfogadott modell szerint a lektin út elindításáért önállóan felelős. A plazmában átlagosan 

0,5 g/ml koncentrációban fordul elő, MBL-hez kötött állapotban, homodimerként. Mindössze 

három szubsztrátja ismert, a zimogén MASP-2, hiszen képes autokatalízisre, valamint a C2 és a 

C4 fehérjék. A CCP2-SP fragmentum szerkezetét néhány éve oldotta meg laboratóriumunk 

Harmat Veronika közreműködésével (Harmat et al., 2004). A katalitikus fragmentum a szabad 

enzim szerkezeti tulajdonságaiba nyújt betekintést, azonban mind a mai napig nincs olyan 

szerkezet, amelyben a MASP-2 valamelyik szubsztrátjával, vagy egy inhibitorral komplexben 

lenne. Ennek hiányában kevés fogalmunk van arról, hogy milyen hurok elmozdulások 

következnek be a kölcsönhatás során. A szerkezetben két különböző konformer jelent meg, ami a 

CCP2 és SP domének közötti szakasz nagy flexibilitásának tudható be, ami a szubsztrát 

hatékonyabb hasításában is közreműködhet. A teljes katalitikus hatékonysághoz C2 hasítás 

esetében az SP domén önmagában elegendő, a C4 hasításhoz viszont szükség van a CCP-2 

modulon lévő extra kötőhelyekre is. Ezek hiányában a KM értéke megnövekszik és a kcat/KM két 

nagyságrenddel csökken (Ambrus et al., 2003). A MASP-2 az egyetlen enzim, amelyről 

kimutatták, hogy önmagában is képes a lektin út aktiválására, hiszen a C4b2a típusú C3 
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konvertáz létrejöttéhez szükséges mindkét komponenst (C4 és C2) hasítja. Aktiválódása a 

patogének felszínén zajlik azáltal, hogy az MBL illetve a fikolin felismeri a mannán, illetve az N-

acetil glükózamin egységeket. A felismerő komplex részeként a vérben keringő zimogén MASP-

2 nem képes C4 kötésre és hasításra.  Az MBL vagy fikolin lerakódásának hatására a MASP-2 

autoaktiválódik, és a CCP-2, valamint az SP doméneken keresztül megköti a C4-et. A felismerő 

molekulával nem asszociált zimogén MASP-2-ről kimutatták, hogy képes C4-gyel 

kölcsönhatásba lépni. Tehát annak oka, hogy a felismerő molekula jelenlétében aktiválást 

megelőzően nem alakul ki ez a kapcsolat, arra utal, hogy ekkor a C4-et felismerő MASP-2 

kötőhelyek még nem hozzáférhetőek. Ezek a kötőhelyek csak az autoaktiválódás után válnak 

hozzáférhetővé a C4 számára (Chen and Wallis, 2004). A keletkezett C4b tioészter csoportja 

révén kovalensen hozzákapcsolódik egy sejtfelszíni hidroxil- vagy amincsoporthoz. A C4b-hez 

ezután C2 kötődik, amit a MASP-2 szintén elhasít. Az MBL-MASP2 komplex körül 

megnövekszik a C4b2 effektív koncentrációja, ami elősegíti a C2 hasítását és ezzel a C4b2a C3 

konvertáz kialakulását (Wallis et al., 2007).  

c) A MASP-2 és a C1s összehasonlítása 

A MASP-2 és a C1s nemcsak evolúciós értelemben, de funkcionálisan is rokon enzimek, 

hiszen egy-egy egymástól eltérő komplement útvonalban töltik be ugyanazt a szerepet: hasítják a 

C2-t és a C4-et kialakítva a C4b2a C3 konvertázt. Nagyon szűk a szubsztrát specificitásuk, 

hiszen ezen a két fehérjén (és MASP-2 esetében a zimogén MASP-2-n) kívül csak a C1 inhibitor 

tekinthető (pszeudo)-szubsztrátjuknak. Lényeges különbség azonban a MASP-2 autoaktivációs 

képessége, szemben a C1s autoaktiváció hiányával. Ez lényeges szerkezeti különbségeket sejtet a 

két enzim között. A kristályszerkezeti adatokat összevetve kiderül, hogy bár közös 

szubsztrátokkal rendelkeznek, a szubsztrátkötésért felelős felszíni hurkok nagymértékben eltérő 

konformációba rendeződnek (Gregory et al., 2003 és Harmat et al., 2004). Az S1 zseb mindkét 

enzimben mélyebb (a MASP-2-ben különösen), mint általában a szerin proteázokban, és a 

szubsztrátok számára a környező hurkok miatt nehezen hozzáférhető. Az S2 zseb viszont a C1s-

ben mélyebb, mint MASP-2-ben. A szubsztrát specificitás alaposabb értelmezését ausztrál 

kutatók végezték el fág bemutatás technikájával mindkét enzim esetében (Kerr et al., 2005 és 

2007). A kilenctagú peptideket tartalmazó könyvtárból kikerülő szekvenciák megmutatták, hogy 

nincs drámai különbség a P5-P4’ helyek szempontjából a két enzim között. A szubsztrátok P2 

helyén lévő aminosavnak kisméretűnek kell lennie (Gly vagy Ala), amit a MASP-2-ben a 

Phe529/c99 mérete indokol. Kiemelt hely a P3 is, ahol a Leu a legkedveltebb aminosav, amely a 

természetes szubsztrátokban is előfordul. Olyan P4-P4’ peptideken, amelyek szekvenciája a C2-
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ből vagy a C4-ből származott, kimutatták, hogy a MASP-2 katalitikus aktivitása mintegy 1000-

szer nagyobb, mint a C1s-é. Ennek az eredménynek egy kicsit ellentmond egy másik felfedezés, 

amelyben C1s és MASP-2 kimérákat vizsgáltak (Rossi et al., 2005). A két enzimben egymás közt 

felcserélték a CCP1-CCP2 és az SP doméneket, és azt tanulmányozták, hogy hogyan módosítja a 

másik enzimből származó CCP pár a C2-n és a C4-en mért katalitikus hatékonyságot, a C1r általi 

aktiválhatóságot, illetve a C1q-val történő kölcsönhatást. Az eredmények azt mutatták, hogy a C2 

esetében egyik enzimnél sem  történt változás, tehát itt kizárólag az SP domének határozzák meg 

a kinetikai állandókat, a CCP domének nem szólnak bele a kölcsönhatásba. A C1s-ben a CCP 

domének cseréje sem a C1r általi hasíthatóságot, sem a C1q-hoz való asszociációs képességet 

nem befolyásolta. Ez összhangban van korábbi megfigyelésekkel, miszerint az előző két 

folyamatban a CCP domének nem vesznek részt. Ezzel szemben a C4 hasítás hatékonyságát a 

MASP-2 CCP doménjei jelentősen megváltoztatták. A C1s SP doménje, a MASP-2 CCP1-

CCP2-vel kombinálva a vadtípusú MASP-2-vel megegyező kcat/KM értéket produkált C4-en, ami 

sokkal jobb, mint a vadtípusú C1s értéke. A növekedést a KM csökkenése okozta, ami a MASP-2 

CCP-k jobb C4 felismerő tulajdonságával magyarázható. Fontos megjegyezni, hogy a MASP-2 

autoaktivációja ugyanúgy ment végbe a C1s CCP moduljaival, mint a vadtípusú. Ebből az 

következik, hogy az autoaktivációra való képességet az SP domén önmagában hordozza.   

d) A MASP-3 és a MAp44 

Ezen MASP-származékok szerepe még szinte teljesen ismeretlen. A MASP-3 fiziológiás 

szubsztrátját, illetve a Map44 interakciós partnereit még nem azonosították, az utóbbi 

hónapokban napvilágott látott publikációk elsősorban mediátor szerepet tulajdonítanak a két 

fehérjének. 

A MASP1/3 génről alternatív átíródás eredményeként jön létre a MASP-3 és a MAp44. A 

MASP-3 N-terminális „A” lánca megegyezik a MASP-1-ével, de teljesen eltérő szerin proteáz 

doménnel rendelkezik. Az enzimatikus tulajdonságokkal nem rendelkező MAp44, más néven 

MAP-1, ugyanazon négy N-terminális domént tartalmazza, mint a MASP-1 és MASP-3. Ehhez 

kapcsolódik egy 17 aminosavból álló, egyedi C-terminális szakasz. Mindkét fehérje Ca2+ függő 

módon dimerizálódik és az MBL-lel, illetve L- és H-fikolinnal komplexet képez. A vérben lévő 

MBL oligomerek közül a MASP-3 a magasabb tagszámúakhoz kötődve fordul elő (Dahl et al., 

2001), de a legnagyobb mennyiségben a H-fikolinnal alkot komplexet (Skjoedt et al., 2010). 

Ezzel szemben a MAp44-et főleg az L-fikolinhoz kötődve mutatták ki (Degn et al., 2010). 

Korábbi kutatásokkal ellentétben kimutatták, hogy a MASP-3 sokkal nagyobb mennyiségben 

található a szérumban, mint ahogy azt eddig feltételezték (1-2. táblázat) A MASP-1 
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szérumszintjét is újra kell értelmezni, hiszen, mint azt már említettem, az eddigi esszékben 

használt antitestek a MASP-1-n kívül felismerték a MASP-3-at és a MAp44-et is. A legújabb 

specifikus antitestekkel sikerült e két utóbbi fehérje mennyiségét külön is megmérni.  

kcat/KM  (M-1*s-1)
Z-Gly-Arg-s-Bzl

MASP-1 nem ismert 4,00 * 103 (c) igen zimMASP-1, C2, C3?,zim MASP-2?

MASP-2 5,0*10-4 mg/ml 3,18 * 105 (c) igen zimMASP-2, C2, C4

MASP-3 6,4*10-3 mg/ml(a) 1,94 * 104 (d) nem nem ismert

MAp44 1,7*10-3 mg/ml(b)
- - -

Koncentráció 
vérben (átlag)

aSkjoedt et al., 2010; bDegn et al., 2010; cRossi et al., 2001; dZundel et al., 2004; 

Komplement szubsztrátokAutoaktiváció

 1-2. táblázat. A MASP-ok mennyiségének és aktivitásának összevetése 

 

A MASP-3 nagyon eltérő tulajdonságokkal rendelkezik, mint a többi MASP. Nem 

autoaktiválódik és a C1 inhibitor sem gátolja (Rossi et al., 2001). Észteráz aktivitás kimutatható 

peptid szubsztráton a felaktivált MASP-3 esetében, de még hosszú inkubálás után sem hasítja a 

C2, C4 és C3 fehérjéket. Szérumból tisztított zimogénje semmiféle proteolitikus aktivitást nem 

mutatott, ugyanakkor lassan felaktiválódott (Zundel et al., 2004). Felmerült a kérdés, hogy vajon 

itt egyáltalán történik-e autoaktiváció, vagy kizárólag valamilyen szérumból származó szennyező 

proteáz aktiválja-e fel a MASP-3 zimogént. Ezt olyan rekombináns MASP-3 segítségével 

tisztázták, amelyben a katalitikus szerint alaninra cserélték. Az S645A mutáns zimogént a 

felaktiválódott vadtípusú MASP-3–mal együtt inkubálva a zimogén nem hasadt, ami bizonyítja, 

hogy a MASP-3 esetében nincs autokatalízis. Ezek alapján az a tény, hogy a szérumból tisztított, 

MBL-hez kötött MASP-3 kétláncú, aktivált formában jelentkezett, arra utal, hogy a MASP-3 

aktiválódása eltér a többi MASP-étól: kell hogy legyen egy eddig nem azonosított szérum 

proteáz, amely a zimogén MASP-3-at aktiválja. A MASP-3 szerepe kérdéses, eddigi 

tapasztalatok alapján azt feltételezik, hogy egyfajta negatív szabályozóként viselkedik a lektin út 

aktiválódásában, mivel a MASP-2-vel versenyezve kötődik a H-fikolinhoz és az MBL-hez, de ott 

a MASP-2 funkcióját nem látja el. 

Egyetlen fehérjéről mutatták ki, hogy azt a MASP-3 in vitro körülmények között hasítja, 

ez az inzulin-szerű növekedési faktort kötő IGFBP-5 fehérje (Cortesio and Jiang, 2006). Ez a 

fehérje szabályozza az IGF kötődését a receptorához elsősorban a vesében, a csontokban és 

emlőmirigyekben. Legújabb felfedezésként török kutatók két rokon családon végeztek teljes 

exom szekvenálást, és MASP-3 mutációkat mutattak ki (Sirmaci et al., 2010). Ezek a mutációk a 

fenotípusban is megjelentek, súlyos koponya-, arc- és köldöktorzulásokat okozva a 
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gyermekekben. Mivel semmilyen más genetikai elváltozást nem tapasztaltak, arra következtettek, 

hogy a MASP-3 funkcióvesztése nyomán az IGFBP-5 nem processzálódott az embrionális 

fejlődéskor, ami jelentős károsodást okozott a koponya és arc, valamint az izomzat korai 

kialakulásában. Ez az első közlemény, amely a MASP-3-nak valódi biológiai szerepet tulajdonít, 

és az eredményeiket az elmúlt hónapokban egy másik forrás is megerősítette, ahol a MASP1/3 

gén mutációjának hatását zebrahalakban vizsgálták (Rooryck et al., 2011).  

A MAp44 szerepéről szintén keveset tudunk. Nem rendelkezik proteáz aktivitással, 

viszont képes az MBL-hez és a fikolinokhoz kötődni. Ez a tulajdonsága fiziológiásan releváns 

komplement gátlóvá teszi, különösen azzal együtt, hogy szokatlanul nagy mennyiségben 

mutatták ki a szívizomszövetben (Degn et al., 2009). A MAp44-nek lokálisan védő funkciója 

lehet abban, hogy csökkentheti a komplement aktiválódást szívizomszövet károsodás, pl. 

iszkémiás reperfúziós sérülés vagy fertőzés esetén.  

1.2.7 A komplement patofiziológiás szerepe 

Az immunválasz kialakulása során a komplementrendszer szabályozása esetenként 

felborul. Még a legkisebb működésbeli rendellenesség is súlyos következményekkel járhat: az 

elszabadult „tisztító” mechanizmus a saját sejtek, szövetek ellen fordulhat. A többrétű 

szabályozás ellenére egyre több olyan betegség (autoimmun, neurodegeneratív, gyulladásos) 

válik ismertté, amelyben a komplement aktiválódás szerepet játszik, iniciálja vagy fokozza a 

káros hatásokat (1-8. ábra). Patológiás helyzetet teremt a nem megfelelő időben vagy helyen 

történő aktiválódás, a komponensek mutációja vagy hiánya, illetve egyes baktériumoknak és 

vírusoknak a komplementtel szemben bevetett túlélési stratégiái (Volanakis and Frank, 1998). 

A leggyakoribb gyulladásos folyamat, amelyben a komplement „felelősségre vonható”, 

az iszkémiás reperfúziós sérülés (I/R), amelyet többféle klinikai helyzet is előidézhet. Infarktus, 

szélütés, szepszis, illetve koronaér műtétek során egyes erek és szövetek vérellátása átmenetileg 

megszűnik (iszkémia). A gyulladás akkor alakul ki, amikor a vér újra áramlani kezd (reperfúzió) 

az érintett területen, ekkor a klasszikus és lektin utak azonnal aktiválódnak, és nem csak a 

valóban menthetetlenül károsodott sejteket pusztítják el, de mintegy túlreagálva tömegesen 

távolítják el a még ép sejteket is. Hibás aktiválódást jelentenek az autoimmun betegségek is. A 

pszoriázis és asztma esetében a C5a felszabadulása, szisztémás lupus erythematosus (SLE), 

reumatoid artritisz kialakulásakor a C1q komplexek felhalmozódása, Alzheimer-kórban pedig az 

amiloid plakkok váltják ki a komplement folyamatokat (Markiewski et al., 2007).  
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A komplement komponensek mutációi igen ritkák, mivel nagyon súlyos betegségekhez 

vezetnek. Az öröklött angioödémában (HAE) szenvedőkben a C1-inhibitor csökkent szintje vagy 

teljes hiánya okoz életveszélyes, rohamokban jelentkező ödémás duzzanatokat. A fejlett ipari 

országokban az időskori makuladegeneráció (AMD) a leggyakoribb vaksághoz vezető betegség; 

itt a H faktor génjének mutációja a kiváltó ok. Egy másik, viszonylag ritka betegséget, a 

paroxizmális éjszakai hemoglobinuriát (PNH), a membránkárosító komplexet gátló CD59 hiánya 

eredményezi (Ricklin et Lambris, 2007). 

Számos baktérium faj és vírus alakított ki olyan maszkírozási módszert, amellyel 

kivédhetik a komplement pusztítását. A fagocitózis elkerülése érdekében a felszínükön 

komplement komponensekkel analóg molekulákat fejeznek ki. Nagyon „kedveltek” erre a célra a 

komplement regulátorok CCP moduljai. Egyes patogének a membránjukhoz kötődve 

komplement inhibitorokat hordoznak. Ilyen jelenséget figyeltek meg az Epstein-Barr vírusnál, 

HIV, himlő vírusoknál, és egyes baktériumoknál (pl. Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 

aureus) (Jongerius et al., 2007). 

 

1-8. ábra 

A komplementrendszerrel 
összefüggésbe hozható 
betegségek 

1.2.8 A komplementrendszer terápiás megközelítése 

Évtizedek óta folynak kísérletek arra, hogy a komplementrendszer elszabadult 

aktiválódását gyógyszeres kezeléssel le lehessen állítani. Gyógyszeripari szempontból a 

legkívánatosabb a kismolekulás inhibitorok fejlesztése, hiszen előállításuk olcsóbb, 

hatásmechanizmusuk jobban jellemezhető, könnyebben módosíthatók és általában orálisan 

szedhető formában is hatékonyak. Emellett egy potens gyógyszerjelöltnek kiemelkedő 

szelektivitást és a jó biológiai hozzáférhetőséget is biztosítania kell. A komplementrendszer 

működése azonban elsősorban nagyméretű fehérjék kölcsönhatásán alapul, amelyek gátlására 

csak ritkán alkalmasak kismolekulák. A célpontként kiválasztott komponensnek is meg kell 

felelnie bizonyos követelményeknek. A legfontosabb ezek közül, hogy pontosan ismerni kell a 

komplementben betöltött szerepét, valamint a betegséghez való hozzájárulását is. Ez a 
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komplementrendszer szempontjából igen nehéz kérdés, mert sok esetben a kölcsönhatásnak csak 

egyes aspektusai ismertek, a folyamatok komplexitása miatt azonban számos mellékhatás és 

keresztreakció rejtve marad. A komponensek többsége nemcsak egyetlen folyamatban vesz részt, 

hanem egymással átfedve több funkciót is ellátnak. Bárhol nyúlunk is bele a rendszerbe, számos 

mellékhatással találhatjuk szembe magunkat. A legtöbb fejlesztés az utóbbi időben 

biofarmakológiai termékeken (antitestek, rekombináns komplement fehérjék, nukleotidok) 

alapszik.  

A gyógyszergyártás számára ideális célpontok az enzimek, hiszen működésük általában 

jól ismert, aktivitásukat kismolekulákkal gátolni lehet. A komplementrendszer szerin proteázai a 

MASP-ok, C1s és C1r, a D faktor, a B faktor, valamint I faktor. A legelső próbálkozások ennek 

megfelelően proteáz inhibitorok voltak, de szinte mindegyik megbukott a szelektivitás 

kritériumán. Az utóbbi pár évben a nagy áteresztő képességű könyvtárak, és szelekciós technikák 

fejlődésének köszönhetően újra zajlanak peptidekre és egyéb kismolekulákra irányuló 

kutatásokat akadémiai területen is. Ilyen kutatás volt a C1s-et gátló inhibitorok fejlesztése, amit 

tiofénamid származékok szubsztitúciójával valósítottak meg (Subasinghe et al., 2004). A 

legjobban teljesítő vegyület, arilszulfoniltiofén-2-karboxamidin, amely KI = 0,01 M állandóval 

rendelkezik, de az uPA-val szemben csak 1000-szer szelektívebb a C1s-re (Subasinghe et al., 

2004 és 2006).  Szintén kisméretű szintetikus C1s gátló vegyületet (C1s-INH-248) fejlesztettek 

német kutatók. Ez már preklinikai fázisban van, de a szelektivitása ennek sem kielégítő, az IC50 

érték mindössze 1000-szer kisebb a MASP-1-re és a trombinra nézve (Buerke et al., 2001). A D 

faktor gátlására racionális molekulatervezéssel készült egy gyógyszerjelölt (BCX-1470), de 

akárcsak a C1s esetében az alacsony specifikussága, illetve rövid féléletideje miatt nem került 

további fejlesztésre (Szalai et al., 2000). A piacon csak egyetlen proteázgátlószer lelhető fel, 

maga a C1 inhibitor, amelyet nagyon jó eredménnyel alkalmaznak öröklött angioödémás 

megbetegedésben (HAE), valamint iszkémiás reperfúzióban is tapasztalták védő hatását. 

Egyelőre tisztított és pasztőrizált formában adják, de kísérletek folynak a rekombináns 

előállításra is, elsősorban transzgenikus állatok tejéből kinyerve (Beinrohr et al., 2008).  

Számos kísérlet irányul a komplement kaszkád csomópontjait jelentő C3 és C5 

molekulák, valamint a konvertázok gátlására. Ezzel a teljes komplement aktivitást meg lehet 

szüntetni. A legjobban teljesítő vegyület éppen egy kismolekulás inhibitor, a ciklikus, 13 

aminosavból álló compstatin, amelyet fág bemutatással fejlesztettek ki random könyvtárból 

(Sahu et al., 1996). Az eredeti vegyületet optimalizálták, ami 264-szeres javulást okozott a gátlás 

hatékonyságában, így már a 2-es klinikai fázisban tart ez az ígéretes gyógyszerjelölt (Katragadda 
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et al., 2006). A peptid a C3-hoz kötődik, és megakadályozza a C3 aktiválódását. A pontos 

hatásmechanizmus részleteiben még nem ismert, de valószínűleg fehérje-fehérje 

kölcsönhatásokat akadályoz meg az inhibitor jelenléte. A C5 gátlására kombinatorikus eljárás 

segítségével egy rövid aptamer molekulát fejlesztettek (ARC1905), amely nagyon jó 

szelektivitással ismeri fel a C5 fehérjét. Az aptamerek olyan egyszálú nukleotidok, amelyek az 

antitestekhez hasonló szelektivitással kötődnek a target fehérjéhez. Az ARC1905 inhibitort AMD 

(age-related macular degeneration) kezelésre tesztelik preklinikai fázisban (Ricklin et Lambris, 

2007). 

A komplementtel összefüggésbe hozható betegségek területén új perspektívát jelentenek 

az antitest-alapú terápiák. A technológiai fejlődés a humanizált antitestek egyre rutinszerűbb és 

költségkímélőbb előállítását teszi lehetővé. A komplement komponensei közül a C5 és az 

anafilatoxin C5a ellen ismertek ígéretes jelöltek. A C5 fehérjéhez rendkívül hatékonyan kötődő 

monoklonális antitestet már évtizedekkel ezelőtt létrehozták (Frei et al., 1987), majd 

kifejlesztették ennek humanizált verzióját is (Thomas et al., 1996). A gyógyszerré váláshoz 

szükséges módosítások, és klinikai tesztek után az FDA (US Food and Drug Administration) 

végül 2007-ben vezette be a piacra eculizumab néven (Soliris), mint az első komplement 

specifikus gyógyszert. A PNH (paroxysmal nocturnal hemoglobinuria) betegségben ez a szer 

jelenti az egyetlen kezelési lehetőséget. A komplement gátlása elengedhetetlen ebben a ritka, de 

életveszélyes betegségben, ugyanis a PNH következtében a vörösvértestek membránjában 

felhalmozódnak a MAC komplexek, így nagy részük lízis következtében elpusztul. A teljes 

komplement gátlás miatt azonban a betegek sokkal kiszolgáltatottabbá válnak a bakteriális 

fertőzésekkel szemben, ezért a kezelés kezdete előtt oltásokkal igyekeznek védeni őket. A C3 

konvertáz kialakulásának megakadályozása szintén eredményes lehet a teljes komplement 

leállításában. Három humanizált antitest áll jelenleg fejlesztés alatt, anti-D-faktor (Tanox, 

Genetech), anti-B-fakor (Taligen) és az anti-properdin (Novelmed). 

Több komplementhez kapcsolható betegség hátterében a gyulladási folyamatokat mediáló 

anafilatoxinok, elsősorban a C5a, állnak. A hatás gátlására kétféle megközelítést alkalmaznak, az 

egyikben a C5a receptorát, a C5aR-t blokkolják, míg a másikban az antitest közvetlenül a C5a-

hoz kötődik. A receptor blokkolása azért különösen reményt keltő stratégia, mert a gyulladás 

kiküszöbölhető anélkül, hogy a komplementrendszer védelmező szerepét kiiktatnák (Allegretti et 

al., 2005). Számos vezető gyógyszerkutató cég indított el kísérleteket a C5aR blokkolására, 

készültek kisméretű antagonista peptidek és humanizált antitestek is. A legjobb egy ciklikus 

peptidomimetikum a PMX-53 (Peptech) számos kedvező tulajdonsággal rendelkezik. 
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Biztonságos, a véráramban nem bomlik le, kisméretű, orálisan könnyen adagolható. Klinikai 2-es 

fázisban pozitív eredményre vezetett reumatoid artritiszben, illetve pszoriázisban szenvedő 

betegeknél. Az alkalmazhatóságát mégis ellehetetlenítette gyors kiürülés miatti rövid, mindössze 

70 perces féléletideje, ami miatt folyamatos adagolást kellett bevezetni a kívánt hatás elérésére 

(Köhl, 2006). Leghathatósabbnak a C5a gátlásban is a humanizált antitestek bizonyultak. Ezek 

közül a C5a-hoz kötődve fejti ki hatását a neutazumab (G2 therapies), míg a C5aR blokkolását 

célzó antitest a TNX-558 (Tanox, Genentech). 

Az oldott fázisú komplement regulátorok, amelyek elsősorban az alternatív útra hatnak, 

szintén alkalmas gyógyszerjelöltek. Az első eredményt a CR1 oldott formájának előállítása hozta 

(sCR1), amelyet terápiás szerré fejlesztettek TP10 néven (Avant Immunotherapeutics). 

Szívműtéten átesett betegeknél alkalmazták és nagyszerűen gátolta a komplement aktiválódást, 

ezzel javítva az operáció utáni túlélési esélyeket, de meglepő módon kizárólag férfiaknál. Ennek 

okát nem tudták kideríteni, de további klinikai tesztek nem folytatódtak (Weisman et al., 1990). 

Ezen kívül a DAF és MCP fehérjék extracelluláris részeiből hoztak létre rekombináns kimérát, 

valamint a MAC gátló C59-et is előállították rekombináns oldott formában. Ezek a vegyületek 

klinikai tesztek alatt állnak, elsősorban PNH kezelésben, de egyelőre nem mutatkozik áttörés az 

alkalmazásukban (Ricklin et Lambris, 2007). 

Bár a legtöbb kutatás a komplementrendszer gátlását célozza, bizonyos esetekben az 

aktivitás lokális stimulációja lenne kívánatos.  A rákos megbetegedések elleni küzdelem egyik 

alternatívája lehet, a komplement-függő citotoxicitás kihasználása (CDC). A rituximab nevű 

gyógyszer (Roche), amely egy humán/egér kiméra CD20 elleni monoklonális antitest, a 

hagyományos kemoterápiás kezeléssel együtt nagyon bíztató eredményeket hozott a 

rosszindulatú B-sejt elváltozások kezelésében. Az antitest a CD20-pozitív sejtek felszínére 

összegyűjti a C1q komplexet és ezzel kiváltja a klasszikus út általi tumor lízist (Teeling et al., 

2004). Még egy gyógyszer létezik, amely erősíti a komplementrendszer, azon belül is a lektin út 

aktivitását, az rhMBL (Enzon). A humán populáció ~30%-ának alacsony az MBL-szintje, ami 

sokszorosára növeli a fertőzések veszélyét, különösen immunszuppresszív állapotban. 

