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1 BEVEZETÉS 

 

1.1 Történeti előzmények 

Az ELTE Biokémiai Tanszékén nagy múltra tekint vissza a szerin proteázok és inhibitoraik 

vizsgálata. A kutatások Gráf László professzor iskolateremtő kezdeményezése nyomán 

indultak, lassan harminc évvel ezelőtt, a nyolcvanas évek derekán. A hosszú évek során 

hatalmas ismeretanyag halmozódott fel a proteolítikus aktivitás, és a proteázok szubsztrát 

illetve inhibitor specifitásának szerkezeti hátteréről.  

A nyolcvanas évek végén a Magyar Tudományos Akadémia Enzimológiai Intézetében 

Závodszky Péter és Gál Péter elindították a komplement rendszer proteázainak vizsgálatát. 

Kutatócsoportjuk azóta a szakterület nemzetközi szinten is kiemelkedő műhelyének számít. 

Témavezetőm, Pál Gábor, – Gráf László professzor egykori doktorandusza –, posztdoktori 

kutatásait részben az Egyesült Államok egyik vezető biotechnológiai cégénél, a Genentech-

nél folytatta. Itt vált a fág bemutatás nevű irányított fehérjeevolúciós eljárás elméleti és 

gyakorlati szakértőjévé. Hazatértekor ezt a fehérjék közti kölcsönhatások vizsgálatára és 

fejlesztésére kiválóan alkalmas módszert az ELTE Biokémiai Tanszékén is meghonosította.  

Pál Gábor és Gál Péter együttműködése közös hallgatójuk, Kocsis Andrea doktori munkájával 

vette kezdetét. Andrea a fág bemutatás módszerét alkalmazva a világon elsőként fejlesztett 

ki lektin út specifikus inhibitorokat.  

A gyümölcsöző együttműködés folytatása vezetett a jelen dolgozatban ismertetésre kerülő 

monospecifikus MASP inhibitorok kifejlesztéséhez, és a lektin út aktiváció korábbi 

modelljének helyesbítéséhez. 

 

1.2 Irodalmi áttekintés 

 

1.2.1 A proteázok 

A proteázok az enzimek egyik nagy csoportjába, a hidrolázok közé tartoznak. A 

hidrolázok közös tulajdonsága, hogy víz addíció közben hasítanak kovalens kémiai kötést 

(hidrolízis). A hasadó kémiai kötés a proteázok természetes szubsztrátjainál többnyire a 

peptidkötés, de a proteázok az észter és tioészter kötések hidrolízisét is katalizálják. A 

peptidkötést hidrolizáló enzimek megnevezésére a „proteáz” elnevezés mellett használják 

még a „proteináz” és a „peptidáz” kifejezéseket is. Bár ezek között vannak jelentésbeli 
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különbségek, egyezményesen elterjedt definíciók híján a szakirodalom ezeket gyakran 

egymás szinonimáiként használja. A hivatalos ajánlás szerint a „peptidáz” kifejezés fedné le 

ezt az enzim csoportot, de a „proteáz” kifejezés oly mértékben elterjedt, hogy valószínűleg 

nem szorul háttérbe a közeljövőben. A „proteináz” kifejezés szabatosan olyan peptidázokra 

vonatkozik, amelyek szubsztrátjai teljes fehérjék, és a hasított peptidkötés nem az N-

terminális, vagy C-terminális mellett lévő pozícióra esik. 

A proteázokat általában az alábbi három szempont szerint csoportosítják. 

1. A hasadó peptidkötés polipeptid láncon belüli elhelyezkedése alapján beszélünk exo-, és 

endopeptidázokról. Az utóbbiak közül az oligopeptidázok kizárólag kisebb polipeptid 

láncokat, míg a proteinázok teljes fehérjéket hasítanak. A terminális pozíciók felől támadó 

exopeptidázokat a terminus alapján amino-, és karboxipeptidáz csoportokra osztják. A 

dipeptidil peptidázok a terminus felől nem az első, hanem a második peptidkötést 

hidrolizálják, így dipeptideket szabadítanak fel. A fenti felosztás az alapja az enzimek EC 

számozásának (Enzyme Commission number). 

2. A katalizált reakcióban az enzim oldaláról központi szerepet játszó aminosav oldallánc 

vagy egyéb kémiai csoport alapján öt nagy proteáz osztályt különböztetnek meg. Ezek a 

szerin, treonin, cisztein, aszpartát, és metalloproteázok. 

3. Szekvencia homológia és térszerkezet alapján is létezik egy felosztás, amely nagy 

vonalakban megegyezik a 2. pontban ismertetett csoportosítással, de tükrözi a proteázok 

közti evolúciós kapcsolatokat is. Ilyen osztályozást használ a Merops peptidáz adatbázis1. 

 

 

1-1. ábra. A proteázok katalitikus mechanizmus szerinti eloszlása 128 teljes genom alapján az élővilágban
2
 (A), 

illetve az emberben
3
 (B).  
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A proteázok jelentőségét jól mutatja, hogy az élővilág összes képviselőjében kivétel nélkül 

megtalálhatók a baktériumoktól az emberig, sőt, még vírusokban is előfordulnak. Az eddig 

megszekvenált 128 genom alapján az élővilágban a szerin proteázok alkotják a legnépesebb 

proteáz családot2 (1-1.A ábra). Proteázok és proteáz inhibitorok adják a teljes humán 

génkészlet több mint 2%-át, rámutatva a proteolízis élettani jelentőségére. A teljes emberi 

proteáz készlet (a humán degradóm) jelenlegi ismereteink szerint 561 tagot számlál. Ezek 

katalitikus mechanizmus szerinti megoszlását3 az 1-1.B ábra szemlélteti. Az 1-1. ábrán 

látható, hogy az emberi proteáz eloszlás jól reprezentálja az eddig megszekvenált élőlények 

átlagos proteáz eloszlását. Mindkét esetben a szerin és a metalloproteázok a két 

leggyakoribb csoport.  

A metallo- és az aszpartát proteázok egy vízmolekulát aktiválnak a peptidkötés nukleofil 

támadásához, míg a szerin, treonin és cisztein proteázok esetében egy katalitikus oldallánc 

(az említett csoportokban rendre Ser, Thr és Cys) intéz nukleofil támadást a peptidkötés 

ellen. A reakció második felében itt is egy aktivált vízmolekula addíciójával zárul a katalízis 

(lásd később). A katalízis hatékonysága szerint megkülönböztethetünk nagy hatékonyságú, 

de többnyire kisebb szelektivitású protein/oligopeptid degradáló enzimeket, és limitált 

szubsztrátkészlettel rendelkező, nagy szelektivitású, de általában katalitikusan kisebb 

hatékonyságú szabályzó, vagy jelátviteli proteázokat, amelyek szubsztrátjaikat egy-egy jól 

definiált helyen, limitált proteolízissel hasítják.  

A proteázok nem válnak szét katalitikus mechanizmus szerint emésztő és szabályozó 

proteázokra, az emésztő és a szabályozó proteázok között vegyesen fordulnak elő különböző 

katalitikus mechanizmussal működő proteázok. Emberben a táplálékfehérjék emésztése a 

gyomorban veszi kezdetét aszpartát proteázok közreműködésével (pepszinek), majd a 

lebomlás a vékonybélben folytatódik a hasnyálmirigyben termelődő szerin proteázok 

(tripszin, kimotripszin, elasztáz) és metalloproteázok (karboxipeptidázok) segítségével. A 

keletkező di- és tripeptidek a bélhámsejtekben bomlanak le aminosavakká az 

endo/lizoszómás cisztein, aszpartát és szerin proteázok által (különböző katepszinek). Ez 

utóbbi emésztési folyamat kifinomultan szabályozott változata a professzionális (MHC II 

alapú) antigén prezentáció alapja. A sejten belüli fehérje-anyagcsere másik központi 

szereplője a proteaszóma, amelyben treonin proteázok degradálják a lebontásra szánt 

fehérjéket. Ez a folyamat képezi az alapját az endogén fehérje eredetű peptidek magvas 

sejteken való (MHC I-hez kacsolt) prezentációjának.  
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Nagymértékű fehérjelebontást nem csak a metabolikus építőelem készlet felhalmozását 

szolgáló emésztési folyamatok során figyelhetünk meg. A mátrix metalloproteázok, például a 

kötőszöveti fehérjék emésztése által a szöveti újraszerveződés elsődleges végrehajtói. A 

citotoxikus immunológiai reakciók során fehérvérsejtek által termelt szerin proteázok 

(neutrofil elasztáz, granzimek) bontják le a célsejtek bizonyos fehérjéit. A fehérjebontás 

mellett ezek a proteázok szabályzó feladatokat is ellátnak: citokin felszabadulást, apoptózist 

indukálnak4; 5. Tisztán regulációs szerepet tölt be a vérnyomás szabályozásban központi 

szerepet játszó aszpartát proteáz, a renin, az angiotenzin-konvertáló metalloproteázzal 

együttműködve.  

A jelátviteli proteázok egyik legismertebb csoportját az apoptózis kiváltásában közreműködő 

cisztein proteázok, a kaszpázok képviselik. Ugyancsak jelátviteli hálózatot alkotnak, csak 

éppen a sejteken kívüli térben, a véralvadási és a komplement rendszer szerin proteázai (lásd 

később). A proteolítikus jelátvitel a fehérje-foszforilációhoz hasonlóan poszt-transzlációs 

módosuláson alapul. A porteázok esetében a módosítás irreverzibilis, míg a protein-kináz / 

foszfatáz párok működése miatt a foszforiláció reverzibilis módosítást jelent. A kétféle 

jelátvitel számos esetben funkcionálisan összefonódva működik6. Bizonyos proteázok 

foszforiláció által aktiválódnak, míg más proteázok sejtfelszíni receptorokat hasítva indítanak 

el sejten belüli, foszforiláción alapuló jelátviteli utakat7. Az ubikvitinálódás/ubikvitin hidrolízis 

egymáshoz képesti ütemének a sejtciklus szabályozásban is fontos szerepe van8.  

Az itt bemutatott példák talán jól érzékeltetik, milyen nagy jelentőségük van a proteolítikus 

folyamatoknak az emberi szervezet élettani egyensúlyának fenntartásában. Emiatt nem 

meglepő, hogy a proteázok működésének zavarai számos betegség kialakulásában játszanak 

szerepet. A proteáz működés patológiás vonatkozásait, és a proteáz aktivitás általános 

szabályozási mechanizmusait a következő fejezetben a szerin proteázok példáján keresztül 

ismertetem. 

 

1.2.1.1 A szerin proteázok és az S1 család 

Ahogy azt az 1-1. ábrán is láthattuk, a szerin proteázok alkotják a proteolítikus enzimek 

legnépesebb csoportját az élővilágban. A szerin proteázok csoportja nem vezethető vissza 

evolúciósan egyetlen közös ősre, a hasonló katalitikus mechanizmus konvergens evolúció 

eredménye. A szerin proteázok S1 családja messze a legnagyobb az összes ismert proteáz 

család közül. Az eddig leírt 178 humán szerin proteáz nagy többsége (mintegy 75%-a)9 is az 
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S1 család tagja. Mivel a dolgozat tárgyát képező MASP proteázok (Mannán-kötő lektin 

(MBL)-asszociált szerin proteázok) is ebbe a családba tartoznak, érdemes egy kicsit 

részletesebben is megismerkedni az S1 családdal. Az S1, vagy más néven kimotripszin család 

evolúciósan közös ősre vezethető vissza a cisztein proteázok egy csoportjával (PA klán)1. Jól 

jelzi ezt például az is, hogy a kimotripszin, a hepatitis A vírus cisztein proteáza (3C proteáz) 

vagy a biotechnológiából jól ismert TEV cisztein proteáz (Tobacco Etch Virus protease) 

harmadlagos szerkezete közel azonos, katalitikus aminosav csoportjaik azonos pozíciókban 

helyezkednek el. Ez volt az első olyan eset, ahol eltérő katalitikus mechanizmusú proteázok 

között szoros evolúciós kapcsolatot mutattak ki10; 11.  

A kimotripszin család összes képviselője endopeptidáz. A peptidkötés hidrolízisében három 

aminosavnak van központi szerepe, amelyek egy katalitikus triádnak nevezett funkcionális 

egységet alkotnak (az 1-2. ábrán pirossal kiemelve). Ez a három aminosav a szekvencia 

szerinti sorrendben (kimotripszinogén számozás szerint): a His57, Asp102 és a Ser195. Az S1 

proteázok két doménből állnak, amelyeket egy-egy, egymáshoz képest elforgatott béta-

hordó alkot. A kimotripszin-típusú váz létrejöttét egy ilyen béta-hordót kódoló gén 

duplikációjára vezetik vissza12. A katalitikus aminosav csoportok a két domén kölcsönható 

C

N

C

N

1-2. ábra. Egy S1 családba tartózó szerin proteáz szerkezetének felszíni modellje. A tripszin szürke alapszínén a 
piros felszín alatt helyezkednek el a katalitikus aminosavak, zöld a szubsztrátkötő felszín, amely S1 
kötőzsebének mélyén kék színnel az elsődleges szubsztrát specifitást meghatározó aszpartát helyezkedik el. 
Narancssárgával a szubsztrátkötést imitáló reverzibilis inhibitor egy szegmense látható. Golyómodell emeli ki 
az S1 zsebbe mélyen benyúló P1 oldalláncot. A P1 csoport C-terminálisa felé eső peptidkötést hasítja az enzim 
(szaggatott vonal).  
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felszínén helyezkednek el: az N-terminális doménen a His57 és az Asp102, míg a C-terminális 

doménen a Ser195. A szubsztrát a két domén között kialakuló mély árokban, a proteáz 

szubsztrátkötő felszínén (az 1-2. ábrán zölddel jelölve) rögzül. A peptidkötés hasításához a 

szubsztrátnak (vagy a szubsztrátszerű inhibitornak, lásd később) béta-szálra jellemző gerinc 

konformációt kell felvennie (1-2. ábra), ami így egy szakaszon anti-parallel béta redőt képez a 

proteázzal. A szubsztrát részéről a kialakuló béta szálon az oldalláncok alternálva, egymással 

ellentétes irányba állnak. Ezeket a proteázon egyedi kötőzsebek rögzítik. P1-nek nevezzük azt 

az aminosav csoportot, amelytől a C-terminális felé eső első peptidkötést az enzim elhasítja. 

A P1 oldalláncot rögzítő mély zsebet az enzimen elsődleges, vagy S1 kötőzsebnek nevezzük13. 

A kimotripszin család proteázainál az elsődleges szubsztrát specifitást az S1 zseb kémiai és 

geometriai tulajdonságai határozzák meg. A tripszinszerű enzimek (mint amilyenek a 

komplement proteázok, köztük a MASP-ok is) S1 zsebének alján egy negatív töltésű 

csoportot találunk (Asp189) (lásd 1-2. ábra). Ennek megfelelően az ilyen enzimek kizárólag 

pozitív töltésű aminosavak (Lys, Arg) után hasítanak. 

 

Schechter és Berger nevezéktana szerint13 (1-3. ábra) a szubsztráton a P1 csoporttól N-

terminális felé haladva sorrendben P2, P3 stb., míg C-terminális felé haladva P1’, P2’, P3’ stb. 

csoportokról beszélünk. Ezeket az enzim részéről rendre a megfelelő (S1-S3, … és S1’-S3’, …) 

zsebek kötik meg. Ezt a nevezéktant a szubsztrátok mellett a szubsztrátszerűen kötődő 

inhibitoroknál is alkalmazzák. A szerin proteázok, a P1 aminosav csoporttól C-terminális felé 

eső, tehát a P1-P1’ közötti peptidkötést hasítják. A katalitikus triádot és a szubsztrátkötő 

zsebeket magába foglaló szubsztrátkötő felszínt együttvéve az enzim aktívhelyének 

nevezzük. Megjegyzendő, hogy jóllehet a P1 oldallánc szerinti specifitás igen jelentős lehet, 

1-3. ábra. A proteáz/szubsztrát kölcsönhatás Schechter & Berger-féle nevezéktana. Ezt a nevezéktant 
használják a proteáz/inhibitor kölcsönhatások leírásakor is. 
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az enzim és szubsztrát közötti kapcsolat ennél kiterjedtebb, és leginkább a P3-P3’ szakaszon 

egyéb preferenciák is felfedezhetők.  

Bár a peptidkötés enzimatikus hidrolízisének molekuláris mechanizmusa nem tartozik 

szorosan a dolgozat tárgyához, az enzim gátlás típusainak jobb megértéséhez röviden kitérek 

a katalitikus folyamat legfontosabb lépéseire. A folyamat két fő szakaszra osztható. Az első 

szakaszban az enzim nem-kovalens komplexben megköti a szubsztrátot, és a katalitikus triád 

összehangolt működésének keretében a hisztidin mint bázis által aktivált szerin oldallánc 

nukleofil támadást indít a P1 oldallánc melletti karbonil csoport ellen. A peptidkötés egy 

tetraéderes átmeneti állapoton keresztül haladva elhasad. A tetraéderes átmeneti komplex 

stabilizációjában a Gly193 és Ser195 pozíciók amid nitrogénjei által kialakított ún. oxianion-

zsebnek van meghatározó szerepe. Az átmeneti komplex hasadását követően egy észter 

kötés alakul ki a P1 csoportnak megfelelő karboxil és az aktív szerin között, tehát kovalens 

kötés létesül a szubsztrát N-terminális felé eső egyik „fele” és az enzim között. Az így 

keletkező termék az úgynevezett acilenzim. Az acilenzim keletkezése során szubsztrát C-

terminális felé eső másik „fele” eltávozik. Az első szakasz tehát az acilezés. A második 

szakaszt dezacilezésnek hívják. Ennek során az acilenzimben lévő észterkötés hidrolizál egy 

vízmolekula belépésével. A vízmolekulát a katalitikus triád hisztidinje, mint bázis aktiválja. Az 

acilenzim hasadása után a szubsztrát N-terminális fele is távozik, és visszakapjuk a következő 

reakcióra kész enzimet. 

Az emberi szervezetben az S1 szerin proteázokat termelődésük illetve működésük helye 

valamint funkciójuk szerint két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyik csoport tagjai a 

hasnyálmirigy által termelt emésztőenzimek, amelyek a vékonybélben működnek. A másik 

csoportot a vérplazma proteázai alkotják, amelyeket többségében a máj állít elő. Ezeken 

kívül a fehérvérsejtek is termelnek számos S1 proteázt, továbbá szinte minden 

hámszövetben kimutatható valamilyen mértékű szerin proteáz szekréció.  

Az S1 család típus enzime, a kimotripszin, a hasnyálmirigy enzimek közé tartozik. Feladata a 

tripszinnel, elasztázzal és ezek homológjaival közösen a táplálékfehérjék emésztése. Az S1 

típusú emésztőenzimek csoportjaira egy-egy eltérő, jól meghatározott, szűk elsődleges (P1-

S1) szubsztrát specifitás jellemző. Ugyanakkor az S1-P1 kapcsolaton kívül ezek a proteázok 

nagymértékben aspecifikusak: a megfelelő P1 oldalláncú szubsztrátot szinte bármilyen 

szekvenciális környezetben képesek elhasítani. Részben ennek is köszönhető, hogy nagy 

katalitikus hatékonysággal képesek szubsztrátjaikat hidrolizálni.  
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Az előzőeknél sokkal szelektívebbek a vérplazma proteázai. Közéjük tartoznak a 

véralvadási/fibrinolítikus, a komplement és a kinin-kallikrein rendszerek enzimei. Valamennyi 

plazma proteáz tripszinszerű elsődleges specifitással rendelkezik. Mivel ezek az enzimek nem 

emésztő, hanem jelátviteli szerepet töltenek be, a proteolítikus aktivitás szabályozásának 

(részletesebben lásd később) kiemelt jelentősége van.  

S1 típusú szerin proteázok vesznek részt az immunrendszerünk mikroorganizmusok elleni 

védekezésében (leukocita elasztáz, katepszin G, proteináz 3)4 is. A tumoros és vírus-fertőzött 

sejtek elleni citotoxikus reakciókban a kimotripszin családba tartozó granzimek indukálnak 

apoptózist5. A szintén S1 proteáz plazminogén és plazminogén aktivátorok a vérrögoldás 

mellett egyes tanulmányok szerint az érett petesejt petefészekből való kijutását (ovuláció) is 

elősegítik14. A plazminogén aktivátorok szerepét már több szövet-átszerveződéssel járó 

fiziológiás folyamatban leírták. Ilyenek például az axon növekedés és az ehhez kapcsolódó 

tanulási folyamatok15. Ugyancsak a memóriával és a tanulási folyamatokkal hozták 

összefüggésbe a szinaptikus résben elhelyezkedő membránkötött S1 proteázt a 

neurotripszint16; 17. 

Amennyiben a kimotripszin család proteázai kikerülnek a fiziológiás szabályozás alól, a fent 

említett előfordulásuknak megfelelően elsősorban vagy szív és érrendszeri, vagy 

emésztőszerveket érintő problémákat okoznak. A fejlett nyugati társadalmakban a 

kardiovaszkuláris megbetegedések, és azok közül is az akut szívinfarktus okozza a legtöbb 

halálesetet18. A szívinfarktust a szív koronaereinek vérrög általi elzáródása (trombózis) 

okozza. Ebben a folyamatban elsődleges szerepe van a véralvadási faktoroknak19; 20, főként a 

véralvadás központi enzimének a trombinnak21. A trombin különböző jelátviteli utakon 

keresztül az érképződés (angiogenezis) folyamatában is részt vesz. Emiatt közvetlen 

összefüggésben áll bizonyos tumoros megbetegedések kialakulásával22. A patológiás 

vérrögképződés elleni küzdelemben fontos szerepet játszanak a vérrögoldásért felelős 

proteázok, a plazmin, és a plazminogén aktivátorok23; 24. Ugyanakkor a plazminogén és 

aktivátorai, a sejten kívüli állomány emésztésén keresztül, negatív szerepet játszhatnak a 

tumorsejt invázió és az áttétképzés folyamatában25. A szöveti kallikreinek expressziója 

korrelációt mutat bizonyos tumoros folyamatokkal. A szöveti kallikreinek népes családjának 

több tagja ezért számos daganatos megbetegedés diagnosztikus markereként is szolgál26.  

Mint említettem, természetesen a véralvadási/fibrinolítikus rendszer működési zavarai 

vezetnek az infarktust kiváltó vérrögképződéshez. A szövetpusztulás jelentős részét azonban 
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nem közvetlenül az érpálya elzáródás miatt fellépő oxigénhiány okozza, hanem a véráram 

újraindulásakor aktiválódó gyulladásos immunfolyamatok (iszkémia/reperfúziós sérülés, lásd 

később). A gyulladásos szövetpusztulás kiváltásában a komplement rendszernek, azon belül 

a lektin útnak van kiemelkedő szerepe. Egy nemrég megjelent tanulmányban a lektin út 

egyik korai proteáza, a MASP-2 szerepét igazolták a szívinfarktust követő szívizompusztulás 

kiváltásában27.  

A fehérvérsejtek által termelt S1 proteázok is komoly patofiziológiás szereppel bírnak9. 

Ugyanez igaz a hasnyálmirigy szerin proteázaira is, amelyek hibás szabályozásuk esetén 

súlyos károkat okozhatnak a hasnyálmirigy szöveteiben28. Az S1 proteázok patológiás 

vonatkozásának rövid áttekintése ráirányítja a figyelmet a proteázaktivitás fiziológiás 

szabályozásának jelentőségére. Erről lesz szó a következő fejezetben. 

 

1.2.1.2 A proteáz működés szabályozása 

Mivel a proteázok kontrollálatlan aktivitása nagyon súlyos állapotok kialakulásához vezethet, 

a szervezet egy többszintű, összetett szabályzórendszerrel tartja kordában ezeket az 

enzimeket. A legmagasabb szint a génkifejeződés szintű szabályozás, amelynek 

következtében az egyes proteázok szövetenként illetve sejttípusonként, valamint időben is 

eltérő mértékben keletkeznek. Ez biztosítja, hogy az adott proteáz csak a megfelelő időben 

és a megfelelő helyen lehessen jelen.  

A táplálékfehérjét emésztő szerin proteázok nagymennyiségben csak a hasnyálmirigyben 

termelődnek, majd a vékonybélbe ürülnek. Az emésztő proteázok szekrécióját maga a 

táplálékbevitel fokozza29. Granzimeket kizárólag a leukociták egy csoportja (citotoxikus T 

sejtek és természetes ölősejtek) termel. Génkifejezésre és proteáz szekrécióra csak akkor 

kerül sor, ha az említett sejtek specifikusan kötődtek már az elpusztítandó célsejthez30. Más 

proteolítikus funkciók ellátásához ugyanakkor konstitutív génkifejezésre van szükség31.  

A következő szint a proteolítikus aktivitás szabályozása. A kimotripszin család proteázai 

inaktív proenzim (zimogén) formában termelődnek. A megfelelő helyen és időben specifikus, 

limitált proteolítikus hasítás következtében válnak enzimatikusan aktív proteázzá. Az 

aktivációt végezheti egy már felaktiválódott proteáz, pl. amikor enterokináz aktivál 

tripszinogént, vagy tripszin aktivál kimotripszinogént.  

Egyes proteázok esetén a hasítatlan zimogén nem tökéletesen inaktív, és képes 

proteolítikusan aktiválni a vele azonos felépítésű másik zimogén molekulát. Ezt a jelenséget 
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kissé félreérthető módon „önaktiválódásnak” hívják. Az önaktiválódás képessége többnyire a 

proteolítikus kaszkádok elején elhelyezkedő enzimekre jellemző. Ezt az önaktiváló 

képességet írták le például a MASP-2 esetében is32. A zimogén általi aktiválódás azért 

lehetséges, mert a zimogének hasadás nélkül is átbillenhetnek inaktív alap 

konformációjukból aktív konformációba. Az aktivációs peptid lehasadását követően 

felszabaduló új N-terminális az aktívhely közelébe ékelődve azonban nagymértékben 

stabilizálja az aktív konformációt. A zimogének önaktiválódását az esetek jó részében 

allosztérikus kofaktorok szabályozzák. Ilyen a szöveti faktor a zimogén faktor VII esetében33, 

vagy a C1q és az MBL a C1r illetve a MASP zimogének esetében34.  

A szabályozás következő szintje az aktív enzim féken tartása. Bár nem szokás szabályzási 

módnak tekinteni, de önmagában az is egyfajta regulációt jelent, ha az enzim csak nagyon 

kevés fehérjeféleséget képes hasítani. Ahogy azt korábban már említettem, a hasnyálmirigy 

emésztő proteázai rendkívül széles specifitásúak, az S1-P1 kölcsönhatáson kívül szinte nem 

tesznek különbséget a szubsztrátok között. Ez annak köszönhető, hogy nagyon széles 

szubsztrátkötő árokkal és jól hozzáférhető aktívhellyel rendelkeznek.  

Ezzel szemben a jelátviteli proteázok (mint a véralvadási és komplement proteázok) 

szubsztrát specifitása igen szűk. Ezeknek az enzimeknek a feladata ugyanis nem más fehérjék 

lebontása, hanem specifikus jelek továbbítása egy bizonyos élettani válasz, pl. véralvadás 

vagy gyulladás kiváltása érdekében. A plazma proteázok többsége moduláris felépítésű. A 

szelektív szubsztrát felismerésben a szerin proteáz doménen kívül többnyire más domének is 

részt vesznek35. Az ilyen típusú proteázokra jellemző, hogy az aktívhely a szubsztrát számára 

nehezen hozzáférhető a szubsztrátkötő helyet övező restriktív hurkok miatt. Ritka 

kivételként egyes szabályozó proteázok (enterokináz36, kimotripszin C37) esetében az S1 

környéki szubsztrátkötő hely önmagában is kellő megkülönböztető képességgel rendelkezik. 