Rekombináns humán MBL adagolása kemoterápiával kezelt, illetve őssejt beültetés alatt álló 

betegek esetében sikeresnek bizonyult a fertőzések csökkentésében (Ricklin et Lambris, 2007). 
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1.3 Inhibitortervezés irányított evolúcióval 

1.3.1 A fágbemutatás módszere 

Molekulaszerkezeti vizsgálatok fejlődése és a génsebészet új technikái révén egyre 

mélyebb bepillantást nyerhetünk a fehérjék tulajdonságainak molekuláris hátterébe. Ma már 

rutinfeladatnak számít pontmutációk bevitele, amelyen keresztül adott aminosav-oldalláncok 

kölcsönhatásainak jelentőségét ismerhetjük meg. Ezzel együtt az is világossá vált, hogy a 

fehérjék belső kölcsönhatásainak hálózata sokkal komplexebb annál, hogy egyedi 

beavatkozásokkal teljes egészében fel lehessen térképezni. Az általunk létrehozott egyedi 

módosítások mindig csak a töredékét jelentik az elvileg lehetséges variációknak, ráadásul az elv, 

amely alapján az egyes pozíciókat kijelöltük vagy éppen változatlanul hagytuk, előítéletekkel 

terhelt. Ismereteink végesek, és amikor korábbi megfigyelések, tapasztalatok alapján döntünk, 

közben figyelmen kívül hagyunk milliárdnyi egyéb lehetőséget. A fágbemutatás, ami 1985-ös 

első ismertetése óta az egyik legsikeresebben alkalmazott biotechnológiai módszerré vált, 

kombinatorikus és előítélet-mentes megközelítést jelent (Smith, 1985). Irányított, in vitro 

evolúció megvalósítását teszi lehetővé, amely során több milliárd egyedi variáns egyidejű 

tesztelése történik.  A kutató egyéni céljaira fejlesztett könyvtárak előállítása és a szelekció is 

biológiai rendszerektől mentesen, kémiai módszerekkel valósul meg.  

A fágbemutatás alapelve egyszerű és zseniális (1-9. ábra). Az irányított evolúcióra szánt 

fehérje (vagy peptid) génjében kiválasztjuk a változtatni kívánt pozíciókat, egyszerre akár többet 

is. Meghatározzuk, hogy az egyes pozíciókban milyen aminosavakat szeretnénk megjeleníteni, 

mely kodonokat milyen más kodonokra cseréljünk le. A kombinatorikus mutagenezist szintetikus 

oligonukleotidok keverékével hajtjuk végre PCR, vagy más rekombináns DNS technikával. Több 

milliárd variánst tartalmazó DNS könyvtárat hozhatunk így létre, amelyben a fehérjevariáns 

génjét hozzákapcsoltuk egy, a bakteriofág egyik burokfehérjéjét kódoló génhez. A DNS 

könyvtárat baktériumokba juttatjuk, ahol a termelődő fágok a felszínükön megjelenítik a 

burokfehérjéjéhez fuzionált idegen fehérjevariánsokat. Minden fág csak egyféle fehérjét és csak 

annak a génjét hordozza, így a fág burkába beépült fehérje és annak génje fizikailag össze van 

kapcsolva a fág részecske által. A fág-fehérje könyvtárat ezután a szilárd hordozóra kikötött 

célmolekulán affinitáskromatográfia jellegű módszerekkel lehet szelektálni. Azok a variánsok, 

amelyek kölcsönhatásba lépnek a célmolekulával, kikötődnek, a többi eltávozik. A fág-fehérje 

könyvtár egyik legfontosabb előnye más eljárásokkal szemben, hogy a szelektíven eluált, 

kölcsönhatást mutató variánsok felszaporíthatók baktériumokban. Az így felszaporított, 
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részlegesen már szelektált fágok újabb szelekciós ciklusokba vihetők, és pár ciklus után elérhető, 

hogy az eluált populációban a funkcionálisan leghatékonyabb fehérjéket hordozó klónok 

dúsuljanak fel.  Ezek után, immár egyedi felszaporított fág-fehérje klónokkal, kötődési 

vizsgálatok végezhetők, illetve egyéb tulajdonságok célzott tanulmányozása is megvalósítható. A 

fágokból izolált DNS-ből egy-egy funkcióképes, „sikeres” klón fehérjeszekvenciája egyszerű 

DNS szekvenálással megállapítható. Nagyszámú ilyen egyedi klón szekvenciájának 

összehasonlításával kirajzolódik, hogy a szelekció alapjául szolgáló funkció ellátásához milyen 

szekvenciamintázat szükséges, a funkció ellátásához az egyes aminosav pozíciók milyen 

mértékben járulnak hozzá.  

A hordozóként használt bakteriofágok közül a legelterjedtebb az M13 fonalas fág, 

amelynek általában a fő, többezer kópiás pVIII burokfehérjéjét vagy a csak 5 kópiás pIII 

burokfehérjéjét használják bemutatásra. A pVIII-fúziós rendszerben kisebb peptidek polivalens 

módon, tehát akár ezres kópiában is megjelenhetnek, míg a pIII-fúziós rendszer általában 

fehérjék monovalens, vagyis egyetlen kópiában történő bemutatására szolgál. A polivalens 

kifejezés előnye, hogy az aviditás (több kópiás egyidejű kötődés) jelenségén keresztül a gyengén 

kötődő variánsok is szelektálódnak. Amennyiben az erősen kötődő partnerek megtalálása a cél, 

akkor a monovalens kifejezés a megfelelőbb formátum.  

1-9. ábra  

A fágbemutatás 
alapsémája 
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1.3.2 A DNS könyvtár tervezése 

A legegyszerűbb könyvtártervezési megközelítés esetén a randomizálásra kiválasztott 

pozíciókban mind a 20-féle aminosav megjelenését megengedik. Ehhez leggyakrabban az 

általunk is használt NNK kodonokat alkalmazzák. Ennél az „N” a négyféle DNS-alkotó bázist, 

míg a „K” a guanint és a timint jelenti. Az NNK kodon szett tehát 4x4x2=32 kodon keveréke, 

amelyek együttesen mind a 20 aminosav kódolását lehetővé teszik. Egy „n” randomizált pozíciót 

tartalmazó peptid teljes randomizálása 32n féle, DNS szinten eltérő, és ezen belül 20n aminosav 

szekvenciában egyedi variánst jelent. Ebben az esetben teljes könyvtár, vagyis amikor az összes 

elméletileg lehetséges peptid variáns valóban létre is jön fágon kifejezve, akkor valósulhat meg, 

ha legfeljebb 6-7 aminosavpozíciót randomizáltunk. Ennek az az oka, hogy a jelenlegi 

transzformálási eljárásokkal, és normál laborkörülmények között ~1010 baktériumsejtet tudunk 

transzformálni. Ezek fágokat termelő utódsejtjeit literes nagyságrendű térfogatban kell 

szaporítani. Ha a fentinél több pozícióban engedjük meg mind a 20 aminosav előfordulását, 

akkor a könyvtárunk nem tartalmazza majd a randomizálási séma diktálta összes variánst.  

A peptidkönyvtárak fejlődésében nagy előretörést jelentett, hogy lineáris peptidek helyett 

szerkezeti motívumokat tartalmazó szekvenciákat terveztek. A prolin, különösen glicinnel együtt 

-kanyar kialakulását eredményezi. A ciszteinekkel diszulfid híd hozható létre, amellyel egy 

viszonylag merev hurok alakítható ki a peptid szerkezetében, különösen ha G-P motívum segítik 

a kanyarok csavarodását. Amennyiben már van előzetes információ, például egy enzim aktív 

helyéről, akkor egy másodlagos szerkezeti elemeket is hordozó könyvtárral specifikusabb és 

hatékonyabb variánsokat lehet szelektálni. Az előre rögzített, korlátozott konformációs 

szabadsággal bíró peptid fehérjéhez való kötődése a peptid részéről kisebb konformációs entrópia 

csökkenéssel jár, mintha a peptid nagy konformációs szabadsággal rendelkezett volna. A kisebb 

mértékű konformációs entrópia csökkenés növeli az elérhető affinitást (Uchiyama et al., 2005). 

Ismeretlen fehérjékkel szemben első lépésben naiv könyvtárak alkalmazása a célravezető, ahol a 

lehető legtöbb pozíció teljesen randomizált, és csak nagyon kevés a szerkezeti kötöttség. Az így 

kapott eredmények alapján lehet a második generációs könyvtárakat megtervezni és elkészíteni, 

amelyekben a szelektált populációban gyakran előforduló szerkezeti, illetve egyéb aminosav 

találatok alapján szűkítik a szekvencia-, és ezáltal konformációs teret. 

A fág bemutatás óriási lehetőségeit mutatják a VIIa véralvadási faktor ellen szelektált 

inhibitor peptidek (Dennis et al., 2000). 20 tagú, egy diszulfid hidat tartalmazó naiv könyvtárból 

indultak ki és a várakozással ellentétben olyan szekvenciákat találtak, amelyek a proteázhoz nem 

az aktív helyen, hanem egy külső kötőhelyen keresztül kötődnek, és allosztérikusan fejtik ki gátló 
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hatásukat. Ez az eredmény teljesen új megvilágításba helyezte a véralvadásgátlók fejlesztését, 

hiszen az aktív helytől távolabb eső alternatív kötőhelyeket támadva sokkal specifikusabb gátlás 

valósítható meg.   

1.3.3 Az SFTI molekula, mint inhibitor váz szerin proteázok ellen 

A szerin proteázok szerepét nem lehet túlértékelni, hiszen valamennyi biológiai 

folyamatban részt vesznek, elsősorban mint szabályozó enzimek. Ennek köszönhetően a 

működésük megismerését, gátlásukat célzó orvosi és gyógyszeripari kutatások száma 

folyamatosan növekszik. A legújabb kísérleti megközelítésekben a természetes szerin proteáz 

inhibitorok és az enzimmel való kölcsönhatás tulajdonságait megismerve új, nagy specifikusságú 

hatóanyagokat terveznek. A peptid inhibitorok, amelyek könnyen előállíthatók és módosíthatók, 

kedvelt terápiás eszközök. Így került a figyelmünk középpontjába a legkisebb természetes 

eredetű szerin proteáz inhibitor, az SFTI-1 (napraforgó tripszin inhibitor). 1999-ben számoltak be 

róla az irodalomban, miszerint a 14 aminosavból álló, ciklikus, egy diszulfidkötéssel rendelkező 

molekula nagy hatékonysággal gátolja a tripszint, a peptid egyensúlyi inhibíciós állandója 0,03 

nM (Luckett et al., 1999). Az SFTI-1 a Bowman-Birk inhibitor (BBI) család tagja annak ellenére, 

hogy evolúciós szempontból nem rokonuk. Az ok, amiért mégis ide sorolják, abban rejlik, hogy 

az SFTI szerkezete mintegy imitálja a BBI családra jellemző interakciós hurkot (1-10. ábra).  A 

valódi BBI inhibitorok mintegy 70 aminosavból állnak, 7 diszulfidhidat tartalmaznak, és két 

eltérő proteáz kötőhelyet hordoznak. Az SFTI ezzel szemben egyetlen proteáz kötő hurokján 

keresztül egyetlen enzim gátlására képes (McBride et al., 1996).  

 

1-10. ábra  

Az SFTI szerkezetének 
(piros) és egy Bowman-
Birk inhibitor 
szerkezetének (kék) 
egymásra illesztése 

  

Tripszin gátlásakor az SFTI P1 Lys oldallánca benyomul az enzim S1 zsebébe. Az 

irodalomban több publikáció jelent meg, amelyben az SFTI-1 gyűrűjét módosítva a gátlási 

képesség változását vizsgálták. Úgy tűnik, hogy a tripszinnel szemben ez az evolúció során 
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kialakult legtökéletesebb forma, ugyanis minden beavatkozás (gyűrűfelnyitás, diszulfid híd 

kiiktatás, aminosav csere) a kölcsönhatás gyengülését vonta maga után (Korsinczky et al., 2005). 

A legkisebb negatív hatású változást a glicin és aszparaginsav közötti peptidkötés felnyitása 

eredményezte (1-11. ábra).  

 

1-11. ábra 

Az SFTI-1 sematikus 
ábrázolása. A P1 és P1’ 
között történik a tripszines 
hasítás a kölcsönhatás 
során. A kék nyíl azt a 
helyet jelzi, ahol a gyűrű 
felnyitása a legkevésbé 
változtatja meg a molekula 
gátlási képességét.  

Szarvasmarha -tripszinen az inhibitor állandó 0,1 nM-ra növekedett, ami még mindig 

igen jó gátlást jelent. Az SFTI-1 remek kötődési tulajdonságát a merev gyűrűs szerkezetének 

köszönheti, ugyanis a ciklikusság csökkenti a flexibilitást, és növeli a termodinamikai stabilitást. 

Az egymással szemben lévő aminosavak között hidrogénkötések kiterjedt hálózata alakul ki, 

amely még tovább stabilizál. Oldatban NMR mérések alapján, valamint a tripszinnel alkotott 

komplex kristályszerkezetéből kiderült, hogy a G-D aminosav csoportok között felnyitott forma 

ugyanolyan konformációban van, mind a vadtípus gyűrű. Ráadásul a tripszinnel való 

kölcsönhatás sem eredményez változást a szabad formában lévő inhibitor szerkezetéhez képest. 

Nemrégiben fedeztek fel egy SFTI-származékot egy trópusi békafaj bőréből izolálva. Ez a 11 

tagú peptid tulajdonképpen csak a proteázzal kölcsönható gyűrűrészletet reprezentálja 

(CWTKSIPPKPC), amely mindamellett, hogy gátolja a tripszint, még antimikrobiális aktivitással 

is rendelkezik (Li et al., 2007). Ezen tulajdonságok az SFTI-1-et ideális vázmolekulává teszik 

szerin proteázok elleni új peptid-inhibitorok tervezésére (Mulvenna et al., 2005).  
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2 CÉLKITŰZÉSEK 

Vizsgálataim elsődleges tárgya a MASP-2 (MBL-kötött szerin proteáz-2) enzim volt, 

amely a komplementrendszer lektin útjának iniciáló enzime. Fiziológiás szerepe részben már 

ismert, proteolitikusan hasít két kulcsfontosságú fehérjét, ezzel elindítva a komplement 

kaszkádot. A MASP-2 azzal a ritka képességgel rendelkezik, hogy homodimerben a zimogének 

egymást aktív enzimmé alakítják, vagyis a MASP-2 autoaktiválódik.  Ezen folyamat hátterében 

izgalmas, még kevéssé felderített molekuláris tulajdonságok állnak, amelyeket a zimogének 

gyors aktiválódása miatt igen körülményes részleteiben tanulmányozni. A MASP-2 azért is 

különleges enzim, mert autokatalízisre fiziológiás oldat körülmények között képes. 

Pontmutánsok segítségével igyekeztem jellemezni a zimogén MASP-2 molekulát, hogy rajta 

keresztül általánosan is megismerjük a fiziológiásan autoaktiválódó szerin proteázok működését. 

Munkámmal egy időben, laboratóriumunkban elkészült a zimogén MASP-2 kristályszerkezete, 

amely nagyszerű lehetőséget kínált az aktív enzim és a zimogén közötti szerkezeti különbségek 

feltárására.  

Egyre több közlemény jelenik meg az irodalomban a komplementrendszer, és azon belül 

az egyes aktivációs utak patofiziológiás szerepéről. Számos betegség esetében ismert, hogy a 

tünetek kialakulásáért vagy súlyosbodásáért nemkívánt komplement aktiválódás a felelős, 

ráadásul az egyes útvonalak eltérő mértékben vesznek részt a különböző patológiás 

eseményekben. A lektin út hozzájárulását írták le többek között reumatoid artritiszben, valamint 

a szélütés (stroke), a szívinfarktus és szervátültetés során bekövetkező iszkémiás reperfúziós 

sérülés esetében. A MASP-2 lektin út kezdeti szakaszában betöltött központi szerepe lehetővé 

teszi, hogy gátlásával a teljes útvonalat megfékezzük. A teljes komplement aktivitás gátlására 

már vannak inhibitorok, de ezek komoly mellékhatásokkal járnak, hiszen a komplementrendszer 

kiiktatásával a szervezet különösen védtelen lesz a fertőzésekkel szemben. Idáig nem létezett 

olyan kismolekulás inhibitor, amely képes lett volna hatását kizárólag az egyik komplement 

útvonalra kifejteni, miközben a másik kettőt érintetlenül hagyja. Ilyen specifikus inhibitorok 

fejlesztését nehezíti, hogy a komplementrendszer szerin proteázai és a vérben található egyéb 

szerin proteázok egymással nagyfokú rokonságot mutatnak. Bizonyára ennek tudható be, hogy a 

klasszikus kémiai módszerek és az in silico tervezés eddig ezen a téren nem vezettek 

eredményre.  A fágbemutatás, mint irányított evolúciós technika, olyan nagy könyvtármérettel 

rendelkezik, amellyel már meg lehetett kísérelni az egyes proteázok kismértékű szerkezeti 

különbségeinek kiaknázásával szelektív inhibitorok létrehozását. 
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Doktori munkámban tehát az alábbi célokat tűztem ki: 

 A MASP-2 autoaktiválódási mechanizmus molekulaszerkezeti hátterének feltárása 

 A MASP-2-ről szerzett információk alapján egy általános mechanizmus felállítása arról, 

hogy a fiziológiásan autoaktiválódó szerin proteáz zimogének hogyan tesznek szert 

katalitikus aktivitásra 

 Fágbemutatással szelektív, kismolekulás MASP-2 inhibitor fejlesztése, amellyel a lektin út 

gátolható, miközben a másik két útvonal érintetlen marad 

 MASP-1 inhibitor fejlesztése a MASP-1 lektin úthoz való hozzájárulásának 

tanulmányozására 

 A kifejlesztett inhibitorok szelektivitásának jellemzése egyéb szerin proteázok bevonásával 
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3 EREDMÉNYEK ÉS TÁRGYALÁSUK 

3.1 A MASP-2 autoaktivációs képességének jellemzése és hátterének vizsgálata 

3.1.1 A vad típusú MASP-2 autoaktivációjának megfigyelése 

A MASP-2 autoaktivációjának vizsgálata izgalmas kérdés, hiszen csak néhány olyan 

enzim ismert, amely képes külső faktorok nélkül, fiziológiás körümények között inaktív 

zimogénből aktív formába alakulni.  Ugyan vannak szerin proteázok, amelyeknek zimogénje 

rendelkezik katalitikus aktivitással, de ez az aktivitás igen szerény, és csak extrém körülmények 

esetén növelhető. Ezek általában nagy zimogenicitású enzimek. A komplement szerin proteázok, 

a MASP-1, MASP-2, C1r, kitűnnek abban, hogy számukra ez a mechanizmus jelenti a fő 

aktiválódási folyamatot. Ezek tehát valódi autoaktiválódó enzimek, hiszen biológiai jelentősége 

van e tulajdonságuknak. A zimogének vizsgálata az esetükben, illetve minden kis zimogenicitású 

enzim esetében komplikált feladat, hiszen fiziológiás körülmények között gyorsan aktiválódnak. 

Az MBL száraihoz asszociálódó MASP-2 homodimer zimogénjei a komplexen belül vagy 

biztonságos távolságban vannak egymástól, vagy az aktiválódás szempontjából kedvezőtlen 

konformációba vannak kényszerítve (esetleg mindkettő) mindaddig, amíg az MBL (vagy fikolin) 

sejtfelszíni cukoregységekhez nem köt, és a zimogének közel nem kerülnek egymáshoz, vagy fel 

nem szabadulnak a gátlás alól. A felismerő molekula kötődését követően válik lehetővé, hogy az 

egyik zimogén MASP-2 molekula elhasítsa a másik zimogén MASP-2-t. Oldat fázisban nehéz 

követni ezt a folyamatot, mert a szabad zimogén enzimek, ha azt a koncentráció lehetővé teszi, 

pillanatszerűen aktiválják egymást. 

A laboratóriumunkban rekombinánsan előállított MASP-2 CCP1-CCP2-SP fragmentumot 

használtam fel a jelenség molekuláris hátterének jellemzésére. Ez a C-terminálisról származó 

háromdoménes egység nem képes a dimerizációra és az MBL-hez való kötődésre, viszont 

katalitikus aktivitása, szubsztrátkötő képessége minden tekintetben megegyezik a teljes MASP-2 

enzimével (Ambrus et al., 2003). A DNS előállításához tehát minden készen állt, klónoztam a 

fragmentumot és E. coli BL-21 sejtekben kifejeztem, nagy mennyiségben inklúziós testek 

formájában termeltem. Az inklúziós testeket egy már korábban kidolgozott eljárás szerint 

renaturáltam. A MASP-2 CCP1-CCP2-SP (továbbiakban MASP-2) egészen az utolsó tisztítási 

lépésig egyláncú marad korábbi megfigyeléseink alapján. Az aktiválódást az idézi elő, hogy az 

ioncserés tisztítás szobahőmérsékleten zajlik, illetve, hogy a kromatográfiás oszlopon nagyon 

megnövekszik a lokális koncentráció, a zimogének kölcsönhatnak egymással. Ezért a tisztítás 
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körülményeit módosítottam, alacsonyan tartottam a fehérje koncentrációt (1,93 M) és végig 

4 ºC-on, előre behűtött eszközökkel dolgoztam. Így sikerült elérnem, hogy a vad típusú MASP-2 

a tisztítás során sem aktiválódott fel, megmaradt egyláncú formában. Az autoaktiváció 

megfigyelésére a zimogént 37 ºC-on inkubáltam fiziológiás pufferben, minden egyéb adalék 

nélkül, és redukáló SDS-gélen követtem az egyláncú forma eltűnését, valamint az SP domén 

megjelenését (3-1. ábra A). Alacsony enzim koncentráció mellett jól követhető volt egy kezdeti 

lassú szakasz, amelyet egy rövid idő tartományban exponenciálisan gyorsuló, majd újra lassuló 

folyamat váltott fel (3-1. ábra B). Az aktiválódást teljesen meggátolta a C1 inhibitor jelenléte. 

A  

B  

3-1. ábra 

A MASP-2 
autoaktivációjának 
követése. A reakcióelegyet 
37 ºC-on, fiziológiás 
körülmények között 
inkubáltam 60 percig, és 
bizonyos időközönként 
mintát vettem belőle, 
amelyet redukáló 
mintapufferrel leállítottam.  
(A) Redukáló SDS-PAGE 
gélen látható az egyláncú 
forma (CCP1-CCP2-SP) 
fokozatos eltűnése, 
miközben megjelenik az SP 
domén és a CCP1-CCP2 
doménpár. C1-inhibitor 
jelenlétében még 60 perc 
után sem tapasztaltam 
aktivációt.  (B) Az SP 
domén egyre gyorsuló 
ütemben szaporodik fel, 
ahogy egyre több 
zimogénből lesz aktív 
enzim. 

 

A kezdeti lassú szakaszban csak zimogének vannak jelen, a hasítás ütemét a koncentráció, 

vagyis a „találkozás” valószínűsége mellett a zimogén molekula alacsonyabb enzimatikus 

hatékonysága határozza meg.  A gyorsulás oka, hogy az aktív forma megjelenésével nő a 

nagyobb proteolitikus hatékonyságú forma aránya, így a hasítás sebessége növekszik. A folyamat 

során tehát emelkedik az aktivált forma koncentrációja, de ugyanakkor csökken az egyláncú 

zimogén szubsztráté, ami végül a folyamat lassulásához és végül természetesen leállásához vezet, 

amint az összes zimogén aktiválódott. A termék aktivitását enzimatikus esszében szintetikus 
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peptiden ellenőriztem, amely szerint a keletkezett kétláncú forma valóban a teljes aktivitással 

rendelkező natív enzim. 

Ez a kísérlet megmutatta, hogy a zimogén MASP-2 képes másik zimogén molekula 

hasítására még oldatban is, nemcsak az MBL-hez kötötten. Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy 

a vad típusú zimogén nem alkalmas arra, hogy tulajdonságait, az autoaktivációra való képességet 

alaposabban tanulmányozzam, hiszen fiziológiás körülmények között pillanatszerűen 

felaktiválódik, és a fenti mechanizmus igen komplex kinetikai folyamathoz vezet. Szükség volt 

tehát egy modell enzimre, egy MASP-2 mutánsra, amelynek propeptidje nem hasítható le MASP-

2 által, ezért stabilan egyláncú marad, de rendelkezik a vadtípusú zimogén forma enzimatikus 

tulajdonságaival. Egy ilyen mutáns tehát szubsztrátként nem, de zimogén formájú aktivátorként 

tökéletesen működik. Ennek mintegy komplementereként olyan variánsra is szükség volt, amely 

a vadtípusú formának megfelelő szubsztrát, de mint aktivátor nem működik.  

3.1.2 Zimogén MASP-2 aktivitása természetes és szintetikus szubsztrátokon 

A már említett formák létrehozásához csoportunkban kétféle pontmutánst terveztek és 

klónoztak. Az egyik a háromdoménes CCP1-CCP2-SP fragmentum S633A mutánsa volt, 

amelyben a katalitikus szerint egy alaninra cserélték. Ennek eredményeként a katalitikus triád 

sérült, a molekula nem képes autoaktivációra, egyláncú formában termelődik. Vad típusú MASP-

2-vel kétláncúvá alakítható az Arg444 után történő hasítással, de a létrejött kétláncú molekula a 

katalitikus szerin hiánya miatt inaktív marad. Ez a forma tehát tökéletes mint szubsztrát, és 

tökéletesen inaktív mint enzim. 

A másik, szintén háromdoménes pontmutánsban az autoaktiválódás során hasadó kötés 

argininjét cserélték glutaminra (R444Q). Ez a módosítás azt eredményezi, hogy glutamin mellett 

már nem tud a MASP-2 hasítani, tehát nincs autoaktiváció, sőt a vadtípusú enzim sem képes ezt a 

mutánst aktiválni. Az R444Q mutáns a legközelebbi megfelelője a MASP-2 zimogén 

formájának, hiszen a katalitikus triád érintetlen. Ez a forma tehát tökéletes mint „zimogén 

enzim”, és teljesen inaktív mint szubsztrát. Mivel ez a variáns stabilan megőrzi zimogén 

állapotát, ideális modellként szolgálhat a vadtípusú zimogén MASP-2 enzimatikus funkcióinak 

és szerkezeti tulajdonságainak feltárásához. A mutánsokat kész DNS-konstrukcióból állítottam 

elő, E. coli sejtekben termeltem, és kidolgozott receptek alapján némi módosítással inklúziós 

testekből renaturáltam, valamint  ioncserés kromatográfiával tisztítottam.  



Párisné Kocsis Andrea: A MASP-2 szerin proteáz aktiválódásának vizsgálata és inhibitorok fejlesztése 

48. oldal 

Annak igazolására, hogy az R444Q mutáns valóban jól modellezi a vad MASP-2 

zimogénjét, illetve a megfelelő térszerkezettel rendelkezik, az alábbi kísérleteket végeztem el. Az 

autoaktivációt imitálva termolizinnel hasítottam a Gln444-Ile445 kötést (3-2. ábra).  

 

 

3-2. ábra 

A MASP-2 CCP1-CCP2-SP 
R444Q mutáns aktiválása 
termolizinnel. Redukáló 
SDS gélen a vad típusú 
MASP-2 két láncra esik 
szét (1.), az SP domén és a 
CCP1-CCP2 doménpár 
elkülönülve fut. Az R444Q 
mutáns redukáló 
körülmények között is 
egyláncú marad (2.). 
Termolizinnel történő 
aktiválás után az R444Q is 
kétláncú lesz és a vad 
típusú MASP-2-höz 
hasonló képet mutat (3.). 

A keletkezett kétláncú forma aktivitását enzimatikus esszében ellenőriztem szintetikus 

peptiden (Z-Gly-Arg-S-Bzl). A MASP-2 természetes szubsztrátját, a humán C4-et, vérből 

tisztítottottam és SDS-PAGE gélen követtem a reakciót. Az eredményeket kiértékeltem, és 

kinetikai paraméterekkel jellemeztem a felaktivált mutáns, valamint a felaktivált vadtípusú 

enzimet (3-1. táblázat). Ezek alapján a felaktivált, kétláncú R444Q mutáns a vad típusú MASP-

2-vel megegyező módon viselkedett. A mutáció nem befolyásolta az aktivált enzim natív 

szerkezetét, ami megerősítette a feltevést, hogy a zimogén mutáns is helyesen feltekeredett, 

biológiailag releváns, natív formában volt.  