A proteolítikus aktivitást a proteáz más enzimek általi degradációja is szabályozhatja38. A 

proteáz aktivitás inhibitor molekulák általi szabályozásáról a következő fejezetekben lesz szó.  

 

1.2.2 A proteáz inhibitorok   

 

1.2.2.1 Az alfa-2 makroglobulin 

Az alfa-2 makroglobulin (α2M) (Merops ID: I.39) egy általános proteáz inhibitor, amely egy 

hatalmas (650 kDa) tetramert formálva van jelen a vérben. Működési mechanizmusának 
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lényege, hogy az inhibitor különböző proteázok számára optimális „csali” szekvenciákat 

tartalmaz. Ezek hasítása az inhibitor szerkezetében jelentős változást idéz elő, melynek 

következtében az inhibitor mintegy csapdába ejti a proteázt. Ráadásul a hasítás 

következtében az inhibitorban hozzáférhetővé válik egy reaktív tioészter kötés, amely a 

proteázzal elreagálva kovalens kötést létesít az inhibitor és a proteáz között. A gátlás azon 

alapszik, hogy a csapdába esett proteáz aktívhelyéhez nem képesek hozzáférni a nagyméretű 

természetes szubsztrátok. Azt, hogy a csapdába ejtett proteáz amúgy működőképes igazolja, 

hogy kisméretű, a komplexbe bejutó szubsztrátokat továbbra is hasít. Az α2M csak 

endopeptidázokat képes gátolni, amelyek azonban eltérő katalitikus mechanizmusúak 

lehetnek (szerin, cisztein, aszpartát és metalloproteázok). Az α2M gátolja a véralvadás és a 

fibrinolízis folyamatát is a trombin illetve a plazmin gátlásán keresztül. Komplement 

proteázok közül jól gátolja a MASP-1 enzimet. Az α2M domén több más (nem inhibitor 

aktivitású) plazma fehérjében is megtalálható. A dolgozat szempontjából legfontosabbak a 

C3 és C4 komplement komponensek, amelyek esetében a hasadás következtében 

hozzáférhetővé váló tioészter kötés teszi lehetővé az elpusztítandó célsejt kovalens 

megjelölését39; 40; 41; 42. 

 

1.2.2.2 A szerpinek 

Az irreverzibilis szerin proteáz inhibitorok jellegzetes térszerkezetük alapján jól definiált 

fehérjecsaládot alkotnak, melynek az aláhúzott betűkből képzett elterjedt mozaikneve: a 

szerpin család (Merops ID: I.04). Bár az elnevezésből is látszik, hogy e család tagjai többnyire 

szerin proteáz inhibitorok, egyes tagjaik, mint a tojás jól ismert raktározó fehérjéje az 

ovalbumin vagy a proteázok általános bemutatásakor már említett angiotenzinogén, nem 

rendelkeznek gátló tulajdonsággal. Az inhibitor tulajdonsággal rendelkező szerpinek, az 

enzim aktívhelyére kötődnek, és a szubsztráthoz hasonlóan elhasadnak a P1 aminosav 

csoport mellett. A hasadás eredményeként a már ismertetett kovalens acilenzim komplex 

jön létre, amely a szerpinek esetében szokatlanul stabil, rendkívül lassan hidrolizál. Ennek 

oka az, hogy a hasadás következtében mind az inhibitor, mind az enzim, jelentős 

konformáció változáson megy át. A megváltozott konformációjú enzim inaktív, ezért nem 

képes katalizálni az acilenzim hidrolízisét. A lassú, spontán hidrolízis eredményeként 

felszabaduló hasított inhibitor inaktív, ezért a szerpineket öngyilkos inhibitoroknak is hívják. 

A komplement rendszer szabályozásának szempontjából a szintén szerpin C1 inhibitornak 
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van kiemelkedő szerepe, ami a C1r és C1s proteázokon kívül a MASP-1 és a MASP-2 

enzimeket is gátolja41; 43; 44; 45.  

Érdekes, hogy amíg a vérplazma jelátviteli proteázait szinte kivétel nélkül szerpin típusú 

inhibitorok szabályozzák (pl. alfa-1 antitripszin, antitrombin III, C1 inhibitor), addig a 

hasnyálmirigy emésztőenzimeit – a következő fejezetben ismertetésre kerülő – reverzibilis 

inhibitorok (pl. BPTI, h-PSTI) tartják kordában. Azt feltételezhetnénk, hogy egy jelátviteli 

folyamat hatékony leállításához irreverzibilis gátlásra van szükség, és valóban, a szerpinek 

nagyon stabil komplexet képezhetnek a proteázokkal: a komplexek féléletideje akár több 

nap vagy hét is lehet46. Ugyanakkor ez önmagában nem lehet magyarázat. Nagy affinitású 

reverzibilis gátlással (a pikomólos alatti disszociációs állandó nem számít ritkaságnak a 

reverzibilis inhibitoroknál) hasonlóan hosszú életidejű, stabil komplex képezhető.  

A jelenség egyik magyarázata a következő lehet. A jelátviteli proteázok csak néhány fehérjét 

hasítanak, ami többek között a szubsztrátkötő helyet övező restriktív hurkoknak köszönhető. 

Ezzel szemben, a hatékony fehérjebontást az emésztőenzimek esetében jól hozzáférhető 

szubsztrátkötő árok teszi lehetővé. Könnyű elképzelni, hogy a korlátozott hozzáférhetőségű 

kötőhely miatt a jelátviteli proteázokkal nem könnyű nagy affinitású reverzibilis 

kölcsönhatást kialakítani. A hurkok „félrehajtásának” ugyanis energetikai ára van. Részben 

emiatt fordulhatott a természet az irreverzibilis inhibitorokon keresztüli szabályozáshoz.  

Az elképzelést alátámasztja, hogy azonos inhibitor vázon az emésztőenzimek ellen jóval 

erősebb gátlás érhető el, mint a jelátviteli proteázok ellen. Jó példa erre az SFTI (lásd később) 

esete. Az SFTI 2000-szer nagyobb affinitással köt tripszinhez, mint ahogy az SFTI irányított 

evolúcióval létrehozott, MASP-2 kötésre optimalizált változata, az SFMI-2 köt MASP-2-hez47. 

A jelen dolgozat tárgyát képező, irányított evolúcióval létrehozott SGMI inhibitorok 

(Schistocerca gregaria Proteáz Inhibitor-2 (SGPI-2)-alapú MASP inhibitorok) is mintegy 4 

nagyságrenddel gyengébben gátolják a MASP proteázokat (lásd az Eredmények és 

megvitatásuk c. fejezetben), mint ahogy a kiindulási inhibitor, az SGPI-2 gátol egyes 

emésztőenzimeket48. 

 

1.2.2.3 A reverzibilis szerin proteáz inhibitorok      

A fehérje inhibitorok legnagyobb és legváltozatosabb csoportját a reverzibilis szerin proteáz 

inhibitorok, vagy más néven kanonikus inhibitorok képezik. Képviselőiket baktériumokból, 

növényekből, állatokból és számos különböző emberi szövetből is izolálták már. 



 15 

Szerkezetüket tekintve jelenleg 18 családba sorolhatók. A kanonikus inhibitorok az előző két 

inhibitor típustól teljesen eltérő módon gátolják a proteázokat. A gátlás módja, miszerint az 

inhibitor szubsztrátszerűen kötődik a proteázhoz, és azzal reverzibilisen képez stabil 

komplexet, elsőre ellentmondásosnak tűnik. Felmerülhet ugyanis a kérdés, hogy 

amennyiben szubsztrátszerű a kölcsönhatás, úgy az miért vezet stabil komplex 

kialakulásához. Mi akadályozza meg az inhibitor lebontását?  

A kérdés megválaszolása Laskowski és munkacsoportjának nevéhez fűződik. Munkájuk 

vezetett a kanonikus inhibitorok működési mechanizmusának megértéséhez. Modelljüket 

azóta standard-, vagy Laskowski mechanizmusnak nevezik. A kanonikus inhibitorok az 

inhibitor váztól függetlenül egy szinte azonos konformációjú (kanonikus konformáció) 

hurokkal (reaktív vagy proteázkötő hurok) rendelkeznek. Ezzel kötődnek az enzim 

aktívhelyéhez. A kötődést követően a reaktív hurok az acilenzim intermedieren keresztül 

elhasad, de a hasadt forma képes az intakt konformációjú inhibitorhoz hasonló affinitással 

kötni a proteázhoz. Ezt a jellemvonást az inhibitor különleges szerkezete teszi lehetővé. 

Valamennyi kanonikus inhibitor reaktív hurok részét egy belső szerkezeti elem, az ún. 

támasztóhurok stabilizálja. Ez általában egy kiterjedt hidrogén-híd hálózaton keresztül 

valósul meg. A proteázkötő hurok merevségét tovább fokozhatják az ebben a régióban 

különböző pozíciókban előforduló diszulfid-hidak. A reaktív hurok konformációs szabadsági 

fokát több esetben prolin aminosavak jelenléte is csökkenti. Mindezeknek a tényezőknek 

köszönhetően az intakt és az elhasadt inhibitor konformációja szinte megegyezik. Ez kedvez 

az elhasadt kötés újbóli létrehozásának, így termodinamika egyensúly jön létre a hasadt és az 

intakt inhibitor formák között49; 50.  

Koshland és munkatársai a gátlási mechanizmus egy másik aspektusát írták le. Megfigyelték, 

hogy a reaktív hurok hidrolízisének üteme fordítottan arányos a gátlás erősségével51. Ez a 

megfigyelés vezetett népszerű elméletük felállításához, miszerint a szoros inhibitor-kötés 

meggátolja a vízmolekulák beszivárgását az aktívhelyre, és így végeredményben akadályozza 

az acilenzim hidrolízisét52.  

A kanonikus inhibitorok szerkezete általában véve nagyon merev, ami rendkívül ellenállóvá 

teszi az inhibitorokat az inhibitor váz proteolítikus hasításával szemben. Az inhibitor váz 

merevségnek köszönhető továbbá az is, hogy a kanonikus inhibitorok többsége ellenáll a hő 

illetve sav denaturációnak is. Bizonyára ennek az ellenálló térszerkezetnek köszönhető, hogy 

a kanonikus inhibitor vázakat a természet más, nem proteázgátlással összefüggő funkciók 
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betöltésére is felhasználta. Jó példa erre a Kunitz típusú fehérje váz (BPTI váz, Merops ID: 

I.02). Kunitz típusú fehérjéket ún. dendrotoxinokat izoláltak bizonyos kígyófajok mérgéből, és 

kimutatták, hogy azok erősen gátolják az emberi feszültség-függő kálium csatornák egyes 

osztályait53. A dolgozat szempontjából két kanonikus inhibitorral érdemes részletesebben 

megismerkedni. Az SFTI szolgált alapvázként Kocsis Andrea precedens értékű doktori 

munkájához, amely bemutatja a világon elsőként kifejlesztett lektin út specifikus MASP 

inhibitorokat. Az SGPI-2 pedig a jelen dolgozat központi molekulája.  

 

1.2.2.3.1 Az SFTI 

Az SFTI (Sunflower Trypsin Inhibitor) a Bowman-Birk inhibitorok (BBI) családjába tartozik 

(Merops ID: I.12). A Bowman-Birk inhibitorok körülbelül 70 aminosavból álló fehérjék, és az 

esetek többségében két különálló proteázkötő hellyel rendelkeznek. Az SFTI ennél jóval 

kisebb, mindössze 14 aminosavból álló molekula, amelyet először ciklikus formában izolálták 

napraforgó magból. Az SFTI térszerkezetileg és szekvenciálisan a BBI váz proteázkötő 

részével azonos, tulajdonképpen csak a gátláshoz nélkülözhetetlen elemeket: a reaktív és a 

támasztó hurkokat tartalmazza. A BBI családban eltérő proteáz specifitású inhibitorokat 

találunk, ennek megfelelően az inhibitorok P1 helyén többféle aminosav is állhat. Ezzel 

szemben a P1 pozíció közvetlen szomszédságában erősen konzervált aminosavakat találunk 

(P2 Thr és P1’ Ser), amelyek nélkülözhetetlen elemei a merev inhibitor vázat fenntartó 

hidrogén-híd hálózatnak (lásd 1-4.A ábra). Ahogy említettem, Kocsis Andrea ezt az inhibitor 

vázat használta fel a MASP inhibitor fejlesztés alapmolekulájaként. A választás elsődleges 

oka az volt, hogy a MASP enzimek a térszerkezeti információk alapján egy nagyon szűk, a 

már említett restriktív hurkokkal eltorlaszolt szubsztrátkötő felszínnel rendelkeznek. Ezért 

abban a munkában a lehető legkisebb inhibitor vázon kezdték el az inhibitor fejlesztést. Az 

SFTI a legkisebb ismert kanonikus inhibitor, amelyről korábban már kimutatták, hogy erősen 

képes (a MASP-okkal megegyező elsődleges szubsztrát specifitású) tripszint gátolni54. A 

választás szerencsésnek bizonyult, hiszen a jól kigondolt inhibitor fejlesztési stratégiával 

sikerült létrehozni a világ első, lektin út szelektív inhibitorait, az SFMI (SFTI-alapú MASP 

inhibitor) inhibitorokat.  

A MASP-2 proteáz ellen fejlesztett SFMI-2 teljesen szelektív MASP-2 inhibitornak bizonyult, 

míg a MASP-1 ellen fejlesztett SFMI-1 mindkét MASP enzimet gátolta, bár a MASP-1-et 

mintegy 15-ször erősebben. Az SFMI inhibitorokkal végzett funkcionális vizsgálatok arra a 
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megállapításra vezettek, hogy a MASP-1 proteáznak jelentős szerepe van a lektin út 

aktivációjában47 (lásd később). 

 

1.2.2.3.2 Az SGPI-2 bemutatása, az inhibitor váz kiválasztásának indoklása 
 
Az SGPI-2 (Schistocerca gregaria Proteáz Inhibitor-2) a kanonikus inhibitorok Pacifastin 

családjába tartozik (Merops ID: I.12). A Pacifastin család tagjai kisméretű, mindössze 35 

aminosavból álló fehérjék. A 35 aminosav egy három szálból álló anti-parallel béta lemezt 

alkot. A proteázkötő hurok a C-terminális közelében helyezkedik el. A Pacifastin inhibitorokra 

az alábbi konszenzus szekvencia jellemző: CaX9-12CbNXCcXCaX2-3GX3-4CcTX3Cb. A konszenzus 

szekvenciában az aminosavak egybetűs rövidítéseikkel szerepelnek, az X-jelű helyeken 

bármely aminosav előfordulhat.  

A hat cisztein abcacb mintázat szerint formál diszulfid hidakat a három béta-szál között. A 

konzervált aminosavak között a ciszteineken kívül még egy aszparagint és egy treonint 

látunk, amelyek egymással állnak hidrogén-hidas kapcsolatban, aminek a reaktív hurok 

szerkezeti merevségének fenntartása szempontjából kiemelkedő jelentősége van (1-4.B 

ábra).  

A Pacifastin inhibitoroknak szerkezeti és funkcionális szempontból két típusát különböztetjük 

meg. Az SGPI-I típusú inhibitorok (pl. az SGPI-1) erős taxon szelektivitást mutatnak, mivel 

ízeltlábú proteázokat ~6 nagyságrenddel erősebben gátolnak, mint emlős proteázokat. Ezzel 

szemben az SGPI-II típusú inhibitorok (amilyen az SGPI-2 molekula is) egyforma erősséggel 

1-4. ábra. Az SFTI (A) és az SGPI-2 (B) molekulák szerkezete. Mindkét szerkezetben világoskékkel jelöltem a 
MASP inhibitor fejlesztéshez randomizált pozíciókat. 



 18 

gátolnak ízeltlábú és emlős proteázokat55. Mivel szerkezetileg rendkívül hasonló 

molekulákról van szó, sokáig nem találtak meggyőző magyarázatot a két csoport eltérő 

viselkedésére.  

A jelenség megértését az SGPI-1 és SGPI-2 molekulák összes kimérájának létrehozása és 

funkcionális analízise tette lehetővé. A nagy volumenű, átfogó munka elvégzéséhez Szenthe 

Borbála, témavezetőm akkori doktorandusz hallgatója, egy nagy áteresztő képességű 

irányított evolúciós módszert, a fág bemutatást alkalmazta (lásd később)56.  

Az SGPI-2 molekulát a sivatagi sáska hemolimfájából izolálták48, majd később az ELTE 

Biokémiai Tanszékén klónozták57. 

Doktori munkámban az SGPI-2 alapvázon fejlesztettem ki a komplement rendszer lektin 

útjára szelektív inhibitorokat, az SGPI-2 molekula proteázkötő régiójának MASP proteázok 

kötésére való optimalizálásával. Az inhibitor váz kiválasztásához én is szem előtt tartottam a 

korábbi sikeres MASP inhibitor (SFMI) kifejlesztés szempontjait. Nevezetesen, továbbra is cél 

volt, hogy a fejlesztésre szánt inhibitor legyen kanonikus típusú, tripszinen nagy 

hatékonyságú és minél kisebb méretű. Maga az SGPI-2 molekula kimotripszin inhibitor (Leu 

áll a P1 helyen), de két mutáció bevitelével rendkívül potens tripszin inhibitorrá alakítható48. 

Az SFTI vázon nagy áttörést jelentve sikerült ugyan létrehozni az első lektin út szelektív 

inhibitorokat, de az SFMI inhibitorok csak moderált affinitással kötődnek a MASP 

enzimekhez. Ami ennél is fontosabb, hogy az SFTI vázon nem sikerült MASP-1 elleni szelektív 

inhibitort létrehozni. Mint említettem, az SFTI molekulára, mint kiindulási vázra kis mérete 

folytán esett a választás. Ez ugyan lehetővé tette, hogy az SFTI a MASP enzim szűk 

szubsztrátkötő helyén rögzüljön, de a kompakt szerkezetnek hátrányai is voltak. A Laskowski 

mechanizmus szerint a reaktív huroknak szoros kötést kell kialakítani a proteázzal, egy 

rendkívül stabil, merev inhibitor váz támogatásával. Az SFTI molekulában mindössze 14 

aminosavra hárul a proteázzal való szoros kölcsönhatás kialakításának, és a merev inhibitor 

váz fenntartásának együttes feladata. Az 1-4.A ábrán látható az SFTI szerkezete, amelyen 

világoskék színnel jelöltem a randomizált pozíciókat. Jól látható, hogy a proteázkötő 

huroknak még a P1 közeli pozícióiban is vannak olyan oldalláncai, amelyek a molekula 

belseje felé nézve a szerkezet stabilizálásban vesznek részt. A SFTI inhibitorokkal végzett 

munka egyik tanulsága, hogy ezek a pozíciók nem vonhatók be eredményesen az inhibitor 

fejlesztésbe.  
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Ez alapján, az inhibitor vázzal szemben egy következő követelményt is támasztottam, 

mégpedig azt, hogy a proteázkötő hurok legyen minél inkább szerkezeti kötöttségtől mentes. 

Az 1-4.B ábrán az SGPI-2 látható, amelyen szintén világoskék színnel jelöltem a randomizált 

pozíciókat. Jól látható, hogy az SGPI-2 proteázkötő szegmensében, az SFTI inhibitorral 

összevetésben, több pozíció (P1’, P4’) is felszabadult a szerkezeti korlátozások alól. Ezek, 

amint azt később látni fogjuk, nagymértékben hozzájárultak az SGPI-2 vázon elért nagyobb 

MASP affinitásához és szelektivitásához.  

Miután bemutattam a szerin proteázokat, ezek inhibitorait, valamint az inhibitor fejlesztés 

alapmolekuláját az SGPI-2-t, most áttérek a komplement rendszer, a lektin út és a MASP 

proteázok ismertetésére.  

 

1.2.3 A komplement rendszer    

A komplement rendszer egy körülbelül 35-40 tagból álló fehérjehálózat a vérben. A 

komplement fehérjék egy része szabad formában fordul elő a vérplazmában, míg más részük 

sejtfelszínhez kötött. A komplement fehérjék nagy többsége a májban szintetizálódik, de 

bizonyos fehérvérsejt típusok hozzájárulása is jelentős. A komplement rendszer egy olyan 

azonnali immunológiai védvonal, amelynek komponensei, ha már jelen vannak a vérben, 

akkor minden egyéb sejtes támogatás nélkül, pusztán fehérje-fehérje kölcsönhatásokon 

keresztül képesek közvetlenül sejtpusztítást előidézni. A komplement működés alapsémája 

(lásd 1-5. ábra) három fázisra bontható: az első fázis a kórokozó felismerése az erre 

specializálódott molekulák által, a második fázisban történik a jeltovábbítás és jelerősítés a 

központi proteolítikus kaszkád aktiválásával, amelyeknek következtében a harmadik fázisban 

megjelennek a komplement rendszer végrehajtó (effektor) funkciói.  

A komplement aktiváció során az elhasadó komplement komponensekből felszabaduló 

hasítási termékek (anafilatoxinok) gyulladásos reakciót váltanak ki, míg a lerakódó nagyobb 

termékek elpusztítandó célpontként jelölik meg a sejteket (opszonizáció). A kaszkád záró 

epizódja a sejtmembránban összeálló pórus, a membrán-károsító komplex (MAC vagy C5b-9) 

kialakulása, amely a sejt széteséséhez (líziséhez) vezet.  

A komplement rendszer három különböző útvonalon keresztül aktiválódhat. 

A klasszikus utat elsősorban immunkomplexek (antigén-antitest komplexek) aktiválják. A 

molekuláris felismerést itt a C1 komplex C1q részegysége végzi. A C1q részegység 

önmagában is egy szupramolekuláris képződmény. Hat alegységből áll, az egyes alegységeket 
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három különböző polipeptid lánc építi fel. Az egyes polipeptid láncok (C1q A, B és C) hasonló 

felépítésűek: az N-terminális közelében több párosítatlan ciszteint követően egy 

kollagénszerű szekvencia áll, amelyet a C1q domén követ. A három polipeptid lánc a középső 

szakaszon keresztül egy kollagénszerű hármas hélixet létrehozva trimerizálódik. Az 

alegységek kollagénszerű szárai diszulfid hidakon, és más, nem kovalens kötéseken keresztül 

kapcsolódnak egymáshoz. Így jön létre a hat alegységből egy virágcsokorra emlékeztető 

negyedleges szerkezetű, nagyméretű (~530 kDa) plazma protein, a C1q részegység58.  

A C1q részegységhez szerin proteázok kapcsolódnak. Két C1r és két C1s heterotetramert 

képezve kötődik a C1q hexamerhez. Mind a proteázok tetramerizációja, mind pedig a C1q 

proteáz kötése Ca2+- függő folyamat. A klasszikus út korai proteázai, a C1r és C1s, azonos 

felépítésű, moduláris fehérjék, amelyek összesen hat doménből állnak (1-6. ábra). Az N-

terminális irányból kezdve, az CUB-1-EGF-CUB-2 domének kölcsönhatásával jön létre a C1r2s2 

tetramer, és ugyanezek a domének vesznek részt a C1q-hoz való kötődésben is. Az ezt 

követő CCP-1 és CCP-2 domének a C1r proteáz homodimerek kialakításában és a szubsztrát 

(pl. C4) felismerésben vesznek részt34. A C1 proteázok C-terminális modulja egy S1 típusú 

szerin proteáz domén.  

1-5. ábra. A komplement aktiváció alapsémája. A részleteket lásd a szövegben 
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Az immunkomplexhez való kötődés a C1q komponensben konformáció változást idéz elő, 

amelynek következtében a zimogén C1r proteázok proteolítikusan aktiválják egymást 

(önaktiválás), majd ezt követően a teljes aktivitású C1r komponensek szintén az aktivációs 

peptid hasításával a C1s proteázokat is aktiválják. A C1 proteázok (és a MASP-ok is) a 

proteolítikus aktiválás során két polipeptid láncra válnak szét, de a láncokat a hasítás után is 

egybetartja egy láncok közötti diszulfid-híd. Az aktív C1s C4 komplement komponenst hasít, 

amely a már említett α2M doménjén keresztül az antitesttel megjelölt felszínre rakódva 

kötőhelyet biztosít a C2 komponens számára. A felszínre lerakódó C4b hasítási termék által 

megkötött C2 proteáz komponenst szintén a C1s proteáz aktiválja. Így jön léte a C4b2a 

összetételű C3 konvertáz. A C2 (a többi komplement proteázhoz hasonlóan) szintén egy S1 

típusú szerin proteáz, amely a C1s általi aktiválódást követően a C3 konvertáz alegységeként 

C3 fehérjét hasít.  

A C3b hasítási termék lerakódása a komplement aktiválódás egyik központi eseménye, mivel 

itt fut össze a három komplement aktivációs út. Amikor a C3b egy C4b2a összetételű C3 

konvertázhoz kapcsolódik, a C5 komponens irányába módosítja a komplex specifitását: létre 

jön a C4b2a3b összetételű C5 konvertáz. Ezután a C5 komponens hasadása elindítja a C5-9 

komponensekből összeálló membrán pórus, a már említett membrán-károsító komplex 

(C5b-9) kialakulását.  

A kaszkád során felszabaduló C4a, C3a, és C5a termékek gyulladáskeltő anafilatoxinok, míg a 

sejtfelszínre rakódó termékek (a C4b, és leginkább a C3b) opszoninok.  

A komplement rendszer első leírásakor a klasszikus út működését figyelték meg. A több mint 

százéves komplement elnevezés is abból a tulajdonságból származik, hogy a klasszikus út 

mintegy kiegészíti az ellenanyag alapú immunológiai védekezést. A komplement név 

megmaradt annak ellenére is, hogy ma már tudjuk, a komplement rendszer jóval korábban 

evolválódott, mint az ellenanyag alapú adaptív immunitás. A komplement aktiválódás másik 

két ága közül az alternatív út egyes komponenseit már tengeri sünökben is azonosították, 

míg a lektin út komponensei először valószínűleg az előgerinchúrosokban jelentek meg. A 

klasszikus út ezzel szemben csak az adaptív immunitás megjelenését követően léphetett 

színre a porcos halaktól kezdődően59.  

 A lektin utat alig 25 éve fedezték fel60, ennek megfelelően a működését illetően még 

számos részlet vár tisztázásra. A klasszikus és a lektin út működése nagy vonalakban 
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hasonlónak mondható, de számos lényeges különbséget is találunk. Összességben úgy tűnik, 

hogy a lektin út a klasszikus útnál egy összetettebb rendszer.  

A lektin útnak a klasszikus úttól eltérően nem egy, hanem legalább ötféle felismerő 

molekulája van: a mannán-kötő lektin61 (MBL), háromféle fikolin62 (fikolin-1,2,3) és a 

kollektin-11 (CL11)63. Míg az MBL mannánt vagy más cukrokat tartalmazó molekuláris 

mintázatokat ismer fel, a fikolinok acetilált molekulákhoz kötődnek.  

A lektin út felismerő molekulái a C1q komplexhez hasonló virágcsokorszerű negyedleges 

szerkezettel rendelkeznek. Ugyanakkor ezek a felismerő molekulák nem rendelkeznek a C1q 

részegységhez hasonlóan jól definiált egységes alegységszerkezettel: többféle 

oligomerizációs fok is előfordul. Az MBL esetében a dimertől a hexamerig az összes 

oligomerizációs fokot leírták, bár ezek közül a leggyakoribbnak a tetramer számít. 

Valószínűleg ez a heterogenitás az oka annak, hogy az MBL (és a többi) felismerő 

molekulához kapcsolódó szerin proteázok (MBL-asszociált szerin proteázok, MASP-ok) is 

többféle összetételben lehetnek jelen. A leggyakoribb elrendezésnek az MBL tetramerhez 

kapcsolódó MASP dimereket tartják, de az MBL hexamerekhez már MASP tetramerek is 

képesek kapcsolódni34.  