Z-Gly-Arg-S-Bzl C4

Vad típusú MASP2 CCP1-CCP2-SP 9,40 * 105 5,50 * 105

Termolizinnel aktivált MASP2 CCP1-CCP2-SP R444Q 1,30 * 105 8,50 * 105

kcat/ KM (M-1s-1)
Enzim

 

3-1. táblázat. A vad típusú MASP-2 és a zimogén mutáns felaktivált kétláncú formában peptid  kcat/KM 
szubsztráton és C4-en 

 

Az egyláncú zimogén R444Q mutáns aktivitását is megvizsgáltam. A Z-Gly-Arg-S-Bzl 

peptiddel nem tudtam aktivitást detektálni, amint az egy klasszikus tripszinszerű zimogén forma 

esetében várható volt. Kristályszerkezetében a szubsztrátkötő zseb és az oxianion lyuk eltorzult, 

ez okozza az inaktivitást. Ez a két szerkezeti egység a működéséhez szükséges konformációt a 
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zimogén aktiválódása után veszi fel. Ezzel ellentétben meglepetéssel tapasztaltam, hogy az 

R444Q mutáns nagy, az aktivált formánál csupán egy nagyságrenddel alacsonyabb 

hatékonysággal hasítja a C4 fehérjét. A kinetikai állandók szerint ez a változás a zimogén 

gyengébb katalitikus képessége miatt következik be, a C4-et ugyanis ugyanolyan vagy nagyobb 

affinitással köti (lásd KM), mint a vad típusú enzim ( 3-2. táblázat). 

Enzim kcat (s
-1) KM (M) kcat/KM (M-1s-1)

vad típusú MASP-2 0,90 ± 0,4 1,60 * 10-6 ± 5 * 10-6 5,50 * 105 ± 5 * 104

zimogén MASP-2 R444Q 0,026 ± 0,006 3,77 * 10-7 ± 1,5 * 10-7 7,36 * 104 ± 1 * 104
 

3-2. táblázat. A vad típusú és R444Q mutáns MASP-2 kcat és KM értékei C4-en 

 

Kíváncsi voltam arra, hogy a CCP domének jelenléte hogyan befolyásolja a zimogén 

aktivitását a fehérjéken, ezért elkészítettem a CCP2-SP és SP fragmentumok R444Q mutációit. 

Vérből tisztítottam a másik természetes MASP-2 szubsztrátot, a C2 fehérjét, hogy ezen is 

ellenőrizzem a hatást. Csoportunkban korábban kimutatták, hogy a C4 MASP-2 általi hasításához 

elengedhetetlen a CCP2 domén jelenléte, nagy valószínűséggel az ezen lévő C4-kötőhelyek 

miatt, amelyek segítségével a C4 az SP domén felé orientálódik a reakció során. A vadtípusú SP 

domén önmagában is képes C4-et hasítani, de a CCP2 jelenléte 44-szeresére növeli a kcat/KM 

értéket. A CCP1 domén nem javít tovább a katalitikus hatékonyságon. Ezzel szemben a C2 

aktiválásához az SP domén önmagában is elegendő, nincs szükség CCP doméneken lévő 

esetleges kötőhelyekre (Ambrus et al., 2003). Az egyláncú zimogén RQ esetében azonban már a 

CCP1 eltávolítása is drasztikusan csökkentette az aktivitást, amit a CCP2 hiánya tovább rontott 

mindkét fehérjeszubsztrát esetében. Ez arra utal, hogy az aktivált enzimhez képest a zimogén 

számára nagyobb kötőfelszínek szükségesek a C2 és C4 szubsztrátok hatékony hasításához. 

Másfelől ugyanakkor az egyláncú mutáns konformációjának stabilizálásában is szerepet 

játszhatnak a CCP domének (3-3. táblázat). 

C4 C2 Z-Gly-Arg-S-Bzl

Vad típusú MASP-2 CCP1-CCP2-SP 5,50 * 105 5,00 * 105 9,40 * 105

Zimogén MASP-2 CCP1-CCP2-SP R444Q 7,36 * 104 6,95 * 104 _a

Zimogén MASP-2 CCP2-SP R444Q 1,89 * 102 1,10 * 102 _a

Zimogén MASP-2 SP R444Q 1,60 * 101 2,00 * 101 _a

Enzim
kcat/KM (M-1s-1)

aNem detektálható aktivitás az adott kísérleti körülmények között  

3-3. táblázat. A CCP domének szerepe a zimogén MASP-2 aktivitásában 
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3.1.3 A MASP-2 zimogenicitása 

A kísérleti adatokból kiszámolható a zimogenicitás értéke a MASP-2-re (bővebben az 

„Irodalmi áttekintés” című részben mutattam be ezt a fogalmat). Az eddigi gyakorlathoz képest 

bevezettem, hogy a zimogenicitás értékét egy adott szubsztráton kell definiálni. Ennek érdekében 

az aktív forma kcat/KM értékét elosztottam a zimogénre kapott értékkel külön a szintetikus peptid 

szubsztrátok, illetve külön a természetes fehérje szubsztrátok esetében. Kis peptid szubsztráton a 

MASP-2-nél ez egy végtelenül nagy számnak adódik, hiszen a MASP-2 zimogén ezeket nem 

hasítja. A C4 és C2 szubsztrátok esetében ezzel ellentétben a zimogenicitás egy igen kicsi szám, 

7,5 illetve 7,2 lett. Az irodalomban ismertek olyan szerin proteázok, amelyeknek zimogén 

formája is mutat aktivitást. A kimotripszin családból jól ismert tripszin nagy zimogenicitású 

szerin proteáz, míg a szöveti típusú plazminogén aktivátor a MASP-2-vel összevethető értékkel 

rendelkezik („Irodalmi áttekintés”, 1-1. táblázat). A MASP-2 ugyanakkor egyedülálló abban a 

tekintetben, hogy zimogenicitása a különböző szubsztrátokon ennyire eltérő. Nem találtam olyan 

tudományos közleményt, amely olyan enzimről számolna be, amelynek zimogénje kis peptideken 

nem aktív, de fehérje szubsztrátján alacsony zimogenicitású lenne. Várakozásaink szerint ez a 

megfigyelés igaz lehet a MASP-1-re, valamint a C1r-re is. 

3.1.4 A zimogén MASP-2 molekulák közötti kölcsönhatás igazolása 

A fentiekben bemutatott aktivitás, amellyel a zimogén R444Q viseltetik fehérje 

szubsztrátjai felé, magyarázatot adhat a MASP-2 autoaktivációs képességére is. Az autoaktiváció 

első lépésében, amikor egy zimogén molekulának kell egy másik zimogént hasítania, bizonyos 

értelemben ugyanaz történik, mint a zimogén általi C4, illetve C2 hasítás esetében. A zimogén 

MASP-2-nek kölcsönhatásba kell lépnie, és el kell hasítani egy fehérje szubsztrátot, ami az 

autoaktiváció esetében egy másik zimogén MASP-2.  

Ennek a jelenségnek az igazolására két kísérletet terveztem. Az elsőben azt vizsgáltam, 

hogy az R444Q zimogén mutáns befolyásolja-e a vad típusú MASP-2 zimogénjének 

autoaktivációját. A vad típusú zimogén MASP-2-t olyan alacsony koncentrációban (0.064 M) 

alkalmaztam, hogy az autoaktiváció sebessége lassú legyen. 10-szeres moláris feleslegben 

hozzáadtam az R444Q mutánst és 37 ºC-on inkubáltam a reakcióelegyet. 3 óra után azt 

tapasztaltam, hogy a kontroll reakcióhoz képest, ahol mindössze 11%-ban aktiválódott vad típusú 

zimogén, az R444Q mutáns jelenlétében a MASP-2 zimogének 30%-a volt kétláncú formában 

(3-3. ábra). Az egyláncú zimogén tehát megnövelte az autoaktiváció mértékét, ami bizonyítja, 

hogy képes volt kölcsönhatni más zimogénekkel is. 
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3-3. ábra 

Zimogén MASP-2 
molekulák közötti 
kölcsönhatás vizsgálata I. 
Az R444Q mutáns 
jelenlétében a vadtípusú 
MASP-2 zimogének 
aktivációjának mértéke 
megnövekedett.  

 

A második kísérletben szintén az autoaktiváció első lépését, vagyis a zimogén-zimogén 

közötti proteolitikus reakciót kívántam szemlélteti a zimogén R444Q mutáns és a zimogén 

S633A mutáns reakcióján keresztül. Ezek egyike sem képes az autoaktivációra, homogén 

oldatukban stabilan egyláncú formában maradnak. Az S633A mutáns katalitikusan inaktív, 

hiszen az aktív szerint alanin helyettesíti. A két forma közül tehát csak az R444Q képes a 

hasításra és kizárólag az S633A mutánst hasíthatja. A reakció eredménye egy inaktív kétláncú 

S633A lesz, ami nem képes pozitív visszacsatolással beindítani a láncreakciót. Az R444Q 

mutánst nagy feleslegben alkalmaztam, és fiziológiás pufferben, 37 ºC-on 30 órán át inkubáltam 

az S633A mutánssal. Az eredményt redukáló SDS-gélen ellenőriztem, ahol az S633A mutáns 

valóban két láncra esett szét, amit a szerin-proteáz domén méreténél jelentkező új sáv igazol (3-4. 

ábra). Nagyon rossz hatásfokú reakció ez, de azt egyértelműen mutatja, hogy a zimogén MASP-

2 egyláncú formájában is képes elhasítani a másik zimogén MASP-2-t. 

 

 

3-4. ábra 

Zimogén MASP-2 
molekulák közötti 
kölcsönhatás vizsgálata II. 
Az R444Q mutáns (2.) 
hasította az egyláncú 
S633A mutáns (3.). 
Redukáló gélen a vad 
típusú MASP-2-vel 
összehasonlítva (1.), a 
reakcióelegyben 
elkülönülve megjelent az 
SP domén és a CCP1-CCP2 
doménpár (4.). 
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Annak értelmezésére, hogy miként valósulhat meg a zimogén aktivitása és ezzel együtt az 

autoaktiváció, két lehetséges mechanizmust fogalmaztunk meg. Az egyikhez a szöveti típusú 

plazminogén aktivátor (tPA) példájából indultunk ki. Az aktívszerű szerkezet a tPA-nál úgy 

alakul ki, hogy az egyébként aktiválódás során keletkező új N-terminális szerepét a zimogénben 

egy, az Asp194-hez térben közeli aminosav bázikus oldallánca veszi át és alakít ki sóhidat (Lys156-

Asp194) (Renatus et al, 1997). Az így kialakuló kvázi-aktív forma végzi el a katalitikus hasítást. A 

másik elméletet szubsztrát indukciós aktivitásnak neveztük el. Eszerint a MASP-2 zimogén 

formájában különböző szerkezeti állapotok között fluktuál, és csak a szubsztrátjával 

kölcsönhatásba lépve stabilizálódik az aktív konformáció. Ez a folyamat csak olyan nagyméretű 

partnerekkel lehetséges, mint a C2, C4, vagy egy másik zimogén MASP-2. Ahhoz, hogy a 

MASP-2 zimogén aktívszerű konformációt vegyen fel, nagy flexibilitással kell rendelkeznie, 

hiszen a felszíni hurkoknak jelentős mozgásokat kell megvalósítaniuk. 

3.1.5 Az autoaktiváció szerkezeti háttere 

Az R444Q mutáns szerkezetének vizsgálata az én kísérleteimmel párhuzamosan folyt. A 

szerkezet megoldását, az adatok értelmezését és a modellalkotást dr. Gál Péter végezte. A 

korábban a laboratóriumunkban meghatározott aktív MASP-2 szerkezetet összevetve a zimogén 

kristályszerkezetével, számos érdekes és előremutató megállapítást tehettünk. A szerkezet egy 

tipikus, kimotripszin családba tartozó zimogén tulajdonságait mutatja.  A molekula váza 

megegyezik az aktív formáéval, az aktivációs doménben található aktivációs peptid ugyanolyan 

nagy mozgékonysággal rendelkezik. Ugyancsak megegyezik a két molekulában a CCP domének 

szerkezete és helyzete. Ez a tulajdonság alátámasztja kísérletes eredményeimet, miszerint a 

zimogén MASP-2 KM értéke C4 szubsztráton megfelelt a vad típusú enzimmel mért adatnak (3-2. 

táblázat). A CCP modulok, és különösen a CCP2 nagy szerepet játszik a C4 megkötésében és 

orientálásában.  

Az aktív és zimogén MASP-2 szerin proteáz doménjében azonban jelentős szerkezeti 

különbségek mutatkoznak. A zimogénben a katalitikus triád az aktív konformációt vette fel, 

viszont sem az oxianion lyuk, sem a szubsztrátkötő zseb nem alakult ki. Az S1 zsebben 

elhelyezkedő Asp632 (c194) oldallánca, amely az aktivációs peptid hasadásakor keletkező új N-

terminálissal sóhidat képez, kifelé fordul. Az S1 zsebet az Arg630 (c192) oldallánca blokkolja. A 

szubsztrát P1 helyének (zimogén MASP-2 esetében Arg444) orientálódását ez a bázikus csoport 

elektrosztatikus taszítás révén gátolja, amit ellensúlyozhat az, ha a szubsztrát kiterjedt 

kötőfelszínnel rendelkezik.  Ez magyarázza azt a megfigyelésemet, hogy a zimogén kisméretű 
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peptid szubsztrátokon nem mutat aktivitást, ellenben fehérje szubsztrátjaival kölcsönhat. Az 

aktivációs domén D hurokja nagy eltérést mutat a két MASP-2 formában.  A zimogén Asp632, c194 

oldalláncának kifordulását és ezzel együtt az oxianion lyuk keletkezését gátolja a Ser633, c195 és a 

Thr576 közötti hidrogénkötés.  Az aktív molekulával összevetve a zimogén felszíni hurok régiói 

és a szubsztrátkötő árok környéki hurkok nagy flexibilitással bírnak. A zimogén molekulánál 

tapasztalt megnövekedett mozgékonyság jól illeszkedik a szubsztrát indukciós elméletünkhöz. 

Eszerint a szubsztráttal való reakció hatására végbemehetnek azok a hurok elmozdulások, 

amelyek az inaktív konformációból az aktívszerű szerkezetbe való átjutáshoz szükségesek. A 

tripszinogén esetében az aktiváció során elmozduló hurkokat Bode és munkatársai aktivációs 

doménként nevezték el (Bode et al., 1978). A zimogén MASP-2 szerkezetében az aktivációs 

domént az aktivációs peptid, valamint az 1., 2. és D hurkok alakítják ki. Ezen kívül a 

szerkezetben fény derült még további hurkokra (A, B, C, és 3. hurok), amelyek nagy 

flexibilitásúak és elmozdulnak a MASP-2 zimogénjének autoaktivációja során. Ezeket a 

hurkokat, valamint az aktivációs domént együttesen, egy funkcionális egységként kezelve, 

elneveztük autoaktivációs doménnek. 

3.1.6 Az autoaktivációs képesség módosítás pontmutációkkal 

A zimogén szerkezetének birtokában arra kerestem a választ, hogy a MASP-2 esetében 

kialakulhat-e az aktívszerű szerkezet úgy, ahogy azt a tPA példáján már említettem. Nevezetesen 

van-e az aktív hely közelében olyan arginin vagy lizin oldallánc, amely képes átvenni a hiányzó 

N-terminális szerepét. A szerkezet alapján kiválasztottunk három arginint, amelyek kellően kis 

távolságon belül voltak az Asp632,c194 környezetében (3-5. ábra). Ezen kívül magának az 

Asp632,c194-nek a módosítását is megkíséreltem. 

3-5. ábra 

A MASP-2 SP domén 
szerkezete. Kiemelten 
láthatók azok az 
oldalláncok, amelyek olyan 
távolságban vannak az 
Asp632-től, hogy vele 
esetlegesen sóhidat tudnak 
képezni. 
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Ezeket az aminosavakat egyenként kicseréltem a vad típusú, háromdoménes MASP-2 

fragmentumban alaninra, illetve egy esetben aszparaginra. Az így létrehozott R578A, R583A, 

R630A és D632N mutánsokat E. coli-ban fejeztem ki. Az arginin mutánsok esetében arra 

számítottam, hogy ha valóban ezek közül alakítja ki valamelyik oldallánc az aktívszerű 

szerkezetben az Asp632, c194-vel a sóhidat, akkor eltávolításával az autoaktiváció is megszűnik. A 

vadtípusú MASP-2-vel azonos módon, alacsony hőmérsékleten végeztem a tisztítást, hogy a 

mutánsok egyláncú zimogénként keletkezzenek. Mivel az autoaktiváció sebessége nagyon függ 

az enzim koncentrációjától, az összevethetőség érdekében a mutánsokat a vaddal megegyező 

koncentrációban inkubáltam 37 ºC-on. A felaktiválódott mutánsok aktivitását megmértem 

szintetikus peptid szubsztráton is, hogy ellenőrizzem, vajon az aminosav csere nem változtatta-e 

meg a mutánsok enzimatikus tulajdonságait. Az eredményeket táblázatban foglaltam össze ( 3-4. 

táblázat).  

vad típusú MASP-2 CCP1-CCP2-SP 26 min 
MASP-2 CCP1-CCP2-SP R578A 98 min
MASP-2 CCP1-CCP2-SP R583A _a

MASP-2 CCP1-CCP2-SP R630A 480 min
MASP-2 CCP1-CCP2-SP D632N 20160 min (= 14 nap)

Enzim kcat/ KM (M-1s-1)  
Z-Gly-Arg-S-Bzl 

Zimogén 
féléletideje

9.40*105

1.55*106

1.37*106

6.63*105

aNem tudtuk zimogénként előállítani

_b

bNem detektálható aktivitás az adott kísérleti körülmények között 

3-4. táblázat 

A MASP-2 pontmutánsok 
aktivált formáinak 
aktivitása peptid 
szubsztráton, valamint 
autoaktiválódó 
zimogénjeik féléletideje 

 

Az arginin pontmutánsok kcat/KM értékei a vad típusú MASP-2-vel összevethetőek, a 

mutációk nem változtattak lényegesen a katalitikus hatékonyságon. Ezzel szemben a D632N 

(D194N kimotripszin számozás szerint) mutáns aktivitása, amint az az adott pozíció rendkívüli 

konzerváltsága alapján várható volt, peptid szubsztráton marginális lett, jelezve, hogy ez az 

aszparaginsav MASP-2 esetében is kulcsszerepet játszik az aktív konformáció stabilizálásában. A 

zimogének féléletideje nagyon változatos, de egyik esetben sem tűnt el az autoaktiváció. A 

mutánsok adatai arra utalnak, hogy nem a tPA-hoz hasonló aktiválódással van dolgunk, vagy ha 

mégis, akkor abban nem egyetlen pozitív töltésű aminosav vesz részt. A megváltozott 

autoaktiválódási képességnek az is lehet a magyarázata, hogy a mutációk befolyásolták a 

zimogén-zimogén kölcsönhatást, ami feltehetően a két SP domén között alakul ki az 

autoaktiválódás során. Az R578A és az R630A esetében rontott, míg az R583A mutánsnál 

javíthatott rajta az egyes arginin oldalláncok lecserélése. A D632N „sóhíd” mutánst, amely 

egyláncú formában volt izolálható és lassan autoaktiválódott, kétláncú formájában megmértem 

C4 fehérjén is. Annak ellenére, hogy szerkezetében egy esszenciális aminosavat változtattam 



Eredmények és tárgyalásuk 

55. oldal 

meg és peptideken nem is mutatott aktivitást, a D632N mutáns a C4-et meglepően jól, az R444Q 

zimogén mutánssal azonos nagyságrendben hasította (3-5. táblázat)  

A pontmutánsokról született eredmények a szubsztrát indukciós elméletünket erősítik. A 

szubsztráttal kialakuló komplexben, ha kellően kiterjedt a kötőfelszín, a zimogén aktívszerű 

konformációt vehet fel. Az R444Q zimogén térszerkezetében megfigyeltük, hogy az Asp632, c194 

kifelé fordul, sóhíd kialakulása nélkül tehát a szerkezet nem billen át ebből a pozícióból az 

aktívra jellemző állapotba. A C4 fehérjével viszont már képes kiterjedt kölcsönhatás 

kialakítására, így az aktívszerű szerkezet rövid időre stabilizálódhat és végbemehet a reakció. 

kcat/KM (M
-1s-1)

C4 szubsztrát

9.40 * 105

7.36 * 104

7.12 * 104

Enzim

Vad típusú MASP-2 CCP1-CCP2-SP

Zimogén MASP-2 CCP1-CCP2-SP RQ

MASP-2 CCP1-CCP2-SP D632N kétláncú forma  

3-5. táblázat 

MASP-2 sóhíd mutáns C4 
fehérjén mért 
aktivitásának 
összehasonlítása 

 

3.1.7 Az autoaktiváció mechanizmusa 

Harmat Veronika a kristályszerkezeti adatok alapján molekulamodellezéssel megalkotott 

egy-egy olyan modellt, amelyek a kölcsönható felszínek tulajdonságait mutatják A) két 

egymással interakcióba lépő zimogén állapotú MASP-2 esetében, valamint B) egy aktív és egy 

zimogén állapotú MASP-2  kölcsönhatása esetén (3-6. ábra). A zimogének közötti kölcsönhatás 

kialakulásakor számos olyan terület figyelhető meg, amelyek között mindkét partner számára 

kedvező módon, akadálytalanul jöhet létre kontaktus. Vannak azonban ütközési pontok is, 

amelyek az aktivátor enzimként szereplő zimogén állapotú MASP-2 aktivációs doménje számára 

igen kedvezőtlenek. Ezeknek a kölcsönhatásoknak az elkerülése indukálhatja a zimogén MASP-2 

inaktív konformációjából az aktívszerű konformációjába történő átmenetet.  
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3-6. ábra 

A MASP-2 enzim-
szubsztrát komplexének 
modellezése.  (A) A 
zimogén molekulák 
kölcsönható felületét 
mutatja a színezet terület, 
ahol a kék a mindkét 
partner számára kedvező, 
míg a narancsszínű az 
„enzim” szerepét betöltő 
MASP-2 molekula számára 
kedvezőtlen kontaktusokat 
mutatják be. A piros nyilak 
azokat a szintén 
kedvezőtlen 
kölcsönhatásokat jelzik, 
amelyeket az „enzimként" 
szereplő MASP-2 
aktivációs doménjének kell 
elszenvednie. (B) Az aktív 
és zimogén állapotú MASP-
2 kölcsönható felszínei.  

 

A szerkezeti adatok és a kísérleteimben tapasztalt zimogén aktivitás ismeretében 

javasoltunk egy modellt az autoaktiváció kezdeti lépésének mechanizmusára (3-7. ábra). 

Feltételezésünk szerint az autoaktivációs domén léte és az általunk javasolt mechanizmus 

nemcsak a MASP-2-re igaz, hanem kiterjeszthető más, kis zimogenicitást mutató szerin 

proteázok esetére is.  

Első lépésben a zimogén molekulának meg kell kötnie a másik zimogént a CCP2 

doménen és az SP doménen lokalizálható kiterjedt kötőfelszínnel. Az enzimként szereplő 

partnernek ehhez nagy konformációs változásokon kell keresztülmennie, ami az általunk definiált 

autoaktivációs domén hurokjainál a legjelentősebb.  A zimogén aktívszerű szerkezetének 

kialakulásában kulcsfontosságú szerepet játszik a két zimogén állapotú partner közötti S1-P1 

kölcsönhatás. A zimogén konformációjú, későbbiekben „enzimként” szereplő MASP-2 S1 zsebe 

elé benyúló Arg630 blokkolja a szubsztrát szerepét betöltő másik zimogén MASP-2 P1 helyén 

lévő Arg444 hozzáférését, és ezzel a sóhíd kialakulását. A két zimogén partner argininjei közötti 

elektrosztatikus taszítás azonban olyan hurok-elmozdulást eredményez, amely elősegítheti az 

„enzim” funkciót betöltő MASP-2 zimogénben az oxianion lyuk, valamint az S1 zseb létrejöttét. 

Az aktívszerű konformáció elérése után kialakul a klasszikus Michaelis komplex és megtörténik 

az enzimatikus reakció, majd a termék, az aktív MASP-2, szabaddá válik. Ezután következik az 

autoaktiváció második lépése. Ennek jellemzésére molekulamodellezéssel készült egy olyan 
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komplex a két kristályszerkezet alapján, amelyben a zimogén és az aktív MASP-2 SP doménje 

alkot enzim-szubsztrát komplexet. A modell a szerin proteázokra jellemző képet mutatja, ahol a 

szubsztrátként szereplő zimogén P1 argininje benyomul az aktív enzim S1 zsebébe, és kialakul az 

S1-P1 sóhíd. A két partner közötti kötőfelszín nagyrészt megegyezik a zimogén formák között 

tapasztalt kölcsönhatásokkal. A Michaelis komplex és az enzimatikus hasítás után a termék 

eltávozik. Befejeződött az autoaktiváció, amelynek az eredménye két aktív MASP-2 molekula. 

3-7. ábra 

Az autoaktiváció 
mechanizmusa. Az ábrán 
látható kék színű forma a 
zimogén konformációjú, a 
narancsszínű az aktívszerű 
konformációjú, míg a 
ciklámen színű az aktív 
konformációjú MASP-2 SP 
domént jelenti.  

 

A MASP-2 enzim példáján keresztül egy új típusú aktivációs mechanizmust ismertünk 

meg, amely sem a tripszinhez, sem a tPA belső sóhíd kialakításához, sem pedig a B és D faktorok 

komplexéhez nem hasonlít. A MASP-2 zimogenicitásának mértékét a szubsztrátja határozza 

meg, amely jelenség általánosan igaz lehet minden szerin proteázra. A kölcsönhatás létrejöttének 

feltételét a zimogén állapotú MASP-2 szerkezeti tulajdonságai biztosítják. A különlegesen nagy 

flexibilitású felszíni hurkok kiterjedt kötőfelszín kialakítására képesek. Elméletünk szerint ez az 

aktiváció nemcsak a MASP-2-re, hanem a többi, különösen a komplementrendszerben működő, 

autoaktiválódó szerin proteázra is igaz. 

3.1.8 Az indukciós és a fluktuációs illeszkedés elméletek újragondolása és egyesítése 

Ennek az alfejezetnek klasszikusan az „Irodalmi áttekintés” részhez kellene tartoznia, 

mégis úgy érzem, hogy logikailag jobban illeszkedik az eredmények értelmezéséhez. A fehérje-

fehérje kölcsönhatás mechanizmusainak átgondolása ugyanis már a kísérleti eredmények 
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birtokában történt. Ez a rövid áttekintés arra szolgál, hogy a munkám során megfogalmazott 

autoaktivációs mechanizmust az aktuális irodalmi nézőpontok fényében is áttekintsük. 