A felismerő molekulák célponthoz való kötődése a lektin út esetében is a komplexben lévő 

proteázok aktiválódását vonja maga után. Az aktiváció egyik legkevésbé tisztázott része az 

egyes proteázok konkrét szerepe. Három MASP proteázt írtak le eddig, amelyek 

doménszerkezete a C1 proteázokéval azonos (lásd 1-6. ábra). A MASP-2 a C1s-hez hasonlít 

abban a tekintetben, hogy képes mind C4-et, mind C2-t hasítani, ami a már említett C4b2a 

összetételű C3 konvertáz kialakulásához vezet. Fontos különbség ugyanakkor, hogy a C1s 

proteázzal ellentétben a MASP-2 képes önaktiválódásra. A MASP-2 tehát minden 

képességgel rendelkezik ahhoz, hogy autonóm módon aktiválja a lektin utat32; 64.  

A MASP-1 szerepe jóval kevésbé ismert, vitatottabb. A vérplazmában mért koncentrációja 

~20-szorosan felülmúlja a MASP-2 koncentrációját65. A MASP-1 nem csak komplement 

fehérjéket hasít. Egyéb szubsztrátjai között azonosították a fibrinogént, a véralvadás XIII-as 

faktorát és a proteáz-aktivált-receptor 4-et is (PAR-4)66; 67, amelyek mind ismert trombin-

szubsztrátok is. Megfigyelték, hogy a komplement komponensek közül a MASP-1 kis 

hatásfokkal hasítja a C3 komponenst, jóllehet ennek az aktivitásnak a fiziológiás jelentősége 

erősen vitatott. A C2 komponenst jóval nagyobb hatékonysággal képes hasítani, és a 
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funkcionális kísérletek eredményei is arra engednek következtetni, hogy ez a folyamat 

fiziológiás jelentőséggel bírhat41; 68.  

A klasszikus úttal való analógia alapján a MASP-1 elsődleges funkciójára vonatkozólag a 

legkézenfekvőbb feltevés az lenne, hogy a MASP-1 a MASP-2 proteázt aktiválja. Három 

tanulmány foglalkozott behatóbban a MASP-1 enzim lektin út aktivációban betöltött 

szerepével. Az egyikben a MASP-1 proteázt génkiütéssel távolították el egerekben, majd 

pedig a lektin út aktivitását vizsgálták. A kísérletet végző japán kutatók azt kapták, hogy 

MASP-1 hiányában nem megy végbe C4 lerakódás, de C3 lerakódást ki tudtak mutatni, bár ez 

a folyamat a vadtípusú szérumhoz képest lényegesen lassabb ütemben zajlott. Mivel 

komplement aktiválódást ki tudtak mutatni MASP-1 jelenléte nélkül is, úgy értelmezték az 

eredményeket, hogy a MASP-1 az aktiváció folyamatában csupán segítő, gyorsító szerepet 

játszik, nagy valószínűség szerint a MASP-2 aktiválásán keresztül69. Lényegében azonos 

következtetésre jutottak azok a dán kutatók is, akik specifikus antitestekkel végzett affinitás 

kromatográfia segítségével humán szérumból vonták ki a MASP-1 enzimet68. A MASP-1 

jelentőségére Kocsis Andrea SFMI inhibitorokkal végzett kísérletei is rámutattak. Valódi 

MASP-1-specifikus inhibitor híján azonban nem lehetett meghatározni a MASP-1 lektin út 

aktivációjához való hozzájárulásának mértékét47.  

Az említett tanulmányok nem változtattak azon a korábbi nézeten, miszerint a MASP-2 a 

lektin út autonóm aktivátora, a MASP-1 pedig csak kisegítő szereppel bír. A harmadikként 

felfedezett MBL asszociált proteáz a MASP-3, amely alternatív génátíródással keletkezik a 

közös MASP-1/3 génről. Eddig egyetlen komplement fehérjét sem sikerült MASP-3 

szubsztrátként azonosítani. Egyelőre kérdéses tehát, hogy van-e egyáltalán szerepe a MASP-

3 proteáz-aktivitásának az aktiváció folyamatában70. A képet tovább bonyolítja, hogy a 

felismerő komplexekben olyan fehérjekomponensek is szerepelnek, amelyek a MASP-ok N-

1-6. ábra. A MASP-1 proteáz teljes domén szerkezete két kristályszerkezet (3DEM és 3GOV) alapján 
modellezve. A MASP-1 proteázzal azonos domén szerkezettel rendelkezik a többi MASP, és a C1 proteázok is. 
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terminális, nem-katalitikus doménjeit tartalmazzák. A MASP-2 génről alternatív 

génátíródással keletkezik a MAp19, a MASP-1/3 génről pedig a MAp44. 

Az alternatív út egy állandó immunológiai őrjáratot képvisel a szervezetben. A C3 

komponens, spontán hidrolízisének köszönhetően, lerakódik bizonyos felszíneken. A 

szervezet ép, saját sejtjei (komplement szabályzó fehérjéknek köszönhetően) nem célpontjai 

a spontán C3 lerakódásnak, ami így csak kórokozók és elváltozott saját sejtek felszínén 

történik meg, és ott is csak kis hatásfokkal. Az alternatív út egy öngerjesztő rendszer, ami a 

lerakódott C3b molekulákra épülve az alternatív út B és D faktorainak segítségével a 

korábban ismertetett C3 konvertázoktól eltérő, C3bBb összetételű C3 konvertázt hoz létre, 

ami újabb C3b fragmentumok lerakódásához vezet. Az alternatív utat nem csak a spontán C3 

lerakódás aktiválja, hanem a klasszikus és a lektin út általi C3b lerakódás is. Ezért az 

alternatív út által létrehozott C3 konvertáz lényegesen felerősíti a klasszikus és a lektin út 

aktiválódásának hatását. Az alternatív C3 konvertázhoz kapcsolódó újabb C3b fragmentumok 

hozzák létre az alternatív út C5 konvertázát (C3bBb3b)71.          

 

1.2.3.1 A komplement rendszer élettani és patológiás szerepe          

A komplement rendszer működéséhez három élettani funkciót köthetünk. A legrégebb óta a 

komplement rendszer antimikrobiális hatása ismert, vagyis az, hogy eliminálja a szervezetbe 

bejutó bakteriális, virális illetve protozoa kórokozókat. Ebben a folyamatban természetesen 

jelentős szerepe van a specifikus antitesteken alapuló adaptív immunrendszernek is. Ám a 

specifikus immunválasz csak lassan, hetek alatt fejlődik ki. Ezzel szemben a komplement 

rendszer lektin és alternatív útjai a kórokozók megjelenésére azonnali immunválaszt képesek 

adni, időt biztosítva a szervezetnek az adaptív immunválasz kialakulásához.  

A komplement rendszer csak jóval később felismert szerepe a szervezet saját elváltozott (pl. 

apoptotikus, nekrotikus) sejtjeinek az eltávolítása. Ebben a folyamatban központ jelentősége 

van a komplement rendszert szabályozó fehérjéknek, amelyek segítségével a szervezet 

különbséget tud tenni az ép és a károsodott sejtek között.  

Az ép sejtek komplement regulátorok általi védelmét nevezhetjük a komplement rendszer 

harmadik fiziológiás funkciójának.  

A komplement rendszer szerepét újabban számos egyéb fiziológiás folyamatban igazolták a 

szöveti regenerációtól72 kezdve az egyedfejlődés során zajló szinaptikus átrendeződésig73. 
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Egy friss tanulmány szerint a komplement rendszer szerepe még az öregedés folyamatában 

is kimutatható74.  

A komplement szabályozás zavara számos patológiás állapot kialakulásához vezethet. A 

komplement rendszer funkcióképes sejteket is elpusztít az iszkémia/reperfúziós sérülések 

esetén. Ilyen esetben egy szövet vérellátása különböző okok miatt ideiglenesen megszűnik 

(iszkémia), majd amikor vérellátás helyre áll (reperfúzió), a komplement rendszer a súlyosan 

sérült sejtek mellett funkcióképes sejteket is elpusztít. Ilyen sérülés alakul ki szívinfarktus és 

szélütés nyomán, de ilyen folyamat zajlik a szervátültetések során is. A szívinfarktus során 

fellépő szövetpusztulásban nemrég megerősítették a komplement rendszer lektin útjának 

szerepét27.  

Ugyancsak ép sejtek esnek a komplement támadás áldozatául különböző neurodegeneratív 

betegségekben, mint az Alzheimer kór75 vagy a szklerózis multiplex76. Autoimmun 

betegségek kialakulásához vezethet, ha a komplement rendszer nem tud kielégítő 

mértékben részt venni az elváltozott saját sejtek illetve a sejttörmelék eltávolításában. Az 

egész szervezetre kiterjedő autoimmun kórkép az SLE (Systemic Lupus Erythematosus). A 

sejttörmelék felhalmozódása autoantitestek képződésén keresztül időskori makula 

degenerációhoz (AMD, age-related macular degeneration) vagy az autoimmun vesegyulladás 

kialakulásához77 vezethet.  

Egyes kórokozók a szervezet saját komplement regulátorait illetve azokkal szerkezetileg vagy 

funkcionálisan homológ molekulákat használnak fel a komplement általi pusztítás 

elkerülésére. A Lyme-kór okozója a Borrelia burgdorferi baktérium, például egy CD59-szerű 

(lásd később) membrán kötött fehérjével rendelkezik, ami a membrán-károsító komplex 

kialakulását gátolja. A HIV vírus is képes a felszínén komplement regulátorokat megkötni, 

amelyek a komplement kaszkádot a C3b lerakódás szintjén tartóztatják fel78. Ráadásul a HIV 

vírus még ki is használja a komplement aktivitást. Kimutatták, hogy a vérsejteken jelenlévő 

komplement receptoroknak köszönhetően a komplement hasítási termékeivel való 

opszonizációt követően a HIV vírus sokkal hatékonyabban tud fehérvérsejteket fertőzni79; 80.  

 

1.2.3.2 A komplement rendszer szabályozása és a terápiás vonatkozások    

A komplement rendszer tulajdonképpen egy jelátviteli és végrehajtó (effektor) hálózat. A 

jelátvitel elnevezés nem szerencsés abban az értelemben, hogy a folyamat lényege nem egy 

jel eljuttatása egyik helyről a másikra, hanem valójában jel integrációról, jelfeldolgozásról 
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van szó. A komplement rendszer összetettsége, a számos átkapcsolási pont teszi lehetővé, 

hogy a komplement jelfeldolgozó és végrehajtó funkcióit is kellően finoman lehessen 

szabályozni.  

A szabályzó molekulák közül a szerpin típusú C1-inhibitor (C1-INH) és az alfa-2 makroglobulin 

(α2M) a kaszkád elején fejtik ki hatásukat, a klasszikus és a lektin út korai proteázainak 

gátlásán keresztül41. A komplement aktivációs folyamat előrehaladtával a sejtfelszínen C3 

konvertáz és C3b rakódik le. Ezen a szinten avatkozik be egy sor más szabályzó fehérje. Az I 

faktor egy szintén S1 típusú szerin proteáz, ami a lerakódott C3b és C4b fehérjéket 

hatástalanítja. A proteolítikus hasításhoz az I faktornak ún. kofaktorokra van szüksége. Ilyen 

kofaktor aktivitással rendelkezik például az oldatban lévő H faktor és a membrán kötött 

komplement receptor-1 (CD35). A C3 konvertázok szétesését segítik elő az ún. lebomlást 

gyorsító faktorok (DAFs, decay accelerating factors), mint például maga a DAF (CD55), de az 

előbb említett kofaktorok is rendelkeznek DAF aktivitással. A membrán-károsító komplex 

kialakulása ellen a membrán-kötött CD59 fehérje védi a szervezet saját sejtjeit. A 

komplement aktiváció során felszabaduló anafilatoxinokat egy metalloproteáz, a 

karboxipeptidáz N bontja le.  

Ahogy az előző fejezetben láthattuk a komplement rendszer számos betegség kialakulásában 

játszik szerepet. Emiatt több komplement komponens vált gyógyszerfejlesztések 

célpontjává. A komplement rendszer terápiás vonatkozásairól kitűnő összefoglaló 

tanulmányok születtek 81; 82; 83; 84. A dolgozat szempontjából azt érdemes kiemelni, hogy a 

már piacon lévő komplementgátló gyógyszerek (pl. Cetor, tisztított plazma C1-INH; Soliris, 

rekombináns anti-C5 monoklonális antitest) egytől egyig teljes keresztmetszetében leállítják 

a komplementet, átmeneti immunhiányos állapotot hozva létre. 

Mivel az egyes útvonalak eltérő mértékben járulnak hozzá az egyes patológiás 

folyamatokhoz, sokkal jobb megközelítés lenne útvonal szelektív inhibitorokkal célzottan 

csak az adott betegségben túlműködő útvonalat leállítani úgy, hogy eközben az 

immunológiai védő funkciókat a másik két útvonal továbbra is ellássa. E megközelítés 

elterjedését az gátolta, hogy eddig nem léteztek hatékony, valóban útvonal szelektív 

komplement inhibitorok. Ennek következtében a legtöbb komplement aktivációhoz köthető 

betegség esetében a mai napig nem állnak rendelkezésre meggyőző kísérletes adatok a 

betegség útvonalfüggésére vonatkozólag. A komplement rendszer működése során az egyes 

kölcsönható fehérjék nagy felülettel érintkeznek egymással. Az ilyen kölcsönhatások 
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esetében kicsi az esélye annak, hogy kisméretű molekulákkal hatékonyan gátolni lehessen 

ezeket. Egyedül az útvonal-specifikus proteázok esetében merült fel a megfelelő kisméretű 

gátló molekulákkal való támadhatóság („druggability”)85. Az útvonalak korai proteázai 

azonban reverzibilis fehérje inhibitorokkal szemben rezisztensnek mutatkoztak86, a 

kismolekulás inhibitor fejlesztésekkel pedig nem tudtak kellően szelektív gátlószert 

létrehozni87.  

Kocsis Andreának sikerült elsőként legyőznie a felsorolt nehézségeket, hiszen a következő 

fejezetben röviden ismertetésre kerülő fág bemutatás módszerét alkalmazva, a proteáz 

domének ellen történő inhibitor fejlesztéssel a világon elsőként hozott létre lektin út 

szelektív inhibitorokat. A jelen dolgozat olyan második generációs inhibitorok kifejlesztéséről 

szól, amelyek mind affinitásban, mind pedig szelektivitásban felülmúlják a korábbi MASP 

inhibitorokat.    

 

1.2.4 A fág bemutatás  

A fág bemutatás az in vitro irányított evolúciós eljárások közé tartozik, mivel a darwini 

evolúcióhoz hasonlóan itt is generációról-generációra változik a gének gyakorisága egy eltérő 

genotípusú alapsokaságban, a fenotípusra ható szelekciós nyomásnak köszönhetően. A fág 

bemutatás folyamata során a természetes szelekcióhoz hasonlóan, a nagyobb rátermettségű 

genotípusok gyakorisága növekszik. 

A fág bemutatás módszerét először 1985-ben közölték88 (1-7. ábra). Az általam is alkalmazott 

eljárását tíz évvel ezelőtt írták le89. A modern gyógyszeriparban elterjedt technikának számít, 

elsősorban terápiás antitestek létrehozása céljából alkalmazzák, de számos esetben 

használták proteáz inhibitorok kifejlesztéséhez is90. Mindezek ellenére a fág bemutatás nem 

számít rutin molekuláris biológiai technikának, ezért röviden ismertetem a lényegét.  

Az eljárás két fázisra bontható. Az első a DNS könyvtárkészítés. Ebben a lépésben egy 

hatalmas kiindulási génvariáns sokaságot hozunk létre, amelyben az egyes tagok a vizsgálni 

kívánt fehérje eltérő változatait kódolják. A könyvtárkészítésre számos technikát dolgoztak 

ki. A módszerek egy részében mutációs oligonukleotidokkal hozzák létre a sokféleséget, más 

esetekben a DNS polimeráz által vétett hibák (pl. „error-prone PCR”)91, vagy a gén 

fragmentumok rekombinációja (pl. „sexual PCR”)92 szolgál a variabilitás alapjául. Ezután a 

génvariánsoknak ki kell fejeződniük, mégpedig úgy, hogy mindegyik fizikailag kapcsolva 

legyen az általa kódolt fehérjevariánshoz (lásd később).  
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A következő fázis a szelekció. A szelekció során az adott kritériumnak leginkább megfelelő 

fehérjevariánsokat szeretnénk izolálni a kiindulási sokaságból. Ennek gyakori módja, a 

tulajdonképpen affinitás kromatográfiának felfogható kötőerősségre való szelekció. Ahogy 

növeljük a könyvtár méretet, úgy nő annak a valószínűsége is, hogy a könyvtárban egyre jobb 

és jobb variánsok is előfordulnak, ám még nagyobb ütemben nőhet a funkcióképtelen 

variánsok aránya. A mai könyvtárkészítési technikákkal néhány milliárd egyedi variánst lehet 

egyszerre létrehozni, amelyeknek tipikusan csak egy parányi része hordozza a kívánt funkciót 

(például nagy affinitású). Éppen a könyvtár hatalmas mérete miatt, egyetlen lépésben 

lehetetlen volna azonosítani a néhány valóban erősen kötődő variánst. Az erősen kötő 

variánsokkal ugyanis hatékonyan képesek versengeni a jóval kisebb affinitású, viszont jóval 

nagyobb számban jelenlévő változatok.  

 

Ezen a nehézségen lehet felülkerekedni a fágon való bemutatással. Ebben az esetben az 

egyedi variánsokat bakteriofágok felszínén jelenítjük meg (valamelyik burokfehérjével való 

fúzióban), olyan módon, hogy egy fág részecske csak egyetlen variánst hordozzon, mégpedig 

azt, amelyiknek a génjét a genomjában hordozza. Tehát egy fizikai kapcsolat jön így létre a 

fenotípus és a genotípus között. Ez lehetővé teszi, hogy a szelekciót több ciklusban végezzük, 

amelynek során a nagy affinitású variánsok koncentrációja meredeken emelkedik.  

A fentiekben vázolt fág bemutatás módszerét alkalmaztam a következő fejezetben 

ismertetésre kerülő kísérletes céljaim eléréséhez.       

1-7. ábra. A fág bemutatás alapsémája. A magyarázatot lásd a szövegben. 
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2  CÉLKITŰZÉSEK 

 

Az utóbbi években egyre több olyan kísérletes eredmény látott napvilágot, amelyek arra 

utalnak, hogy a MASP-1 proteáznak jóval nagyobb jelentősége lehet a lektin út 

aktivációjában, mint azt korábban gondolták (lásd a bevezetőt). Az egyik legfrissebb ilyen 

tanulmány Kocsis Andrea nevéhez fűződik, aki doktori munkájában a világon elsőként 

fejlesztett ki lektin út specifikus inhibitorokat. Az SFMI-2 specifikusan gátolta a MASP-2 

enzimet, míg az SFMI-1 a MASP-1 mellett, a MASP-2 enzimet is gátolta. Az SFMI 

inhibitorokkal végzett kísérletek is a MASP-1 lektin út aktivációban betöltött fontos 

szerepére utaltak. Mindazonáltal MASP-1 specifikus inhibitor híján, a MASP-1 lektin út 

aktivációjához való hozzájárulásának mérték nem lehetett pontosan meghatározni. 

Összegezve, még a MASP-1 jelentős szerepét hangsúlyozó tanulmányok sem változtattak 

lényegileg a korábbi aktivációs modellen, amely szerint a MASP-2 a lektin út autonóm 

aktivátora.  

Mindezek alapján doktori munkámban az alábbi, egymásra épülő kísérletes célokat tűztem 

ki. 

 

1. Az SGPI-2 inhibitor vázon monospecifikus, nagy affinitású inhibitorok létrehozása 

mind a MASP-1, mind a MASP-2 proteázok ellen, fág bemutatás módszerével.   

 

2. A MASP proteázok lektin út aktivációban betöltött szerepének feltárása az újonnan 

kifejlesztett, monospecifikus MASP inhibitorok segítségével. 

 

3. Az SGMI/MASP komplexek kristályszerkezetének meghatározása.  

 

Az itt megfogalmazott kísérletes célok megvalósítása elérhető közelségbe hoz olyan távlati 

célokat, mint a lektin út túlműködéséhez köthető betegségek (pl. szívinfarktus) célzott 

kezelése, vagy a lektin út szerepének felderítése a komplement rendszerrel összefüggésbe 

hozható betegségek kialakulásában.  
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3 ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

A módszereket igyekeztem tömören, de a leírás alapján reprodukálhatóan ismertetni. A 

géntechnológiai gyakorlatban nem rutinszerűen alkalmazott módszerek esetében pár 

mondatban azok elméleti hátterére is kitértem. Az inhibitor fejlesztés „receptszerű” leírását 

az „Új fehérjék, eljárás előállításukra és alkalmazásuk” című, a P1000366 lajstromszámon 

nyilvántartott szabadalmi bejelentés tartalmazza. 

 

3.1 Baktérium törzsek és reagensek 

Az általános DNS munkákhoz E.coli XL1 Blue törzset (Stratagene), a Kunkel mutagenezishez 

pedig CJ236 törzset (New England Biolabs) használtam. Az inhibitor-fág DNS könyvtárat E. 

coli SS320 sejtekbe (Lucigen) transzformáltam. Az inhibitorok rekombináns expresszióját E. 

coli BL21 Star sejtekkel (Novagene) végeztem. Az XL1 Blue, CJ236 és az SS320 sejtek 

tartalmaznak egy extrakromoszómális genetikai elemet, az F episzómát. Ez az elem olyan 

géneket hordoz, melyek segítségével a baktérium pilus-nak nevezett sejtfelszíni fehérje-

nyúlványokat hoz létre. A coli baktérium egyik vírusa, a fág bemutatáshoz is használt M13 

fág, ezeken a nyúlványokon, mint receptorokon keresztül fertőzi a sejtet.  

A CJ236 sejtek dut-, ung- genotípusúak, amelynek következtében ezek a sejtek uracil 

tartalmú DNS-t állítanak elő. Ezt a tulajdonságot a Kunkel mutagenezis során a vadtípusú 

genetikai információ hátrányos megkülönböztetésére lehet használni93 (lásd később).  

Az általános laboratóriumi vegyszereket és reagenseket a Sigma-Aldrich cégtől szereztem be, 

a DNS módosító enzimek a Fermentas illetve a New England Biolabs cégektől származtak. A 

DNS munkákhoz szükséges oligonukleotidokat, különös tekintettel a könyvtár mutációs 

oligonukleotidra, az Integrated DNA Technologies (IDT) cégtől szereztük be. A bakteriális 

munkák során alkalmazott antibiotikum oldatokat a molekuláris biológiai gyakorlatban 

megszokott koncentrációkban alkalmaztam. 

 

3.2 Az SGMI inhibitorok kifejlesztése 

Ahhoz, hogy a fág-bemutatás során nagy affinitású kötőmolekulákat szelektálhassunk, 

rendkívül fontos, hogy a bemutatott kötőmolekula fágonként csak kis számban, ideális 
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esetben csak egyetlen kópiában jelenjen meg. Ezzel elkerülhető az egyszerre több kikötött 

célpontmolekulához történő szimultán kötésből eredő látszólagos nagy affinitás (aviditás).  

Az általam használt rendszerben az SGPI-2 variánsok a p8 fő burokfehérjével fúzióban 

jelentek meg az M13 fág felszínén. Ha az M13 fág genomjába klónoznánk a megjelenítendő 

inhibitor génjét, úgy, hogy az a p8 burokfehérjéhez fúzionálva termelődjön, akkor az 

inhibitor monovalens bemutatás helyett fágonként mintegy 3000 példányban jelenne meg 

(az összes p8 hordozná az inhibitor fehérjét). Ezt elkerülendő, a rendszerben két példányban 

kell jelen lennie a p8 fehérje (illetve általánosságban a fúziós partnernek szánt burokfehérje) 

génjének: egynek a fúziós, egynek pedig a vad típusú formában.  

Az általam használt rendszerben a p8 génjének egyik példányát egy fágmid vektor 

tartalmazta, az SGPI-2 molekula génjével fúzióban. A fágmid vektor fág és plazmid replikációs 

origót egyaránt tartalmaz, és alapesetben plazmidként replikálódik. A p8 fehérje másik (vad 

típusú) példányát egy ún. helper fág genom hordozta (M13KO7), amely a fág replikációjához 

és termelődéséhez szükséges összes genetikai információt tartalmazza. Ha egy sejtben 

együttesen van jelen a fágmid és a helper fág genom, akkor a sejt olyan fág részecskéket 

termel, amelyekben a fúziós és vadtípusú burokfehérjék vegyesen vannak jelen.  

A megjelenítés valenciája ilyenkor nagyban függ az adott inhibitor tulajdonságaitól (pl. 

termelhetőség). Az így bemutatott SGPI-2 molekuláról korábban már kimutatták, hogy 

fágonként átlagosan egyetlen példányban jelenik meg56. Az általam használt fágmid vektor 

praktikusan megegyezett azzal, amelyet az SFMI inhibitorok kifejlesztéséhez korábban 

használtak (P0900319 lajstromszámú szabadalom). Annál a vektornál az SFTI molekulát 

SFTI/Flag-tag/SGPI-2/p8 formátumban jelenítették meg. Ott a vadtípusú (MASP enzimekre 

hatástalan) SGPI-2 modul szerepe az volt, hogy a monovalens bemutatást (egy SFTI 

fágonként) biztosítsa.  

Az általam használt vektorban az SFTI természetesen nem szerepelt, a fág könyvtár pedig az 

SGPI-2 randomizálásával jött létre. Az SGPI-2 N-terminálisán elhelyezett epitóp címke, a Flag-

tag a következő okok miatt lett a konstrukcióba beépítve. A fágok felszínén nem jelenhet 

meg minden elvileg lehetséges inhibitor szekvencia típus, hiszen vannak olyanok, amelyek 

nem megvalósítható konformációt eredményeznek, illetve nagyban rontják a fehérje 

termelhetőségét, vagy sejtből való kijutásának hatékonyságát. A Flag-tag elleni ellenanyaggal 

szelektált klónok szekvenciája feltárja ezt a termelhetőséggel kapcsolatos esetleg jelenlévő 

nem random jelleget, amelyet ezért normalizálásra lehet használni. 
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3.2.1 Az inhibitor-fág könyvtár készítése  

Első lépésben a pKS-Tag-SGCI-p8 elnevezésű fágmidból egyszálú Kunkel templátot hoztam 

létre, amelynek segítségével a későbbiekben randomizálni kívánt pozíciókba stop kodonokat 

vittem be Kunkel módszerével. Az így létrejövő konstrukciót „stop templát” névvel illetjük. A 

Kunkel módszer lényege röviden a következő. M13 fág segítségével CJ236 sejtekben 

egyszálú, uracilos DNS-t hozunk létre. A mutációt egy szintetikus oligonukleotiddal visszük 

be, amely az uracilos templáthoz (Kunkel-templát) anellál. In vitro polimerizációval 

kiegészítjük a konstrukciót kétszálú fágmiddá, majd XL1 Blue sejtekbe transzformáljuk. A 

dut+, ung+ XL1 Blue sejtekben a vad típusú uracilos szál replikációja hátrányos 

megkülönböztetést szenved. Emiatt az utód fágmidok nagy többsége (>80%) hordozza a 

mutációt93. Az utód fágmidok mintegy 20%-a azonban az uracilos szelekció ellenére a 

templátról származó információt hordozza majd. A könyvtárkészítés azért ilyen stop 

kodonokat hordozó stop templáton zajlik, nem pedig vadtípusú gént hordozó templáton, 

hogy ez a kb. 20%-nyi templát-eredetű klón ne jelenhessen meg a kiindulási fágkönyvtárban 

vadtípusú rekombináns fehérjét (esetünkben SGPI-2 molekulát) bemutató variánsként.  

A könyvtár mutagenezist tehát a stop templáton végeztem el szintén Kunkel módszerével. 

Ehhez degenerált oligonukleotidokat használtam. Az így létrejött DNS könyvtárat 

elektroporálással juttattam szuperkompetens sejtekbe. A sejtkultúra helper fág fertőzésével 

állítottam elő a fág-fehérje könyvtárat. 

 

A DNS könyvtár készítése  

Kunkel templát izolálás - A stop mutáns fágmid létrehozásához először az uracilos egyszálú 

templát DNS-t hoztam létre. Ehhez CJ236 sejteket transzformáltam pKS-Tag-SGCI-p8 

fágmiddal. Mivel a pKS-Tag-SGCI-p8 konstrukció ampicillin rezisztencia gént hordoz, 

ampicillinnel szelektáltam ki a fágmidot felvett sejteket, melyeket magas tápanyagtartalmú 

tápoldatban (2YT) növesztettem. Amikor a sejtszám a legmeredekebb ütemben emelkedett 

(OD600= 0,5) a sejtkultúrát M13KO7 helper fággal fertőztem. A helper fág fertőzés 

következtében meginduló fág termelődés éjszakán át 37°C-on való rázatás mellett zajlott. A 

helper fág jelenlétére kanamicinnel lehetett szelektálni. Másnap a sejteket centrifugálással 

távolítottam el (12 000 g, 10 perc, 4 °C). A felülúszóban lévő fágokat 1/5 térfogat PEG/NaCl 

oldat (20% PEG 8000, 2,5 M NaCl) hozzáadásával, majd 20 percnyi inkubálással csaptam ki. 
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Az aggregálódott fág részecskéket centrifugálással ülepítettem le (17 000 g, 10 perc, 4 °C). A 

fág csapadékot 1/40 térfogat (a sejtkultúra térfogatához képest) PBS oldatban vettem fel, a 

maradék sejttörmeléket újabb centrifugálással távolítottam el. A tiszta fág oldatból az 

egyszálú DNS-t (ssDNS) QIAgen Spin M13 kit segítségével izoláltam a gyártó leírását követve. 

A tiszta ssDNS mennyiségét 260 nm hullámhosszú UV fény elnyelés alapján határoztam meg. 

 

Stop Kunkel mutagenezis - A stop mutációkat a következő oligonukleotiddal vittem be: 

5’-GCGGTAGCGATGGCAAAAGCGCGTAATGCTAATAATAATAATGCTAACAGGGTACCGGTGGAGG-3’ 

A mutagenezis utolsó enzimatikus lépése a frissen polimerizálódott szál 3’, és a mutációs 

oligonukleotid 5’ végének ligálása. Ehhez azonban az oligonukleotid 5’ végét előzetesen 

foszforilálni kell, amelyet ATP és polinukleotid kináz enzim segítségével végeztem. A 

foszforilált oligonukleotidot az egyszálú templáthoz (2 μg DNS) képest háromszoros moláris 

feleslegben adtam. Az anelláció egy rövid, 1 perces 90 °C-os denaturációt követően 50 °C-on 

zajlott 3 percig, majd a mintát jégre tettem. Dezoxiribonukleotidok jelenlétében T7 

polimeráz egészítette ki a templátot kétszálú DNS-sé. A templáton körbeérve T4 ligáz 

kapcsolta össze a frissen szintetizált szál 3’ és az oligonukleotid 5’ végét ATP felhasználásával. 

A reakció 37°C-on, 2 óra alatt ment végbe. A kétszálú terméket (Kunkel termék), agaróz 

gélelektroforézis után, gélből izoláltam QIAgen Gel Extraction kit segítségével. A Kunkel 

termékkel XL1 Blue sejteket transzformáltam a fent már említett eljárással, majd a sejtekből 

a fágmidot QIAgen Spin Miniprep kit-tel izoláltam, a gyártó leírását követve. A DNS 

konstrukciót szekvenálással ellenőriztem (Big Dye Terminator v3.1 cycle Sequencing Kit, 

Applied Biosystems). Az így létrejött vektor neve: pKS-Tag-SGCI-p8-Stop fágmid. 

 

Könyvtár Kunkel mutagenezis 

Az alább látható mutációs oligonukleotid segítségével, pozíciónként mind a 20 aminosav 

jelenlétét megengedve randomizáltam az SGPI-2 proteáz-kötő hurokjának P4, P2, P1, P1’, P2’ 

és P4’ pozícióit. A P3 és P3’ pozíciókban található szerkezet stabilizáló ciszteineket 

érintetlenül hagytam. A könyvtár mutagenezist a stop mutagenezishez hasonlóan végeztem, 

de mindenből tízszeres mennyiséget felhasználva. A könyvtár mutációs oligonukleotid a stop 

oligonukleotiddal analóg, de abban a TAA stop kodonok helyén degenerált NNK tripletek 

állnak. A könyvtár mutációs oligonukleotid szekvenciája az nukleotidokra vonatkozó IUPAC 

kódolást használva a következő volt: 
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5’-GCGGTAGCGATGGCAAAAGCGCGNNKTGCNNKNNKNNKNNKTGCNNKCAGGGTACCGGTGGAGG-3’ 

Az oligonukleotid foszforilálását a már említett módon végeztem. A mutagenezis templátjául 

a stop kodonokat hordozó uracilos ssDNS szolgált, amelyet a fentebb részletezett procedúra 

eredményeként kapott pKS-Tag-SGCI-p8-Stop fágmidból hoztam létre CJ236 sejtekben 

M13KO7 helper fág fertőzés által, a stop templát létrehozásával megegyező módon. A 

könyvtárkészítéshez a templátból is tízszeres mennyiséget használtam: 20 μg-ot, és az 

anellációs térfogat is a tízszeresére növekedett. Az anellációhoz tartozó inkubációs időket is 

megnyújtottam: 90°C 2perc, 50°C 5 perc. A polimerizációhoz is tízszereztem a 

mennyiségeket. A reakció éjszakán át 16 °C fokon ment végbe. A terméket QIAgen Gel 

Extraction kittel tisztítottam. Az elúciót 2 x 60 μl nagy tisztaságú desztillált vízzel végeztem. A 

könyvtárat elektroporálással juttattam SS320 sejtekbe. A nagytisztaságú desztillált vízben 

lévő, tehát ionmentes DNS-könyvtárat 2 x 350 μl szuperkompetens sejthez adtam. Az 

elektroporációt Bio-Rad Gene Pulser készülék segítségével 0,2 cm átmérőjű küvettában 

hajtottam végre a következő beállítások mellett: 2,5 kV, 200 ohm, 25 μF. A transzformált 

sejteket M13KO7 helper fággal fertőztem, majd 2 x 250 ml 2YT tápoldatban éjszakán át 37°C-

on rázatva növesztettem, ampicillin és kanamicin jelenlétében. Közvetlenül transzformálás 

után a sejtekből hígítási sort készítettem, majd ampicillines LB agar lemezre kicseppentve 

meghatároztam a fágmidot felvett össz-sejtszámot.  

 

3.2.2 A könyvtár szelekciója MASP-1, MASP-2 enzimeken és anti-Flag-tag ellenanyagon 

 

A célpont enzimek 

A humán MASP célpontok két komplement kontroll protein doménből (CCP-1,-2) és az 

ezeket követő szerin-proteáz (SP) doménből álltak94. Ezek olyan rekombinánsan előállított 

fragmentumok, amelyek hordozzák a teljes molekula katalitikus aktivitását. A rekombináns 

fehérjéket együttműködő partnereink, Gál Péter csoportjának munkatársai állították elő az 

MTA Enzimológiai Intézetében. A fehérjék oldatban és ELISA lemezhez kötött formában is 

aktívnak bizonyultak.  

 

A szelekció lépései 

A szelekció legelső lépéseként izoláltam az éjszakán át összesen 0,5 liter térfogatban termelt 

inhibitor-fág könyvtárat, a korábban részletezett fág izolálási eljárás alapján. A fág 
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csapadékot 25 ml PBS, 5 mg/ml BSA, 0,05% Tween-20 oldatban vettem fel. A szelekcióhoz a 

célpont fehérjéket 96 mintahelyes, Nunc Maxisorp ELISA lemezre kötöttem ki. A MASP-ok 

koncentrációja az immobilizálás során 20 μg/ml, az anti-Flag-tag ellenanyagé 2 μg/ml volt. Az 

egyes célpont fehérjék burkoló pufferben (200 mM Na2CO3; pH 9,4) elkészítetett oldatával 

12 mintahelyet vontam be, mintahelyenként 100 μl fehérje oldatot felhasználva. A MASP-2 

enzimet éjszakán át 4°C-on, a MASP-1 enzimet és az anti-Flag-tag ellenanyagot pedig 

szobahőmérsékleten egy órán keresztül rázatás közben inkubáltam a mintahelyeken. A 

kezelt mintahelyeken még szabadon hozzáférhető kötőhelyeket PBS, 5 mg/ml BSA oldattal 

blokkoltam. A nem-specifikus kötődésből adódó háttér meghatározásához üres, célpont 

fehérjét nem tartalmazó mintahelyeket blokkoltam.  

Ezután az izolált fág könyvtárat 100 μl/mintahely térfogatban vittem fel a célpontfehérjékkel 

illetve a csak BSA-val bevont mintahelyekre és szobahőmérsékleten 3 órán át inkubáltam, 

majd a nem, vagy gyengén kötődő fágokat alapos mosással eltávolítottam (3 liter PBS, 0,05% 

Tween-20 összetételű mosó-puffer felhasználásával). Az erősen kötő fágokat 100 mM HCl 

oldattal való 5 percnyi inkubálással eluáltam, a mintahelyekről származó 100 μl savas fág 

oldatot pedig 1 M Tris bázissal semlegesítettem.  

Az eluált fágokkal intenzív növekedési fázisban lévő XL1 Blue sejteket fertőztem, majd a 

kultúrát helper fággal felülfertőztem. A kettős fertőzés következtében meginduló fág 

termelés éjszakán át zajlott 2YT tápoldatban, ampicillin és kanamicin antibiotikumok 

jelenlétében 37°C-on. Másnap izoláltam a fágokat és újabb szelekciós ciklust indítottam. 

Összesen három ilyen szelekciós kört végeztem. A fág populáció diverzitásának csökkenése 

ciklusról-ciklusra egyre kevesebb sejt fertőzését tette szükségessé. Az első körben 4,5 ml XL1 

Blue sejtet fertőztem 1/10 térfogat eluált fággal, a termelés célpont fehérjénként 200 ml-

ben zajlott. A további körökben már csak 2,7 ml XL1 Blue sejtet fertőztem, amelyek 30 ml 

végtérfogatban termeltek fágot. Minden körben a fágfertőzött sejtek számán keresztül 

meghatároztam a célpontokról és a BSA háttérről eluált fágok számát, amelyek hányadosa 

adja a specifikus kötésnek köszönhető dúsulás mértékét. 

 

Egyedi variánsok vizsgálata fág-ELISA teszttel 

A harmadik szelekciós körből származó fág populációból egyedi variánsok kötőképességét is 

leteszteltem. Ehhez kis térfogatban (0,5 ml) termeltem egyedi fág variánsokat, amelyeket 

aztán fág-ELISA tesztnek vetettem alá. A fág-ELISA hasonlóan zajlott a fentebb ismertetett, 
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szintén ELISA lemezen végrehajtott szelekcióhoz. Az egyik fontos különbség, hogy a 

mintahelyekre nem fág keveréket, hanem mintahelyenként egyedi fágokat vittem fel. Egy-

egy fág variánst két mintahelyre is felvittem, amelyek közül az egyiket előzőleg az adott 

célfehérjével vontam be, a másikat pedig csak BSA-val. Az inkubáció után a fágokat nem 

eluáltam, hanem mintahelyenként kimutattam jelenlétüket HRP-konjugált anti-M13 antitest 

(Amersham) segítségével. Azokat a variánsokat, amelyek legalább háromszor akkora jelet 

adtak a célpont fehérjét tartalmazó mintahelyen, mint amekkorát a BSA-t tartalmazó 

mintahelyen, tehát amelyek igazoltan a saját célpontjukhoz kötődtek, DNS szekvenálásnak 

vetettem alá (Big Dye Terminator v3.1 cycle Sequencing Kit, Applied Biosystems).  

 

A szekvenciák kiértékelése 

Azokat a variánsokat vontam be a szekvencia kiértékelésbe, amelyek DNS szekvenciájukban 

különböztek egymástól. Az ilyen variánsok populációjára kiszámoltam a pozíciónkénti 

aminosav gyakoriságokat mindhárom célpontról eluált fágok esetében, majd az anti-Flag-tag 

ellenanyag célponton szelektált variánsoknál kapott értékekkel elosztottam a MASP-1 és a 

MASP-2 szelekcióhoz tartozó értékeket. Ezután célpontonként 100 mesterséges szekvenciát 

generáltam úgy, hogy ezek populációja pontosan reprezentálja a pozíciónkénti normált 

gyakorisági értékeket. Ezek a mesterséges szekvenciák szolgáltak bemenetként a szekvencia 

logó diagramok elkészítéséhez, amelyeket az interneten hozzáférhető WebLogo alkalmazás95 

segítségével hoztam létre.   

 

3.2.3 SGMI variánsok rekombináns expressziója    

 

Az expressziós vektor létrehozása 

Az SGMI (SGPI-2-alapú MASP inhibitor) variánsokat pMal-p2G vektorba klónoztam, úgy, hogy 

a következő elrendezésű konstrukciót kapjam: 

PSS – MBP – poliN linker – TEV hasítóhely – SGMI variáns – Stop 

ahol PSS: a periplazmatikus szignálszekvencia; MBP: maltózkötő fehérje (Maltose Binding 

Protein), amely egy periplazmatikus E. coli fehérje, ami itt fúziós partnerként szolgál; poliN 

linker: a gyári vektorban megtalálható tíztagú aszparagin távtartó a fúziós tagok között; TEV 

hasítóhely: a TEV proteáz (Tobacco Etch Virus protease) számára létrehozott specifikus 

felismerő és hasítóhely; Stop: TAATAA transzlációs stop kodonok.  
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A MASP-1 és a MASP-2 szelekcióból is 4-4 inhibitor variánst választottam ki, amelyek között a 

szekvencia logó diagramok konszenzusa és annak pontmutánsai szerepeltek. Az egyes 

inhibitor variánsokat a már megszekvenált fág klónok genomjából emeltem ki PCR 

segítségével. Ehhez univerzális 5’ primert használtam, amellyel bevittem egy EcoRI 

hasítóhelyet, egy TEV proteáz felismerő helyet (ez után hasít a proteáz), és egy GlySerGly 

linkert. A primer 3’ vége a kiindulásként használt SGPI-2 N-terminálisát kódoló részre 

illeszkedik.  

5’-ACTGGAATTCGAAAACCTGTATTTTCAGGGATCCGGCGAGGTGACCTGCGAACCG-3’ 

A 3’ primerek már klón-specifikusak voltak, ezeket minden variánshoz külön kellett tervezni, 

mivel a randomizált rész a C-terminális közelében helyezkedik el. A 3’ PCR primerek közös 

részén mindegyik termékbe bevittem egy HindIII hasítóhelyet és két stop kodont. Ragadós 

végek kialakításához a PCR terméket és a pMal-p2G vektort EcoRI és HindIII enzimekkel, 2x 

Tango pufferben (Fermentas) emésztettem 50 μl végtérfogatban 3 órán át 37°C-on. Az így 

előkészített variánsok vektorba való ligálásához T4 ligáz enzimet használtam a gyártó (New 

England Biolabs) útmutatásait követve. Az inzert beépülését egy inzert- és egy vektor-

specifikus primer párral végzett PCR reakcióval teszteltem. A pozitív konstrukciókat 

szekvenálással is ellenőriztem. 

 

Fehérje termelés és tisztítás 

Az újonnan létrehozott expressziós vektorokkal transzformált BL21 Star sejteket 

LB/ampicillin tápoldatban növesztettem 37°C-on 4 órán át, illetve amíg a sejtkultúra el nem 

érte az OD600=0,5 értéket. Ekkor a fehérje termelést 0,3 mM végkoncentrációjú IPTG 

oldattal indukáltam, majd a kultúrát további 4 órán át 37°C-on rázattam. Ezután a sejteket 

lecentrifugáltam (7 000 g, 10 perc, 4°C) a felülúszót elöntöttem, a leülepedett sejteket pedig 

felszuszpendáltam 1/10 térfogat jéghideg 1 mM MgCl2 oldatban, és a sejt szuszpenziót 

éjszakán át -20°C-on lefagyasztottam. A sejt szuszpenziót másnap szobahőmérsékleten 

felolvasztottam, majd rögtön lecentrifugáltam (12 000 g, 10 perc, 4°C), és a felülúszót 

megtartottam. Ez a fúziós fehérjét tartalmazó periplazma frakció. A fagyasztás során a sejtek 

citoplazmáját a sejtfal megvédi, azonban a sejtek egy kisebb része elkerülhetetlenül 

feltáródik és genomiális DNS kerül a periplazmába. A DNS tartalomtól egy általános nukleáz 

kezeléssel (Benzonase nuclease; Novagen) és az azt követő kisózással (90% telítettségű 

(NH4)2SO4) szabadultam meg. A kicsapódott fúziós fehérjét lecentrifugáltam (12 000 g, 10 
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perc, 4°C), a csapadékot azonos térfogatú 2,5 mM HCl oldatban felszuszpendáltam, majd 

kétszer egy órán át 2 liter 2,5 mM HCl oldatban dializáltam. Alacsony pH-n a szennyező 

fehérjék többsége kicsapódik, míg az MBP fúziós SGMI variánsok oldatban maradnak. A 

csapadéktól centrifugálással szabadultam meg (17 000 g, 10 perc, 4°C).  

Ezután TEV proteáz segítségével lehasítottam az MBP fúziós partnert. A TEV proteázos 

hasítás a következő körülmények között zajlott: 100 mM TrisHCl pH 7.6, 50 μM DTT, 20 

μg/mL TEV proteáz. A reakciót szobahőmérsékleten két óráig inkubáltam. A TEV proteázt 

magam állítottam elő van den Berg közleménye96 alapján. A hasításhoz redukálószert nem 

adtam az oldathoz, hogy megóvjam az SGMI variánsok diszulfid hídjait. Az oldatban jelenlévő 

DTT a TEV proteáz tároló pufferéből származott. A hasítást 15%-os SDS PAGE módszerével 

ellenőriztem.  

Az inhibitort fordított-fáziú HPLC eljárással izoláltam, Phenomenex Jupiter C4 300A típusú, 

250x10 mm-es félpreparatív oszlopon. A mintát 0,22 μm pórusméretű sterilszűrőn filtrálva 

készítettem elő, majd 0,1% trifluor-ecetsav (TFA)/desztillált víz oldattal (A oldat) egyensúlyba 

hozott oszlopra vittem fel. Az elválasztáshoz acetonitril (HPLC grade)/ 0,08% TFA oldatot 

használtam (B oldat), a gradiens meredeksége 1,3%/perc volt. 2 ml/perc eluens áramlási 

sebesség mellett az inhibitor variánsok az aminosav szekvenciától függően megközelítőleg 25 

és 30 perc közti retenciós időnél eluálódtak. A folyamatot 220 nm mellett 280 nm-es UV fény 

elnyeléssel is tudtam detektálni, mivel valamennyi SGMI variáns tartalmazott Trp illetve Tyr 

oldalláncot. Az elválasztást HP1100 típusú HPLC rendszerrel végeztem. A rendszer vezérlése, 

az adatok gyűjtése valamint kiértékelése Agilent ChemStation sofverrel történt. A tisztított 

inhibitor variánsok minőség ellenőrzését Kékesi Katalin, az ELTE Biológiai Intézet Proteomika 

Csoportjának munkatársa végezte tömegspektrometriás analízissel.  

 

3.3 Az SGMI inhibitorok funkcionális vizsgálata 

 

3.3.1 Az egyensúlyi gátlási állandó (KI) értékek meghatározása 

A KI állandók meghatározásához a szelekciónál is használt katalitikus enzim fragmentumokat 

használtam (CCP1-CCP2-SP). Az enzimaktivitás méréséhez Z-L-Lys-SBzl hidroklorid 

szubsztrátot, és kétszeres feleslegben jelenlévő ditiodipiridin segédszubsztrátot (Aldrithiol-4) 

használtam, a folyamatot 324 nm-en követtem. A reakciók 0,5 ml térfogatban, 

szobahőmérsékleten, 20 mM HEPES, 145 mM NaCl, 5 mM CaCl2, 0,05% Triton-X100, pH 7,6 
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összetételű pufferben zajlottak. Az inhibitorokból készített hígítási sorhoz hozzáadtam az 

enzimet, és szobahőmérsékleten egy órán át inkubáltam. A MASP-1 10 nM, a MASP-2 pedig 

20 nM végkoncentrációban volt jelen. A reakciót a szubsztrát hozzáadásával indítottam, 

majd az enzim reakció kezdeti sebességét mértem. A kezdeti sebességekből szabad enzim 

koncentrációkat határoztam meg, amelyeket ábrázoltam az inhibitor koncentráció 

függvényében. A mérési pontokra az alábbi függvényt illesztettem:  
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ahol E a szabad, gátolatlan enzim koncentrációja, E0 és I0 pedig a bemérési enzim illetve 

inhibitor koncentráció. Az SGMI inhibitorok koncentrációját UV elnyelés alapján, míg a 

MASP-ok koncentrációját C1 inhibitorral való titrálás alapján lehetett megállapítani. A 

kiértékelést Labfit szoftverrel végeztem. 

 

3.3.2 Véralvadási mérések   

Az SGMI inhibitorok véralvadásra gyakorolt hatását a Debreceni Egyetem hematológusa, 

Szász Róbert segítségével mértük. Egy egészséges donortól vett vért kezeltünk nátrium-

citráttal (3,8%), majd a méréshez szükséges vérplazmát centrifugálással izoláltuk.  

A protrombin idő (PI) mérését, amely a véralvadás külső útját teszteli, Sysmex CA-500 

(Sysmex, Japan) automata rendszeren végeztük Innovin Reagens (Dale Behring, Marburg, 

Germany) felhasználásával. TriniClot (Trinity Biotech, Wichlow, Ireland) és Reanal 

reagenseket (Reanal Finechemical, Hungary) használtunk a véralvadás belső (intrinsic) útját 

tesztelő aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI), valamint a közvetlen trombin működést 

tesztelő trombin idő (TI) meghatározásához. Ez utóbbi méréseket Coag-A-Mate MAX 

(BioMerieux, France) automatán végeztük. Az SGMI inhibitorok véralvadásra gyakorolt 

hatását 5 μM végkoncentrációban mértük.  

 

3.3.3 Komplement lerakódási kísérletek 

 

A WiElisa mérés 

Az SGMI inhibitorok hatását az egyes komplement útvonalakra, egy orvosi diagnosztikai teszt, 

a Wieslab Compl 300 kit (Euro-Diagnostica AB; WiElisa) segítségével mértem meg. Ezt az 
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ELISA típusú esszét úgy fejlesztették ki, hogy rajta a háromféle komplement út egymástól 

függetlenül aktiválható legyen. A WiElisa teszt a komplement működés legutolsó lépést, a 

membrán-károsító komplex kialakulását detektálja. Emiatt, ha az SGMI inhibitorok bármelyik 

komplement proteázt gátolnák, az csökkent membrán-károsító komplex keletkezés 

formájában mindenképpen megjelenne az esszében. A méréshez szükséges szérum 

előállítását Gál Péter csoportjának munkatársi végezték az Enzimológiai Intézetben. Ehhez 

több egészséges donortól vettek vért, ami 1 óra alatt szobahőmérsékleten megalvadt. A 

sejtes elemeket és a véralvadékot centrifugálással távolították el, a szérumot a felhasználásig 

pedig kis adagokban -80°C-on lefagyasztva tárolták. A szérum aktivációját különböző 

koncentrációjú SGMI inhibitorok mellett, inhibitorok nélkül, valamint egy általános 

komplement inhibitor, a FUT-175 jelenlétében is megmértem. A mérés egyes lépéseit, a 

gyártó leírását követve végeztem. A keletkező membrán-károsító komplex mennyiségével 

arányos ELISA jeleket százalékosan ábrázoltam (100% az inhibitorok nélkül, 0% a FUT-175 

inhibitor mellett mérhető jel) az inhibitor koncentráció logaritmusának függvényében. A 

kapott mérési pontokra pedig az Origin 7.0 szoftver dózis-hatás függvényét illesztettem. Az 

illesztett függvény alapján határoztam meg az 50%-os gátláshoz tartozó inhibitor 

koncentrációkat (IC50 érték). A WiElisa, és minden további komplement depozíciós teszt 

eredménye legalább két, párhuzamos kísérlet átlagaként született.  

 

C3 depozíció 

Ez a mérés technikailag a WiElisa méréshez hasonlóan zajlott. Ebben az esetben, viszont csak 

a lektin utat detektáltam, de annak két ágát is (MBL és fikolin út). Greiner High-binding ELISA 

lemezeket (minden további méréshez ilyen típusú lemezt használtam) burkoltam külön-külön 

10 μg/ml mannán illetve 50 μg/ml acBSA burkoló pufferben (15 mM Na2CO3, 35 mM NaHCO3, 

pH 9,6) felvett oldatával. A szabadon hozzáférhető kötőhelyeket 0,5% BSA/TBS (50 mM Tris, 

150 mM NaCl, pH 7,4) oldattal blokkoltam. Az SGMI inhibitorokból hígítási sort készítettem 

barbitál pufferrel (4 mM barbitursav, 5 mM CaCl2, 5mM MgCl2, 0,05% Tween-20, pH 7,4), 

majd a szérummal előinkubáltam, úgy hogy a szérum végül 100-szorosra híguljon. A lektin út 

aktivációját ezután az inhibitor-szérum elegy aktivátor felszínre való rámérésével indítottam. 

A C3 lerakódás folyamata 30 percig zajlott 37 °C-on. Alapos mosás után (TBS, 5 mM CaCl2, 

0,05% Tween-20), anti-humán C3c antitesttel (Dako, 2000x) jelöltem meg a lerakódott C3 

fragmenseket (1 óra 37 °C-on). Újabb alapos mosást követően, HRP-konjugált anti-nyúl IgG 
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másodlagos antitestet (Sigma, 40 000x) mértem a mintahelyekre és további fél órát 

inkubáltam 37°C-on. Mosással eltávolítottam a nem kötődő antitesteket, és az enzim reakciót 

1 mg/ml OPD szubsztrát hozzáadásával indítottam el. A reakciót öt perc inkubáció után 1 M 

kénsavval állítottam le. A keletkező színes terméket 490 nm-en mért fényelnyeléssel 

detektáltam. A mérés során alkalmazott kontrollok és a kiértékelés módja is megegyezik a 

WiElisa tesztnél leírtakkal. 

 

C4 depozíció   

A C4 lerakódás mérése a C3 méréssel szinte azonos módon zajlott. Az egyik lényeges eltérés, 

hogy a komplement lerakódást anti-humán C4c antitesttel (Dako, 1000x) detektáltam, 

valamint, hogy 60-szorosan hígított szérummal dolgoztam. Ebben az esetben is 

kétféleképpen: mannánnal és acBSA-val is aktiváltam a lektin utat. Az előhívást és a 

kiértékelést a C3 depozíciónál leírtakkal megegyezően végeztem. 