A fehérjék közötti kölcsönhatás létrejöttéről, valamint a partnerek felismerésének 

módjáról két fő megközelítés alakult ki (Vértessy et Orosz, 2011). Az első, amely az elmúlt 

évtizedekben leginkább uralta a tudományos gondolkodást, az „indukciós illeszkedés” elmélete 

volt (Koshland, 1958). Eszerint a fehérje szerkezete viszonylag merev, alapállapotban egyetlen 

nemideális konformációban van, és a kezdeti kötődés a fehérje és a szubsztrátja között a fehérje 

szerkezetében olyan változást indukál, amely során kialakul az ideális, a komplexben 

megfigyelhető konformáció.  A „fluktuációs illeszkedés” hipotézisét Straub F. Brúnó, a Szegedi 

Biológiai Központot alapító zseniális biokémikus alkotta meg 1964-ben (Straub, 1964). Elmélete 

szerint a szabad enzim egymástól kevéssé különböző, dinamikus egyensúlyban lévő 

konformációs állapotok között fluktuál. A kölcsönhatás során a szubsztrát stabilizálja a 

kölcsönhatás számára legmegfelelőbb konformációt. Ezek az elméletek pusztán 

röntgenszerkezetek alapján nem tudták megjósolni, hogy a komplexben milyen térszerkezetű lesz 

a fehérje, hiszen a szabad molekulához képest a komplex kristályszerkezetében általában egy 

merőben új konformációs állapot jelent meg. A molekuladinamikai szimulációk, valamint a 

relaxációs NMR módszerek fejlődése, különösen a mikroszekundumos tartományban zajló 

változások vizsgálata megnyitotta az utat a fehérjék dinamikus egyensúlyának tanulmányozása 

előtt. A fluktuációs illeszkedés elmélete konformációs szelekció néven újra a figyelem 

középpontjába került (Boehr et al., 2008). Az eredeti Straub-féle elgondolástól ez abban 

különbözik, hogy magában hordozza a modern fehérje szabadenergia térképek információit is. A 

fehérje konformációs állapotait, amelyek között szabad állapotában fluktuál, az energia-eloszlás 

alapján egymástól sokkal eltérőbbnek értelmezi. A konformációs szelekció szerint a szubsztrát 

egy kevéssé populált, kicsit magasabb energiaállapotú konformerrel reagál, majd a kölcsönhatás 

ezután eltolja az egyensúlyt a kedvező konformáció irányába (3-8. ábra). A konformációs 

szelekciót igazolja, hogy kristályszerkezetek alapján a kötött ubiquitinről készült 46-féle 

különböző állapot mindegyikét megtalálták NMR mérésekkel a szabad enzim fluktuációs 

állapotai között (Lange et al., 2008).  Molekulamozgások szimulációja és kísérletes eredmények 

alapján olyan elmélet látott napvilágot, miszerint az indukciós és fluktuációs illeszkedés 

ugyanazon folyamat két extrém megvalósulását jelentik és a partnerektől, valamint a 

körülményektől függően hol az egyik, hol a másik a kedvezményezett. Az erős és hosszú ideig 

tartó kölcsönhatások, a gyors konformációs átmenetek, a makromolekula ligandumok, illetve a 

magas ligandum koncentráció inkább indukciós illeszkedésre vezetnek, míg a fluktuációs 

illeszkedéssel történő kölcsönhatás elsősorban a gyenge és rövid idejű interakciókra, lassú 
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konformációs átmenetekre, kismolekulás ligandumra és alacsony ligandum koncetráció mellett 

megvalósuló folyamatokra jellemző (Okazaki et Takada, 2008).    

Egyes vélemények szerint a két elmélet nem áll ellentétben egymással, sőt a kettő 

egyesítése vezet a legjobb megközelítéshez. Grünberg és munkatársai javasoltak egy 

háromlépéses mechanizmust, ami jól kezeli a fehérjék szubsztrát felismerő folyamatait is. A 

kölcsönható partnerek először diffúzió által találkoznak, utána a legkedvezőbb szabad konformer 

megtalálása zajlik le a fluktuáló protein állapotai közül, majd a relaxációs folyamat révén 

kialakul a végső konformáció, amely stabilizálja a fehérje-szubsztrát komplexet. A második lépés 

a fluktuációs, míg a harmadik lépés az indukciós illeszkedéssel egyenértékű folyamat (Grünberg 

et al., 2004).  

A MASP-2 autoaktivációját, illetve magának a zimogén molekulának az aktivitását 

szubsztrát indukciós elmélet szerint értelmeztem. Valójában azonban nincs kísérleti adatom arról, 

hogy a zimogén MASP-2 egyik állapotát stabilizálja a fehérje szubsztrát, vagy éppen a szubsztrát 

„ugrasztja” be az inaktív, egyláncú zimogént egy aktívszerű konformációba, esetleg a két 

folyamat egymást kiegészítve zajlik. Ennek a kérdésnek a megválaszolására NMR-mérések 

adhatnának választ.  

3-8. ábra 

Az indukciós illeszkedés és 
a konformációs szelekció 
sematikus ábrázolása 
(Boehr et al., 2008). 
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3.2 MASP specifikus inhibitorok létrehozása fág bemutatással 

3.2.1 Az inhibitorváz kiválasztásának indoklása 

Az inhibitorváz kiválasztásánál három szempontot tartottunk szem előtt. Az első, hogy 

szubsztrátszerű viselkedést mutató, reverzibilisen gátló, kanonikus inhibitort állítsunk elő, 

ezeknek ugyanis sokkal nagyobb a szelektivitása, mint a MASP-ok természetben előforduló 

irreverzibilis szerpin inhibitorának. A második szempont amit megfontoltunk, hogy a 

kiindulásként használt kanonikus inhibitor a MASP-ok ősi rokonának, a tripszinnek legyen 

hatékony gátlószere. A MASP-ok tripszinszerű szerin proteázok, ezért a tripszin, amelynek 

inhibitoraival való kölcsönhatását már alaposan tanulmányozták, jól használható modell 

enzimként. A MASP-ok, akárcsak a tripszin az S1 szubsztrátkötő zsebükben negatív töltést 

hordoznak, ezért a tripszin inhibitorok P1 helyén található pozitív töltésű Arg vagy Lys oldallánc 

már jól orientálja a szubsztrátszerű inhibitort a hatékony kölcsönhatáshoz. A harmadik szempont, 

amelyet figyelembe kellett vennünk, a MASP-ok szubsztrátkötő árkának jellegzetességéből 

adódott. Egyelőre nem létezik olyan kristályszerkezet, amely MASP enzimnek szubsztráttal vagy 

szubsztrátszerű inhibitorral alkotott komplexéről készült volna. Nem állt rendelkezésre tehát 

semmilyen információ arról, hogy milyen konformáció változások, hurok elmozdulások 

következnek be a szubsztrát kötődése során a MASP-ok szerkezetében. A szabad enzimek 

kristályszerkezetét megvizsgálva jól látható, hogy a MASP-2 szerin proteáz doménjében felszíni 

hurkokkal árnyékolt szubsztrátkötő árok található (3-9. ábra), amely megnehezíti a 

szubsztrátszerű viselkedést mutató inhibitorok beférkőzését.  A MASP-1 szubsztrátkötő árka a 

tripszinére emlékeztet, a MASP-2-höz képest sokkal szélesebb és nyitottabb, ezzel magyarázható 

a MASP-1 szélesebb szubsztrátspecifitása. Kiindulásként igyekeztünk olyan inhibitor vázat 

választani, amely kellően kisméretű, jól módosítható, és nagy valószínűséggel befér a MASP-2, 

tripszinéhez képest szűk szubsztrátkötő árkába is. Alacsony móltömegű inhibitorok fejlesztése a 

terápiás felhasználhatóságot is növeli, hiszen egy kis peptid szabadon bejuthat a felismerő 

komplexbe, és ott az MBL-MASP komplexen belül kötődhet az enzimhez. Ezek alapján esett a 

választás a napraforgó tripszin inhibitorra. Az SFTI-1 mindössze 14 aminosavból áll, ciklikus, a 

ma ismert legkisebb és egyben nagy hatékonyságú (KI = 0.03 nM), tripszint gátló természetes 

peptid.  Kis mérete miatt a fág felszínén natív konformációban könnyen kifejezhető.  
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3-9. ábra 

A tripszin, valamint a 
MASP-1 és MASP-2 
szubsztrátkötő helyének 
összehasonlítása.  A 
tripszinben látható árok 
széles, és a szubsztrátok 
számára könnyen 
hozzáférhető. Ezzel 
szemben a MASP-2 
esetében megfigyelhető, 
hogy a vájatot közeli 
aminosavak benyúló 
oldalláncai „torlaszolják 
el” (piros karikákkal 
jelölve). A MASP-1 
szerkezetében a MASP-2-
nél nyitottabb árok 
található. 

 

3.2.2 A fág-peptid könyvtár előállítása 

Az SFTI-1 a Bowmann-Birk inhibitor család tagja, tulajdonképpen nem más, mint a 

családra jellemző inhibitor hurok, ciklikus konformációban. Összehasonlítottam néhány 

szekvenciát a Bowmann-Birk inhibitorok közül, illetve irodalmi adatok alapján megvizsgáltuk, 

hogy melyek az erősen konzervált pozíciók, és hol lehet a gyűrűt felnyitni úgy, hogy az inhibitor 

gátlási képességét és stabilitását a legkevésbé befolyásoljuk (3-10. ábra).  

  
A BA B

 

3-10. ábra. Az SFTI randomizálása. (A) Az SFTI molekula módosítása a könyvtárkészítés során.  Az 
SFTI gyűrűjét az Asp és Gly között nyitottuk fel. A nemkonzervált és általunk randomizált pozíciókat 
kékkel, a konzervált és randomizált pozíciókat sárgával, míg az erősen konzervált, ezért nem változtatott 
pozíciókat narancsszínnel jelöltem. (B) Az SFTI szekvenciájának összerendezése néhány a BBI családba 
tartozó inhibitor homológ szekvenciájával (Uniprot számozás zárójelben). A színezés az (A)-ban jelzettek 
szerint alakul. A proteolitikus hasítás helyét piros nyíl mutatja. 
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Az Asp és Gly közötti gyűrűbontásról közölt adatok arról számoltak be, hogy 

amennyiben a diszulfid híd ép, az itt felnyitott SFTI inhibíciós állandója tripszinen alig változik, 

szubnanomólos koncentrációban marad. A ciszteinek és a két prolin a szerkezet szempontjából 

kiemelten fontosak, hiszen az előbbiek a diszulfid hidat, míg az utóbbiak a hurok kanyarodását 

biztosítják (Daly et al, 2006). Ezeket tehát nem változtattuk. A vad típusú inhibitor P2 

pozíciójában egy Thr található, amelyről kimutatták, hogy különösen konzervált a Bowman-Birk 

családban. Hidroxilja olyan hidrogénhíd hálózatban vesz részt, amely stabilizálja az 

inhibitorvázat, míg metil csoportja az enzim S2 kötőhelyével lép kapcsolatba. A P1’ Ser 

ugyanabban a hidrogénhíd hálózatban vesz részt, mint a treonin. Mivel a P2 Thr egy proteázzal 

érintkező pozícióban van, ezért azt mindenképpen indokoltnak láttuk randomizálni. Ezen felül 

ugyanez a Thr a P1' Ser-nel együtt hidrogénhíddal kapcsolatban áll, ezért egy alternatív 

hidrogénhíd rendszer kialakulásának reményében mindkét pozíciót randomizáltuk.  Érintetlenül 

hagytuk a felnyitás közelében lévő láncvégi aminosavakat feltételezve, hogy azok nem játszanak 

jelentős szerepet a gátlásban.  Hat pozíciót teljes randomizálásra jelöltünk, vagyis ott mind a húsz 

aminosav előfordulhat, míg a P1 helyen csak az arginin és a lizin előfordulásást tettük lehetővé, 

hiszen csak ez a két aminosav fogadható el a MASP-ok S1 zsebe számára. Hat helyen 32-féle 

NNK kodonnal reprezentáltuk az összes aminosavat és egy helyen, a P1 esetében 2-féle ARA 

kodonnal még további kettőt (Arg/Lys). Ezek alapján a teoretikus könyvtárméret 2 x 326 = 2.15 x 

109 db egyedi SFTI-variánst jelent. A fágkönyvtár-készítés technikai lehetőségét figyelembe 

véve, amelyet elsősorban az elektroporlással történő transzformálás hatékonysága korlátoz, ez a 

méret előállítható, tehát minden egyes elvileg lehetséges szekvencia megjelenhet a fágokon. 

A fágbemutatáshoz használt fágmid vektort kereskedelemben kapható vektorokból 

magam készítettem el annak érdekében, hogy ne sértsen szabadalmi érdekeket, illetve a saját 

célomnak a lehető legjobban megfeleljen (3-11. ábra). Tartalmaz ezért egy lineáris epitóp 

címkét, egy Flag-tag-at, amelyen keresztül ELISA esszében antitestekkel tudtam ellenőrizni, 

hogy a fág hordozza-e a könyvtártagot, illetve mennyire volt hatékony annak bemutatása. Másik 

fontos szerepe az epitóp címkének az úgynevezett „display-bias” felderítése. Ideális esetben 

minden könyvtártag egyforma hatékonysággal jelenik meg a fágokon, de a valóságban ez 

távolról sincs így. A peptidek eltérő mértékben fejeződhetnek ki, hiszen szekvenciájuk 

különbözősége más-más terhet jelent a fágot termelő baktérium számára. Lehetnek toxikus 

szekvenciák, amelyek meg sem jelennek, és lehetnek olyanok, amelyeknek membrántranszportja 

vagy burokba épülése akadályozott. A szelektált szekvenciák pozicionális aminosav 

gyakoriságának összehasonlításánál tehát ezt a valódi megjelenést kell figyelembe vennünk 

ahhoz, hogy az egyes pozíciókban előforduló aminosavak gyakoriságáról meg tudjuk állapítani, 
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hogy szignifikánsan eltérnek-e a véletlenszerű eloszlástól. Az epitóp címkét felismerő 

ellenanyagot targetként használtam fel, a célfehérjékkel párhuzamosan szelektáltam ehhez 

kötődni képes klónokat, és az innen kapott szekvenciákból létrehoztam egy kontroll csoportot. A 

MASP enzimekről származó szekvenciák pozíciónkénti aminosav összetételét a kontroll 

csoportra jellemző összetételhez hasonlítottam, azzal normáltam. 

Peptid 
könyvtártag

Ser-Gly
linker

Ser-Gly
linker

FLAG      
epitóp címke

SGCI
Bakteriofág p8 
burokfehérje

Peptid 
könyvtártag

Ser-Gly
linker

Ser-Gly
linker

FLAG      
epitóp címke

SGCI
Bakteriofág p8 
burokfehérje  

 

3-11. ábra 

A fág-peptid könyvtár 
sematikus rajza. A fág 
monovalensen jelenítette 
meg a peptid klónt, amelyet 
linkereken keresztül 
kapcsoltunk hozzá a p8 
burokfehérjéhez. 

 

Amennyiben nagy affinitású variánsok szelektálása a cél, fontos, hogy az aviditás 

jelenségét kiküszöböljük. Ha egy fágon egynél több kópiában jelenik meg a peptid, akkor 

egyetlen fág egy időben több célfehérjéhez is kapcsolódhat, ami felerősíti a kötés erősségét még 

egy önmagában kis affinitású inhibitor származék esetében is. Célom a kifejezetten erősen 

kötődő szekvenciák megtalálása volt, ezért azt kellett biztosítanom, hogy a fág-peptid könyvtár 

monovalens legyen, vagyis egy fág csak egy peptidet hordozzon. Ezért a fágmid vektorba 

beépítettem egy olyan indifferens fehérjét, a Schistocerca Gregaria Chymotrypsin Inhibitort 

(SGCI), amelyről korábban bizonyították, hogy a fág p8 burokfehérjéhez fúzionálva fágonként 

csak egy példányban jelenik meg a felszínen (Szenthe et al., 2007). Az SGCI fehérjéről 

kimutattam, hogy egyik MASP-ot sem gátolja, ezért biztonsággal használható a rendszerünkben. 

Az SGCI és a p8 burokfehérje között, valamint az SGCI és az epitóp címke között Ser-Gly 

linkerek szolgálnak távtartóként. A könyvtártag peptid N-terminálisával a Flag-tag címkéhez 

kapcsolódik és szabadon hozzáférhető az enzim számára. A könyvtárat PCR-rel készítettem el és 

a fágmid vektorba ligáltam, amelyet elektroporálással juttattam bele a saját készítésű 

szuperkompetens sejtekbe. A fágok felszaporítása után titrálással ellenőriztem a könyvtárméretet, 

ami 1,2 x 109 darab variánst tartalmazott. Ez megközelítette az elméletileg létrejöhető méretet. A 

könyvtár előnye, hogy nemcsak a MASP-ok ellen, hanem más tripszinszerű szerin proteázok 

elleni inhibitorok keresésére is felhasználható. 
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3.2.3 A szelektált szekvenciák 

Az „Anyagok és módszerek” részben részletesen leírtam a szelekciós folyamat lépéseit. 

Célenzimként a MASP-1 és MASP-2 CCP1-CCP2-SP rekombinánsan előállított fragmentumait 

használtam. Kontrollként a Flag-tag epitóp elleni ellenanyagot, valamint a blokkoló fehérjét 

(BSA vagy kazein) használtam, és ugyanaz a blokkoló fehérje volt a fágoldatban is. Fluoreszcens 

szubsztráttal ellenőriztem, hogy az enzimek a lemezhez kötött állapotban is megőrizték 

aktivitásukat. Azt is vizsgáltam, hogy a vad típusú SFTI nem gátolja a MASP-okat. Minden 

szelekciós kör után a célfehérjékről, valamint a kontrollokról eluált fágokkal E. coli kultúrát 

fertőztem, és hígítási sort készítettem belőlük. A titrálás megmutatta, hogy a háttért jelentő 

blokkoló fehérjéhez képest mekkora volt a dúsulás mértéke a MASP-okon (3-12. ábra). Minél 

inkább előrehalad a szelekció, annál nagyobb dúsulást kell tapasztalnunk, hiszen egyre inkább a 

célfehérjére-specifikus fágok szaporodnak fel. 

 

1. kör 2. kör  3. kör

MASP-1 1 10 104

MASP-2 1,5 20 104

Anti Flag-tag 104 104 105

Dúsulás a háttérhez képest

 

3-12. ábra 

A dúsulás ellenőrizése a 
szelekciós lépések során.  A 
blokkoló fehérjeként 
használt BSA-hoz képest 
jelentős dúsulás figyelhető 
meg a MASP-2 és MASP-1 
célfehérjékről eluált fágok 
hígítási sora alapján. 

A szelekciós körök számánál figyelembe kellett vennem, hogy ezek számának 

növelésével csökken a szelektált populáció sokfélesége (diverzitása). Eközben az is megeshet, 

hogy azok a szekvenciák kerülnek előtérbe, amelyek könnyebben termelődnek, míg az előállítás 

szempontjából kevésbé preferáltak eltűnnek. Addig kell tehát szelektálni, amíg a variabilitás még 

nem csökken kimutathatóan, tehát amíg minden izolált klón minta egyedi, de a dúsulás már elég 

nagy a háttérhez képest jelezve, hogy csak alacsony arányban vannak jelen aspecifikusan kötődő 

klónok. Ezért a második és harmadik szelekciós körökből is vettem mintát, hogy 

szekvenciaanalízis után eldönthessem, mely körből érdemes a klónokat kiválasztani. Mindkét 

MASP esetében a második kör fágjait választottam, mert a harmadik körben kevés egyedi 

szekvenciát találtam, mindössze néhány típus dúsult fel. 
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A következőkben ELISA esszében az egyedi fág klónokra végeztem kötődési 

kísérleteket. A fágok a felszínükön hordozzák az inhibitor-jelöltet, így akár közvetlenül gátlást is 

lehet mérni velük a célfehérjéken. Ebben a fázisban csak a kötődés képességét vizsgáltam, annak 

erősségét és a gátlást még nem. A háttérként használt BSA kontrollhoz képest a célfehérjén 

legalább háromszoros ELISA jelet adó klónokat tekintettem specifikus kötőknek. A MASP-1-ről 

eluált fágok közül 32, a MASP-2-ről származók közül 80 klónt választottam ki további 

vizsgálatokra. Az eltérő bemutatási hatékonyságból származó nem egyenletes aminosav eloszlás 

az anti-Flag-tag ellenanyagon szelektált fágok szekvenciájából származó adatokkal kellett 

feltárnom. Ezekből 72 klónt szaporítottam fel.  

Az ELISA eredmények alapján kötésre képes fág klónok esetében elvégeztem a DNS-

szekvenálás PCR-reakcióját, majd a szekvenciákat kiértékeltem. Annak ellenére, hogy a 

dúsulások tekintetében körültekintően választottam ki a megfelelő számú szelekciós kört, a 

MASP-oknál már a második kör után sok ismétlődő szekvenciát találtam. Ez arra utal, hogy az 

SFTI csak igen kevés számú eltérő variáns esetében biztosít stabil kötődést a MASP enzimekhez.  

A MASP-1 esetében mindössze 9, a MASP-2-nél mindössze 21 egyedi szekvenciát találtam (3-

13. ábra). Az anti- Flag-tag ellenanyagról szelektált populációból 57 egyedi klónt azonosítottam. 

3-13. ábra 

A MASP célfehérjékről 
szelektált egyedi 
szekvenciák.  A 
randomizált pozíciókat 
sárga színnel emeltem ki. 

Az egyes MASP enzimeken szelektált, ELISA esszében kiválasztott egyedi klónok jól 

kötődnek a saját célfehérjéjükhöz, de kérdés, hogy vajon szelektívek-e. Első információként arra 

voltam kíváncsi, hogy mutatnak-e keresztreakciót a másik MASP enzimmel. Ennek kiderítésére 

fág-ELISA esszében a MASP-1-ről szelektált fágokat MASP-2 targeten is teszteltem, illetve 

fordítva, a MASP-2-ről származókat MASP-1-en is. A kötődési kísérletek alapján a 
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szekvenciákat három csoportba lehetett osztani. A MASP-2-ről származó szekvenciák között 

voltak olyanok, amelyek csak a MASP-2-t ismerték fel, a MASP-1-en nem adtak jelet (19 

szekvenciából 12). A második csoportba olyan MASP-2-ről szelektált szekvenciák tartoznak (19 

szekvenciából 7), amelyek nem szelektívek, nem tesznek különbséget a MASP-ok között. A 

harmadik csoportba a MASP-1-ről származó szekvenciák (9 egyedi klón) kerültek, ezek között 

nem találtam specifikus MASP-1 kötőt, mindkét MASP enzimmel reagált mindegyik. A második 

és harmadik csoport tagjai, amelyek mindkét MASP-hoz kötődnek, nagy hasonlóságot mutatnak, 

a szekvenciák alapján nem lehet eldönteni, hogy melyik enzim-szelekcióból származnak. Ennek 

fényében két csoportra osztottam az összes szekvenciát: a szelektív csoportba kerültek a MASP-

2-re specifikusak, a nemszelektív csoportba pedig az összes többi, a mindkét MASP enzimet 

felismerő szekvencia.  

Az SFTI-inhibitorból fejlesztett peptid könyvtárammal nem találtam MASP-1-re 

specifikus inhibitor klónt. Ennek az lehet az oka, hogy a MASP-2 evolúciósan „újabb” enzim, 

mint a MASP-1. A MASP-2-nek létezik olyan kötési módja, ami a MASP-1-nek még nincs, 

szubsztrát-specificitása szűkebb, a szubsztrátkötő felszíne tagoltabb, de még rendelkezik 

bizonyos ősi MASP-1-szerű kötési képességgel is. A MASP-1 esetében az egyediség 

megtalálásához valószínűleg nagyobb méretű inhibitorvázból kell kiindulni, amely nagyobb 

kötőfelszíne révén specifikusabb kölcsönhatást eredményez. 

3.2.4 Szekvencia adatok elemzése és értelmezése 

A nyers szekvencia adatokból is jól látszik, hogy mindössze néhány aminosav variálódik 

az egyes pozíciókban, így érthető, hogy miért kaptam már a második szelekciós kör után 

ismétlődő szekvenciákat. A bemutatás hatékonyságában fellelhető különbségek kiküszöbölésére 

kétféle mód lehetséges. Egyik a DNS-könyvtárban használt NNK kodonok miatt kialakult eltérő 

aminosav gyakoriság alapján történő, a másik az anti-Flag-tag-ról származó szekvenciák alapján 

történő normálás. Az utóbbi a valósághűbb megközelítés, hiszen itt csak azokat a szekvenciákat 

vesszük figyelembe, amelyek ténylegesen megjelentek, a baktériumok termelték őket, és 

fertőzőképes fágok felszínén kifejeződtek. Ez a valódi működőképes könyvtár variabilitását 

tükrözi, innen kerültek ki a MASP-okra specifikus szekvenciák.  

A DNS szinten egyedi klónok aminosav-szekvenciáiból a WebLogo program segítségével 

készítettem szekvencia-logókat (http://weblogo.berkeley.edu), amiket a 3-14. ábrán mutatok be. 

Az egyes aminosavak gyakoriságát az epitóp címke elleni szelekcióból származó 
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gyakoriságokkal normáltam. A pozíciónkénti (j) entrópia mértékét a 20 aminosavra alanintól (A) 

triptofánig (W) a Shannon-féle diverzitás alapján a következő egyenlet mutatja: 

 

A logók (R) magasságának bitekben való megadásához a maximális magasságból 

(log220) minden pozícióban levonjuk a konkrét H értéket a következő egyenlet alapján:  

 

A pozíciónkénti oszlop magassága azt mutatja meg, hogy mennyire nem véletlenszerűen 

oszlanak meg az egyes aminosav típusok, mennyire konzervált az adott pozíció. Az egyes 

aminosavak a normált gyakoriságuk arányában járulnak hozzá az oszlopmagassághoz, és minél 

gyakoribb egy aminosav, annál feljebb kerül az adott oszlopban. A kétféle eltérő specifitással 

rendelkező szelektált csoport szekvencia-logóját a vad típusú SFTI szekvenciájával 

összehasonlítva látható, hogy a P1’ pozícióban visszakaptuk a vadtípusú szerin aminosavat, míg 

az összes többi pozícióban jellemzően a vad típustól eltérő aminosavak szelektálódtak a 

célfehérjékhez való kötődés követelményének hatására. Ezek közül meglepő, hogy a P2 

pozícióban a Bowmann-Birk családban erősen konzervált treonin egyetlen klónban sem jelent 

meg. A MASP-2 kristályszerkezetét megvizsgálva kiderült, hogy az inhibitor treonin oldallánc 

metilcsoportja ütközött volna a MASP-2 S2 helyével, így érthetően egy kisebb, de hasonló 

kémiai tulajdonságú aminosavnak kellett ide kerülnie. Az inhibitor családban a P2 treonin 

hidroxil csoportja hidrogénkötés hálózat kialakításában vesz részt, ami stabilizálja az inhibitor 

váz térszerkezetét. A szerin hidroxilcsoportja ebben a tekintetben helyettesítheti a treonint. 

Elgondolkodtató, hogy ha ragaszkodtunk volna az irodalmi adatokhoz, és az előítéletnek 

megfelelően megtartjuk a treonint, nagy valószínűséggel nem találtunk volna kötődő peptideket. 

A P1 helyen az arginin dominál, amelyet a MASP-ok, mint tripszinszerű enzimek, előnyben 

részesítenek a lizinnel szemben. Az igazi eltérést a szelektív és nemszelektív csoportok között 

P4, P2’ és P5’ helyek hozzák. A MASP-2 szelektív peptidek a P4 és P2’ a helyeken aromás 

aminosavakat hordoznak, a P5’-nél a Val dominál. A nemszelektívek P4 és P5’ helyén az Ile 

jellemző, míg a P2'-nél nem állapítható meg egyértelmű dominancia. 
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3-14. ábra 

A szelektált klónok 
WebLogo diagramja.  A 
randomizált pozíciókat 
kerettel emeltem ki, ahol a 
pontokkal jelzett terület a 
MASP-2 szelektív 
szekvenciára jellemző 
pozíciót, a négyzethálós a 
nemszelektív szekvenciák 
jellegzetes pozícióit, míg a 
sávokkal jelzett terület a 
két csoport hasonló 
tulajdonságú pozícióit 
mutatja be.  

 

A nemszelektív csoport konszenzus szekvenciáját SFMI-1-nek neveztem el (SunFlower 

MASP Inhibitor-1), amely gátolja a MASP-1-et és MASP-2-t is, a MASP-2 szelektív csoport 

konszenzus szekvenciája az SFMI-2. Ezt a két szekvenciát összevetettem a természetben 

előforduló, ismert MASP szubsztrátok, illetve inhibitor P4-P3’ szekvencia részletével. Annak 

ellenére, hogy az SFMI inhibitorok szubsztrátszerűen viselkednek, a P1 hely arginin 

preferenciáján kívül nincs kiugró hasonlóság az eddig ismert partnerekkel összehasonlítva (3-6. 

táblázat). Ennek alapján valószínűsíthető, hogy a szubsztrátszekvenciákból kiinduló racionális 

inhibitor tervezés a MASP-ok ellen nem vezetne egykönnyen eredményre.  

P4 P3 P2 P1 P1' P2' P3'
SFMI-2 Y C S R S Y P
MASP-2 T G G R I Y G
C2 S L G R K I Q
C4 G K Q R A L E
Antitrombin I A G R S L N
C1-inhibitor S V A R T L L
SFMI-1 I C S R S L P
MASP-1 L M A R I F N
C3(H2O) G L A R S N L
Fibrinogén  lánc F S A R G H R
XIII faktor V V P R G V N
C2 S L G R K I Q
Antitrombin I A G R S L N
C1-inhibitor S V A R T L L
PAR4 P A P R G Y P
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k 3-6. táblázat 

Az SFMI inhibitorok 
szekvenciájának 
összehasonlítása a 
természetes MASP-1 és 
MASP-2 szubsztrátokkal 
és inhibitorokkal 

 



Eredmények és tárgyalásuk 

69. oldal 

3.2.5 Inhibitor peptidek kiválasztása és jellemzése 

A szelektív és nemszelektív csoportok konszenzus szekvenciái, valamint négy mutánsuk 

szilárdfázisú peptidszintézissel készültek el (3-7. táblázat). Az SFMI-1 peptid ciklikus formában 

is szintézisre került, hogy megvizsgáljam, hogyan változik a gátlás, ha a kiindulási SFTI-hez 

hasonlóan ez a peptid is ciklikus formában jelenik meg. A pontmutánsokat a logó alapján 

terveztük, a konszenzus szekvenciákban a szelektivitásért felelős pozíciókban teszteltünk néhány 

nagy relatív gyakoriságú aminosavat. Enzimaktivitás esszében szintetikus szubsztráton 

megmértem a peptidek egyensúlyi inhibíciós állandóját MASP-1, MASP-2 enzimeken illetve 

tripszinen. Az SFMI-1-et és SFMI-2-t ezen kívül trombinon is ellenőriztem. A peptidek nevét, 

szekvenciáját és adatait a VII. táblázatban foglaltam össze.  

A mérések alapján elmondhatjuk, hogy mindkét esetben a konszenzus szekvenciájú 

peptidek mutatták a legígéretesebb tulajdonságokat. Az SFMI-1 15-ször jobban gátolja a MASP-

1-et, mint a MASP-2-t. A vad típusú SFTI-hez képest a trombinon 14-szer rosszabb inhibitor. Az 

irodalomban leírtak alapján a MASP-1 és trombin számos hasonlóságot mutat szubsztrát 

specificitásban és szerkezetben is. Ezzel összhangban a MASP-1-en szelektált SFMI-1 

trombingátló képessége javult a vad SFTI-hez képest, de még mindig kifejezetten gyenge 

gátlószer marad trombinra nézve. A ciklizálás növelte a trombinnal szembeni szelektivitást, 

tovább rontotta a tripszin gátlást, és a MASP-okon mutatott gátlás sem javult. A MASP-2 

szelektív SFMI-2 a legizgalmasabb lektin út gátló, hiszen nem gátolja a MASP-1-et és 

gyakorlatilag a trombint sem, a vadtípusú SFTI-hez képest a tripszinen is nagyon gyengén 

szerepel. A pontmutációkkal tehát nem sikerült erősebb vagy szelektívebb inhibitort előállítani a 

két konszenzushoz képest.  

Tripszin Trombin MASP-1 MASP-2

Vad típusú SFTI-1 (nyitott) GRCTKSIPPICFPD 12 140000 ND a
ND

SFMI-1 GICSRSLPPICIPD 260 10000 65 1030

SFMI-1 ciklikus [GICSRSLPPICIPD] 350 −b
275 750

SFMI-1 (I2V, I12W) GVCSRSLPPICWPD 170 − 140 5000

SFMI-2 GYCSRSYPPVCIPD 1000 550000 ND 180

SFMI-2 (Y2M) GMCSRSYPPVCIPD 4000 − 4000 1500

SFMI-2 (Y2W) GVCSRSLPPICWPD 1700 − ND 580

SFMI-2 (Y7I) GWCSRSYPPVCIPD 160 − ND 7000

KI (nM)

 a Nem detektálható gátlás az adott kísérleti körülmények között
 b Nem mért adat

Inhibitor Szekvencia

 

3-7. táblázat. Az SFMI inhibitorok és származékaik szekvenciája, és egyensúlyi inhibíciós állandói 
szerin proteázokon 
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3.2.6 Az SFMI peptidek szelektivitásának vizsgálata: a komplement útvonalakra gyakorolt 

hatásuk 

A szelektált peptidek, az SFMI-1 és SFMI-2 nagyon jó KI értékkel gátolják a 

célfehérjéjüket, de a következő fő kérdés az volt, vajon elegendően szelektívek-e ahhoz, hogy 

sem a komplementrendszer, sem a szérum egyéb proteázait ne gátolják. A klasszikus út kezdeti 

enzimei, a C1r és a C1s, a MASP-okhoz hasonló szerkezetűek. A C1s ráadásul ugyanazt a két 

szubsztrátot hasítja a komplement aktiválódás során, mint a MASP-2: a C2-t és a C4-et. A 

WiELISA kit, amelyet a három komplement út elkülönített mérésére fejlesztettek ki, megadhatja 

a választ. Az ELISA lemez mintahelyeit specifikus aktivátorokkal burkolták: a lektin útra 

használtakat mannánnal, a klasszikus útét IgM-mel, míg az alternatív úthoz LPS-t (Salmonella 

typhosa lipopoliszacharid) használtak. A humán szérumot mindhárom útvonal esetében olyan 

speciális pufferrel kellett hígítanom, amely a másik két utat leállítja: a klasszikus utat C1q 

blokkoló antitestek, a lektin utat MBL-blokkoló antitestek hatástalanították, míg az alternatív út 

kiküszöbölésére elegendő volt maga a hígítás. Bár az esszében a három útvonal külön-külön 

indítható el, mindhárom esetben a terminális komplexig jut el a reakció, tehát átmegy azon a 

közös útvonalon is, amelybe a három aktiválódási útvonal torkollik. Az esszében a három 

útvonal közös terminális komplexét, a C5b-9-t detektáljuk antitesttel. Mindhárom útvonalnál azt 

tanulmányoztam, hogy a vizsgált peptid dózisától függően gátlódik-e az adott aktiválódási út. 

Mivel a komplement kaszkádot teljes hosszában vizsgáltam, azt is ellenőrizni tudtam, hogy a 

peptidek hatnak-e a közös út proteázaira.  A WiELISA esszé eredményeit grafikonokon mutatom 

be (3-15. ábra). 

 

3-15. ábra.  Az SFMI inhibitorok hatása az egyes komplement útvonalakra WiELISA tesztekben 
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Az inhibitorok koncentrációjának függvényében néztem az egyes útvonalaknál tapasztalt 

aktivitáscsökkenést. 100%-nak az inhibitorok nélkül mért aktivitást tekintettem. Ezek az adatok 

bizonyítják, hogy sikerült előállítanom az első útvonal-specifikus inhibitorokat, hiszen sem az 

SFMI-1, sem az SFMI-2 nem volt hatással sem a klasszikus, sem az alternatív út proteázaira, 

miközben a lektin út aktiválódását meggátolták. A klasszikus és alternatív utak esetében a gátlás 

elmaradása azt is bizonyította, hogy a közös útvonal enzimeit (C3 konvertáz, C5 konvertáz) sem 

gátolják az SFMI peptidek. Érdekes tapasztalat, hogy az SFMI-1 háromszor hatékonyabban 

gátolta a lektin utat, mint a szelektíven MASP-2-re ható SFMI-2. Az SFMI-1 annak ellenére 

hatékonyabb lektin út gátló, hogy hatszor gyengébb MASP-2 inhibitor, mint az SFMI-2. 

Ugyanakkor az SFMI-1 a MASP-1-et 15-ször jobban gátolja, mint a MASP-2-t. Ez az eredmény 

azt sejteti, hogy a MASP-1-nek sokkal nagyobb szerepe van a lektin út aktiválódásában, mint azt 

gondoltuk. Hogy pontosan miként, arra ezek a kísérletek még nem adhatnak választ.  

3.2.7 Az SFMI peptidek szelektivitásának vizsgálata: a véralvadásra gyakorolt hatásuk 

Esetleges terápiás felhasználás során a véráramba bejuttatott peptidek több, a 

komplementrendszeren kívüli proteázra lehetnek hatással. Leginkább érintett kaszkád a 

véralvadás lehet, amelynek központi szerin proteáza, a trombin, nagyfokú rokonságot mutat a 

MASP-1-gyel. Enzimatikus esszében korábban már kimértem a két inhibitor KI értékét trombinra 

nézve. Fontos kérdés volt, hogy vajon a véralvadási kaszkád számos egyéb proteázát gátolják-e 

ezek a peptidek. Ennek kiderítésére a klinikumban rutinszerűen használt három véralvadási 

tesztben vizsgáltuk meg a peptidek hatását.  Ennek során teljesen automatizált mérésekkel 

meghatároztuk a trombin időt (TI), a protrombin időt (PI) és az aktivált parciális tromboplasztin 

időt (APTI). Ezeket a méréseket Dr. Szász Róbert végezte a Debreceni Egyetemen. 

A trombin idő megállapításakor aktivált trombint adagolnak a vérplazmához, így az 

inhibitorok trombinra gyakorolt hatását lehet mérni az összes plazma fehérje jelenlétében. A 

protrombin időnél a véralvadás külső útvonala aktiválódik, itt a trombin, a Xa és a VIIa faktorok 

működését, esetünkben gátlását lehet vizsgálni. Az APTI-nél a belső útvonal kerül ellenőrzésre, 

ahol a IXa, Xa, XIa és XIIa faktorok, valamint a trombin működését, illetve peptideinkkel történő 

gátolhatóságát lehet tanulmányozni. Az SFMI-1, ahogy az enzimatikus esszé alapján várható 

volt, gátolja a véralvadást (3-16. ábra). Mivel a trombin mindhárom tesztben szerepel, az SFMI-

1 esetében ezekből az eredményekből nem állapítható meg, hogy a peptid milyen hatással van az 

egyéb véralvadási faktorokra, hiszen a véralvadás gátlásában elegendő a trombint gátolni. Az 

SFMI-2 viszont csak igen nagy koncentrációban mutat, és akkor is csak gyenge hatást, az 
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alvadási idő értékek még akkor is a normális tartományon belül (szaggatott vonalak között) 

maradnak. Az SFMI-2-ről ezek alapján elmondható, hogy nemcsak a trombint nem gátolja, de 

semmilyen egyéb véralvadási faktorra sincs hatással. 

Az irodalomban a MASP-1 szerepe élénken kutatott téma, az utóbbi években számos cikk 

látott napvilágot a MASP-1 fiziológiás szerepének és szubsztrátjainak kereséséről. Sok eredmény 

mutat rá, hogy a MASP-1 és a trombin valaha közös őstől származhattak, ami a 

komplementrendszer és a véralvadás közös eredetére is utal. A MASP-1 trombinszerű 

aktivitással rendelkezik, a fibrinogénről, a XIII faktorról és a PAR4 receptorról kimutatták, hogy 

a MASP-1-nek szintén szubsztrátjai. A MASP-1 is gátolható antitrombinnal heparin jelenlétében. 

Mindezek alapján talán nem meglepő, hogy egy MASP-1-en szelektált inhibitor trombinon is 

mutat gátlást.  

3-16. ábra.  Az SFMI inhibitorok vizsgálata véralvadási esszékben. A szaggatott vonalak közötti terület az 
egészséges véralvadási tartományt jelzi. 
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3.2.8 Depozíciós kísérletek: A MASP-1 lehetséges szerepe a komplement aktivációban  

A depozíciós kísérletek arra szolgálnak, hogy egy adott aktivációs út egy-egy részlépését 

(pl. a C4b vagy C3b keletkezését) külön-külön tudjuk vizsgálni, és megnézzük az inhibitorok 

hatását. Humán szérumot alkalmazva IC50 értékkel jellemeztem az inhibitorok hatékonyságát. A 

mérések során csak a lektin utat aktiváltam azáltal, hogy az ELISA lemezt mannánnal borítottam 

be. Az alternatív útvonal hatását a szérum hígításával küszöböltem ki. Háromféle depozíciós 

mérést állítottam fel, egyet a C3 fehérje, és kettőt a C4 fehérje lerakódására. Maga a lerakódás 

azon alapul, hogy a hasított C3 illetve C4 fehérjében  felszínre kerül egy reaktív tioészter kötés, 

ezen keresztül kötődnek ki a lemez felületére. 

C3 depozíciós kísérleteimben a C3b keletkezését követtem. A proteolitikus folyamat 

során C3 konvertáz hatására C3b keletkezik, amelyet antitesttel detektáltam. A C3 konvertáz a 

klasszikus és a lektin utak esetében is két fehérje, a C4 és a C2 hasítása során keletkező 

termékekből, C4b-ből és C2a-ból áll össze. A MASP-2 mindkét fehérjét, míg a MASP-1 csak a 

C2-t hasítja. Azt vártam, hogy a MASP-2 gátlásán keresztül a C3b lerakódása megszüntethető. 

Mivel mindkét inhibitor gátolja a MASP-2-t, így ugyanarra az eredményre számítottam mindkét 

SFMI esetében. 

A szérum előkészítése során az MBL-MASP komplexben az enzim nem aktiválódik, csak 

a mannános lemezhez való kötődés hatására indul el a kaszkád. Az inhibitorokat már az 

aktiválódás kezdete előtt bevittem a rendszerbe, így ezek azonnal gátolhattak, amint az 

autoaktiváció bekövetkezett. Az ELISA esszében a humán szérumot úgy hígítottam meg, hogy a 

depozíció esetén tapasztalt jel még ne érje el a maximumot, így az inhibitorok hatását kellő 

érzékenységgel tudtam mérni. A C3 depozíció eredménye ugyanazt a képet mutatja, mint a 

WiELISA adatok (3-17. ábra). Mindkét inhibitor hathatósan gátolta a komplement aktivitást, az 

itt kapott IC50 értékek a WiELISA értékeknél jóval alacsonyabbnak adódtak, ami a C3 

depozíciós mérés nagyobb érzékenységével magyarázható. Az SFMI-1 inhibitor 5,6-szor jobbnak 

mutatkozott, mint a MASP-2 szelektív SFMI-2, annak ellenére, hogy a MASP-2-t az SFMI-1 

sokkal gyengébben gátolja. A különbség megerősíti a feltevést, hogy a MASP-1-nek fontos 

szerepe lehet a lektin út kezdeti szakaszában. Ezen a ponton még nem lehet egyértelmű választ 

adni arra, hogy a MASP-1 hatása a C2 hasításon keresztül jelenik-e meg, ami a C3-konvertáz 

létrejöttét segíti, vagy a MASP-1 valamilyen módon a MASP-2-re, annak aktivációjára, esetleg 

mindkettőre fejt-e ki hatást. 
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3-17. ábra. C3 depozíció az SFMI inhibitorok jelenlétében humán szérumban.  Az inhibitorok hiányában mért 
C3b lerakódást tekintettem 100% depozíciónak. 

 

C4 depozíciós kísérleteket is végeztem, hogy a MASP-1 szerepének értelmezését tovább 

finomíthassam. Kétféle megközelítést alkalmaztam, az első a C3 depozícióval megegyező 

körülmények között zajlott, tehát nem előaktivált szérummal inkubáltam együtt az inhibitorokat. 

Ebben az esetben a szérumban lévő, majd a lemez mannán egységeihez kötődő MBL-MASP 

komplexekben a MASP-ok zimogén formában vannak.  A keletkezett terméket C4 elleni 

antitesttel detektáltam. Az IC50 adatokat nem lehet összehasonlítani a különböző depozíciós 

kísérletek között, hiszen az antitestek minősége, a deponált termék koncentrációja befolyásolja a 

mérés érzékenységét. Az adott módszeren belül viszont jól összevethető a két inhibitor hatása, 

hiszen itt a peptidek tökéletesen megegyező feltételek között működhettek.  

 

3-18. ábra. C4 depozíció az SFMI inhibitorok jelenlétében normál humán szérumban.  A gátlás nélkül mért 
C4b lerakódást tekintettem 100% depozíciónak. 
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A C4 hasításában csak a MASP-2 vesz részt, így a MASP-1 közvetlenül nem járul hozzá 

a C4b lerakódásához. Az IC50 értékek érdekes képet mutatnak (3-18. ábra). Az SFMI-1 peptid, 

amely mindkét MASP-ot gátolja, közel egy nagyságrenddel hatékonyabban gátolta a C4b 

keletkezését, mint a MASP-2 szelektív SFMI-2. Mivel a MASP-1-nek a C4 bizonyítottan nem 

szubsztrátja, így a MASP-1 csak a MASP-2 aktivációján keresztül fejthette ki ezt a fajta, az 

SFMI-1 által gátolt hatását.  

A másik C4-depozíciós kísérletben a szérumból a mannános lemezhez kötődött MBL-

MASP komplexeket több, magas sókoncentrációjú mosásnak vetettem alá. Ezzel eltávolítottam 

az anti-mannán antitesteket, és minden más, a lemezre rakódott szérumalkotót, hasítási terméket, 

hogy végül csak az MBL komplexek legyenek jelen. A kezelések során, illetve a kikötés hatására 

a MASP-2 aktiválódott a komplexen belül.  Ezután mértem be az inhibitort, és tisztított C4-et 

adtam a rendszerhez. A nem gátolt MASP-2 által proteolitikusan hasított C4-et, mint lerakódott 

C4b terméket detektáltam (3-19. ábra). Ez a kísérlet abban különbözik az előző C4-depozíciótól, 

hogy mind a MASP-1, mind a MASP-2 már aktív formában van, mire az inhibitort bemérem. A 

MASP-1 gátlása tehát már semmilyen módon nem befolyásolhatja a C4b lerakódást, hiszen a 

MASP-1 C4-et nem hasít, a MASP-2 aktivációja pedig már lezajlott, erre a folyamatra sem 

hathat. Más szóval az előző C4b depozíciós kísérlettel ellentétben itt mindkét inhibitorral 

kizárólag az aktív MASP-2 gátlásának hatását mérjük. 
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3-19. ábra.  C4 depozíció preaktivált humán szérumból.  Az előkezelt szérumban az MBL-MASP 
komplexeken belül az enzimek aktiválódtak. A gátlás nélkül mért C4b lerakódást tekintettem 100% 
depozíciónak. 
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Ezzel tökéletes összhangban, ebben az esetben az IC50 értékek a szintetikus peptideken 

alapuló inhibíciós esszékben kapott eredményekkel összecsengően alakultak. Az SFMI-1, amely 

szintetikus peptidekkel megmérve 6-szor magasabb KI-vel, tehát 6-szor gyengébben gátolja a 

MASP-2-t, mint az SFMI-2, 10-szer gyengébben gátolta a C4b lerakódását, mint az SFMI-2. 

A kétféle C4 depozíciós mérésből származó eredmények összehasonlítása érdekes és 

fontos következtetésekre vezetett. A szelektíven MASP-2-t gátló SFMI-2 mindkét esszében 

ugyanolyan hatékonysággal gátolta a C4b lerakódását. Ez tökéletesen mutatja, hogy a két 

rendszer a MASP-2 aktivitás szempontjából megegyezik. Ezzel szemben az SFMI-1 teljesen 

különbözően viselkedett attól függően, hogy zimogén állapotú szérumban, vagy aktivált MASP-

2-t tartalmazó esszében használtam-e. Az SFMI-1 inhibitorral mért IC50 érték 0,23 M volt 

abban az esetben, amikor a szérumban a MASP-2 még nem aktivált állapotú, ezzel szemben 100-

szor nagyobb IC50 értéket, tehát gyengébb gátlást tapasztaltam, amikor már felaktivált MASP-2 

(és MASP-1) enzimhez adtam az inhibitort. Ez azt jelenti, hogy a MASP-1-et is gátló SFMI-1 

100-szor hatékonyabban gátolja a C4b lerakódást abban az esetben, ha a rendszerben a MASP-1 

hatása érvényesülhet. Az eredmény arra utal, hogy bár a MASP-2 autoaktiválódik, és önmagában 

is képes a lektin út beindítására, normál humán szérumban a MASP-1 jelentősen hozzájárul 

ehhez a folyamathoz, mégpedig a MASP-2 aktiválásán keresztül. 

3-20. ábra 

A MASP-1 újraértelmezett 
szerepe a komplement-
rendszer lektin útjának 
aktiválódásában.  Kísérleti 
eredményeink arra 
utalnak, hogy a MASP-1 a 
MASP-2 aktivációján 
keresztül közvetlenül 
kapcsolódik be a lektin út 
elindításába.  

 

A depozíciós kísérletek révén izgalmas tudományos kérdéshez jutottam, amely 

megköveteli a MASP-1 lektin úton belüli szerepének újragondolását. A MASP-1-ről tudjuk, 

hogy mivel C4-et nem hasít, MASP-2 hiányában nem képes autonóm módon beindítani a lektin 
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utat, jóllehet szérumban a MASP-ok közül a legnagyobb mennyiségben fordul elő, és kis 

szubsztráton mért enzimatikus aktivitása is meghaladja a többi MASP-ét. Eredményeim 

egyértelműen arra utalnak, hogy a MASP-1 szerepet játszik abban, hogy a lektin út minél 

gyorsabban érje el teljes aktivitását és mindezt valószínűleg a MASP-2-n keresztül teszi (3-20. 

ábra). Az irodalomban elfogadott tény, hogy az MBL-komplexen belül csak homodimerek 

vannak, idáig nem sikerült MASP-1/MASP-2 heterodimereket kimutatni. Ilyenek hiányában 

egyelőre nem világos, vajon milyen molekuláris mechanizmus által szólhat bele a MASP-1 a 

MASP-2 aktiválódásába. A munkám során előállított első útvonal-specifikus inhibitorok éppen 

az ilyen kérdések megválaszolására kínálnak a jövőben óriási lehetőséget. A laboratóriumunkban 

folyó kutatások további, köztük MASP-1 szelektív inhibitorok előállítására is irányulnak. Ezek 

segítségével végre megismerhetjük a MASP-1 sokat vitatott szerepét a komplement 

aktiválódásában. 
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4 ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

4.1 Rekombináns MASP-2 fragmentumok előállítása 

4.1.1 DNS munka: MASP-2 fragmentumok szubklónzása 

Az aktív MASP-2 CCP1-CCP2-SP DNS-ét már készen kaptam, előállításának részletes 

leírása a laboratóriumunkból kikerült közleményekből elérhető (Ambrus et al., 2003 és Harmat et 

al., 2004). A zimogén MASP-2 CCP1-CCP2-SP R444Q és S633A mutánsok klónozásának 

sémáját ugyan nem én dolgoztam ki, de az általam felhasznált mutánsokat magam állítottam elő. 

A mutagenezishez vad típusú MASP-2 CCP1-CCP2-SP templátot használtam, ahol a kódoló gént 

pET-17b plazmid vektor hordozta. A mutációs reakciót QuickChange® site-directed mutagenezis 

kittel (Stratagene, La Jolla, USA) a mellékelt protokoll szerint végeztem el. Ugyanígy jártam el 

az R578A, R583A, R630A és D632N pontmutánsok esetében is. A MASP-2 CCP2-SP R444Q és 

SP R444Q mutánsoknál szintén ezt a rendszert használtam, de itt a templát a megfelelő rövidebb 

MASP-2 fragmentum volt, amely már rendelkezésre állt. A mutációs primereket az 4-1. 

táblázatban foglaltam össze  

Szekvencia 5' - 3' irányban

R444Q CCCGCACAACAGGAGGGCAGATATATGGAGGGCAAAAG

S633A AGCTGCAGAGGTGACGCCGGAGGGGCACTGGTG

R578A GCATCTGGATGGGGATTAACCCAAGCAGGTTTTCTTGCTAGAAAT

R583A CCCAAAGGGGTTTTCTTGCTGCAAATCTAATGTATGTCGAC

R630A GGCAAGGACAGCTGCGCAGGTGACAGCGGAGGG

D632N GACAGCTGCAGAGGTAACAGCGGAGGGGCACTG  

4-1. táblázat. Mutációs oligonukleotidok. A mutáció helyét piros színnel emeltem ki. Az ellentétes 
DNS szálon használt primerek az itt feltüntetetteknek a komplementerei voltak. 

 

A továbbiakban alkalmazott általános géntechnológiai eljárások során a „Molecular 

Cloning: A Laboratory Manual” kézikönyv útmutatásai alapján jártam el (Maniatis).  A DNS-t 

kémiailag kompetenssé tett Escherichia coli 71-18 sejtvonalba transzformáltam, a sejteket 

100 g/ml ampicillint tartalmazó LB-agar lemezeken szélesztettem, és 37 ºC-on éjszakán át 

növesztettem. Ezután néhány telepet leoltottam 3 ml ampicillines LB tápoldatba és 260 rpm 

rázatás mellett felszaporítottam. Ezekből a kultúrákból plazmid DNS-t preparáltam Viogen Mini 
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M kittel a leírás szerint. A miniprep DNS termék szekvenálását a gödöllői BIOMI Kft végezte. A 

mutációt hordozó DNS mintákat ezután -20 ºC-on tároltam. 

4.1.2 Fehérjeexpresszió 

A fehérjék termelése az összes MASP-2 mutáns esetében ugyanúgy történt. A kitermelés 

azonban nem volt egyforma, voltak olyan mutánsok, különösen az S633A, amelyek jobban 

megterhelték a baktériumokat és sokkal gyengébben expresszálódtak. 

A DNS mintákkal E. coli BL21(DE3)pLysS sejteket (Novagen) transzformáltam. A nagy 

léptékű termeléshez először egy telepről starter kultúrát indítottam el, 20 ml LB tápoldatban 

100 g/ml ampicillin és 30 g/ml kloramfenikol mellett éjszakán át tartó növesztéssel 260 rpm 

rázatás mellett. Ezt a kultúrát oltottam át 3-4 liter antibiotikumos LB tápoldatban, majd a 

fentiekkel megegyező körülmények között kétliteres lombikokban félliterenként szétosztva 3-4 

óráig növesztettem. A megfelelő baktériumsűrűséget spektrofotometriásan ellenőriztem, és 

OD600nm (optikai sűrűség) 0,6 értéknél indukáltam a fehérjetermelését  0,4 mM (végkoncentráció) 

IPTG (izopropil--D-tiogalaktopiranozid) hozzáadásával. További 3 óra után a sejteket 

centrifugáltam (4000 rpm, 10 perc, 4 ºC), majd a nyers sejttömeget 50 ml Tris-EDTA (TE) 

pufferben felszuszpendáltam és éjszakára lefagyasztottam -20 oC-on. A sejtszuszpenziót 

felolvasztottam. A felszabaduló lizozim (pLys sejtvonal) hatására a bakteriális sejtfal már 

részlegesen roncsolódott. A teljes feltárást szonikálással végeztem el folyamatos hűtés mellett, 

0,25 ml Nonident P40 detergens jelenlétében. Ezután újra centrifugáltam (10000 rpm, 10 perc, 

4 ºC), a felülúszóban lévő sejttörmeléket leöntöttem és a csapadékot képező zárványtestekként 

felhalmozódott rekombináns fehérjét tovább tisztítottam. TE pufferben mostam és centrifugáltam 

még kétszer. A terméket TE pufferben -20 ºC-on tároltam.  

4.1.3 A zárványtestek renaturálása 

A natív konformáció elérésére a zárványtestként aggregálódott fehérjét renaturálni kell, 

vagyis olyan oldat-körülmények közé kell juttatni, ahol feloldódik és kialakíthatja a megfelelő 

diszulfidhidakat és másodrendű kölcsönhatásokat. Először szolubilizáló pufferben oldottam az 

inklúziós testeket (6 M GnHCl, 100 mM Tris pH 8,3, 100 mM DTT), majd az oldatot 

cseppenként erős keverés mellett, nagy mennyiségű, jéghideg renaturáló pufferbe juttattam.  

A renaturálásra nincsen általános módszer, minden egyes rekombináns fehérjére meg kell 

találni az optimális körülményeket. Előkísérletek során különböző kaotróp reagenseket, pH 

értéket, illetve a diszulfidhidak kialakításához változatos oxido-reduktív rendszereket próbáltam 
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ki. Az általam készített MASP-2 mutánsok a renaturálási körülmények tekintetében nem nagyon 

tértek el a vadtípusú enzimtől. A pufferben 50 mM Tris-HCl, 0,5 M arginin, 5 mM EDTA, 9 mM 

oxidált glutation és 3 mM redukált glutation biztosították a feltekeredéshez szükséges 

környezetet. A pH 9-10 között változott. A feloldott fehérjét ezután legalább három napon át 

4 ºC-on tároltam. Az tapasztaltam, hogy a renaturálás időtartamának növelésével, a jól 

feltekeredett fehérje kitermelése jelentősen javult. A következőkben dialízissel eltávolítottam a 

renaturáló reagenseket. A fehérjeoldatot féligáteresztő membránba töltöttem, és 4 ºC-on keverés 

mellett éjszakán át dializáltam. A dialízis puffert (145 mM NaCl, 50 mM Tris, pH 8) többször 

cseréltem, hogy a hígulás legalább ezerszeres legyen. A második dialízis puffer a következő 

tisztításnál használt kromatográfiás áramlási puffer volt. A fehérjeoldat pH-ját és 

vezetőképességét megmértem, hogy ellenőrizzem a dialízis befejeződését. Szűrés és esetleges 

töményítés után a fehérje készen állt a tisztításra.  