 

C4 depozíció előaktivált szérumban 

Az SGMI inhibitorok hatását úgy is megvizsgáltam, hogy a felismerő komplexekben már 

enzimatikusan aktív MASP-ok voltak jelen. A C3 depozíciónál leírt módon burkoltam ELISA 

lemezeket mannánnal és acBSA-val. A szérumot 1:1 arányban hígítottam magas só tartalmú 

pufferrel (40 mM Hepes, 2 M NaCl, 10 mM CaCl2, pH 7,4), majd felvittem az aktivátor 

felszínre és ott egy órán át inkubáltam. Ezt követően a lemezt ismét nagy ionerejű oldattal 

(20 mM Hepes, 1 M NaCl, 5 mM CaCl2, pH 7,4) mostam. A nagy ionerő mellett a klasszikus út 

felismerő komplexe szétesik, és a C4b fragmentum sem képes a felszínre lerakódni. A mosási 

lépések után, ezért a lemezen az aktív proteázokat tartalmazó MBL-MASP és fikolin-MASP 

komplexek vannak csak jelen. A C4 lerakódást tisztított C4 hozzáadásával (0,1 μg C4 

mintahelyenként) idéztem elő kis ionerejű pufferben SGMI inhibitorok jelenlétében és 

hiányában. A C4b fragmens detektálását és a mérés kiértékelését a fentebbi fejezetekben 

leírt módon végeztem. 

 

Az SGMI inhibitorok gátló hatásának időfüggése    

Ennél a kísérletnél is C4 depozíciót mértem. Ehhez az ELISA lemezt előzőleg mannánnal 

burkoltam a korábban ismertetett módon. A barbitál pufferben hatvanszorosra hígított 

szérumban 5 μM végkoncentrációban voltak jelen az SGMI inhibitorok. A gátlás 
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időfüggésének méréséhez két órán keresztül 20 percenként vittem fel az SGMI inhibitort 

tartalmazó szérumot az aktivátor felszínre. A WiElisa tesztnél korábban leírt kontrollokat 

alkalmaztam itt is.  

 

Komplement depozíció 1:1 arányban hígított szérumban 

Az SGMI inhibitorok hatását az egyes komplement útvonalakra az eddigieknél jóval 

töményebb, mindössze 1:1 arányban hígított szérumban is megmértem az alábbi módon. A 

szelektív aktivációt a WiElisa esszéhez hasonlóan idéztem elő. ELISA lemezt burkoltam külön-

külön IgG (10 μg/ml), mannán (5 μg/ml) illetve Salmonella eredetű LPS (10 μg/ml) oldatokkal 

(rendre a klasszikus, a lektin és az alternatív utak méréséhez), majd a még hozzáférhető 

kötőhelyeket blokkoltam (TBS, 1% BSA, 0,1% Tween-20). Nehézséget jelentett viszont az 

útvonalak nem specifikus aktiválódása. Ilyen magas szérumkoncentráció mellett már 

működésbe lép az alternatív út öngerjesztő aktivitása. Ezt elkerülendő C4 lerakódást mértem 

a klasszikus és a lektin út esetében. A szérumot es az inhibitorokat barbitál pufferben 

hígítottam. Az alternatív utat C3 lerakódáson keresztül mértem Mg-EGTA barbitál pufferben 

(4 mM barbitursav, 145 mM NaCl, 4 mM MgCl2, 10 mM EGTA, 0.1% Tween 20, pH 7.4), 

kihasználva, hogy a klasszikus és a lektin út kalciumion-függő módon aktiválódik, míg az 

alternatív út aktivációja magnéziumion-függő. A lektin út esetében a szérum mintában 

jelenlévő anti-mannán antitestektől kellett tartani, amelyek a klasszikus út nem kívánt 

aktiválódását okozhatták volna. A lektin út aktivációját ezért 0,1 mg/ml végkoncentrációjú 

nátrium polianethol-szulfonát (SPS, sodium polyanethol sulfonate) hozzáadásával mértem. Az 

SPS egy komplement inhibitor, amelyről kimutatták, hogy egy bizonyos koncentráció 

tartományban teljesen gátolja a klasszikus és az alternatív utak működését, miközben a lektin 

út funkcióképes marad97. A komplement aktiváció 30 percig zajlott 37°C-on. Az elsődleges 

antitesteket a korábbi méréseknél nagyobb hígításban alkalmaztam (anti-humán C3c, 

30 000x; anti-humán C4c, 20 000x). A további lépéseket a C3 depozíciónál leírtak szerint 

hajtottam végre.    

 

C3 lerakódás mérése teljes vérben 

Az SGMI inhibitorok lektin út aktivációra gyakorolt hatását lemértem teljes vérben is. A 

mérések elvégzésében ismét Szász Róbert volt a segítségemre. 50 μg/ml végkoncentrációjú 

rekombináns hirudint (Refludan) tartalmazó fecskendőbe vettünk le friss vért egy egészséges 
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önkéntestől. Előzőleg ELISA lemezt burkoltam mannán oldattal (5 μg/ml), majd a 

hozzáférhető kötőhelyeket blokkoltam (TBS, 1% BSA, 0,1% Tween-20). A klasszikus és 

alternatív utak háttérbe szorításához itt is SPS oldatot használtam, amelynek hatásos 

végkoncentrációját (0,12 mg/ml) egy előkísérletben határoztam meg. Az SGMI inhibitorokból 

barbiturát pufferben hígítási sort készítettem. A koncentrációkat úgy állítottam be, hogy az 

SGMI hígítási sor és az SPS oldat hozzáadása után a hirudin kezelt vér mindössze kétszeresére 

híguljon. A vért ezután az aktivátor felszínre pipettáztam és 37°C-on intenzív rázatás mellett 

(400 rpm) 20 percig inkubáltam. Az előhívás az előző fejezetben leírtakkal megegyezően 

zajlott.  

 

A MASP enzimek szerepének mennyiségi meghatározása a C2 hasítás folyamatában  

Ezt a mérést teljes egészében Kocsis Andrea végezte el, az eredményekhez az inhibitorok 

kifejlesztésével, rekombináns előállításával és tisztításával járultam hozzá. Az esszé az 

előaktivált szérummal végzett C4 depozíció, és a C3 depozíció mérési technikáit ötvözte. Első 

lépésben az 1:1 arányban (magas ionerejű pufferben) hígított szérum aktivációja zajlott, a 

már ismertetett módon: mannánnal burkolt, majd BSA-val blokkolt ELISA lemezeken. A nagy 

ionerejű mosási lépéseknek köszönhetően, a mintahelyek felszínéhez rögzítve aktív 

proteázokat tartalmazó MBL-MASP komplexek maradtak. A mintahelyeken 1 órán át volt 

jelen feleslegben hozzáadott (0,4 μg/mintahely) tisztított C4 oldat, amelynek következtében a 

felszín telítődött C4b fragmenssel. A C2 hasítás mértéke, a már lerakódott C4b 

fragmentumon összeálló, C4b2a összetételű C3 konvertáz aktivitása alapján, C3b lerakódáson 

keresztül lett meghatározva. A C2 és C3 komponensek forrásaként 1:100 arányban 

(barbiturát pufferbe) hígított szérum szolgált, amelyben 3 μM-os koncentrációban volt jelen 

az SGMI-1 (SGPI-2-alapú MASP-1 inhibitor), vagy az SGMI-2 (SGPI-2-alapú MASP-2 inhibitor), 

illetve mindkettő inhibitor vagy egyik sem. A C3 lerakódás, a korábban leírtakkal megegyező 

módon lett meghatározva.    

 

Az SGMI inhibitorok hatása a MASP-2 zimogén önaktivációjára 

Az itt leírt mérést Szilágyi Katalin, az Enzimológiai Intézet munkatársa végezte. 

Hozzájárulásom a kísérlethez itt is az SGMI inhibitorok biztosítása volt. A zimogén MASP-2 

önaktiváció folyamatának követéséhez rekombináns zimogén MASP-2-t (CCP1-CCP2-SP) (0,3 

μM) inkubáltak 37°C-on 20 mM Hepes, 145 mM NaCl, pH 7,4 oldatban, SGMI inhibitorok 



 44 

jelenlétében (1 μM) vagy hiányában. A reakciókból különböző időközönként mintát vettek, és 

a folyamatot SDS tartalmú redukáló kezelő oldatban végzett hődenaturációval leállították. Az 

önaktivációs folyamat előrehaladását redukáló körülmények között végrehajtott SDS PAGE 

módszerével követték. Az önaktiválódás során a MASP-2 polipeptidlánca elhasad, és redukáló 

körülmények között a MASP-2 szétválik a szerin proteáz illetve a többi N-terminális domént 

tartalmazó láncokra. A keletkező termékek mennyiségét denzitometriával határozták meg 

GEL DOC 1000 készülék Molecular Analyst programjának segítségével (Bio-Rad). 

 

A zimogén MASP-2 aktív MASP-1 illetve MASP-2 általi aktiválás kinetikája 

Ebben a mérésben nem vettem részt, ám mivel az eredmények fontos adalékkal szolgáltak a 

lektin út aktiváció új modelljének felállításához, röviden ismertetem a kísérlet menetét. A 

kísérletet Dobó József végezte el, szintén Gál Péter csoportjából, az Enzimológiai Intézetben. 

Rekombináns zimogén MASP-2 (CCP1-CCP2-SP) S633A aktívhely mutánsát (3 μM) inkubálták 

rekombinánsan előállított aktív MASP-1 (50 nM) és MASP-2 (500 nM) enzimek jelenlétben 50 

mM Hepes, 140 mM NaCl, 0,1 mM EDTA, pH 7,4 oldatban. Az előző méréshez hasonlóan a 

reakcióból bizonyos időközönként mintát vettek majd leállították azt. A zimogén aktiváció 

folyamatát redukáló SDS PAGE módszerével és az azt követő Coomassie festéssel tették 

láthatóvá. A folyamat számszerűsítéséhez a zimogén MASP-2 mennyiségének csökkenését 

határozták meg denzitometriával a fentebb leírt módon.         

 

3.4 Szerkezet vizsgálati módszerek 

Az SGMI/MASP komplexek szerkezetét röntgen krisztallográfiával határoztuk meg. A 

kristályosításhoz mindkét esetben a függőcsepp módszert alkalmaztuk. Az SGMI-2/MASP-2 

komplex szerkezet meghatározását a kristályosítástól kezdve, az adatgyűjtésen és 

feldolgozáson át, a finomított szerkezeti modell megalkotásáig teljes egészében Harmat 

Veronika (ELTE Kémiai Intézet) végezte. A komplex szerkezet létrejöttéhez a tisztított SGMI-2 

inhibitort magam biztosítottam. A függőcseppet az egyik komplex esetében rekombináns 

MASP-2 (CCP2-SP) és SGMI-2 1:1 moláris arányú, 3,3 mg/ml összfehérje koncentrációjú 

oldatának (2-3 μl) és 2 μl kristályosító oldat (24.5% (w/v) PEG 5000 monometil-éter, 0,164 M 

(NH4)2SO4, 82 mM MES, pH 6,5) elegyítésével hoztuk létre. A kristályok 20°C-on nőttek. Az 

adatgyűjtésre Grenoble-ban került sor (ID-14, ESRF, Grenoble), amely 100 K hőmérsékleten, 

0.9334 Å hullámhosszú röntgenfény alkalmazásával zajlott.   
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Az SGMI-1/MASP-1 komplex kristályosítását és az adatgyűjtést is magam végeztem Fodor 

Krisztián irányításával (EMBL-Hamburg). Az adatokat Fodor Krisztián és Harmat Veronika 

dolgozták fel. A kristályosításhoz rekombináns MASP-1 (CCP1-CCP-2-SP) és SGMI-1 

ekvimoláris keverékét koncentráltam 5 mg/ml összfehérje tartalomig. Ezután 1 μl komplex 

oldatot 1 μl kristályosító oldattal (0,1 M Hepes, 25% PEG 1000, 0,3 M NaNO3, pH 7,0) 

elegyítettem. A kristálynövekedés 20°C-on zajlott. Az adatgyűjtésre ismét Grenoble-ban 

került sor (ID23-1, ESRF, Grenoble), 100 K hőmérsékleten 0.9794 Å hullámhosszú 

röntgenfény alkalmazásával. A komplex szerkezetek elemzéséhez a Chimera (UCSF) és a 

Fehérje Kölcsönhatás Kalkulátor programokat (PIC98) használtam. Az ábrák a Chimera és a 

PyMol molekuláris grafikai szoftverek, illetve az Origin program segítségével készültek. 
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4 EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK 

 

4.1 Monospecifikus MASP inhibitorok létrehozása és funkcionális vizsgálata 

 

4.1.1 Az inhibitor-fág könyvtár készítése és szelekciója 

Az inhibitor-fág könyvtár készítésének első lépése az inhibitor-p8 burokfehérje fúziót kódoló 

DNS könyvtár létrehozása volt. A DNS könyvtár sokfélesége a mutációs oligonukleotidok 

sokféleségére vezethető vissza. Az Anyagok és módszerek c. fejezetben bemutatott mutációs 

könyvtár-oligonukleotid szekvenciájában a jól ismert nukleotid rövidítéseken (A, T, G, C) kívül 

N és K karaktereket is látunk, méghozzá NNK tripletekbe rendeződve, hat példányban. A 

nemzetközi kémiai nevezéktan (IUPAC) nukleotidokra vonatkozó része szerint, N az adott 

pozícióban bármely négy nukleotid előfordulását jelenti (any), míg a K-val jelölt helyen 

guanin vagy timin állhat (keto). Az oligonukleotid szintézise folyamán, a soron következő 

kapcsolási reakcióban N esetén mind a négy bázis jelen van, míg K esetén csak guanin és 

timin. A növekvő oligonukleotidban a nukleotidok véletlenszerű kapcsolódása idézi elő a 

kombinatorikus sokféleséget. Az NNK randomizációs séma szerint 4x4x2 = 32-féle triplet 

állítható elő, amelyek közt mind a 20-féle aminosav kodonja és egy transzlációs stop kodon is 

megtalálható. Az egyes aminosavak előfordulási gyakorisága ebben a kodon halmazban nem 

egyforma, bizonyos aminosavak 3 illetve 2, míg a többség 1 kodonnal van jelen (lásd a 

Függelék F4-1. Táblázatát). A mutációs oligonukleotidok a Kunkel-féle mutagenezis során az 

egyszálú DNS templáton kétszálú fágmiddá egészülnek ki. Hat inhibitor pozíció teljes 

randomizációjával DNS-szinten 326 ≈ 1 milliárd, míg fehérjeszinten 206 = 64 millió variáns 

állítható elő. Ha tehát 64 milliónál kevesebb fágmidból indulunk ki, a kezdeti könyvtárunkból 

bizonyosan hiányozni fognak egyes inhibitor variánsok, vagyis a könyvtárunk nem lesz teljes. 

A könyvtárkészítés során elektroporáció segítségével transzformáltam E. coli SS320 sejteket, 

a könyvtár alapsokaságát, pedig a fágmidot felvett sejtszám meghatározásával mértem, ami 

2x109 darabnak adódott. Ilyen hatalmas könyvtárméret mellett nagy biztonsággal kijelentő, 

hogy a könyvtár teljes, abban az összes lehetséges inhibitor variáns jelen van.  

Az Anyagok és módszerek c. fejezetben leírtak szerint izoláltam a transzformált sejtek által 

termelt fág könyvtárat és szelektáltam MASP-1, MASP-2 enzimeken és anti-Flag-tag 

antitesten. A harmadik szelekciós kör végén meghatároztam a MASP-1 és a MASP-2 
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enzimekről illetve a megfelelő BSA háttérről eluált fág populációk fág titerét. A titrálás 

alapján a MASP-1 enzimet kötő fágok 100, míg a MASP-2 specifikusak 1000-szeresen 

dúsultak fel a nem-specifikusan kötődő fágokhoz képest. Ezután a harmadik körből származó 

fág populációkból egyedi inhibitor-fág klónok kötődési képességét vizsgáltam ELISA-típusú 

esszében, MASP enzimmel illetve BSA-val bevont felszíneken. A MASP-hoz erősen, míg a 

BSA-hoz nem kötődő inhibitor-fág klónok nukleotid sorrendjét DNS szekvenálással 

határoztam meg. Ugyanígy jártam el az anti-Flag-tag antitesten szelektált fág populációval is 

(az egyedi klónokat itt természetesen anti-Flag-tag antitesten teszteltem BSA-val szemben). 

A MASP-1, MASP-2 és anti-Flag-tag antitest-kötő fágokból rendre 48, 40 és 63 klónt 

szekvenáltam meg, amelyekből rendre 43, 30 és 61 szekvencia volt DNS szinten egyedi. 

A DNS szinten egyedi inhibitor variánsok aminosav szekvenciáit a Függelék F4-2. táblázata 

foglalja össze.      

 

4.1.2 A szekvenciák kiértékelése 

Célom ebben a fázisban az volt, hogy a szekvenciális információ alapján kiválasszam a 

legnagyobb affinitásúnak és legspecifikusabbnak ígérkező inhibitor variánsokat. A 

legnagyobb affinitást ígérő variánsokat a szekvenciákból kinyerhető gyakorisági értékek 

alapján azonosítottam. Egy adott szelekciós körben a MASP-okról eluált populációban a fág 

variánsok gyakorisága a variáns affinitásától és a variáns szelekció során jelenlévő 

koncentrációjától függ, (az immobilizált MASP-ok egy inhibitor variánssal való telítettsége az 

adott inhibitor affinitásának és koncentrációjának szorzatával egyenlő). Az egyes 

variánsoknak azonban már a kiindulási koncentrációja sem egyforma: például az NNK típusú 

randomizációból adódóan, gyakoribbak lesznek azok a szekvenciák, amelyek a több kodonnal 

rendelkező aminosavakból állnak. Ezt a különbséget pedig tovább torzítja az egyes variánsok 

eltérő termelhetősége a coli által. A szelekció során véletlenszerű események következtében 

egyes variánsok (köztük akár a legjobb is) elveszhetnek, (különösen az első szelekciós 

körben, amikor az egyedi variánsok koncentrációja még rendkívül alacsony: ~1*10-16 M = 0,1 

fM). A kiértékelés alapjául ezért nem is maguk a variánsok, hanem a variánsok által 

reprezentált szekvencia-mintázat, azaz az azonos pozícióban lévő aminosavak gyakoriságai 

szolgáltak. A pozíciónkénti aminosav gyakoriságok normalizálása az anti-Flag-tag antitesten 

szelektált szekvenciák megfelelő aminosav gyakorisági értékeivel (lásd Anyagok és 

módszerek) tulajdonképpen a fentebb említett kodon-számból és termelhetőségből eredő 
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különbségeket eliminálja. A fentiek szerint normalizált pozíciónkénti aminosav gyakoriságok 

a tapasztalatok szerint jól korrelálnak az egyes aminosavak kötési energiához való 

hozzájárulásával 99; 100. 

Az adatok normalizálása után a szekvenciákról szekvencia logó diagramokat készítettem (4-1. 

ábra) az interneten hozzáférhető WebLogo alkalmazás segítségével95. A szekvencia logó, egy 

többszörös illesztésű szekvencia sereg pozíciónkénti információ tartalmának és aminosav 

eloszlásának, az aminosavak egybetűs rövidítéseit felhasználó grafikus megjelenítése. Az 

egyes pozíciók jelmagassága arányos az adott pozíció információtartalmával. Teljesen 

random eloszlású pozíciónál a jelmagasság nulla, és minél kevésbé random az eloszlás, annál 

nagyobb a jelmagasság. Az egyes betűk magassága a pozíción belül az aminosavak relatív 

gyakoriságát tükrözi. A szekvencia logók az inhibitor P4 és a P4’ pozíciók közötti szakaszát: a 

proteázkötő hurok régiót mutatják be. A hasonló kémiai karakterű aminosavakat azonos 

színek jelölik, szürkével a nem randomizált (maximális magasságú) ciszteinek láthatók.  

A szekvencia mintázatokat bemutató 4-1. ábrára rápillantva elsőként a MASP-1 (A panel) és a 

MASP-2 inhibitor (B panel) szekvencia logók hasonló alakja tűnik fel. A betűoszlopok 

magassága középről a szélső pozíciók felé haladva csökken. Ez egy általános képet fest a két 

enzim szubsztrát-kötő felszínéről. Azt sugallja, hogy a két enzim szubsztrát-kötő felszíne 

hasonló módon szerveződik: a P1 oldalláncot stabilizáló S1 hely közeli szubsztrát-kötő zsebek 

diszkrimináló ereje felülmúlja a távolabbi zsebekét. Jól láthatóan a P2-P2’ régióban ment 

végbe a legerősebb szelekció, hiszen mind a MASP-1-, mind a MASP-2-szelektált populációra 

igaz, hogy az említett 4 pozícióban a lehetséges 204=160 000 kombinációból mindössze 8-

féle szekvencia jelent meg.  

A kombinációs tér nagyfokú redukciója alapvetően két okra vezethető vissza. Az egyik, hogy 

a hatékony gátláshoz szükséges térszerkezet kényszerfeltételeket diktál az inhibitor 

szekvencia számára. A másik korlátozás a MASP enzimek meglehetősen szűk szubsztrát-

specifitásából adódhat. Előbbit példázza az egyeduralkodó treonin oldallánc a P2 helyen, 

amely a cél-enzimtől függetlenül uralja ezt a pozíciót. Ennek az az oka, hogy ez a treonin egy 

belső szerkezeti elem, amely a gátlóhurok merevségét biztosítja, ezáltal az inhibitoros 

funkció ellátásának egyik alappillére.  
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A soron következő pozíciókban (P1, P1’ és P2’) ugyanakkor az enzim általi szigorú szelekció 

érvényesülését láthatjuk. A P1 helyen, a MASP-1 inhibitor populációban kizárólag arginin 

jelent meg, ami tökéletes összhangban áll a MASP-1 kirívó arginin P1 preferenciájával41. A 

MASP-2 inhibitorok esetében azonban a P1 helyen a lizin nagyobb gyakorisággal fordult elő, 

mint az arginin. Ez meglepő annak ismeretében, hogy a MASP-2 is az arginin P1 oldalláncot 

részesíti előnyben a lizinnel szemben (habár ez az arginin preferencia szerényebb mértékű, 

mint MASP-1 esetében41). A proteáz szubsztrát-specifitásában a P1-S1 kapcsolatnak 

tulajdonítják a legnagyobb jelentőséget, emiatt meglepő volt a P1’ helyek rendkívüli 

konzerváltsága: mindkét inhibitor pozícióban gyakorlatilag egyetlen aminosav dominanciája 

jutott érvényre. Ez arra utal, hogy a MASP enzimek esetében az S1’ zseb az S1 zsebbel 

összevethető diszkrimináló erővel bír. A P2’ helyről hasonlókat lehet elmondani; a megfelelő 

S2’ zsebek szintén erősen diszkriminálnak, és habár a P2’ pozíciókban többféle aminosav is 

feltűnik, a kétféle enzimen megjelenő aminosav készlet lényegesen eltérő. A szélső (P4 és 

P4’) pozíciók aminosav variabilitása már jóval nagyobb, de az aminosav eloszlás itt sem 

véletlenszerű, ráadásul a két logóban enzimre jellemzően eltérő.  

 

4-1. ábra. A MASP-1 (A) és a MASP-2 (B) proteázokon szelektált SGMI inhibitor szekvenciák P4-P4' 
szegmensének szekvencia logói. A hasonló kémiai karakterű aminosavakat azonos színek jelölik. Szürkék a 
nem randomizált ciszteinek. 

4-2. ábra. Az SFTI vázon szelektált MASP-1 (A) és MASP-2 (B) inhibitorok P4-P4' szegmensének szekvencia 
logói (Kocsis Andrea doktori munkája nyomán). A logók színezése megegyezik  a 4-1. ábrán bemutatott 
logókéval. 
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A 4-2. ábrán – Kocsis Andrea munkája nyomán47 – az SFTI vázon nyert szekvencia logók 

láthatók a MASP-1 (A panel) és MASP-2 (B panel) enzimeken végzett szelekció után. A logók 

az SFMI inhibitorok (SFTI-alapú MASP inhibitor) P4-P4’ régióját mutatják, vagyis a fent 

bemutatott SGMI logóknak megfelelő részt. A logók színsémája megegyezik a fentebbi 

logókéval.  

A kétféle vázon nyert inhibitor mintázatok nagyon érdekes összehasonlításokat tesznek 

lehetővé. A P1 helyet vizsgálva azt láthatjuk, hogy az aminosav gyakoriságok a MASP-ok 

ismert elsődleges szubsztrát preferenciájának megfelelően alakulnak (arginin preferencia), 

ami alól csak az SGMI-2 inhibitor (SGPI-alapú MASP-2 inhibitor) mintázat kivétel, az SFMI-2 

mintázat a várakozásnak megfelel. Az inhibitor váztól függően kialakuló különbség okait nem 

lehetséges pusztán a szekvenciák elemzéséből feltárni. A jelenség megértését az 

SGMI/MASP komplexek szerkezetének meghatározása tette lehetővé (lásd később). Amint 

arra a bevezetőben is kitértem, az SFTI vázon a P1’ pozícióban álló szerin egy 

nélkülözhetetlen belső szerkezeti elem, ami az inhibitor fejlesztésbe nem vonható be 

eredményesen. Az SGPI vázon ez a pozíció nem vesz részt a belső szerkezet stabilizálásában, 

ellenben kölcsönhatásba kerül a gátolt proteázzal. Az SFTI vázon végzett szelekció során a P1’ 

pozícióban, a cél-enzimre való tekintet nélkül szinte kizárólag a vadtípusú szerin tért vissza, 

kihangsúlyozva annak megkerülhetetlen szerkezeti szerepét. Ez az oldallánc tehát a MASP 

proteázok szelektív felismerését nem segíthette elő.  

Ezzel szemben az SGPI vázon a MASP-1 és MASP-2 szelekció, egyféle, mégpedig enzimre 

jellemzően eltérő aminosav megjelenését eredményezte. A várakozásokat is felülmúlva a P1’ 

pozícióban alakult ki a legmarkánsabb különbség az SGMI-1 és SGMI-2 populáció között, ami 

minden bizonnyal kulcsszerepet játszhatott az inhibitorok nagyfokú szelektivitásában (lásd 

később). A P2’ pozícióban hasonlóság mutatkozik az SFTI és SGPI-2 alapú inhibitorok között: 

a MASP-1 inhibitoroknál a leucin a leggyakoribb, míg a MASP-2 inhibitorok esetében aromás 

aminosavak dominanciája látható.  

A P2 pozícióban a Bowman-Birk inhibitor családban (ide tartozik az SFTI molekula is) egy 

konzervált treonin található, ami egy hidrogénhíd hálózat részeként (a P1’ szerinnel együtt) 

központi szerepet játszik az inhibitor hurok merev szerkezetének fenntartásában. Ennek 

ellenére mind a MASP-1 mind a MASP-2 enzimeken végzett szelekció során a konzervált 

treonin helyét kizárólagos módon szerin vette át. Az SFTI/MASP komplexek modelljeit 

tanulmányozva Kocsis Andrea és munkatársai arra a következtetésre jutottak, hogy a P2 
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csoportot megkötő S2 zseb olyan kicsi, hogy ütközne a treonin metil-csoportjával47. Ez jól 

magyarázza a treonintól mindössze az említett metil-csoport hiányában különböző szerin 

oldallánc megjelenését, amely a treoninnal azonos módon képes hidrogénhíd kötés 

létrehozására. A P2 helyet a Pacifastin inhibitor családban (ide tartozik az SGPI-2 molekula is, 

lásd Bevezetés) is egy konzervált treonin oldallánc tölti be, ami szintén egy 

szerkezetstabilizáló hidrogénhíd kötésben vesz részt. Az SFTI szelekció alapján arra lehetett 

számítani, hogy ha a MASP enzimek S2 zsebe nem alkalmas a P2 treonin oldallánc 

megkötésére, akkor a treonin helyett itt is szerin fog megjelenni. Emiatt az SGPI könyvtárban 

ésszerűnek tűnt randomizálni ezt a pozíciót. Fentebb láthattuk, hogy a várakozásoktól 

eltérően mindkét MASP esetében teljes mértékben visszatért a vadtípusú P2 treonin.  