4.1.4 A fehérjék kromatográfiás tisztítása 

A renaturálás nagyon alacsony hatásfokú folyamat, általában az oldatban lévő 

fehérjemennyiségnek mindössze 1-10%-a jut el a természetes konformációba, a többi valamilyen 

köztes állapotba kerül. A tisztítás során ezen rosszul feltekeredett formák elválasztására teszünk 

kísérletet, ami a renaturáláshoz hasonlóan egyedi beállításokat követel a fehérjék kémiai 

tulajdonságainak megfelelően. Minden mutánsnál ioncserés kromatográfiát használtam.   

A vad típusú MASP-2 CCP1-CCP2-SP tisztítását Ambrus Géza írta le (Ambrus et al., 

2003). A munkámhoz szükséges enzimmennyiséget Balczer Julianna termelte, renaturálta és 

tisztította. 

Az R444Q mutáns esetében az átcsapásos tisztítás vált be leginkább, ami azt jelenti, hogy 

a lúgos körülmények között történt renaturálás után a fehérjét hirtelen átvisszük az izoelektromos 

pontján (pI 5,6). A dialízis után a fehérjeoldatot jégen hűtött, nagyon erősen kevert 0,5 M Na-

acetát oldatba csepegtettem (pH 5), majd dializáltam az áramlási pufferbe, ami ebben az esetben 

50 mM Na-acetát és 0,5 mM EDTA (pH 5) volt. A mintát Mono S HR 5/5 kationcserélő oszlopra 

(Amersham, Pharmacia) vittem fel, és 200-600 mM lineáris NaCl gradienssel eluáltam. A kapott 

frakciókat SDS-gélelektroforézissel ellenőriztem, majd az R444Q mutánst újra átvittem az 

izoelektromos pontján 1 M HEPES pufferbe csepegtetve. Fiziológiás körülmények elérésére 

20 mM HEPES, 145 mM NaCl, 0,5 mM EDTA (pH 7,4) pufferbe dializáltam. A fehérjét 4 ºC-on 

tároltam.  
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Az R578A, R583A és R630A mutánsok előállítási körülményei megegyeztek a vad típusú 

MASP-2-ével azzal a különbséggel, hogy a zimogén állapotú formáik előállítását az 

„Eredmények és tárgyalásuk” fejezetben leírtak szerint 4 ºC-on és alacsony fehérjekoncentráció 

(1,93 M) mellett végeztem. 

Az S633A mutáns preparálásakor alkalmazott körülmények eltérnek a többi mutánsnál 

bevált paraméterektől. A renaturált fehérjét 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, 145 mM NaCl, pH 

8,4 összetételű pufferbe dializáltam először, majd egy ugyanilyen, de NaCl nélküli pufferbe 

vittem át. Az első kromatográfiás tisztítást Q Source 30 (Amersham) anioncserélő oszlopon 

végeztem el. A fehérje elúciója lineáris 100-400 mM NaCl gradienssel történt. A második 

tisztítási lépésben 20 mM MES pufferben, az izoelektromos ponthoz közeli pH mellett (pH 6,5) 

Mono S HR 5/5 kationcserélő oszlopra vittem fel a fehérjét, majd 50-500 mM NaCl gradienssel 

eluáltam.  

A D632N mutáns tisztítása az R444Q zimogénnel megegyező módon történt, az 

izoelektromos pontján történő átcsapással, majd kationcserélő kromatográfiával. 

4.2 MASP-2 aktivitásának jellemzésére használt módszerek 

4.2.1 Humán C4 és C2 fehérjék tisztítása szérumból 

A C4 fehérjét 20 ml friss szérumból tisztítottam az irodalomban leírt módon (Dodds, 

1993).  A frissen levett vért alvadás után centrifugáltam (4500 rpm, 20 min, 4 ºC), majd a 

szérumhoz 0,6 mM koncentrációban Na-citrátot, 10 mM EDTA-t, 25 g/ml SBTI (szója tripszin 

inhibitor) és 1 mM Pefablock SC inhibitort adtam. A tisztítás során a mintát végig jégen 

tartottam. Az albumin eltávolítására 1/5 térfogatnyi 1 M BaCl2 oldatot csepegtettem a szérumhoz, 

egy órán keresztül keverve jégen. Ezután centrifugáltam (10000 rpm, 30 perc), majd a 

felülúszóhoz újra 1 mM Pefablock SC inhibitort és 5 mM EDTA-t adtam. 10 ml 15% PEG-3350 

bemérése után jégen 30 percig kevertettem a szérumot, majd a kicsapódott fehérjéket 

lecentrifugáltam (10000 rpm, 30 min). A mintát ezután szűrtem és Q Sepharose FF oszlopra 

(Phamacia) vittem fel. Az áramlási puffer 20 mM Tris-HCl, 50 mM -amino-kapronsav, 5 mM 

EDTA, pH 7,4 volt. Az elúciót 50-500 mM NaCl gradienssel végeztem és a frakciókat azonnal 

jégre tettem. A C4-et tartalmazó frakciókat 10%-os SDS-gélen ellenőriztem, majd egyesítettem 

őket, és vízzel kétszeres térfogatra hígítottam. A mintát ezután két részletben Mono Q HR 5/5 

oszlopon az eddig használt pufferekkel tovább tisztítottam. Az elúcióhoz 200-500 mM lineáris 

NaCl gradienst használtam. SDS-gélen kiválasztottam a legtisztább frakciókat, majd fiziológiás 
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pufferben dializáltam. Az így kapott C4 70%-os tisztaságot mutatott. Kis térfogatonként 

szétosztottam, folyékony N2-ben fagyasztottam és -80 ºC-on tároltam. A felolvasztott mintát 

azután legfeljebb 3 napig használtam és közben 4 ºC-on tartottam. 

A C2 fehérje tisztítását a University of Oxford, MRC Immunochemistry Unit 

laboratóriumában végeztem prof. Robert B. Sim vezetésével az általuk kidolgozott recept alapján 

(Laich et Sim, 2001). Saját készítésű C2-ellenanyagot tartalmazó oszlopukat használva 

immunoaffinitás kromatográfiával választottam el a fehérjét 500 ml fagyasztott plazmából, 

amelyet előtte sepharose oszlopon szűrtem. A teljes eljárást hidegszobában, 4 ºC-on végeztem el. 

Az anti-C2 oszlopot alacsony sókoncentrációjú pufferrel (20 mM Tris, 100 mM NaCl, 0,5 mM 

EDTA, pH 7) és magas sókoncentrációjú pufferrel (mint az előző, de 750 mM NaCl-dal) 

ekvilibráltam. A frakciószedő kémcsövekbe 2 csepp 0,5 M MES (2-(N-morfolin)-etánszulfonsav) 

puffert tettem, és erre szedtem a frakciókat, hogy közömbösítsem az elúciós puffert, ami 50 mM 

dietanolamin, 150 mM NaCl, 0,5 mM EDTA, pH 11,2 volt. A frakciókat SDS-gélen 

ellenőriztem, egyesítettem és töményítettem. A fehérjeminta 95%-os tisztaságú volt C2-re nézve, 

amit kis térfogatban fagyasztottam és -80 ºC-on tároltam. 

Mindkét fehérje reaktív felszíni tioészter kötést tartalmaz, amelyek szobahőmérsékleten 

gyorsan, hűtőben pár nap alatt részlegesen vagy teljesen hidrolizálnak. Ezért a gondos tárolást, a 

fagyasztás-felolvasztás ciklusok elkerülését, valamint az állapotuk SDS-gélen történő 

ellenőrzését mindig szem előtt tartottam. 

4.2.2 Enzimaktivitás mérése 

a) Spektrofotometriásan 

A vad típusú MASP-2 CCP1-CCP2-SP és mutánsainak jellemzéséhez az aktivitásukat 

peptid szubsztrátokon ellenőriztem. Ehhez Jasco V-550 spektrofotométert és 1 cm fényút 

hosszúságú kvarcküvettákat használtam. A mérések minden esetben 30 ºC-on, 20 mM HEPES, 

145 mM NaCl, 5 mM CaCl2, pH 7,4 pufferben és 1 ml térfogatban történtek. A kinetikai állandók 

meghatározását Z-Gly-Arg-S-Bzl szubsztráttal (benziloxikarbonil-Gly-Arg-S-benzil, MP 

Biomedicals Inc.) és DTDP segédszubsztráttal (4,4’-ditiodipiridin, Sigma) végeztem el. Az 

enzimatikus hasítás eredményeként felszabaduló tiobenzil-észter csoport reagál a 

segédszubsztráttal, és az így létrejött 4-tiopiridon kromofór csoport keletkezését 324 nm 

hullámhosszon követtem. A kcat/KM értéket a kezdeti sebesség módszerével számítottam ki 

közvetlenül a mért sebességi állandókból alacsony szubsztrát koncentráció mellett az alábbi 

képletet alkalmazásával, 
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ahol 324 nm a 4-tiopiridon extinkciós koefficiense (19800 M-1*s-1), [E]0 a kiindulási enzim 

koncentráció, és [S]0 a kiindulási szubsztrát koncentráció (Polgár, Proteolitic Enzymes).  

b) SDS-PAGE gélen 

A kinetikai állandókat fehérje-szubsztráton (C4, C2 fehérjék) SDS-PAGE gélen 

határoztam meg. A géleket az irodalomban ismertetett, általános gyakorlat szerint készítettem, 

futtattam és Coomassie Brillant Blue festékkel festettem meg (Proteins and Proteomics). A 

fehérjék koncentrációját úgy szabtam meg, hogy a hasítás során a kiindulási  lánc fogyása jól 

látható legyen gélen. A C4 kiindulási koncentrációja 6,1 x 10-7 M, míg a C2-é 1,5 x 10-6 M volt. 

Először hígítási sorokat készítettem minden MASP-2 származék esetében az ideális 

enzimkoncentráció meghatározására, amely mellett a reakció jól követhető. A reakcióelegyet 

37ºC-on, 60 percig inkubáltam, meghatározott időnként mintát vettem belőle, majd a reakciót 

redukáló mintapufferrel azonnal leállítottam. Általában 11-13 pontot vettem fel, és minden 

kísérletet legalább kétszer elvégeztem. A hasított  lánc mennyiségének csökkenését 

denzitometrálással, GEL DOC 1000 készülék segítségével követtem, és Molecular Analyst 

szoftverrel (Bio-Rad) értékeltem ki. Az enzimatikus reakciók Michaelis-Menten kinetika szerint 

zajlottak, a kinetikai paramétereket az alábbi összefüggés szerint, nemlineáris regresszióval 

határoztam meg, 

 

ahol [S]0 a szubsztrát, [E]0 az enzim kiindulási koncentrációja, [S] aktuális szubsztrát 

koncentrációt a denzitometrálás adta meg, a t pedig a reakcióidő volt. A hasítás 

specifikusságának ellenőrzésére a reakciót kontrollként C1 inhibitorral gátoltam. 

4.3 Az inhibitorok előállításának módszerei 

Az SFMI (Sunflower MASP Inhibitor) inhibitorok előállításának körülményeit 

meglehetősen terjedelmes lenne recept szinten leírni ebben a doktori dolgozatban. Az „Új 

peptidek, eljárás előállításukra és alkalmazásuk /P 0900319/” címen beadott szabadalomban az 

előállítás minden részletét ismertettük. Ebben az alfejezetben inkább a munka tematikáját, illetve 



Anyagok és módszerek 

85. oldal 

a kevésbé gyakori módszereket szeretném bemutatni. Ez elsősorban a fágbemutatás és 

általánosan a bakteriofágokkal való munka leírását jelenti (Sidhu et al., 2000). 

4.3.1 A baktérium sejtvonalak és kezelésük 

Munkám során kétféle E. coli sejtvonalat használtam fel, bakteriofágok termelésére a 

tetraciklin rezisztenciával rendelkező XL1Blue sejteket, míg uracilos templát előállítására a 

kloramfenikol-rezisztens CJ236 K12 sejteket. Mindkét sejtvonalból készítettem kémiailag 

kompetenssé tett sejteket általános laboratóriumi receptek alapján (Proteins and Proteomics), 

amelyeket PEG-DMSO oldatban –80 ºC-on tároltam. A sejtek növesztését LB tápoldatban, a 

megfelelő antibiotikum jelenlétében 37 ºC-on, 200 rpm rázás mellett éjszakán át végeztem. A 

lombikokat legfeljebb egynyolcad térfogatnyi médiummal töltöttem meg a megfelelő oxigén 

ellátás érdekében. Az XL1Blue esetében 10 g/ml tetraciklint, a CJ236 sejteknél 30 g/ml 

kloramfenikolt használtam. A vektorral transzformált sejtkultúrák médiumába ezen felül még 

100 g/ml ampicillint is tettem. Ugyanilyen koncentrációban tartalmaztak antibiotikumot az LB-

agar lemezek is, amikor egyedi kolóniák izolálására a sejteket szélesztettem. A szaporítás 

ilyenkor is éjszakán át történt, 37 ºC-os termosztátban. A bakteriofággal fertőzött baktériumok 

számára nem LB-t, hanem a tápanyagokban gazdagabb 2YT oldatot használtam, amelyre az 

optimális növekedéshez szükségük volt. Ebben az esetben a fággal fertőzött sejtek kanamicin 

rezisztenciára tettek szert, ezért szelektálásukra 30 g/ml kanamicint is tettem a tápoldatba. 

Megfigyelésünk alapján három antibiotikum jelenlétében a baktériumok szaporodása nagyon 

lelassul, ezért általában a fággal fertőzött kultúrákhoz csak ampicillint és kanamicint adtam. 

4.3.2 Fertőzés bakteriofágokkal és termelésük 

Munkám során fágmid konstrukciókkal dolgoztam. A fágmid konstrukció alapvetően 

plazmidként replikálódik a sejtekben mindaddig, amíg a sejtet nem fertőzzük helper fággal. 

Ennek oka a következő. A fágmid genomban ugyan jelen van a fág-genomként történő 

replikációhoz szükséges két (+/-) origó, valamint a fágrészecskébe történő pakolódáshoz 

szükséges szekvencia részlet, de nem kódolja mindazokat a fehérjéket, amelyek a replikációban 

és a pakolásban részt vesznek. Ezeket éppenséggel a helper fág biztosítja. Ha a fágmid vektort 

hordozó sejteket helper fággal fertőzzük, akkor a bejutó helper fág genomról kifejeződő fehérjék 

segítségével a fágmid genom (is) replikálódik, és burokfehérjékbe csomagolva kijut a sejtből. Az 

E. coli XL1Blue sejteket a leghatékonyabban akkor fertőzik a (helper) fágok, amikor a sejtek 

exponenciális szaporodási fázisban vannak. A sejteken megjelenik az F-pilus, amelyet a fág 
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receptorként használ a bejutáshoz. A fágmid vektorral transzformált XL1Blue sejtekből egyedi 

telepet izoláltam az előző nap szélesztett LB-agar lemezről, és 2 ml tetraciklines LB tápoldatban 

éjszakán át növesztettem. Ebből a starter kultúrából másnap ezrednyi térfogatot friss médiumba 

vittem át, és 37 ºC-on, 200 rpm rázás mellett szaporítottam. A baktérium mennyiségét 

spektrofotométerben ellenőriztem, az optikai sűrűséget mértem 600 nm-en. Amikor ez az érték 

elérte az OD600nm~0,3-0,6 tartományt, M13KO7 helper fág törzsoldatból a sejtekre vonatkoztatott 

tízszeres mennyiségű fágot mértem be.  30 perc fertőzés után a teljes kultúrát átöntöttem 

negyvenszeres térfogatnyi, friss, antibiotikumos 2YT tápoldatba, és további 18 órán keresztül, a 

fentiekkel azonos körülmények között inkubáltam.   

4.3.3 A bakteriofágok izolálása 

Az éjszakán át szaporított baktérium-fág kultúrát centrifugáltam (8000 rpm, 10 perc, 

4 °C). A felülúszót, ami a bakteriofágokat tartalmazta, tiszta centrifugacsövekbe öntöttem, és 1/5 

térfogatnyi kicsapószert adtam hozzá (2,5 M NaCl; 20% PEG-8000). A kicsapás 

szobahőmérsékleten, 20 percig zajlott. Ezután újra centrifugáltam (10000 rpm, 15 perc, 4 °C). A 

felülúszót elöntöttem, és a fehér csapadék formájában megjelenő fágokat a későbbi 

felhasználástól függően különböző pufferben vettem fel, majd egy utolsó centrifugálással a 

maradék sejttörmeléket is eltávolítottam. A helper fágokat TE pufferben szuszpendáltam, 2 óráig 

65 ºC-on inkubáltam az esetleges bakteriális szennyeződések megszüntetésére, ezután akár 

hónapokig 4 ºC-on tárolhattam. A fágkönyvtár előállítása során a csapadékot PBS, 5 mg/ml BSA, 

0,05% Tween-20, pH 7,2 pufferben vettem fel és frissen elvégeztem vele az első szelekciós 

ciklust a MASP fehérjéken. A maradékot újra kicsaptam és TE pufferben, 10% glicerinnel -80 

ºC-on tároltam.  

4.3.4 A fágmid rendszer elkészítése 

A könyvtárhoz használt vektorunkat kereskedelmi forgalomban hozzáférhető 

egységekből építettem fel, hogy az evolvált peptidek érdeksértés nélkül szabadalmaztathatók 

legyenek. 

A kiindulási vektor pBluescript II KS(-) phagemid (Stratagene) volt, amiből először 

egyszálú, uracilos templátot készítettem a későbbi Kunkel mutagenezishez. Ehhez a vektort 

kompetens CJ236 sejtekbe (részletesebben lásd lent) transzformáltam KCM oldat (0,5 M KCl; 

0,15 M CaCl2; 0,25 M MgCl2) jelenlétében.  
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A transzformátumot 20 percig jégen, 10 percig szobahőmérsékleten inkubáltam, majd 

hozzáadtam tízszeres térfogatnyi (800 l) LB tápoldatot, és 30 percen át 37 °C-on 200 rpm-mel 

rázattam, majd 100 l-t ampicillines LB-lemezen szélesztettem. Egy jól elkülönült telepből 

készített starter kultúrával friss termelést indítottam, és a fentiekben leírt módon fágot termeltem 

és izoláltam. A csapadékot 800 l PBS pufferben vettem fel. 

Az egyszálú plazmidot a Qiaprep Spin M13 kittel (Qiagen) nyertem ki a fágokból a kithez 

mellékelt recept szerint, az oszlopról 100 l tízszeresére hígított EB pufferrel eluáltam. A termék 

koncentrációját 35-szörös hígításban, 260 nm-en ellenőriztem (ssDNS OD260 nm = 1= 33 ng/l). 

4.3.5 A Kunkel-mutagenezis (Kunkel et al., 1991)  

Ez a módszer erős szelekciót jelent az eredeti (szülői) templát DNS szállal szemben. 

Speciális E. coli sejtvonalban, a CJ236 sejtekben, állítjuk elő az uracilos templátot. A CJ236 

sejtekben a dUTPáz enzim génjét (DUT) kiütötték, ami igen magas dUTP szintet eredményez. 

Ennek köszönhetően a DNS szintézis során timin helyett gyakran uracil épül be. A sejt ezt a 

mutációt nem élné túl, hiszen a hibajavító uracil N-glikozidáz (UNG) enzim folyamatosan 

lebontaná a hibás DNS-t. A CJ236 sejtek azonban a DUT gén mellett az UNG génjükben is 

mutánsok, így a magas uracil beépülés ellenére életképesek maradnak (4-1. ábra).  

4-1. ábra 

A Kunkel mutagenezis 
alapsémája 

 

A templátként használt plazmiddal tehát CJ236 kompetens sejteket transzformáltam. Egy 

telepet izoláltam, felszaporítottam, M13KO7 helper fággal fertőztem, és a fentiek szerint 

egyszálú, uracilos templátot preparáltam, ez a kiindulási Kunkel-templát. A mutációt hordozó 

oligonukleotidot és a Kunkel-templátot hibridizáltam úgy, hogy a reakcióelegyet 1 percig 90°C-

os vízfürdőben melegítettem, utána azonnal áttettem 50°C-os termosztátba további 3 percre, majd 

jégbe állítottam. A második DNS szál in vitro szintézisével olyan heteroduplexek jöttek létre, 

amelyekben az egyik szál uracilt tartalmazott, a másik szál viszont, amely a mutációt hordozza és 
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a primerek meghosszabbításaként jött létre, uracil-mentes volt. A terméket gélből izoláltam 

Qiaquick Gel Extraction kittel (Qiagen) a recept szerint, majd E. coli XL1Blue kompetens 

sejteket transzformáltam vele. Ezek a sejtek az uracil-tartalmú szálat lebontják, ezért a kultúrában 

olyan klónok szaporodnak fel, amelyekben a vektor a nem-uracilos, mutáns szál másolásával 

replikálódott. Mini Plus Plasmid DNA Extraction system (Viogen) kittel izoláltam a mutációt 

hordozó kétszálú vektort.  

4.3.6 Az új fágmid vektor elkészítésének főbb lépései 

A korábban említett pBluescript II KS(-) phagemid (Stratagene) vektorból készített 

uracilos templátból indultam ki, hogy létrehozzam a saját, szabadalmi jogokat nem sértő fágmid 

vektoromat. A munkafolyamatok során használt oligonukleotidokat a 4-2. táblázatban foglaltam 

össze. Elsőként NsiI és NheI restrikciós enzimek hasítóhelyeit építettem be Kunkel mutagenezis 

segítségével, a templát – primer moláris arány 1:3 volt.  

A következő lépésben a szintén kereskedelmi forgalomban elérhető pMal-p2X vektorból 

(NEB, 200 g/ml) PCR-rel kiemeltem a lacIq gént és a maltózkötő fehérje (Maltose Binding 

Protein, MBP) szignálszekvenciát. A terméket és az előzőekben előállított saját vektoromat NsiI 

és NheI enzimekkel emésztettem, gélből izoláltam, majd ligáltam. A tisztított ligátumot 

kompetens E. coli XL1Blue sejtekbe transzformáltam, és kis térfogatú kultúrákból Viogen Mini-

M kittel az instrukciók szerint miniprep plazmidot izoláltam. A beépülés ellenőrzésére EcoRI 

enzimmel történő emésztéssel végeztem el, ugyanis az enzimnek az új konstukcióban kizárólag 

egyetlen hasítóhelye volt, mégpedig a lacIq génen belül. A termék neve 

pBlueKS_NheI_Nsi_lacIq vektor. 

Ezután az epitóp címkét és a monovalens kifejeződést biztosító SGCI fehérjét 

(Schistocerca Gregaria Chymotrypsin Inhibitor) kódoló részeket vittem be a vektorba. Ehhez 

először egy, az ELTE Biokémia Tanszékén Szenthe Borbála által elkészített vektorból kiemeltem 

ezt a szakaszt (Szenthe et al., 2007 ). Az epitóp címkeként használt Flag-tag aminosav 

szekvenciája DYKDDDDK. Az SGCI részt a p8 burokfehérjéhez fuzionáltam, az epitóp címkét 

pedig az SGCI N-terminálisához. Templátként a pGP8-Tag-SGCI vektort használtam. A PCR 

reakció eredményét Sigma GenElute PCR Clean Up kittel recept szerint tisztítottam. A ligáláshoz 

a Flag-tag-SGCI szakaszt, valamint a pBlueKS_NheI_Nsi_lacIq vektort is XbaI és NheI 

restrikciós enzimekkel emésztettem, majd a terméket gélből izoláltam. A ligátumot E. coli 

XL1Blue sejtekbe transzformáltam. Az XbaI és NheI enzimek által generált ragadós végek 

egymással is kompatibilisek, ezért a helyes beépülést DNS-szekvenálás alapján választottam ki. 
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A PCR reakcióhoz a Big Dye Terminator v3.1 cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems) 

rendszert alkalmaztam. A termék futtatását a BIOMI Kft (Gödöllő) végezte el. A vektort ebben a 

fázisban pKS-Tag-SGCI-p8-nak neveztem el. 

Utolsó lépésként a Ser-Gly adaptert építettem be. A monovalens kifejezéshez a 

funkcionális egységek következő sorrendjét alakítottam ki: könyvtártag-linker-Flag-tag-SGCI-

p8. Ehhez NheI és XhoI enzimekkel felnyitottam a pKS-Tag-SGCI-p8 vektort, ekkor az emésztés 

következtében az eredeti epitóp címke kiesett. Ezután egy Gly-Ser linkert (GGSGGSGG) és 

Flag-tag címkét tartalmazó adaptert emésztettem NheI és XhoI enzimekkel, majd ligáltam a 

vektorral. A ligálás ellenőrzésére kialakítottam az epitóp címkén belül egy BamHI hasítóhelyet. 

Ez az enzim két helyen vágja el a jól ligált vektort, a keletkező, a kívánt konstrukcióra jellemző 

termék 159 bázispár hosszú. Az emésztés eredményét agaróz gélelektroforézissel detektáltam. Az 

így elkészült fágmid vektor, a pKS-SG-Tag-SGCI-p8, szolgált alapul a könyvtárkészítéshez.  