Az SGMI és az SFMI inhibitorok között szembetűnő eltérést látunk a P2, P1 és P1’ 

pozíciókban. A bevezetőben ismertetett kanonikus inhibitorok azonos módon, közel azonos 

gerinc konformációjú hurokkal kötődnek a proteázokhoz, ami az SFTI-SGPI viszonylatban is 

igaz. Ennek fényében, – ezen a ponton – érthetetlennek tűnt, hogy azonos enzimek azonos 

kötőhelyein, hogyan szelektálódhatnak ki eltérő aminosavak a kétféle, de azonos gerinc 

konformációjú inhibitor vázon. A paradoxont az SGPI/MASP komplexek szerkezetének 

megfejtése oldotta fel, amiről később a 4.2 fejezetben részletesen esik még szó.  

 

4.1.3 Az SGMI inhibitor variánsok rekombináns expressziója 

Az előző fejezetben bemutatott SGMI szekvencia logók alapján mindkét inhibitor 

populációból kiválasztottam 4-4 szekvenciát, köztük a pozíciónként leggyakoribb 

aminosavakból álló (konszenzus) szekvenciát illetve annak pontmutánsait. A variánsokat 

ezek után maltóz-kötő fehérje C-terminális fúziójaként E. coli bakteriális expressziós 

rendszerben termeltettem. Az Anyagok és módszerek c. fejezetben leírt tisztítási eljárás 

végére a variánsok a fordított-fázisú nagynyomású folyadékkromatográfiás/tömeg 

spektrometriás mérések (RP-HPLC/MS) alapján homogénnek bizonyultak. A 4-4 variáns P4-

P4’ régióba eső szekvenciáit, a variánsok számított és mért molekulatömegeit a Függelék F4-

3. táblázata foglalja össze.  

 

4.1.4 Az egyensúlyi gátlási állandók (KI) meghatározása MASP enzimeken 

Miután sikerült tiszta formában izolálni az inhibitorokat, mind a 8 variáns gátló hatását 

megmértem MASP-1 és MASP-2 enzimeken is. A mérés technikai részleteit az Anyagok és 
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módszerek c. fejezet tartalmazza. A gátlási állandók meghatározásához egy nagyaffinitású 

inhibitorok mérésére kifejlesztett módszert alkalmaztam101. Az eljárás során megmérjük az 

inhibitor koncentráció függvényében a szabad enzim egyensúlyi koncentrációját. A szabad 

enzim koncentrációját szubsztrát hozzáadásával, a kezdeti reakciósebesség mérésén 

keresztül határozzuk meg. Felmerülhet, hogy a szubsztrát hozzáadása esetleg eltolhatja az 

egyensúlyt, hiszen a szubsztrát az inhibitorral verseng a proteáz aktív helyéért. Ez 

befolyásolná a gátlási állandó mért értékét. Ha ez így lenne, akkor nem is valódi, hanem 

látszólagos gátlási állandót határoznánk meg. Ebből a valódi érték számolható lenne a 

szubsztrát koncentráció és a szubsztrát-enzim párra vonatkozó KM alapján. Ha azonban 

valóban szorosan (piko- vagy nanomólosan) kötő inhibitort mérünk, ez a probléma nem 

jelentkezik. Ilyen alacsony disszociációs állandó ugyanis rendkívül alacsony disszociációs 

sebességi állandóval párosul. Az enzim/inhibitor komplexek szétválásának üteme olyan 

alacsony, hogy a mérés szokásos időtartama (1-2 perc) alatt komplex bomlással nem kell 

számolnunk, tehát nem mozdul el a rendszer mérhető mértékben egy új egyensúly irányába. 

A módszer ugyanakkor alkalmas gyengébb gátlási interakciók jellemzésére is, ilyenkor viszont 

látszólagos, a valódinál magasabb gátlási állandót mérünk, amiből a valódi KI érték a fentiek 

szerint számolható.  

Elsőként a cél-enzimeken mértem meg az inhibitor variánsok gátló képességét. Ennek 

eredményét, az inhibitorok nevét és szekvenciáját a 4-1. táblázat foglalja össze. A MASP-1 

ellen szelektált variánsok hatékony gátlószernek bizonyultak, a leghatásosabb inhibitor 

variáns, 9-szer nagyobb affinitással gátolta a MASP-1-et, mint a leghatékonyabb SFTI-alapú 

MASP-1 inhibitor, az SFMI-1. Ez a variáns az SGMI-1 (SGPI-2-alapú MASP-1 inhibitor) nevet 

kapta. Ennek pontmutánsait – a KI adatok növekvő rendjében – a, b és c variánsoknak 

neveztem el (SGMI-1v(a-c)). A MASP-2 enzimen szelektált variánsok esetében még nagyobb 

affinitásbeli növekedést tapasztaltam. Itt a legjobb variáns, a szelektált konszenzus, 30-szor 

hatékonyabb MASP-2 inhibitornak bizonyult, mint a legpotensebb SFTI-alapú MASP-2 

inhibitor, az SFMI-2. A MASP-1 inhibitoroknál leírt séma szerint, a legerősebb variáns kapta 

az SGMI-2 (SGPI-2-alapú MASP-2 inhibitor) nevet, míg ennek variánsai (v(a-c)) a KI értékek 

növekedését reprezentálják. Az SGMI-2 és annak v(b) variánsa csupán a P1 helyükben 

különböznek. Ismerve, hogy szubsztrátokon a MASP-2 a P1 arginint preferálja a lizinnel 

szemben, figyelemreméltó, hogy a P1 helyen lizint tartalmazó SGMI-2 6-szor nagyobb 

affinitású, mint az ugyanitt arginint hordozó SGMI-2 v(b). A szekvencia logó alapján 



 53 

természetesen számítani lehetett erre. Mint később látni fogjuk, az SGMI-2/MASP-2 

szerkezet érthetővé teszi ezt a jelenséget. 

A gátlási állandók tulajdonképpen a MASP enzimek felszínét is jellemzik. Az SGMI 

inhibitorokkal végzett mérések alapján a MASP proteázok szubsztrát-kötő felszíne alkalmas 

arra, hogy nagy affinitással kössön szubsztrátszerű inhibitorokat, vagy más szemszögből 

nézve arra, hogy ilyen gátlószereket fejlesszünk ellene. Ugyanezt a következtetést az SFMI 

inhibitorok létrehozása még nem alapozta meg ilyen bizonyossággal.  

 

4-1. táblázat. Az SGMI szekvencia logó mintázatok alapján kiválasztott legerősebb MASP-1 és MASP-2 
inhibitor (rendre SGMI-1 és SGMI-2) valamint három további variánsuk (v(a-c)) P4-P4' szekvenciái, valamint a 
MASP-1 és MASP-2 enzimeken meghatározott egyensúlyi gátlási állandóik (KI). A táblázat utolsó oszlopában 
az egyes inhibitorok szelektivitási értéke látható, amelyet a nem cél-enzimen és a cél-enzimen mért KI 
értékek hányadosaként (KInc/KIc) határoztam meg. A variánsok közti eltérések színessel vannak kiemelve, az 
aláhúzott pozíció a P1. Összehasonlításképpen, a táblázatban szerepelnek a legerősebb SFTI alapú MASP-1 
(SFMI-1) és MASP-2 (SFMI-2) inhibitorok idevonatkozó gátlási értékei is. (n.d. = nincs detektálható gátlás). 

Inhibitor KI (nM) 
Cél-

enzim Név 
Szekvencia 

(P4-P4’) 
MASP-1 MASP-2 

Szelektivitás 

(KInc/KIc) 

 FCTRKLCY 7 58 000 8529 

v(a) MCTRKLCY 14 36 000 2714 

v(b) MCTRKLCW 20 6 000 303 
SGMI-1 

v(c) ACTRKLCW 27 20 000 735 

MASP-1 

SFMI-1  ICSRSLPP 65 1030 16 

 VCTKLWCN n.d. 6 ∞ 

v(a) VCTRLYCN 176 000 32 5449 

v(b) VCTRLWCN 87 000 35 2486 
SGMI-2 

v(c) VCTRLWCE 153 000 49 3116 

MASP-2 

SFMI-2  YCSRSYPP n.d. 180 ∞ 
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Az SGMI inhibitorok szelektivitásának meghatározásához az SGMI-1 inhibitorok 

gátlóképességét MASP-2 enzimen, az SGMI-2 inhibitorokét pedig MASP-1 enzimen is 

megmértem. Az idevonatkozó KI adatokat szintén a 4-1. táblázat tartalmazza. Az SGMI-2 

inhibitoroknál látható, hogy a MASP-1-et lényegesen gyengébben gátolják, mint a MASP-2-t. 

Maga az SGMI-2 variáns amellett, hogy a leghatékonyabb MASP-2 inhibitor, egyben a 

legszelektívebb is, hiszen valójában nem tudtam kimutatni MASP-1 gátlást. Ezek alapján az 

SGMI-2 tökéletesen MASP-2-szelektív inhibitor. Az SGMI-1 inhibitorok viselkedését még 

nagyobb várakozás övezte, mivel korábban az SFTI vázon csak a MASP-2 ellen sikerült 

szelektív inhibitort létrehozni, a MASP-1 ellen nem (lásd a 4-1. táblázatot). Ahogy a 

szekvencia mintázatok alapján sejteni lehetett, az SGMI-1 inhibitorok lényegesen kisebb 

affinitással kötődtek a MASP-2 enzimhez, mint a MASP-1-hez. Az inhibitorok közül az SGMI-1 

variáns szelektivitása (a nem cél-enzimen és a cél-enzimen mért KI értékek hányadosa) 

bizonyult a legnagyobbnak. A közel 104-szeres különbség alapján ez a variáns praktikusan 

MASP-1 szelektívnek mondható. A gátlási állandó mérések összegzéseként kijelenthetem, 

hogy az SGPI-2 vázon sikerült minden korábbinál erősebb és szelektívebb inhibitorokat 

létrehozni mind a MASP-1, mind a MASP-2 proteázok ellen. Gyakorlati értelemben mind az 

SGMI-1, mind az SGMI-2 monospecifikusnak tekinthető. 

 

4.1.5 Az SGMI inhibitorok hatása az egyes komplement útvonalakra  

Ennél a mérésnél két kérdésre kerestem a választ. Az egyik, hogy az SGMI inhibitorok milyen 

hatással vannak a lektin út aktiválódására. A másik az inhibitorok specifitásának kérdése volt 

a komplement rendszer többi proteázának vonatkozásában. A kérdések megválaszolására a 

legnagyobb affinitást mutató és egyben legszelektívebb két inhibitor, az SGMI-1 és az SGMI-2 

variánsok koncentrációjától függő útvonal szelektív komplement aktiválódást mértem 

Wieslab Compl 300 típusú esszében (WiElisa). A mérés módszertani részletei az Anyagok és 

módszerek c. fejezetben találhatók.  

A mérés szabványos 96-mintahelyes ELISA platformon zajlott. Az útvonal-szelektív aktiváció 

az útvonalakra jellemző aktivátor felszínnel váltható ki: a mintahelyek a klasszikus úthoz IgM-

mel, a lektin úthoz mannánnal, míg az alternatív út méréséhez Salmonella eredetű LPS-sel 

(lipo-poliszachariddal) voltak bevonva102. Azt, hogy a szelektív esszékben a másik két „nem 

odaillő” útvonal véletlenül se tudjon aktiválódni, a következő módokon érik el. A klasszikus 
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és a lektin út sporadikus aktiválódásának kivédésére a felismerő molekulákat (C1q, MBL) 

blokkoló antitesteket alkalmaznak, az alternatív út nem kívánt aktiválódását pedig a szérum 

kellő mértékű hígításával előzik meg.  

A mért jeleket százalékos arányban fejeztem ki, ahol 100%-nak az inhibitor hiányában kapott 

jelet, 0%-nak (háttér jel) pedig az általános komplement inhibitor, a FUT-175 jelenlétében 

detektálható jelet tekintettem. Ezt a normalizálást alkalmaztam az összes többi, később 

bemutatott lerakódás esszére is. A gátlás hatékonyságának kifejezésére az IC50 értéket 

használtam, ami a jel 50%-ra való csökkenéséhez szükséges inhibitor koncentrációt jelenti az 

adott kísérletes rendszerben.  

 

A mérések eredményét grafikus formában a 4-3. ábrán láthatjuk. A MASP-2 enzim a lektin út 

aktivációjának központi enzime, emiatt arra számítottam, hogy a MASP-2 szelektív SGMI-2 

inhibitor hatékonyan fogja gátolni a lektin utat. A mérés igazolta a várakozásokat, az SGMI-2 

(A panel) valóban nagyon hatékonyan, az SFMI-2 inhibitornál 150-szer jobban gátolta a lektin 

utat (�). Ugyanakkor a klasszikus (�) és az alternatív úton (�) beinduló komplement 

aktiválódásra az SGMI-2 egyáltalán nem volt hatással. Az utóbbi évek tanulmányaiból68; 69 

már tudni lehetett, hogy a MASP-1 szerepe nem elhanyagolható a lektin út aktivációjában. 

Ezt Kocsis Andrea doktori munkája47 is alátámasztotta. Ebben Andrea kimutatta, hogy a 

MASP-1 gátlásával is visszaszorítható bizonyos mértékben a lektin út aktivációja. Azt 

azonban, hogy pontosan milyen mértékben, MASP-1 szelektív inhibitor hiányában nem 

lehetett meghatározni. A kísérletekben használt SFMI-1 inhibitor ugyanis a MASP-1 mellett a 

4-3. ábra. Az SGMI-1 (A) és az SGMI-2 (B) inhibitorok hatása az egyes komplement útvonalakra a humán 
szérumban végzett WiElisa tesztben. A szimbólumok közül a teli kör, négyzet és háromszög sorrendben a 
lektin, a klasszikus és az alternatív útvonalakat jelölik. 
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MASP-2 enzimet is jelentős mértékben gátolta. Emiatt nagy izgalommal töltött el, hogy a 

valóban MASP-1 szelektív SGMI-1 vajon milyen hatással lesz a lektin útra. Legnagyobb 

meglepetésemre az SGMI-1 teljes mértékben, ráadásul az SGMI-2 inhibitornál is 

hatékonyabban gátolta a lektin út (�) aktivációját (B panel). Az SGMI-2 inhibitorhoz 

hasonlóan az SGMI-1 sem befolyásolta a klasszikus (�) és az alternatív úton (�) keresztüli 

komplement aktivációt. A mérés során a komplement aktiváció utolsó lépését, a membrán-

károsító komplex (C5b-9) kialakulását detektáltam. Ha egy adott útvonalon bármely lépést 

gátoljuk, az gátlásként jelentkezik ennél az utolsó lépésnél is. Mivel mindkét SGMI inhibitor 

hatástalan volt mind a klasszikus, mind az alternatív úton keresztül beinduló komplement 

aktivációra, ezért kijelenthetem, hogy az SGMI-k nem gátolják sem a klasszikus út korai 

proteázait (C1r, C1s), sem az alternatív út B és D faktorát, sem pedig a későbbi szakaszokban 

működő kétféle C3 és C5 konvertázt.  

A WiElisa mérések összegzése, hogy az SGMI inhibitorok a lektin út eddigi leghatékonyabb 

útvonal-szelektív inhibitorai. Az SGMI-1 inhibitorral kapott váratlan eredmény ezen felül egy, 

a korábbiaktól lényegileg eltérő lektin út aktivációs modellt is igényelt. Olyat, amelyben a 

MASP-1 enzimnek nem segéd, hanem éppenséggel központi, megkerülhetetlen szerepe van. 

 

4.1.6 Az SGMI inhibitorok véralvadásra gyakorolt hatása 

Még mielőtt az aktiváció mechanizmusának felderítésébe kezdtem volna, szerettem volna 

megtudni, vajon az SGMI inhibitorok befolyásolják-e a véralvadási kaszkádot. Ennek 

fontossága igencsak érthető, ha figyelembe vesszük, hogy inhibitorainkat később 

állatkísérletekben, illetve távlati célként humán vonatkozásban is a véráramba juttatva 

szeretnénk vizsgálni. A mérésekben a Debreceni Egyetem hematológus munkatársa, Szász 

Róbert volt segítségünkre. Három, a klinikai gyakorlatban rutinszerűen alkalmazott 

véralvadási tesztet végeztünk el SGMI-1 illetve SGMI-2 jelenlétében és inhibitorok nélkül. Az 

aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI) mérésekor a véralvadás belső (kontakt) útvonalát, 

és ezen keresztül a XIIa, XIa, Xa, IXa faktorok és a trombin működőképességét vizsgáljuk. A 

protrombin idő (PI) mérése, a véralvadás külső útvonalát, ezáltal a VIIa és Xa faktorok, 

valamint a trombin működését méri. A trombin idő a (TI) az aktivált trombin közvetlen 

hatását méri a véralvadásra. A mérés során inhibitoraink 5μM koncentrációban voltak jelen, 

ami a KI értékek majdnem 1000-szerese. Ezen a koncentráción a korábban részletezett 

WiElisa mérés alapján mindkét inhibitor tökéletesen gátolja a lektin utat. A véralvadási 
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tesztek eredményeit az 4-2. táblázat mutatja be. Röviden összefoglalva azt látjuk, hogy az 

SGMI inhibitorok egyik esszében sem lassították a véralvadás folyamatát. Tehát 

kijelenthetem, hogy sem az SGMI-1, sem az SGMI-2 nem gátolja a fentebb felsorolt 

véralvadási faktorok egyikét sem.  

 

 

A MASP-1 enzim több szempont alapján hasonlónak tekinthető a trombinhoz. Ezek közül a 

legszembetűnőbb az átfedő természetes szubsztrát készlet. A fibrinogén, a XIII faktor és a 

PAR-4 receptor41; 103; 104 is szubsztrátja mindkét proteáznak. A közös szubsztrátok hasonló 

szubsztrát-kötő felszínre utalnak. Ezért nem lett volna meglepő, ha az SGMI-1 inhibitornál 

trombin gátlást is tapasztaltunk volna. A korábban kifejlesztett SFMI-1 a fentiekkel 

összhangban, ha gyengén is, de mérhető módon gátolja a trombint. Az SGMI variánsokra 

vonatkozó véralvadási eredmények ennek lehetőségét azonban egyértelműen kizárják. Tehát 

az SGMI inhibitorokat valóban monospecifikusnak tekinthetjük.  

Gál Péter csoportja külföldi együttműködés keretében kimutatta, hogy a MASP-1 hozzájárul 

a vérrögképződéshez105, tehát a lektin út és a véralvadási kaszkád között funkcionális 

kapcsolat van. Méréseink nem állnak ellentmondásban ezzel a felismeréssel, ellenben arra 

utalnak, hogy a véralvadási kaszkád kísérletes aktivációja nem vonja maga után a MASP-ok 

aktiválódását. Pontosabban, ha történne is MASP aktiválódás, az nem befolyásolja a 

kísérletesen beindított véralvadás sebességét. 

 

4.1.7 Az SGMI inhibitorok hatása a C3 lerakódásra 

A C3 komponens hasítása, majd a nagy fragmentum (C3b) lerakódása, a komplement 

rendszer központi eseménye. Egyrészt azért, mert ennél a pontnál fut össze a három 

aktivációs útvonal, másrészt azért, mert ez a komplement komponens rendelkezik a 

legerősebb sejt-jelölő (opszonizációs) hatással. Ráadásul a membránkárosító komplex (C5b-

9) összeszerelődésének is előfeltétele a C3b komponenst is tartalmazó C5 konvertáz 

kialakulása. Ezenkívül a gyári WiElisa tesztben a MASP-ok működését kizárólag az MBL 

 APTI (s) TI (s) PI (s) 

SGMI-1 26,0 22,3 11,1 
SGMI-2 25,0 22,4 11,0 
Kontrol 25,5 22,4 11,1 

 
4-2. táblázat. Az SGMI inhibitorok hatása a véralvadásra, a három, standard klinikai teszt alapján. 
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felismerő molekulával alkotott komplex részeként tudtam vizsgálni. Ugyanakkor, azt is 

szerettem volna megtudni, hogy vajon más felismerő molekulához kapcsolódva is 

kimutatható-e a MASP-1 eddig rejtett központi szerepe.  

Az ELISA-típusú esszében végzett C3 lerakódási tesztben ezért mannán mellett acetilált BSA-t 

(acBSA; acetilált szarvasmarha szérum albumin) is használtam a mintahelyek burkolásához. A 

mannán-felszínen az MBL-en keresztüli, míg az acBSA-felszínen elsősorban a fikolin-3 (a 

vérben legnagyobb koncentrációban jelenlévő fikolin) molekulán keresztüli aktivációt 

mérhetjük106. A C3b fragmentum lerakódását hígított humán szérumban mértem az SGMI-1 

és SGMI-2 koncentrációjának függvényében (a részletes mérés leírás az Anyagok és 

módszerek c. fejezetben található). Ebben a kísérletes elrendezésben a C3b lerakódásához 

szükséges C3 hasítást a lektin út C4b2a összetételű C3 konvertáza végzi.  

Mivel a lektin úton kizárólag a MASP-2 hasít C4 komponenst, a C4b2a C3 konvertáz 

képződéséhez feltétlenül szükség van aktív MASP-2 jelenlétére. Ezért várakozásom az volt, 

hogy az SGMI-2 inhibitor gátolni fogja a C3b lerakódását. A kísérlet a várakozásnak megfelelő 

eredményre vezetett mind az MBL (●), mind a fikolinon (○) keresztüli aktiváció esetén (4-4. 

ábra, B panel).  

A WiElisa eredményekből már tudtam, hogy az SGMI-1 a MASP-1 gátláson keresztül 

megakadályozta a C5b-9 képződését. Ebben a kísérletben megvizsgált fő kérdés az volt, hogy 

a MASP-1 most feltárt központi szerepe valamilyen C3 konverziót megelőző, C3 hasítással 

kapcsolatos, vagy C3 konverziót követő aktivitásának köszönhető-e. Ha ez a központi szerep 

megelőzi a C3 konverziót, akkor az SGMI-1 a C3b lerakódást is tökéletesen gátolni fogja.  

Amennyiben a MASP-1 maga is C3-konvertáz lenne, úgy az SGMI-1 ebben az esszében 

részleges gátlást eredményezne, hiszen közvetlenül meggátolná a MASP-1 C3 hasítását, 

miközben a nem gátolt MASP-2 által létrehozott C3 konvertáz akadálytalanul működhetne. 

Ha azonban a MASP-1 fő funkciója egy C3 konverziót követő aktivitás, például a C5 hasítás 

lenne, az ugyan megmagyarázná az SGMI-1 inhibitorral kapott WiElisa eredményt, de ebben 

az esetben az SGMI-1 inhibitor nem blokkolhatná a C3b lerakódás folyamatát.  

A 4-4. ábrán bemutatott grafikon tanúsága szerint az SGMI-1 (A panel) még az SGMI-2 

inhibitornál is hatékonyabban gátolta a C3b lerakódást mind az MBL (●), mind a fikolin (○) 

által kiváltott aktiváció esetében. Ez a kísérlet tehát további bizonyíték arra, hogy a MASP-1-



 59 

nek központi szerepe van a lektin út aktivációjában, és rámutat arra is, hogy ezt a hatását a 

C3 konverziót megelőző folyamatban fejti ki.  

Lényegét tekintve mindkét SGMI inhibitorral azonos eredményt kaptam a mannánnal, és az 

acBSA-val aktivált kísérletekben is. Ez utóbbi eredmények arra utalnak, hogy az MBL és 

fikolin komplexek azonos, de a korábbi ismereteinktől eltérő módon aktiválják a 

komplement rendszert, méghozzá egy olyan mechanizmussal, amelyben a MASP-1 

megkerülhetetlenül fontos komponens.   

 

4.1.8 Az SGMI inhibitor hatása a C4 lerakódásra 

Ez a kísérlet az előzővel módszertanilag szinte azonos. A legfőbb eltérés, hogy a komplement 

aktiváció folyamatát egy még korábbi fázisban, a C4b fragmentum lerakódásánál olvastam ki. 

Ezt leszámítva, minden egyéb a C3 lerakódásnál leírtakkal megegyezően zajlott: hígított 

humán szérumból mutattam ki komplement lerakódást az SGMI-1 és az SGMI-2 inhibitorok 

koncentrációjának függvényében. A komplement rendszert itt is kétféleképpen mannánnal 

és acBSA-val is aktiváltam. A lektin út aktivációja során kizárólag a MASP-2 hasítja a C4 

komponenst. Ennek ismeretében arra számítottam, hogy az SGMI-2 gátolja majd a C4 

lerakódását. Ez a tulajdonképpeni kontrol kísérlet az elvárásoknak megfelelően alakult mind 

az MBL, mind a fikolin komplexek esetében. A gátlási görbéket a 4-5. ábra (B) grafikonja 

mutatja be.  

Az előző kísérletben azt láthattuk, hogy a MASP-1 gátlása megakadályozta a C3 lerakódást. 

Ebből a fent ismertetett módon az következett, hogy a MASP-1 egy olyan szubsztrátot hasít, 

4-4. ábra. Az SGMI-1 (A) és az SGMI-2 (B) inhibitorok hatása a C3 lerakódásra, mannánal (●) és acBSA-val (○) 

aktivált humán szérumban. 
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aminek terméke elengedhetetlen a C3 konvertáz keletkezéséhez. Ebben a kísérletben 

kiderült, hogy az SGMI-1 a C4 lerakódást is teljes mértékben gátolja (4-5. ábra, A panel). Ez 

újfent igazolta, hogy a MASP-1 központi szerepét a C3 hasítást megelőző lépésben fejti ki. 

Ugyanakkor tudjuk, hogy a MASP-1 nem képes a C4 komponens hasítására. Erre a lektin út 

proteázai közül kizárólag a MASP-2 képes. Az SGMI-1 viszont nem gátolja a MASP-2 enzimet. 

Arra a kérdésre, hogy a MASP-2 enzim aktivitását hogyan lehet – ráadásul tökéletes 

mértékben - egy szelektív MASP-1 inhibitorral gátolni, egyetlen logikus magyarázatot 

találtam, ami azonban egy meglepő feltételezéshez vezetett.  

A magyarázat az, hogy normál humán szérumban a MASP-2 zimogének aktiválását kizárólag 

a MASP-1 enzim végzi. A meglepő feltételezés tehát az, hogy annak ellenére, hogy MASP-1 

hiányos szérumban illetve in vitro kísérletekben kimutatható, hogy a MASP-2 képes 

önaktiválódni, normál humán szérumban ez a potenciális képessége nem jelentkezik. Ennek 

ellenőrzésére a következő kísérletet végeztem el. 

 

4-5. ábra. Az SGMI inhibitorok hatása a C4 lerakódásra. (A) az SGMI-1, (B) az SGMI-2 inhibitorok hatását 

mutatja mannán (●) és acBSA (○) felszínen aktivált humán szérumban. 
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4.1.9 Az SGMI inhibitorok hatása a C4 lerakódásra felaktivált szérumban  

A korábban leírt komplement lerakódás mérések (WiElisa, C3 és C4 lerakódás) során még 

azelőtt a szérumhoz adtam az inhibitorokat mielőtt a szérum az aktivátor felszínnel 

találkozott volna. A szérumban a MASP proteázok inaktív, zimogén formában vannak jelen a 

felismerő molekula komplexben. Amint a felismerő komplex az aktivátor felszínen 

megkötődik, kezdetét veszi a MASP proteázok aktiválódása, amelyet az SGMI inhibitorokkal 

befolyásoltam. Ezek a kísérletek arra a megállapításra vezettek, hogy az SGMI-1 inhibitorral a 

MASP-2 proteáz inaktív, zimogén formában tartható a MASP-1 enzim aktivitásának gátlásán 

keresztül. Másként megfogalmazva arra, hogy az SGMI-1 gátolja a lektin út első proteolítikus 

lépését: a MASP-2 zimogén MASP-1 általi aktivációját. Ebben a kísérletben azt szerettem 

volna megvizsgálni, hogy vajon ez a feltevés helyes-e; vagyis hogy az SGMI-1 inhibitor általi 

gátlás valóban elmarad-e abban az esetben, ha a MASP proteázok már az inhibitorok 

hozzáadása előtt felaktiválódtak. A mérés részletes leírása az Anyagok és módszerek c. 

fejezetben található.  