Szekvencia 5' - 3' irányban

Blue_NheI_in_779 CGCAATTAACCCTCAGCTAGCGGAACAAAAGCTGGG

Blue_NsiI_in_1089 CCGCCTTTGAGTGAGATGCATCCGCTCGCCGCAGCC

pMal_lac_forward GTCAGTATGCATCCGACACCATCGAATGGTG

pMal_NheI_rev GTCAGTGCTAGCGCCGAGGCGGAAAACATCATCG

pGP8-Tag-NheI GTCAGTGCTAGCATCGGATTATAAAGACGATGAC
P8-XbaI-rev GTCAGTTCTAGATTATTAGCTTGCTTTCGAGGTG

Ser-Gly_forward
CTAGCTGGCGGGTCGGGTGGATCCGGTGGCGATTATAAAGAC
GATGATGACAAAC

Ser-Gly_reverse
TCGAGTTTGTCATCATCGTCTTTATAATCGCCACCGGATCCAC
CCGACCCGCCAG

pVIII_3’ GCTAGTTATTGCTCAGCGGTGGCTTGCTTTCGAGGTGAATTTC

4-2. táblázat. A pKS-SG-Tag-SGCI-p8 fágmid vektor elkészítése során alkalmazott oligonukleotidok 
szekvenciája 

4.3.7 A fág-peptid könyvtár elkészítése 

a) A DNS-könyvtár 

A szekvenálással ellenőrzött pKS-SG-Tag-SGCI-p8 vektor szolgált templátként a DNS 

könyvtár előállításához, amit polimeráz láncreakcióval készítettem el. Primerként egy degenerált 

könyvtároligót és egy vektorspecifikus oligót használtam. Az SFTI-könyvtárat úgy terveztük, 

hogy hat kiválasztott pozíciót teljesen randomizálásnak vetettem alá, a P1 helyen pedig csak 
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arginin és lizin jelenhetett meg. A könyvtár oligonukleotid szekvenciája a degenerált 

oligonukleotidokra vonatkozó IUPAC kódolást használva a következő volt: 

5’-CC GCC GCC TCG GCG CTA GCA GGT NNK TGT NNK ARA NNK NNK CCT 

CCG NNK TGT NNK CCG GAT GGC GGG TCG GGT GGA TCC GGT GG-3’ 

 

A sárga színnel kiemelt kodonok jelentik a randomizált pozíciókat. A vektorspecifikus 

külső primer szekvenciáját a 4.2 táblázat tartalmazza. Beiktattam egy második, mindössze két 

ciklusból álló PCR reakciót is, amelyben az előbb említett külső primerrel felszaporítottam a 

homoduplexeket. Az oligonukleotidok eltávolítására a terméket ExoI enzimmel emésztettem, 

majd Sigma PCR Clean up kittel recept szerint tisztítottam. Minden lépést agaróz 

gélelektorforézissel ellenőriztem.  

b) A DNS könyvtár beépítése a fágmid vektorba 

A pKS-SG-Tag-SGCI-p8 vektort és az inzertként szolgáló DNS-könyvtárat két lépésben 

emésztettem. Ennek oka az volt, hogy az egyik ragadós véget előállító NheI enzim hasítása során 

a DNS-könyvtár tagjaiból lehasadó felesleges darab ugyanolyan méretű, mint a beépíteni kívánt 

termék. A reakcióelegyből tisztítással nem lehetett eltávolítani. Annak érdekében, hogy ez a 

darab ne kerüljön vissza a vektorba, az első emésztéshez az NheI enzimen kívül hozzámértem 

SacI enzimet is.  A SacI a felesleges rész végének közelében lehasít egy kis fragmentumot, 

amelytől egy oszlopon történő tisztítás során könnyen megszabadultam. A reakcióelegyben 

maradt nagyobb darab viszont a SacI ragadós végekkel már nem képes az emésztett fágmid 

vektorhoz kapcsolódni. Ezután a másik ragadós véget előállító Acc651 (=KpnI) enzimet is 

hozzámértem a vektorhoz és a DNS-könyvtárhoz. A termékeket agaróz gélből Viogen Gel-M 

kittel izoláltam.  Az emésztett, tisztított pKS-SG-Tag-SGCI-p8 vektort és az SFTI DNS-

könyvtárat T4 ligáz enzimmel ligáltam. 

c) A fágkönyvtár előállítása; az elektroporálás 

A kémiai transzformálás hatékonysága nem elegendő ahhoz, hogy milliárdnyi, egyenként 

eltérő DNS klónt tartalmazó coli sejtet eredményezzen. Márpedig az esetünkben ilyen 

nagyságrendű transzformált sejtre volt szükség ahhoz, hogy a könyvtártervezés által 

meghatározott  összes SFTI-variáns DNS-e bejusson egy-egy sejtbe, és megjelenjen a sejtek által 

termelt fágok felszínén. Ilyen célra az egyetlen használható eljárás az elektroporálás. Ehhez 

nagyon gondosan kellett eljárnom, a DNS-könyvtárnak ionoktól mentesnek kellett lennie, és 

szuperkompetens E. coli sejteket kellett készítenem nagy töménységben. A műveletet 0,2 cm 
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átmérőjű küvettában hajtottam végre, 2,5 kV, 200 ohm, 25 F protokoll mellett. Az 

elektroporálás hatékonyságát kontrollok segítségével, LB lemezekre cseppentett hígítási sorokkal 

ellenőriztem. A titrálás alapján 1,2 x 109 transzformált sejt keletkezett, tehát ennyi eltérő variánst 

tartalmazott a kiindulási könyvtár. A DNS könyvtárat tartalmazó kultúrát M13KO7 helper fággal 

fertőztem, 37°C-on 30 percig, 220 rpm-mel rázattam, majd az egészet átoltottam. A 2 x 250 ml 

antibiotikumos 2YT tápoldatban lévő kultúrát 18 órán keresztül inkubáltam.   

d) A szelekció lépései 

Korábbiakban ismertetett módon, a frissen előállított fág-baktérium kultúrából izoláltam 

és tisztítottam a fágokat. Ezt a fág-peptid könyvtárat használtam fel az első szelekciós körben. A 

célmolekulákat 96 mintahelyes, Nunc Maxisorp ELISA-lemezre kötöttem ki. A MASP-1 CCP1-

CCP2-SP és a MASP-2 CCP1-CCP2-SP koncentrációja az immobilizálás során 20 g/ml, az 

anti-Flag-tag ellenanyagé 2 g/ml volt. Az immobilizációs pufferben (200 mM Na2CO3, pH 9,4) 

hígítottam a fehérjéket, és 100 l-t mértem be a mintahelyekre. A kikötés időtartamát 

fehérjénként optimalizáltam. A MASP-1-et 110 rpm keveréssel, szobahőmérsékleten 60 percig, 

az ellenanyagot 30 percig, a MASP-2-t éjszakán át 4°C-on inkubáltam. Az immobilizálás után a 

szabadon maradt felszínt 200 l/mintahely blokkoló pufferrel (PBS, 5 mg/ml BSA) blokkoltam 

szobahőmérsékleten, majd két óra után négyszer mostam (PBS, 0,05% Tween-20), hogy a 

felesleges reagenseket eltávolítsam. A szelekció során az izolált fágkönyvtárból 100-100 l-t 

mértem a mintahelyekre. Szobahőmérsékleten, 110 rpm keveréssel 2,5 óráig inkubáltam, majd 

12-szeres mosással szabadultam meg a nemkötődő fágoktól. A célfehérjékhez kötődött klónokat 

100 l/mintahely 100 mM HCl oldattal eluáltam. Az egyes célfehérjékről eluált fágokat egy 

eppendorf csőbe gyűjtöttem, az oldatot mintánként 15 l 1 M Tris-base pufferrel 

semlegesítettem. A fágoldatokkal ezután frissen leoltott, exponenciális szaporodási fázisban lévő 

Xl1-Blue sejteket fertőztem. Összesen 4 fertőzést végeztem, a MASP-1-ről, MASP-2-ről, a Flag-

tag ellenanyagról, valamint a negatív kontrollt jelentő BSA blokkoló fehérjéről eluált fágokkal. A 

kultúrákat 37°C-on, 220 rpm mellett, 30 percig inkubáltam. Ezután mintát vettem belőlük, majd 

10-szeres hígítási sorokat készítettem, és ampicillines LB lemezekre cseppentettem őket. A 

titrálások segítségével másnap megállapítottam, hogy a célfehérjét is tartalmazó mintahelyekről 

eluált oldat a háttérhez képest milyen mértékben dúsult fel olyan klónokban, amelyek valóban 

specifikusan a célfehérjéhez kötődnek. A kultúrákat M13KO7 helper fággal fertőztem, és 200 ml 

antibiotikumos 2YT tápoldatba oltottam, majd 37°C-on, 220 rpm keverés mellett, 18 órán át 

növesztettem. Másnap a már leírtak szerint izoláltam a fágokat és újabb szelekciós ciklust 

hajtottam végre velük. Összesen három ilyen ciklust végeztem el, amelyek abban tértek el 
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egymástól, hogy felváltva alkalmaztam két különböző blokkoló fehérjét, BSA-t és kazeint, 

valamint egyre csökkentettem a célfehérjénkénti mintahelyek számát.  

4.3.8 Egyedi fágklónok tesztje – Fág ELISA 

Az esszében egyedi fág klónok kötődési képességét ellenőriztem. A második és harmadik 

szelekciós ciklusban eluált fágokkal XL1Blue sejteket fertőztem, majd ampicillines LB lemezen 

szélesztve éjszakán át növesztettem. A lemezről egyedi kolóniákkal oltottam be 0,5 ml 

ampicillines, helper fágot is tartalmazó 2YT tápoldatot, és a növesztést úgynevezett „single 

loose” csövekben végeztem., Ezek a csövek 96-os, ELISA-lemez jellegű elrendezésben vannak, 

egyedileg mozognak, ezért lemez inkubátorban 37°C-on, 300 rpm keveréssel alkalmasak kis 

térfogatú kultúrák termeléséhez. A 18 óra inkubálás után a mintákat centrifugáltam és a 

felülúszót használtam fel a fág ELISA tesztekhez, valamint később a fág DNS szekvenálásához 

is. 

A MASP-1 és MASP-2 fehérjéket 0,01 g/l, az anti-Flag-tag ellenanyagot 1 g/ml 

koncentrációban, 100 l/mintahely térfogatban, a szelekciónál bemutatott módon immobilizáltam 

Nunc ELISA Maxisorp lemezeken. Minden klónt a saját célfehérjéjén, a blokkoló fehérjén (BSA) 

és anti-Flag-tag ellenanyagon ellenőriztem. A blokkoláshoz 200 l blokkoló puffert (PBS, 

2 mg/ml kazein) mértem minden mintahelyre. 1 óra után a lemezt mosó pufferrel négyszer 

mostam. A fág felülúszókat kétszeres térfogatra hígítottam mintapufferrel (PBS, mg/ml kazein, 

0,05 Tween-20), és 100 l-t vittem fel a mintahelyekre, majd szobahőmérsékleten, 1 óráig, 

110 rpm keverés mellett inkubáltam. Hatszori mosást követően mintapufferben 10000-szeresére 

hígított monoklonális anti-M13 HRP konjugált ellenanyagból (Amersham) 100 l-t mértem a 

mintahelyekre, majd 30 percig, szobahőmérsékleten rázattam. A nyolcszoros mosást az előhívás 

követte, amelyet 100 l/mintahely, vízzel kétszeresre hígított 1-Step Ultra TMB-ELISA (Pierce) 

szubsztráttal végeztem el. 50-50 l 1M HCl hozzáadásával leállítottam a reakciót és 450 nm 

hullámhosszon BioTrak II (Amersham) lemezleolvasó fotométerrel mértem meg a mintahelyek 

abszorbanciáját. Azokból a fág felülúszókból, amelyeknél a háttéren mért jel intenzitása alacsony 

volt, viszont ehhez képest legalább háromszoros jelet adtak a célfehérjéjükön, mintát vettem 

DNS-szekvenálásra. 2 l felülúszót használtam, hogy a Big Dye Terminator v3.1 cycle 

Sequencing Kit (Applied Biosystems) rendszert segítségével elvégezzem a PCR-reakciót. A 

termék futtatását a BIOMI Kft (Gödöllő) végezte el. 
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4.4 Az inhibitor peptidek előállítása és kinetikai paramétereik meghatározása 

4.4.1 A peptidek előállítása, renaturálása és minőségellenőrzése 

Az ELISA tesztek alapján ígéretesnek talált szekvenciák, valamint pontmutánsaik 

előállítását szilárdfázisú peptidszintézissel, standard Fmoc (N-(9-fluorenil)metoxikarbonil) 

eljárással Patthy András végezte el az ELTE Biokémia Tanszékén. A hordozóról történő 

lehasítás, valamint az ezzel egyidőben a védőcsoport-eltávolítás TFA (trifluórecetsav) módszerrel 

történt, 1,2-etánditiol, tioanizol, víz és fenol, mint gyökfogók jelenlétében. Az oldat bepárlása 

után a termék hideg dietiléteres kicsapása, majd vízben oldása, végül a liofilizálás következett. A 

renaturálás során a vízben oldott termék folyamatos keverés és levegőztetés mellett oxidálódott, 

miközben a pH 8-9 tartomány fenntartását N,N-diizopropil-etilamin adagolása biztosította. 

Annak ellenőrzésére, hogy az oxidálás, tehát a diszulfidhíd kialakulása teljes mértékben lezajlott-

e, valamint a termék homogén formában történő izolálására fordított-fázisú HPLC eljárás 

szolgált. A peptidek minőségének ellenőrzése tömegspektrometriás analízissel, HP1100 típusú 

HPLC-ESI-MS rendszerrel történt áramlásos-injektálás módszerével Ezt az analízist Kékesi 

Katalin, az ELTE Biológiai Intézet Proteomikai Csoportjának munkatársa végezte. 

4.4.2 A KI meghatározása 

A mérésnél egy, a szorosan kötődő inhibitorok karakterizálására kifejlesztett mérési 

módszert alkalmaztam (Empie, 1982). Ez egy klasszikus, egyensúlyi módszer, ahol a bemérési 

enzimkoncentráció állandó és több inhibitor koncentráció mellett mérjük a maradék 

enzimaktivitást, amely alapján meghatározhatjuk az egyensúlyi inhibíciós állandó értékét. Iteratív 

előkísérletekkel állapítottam meg a bemért enzim optimális mennyiségét úgy, hogy az 

enzimkoncentráció a (kísérlet során meghatározandó) KI közelében legyen. A szubsztrát 

koncentráció és a mérési idő megválasztásakor azt vettem figyelembe, hogy az adott 

körülmények között az enzim a szubsztrátnak kevesebb, mint 10%-át fogyassza el. A méréshez 

használt szintetikus szubsztrát Z-L-Lys-SBzl hidroklorid (Sigma) volt.  A reakciókat 1 ml 

térfogatban, szobahőmérsékleten, 20 mM HEPES, 145 mM NaCl, 5 mM CaCl2, 0,05% Triton-

X100, pH 7,4 pufferben végeztem. Az enzim által hasított szubsztrát reagált az oldatban 

kétszeres feleslegben jelen lévő ditiodipiridin segédszubsztráttal (Aldrithiol-4, Sigma). Az így 

kialakult kromofór csoport felszabadulását spektrofotométerben 324 nm-en követtem. Az 

inhibitorokból hígítási sort készítettem, majd hozzáadtam az enzimet és 1 óráig 

szobahőmérsékleten inkubáltam, majd hozzáadtam a szubsztrátot és segédszubsztrátot. A reakció 
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kezdeti szakaszára illesztett egyenes meredekségét normáltam a gátolatlan enzimreakció esetében 

kapott meredekséggel, és szoroztam az enzimkoncentrációval. Ezzel megkaptam a szabad enzim 

koncentrációját, amit az inhibitor koncentrációjának függvényében ábrázoltam, és az alábbi 

egyenlet szerint illesztettem: 

 

ahol [E]0 a bemérési enzimkoncentrációt, [E] a szabad enzim koncentrációját, [I]0 a 

bemérési inhibitor koncentrációt jelenti. A MASP-1 és MASP-2 koncentrációját C1 inhibitorral 

történő titrálással, a tripszin koncentrációját aktívhely-titrálással állapítottam meg. Az 

eredményeket párhuzamos mérések átlagaként számítottam ki. 

A KI értékét trombinon is meghatároztam az egyes inhibitorok esetében. Ezekben a 

mérésekben Z-Gly-Pro-Arg-pNa (Sigma) szubsztrátot használtam. A p-nitroanilid csoport nem 

igényel segédszubsztrátot, a termék keletkezése közvetlenül követhető 405 nm hullámhosszon 

spektrofotométerben. A trombin mennyiségét aktívhely titrálással állapítottam meg, a kiértékelés 

a már említett módon történt.  

4.4.3 WiELISA mérések 

A komplementrendszer három aktivációs útvonalának elkülönített mérésére a WiELISA  

(Euro-Diagnostica AB) rendszert használtam a mellékelt eljárási útmutató alapján. A mérés 

alapelve, hogy a három aktiválódási útvonal szerint három olyan mérési körülményt alkalmaz, 

amelyben az éppen vizsgálandó komplement aktiválódási út működhet, míg a másik kettő 

inaktív. A mérés során detektált termék ugyanakkor nem valamilyen útvonal-szelektív 

komponens, hanem az aktiválódási utak közös szakaszának legutolsó eleme, a C5-9 komplex. 

A méréshez a vérmintát szobahőmérsékleten 1 óráig inkubáltam, majd az alvadást 

követően centrifugáltam, és a szérumot kis adagokban -80 °C-on tároltam. A szérumot az előírás 

szerint hígítottam az adott komplement útvonalhoz tartozó pufferrel, 20 percig 

szobahőmérsékleten inkubáltam, hozzáadtam az egyes peptidekből készített hígítási sort, majd 

20 perc után a speciális ELISA lemez megfelelő helyeire mértem. A továbbiakban a mosásokat, 

valamint az antitest hozzáadását is a mellékelt recept szerint végeztem. A szubsztráttal 20 percig 

inkubáltam, majd 450 nm-en spektrofotométerrel detektáltam az abszorbancia jelet.  

A kiértékelés során a gyógyszerjelölt inhibitor molekulák jellemzésére általánosan 

használt IC50 értéket számoltam ki. Ez azt az inhibitor-koncentrációt jelenti, amelynek hatására 
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az alkalmazott rendszerben mért enzimaktivitás a felére csökken. Az inhibitor-koncentráció 

logaritmusának függvényében ábrázoltam az egyes útvonalak esetében mért aktivitás százalékos 

értékeit. A mérési pontokra az Origin 7.0 szoftver dózis-hatás („dose response”) görbéjét 

illesztettem, amelyet az alábbi összefüggés mutat be: 

 

ahol Amin a görbe minimuma, Amax a maximuma, p a Hill-meredekség.  

4.4.4 Az inhibitorok hatásának vizsgálata véralvadási kísérletekben 

A mérések a Debreceni Egyetemen, dr. Szász Róbert segítségével zajlottak. A véralvadási 

mérésekhez egészséges egyénektől származó vérplazmát használtunk. A vénapunkcióval nyert és 

nátrium-citráttal (3,8% wt/vol) kezelt vérből a plazmát centrifugálással izoláltuk. A véralvadás 

külső (extrinsic) útját tesztelő protrombin idő (PI) mérését Sysmex CA-500 (Sysmex) automata 

rendszeren végeztük Innovin Reagens (Dale Behring) felhasználásával. A véralvadás belső 

(intrinsic) útját tesztelő aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI), valamint a trombin 

működést közvetlenül tesztelő trombin idő (TI) mérése a Coag-A-Mate MAX (BioMerieux) 

automatán történt TriniClot reagens (Trinity Biotech) és Reanal reagens (Reanal Finechemical) 

felhasználásával. 

4.4.5 Komplement komponensek depozíciójának gátlása 

A depozíciós kísérletek azon alapulnak, hogy a komplementrendszer aktivációja során 

keletkező köztitermékek (C3b, C4b) reaktív tioészter kötésükön keresztül lerakódnak a 

sejtfelszínre. Az ELISA esszében a lemez mintahelyeihez kötődnek ezek a komponensek, 

amelyeknek antitestes detektálásával a komplement aktiváció mértéke nyomon követhető. Három 

különböző kísérletet végeztem el; C3b, C4b, valamint aktivált szérumból történt C4b 

depozíciókat. 

a) C3b depozíció 

A kísérleteket szobahőmérsékleten végeztem, a felhasznált szérumot a WiELISA 

méréseknél leírtak szerint készítetem el. Amennyiben külön nem jelzem, a mintahelyekre 100-

100 l reagenst vittem fel az egyes lépésekben. A szérum hígítását előkísérletekkel 

optimalizáltam, hogy olyan dinamikus mérési tartományban vizsgálhassam az inhibitorok 
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hatását, amikor a jel nagysága közel maximális, de még nem ér el telítési értéket, tehát az 

enzimgátlás érzékenyen detektálható.  

Greiner High Binding ELISA lemez mintahelyeit 10 g/ml koncentrációjú, burkoló 

pufferben (15 mM Na2CO3, 35 mM NaHCO3, pH 9,6) oldott mannánal borítottam be. A 

szabadon maradt kötőhelyeket TBS pufferben (50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7,4) oldott 

5 mg/ml BSA-val blokkoltam mintahelyenként 200 l térfogatban. Egy óra után 300 l 

mosópufferrel (TBS, 5 mM CaCl2, 0,05% Tween-20) háromszor mostam a mintahelyeket. Az 

inhibitorokból hígítási sort készítettem barbitál pufferrel (4 mM barbitursav, 145 mM NaCl, 5 

mM CaCl2, 5 mM MgCl2, 0.05% Tween-20, pH 7,4) és a 100-szorosan meghígított szérumhoz 

adtam, majd 30 percig inkubáltam. Fontos megjegyezni, hogy ilyen körülmények között a 

MASP-ok még nem aktiválódnak. Az inhibitorokkal előinkubált, felismerő-molekulákhoz kötött 

MASP-ok itt csak a mannános felszínen aktiválódhatnak. Ezután a mintahelyekre mértem a 

reakcióelegyet, majd további 30 percig inkubáltam. Az aktiválódás és C3b keletkezés ebben a 

fázisban ment végbe. Mosások után felvittem a 2000-szeres hígítású anti-humán C3c antitestet 

(DAKO) (TBS, 5 mM CaCl2, 0,5% BSA, 0,05% Tween-20) pufferben. A C3c antitest nemcsak a 

C3b-t ismeri fel, de annak degradációs termékeit is. Egy óra után a lemezt mostam és 40000-

szeresére hígított, HRP-konjugált anti-nyúl-IgG (Sigma) másodlagos antitestet mértem a 

mintahelyekre. Fél óra után a mintahelyeket újramostam, majd 1 mg/ml koncentrációjú, citrát 

pufferben oldott OPD szubsztráttal előhívtam. A reakciót 50 l 1M kénsav oldattal állítottam le, 

és 490 nm-en spektrofotometriásan detektáltam. 

Az eredmények legalább két független mérés két párhuzamos kísérletéből származnak. 

Kontrollként 20 M koncentrációjú FUT-175 szerin proteáz inhibitort használtam, amely 

nemspecifikusan gátolja a komplement aktivációját. Az itt tapasztalt jelet tekintettem háttérnek.  

b) C4b depozíció 

A kísérlet körülményei nagyrészt megegyeznek a C3b depozíciónál leírtakkal, két eltérés 

van mindössze. Az egyik a szérum hígítása, ami itt 60-szoros volt, és az elsődleges antitest, 

amely ebben az esetben 1000-szeresen hígított anti-humán C4c antitest (DAKO) volt, amellyel a 

C4b-t és tovább degradálódott formáit detektáltam. A MASP-ok ebben a kísérletben is még 

zimogén formában lettek összekeverve az inhibitorokkal, és csak a mannános felszínen 

aktiválódhattak, csak ekkor keletkezhetett a szérumban lévő C4-ből a MASP-2 aktivitása nyomán 

C4b. 
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c) C4b depozíció aktivált szérumból 

Ez az esszé lényegesen különbözik az előzőtől. Magas szérumkoncentrációt, és magas 

sókoncentrációt alkalmazunk. Ez utóbbi miatt a klasszikus út felismerő komplexe szétesik, míg a 

lektin úté nem. Ráadásul magas sókoncentráción a szérumból származó C4b nem kötődik ki a 

felszínre. A lektin út komponensek itt is a mannános felszínen aktiválódnak, de ezután lemosunk 

minden egyéb szérum komponenst. Ezután inhibitorral és tisztított C4-gyel inkubáljuk együtt a 

felszínen aktivált komplexeket. Tehát itt a MASP-ok aktivációja még az inhibitorok adása előtt 

bekövetkezik, és a jelenlévő aktivált és inhibitorral nem gátolt MASP-2 mennyiségére kizárólag 

a tisztított C4 adásával, az ebből keletkező és felszínre rakódó C4b mennyiségéből 

következtetünk. 

Az ELISA lemezek burkolása a fentiekben leírtakkal megegyező módon történt. A 

blokkoláshoz használt puffer összetétele 20 mM HEPES, 140 mM NaCl, 5 mM EDTA, 0,1% 

Tween-20, pH 7,4 volt. Az első mosást háromszor, mintahelyenként 300 l mosópufferrel 

(20 mM HEPES, 140 mM NaCl, 5 mM CaCl2, 0,1% Tween-20, pH 7,4) végeztem el. A szérumot 

1:1 arányban magas sókoncentrációjú pufferrel (40 mM HEPES, 2 M NaCl, 10 mM CaCl2, 

pH 7,4) hígítottam. Az MBL-MASP komplexek kikötődése 1 órán keresztül 4 ºC-on zajlott. 

Ezután mostam a mintahelyeket, először 1M NaCl-ot tartalmazó mosó pufferrel, majd az eddig 

használt mosópufferrel is. Az inhibitorokból hígítási sort készítettem mosópufferrel, és 

hozzáadtam mintahelyenként 0,1 g tisztított humán C4-et. Az inhibitorok tehát itt nem a még 

zimogén MASP enzimekkel, hanem a már aktivált enzimekkel inkubálódnak. Az elegyet a 

lemezre mértem, majd a reakciót 1 órán keresztül inkubáltam 37 ºC-on. Mosás után az 

elsődleges, majd a másodlagos antitestekkel történő előhívás, valamint a vizualizálás és 

detektálás a fenti C4b depozíciós kísérlet szerint zajlott. Az antitestek hígításához a blokkoló 

puffert használtam. A kiértékelés a WiELISA mérésnél leírtak szerint történt, dózis-hatás görbe 

illesztésével.





Konklúzió 

99. oldal 

5 KONKLÚZIÓ 

Doktori munkám során a komplementrendszer lektin útjának beindításáért felelős MASP-

2 szerin proteáz működését vizsgáltam. (A) Egyrészt célul tűztem ki, hogy alaposan 

tanulmányozom a MASP-2 autoaktivációs képességének molekula-szerkezeti hátterét. Az 

autoaktiváció jelenségének általánosabb megismerésére törekedtem, miszerint hogyan képes egy 

inaktív, zimogén állapotú szerin proteáz katalitikus aktivitásra szert tenni és hasítani a másik 

zimogén molekulát. (B) Másrészt olyan kismolekulás, reverzibilis inhibitorok tervezésébe 

fogtam, amelyek képesek a komplementrendszer szerin proteázai közül kizárólag a MASP-okat 

gátolni. Ilyen inhibitorok birtokában azt reméltem, hogy segítségükkel jobban megismerem a 

MASP-ok szerepét a lektin út aktivációjában. 

(A) A MASP-2 autoaktivációs képességének molekula-szerkezeti háttere 

Rekombináns, vad típusú MASP-2-t egyláncú zimogénként állítottam elő, amellyel 

igazoltam, hogy fiziológiás körülmények között magára hagyva, koncentrációtól függő 

sebességgel, kétláncú, aktív formájába alakul, tehát autoaktiválódik. 

A zimogén MASP-2 tulajdonságainak tanulmányozására egy stabil egyláncú mutánst 

használtam, amelynek kristályszerkezetét laboratóriumunkban oldották meg. Ez a MASP-2 

származék autokatalízisre képtelen volt, ugyanis az aktiváció során hasadó kötést 

megváltoztattam (R444Q). A szerkezet alapján az egyláncú MASP-2 a tripszinszerű 

zimogénekhez hasonlóan inaktív, hiszen katalitikus triádja a megfelelő orientációban áll ugyan, 

de az S1 zseb Asp632-je kifordult és az oxianion zseb sem alakult ki. Méréseim során a zimogén 

mutáns valóban inaktívnak bizonyult szintetikus peptid szubsztráton, az adott mérési 

körülmények között nem lehetett enzimatikus hasítást detektálni.  

Az autoaktiválódás feltétele, hogy legelső lépésben a zimogén molekulák kölcsönhatásba 

lépjenek egymással. Kísérleteimben bemutattam, hogy az autoaktivációra képtelen egyláncú 

mutáns jól követhetően szubsztrátként ismert fel, és elhasított egy másik, szintén egyláncú 

MASP-2 mutánst (S633A). A szubsztrátként viselkedő mutánsban a hasadó kötés ép volt, 

ellenben a katalitikus szerin helyett alanin található, így a keletkezett kétláncú forma is inaktív, 

ezért nem hasított további zimogéneket. A zimogének közötti kölcsönhatás kialakulását mutatta 

az is, hogy az egyláncú zimogén mutáns, mint enzim jelenléte meggyorsította a vad típusú 

MASP-2 zimogének felaktiválódását.  
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A peptid szubsztrátokon inaktív MASP-2 zimogén nemcsak a másik zimogén MASP-2 

molekulán mutatott aktivitást.  Felfedeztem, hogy a MASP-2 egyláncú, zimogén formája nagy 

hatékonysággal hasítja természetes fehérje szubsztrátjait, a C2 és C4 fehérjéket, a kcat/KM értékek 

mindössze egy nagyságrenddel maradtak el a vad típusú enzimétől. Eredményeim szerint tehát 

nagyméretű fehérje szubsztrátok hatására, ami lehet egy másik zimogén MASP-2, vagy a C2 és 

C4 fehérjék, az inaktív konformációjú zimogén MASP-2 aktívszerű konformációba kerül, és 

képessé válik az enzimatikus aktivitásra. Ugyanez a jelenség nem figyelhető meg abban az 

esetben, ha a zimogén MASP-2 kisméretű peptidekkel találkozik. Peptid szubsztrátok 

jelenlétében nem következik be az átmenet a kétféle konformációs állapot között. Ezek alapján az 

irodalomban használatos zimogenicitás fogalmát kibővítettem. Elsőként az én vizsgálataimban 

sikerült kimutatni, hogy egy enzim zimogenicitásának mértéke függhet attól, hogy mely 

szubsztrátja esetében határozzuk azt meg, ezért a zimogenicitás értékét minden szubsztrát 

esetében külön kell definiálni. A MASP-2 más szerin proteázokhoz képest nagy 

zimogenicitásúnak mutatkozik peptideken, míg fehérje szubsztrátjain kifejezetten alacsony a 

zimogenicitási értéke. 