Az inhibitorok monospecifitásának köszönhetően egyértelmű választ kaptam a feltett 

kérdésre: az SGMI-2 inhibitor gátolta a C4 lerakódást (4-6. ábra B panel), míg a MASP-1 

gátlása (4-6. ábra A panel) egyáltalán nem volt hatással a folyamatra. A kétféle C4 lerakódási 

kísérletből következik, hogy a MASP-1 elsődleges hozzájárulása a lektin út aktivációjához a 

MASP-2 aktiválása.  

 

 

4-6. ábra. Az SGMI inhibitorok hatása a C4 lerakódásra, mannánon (●) és acBSA-n (○) előzőleg felaktivált 

humán szérumban. 
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4.1.10 Az SGMI inhibitorok gátló hatásának időfüggése  

A fentebb bemutatott komplement lerakódás eredmények által arra a következtetésre 

jutottam, hogy a korábbi tanulmányokkal ellentétben a MASP-1 hozzájárulása a lektin út 

aktiválódásához nem pusztán jelentős, hanem kizárólagos: MASP-1 nélkül nincs komplement 

aktiváció. Ezek az eredmények azonban végpontmérések voltak: a komplement aktivációt 

(inhibitorok jelenlétében vagy hiányában) többnyire egy 30 perces inkubáció után 

leállítottam és a kérdéses komplement hasítási termék mennyiségét antitestekkel mutattam 

ki. Ezért szerettem volna a gátlás időbeliségéről is adatot gyűjteni. Elsősorban arra voltam 

kíváncsi, hogy MASP-1 gátláson keresztül tartósan meg lehet-e előzni a MASP-2 

aktiválódását.  

 

C4 lerakódást vizsgáltam, mivel ezen keresztül közvetlenül a MASP-2 aktivitást tudtam 

mérni. A hígított humán szérumot mannánnal bevont felszínen inkubáltam SGMI-1 (�), 

SGMI-2 (�) jelenlétében, inhibitorok hiányában (▲), valamint FUT-175 inhibitor mellett (▼). 

Az eredmény a 4-7. ábrán látható. Inhibitorok nélkül a C4 lerakódás körülbelül egy óra alatt 

érte el a maximális értéket. Az SGMI-2 a folyamatot tartósan legátolta: még 2 óra elteltével 

is csak 10%-nyi aktivitás látszik. Ami még érdekesebb, hogy az SGMI-1 inhibitorral kapott 

görbe együtt fut az SGMI-2 inhibitorral kapott kontrol görbével. Vagyis a MASP-1 gátlásán 

keresztül permanensen megelőzhető a MASP-2 felaktiválódása.  

4-7. ábra. Az SGMI inhibitorok lektin út aktivációra gyakorolt hatásának időfüggése. Mannánnal borított 
felszínen aktivált humán szérumban mértem C4 lerakódást az SGMI-1 (�) és az SGMI-2 (�) jelenlétében, 
kontrolként pedig inhibitorok hiányában (▲), valamint FUT-175 inhibitor mellett (▼). Az x-tengelyen az az 
időtartam szerepel, amennyi ideig a lektin út a mannánnal borított felszínen aktiválódhatott. 
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Ebből az eredményből is az a korábban említett központi jelentőségű új felismerés adódik, 

hogy MASP-1 jelenlétében (normál humán szérumban), de aktivitásának hiányában, nem 

nyilvánul meg a MASP-2 jól ismert önaktiváló képessége32. Az eddigiekben bemutatott 

kísérletek egy új, a korábbi mechanizmustól lényegileg eltérő lektin út aktivációs modell 

alapjait fektették le, amelyben a MASP-1 proteáznak központi szerepe van. Az eddigi 

méréseket azonban jelentős mértékben (50-100-szorosra) hígított humán szérummal 

végeztem. Azt is szerettem volna ezért megtudni, hogy a MASP-1 központi szerepe 

kimutatható-e fiziológiás vagy ahhoz közeli körülmények között is. Ehhez az alábbi 

kísérleteket végeztem el. 

 

4.1.11 Az SGMI inhibitorok hatása a komplement lerakódásra 1:1 arányban hígított humán 

szérumban 

Ezzel a méréssel elsősorban annak a lehetőségét szerettem volna megvizsgálni, hogy az 

eddig bemutatott váratlan eredmények vajon nem lehetnek-e a szérum jelentősmértékű 

hígításából fakadó műtermékek. Ezen aggodalmam eloszlatását annak ellenére is fontosnak 

tartottam, hogy a nagy hígítású szérummal végzett tesztek általánosan elfogadottak; a 

WiElisa például egy standardizált, orvosi diagnosztikai esszé. Fiziológiáshoz közeli 

körülmények között szerettem volna mindhárom útvonal működését az SGMI inhibitorok 

jelenlétében megfigyelni. Intakt humán szérummal nem dolgozhattam, mivel az inhibitorok 

hozzáadása mindenképpen hígulást eredményezett volna. Ezért a mérést úgy állítottam be, 

hogy az inhibitorok hozzáadásával a szérum szerény mértékben, mindössze a kétszeresére 

híguljon. A mérés részletes leírása az Anyagok és módszerek c. fejezetben olvasható.  

A kísérletet elvégezve megnyugvással tapasztaltam, hogy lényeget tekintve az SGMI-1 és az 

SGMI-2 (4-8. ábra, A és B panel) inhibitorral végzett mérések a WiElisa méréssel megegyező 

eredményre vezettek. Az új modell igazolása szempontjából a legfontosabb eredmény az, 

hogy a lektin út (�) teljes mértékben gátolható az SGMI-1 inhibitorral a MASP-1 szelektív 

gátlásán keresztül. Az SGMI inhibitorok útvonal szelektivitását is megerősítette ez a kísérlet, 

hiszen az SGMI inhibitorok sem a klasszikus (�) sem az alternatív út (�) aktiválódását nem 

befolyásolták. 

 

Az itt bemutatott útvonal-specifikus méréseket kétszeresen hígított humán szérumban 

végeztem. Fölmerülhet a kérdés, hogy ez a kétszeres hígulás fiziológiásan lényegesnek 
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tekinthető-e vagy sem. A kérdés még pontosabban az, hogy a szérum fehérjék 

koncentrációjának a felére való csökkenése okozhat-e lényegi eltérést a komplement 

aktiváció mechanizmusában. Mivel a szérum fehérjék (köztük a komplement komponensek) 

fiziológiás referencia tartományát is körülbelül kétszeres faktoron belül szokták megadni, az 

előző kérdésre egyértelmű nemmel válaszolhatunk.  

 

 

A szérumban a véralvadási rendszer bizonyos fehérjéinek kivételével minden oldatfázisú 

vérfehérje jelen van, ráadásul még a kétszeres hígítás után is tulajdonképpen a fiziológiás 

koncentráció tartományon belül. Az a tény, hogy ebben az esszében is megkerülhetetlen 

komponensnek bizonyult a MASP-1, nagyon erős indikáció arra nézve, hogy a lektin út 

aktivációjának új modellje in vivo is érvényes (a modell részletes ismertetésére a 

Következtetések c. fejezetben kerül sor). Ennek ellenére, szerettem volna az SGMI 

inhibitorokat és a modell érvényességét a fiziológiás körülményeket még ennél is jobban 

megközelítő környezetben is letesztelni. Mivel in vivo kísérletekre nem volt lehetőség, ex 

vivo, teljes humán vérben mértem meg az SGMI inhibitorok hatását.   

 

4.1.12 Az SGMI inhibitorok hatása a C3 lerakódásra teljes vérben   

Több szempontból is izgalmas volt ez a mérés. Elsősorban azért, mert egy valódi, teljes 

emberi szöveten vizsgálhattam az SGMI inhibitorok hatását. A vérben a komplement 

rendszer a maga teljességében van jelen, hiszen az oldatban lévő komponensek mellett a 

vérsejtek felszínén a membrán-kötött komplement komponensek, receptorok és szabályzó 

4-8. ábra. Az SGMI-1 (A) és az SGMI-2 (B) inhibitorok hatása a szelektíven aktivált lektin (●), klasszikus (■) és 
alternatív (▲) utakra 1:1 arányban hígított humán szérumban.           
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fehérjék is jelen vannak. Ezen túlmenően a vérben megtalálható a veleszületett és az adaptív 

immunitás szinte minden fontos komponense: makrofágok, granulociták, limfociták, az 

általuk kibocsátott mediátorok, emellett a véralvadási rendszer valamennyi komponense, 

vérlemezkék, vörösvérsejtek, amelyek mind-mind befolyással lehetnek a komplement 

rendszer működésére. Más szempontból a várható technikai nehézségek okoztak izgalmat, 

hiszen útvonal szelektív komplement aktiválódást teljes vérből korábban még senki nem 

mért. A mérés elsődleges célja az volt, hogy teszteljem, vajon a MASP-1 gátlásán keresztül 

teljes vérben is leállítható-e a lektin út aktivációja. Ebben a mérésben a funkcionalitásra 

helyeztem a hangsúlyt. Egy központi, önálló végrehajtó funkcióval bíró komponens 

mennyiségi változását kívántam megfigyelni, ezért C3 lerakódást mértem. A mérést ELISA-

típusú esszében végeztem, ismét Szász Róbert segítségével. Az első probléma a vérrel az, 

hogy az érpályát elhagyva megalvad, ami lehetetlenné tenné a mérést. Ennek 

megakadályozására leggyakrabban kalciumionokat megkötő anyagokat, például citromsavat 

vagy EDTA-t szoktak alkalmazni. Ezek ebben az esetben nem jöhettek szóba, hiszen a lektin 

út aktivációja is kalciumion-függő. Ezért a vérhez specifikusabb véralvadás gátló szert, 

hirudint adtunk. Ez egy rendkívül hatékony és szelektív természetes trombin inhibitor, ami a 

komplement rendszerre nincs közvetlen hatással. Ennek a mérésnek is az Anyagok és 

módszerek c. fejezetben találjuk meg a részletes leírását. 

 

 

 

A 4-9.B ábrán látható, hogy az SGMI-2 inhibitorral teljesen gátolható a C3 lerakódás. Az 

SGMI-2 inhibitorral kapott eredmény ismét egyfajta kontrolként szolgált, amiből kiderült, 

4-9. ábra. Az SGMI-1 (A) és az SGMI-2 (B) hatása a C3 lerakódásra hirudin-kezelet teljes humán vérben. 
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hogy teljes vérből is lehetséges szelektíven lektin útvonal aktivitást mérni. Valódi 

újdonsággal azonban az SGMI-1 inhibitor szolgált, hiszen a 4-9.A ábrán látható módon teljes 

vérben is képes volt a lektin út leállítására. A teljes vérben kapott eredmények hitelt 

érdemlően támasztják alá azt az új felismerést, hogy fiziológiás körülmények között a MASP-

1 a lektin út aktiváció elengedhetetlen komponense.  

 

4.1.13 Az IC50 értékek  

Az eddigiekben a görbék kiértékelésénél elsősorban azt hangsúlyoztam, hogy az adott 

esszében van-e gátlás, vagy nincs. Ugyanakkor a gátlás hatékonyságát is jellemezni lehet a 

grafikonokon feltüntetett IC50 értékkel. Az IC50 (Inhibitory Concentration 50%) nem fizikai 

állandó, hanem egy tapasztalati érték, ami a kísérlet során mért jel felére való 

csökkentéséhez szükséges inhibitor koncentrációt jelenti. Ezt kizárólag egy konkrét kísérletes 

elrendezéssel együtt lehet egy gátlási folyamat jellemzésére használni. Így például 

összehasonlíthatjuk a mannánnal aktivált C3 lerakódás SGMI-1 és SGMI-2 inhibitorok 

jelenlétében kapott eredményeit, de a mannánnal és acBSA-val aktivált lerakódások 

esetében kapott IC50 számértékek egymással történő összehasonlítása nem informatív. 

Ugyanakkor bizonyos értelemben mégis összehasonlíthatjuk az eltérő esszék eredményeit is: 

például ha az azonos tesztekben, de különböző SGMI inhibitorokkal kapott IC50 értékek 

hányadosait vetjük össze a különböző esszék esetében (lásd 4-3. táblázat).  

Az összehasonlításokat a szérumból mért C4 lerakódással kezdem. Ebben az esetben a 

legtisztább a kép, hiszen C4 hasításra csak a MASP-2 képes, a MASP-1 nem. Ebben a tesztben 

(4-5. ábra) azt kaptam, hogy az SGMI-1 az aktivátor felszíntől függően 1,3-szor (mannánon) 

ill. 1,7-szer (acBSA-n) hatékonyabban gátolja a C4 lerakódást, mint az SGMI-2. Az SGMI 

inhibitorok hatékonysága közti különbségnek több oka is lehet. Egyrészt fakadhat abból, 

hogy az SGMI-1 jóval lassabb folyamatot gátol, mint az SGMI-2. A zimogén MASP-2 MASP-1 

általi hasítása (kcat/KM= 1,1*104 M-1*s-1; lásd Függelék F5-1. ábra) körülbelül 50-szer lassabb, 

mint a C4 MASP-2 általi hasítása (kcat/KM= 5,5*105 M-1*s-1)41. Egy másik magyarázat az lehet, 

hogy az SGMI-1 inhibitor nagyobb affinitással kötődik zimogén MASP-1-hez, mint az SGMI-2 

a zimogén MASP-2-hez. A C4 lerakódást követő folyamatokban (C3 lerakódás és a C5b-9 

kialakulása) az SGMI-1 kivétel nélkül még hatékonyabbnak bizonyult az SGMI-2-nél, mint a 

C4 lerakódás folyamatában, és habár a hatékonyságok közti különbségek szerénynek, esetleg 
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elhanyagolhatónak tűnnek, úgyvéltem mégis érdemes végiggondolni a jelenség lehetséges 

okait.  

 

Komplement 

lerakódási teszt  
Felismerő 

molekula 
C4 C3 C5b-9 

MBL 1,3 1,7 1,6 
IC50 SGMI-2/ IC50 SGMI-1 

Fikolin 1,7 3 - 
 
4-3. Táblázat. Az SGMI-1 és az SGMI-2 inhibitorokkal kapott fél-gátlás (IC50) értékek arányának alakulása a 
különböző komplement fragmentum lerakódási tesztekben. (C5b-9 lerakódást nem mértem fikolin-MASP 
komplexeken). 

 

Ha a MASP-1 valóban hasítana közvetlenül C3-at, amiről az irodalomban ellentmondásos 

eredmények születtek68, az megmagyarázná az SGMI-1 C4 esszékben tapasztaltnál is 

nagyobb relatív hatékonyságát a C3 és a C5b-9 lerakódás gátlásában. Ugyanakkor, ebben az 

esetben az SGMI-2 inhibitorral nem lehetne teljes mértékben gátolni a C3 hasításon túli 

komplement eseményeket, hiszen totális MASP-2 gátlás esetén is jelentkezne a gátolatlan 

MASP-1 C3-hasító hatása. Mivel minden esszében teljes gátlást tudtam elérni az SGMI-2 

inhibitorral, ezért az eredményekből az következik, hogy normál humán szérumban a MASP-

1 nem, vagy csak jelentéktelen mértékben hasít közvetlenül C3-at.  

Több tanulmányban is kimutatták, hogy a MASP-1 közvetlenül képes C2 hasításra41; 107, 

ennek az aktivitásnak a biológiai jelentősége azonban eddig vitatott volt. Ha azonban ez az 

aktivitás számottevő mértékű volna, az teljes összhangban állna valamennyi eddig 

bemutatott komplement lerakódási teszt eredményével. A monospecifikus SGMI inhibitorok 

segítségével immár lehetőség nyílt az egyes MASP enzimek C2 hasításban betöltött 

szerepének mennyiségi meghatározására is.  

 

4.1.14 A MASP-ok szerepe a C2 aktiválásban          

Ennek a mérésnek az volt a célja, hogy meghatározzuk, vajon a MASP-1 és a MASP-2 

egymáshoz képest milyen mértékben járulnak hozzá a C4b2a típusú C3 konvertáz C2a 

komponensének létrehozásához. Az én szerepem ebben a mérésben az volt, hogy 

kifejlesztettem, és előállítottam a méréshez elengedhetetlen monospecifikus MASP-1 illetve 

MASP-2 inhibitorokat. Az alább bemutatott mérést Kocsis Andrea végezte.  
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Ez a mérés is ELISA típusú esszében zajlott (a módszertani részletekért lásd az Anyagok és 

módszerek c. fejezetet). A következőkben a kísérletes megközelítés elméleti hátterét 

foglalom röviden össze. A C2 lerakódását nehéz lett volna az eddig bemutatott tesztekkel 

analóg módon detektálni, mivel a C2 enzimatikus fragmentuma (C2a) nem kovalens módon, 

hanem a C4b-hez másodrendű kötőerőkkel kapcsolódva rögzül a felszínen. Ezért egy másik 

utat választottunk: a C3 lerakódáson keresztül mértük a C2 hasítást. Ennek a megoldásnak az 

volt a további előnye, hogy funkcionális szempontból közelíthettük meg a kérdést. Nem 

pusztán C2-hasítást határoztunk meg. Azt tudtuk megmérni, hogy milyen arányban épül be 

C2a a C4b2a összetételű C3 konvertázba külön a MASP-1 illetve a MASP-2 aktivitásának 

köszönhetően.  

A mérés eredménye a 4-10. ábrán látható. A gátolatlan jelhez képest a C3 lerakódás 40%-ban 

ment végbe az SGMI-1 inhibitor jelenlétében, vagyis a MASP-2 aktivitásának köszönhetően. 

Ezt pontosan kiegészítette a MASP-1 aktivitása, amelyet az SGMI-2 inhibitor jelenlétében 

tudunk kimérni, hiszen itt a gátolatlan jel 60%-ának megfelelő mértékű C3 lerakódást 

kaptunk. Ha mindkét inhibitor egyszerre volt jelen, akkor a FUT-175 inhibitorral kapott 

háttérnek megfelelő C3 lerakódást mértünk. A monospecifikus SGMI inhibitorokkal tehát 

arra a meglepő eredményre jutottunk, hogy a C3 konvertáz képződéshez szükséges C2 

hasítást nagyobb részben nem a központi enzimnek számító MASP-2, hanem a 

segédenzimnek gondolt MASP-1 végzi normál humán szérumban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-10. ábra. A MASP enzimek egyedi hozzájárulása a C2 hasításhoz. Az enzimek mennyiségi hozzájárulását
a funkcióképes C2 hasításhoz a monospecifikus SGMI inhibitorok segítségével, C3 lerakódás mérésén 
keresztül tudtuk meghatározni. (A kísérletet Kocsis Andrea végezte). 
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4.2 Az SGMI/MASP komplexek kristályszerkezete 

 

A lektin út proteázai szerkezeti szempontból kevésbé feltártak mint a klasszikus vagy az 

alternatív út proteázai. Eddig mindössze öt MASP szerkezetet publikáltak, ezek közül kettő 

nem-katalitikus fragmentum, egy pedig zimogén konformációjú enzim. Aktív konformációjú 

szerin proteáz doménről mind a MASP-1 (PDB ID: 3gov), mind a MASP-2 (PDB ID: 1q3x) 

esetében is csak egyetlen szerkezet ismert. A zimogén és az aktív enzim szerkezetének 

összehasonlításával sikerült a MASP-2 önaktiváló képességének szerkezeti alapját feltárni32. 

Mivel a MASP proteázokkal korábban nem születtek komplex kristályszerkezetek, a 

szubsztrát-kötő felszín feltérképezésére nem nyílt lehetőség. 

Természetes szubsztráttal összekristályosítani a MASP enzimeket komoly kihívást jelent, 

mivel a MASP szubsztrátok meglehetősen nagyméretű fehérjék. Ráadásul, ha nem a 

termék/proteáz, hanem a szubsztrát/proteáz kölcsönhatást szeretnénk tanulmányozni, 

akkor minden bizonnyal csak a MASP proteáz egy inaktív mutánsával dolgozhatnánk. Ilyen 

variáns használata csak közelítő információt szolgáltatna a vad típusú enzim működéséről.  

A szubsztrát-kötő felszín feltérképezésére alternatív megoldást kínál a szubsztrátszerű 

kanonikus inhibitorral alkotott komplex szerkezetének meghatározása. Erre korábban a 

MASP-ok (és az összes többi komplement proteáz) esetében azért nem volt lehetőség, mert 

korábban nem volt ismert kanonikus inhibitora az említett proteázoknak. Elsőként az SFMI 

inhibitorok kínáltak erre lehetőséget, de – feltehetőleg az SFMI inhibitorok mérsékelt 

affinitása miatt – a szerkezet meghatározást célzó próbálkozások nem vezettek eredményre.  

A lényegesen nagyobb affinitású SGMI inhibitorok újabb lehetőséggel szolgáltak. Az SGMI-

2/MASP-2 komplex szerkezet megoldásának teljes folyamatát a tisztított fehérjék 

összekristályosítástól kezdve Harmat Veronika végezte. Az SGMI-1/MASP-1 komplex 

kristályosítását és az adatgyűjtést magam végeztem, az adatokat pedig Fodor Krisztián és 

Harmat Veronika dolgozták fel. Az adatgyűjtés és a szerkezet megoldás/finomítás 

statisztikáit a Függelék F4-4. táblázata tartalmazza.   

 

4.2.1 Az SGMI/MASP komplexek általános jellemzése 

A MASP-2 SGMI-2 inhibitorral alkotott komplexének 1.28 Å felbontású szerkezetében (PDB 

ID: 3tvj) a proteáz aktívhelyét és az inhibitor proteázkötő szegmensét is kanonikus 

konformációban találjuk. A kanonikus inhibitorok elsődleges proteázkötő régióját általában a 
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P3, P3’ pozíciók által határolt szegmensként határozzák meg108. A Pacifastin inhibitoroknál 

(lásd Bevezetés) ennél kiterjedtebb kölcsönhatási hálózatot írtak le, ahol az elsődleges 

kötőhely mellett, egy másodlagos (20-24. pozíciók), és egy izolált aminosavakból álló, 

úgynevezett közbülső kötőhely is megfigyelhető. Az ízeltlábú proteázokra specifikus SGPI-I 

típusú inhibitoroknál mindhárom kötőhely részt vesz a kölcsönhatásban. Itt az elsődleges 

kötőhely olyan mértékben kiterjedt, hogy a másodlagos kötőhellyel összeérve, a P12-P5’ (19-

35. pozíciók) szakaszon egy szinte folytonos kombinált kötőhelyet alkot. Ezen felül, az 

inhibitor másik oldalán a közbülső kötőhely izolált tagjai további stabilizáló kölcsönhatásokat 

hoznak létre109; 110.  

 

4-11. ábra. Az SGMI/MASP komplexek általános szerkezete. Az SGMI-2/MASP-2 komplex (B) mellett 
könyvlapszerűen kihajtva látjuk az SGMI-2 molekulát (A). Ezzel analóg módon került bemutatásra az SGMI-
1/MASP-1 komplex (C és D). A sárga alapszínű SGMI inhibitorokon színkódolással jelölve láthatjuk az egyes 
kötőhelyeket (piros-elsődleges, ciklámen-másodlagos, kék-közbülső), szintén azonos sémával pedig a 
kötőhelyeknek megfelelő MASP felszíneket. (Az ábrát Harmat Veronika készítette). 
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A taxon specifitást nem mutató SGPI-II típusú inhibitorok kölcsönhatási hálózata jóval kisebb. 

Az elsődleges kötőhely itt is túlterjed a P3-P3’ régión magába foglalva a szomszédos P5-P4, 

és P4’ pozíciókat is. A másodlagos kötőhely ugyanakkor egyáltalán nem, és a közbülső 

kötőhely is csak moderált mértékben lép kölcsönhatásba az enzimmel109; 110. A dolgozatban 

bemutatott SGMI inhibitorok a SGPI-II családba tartoznak. Az SGMI-2 a fentiek ellenére az 

SGPI-I családra jellemzően, mindhárom kötőfelszín bevonásával lép kölcsönhatásba a MASP-

2 proteáz aktívhelyével.  

A 4-11. ábra A és B panelje könyvszerűen szétnyitva mutatja be az SGMI-2/MASP-2 

kölcsönhatást. Az A panelen a sárga alapszínű SGMI-2 molekulán színkódokkal jelölve látjuk a 

kötőhelyeket: piros az elsődleges, ciklámen színű a másodlagos és kék a közbülső kötőhely. A 

B panelen azonos színkódolás mellett az egyes kötőhelyeknek megfelelő kölcsönható 

felszíneket láthatjuk a MASP-2 enzim részéről. Az SGMI-2 molekulán a három kötőhely 

összességében egyetlen hatalmas, 1107 Å2 területű kötőfelületet alkot, ami lefedi a teljes 

SGMI-2 felszín felét. Ez a kölcsönható felszín mintegy 40%-kal nagyobb, mint az átlagos 

Pacifastin kötőfelületek és egyben a legnagyobb az eddig leírt Pacifastin komplexek között. 

Hasonlóan nagy kötőfelszín alakul ki az SGMI-1/MASP-1 komplexben (PDB ID: 4djz) is, 

amelyet az SGMI-2/MASP-2 komplexszel analóg módon mutat be a 4-11.C és D ábra. A 

szokatlanul nagy kiterjedésű kölcsönhatás jelentős mértékű konformáció változással jár a 

MASP-2 és az SGMI-2 molekulában is, míg a MASP-1 és az SGMI-1 szerényebb mértékű 

szerkezeti változásokon esik csak át (lásd következő fejezetek). Fontos megjegyezni, hogy 

amíg a nagyfelbontású SGMI-2/MASP-2 komplex lehetővé teszi a kölcsönhatás pontos 

leírását, addig az SGMI-1/MASP-1 komplex elemzésekor figyelembe kell venni a szerkezet 

alacsonyabb (3,2 Å) felbontását.  

 

4.2.2 Az SGMI inhibitorok szerkezeti torzulása a MASP komplexekben  

Az SGMI inhibitorokról eddig nem készült sem oldat fázisú szerkezet, sem más proteázzal 

alkotott komplex kristály szerkezet. Ezért az SGMI inhibitorok szerkezeti változásait, a 

Pacifastin család közeli rokon inhibitoraival való összehasonlítások alapján lehet kiértékelni. 

A 4-12.A ábrán a proteáz komplexben lévő Pacifastin inhibitorok egymásra illesztett 

szerkezetei láthatók: világoskék színűek az SGPI-I típusú inhibitorok (PDB ID: 1gl0, 2xtt, 2vu8 

és 2f91), az SGPI-II típusú inhibitorok közül a PMP-C sárga (PDB ID: 1gl1), az SGMI-1 

ciklámen, az SGMI-2 pedig narancssárga színű. (A kiindulási SGPI-2 molekulától a PMP-C, az 
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SGMI-1 és SGMI-2 inhibitorok rendre csak 5, 4 és 5 aminosav csoportban térnek el, ezért 

általános szerkezetük igen hasonló).  