Munkám során arra is választ kerestem, hogy a MASP-2 egyláncú formája hogyan tehet 

szert katalitikus aktivitásra. A szubsztrát megkötésében szerepet játszó CCP domének 

eltávolításával, valamint pontmutációkkal igazoltam, hogy kiterjedt kötőfelületekre van szükség 

a kölcsönhatás során, és nem egy-egy aminosav felelős a zimogén forma aktivitásáért. A 

kristályszerkezetből kiderült, hogy az aktív enzimhez képest az egyláncú zimogén MASP-2 

szerkezetében több olyan felszíni hurok van, amely nagy elmozdulásokra képes. A zimogén 

megnövekedett flexibilitása, valamint a kölcsönható fehérje partnerrel kialakított nagy kötési 

felület együttesen eredményezi azt a konformáció változást, amelynek hatására az inaktív 

zimogén szerkezet aktívszerű állapotba juthat. Általánosan is igaz lehet, hogy azok a szerin 

proteáz zimogének, amelyek élettani működésük során, fiziológiás körülmények között 

autoaktiválódnak, nagyobb belső elmozdulásokra kell, hogy képesek legyenek, hogy a 

szubsztráttal kölcsönhatásba lépve átbillenjenek egy alternatív, a már felaktivált enzimhez 

hasonló szerkezeti állapotba. Ezek alapján létrehoztunk egy modellt, amely az autoaktiválódás 

lehetséges lefolyásáról ad képet. Eszerint az egyik zimogén molekula szolgál szubsztrátként, míg 

a másik „enzimként” viselkedik. A zimogének közötti komplexben a kölcsönhatás nyomán az 

„enzim” aktívszerű konformációba kerül és hasítja szubsztrátját, a másik zimogént. A termék, az 

aktív enzim távozik, a hasítást végző zimogén ismét inaktív állapotba kerül. A keletkezett termék 

aktív enzimként hasítja az előző zimogént. 
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(B) Kismolekulás, reverzibilis inhibitorok tervezése 

A MASP enzimek elleni inhibitorok fejlesztése során irányított evolúciós technikát, a 

fágbemutatás módszerét alkalmaztam. A MASP-ok szerkezeti és enzimatikus tulajdonságait 

megfontolva az eddig ismert legkisebb és nagy hatékonyságú szerin proteáz inhibitort, a 

napraforgó tripszin inhibitort (SFTI) választottam kiindulási vázként. Előállítottam a DNS 

könyvtárat, a könyvtártagok által kódolt peptidek 14 aminosav hosszúak és a vad típusú SFTI-

hez képest hat pozíciójukban bármelyik aminosav előfordulása megengedett, a P1 helyükön 

viszont csak lizin vagy arginin található. A DNS könyvtárat saját fejlesztésű fágmid vektorba 

építettem. A fág-peptid könyvtár 1,2 x 109 variánst tartalmazott, ahol a fágok felszínén a fő 

burokfehérjéhez fúzionálva monovalens módon jelent meg a könyvtártag peptid. Az általam 

előállított könyvtár ezután más szerin proteázok ellen is bevethető inhibitor keresés céljából. 

A fágbemutatás ciklusai során a MASP-1 és MASP-2 célfehérjékről kapott peptid 

inhibitorok szekvenciáját és szelektivitását vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a MASP-2-ről 

szelektált variánsok között vannak olyanok, amelyek specifikusan a MASP-2 enzimhez 

kötődnek, és találtam olyanokat is, amelyek a célfehérjéjük mellett a MASP-1 enzimmel is 

reagálnak. A MASP-1-ről szelektált klónok ezzel szemben mindkét MASP-ot felismerték, nem 

találtam kizárólag a MASP-1-re specifikus peptideket.  A szekvenciákat két nagy csoportra 

osztottam. Az egyik csoportot a szelektív szekvenciák alkotják, amelyek MASP-2 specifikusnak 

bizonyultak, a másik csoportba a nemszelektív szekvenciák tartoznak, amelyek mindkét MASP-

hoz kötődnek. Az utóbbi csoport tagjai között van az összes MASP-1-ről szelektált klón, 

valamint a MASP-2 célfehérjéről származó nemszelektív variánsok is. 

Az előállított szintetikus inhibitor variánsok közül a nemszelektív csoport konszenzus 

szekvenciája (SFMI-1), és a szelektív csoport konszenzus szekvenciája (SFMI-2) bizonyult a 

legígéretesebbnek. Ez a két inhibitor saját célfehérjéjével, illetve a nemszelektív SFMI-1 a 

MASP-2-vel szemben is nanomólos tartományba eső egyensúlyi inhibíciós állandóval 

rendelkezik, miközben a trombint és a tripszint nagyon gyengén gátolják. A komplement 

aktiválódási útvonalak elkülönült mérése bizonyította, hogy sikerült előállítanom az első, lektin 

útra specifikus inhibitorokat, ugyanis ezek semmilyen hatást nem gyakoroltak a klasszikus és az 

alternatív útvonalak enzimeire. Gyakorlati alkalmazhatóságukat alátámasztja, hogy az ELISA 

esszében mért IC50 értékek mindkét inhibitorra mikromólos nagyságrendűek. A véralvadási 

tesztek megmutatták, hogy a szelektív SFMI-2 még nagy koncentrációban alkalmazva sem 

gátolja a koagulációs kaszkád enzimeit. Az SFMI-1 jelenlétében növekedett a véralvadási idő, az 
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inhibitor nagy koncentrációban, vélhetően a trombinra gyakorolt hatásán keresztül gátolta a 

véralvadást. 

Az inhibitorok birtokában arra kerestem a választ, hogy a MASP-1 enzimnek van-e 

kimutatható hozzájárulása a lektin út aktiválódásához. Ennek érdekében a C3 és C4 fehérjék 

hasadási termékeit detektáltam az inhibitorok jelenlétében. Megfigyeléseim szerint, ha a MASP-2 

aktivációja már korábban megtörtént (aktivált szérumban), a szelektíven MASP-2-t gátló SFMI-2 

az enzimatikus esszében kapott KI adatokkal összhangban, jobb inhibitornak bizonyult, mint a 

MASP-2-t gyengébben gátló nemszelektív SFMI-1. Ugyanakkor nemaktivált szérumban a 

MASP-1 hatását is megszüntető SFMI-1 sokkal hatékonyabban gátolta a depozíciót, mint a 

kizárólag MASP-2-t gátló SFMI-2. Kísérleti eredményeim egyértelműen bizonyítják, hogy a 

MASP-1 jelentős szerepet játszik a lektin út aktiválódásában és hatását legalább részben a 

MASP-2 aktivációján keresztül fejti ki. 

Dolgozatom első felében azt vizsgálom, és bizonyítom, hogy a MASP-2 egy valódi 

autoaktiválódó enzim, tehát nincs szüksége semmilyen külső faktorra ahhoz, hogy teljesen aktív 

állapotba kerüljön. Vajon ellentmond-e ennek a MASP-1 esetleges MASP-2-aktiváló hatása? 

Biológiailag releváns-e az autoaktiváció jelensége? Véleményem szerint továbbra is a MASP-2 

autoaktivációja a fő mechanizmusa az egyláncú MASP-2 zimogén aktív enzimmé történő 

átalakulásának. A MASP-2 a lektin út kulcsenzime, amelyet az én eredményeim is 

alátámasztanak. Kiderült azonban, hogy fiziológiás körülmények között, normál humán 

szérumban, a MASP-1-nek is fontos szerep jut a lektin út aktiválódásában. A MASP-1 hatása 

inkább a kaszkád felgyorsulásához járulhat hozzá, nem pedig az autoaktiváció kiváltását jelenti. 

Mégis elképzelhető, hogy a következő évek komplement kutatásai azt bizonyítják majd, hogy a 

MASP-1 központi szerepet játszik a MASP-2 aktiválódásában. Ennek ellenére a MASP-2-nél 

megismert tulajdonságok alapján kidolgozott autoaktivációs mechanizmus általános érvényű 

lehet más, valódi autoaktiválódó szerin proteázokra, különösen a MASP-1-re és a C1r-re. A 

doktori munkám eredményeként létrehozott első, útvonal-szelektív inhibitorok és a közeljövőben 

kifejlesztésre kerülő származékaik segítségével küszöbön áll annak lehetősége, hogy az 

autoaktiváció valódi hátterét kiderítsük. Ezek az inhibitorok segíthetnek majd tisztázni a lektin út 

pontos szerepét fiziológiás és patológiás folyamatokban, a lektin útvonal iszkémiás reperfúziós 

sérülésekben (pl. szívinfarktus, stroke) betöltött központi szerepe miatt pedig egyben komoly 

terápiás lehetőségeket is ígérnek. 
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4-1. ábra  A Kunkel mutagenezis alapsémája 
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6.2 Táblázatjegyzék 

1-1. táblázat Szerin proteázok zimogenicitás adatai 

2-2. táblázat A MASP-ok mennyiségének és aktivitásának összevetése 

3-1. táblázat A vad típusú MASP-2 és a zimogén mutáns felaktivált kétláncú formában peptid  kcat/KM 
szubsztráton és C4-en 

3-2. táblázat A vad típusú és R444Q mutáns MASP-2 kcat és KM értékei C4-en 

3-3. táblázat A CCP domének szerepe a zimogén MASP-2 aktivitásában 

3-4. táblázat A MASP-2 pontmutánsok aktivált formáinak aktivitása peptid szubsztráton, valamint 
autoaktiválódó zimogénjeik féléletideje 

3-5. táblázat MASP-2 sóhíd mutáns C4 fehérjén mért aktivitásának összehasonlítása 

3-6. táblázat Az SFMI inhibitorok szekvenciájának összehasonlítása a természetes MASP-1 és MASP-2 
szubsztrátokkal és inhibitorokkal 

3-7. táblázat Az SFMI inhibitorok és származékaik szekvenciája, és egyensúlyi inhibíciós állandói szerin 
proteázokon 

4-1. táblázat Mutációs oligonukleotidok 

4-2. táblázat A pKS-SG-Tag-SGCI-p8 fágmid vektor elkészítése során alkalmazott oligonukleotidok 
szekvenciája 

 

 

6.3 Egyenletjegyzék 

1-1. egyenlet A Laskowski-mechanizmus 

1-2. egyenlet Az egyensúlyi inhibíciós állandó 

 

 

6.4 Fogalomjegyzék 

2YT  tápanyagban gazdag baktérium táptalaj, összetétele: 16 g bacto Trypton, 10 g bacto 
Yeast extract (élesztő kivonat), 5g NaCl, pH =7,0 / 1 l desztillált víz 

Abszorbancia  fényelnyelés 

Alternatív splicing  Eukariótáknál a génexpresszió szabályozás fontos eszköze, a transzkripció iniciáció 
után, a mRNS érés befolyásolása. Egy adott kódoló szakaszról többféle mRNS is 
keletkezhet az ún. alternatív splicing segítségével. Az intronokkal együtt egyes exonok 
is kivágódhatnak, a szabályozásnak megfelelő módon, a pre-mRNS szekvenciából, 
ezért ugyanarról a génről képződő többféle érett mRNS eltérő fehérjéket kódolhat. 

Ampicillin  penicillin típusú antibiotikum. Az ampicillin rezisztens baktériumok a β-laktamáz 
fehérjét expresszálják, ami elbontja a baktérium sejtfalszintézisét gátló β-laktám 
gyűrűt tartalmazó antibiotikumokat.  

Anafilatoxin  komplement fragmentumok, amelyek erős gyulladásos folyamatokat váltanak ki (C3a, 
C4a, C5a). 

Anti-Flag-Tag  ellenanyag, ami az YKDDDDK lineáris epitópot ismeri fel. Ez a peptid egyben 
enterokináz hasító helyet (DDDDK) is tartalmaz 
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Anti-M13KO7-HRP-
konjugált  

ellenanyag, ami az M13KO7 fágot ismeri fel és torma peroxidáz (= Horseredish 
Peroxidase) enzim van hozzákapcsolva. A peroxidáz által elbontott szubsztráton 
keresztül, fotometriásan detektálni lehet a jelenlévő (kikötődött) ellenanyag 
mennyiségét.  

BPTI  Bovine Pancreatic Trypsin Inhibitor, szarvasmarha pankreatikus tripszin inhibitor  

BSA  bovine serum albumin, szarvasmarha szérum albumin  

C1  a komplementrendszer klasszikus útjának első tagja, egy felismerő egység (C1q) és két 
szerin proteáz komplexe (C1s és C1r) 

C1-inh  C1- inhibitor. A komplementrendszer természetes, szerpin típusú proteáz inhibitora.  

C3, C4, C5  A komplement rendszer tioészter tartalmú komponensei. Aktiválásuk után keletkező 
C3a, C4a, és C5a anafilatoxinok, míg a C3b, C4b és C5b fragmentumok a komplement 
konvertázok részét képezik.  

DMSO  dimethylsulfoxide, dimetilszulfoxid, oldatok fagyasztásakor vízkristályok 
képződésének megakadályozására, és hidrofób oldószerként használják 

dNTP  dezoxinucleotidetriphosphate, DNS szintézishez szükséges nukleotidok keveréke 

Domén  fehérjék szerkezetileg és olykor funkciónálisan is önálló működési egysége 

ds-DNS  „double stranded” dezoxiribonukleinsav, duplaszálú DNS  

DTT  redukálószer, ditiotreitol, (2S,3S)-1,4-dimerkaptobután-2,3-diol 

E. coli BL21 DE3 
pLysS  

olyan Escherichia coli törzs, ami fehérje expresszió céljából lett létrehozva. A 
baktériumok genomjába egy lac promóter mögé bevitték a T7 RNS polimeráz génjét, 
amit szelektíven IPTG-vel lehet indukálni. Az így kifejeződő T7 RNS polimeráz 
specifikusan felismeri a saját promóter régióját. Az expresszálni kívánt fehérjéket egy 
olyan plazmidba klónozzák, ami a T7 RNS polimeráz promóter régióját tartalmazza. 
Kloramfenikol rezisztens törzs. 

E. coli K12 CJ236  olyan Escherichia coli törzs, ami a DUT-, UNG- genotípusnak köszönhetően dUTPáz 
és uracil N-glikoziláz enzimeket nem tartalmaz, ezért uracilt épít be timin helyett a 
DNS-be. A Kunkel mutagenezishez szükséges egyszálú DNS előállítására alkalmas. 
Kloramfenikol rezisztens törzs. 

E. coli XL1Blue  olyan Escherichia coli törzs, F pilussal rendelkezik, ezért M13 KO7 bakteriofággal 
fertőzhető és plazmid DNS felszaporítására alkalmas törzs. Tetraciklin rezisztens. 

EDTA  etiléndiamin-tetraaceticacid, etiléndiamin-tetraecetsav, kelátor, oldatban jelenlévő 
fémionokat köti meg. 

Elektroporáció  Sejtek transzformálásának egyik módszere. Elektromos mezőben a sejtek membránján 
pórusok alakulnak ki, amelyeken keresztül a sejt DNS és egyéb anyagok felvételére 
lesz képes. 

ELISA  Enzyme Linked Immuno Surface Assay, enzimhez kapcsolt felszínen végzett 
immunvizsgálat  

Fágmid  olyan plazmid konstrukció, ami egyszerre tartalmaz bakteriális és fág replikációs 
origót is. Egy ilyen konstrukció baktérium sejtekben plazmidként tartható fent, fágként 
csak helper fággal együtt lehet szaporítani. A helper fág biztosítja a fágmid fágszerű 
replikációjához, és fág részecsképe pakolódáshoz szükséges fehérjék génjeit.  

FUT-175  Futhan, 6-amid-2-naftil-p-guanidinobenzoát-dimetán-szulfonát. Szintetikus széles 
spektrumú proteáz inhibitor, amely in vitro alkalmas a komplementrendszer 
nemspecifikus gátlására 

HEPES  4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid, pH = 7,0 körül használt puffer  

Inklúziós- vagy 
zárványtest  

sejtekben felgyűlt fehérjeaggregátum 

IPTG  isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside, laktóz analóg bakteriális fehérje expressziót 
indít be a lac operonon keresztül.  
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IUPAC  International Union of Pure and Applied Chemistry, Nemzetközi Alkalmazott és 
Elméleti Kémiai Egyesület  

Kanamicin  aminoglikozid antibiotikum, amely a sejtekben a 30S riboszóma alegységgel 
kölcsönhat, így gátolja a fehérjeszintézist 

kcat összetett enzimkinetikai sebességi állandó 

KCM puffer  Kalium Calcium Magnesium puffer, kémiai transzformáláshoz használt puffer  

KI  inhibíciós egyensúlyi állandó  

Kloramfenikol  antibiotikum, amely a sejtekben a 50S riboszóma alegységgel kölcsönhat, így gátolja a 
fehérjeszintézist 

KM  Michaelis-Menten állandó 

Konvertáz  a komplement kaszkád központi elemeinek, a C3 és C5 fehérjéknek a hasítását végző 
enzimek, amelyek más komplement komponensek fragmentumaiból állnak össze 

LB táptalaj Luria-Bertani táptalaj, bakteriális táptalaj, melynek összetétele: 10 g bacto tryptone, 5 
g bacto élesztő kivonat, 10 g NaCl, pH = 7,0 / 1 l desztillált víz 

M13KO7 Helper Fág  olyan fág, ami tartalmazza a fágként szaporodásához szükséges összes fehérje génjét, 
azonban a replikációs origója a normálisnál rosszabb hatásfokú, ezért amikor 
ugyanabban a coli sejtben egyszerre M13KO7 és normális fág-replikációs origót 
tartalmazó fágmid vektorok is van jelen, akkor ez utóbbi termelődése a gyorsabb. 
Ezért a sejtet elhagyó fágrészecskék zömében a fágmid DNS lesz jelen.  

MAC Membrane attack complex, membránkárosító komplex, a komplement kaszkád 
terminális komponense. 

MASP  Mannose binding lectin associated serine protease, mannózkötő lektinhez kapcsolódó 
szerin proteáz, a lektin út beindításáért felelős enzimek 

MBL  Mannose binding lectin, mannózkötő lektin, a lektin út felismerő komplexe 

NMR  Nucler Magnetic Resonance, mag-mágneses rezonancia 

ODxnm  Optical Density xnm, adott hullámhosszon (x) mért optikai denzitás, (abszorbancia, 
vagy extinkció) jele 

OPD  Ortho-Phenylenediamine, orto-feniléndiamin, ELISA szubsztrát, az előhívás során 
alkalmazzák, sárga színe 490 nm-en detektálható 

PBS  phosphate buffer saline, NaCl tartalmú foszfát puffer pH = 7,5 körül használják 

PCR  polimerase chain reaction, polimeráz láncreakció, adott DNS szakasz in vitro 
felszaporítására használt folyamat, mára a legelterjedtebb DNS manipulációs technika  

PEG  PolyEthylene Glicol, polietilén glikol, különböző méretekben létező, hidrofil polimer. 
Adalékanyag, ami megnöveli a vele együtt oldatban lévő anyagok látszólagos 
koncentrációját, mivel oldódásakor tetemes mennyiségű vizet von el a hidrátburkához. 

pET-17b  plasmid Expression T7, bakteriális, citoplazmatikus fehérje expressziót biztosító 
plazmid konstrukció 

pI  izoelektromos pont, az a pH érték, amelyen egy fehérje össztöltése nulla, vagyis a 
pozitív és negatív töltések kiegyenlítik egymást 

pIII  protein 3, 3-as számú fehérje, M13 fonalas fág burokfehérjéje, amiből fágonként 5 
helyezkedik el a fág végén. A fág a baktériumba való bejutáskor ezzel a fehérjéjével 
kapcsolódik a baktérium pílusának felszínéhez 

pVIII protein 8, 8-as számú fehérje, M13 fonalas fág fő burokfehérjéje, amiből fágonként 
2000-3000 darab van 

Renaturáció  Fehérjék feltekeredését előidéző folyamat. In vitro speciális adalékanyagok segítenek 
az aggregálódott fehérjéknek a megfelelő konformáció elérésében. 

Restrikciós enzim  A DNS-t konszenzus szekvenciáknál hasító enzimek csoportja. 
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rpm  revolutions per minute, fordulatszám per perc, mindig az adott rotorra vonatkozik, át 
kell számolni relatív centrifugális erőre, azaz rcf-re 

SDS-PAGE  Sodium dodecyl sulfate poliakrilamid gélelektroforézis: a fehérjék méret szerinti 
elválasztására alkalmas módszer. Az SDS a fehérjéhez kötődik és a méretével arányos 
negatív töltést ad neki.  

szerpin  Serine Protease Inhibitor, irreverzibilis módon működő szerin proteáz inhibitorok 

ss-DNS  „single stranded” dezoxiribonukleinsav, egyszálú DNS  

Szerin proteáz  peptidkötések hidrolízisét katalizáló fehérjék családja 

Szérum  vérszérum, a vér alakos elemek és alvadási faktorok nélkül (pl. fibrinogén és egyes 
alvadási faktorok bomlástermékei) 

T4 DNS ligáz  T4 bakteriofág DNS ligáza, ez az enzim képes szabad DNS végeket ATP segítségével 
összekötni 

T4 kináz  T4 bakteriofág polinukleotid 5'-hidroxil kináz, dsDNS, ssDNS és RNS szabad 5’ 
hidroxil csoportját foszforilálja ATP segítségével 

T7 DNS polimeráz  T7 bakteriofág nagy processzivitással rendelkező DNS polimeráza amelynek 3’-5’ 
exonukleáz aktivitása is van 

TE puffer  Tris-EDTA puffer 

Tetraciklin   széles spektrumú antibiotikum, a 70S riboszóma alegységhez kötődve gátolja a 
fehérjeszintézist a sejtekben 

TMB  5,5’-tetramethylbenzidine, tormaperoxidáz fotometriásan aktív szubsztrátja, a 
felszabaduló termék kék jelet ad, ami 360 nm és 650 nm en detektálható. A reakciót 
sósavval lehet leállítani, a szubsztrát színe így sárga lesz, amit 450 nm-en lehet 
detektálni. 

Tris  trishydroxymethylaminomethane, (HOCH2)3CNH2, puffer, ami pH 7,5 - pH 8,5 között 
használatos 

Triton-X100  nemionos detergens  

Trypton  bakteriális és élesztő táptalajok összetevője, fehérjékből tripszinnel előállított 
peptideket tartalmazó tápanyag 

TSB  Tris Saline Buffer, Tris bázist és NaCl-ot tartalmazó puffer, pH 7,5 - pH 8,5 között 
használják 

Tween-20  nemionos detergens 

Uniprot  Universal Protein Resource, szabadon hozzáférhető fehérje adatbázis 

Zimogén  proenzim, inaktív előenzim 

εxnm  moláris extinkciós együttható, adott hullámhosszon mérve az adott molekula sajátja, a 
következő összefüggésben lehet koncentrációmérésre használni: A = c*l* εxnm, ahol A, 
a mért abszorbancia, l a az anyagban megtett fényút cm-ben, c a koncentráció M-ban  

2M  alpha-2 Makroglobulin, nagyméretű szérum fehérje, amit a máj termel 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A komplementrendszer egyik aktiválódási útvonala a lektin út, amely a saját sejtekétől 

eltérő molekuláris mintázat alapján felismeri és elpusztítja a szervezetet számára veszélyes 

sejteket. A felismerést nagyméretű fehérjekomplexek végzik, és a hozzájuk kötődő szerin 

proteáz enzimek, a MASP-ok (mannóz-kötő lektinhez kapcsolódó szerin proteázok) feladata, 

hogy a kaszkád soron következő komponenseit proteolitikusan hasítsák. Munkám során a 

lektin utat önmagában beindítani képes MASP-2 aktivációs mechanizmusát vizsgáltam, 

valamint kismolekulás reverzibilis inhibitort fejlesztettem ki a MASP-2, illetve a kevéssé 

ismert MASP-1 ellen, hogy a lektin út aktivációjában betöltött szerepét tanulmányozzam. 

A MASP-2 homodimerjében a két komponens egymás hasításával, vagyis 

autoaktivációval aktiválódik. E jelenség molekulaszerkezeti hátterét egy stabil, egyláncú 

MASP-2 mutáns segítségével vizsgáltam, amely peptid szubsztrátokon nem mérhető 

aktivitása és kristályszerkezete alapján is inaktív, tripszinszerű zimogén. Kísérleteimből 

azonban kiderült, hogy a MASP-2 egyláncú zimogénként képes hasítani nagyméretű fehérje 

szubsztrátjait, a C2 és C4 fehérjéket, valamint másik zimogén MASP molekulát. 

Eredményeim szerint a zimogén MASP-2 szerkezetében megfigyelhető nagy mozgékonyságú 

felszíni hurkok, valamint a fehérjeszubsztráttal kialakított kiterjedt kötőfelszín együttesen 

szükségesek ahhoz, hogy az egyláncú formában konformáció változás indukálódjon. A 

zimogén molekula aktívszerű konformációs állapotba kerül, és képessé válik a katalitikus 

aktivitásra. Ez a mechanizmus általánosan is igaz lehet a fiziológiásan autoaktiválódó szerin 

proteázokra, különösen a komplement rendszerben. 

A lektin út szelektív gátlásának érdekében a MASP-ok ellen specifikus inhibitorokat 

fejlesztettem fágbemutatással. A bakteriofágok felszínén megjelenített peptidek a napraforgó 

tripszin inhibitor (SFTI) hét pozíciójának módosításával jöttek létre. A milliárdos 

nagyságrendű fág-peptid könyvtárat a MASP-1 és MASP-2 enzimeken szelektáltam. A 

kötődő peptidek között voltak a MASP-2-re specifikusak, de a MASP-1 esetében csak olyan 

peptideket találtam, amelyek mindkét MASP-ot egyaránt gátolják. Sikeresen előállítottam az 

első komplement útvonal-szelektív inhibitorokat, amelyek a MASP enzimeken keresztül 

gátolják a lektin út aktiválódását, miközben a másik két útvonalat érintetlenül hagyják. Az 

inhibitorok segítségével komplement aktivációs vizsgálatokkal igazoltam, hogy a MASP-1 

enzimnek jelentős szerepe van a lektin út beindításában. Eredményeim meggyőzően 

bizonyítják, hogy a MASP-1 hatását részben a MASP-2 aktiválódásán keresztül fejti ki. 
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SUMMARY 

One of the major activation routes of the complement system is the lectin pathway. It is 

able to recognize harmful elements in the body via non-self molecular patterns on the cell surface. 

Recognition is carried out by large protein complexes to which serine proteases, called MASPs 

(mannose-binding lectin associated serine proteases), are attached. Their role is to proteolitically 

cleave the downstream components of the cascade. My efforts aimed to investigate the molecular 

mechanism behind the activation of MASP-2 which is by itself capable to launch the lectin 

pathway. I have also attempted to develop specific inhibitors against MASP-2 and the hardly 

known MASP-1 to get more details about their functions during lectin pathway activation. 

The two constituents of the MASP-2 homodimer cleave each other which phenomenon is 

designated as autoactivation. A stable, single-chain pointmutant of MASP-2 was used to examine 

the structural background of the autoactivation process. Zymogen MASP-2 showed no activity on 

peptide substrates, and the crystal structure also represented a typical trypsinogen-like proenzyme. 

However, my experiments demonstrated that this single-chain form of MASP-2 is able to cleave 

large protein substrates such as the C2 and C4 proteins, as well as another zymogen MASP-2 

molecule. According to my results, high flexibility surface loops and binding interaction through 

an expanded binding interface for large protein substrates are both required to induce 

conformational changes in the structure of the single-chain zymogen form. Binding to specific, 

large protein substrates induces an active like conformation in the zymogen molecule that gains 

catalytic activity. The proposed mechanism may be valid for other serine proteases which 

autoactivate under physiological conditions, especially for those in the complement system. 

MASP-specific inhibitors were developed by phage display to selectively block the 

activation of the lectin pathway. Seven positions of the sunflower trypsin inhibitor (SFTI) were 

randomized to create peptide variants which were expressed on the surface of bacteriophages. 

Phage-peptide library composed of over a billion individual clones was selected on MASP-1 and 

MASP-2 enzymes. Among the binding clones there were MASP-2 specific peptides, however, in 

the case of MASP-1, all of the evolved peptides inhibited both MASP enzymes. I successfully 

managed to produce the first pathway-selective complement inhibitors which arrest the activation 

of the lectin pathway through blocking MASP-2 while the other two complement pathways 

remain intact. In complement activation experiments using the inhibitors I have confirmed the 

important role of MASP-1 in the initiation of the lectin pathway. My results clearly show that 

MASP-1 significantly contributes to the activation of MASP-2. 