 

 

Az illesztés alapjául az elsődleges proteáz kötőhely alfa szénatomjai szolgáltak. Az elsődleges 

kötőhely kanonikus konformációjának köszönhetően (lásd bevezető) az inhibitorok itt jó 

illeszkedést mutatnak. A másodlagos kötőhely felé haladva azonban szétválnak az inhibitor 

vázak, látványos különbség alakul ki az SGPI-I és SGPI-II típusok között. Az SGPI-II típusú 

inhibitorok közül az SGMI-2 szerkezet torzul a legnagyobb mértékben. Hasonló különbség 

látható a másodlagos kötőhelyek között az SGMI-2 és annak kiindulási molekulája az SGPI-2 

oldatszerkezetének (PDB ID: 1kgm) összehasonlításakor is (4-12.B ábra). Az SGPI-2 NMR 

szerkezetének konformerei (sárga) és az SGMI-2 (narancssárga) szerkezet összeillesztéséhez 

4-12. ábra. Az SGMI inhibitorok konformáció változásai a MASP-okkal való kölcsönhatás következtében. Az 
SGMI-1 (ciklámen) és az SGMI-2 (narancs) szerkezet torzulását látjuk proteáz komplexben lévő közeli rokon 
inhibitorokhoz (A; sárga: az SGPI-II típusú PMP-C inhibitor, világoskék: SGPI-I típusú inhibitorok), és a szabad 
kiindulási molekula: az SGPI-2 oldatszerkezetéhez (B) hasonlítva is. Az (A) és (B) ábrákon az illesztés alapjául az 
elsődleges proteáz-kötőhely szolgált, míg a proteáz domének illesztéséből adódó inhibitor illesztést (C) és az 
elmozdulások számszerűsített grafikonját (D) lentebb láthatjuk (a PMP-C sárga, az SGMI-k a korábbi séma 
szerint színezve). (Az A és B ábra Harmat Veronikától származik). 
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szintén az elsődleges kötőhelyek lettek figyelembe véve. Jól látható ebben az esetben, hogy 

az elsődleges kötőhely konformációja eltér a szabad és a proteáz komplexben lévő 

inhibitorok között: a szabad formában lévő inhibitor proteáz-kötőhelye nem veszi fel a 

kanonikus konformációt.  

Az adott MASP enzim inhibitorral komplexet alkotó és szabad formájának térszerkezeti 

illesztéséből látszik, hogy a MASP enzimek térszerkezete a komplexképzés során globális 

értelemben nem változik. Erről a következő fejezetben még részletesen esik szó. A MASP-ok 

szerkezetét más szerin proteázokéval is összevethetjük. Az SGMI/MASP és a PMP-

C/kimotripszin (PDB ID: 1gl1) komplexekben a szerin proteáz domének jó illeszthetősége 

(kimotripszin-MASP-2: RMSD=0,79 Å 187 Cα pár között, kimotripszin-MASP-1: RMSD=0,73 Å 

183 Cα pár között) ugyancsak azt támasztja alá, hogy a MASP-ok szerkezete nem szenved 

globális torzulást. Ez utóbbi összevetésnek a további előnye az is, hogy a proteáz domének 

egymásra illesztésével egyúttal az inhibitorok is egymásra illeszkednek.  

A szabad és a proteázzal komplexben lévő inhibitorok összevetéséhez önkényesen kellett 

kijelölni egy hasonlónak vélt szegmenst, ami az illesztés alapjául szolgált. A proteázzal 

komplexben lévő inhibitorok összehasonlításának elfogulatlanabb módja, ha az inhibitorok 

illesztését a proteáz domének illesztésén keresztül végezzük. Tehát az SGMI inhibitorok 

konformáció változásának számszerűsítéséhez az SGMI/MASP komplexek szerin proteáz 

doménjeit illesztettem a PMP-C/kimotripszin komplex proteáz doménjére (RMSD értékeket 

lásd fentebb). Ez hasonló eredményre (4-12.C) vezetett, mint az elsődleges proteáz kötőhely 

alapján készült illesztés (4-12.A).  

A szerkezetváltozás mértékét a 4-12.D ábra grafikonja mutatja be, ami a szekvenciálisan 

egymásnak megfelelő Cα atomok távolságát ábrázolja a PMP-C és az SGMI inhibitorok között. 

Az inhibitor főláncok lefutása a proteázkötő régióban a leghasonlóbb, itt látható a legkisebb 

(<1Å) távolság az alfa szénatomok között. A proteázkötő hurkot leszámítva a főláncok közti 

eltérés a proteázkötő hurokkal szerkezetileg és funkcionálisan is szorosan kapcsolt 

úgynevezett támasztóhurokban a legkisebb. Ebben a régióban is a 15-ös pozícióban látjuk a 

legkisebb eltérést. Az ebben a pozícióban lévő konzervált aszparagin (Asp15, 4-12.D ábra) 

oldalláncnak kiemelt jelentősége van a proteázkötő hurok stabilizálásában. Az SGMI-2 

inhibitor esetében jelentős mértékű elmozdulást látunk a másodlagos kötőhelyen (22-24), 

ami a MASP-2 3-as hurok régiójával való kölcsönhatás következménye. Ez az elmozdulás 

átterjed a másodlagos kötőhelyet stabilizáló N-terminális szegmensre. Az együttes 
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elmozdulások alapján két szub-doménre osztható az inhibitor: a szub-domén-I tartalmazza az 

elsődleges kötőhelyet és az azt stabilizáló támasztóhurkot (amelyek elmozdulása minimális), 

a szub-domén-II pedig a másodlagos kötőhelyet és az N-terminális szegmenst (amelyek 

jelentős mértékben elmozdulnak). Általánosságban véve hasonlóakat lehet elmondani az 

SGMI-1 inhibitorról is, azzal a különbséggel, hogy itt az elmozdulások mértéke főként a 

másodlagos kötőhelyen kisebb, mint az SGMI-2 esetében. 

Az eddigiekben arról esett szó, hogy az SGMI inhibitorok szerkezete hogyan változott meg 

más Pacifastin inhibitorokhoz képest. A 4-12.D grafikonon ennek megfelelően különböző 

inhibitorok egymásnak megfelelő atomjai közti távolságok láthatók. Azonban azt is szerettem 

volna megtudni, hogy a MASP proteázzal való kölcsönhatás más proteázzal való 

kölcsönhatáshoz képest milyen változást idéz elő az SGMI molekulákon belül, vagyis azt, 

hogy az inhibitor szegmensek hogyan mozdulnak el egymáshoz képest a különböző proteáz 

partnertől függően. Ehhez lemértem a PMP-C összes Cα atomja közti távolságot, majd 

ugyanezt megtettem az SGMI-1 és az SGMI-2 inhibitor esetében is. Ezután a kapott távolság 

mátrixokat kivontam egymásból, ezáltal úgy nevezett  távolságkülönbség mátrixokat kaptam. 

Ez egy elterjedt módszer azonos vagy nagyon hasonló molekulák konformáció változásainak 

abszolút leírására.  

A 4-13. ábrán az SGMI variánsok távolságkülönbség mátrixai láthatók a PMP-C mátrix 

levonása után. A kék tónusú mélyedések azokat az atom párokat jelölik, amelyek az SGMI 

molekulában közelebb kerültek egymáshoz a PMP-C molekula azonos atomjaihoz képest. Az 

egymáshoz közeledő szegmensek más atomokat kiszorítanak eredeti helyükről. Azokat a Cα 

atompárokat, amelyek ezáltal távolodnak egymástól, piros tónusú domborulatok jelzik. Az 

SGMI-1 (A panel) és az SGMI-2 (B panel) távolságkülönbség mátrixai ránézésre meglehetősen 

különbözőnek tűnnek. Ha azonban a legnagyobb mértékű változásokat az SGMI 

szerkezetekre vetítjük, mindjárt feltűnik a két SGMI inhibitor konformáció változása közti 

hasonlóság. Az 4-13.C és E ábrákon az SGMI-1 inhibitort látjuk különböző orientációkban. Az 

inhibitor szerkezetében a távolságkülönbség mátrixnak megfelelő színkódolással jelöltem az 

1,5 Å-nél nagyobb elmozdulási maximumokat. A 4-13.D és F ábrák a C és E ábrákkal analóg 

módon mutatják be az SGMI-2 konformációjának változásait, itt a távolságkülönbség mátrix 

1 Å-nél nagyobb lokális és globális maximumait/minimumait ábrázoltam. Nagyon jól látszik 

az ábrákon, hogy a MASP kötés hatására alapvetően hasonló változáson esik át a két 

inhibitor, a korábban említett két szub-domén egymáshoz közelebb kerül: az SGMI 
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inhibitorok szerkezete mintegy összezáródik. Ezt az összezáródást ellensúlyozza minden 

bizonnyal a másodlagos kötőhelyet is tartalmazó második szub-doménen belüli szegmensek 

egymástól való eltávolodása.  

4-13. ábra. Az SGMI-1 (A,C,E) és az SGMI-2 (B,D,F) inhibitorok alfa szénatomjainak a PMP-C inhibitor megfelelő 
atomjaihoz képest meghatározott távolságkülönbség mátrixai, és a mátrixok alapján megállapított jelentősebb 
elmozdulások az SGMI inhibitorok szerkezetében jelölve. A mátrixokon és a szerkezeti ábrákon is kék tónusúak 
az egymáshoz közeledő és piros tónusúak az egymástól távolodó atom párok (részletesebben lásd a 
szövegben).  
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Az egyik különbség az SGMI inhibitorok viselkedésében az elmozdulások mértéke. Amíg az 

SGMI-2 N-terminálisa és elsődleges kötőhelye közt majdnem 3 Å távolság csökkenést látunk, 

addig az SGMI-1 esetében az összecsukódás mértéke nem éri el a 2 Å értéket. Az SGMI-1 

második szub-doménje viszont nagyobb mértékben fellazul, mint az SGMI-2 azonos része. Az 

előbbi esetben 3 Å-nél is nagyobb elmozdulás figyelhető meg, míg az SGMI-2 esetében ez az 

érték kevesebb, mint 1,5 Å.  

Összefoglalva, az eredményekből az látható, hogy az SGMI inhibitorok nagyfokú szerkezeti 

rugalmasságot mutatnak, amelynek meghatározó szerep tulajdonítható a MASP enzimek 

elleni sikeres inhibitor fejlesztésben. 

 

4.2.3 A MASP enzimek konformáció változásai az SGMI komplexekben  

Az előző fejezetben már esett szó arról, hogy az inhibitor kötés hatására a MASP-ok 

szerkezete globálisan nem változott meg. Ez jól látszik, ha a megfelelő szabad és inhibitor 

komplexben lévő MASP szerkezeteket illesztjük össze. A szerkezetek mindkét esetben 

nagyon jó illeszkedést mutatnak, a MASP-2 esetében az RMSD 0,56 Å 227 Cα atompár között, 

míg a MASP-1 enzimnél ez az érték 0,58 Å 250 Cα atompárra.  

Az SGMI kötődése azonban nem csak az inhibitor részéről járt konformáció változással. A 

MASP-2 részéről minden, az SGMI-2 inhibitorral érintkező hurok jelentős mértékű 

konformáció változást szenvedett. Az 4-14.A ábrán a szabad és az inhibitor komplexben lévő 

MASP-2 proteázok egymásra illesztett szerkezetén jól láthatók a felszíni hurok elmozdulások. 

Az inhibitor által elmozduló MASP-2 hurkok, az inhibitor kötőhelyeinek megfelelően, a 

korábban a 4-11. ábrán bemutatott színkódokkal vannak jelölve (piros – elsődleges, ciklámen 

– másodlagos, és kék a közbülső kötőhely). Az elmozdulás irányát nyilak jelzik. A legnagyobb 

mértékű változást a nem optimalizált másodlagos és közbülső kötőhelyekkel való 

kölcsönhatás okozta (lásd 3-as hurok, C és B hurkok). A piros színű részek, amelyek az 

elsődleges kötőhellyel érintkeznek, ezzel szemben alig mutatnak szerkezeti változást.  

Úgy tűnik, hogy az elsődleges kötőhely irányított evolúción keresztüli optimalizálása 

nagyfokú komplementaritást eredményezett a szabad MASP-2 felszínével, hiszen mind a 

MASP-2 mind az SGMI-2 részéről (lásd az előző fejezet 4-12. ábráját) az elsődleges 

kötőfelszínen ment végbe a legkisebb mértékű főlánc konformáció változás a teljes 

kölcsönható felszínen belül. Az elmozdulás mértékét, vagyis a szabad és a komplexben lévő 

MASP-2 proteázok megfelelő Cα atomjainak távolságát a 4-14.C ábrán mutatom be. A 
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grafikonról leolvasható, hogy több hurok estében is valóban nagymértékű, a 3-as hurokban 

például az 5 Å értéket is meghaladó elmozdulások történtek.  

 

 

A MASP-1 proteáz főláncában bekövetkező változásokat a MASP-2 enzimmel analóg módon 

mutatja be a 4-14. ábra B és D panelje. Hasonlóság, hogy az elsődleges kötőhelyen keresztül 

itt sem történik lényegi változás, az elmozdulások szintén a másodlagos és közbülső 

kötőhelyeken keresztül történtek. A MASP-1 esetében a hurok elmozdulások mértéke 

azonban jóval kisebb, tulajdonképpen csak a 3-as és a B hurok konformáció változása 

érdemel említést. Más proteázokkal (pl.: tripszin, kimotripszin) való összehasonlításokból azt 

már korábban is tudtuk, hogy a MASP-ok szubsztrát-kötő felszínét felszíni hurkok szűkítik. 

Arra azonban most nyílt elsőként lehetőség, hogy a MASP kötőfelszínének egy fehérje 

partner hatására bekövetkező átrendeződését megfigyeljük. A MASP-2 esetén az SGMI-2 

4-14. ábra. A MASP-2 (A, C) és a MASP-1 (B, D) enzimek szerkezet változásai az SGMI inhibitorok kötődésének 
hatására. Az alsó grafikonok a felszíni hurok elmozdulásait számszerűsítve mutatják a szabad MASP 
formákhoz képest. Az ábrák az SGMI inhibitorok kötőhelyei szerint lettek színezve (lásd a 4-11. ábra 
színsémáját). (Az A és B ábra Harmat Veronikától származik)  
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inhibitor kötése jelentős konformáció változással járt, míg a MASP-1 kötőfelszíne csak 

kismértékben változott meg az SGMI-1 hatására. A kötőfelszínek viselkedése közt megfigyelt 

eltérés nagyvalószínűséggel összefügg azzal, hogy a MASP-1 széles, míg a MASP-2 kirívóan 

szűk szubsztrát-specifitású.        

 

4.2.4 A MASP-SGMI kölcsönhatások 

A szerkezetek általános bemutatásánál (4.2.1 fejezet) már láttuk, hogy az SGMI/MASP 

komplexekben az inhibitorok szokatlanul nagy kölcsönható felszínt alakítanak ki. Az SGMI-2 

molekula részéről a 35 aminosav csoport több mint fele: 18 áll a MASP-2 enzimmel közvetlen 

kölcsönhatásban (4 Å-nél kisebb távolság az enzim és az inhibitor nem-hidrogén atomjai 

között). A 18-ból meglepően sok, összesen 13 csoport esetében mutatható ki stabilizáló 

(hidrofób-hidrofób, hidrogénhíd, ionpár) kölcsönhatás a MASP-2 enzimmel.  

Ahogyan arra számítani lehetett, az irányított evolúció következtében az elsődleges 

kötőhelyen számos másodrendű kötés alakult ki az enzim és az inhibitor között. Ezekben a 

P5-P4’ szegmens 7 csoportja vesz részt. Ennél sokkal meglepőbb, hogy a nem evolvált 

részeken keresztül további 6 csoport alakított ki stabilizáló kölcsönhatást a MASP-2-vel: 1 a 

másodlagos kötőhelyen, 5 pedig a közbülső kötőhely részeként.  

Az SGMI-1-nél hasonlóan sok, összesen 16 csoport került kölcsönhatásba a MASP-1 

enzimmel. Az SGMI-2 inhibitorhoz hasonlóan az SGMI-1 esetében is kiterjedt stabilizáló 

kölcsönhatási hálózat jött létre az elsődleges kötőhelyen keresztül (6 csoport részvételével a 

P5-P2’ szakaszon belül), csakúgy, mint az SGMI-2 esetében. Azonban érdekes módon az 

SGMI-2-től eltérően a molekula többi része nem alakított ki stabilizáló kölcsönhatást a 

proteázzal.  

Úgy tűnik, mintha a közel azonos gátlási állandók mögött eltérő energetikai háttér húzódna. 

Az SGMI-2/MASP-2 komplexben nagymértékű térszerkezeti elmozdulásokat figyelhetünk 

meg mind az inhibitor, mind pedig a proteáz részéről. Ezeket az elmozdulásokat elsősorban a 

nem evolvált inhibitor rész kötődése igényli. A jelentős mértékű szerkezet torzulások 

energetikai költségét valószínűleg a nem evolvált részeken keresztül kialakuló stabilizáló 

kölcsönhatások legalább részben kompenzálják. Az SGMI-1/MASP-1 komplexben kisebb 

mértékűek a szerkezeti változások, tehát kisebb energetikai költségekkel járhatnak, viszont 

nem figyelhetők meg az elsődleges kötőhelyen kívül létrejövő stabilizáló kapcsolatok.  

 



 79 

4.2.5 Az SGMI/MASP szerkezetek alapján értelmezhető az SGMI mintázatok közti eltérés 

Az SGMI inhibitorok kifejlesztéséhez az SGPI-2 inhibitor elsődleges kötőhely oldalláncainak 

irányított evolúciós optimálása vezetett. Az inhibitorok szekvenálásával megállapítottam, 

hogy a MASP-1 illetve a MASP-2 proteázokról eluált variánsok által definiált két szekvencia 

mintázat egymástól jelentősen eltér (lásd 4-1. ábra). Az eltérések okának azonosítását 

azonban csak az SGMI/MASP komplex szerkezetek meghatározása tette lehetővé.  

 

A kanonikus inhibitorok elsődleges proteázkötő helye egy anti-parallel béta-lemezt képezve 

kötődik a proteázok aktívhelyéhez. Ez mindkét SGMI/MASP szerkezetben jól megfigyelhető, 

az elsődleges kötőhely peptid gerince a proteáz főláncával számos hidrogénhidat alakít ki. Az 

SGMI inhibitor mintázatok között a P1, P1’ és P2’ pozíciók esetében látjuk a legnagyobb 

eltéréseket. Elsősorban ezen pozíciók eltérő oldalláncainak tulajdonítható az SGMI-1 és az 

SGMI-2 inhibitorok nagyfokú proteáz szelektivitása. A P1 helyen az SGMI-1 inhibitorokban 

kizárólag arginin jelent meg, jó összhangban a MASP-1 arginin P1 preferenciájával (lásd a 

korábbi fejezeteket). A 4-15.B ábrán látjuk a MASP-1 enzim S1 zsebét (világoskék), amelybe 

mélyen benyomul az SGMI-1 (ciklámen) P1 arginin oldallánca. Az ábrán 

összehasonlításképpen szürkével látható a szabad MASP-1 proteáz S1 zsebe. A szabad 

proteáz esetében a zseb alján lévő aszparaginsavval (Asp640) hidrogénhidas kapcsolatban áll 

egy molekulán belüli gátlást okozó arginin111 (Arg677), amellyel eredményesen száll 

versenybe az inhibitor P1 arginin oldallánca. Az inhibitorral létesített kölcsönhatás 

következtében az „öngátló” arginin a MASP-1 szerkezetből kifelé fordul. Egy P1 lizin oldallánc 

4-15. ábra. A P1-S1 kölcsönhatás az SGMI-2 (narancs) /MASP-2 (zöld) (A), és az SGMI-1 (ciklámen) /MASP-1 
(világoskék) (B) komplexek szerkezetében. Szürkével a szabad MASP enzimek szerkezetét látjuk. (Harmat 
Veronika ábrái). 
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vélhetőleg nem tud hatékonyan versenyezni a hosszabb, bivalens hidrogénhíd donor 

„öngátló” argininnel.  

A MASP-2 enzim, ismert P1 szubsztrát preferenciájától eltérően, többségében lizin P1 

oldalláncot választott ki az SGPI-2 vázon (4-1.B ábra). A 4-15.B ábrával analóg 4-15.A ábrán a 

MASP-2 S1 zsebét látjuk komplexált (zöld) és szabad (szürke) konformációban egymásra 

illesztve. Az SGMI-2 szalag modellje narancsszínű. A P1 lizin kiterjedt hidrogénhíd hálózatot 

hoz létre a MASP-2 S1 zsebével, amelyben egy víz molekula közvetítésével az S1 zseb 

belsejébe forduló 665-ös glutamin (Gln665) oldallánca is részt vesz. Ha a P1 oldalláncot egy 

hosszabb argininre cserélnénk, akkor a vízmolekula kiszorítása által a Gln665 már nem tudna 

részt venni a kötésben. Egy P1 arginin a zseb alján lévő aszpartáttal (Asp627) csak egy 

kevésbé kiterjedt hidrogénhíd hálózaton keresztül tudna stabilizálódni. A szerkezet alapján 

arra is találunk magyarázatot, hogy a MASP-2 P1 lizin preferenciája miért csak az SGPI vázon 

jelentkezett, kis peptid szubsztrátokkal vagy az SFTI vázon miért nem. Erről a következő, a 

szelekció inhibitor váztól függő eredményeit tárgyaló fejezetben lesz szó.  

Továbbhaladva, a P1’ helyen azt tapasztaltuk, hogy még a P1 helynél is markánsabb 

különbség alakult ki: a MASP-1 inhibitorokban szinte kizárólag lizin oldallánc jelent meg, míg 

a MASP-2 inhibitorokban szinte csak leucin. Ez a leucin a MASP-2 hidrofób S1’ zsebében 

fekszik. A MASP-1 szintén hidrofób S1’ zsebe ugyanakkor egy lizin alkil-láncát stabilizálja. Az 

S1’ zseben túlnyúlva a lizin ε-amino csoportja hidrogénhidat képez a MASP-1 főláncával. 

Ezen a helyen a MASP-2 eltérő gerinc konformációt mutat, ami nem tenné lehetővé a lizin 

által kínált hidrogénhíd fogadását. Az inhibitorok szelektivitásához az is hozzájárul, hogy a 

MASP-1 S1’ zsebét egy diszulfidhíd szegélyezi, ami a MASP-2 enzimben nincs jelen112, és ami 

ütközésben lenne a P1’ helyen álló leucinnal.  

A P2’ helyen tapasztalt eltérés is érthetővé válik a MASP-1 és a MASP-2 enzimek S2’ 

zsebének összehasonlításával, ahol szintén az eltérő zseb geometriából adódó ütközések 

játszhatnak szerepet az inhibitorok specifitásában.  

 

4.2.6 Az inhibitor szelekció inhibitor váztól függő vonatkozásai 

Laskowski és munkacsoportja elévülhetetlen érdemeket szerzett a reverzibilis szerin proteáz 

inhibitorok működési mechanizmusának feltárásában50. Laskowski nevéhez fűződik az 

inhibitor-működés kanonikus mechanizmusának leírása.  Ő ismerte fel azt is, hogy az eltérő 

vázszerkezetű inhibitorok a (P3-P3’) proteázkötő régióban azonos, kanonikus főlánc 
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konformációt vesznek fel. Az azonos konformációjú proteázkötő hurokból szinte magától 

értetődően következik az a feltételezés, hogy az eltérő vázszerkezetű inhibitorok azonos 

proteázhoz azonos kötőszekvenciával tudnak a leghatékonyabban kapcsolódni.  

Ezt az elképzelést (az optimális kötőszekvencia inhibitor váztól való függetlenségét) a 

Laskowski és Otlewski munkacsoport széleskörű kísérletes vizsgálatoknak vetette alá113; 114; 

115. A kísérletes megközelítésük lényege az volt, hogy ha a vázszerkezet függetlenségről 

alkotott elképzelésük igaz, akkor különböző inhibitor vázak azonos pozícióiban elvégzett 

azonos aminosav cserék azonos hatással lesznek az adott proteázhoz való affinitásra. A P1 

hely vonatkozásában elvégzett nagy volumenű, átfogó kísérlet sorozat eredménye támogatta 

az elképzelésüket, azóta is ez a két csoport ennek az elméletnek a legfőbb szószólója.  

Az irányított evolúcióval végzett inhibitor fejlesztés lehetőséget ad arra, hogy más 

megvilágításban vizsgálhassuk ezt a kérdést. Az inhibitor proteáz-kötőhelyének 

randomizálásán alapuló szelekciós ciklusok végére megkapjuk az inhibitor optimális 

proteázkötő mintázatát. Mivel az egyes pozíciókban a normalizált aminosav gyakoriságok 

korrelálnak a kötési energiához való hozzájárulással (lásd korábban), a vázszerkezet 

függetlenség elmélete alapján azt várnánk, hogy azonos proteázon szelektálva a különböző 

inhibitor vázakon azonos vagy nagyon hasonló kötőmintázatot kapunk.  

Azt már korábban láttuk, hogy ez nem szükségszerűen történik így: a MASP enzimeken 

végzett szelekció az SFTI és az SGPI-2 vázakon lényegesen eltérő kötőmintázatokat 

eredményezett (lásd 4-1. és 4-2. ábrák). Ebben a fejezetben a kötőmintázatok közti eltérésre 

szeretnék – elsősorban szerkezeti – magyarázatot adni.  

A MASP-2 enzimen végzett szelekció során az SFTI vázon a proteáz-kötőhely centrális 

pozícióiban (P2-P1-P1’) Ser-Arg-Ser, míg az SGPI-2 vázon Thr-Lys-Leu konszenzus 

evolválódott. Az előző fejezetben láthattuk (4-15.A ábra), hogy hogyan képes a MASP-2 S1 

zsebe megkötni az SGMI-2 lizin P1 oldalláncát. Arra a kérdésre azonban még nem kaptunk 

választ, hogy az SGMI-2/MASP-2 szerkezetben valójában mi idézi elő a P1 lizint preferáló S1 

zseb topológia létrejöttét. A jelenség szerkezeti magyarázatát szintén a 4-15.A ábrán 

láthatjuk.  

Az SGMI-2 szokatlanul nagy felszínen lép kölcsönhatásba a MASP-2 enzimmel, ami mindkét 

fél részéről jelentős konformáció változással jár. Az SGMI-2 másodlagos kötőhelye a MASP-2 

3-as hurok részével lép kölcsönhatásba, amelynek hatására mindkét szegmens jelentős 

mértékben elmozdul. A 3-as hurkon található Tyr607 a komplexált állapotban kimozdítja 
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eredeti helyéről a Gln665 oldalláncot, ami ennek következtében az S1 zseb belseje felé 

fordul és több hidrogénhídból álló, stabilizáló kölcsönhatást kínál fel a P1 lizin számára. A 

peptid szubsztrátok és a kisméretű SFTI váz nem kerülnek ilyen mértékű konformáció 

változást előidéző kapcsolatba a 3-as hurokkal. Ennek következtében a glutamin befordulása 

elmarad, és a MASP-2 P1 arginin preferenciája zavartalanul érvényesül.  

Ahogy erről korábban a 4.1.2 fejezetben esett már szó, a P2 pozícióban az SFTI vázon 

kizárólag szerin, az SGMI inhibitorokban viszont kizárólag treonin szelektálódott ki mindkét 

MASP esetében. Ezek az eredmények több szempontból is meglepőek voltak. Elsőként az 

okozott meglepetést, hogy annak ellenére válogatódott ki az SFMI inhibitorokban a P2 

szerin, hogy ebben a pozícióban az SFTI vázon (lásd Bowman-Birk inhibitorok; Merops ID: 

I.12) egy konzervált P2 treonin áll. Ezt az eredményt úgy lehetett értelmezni, hogy a MASP-

ok S2 zsebe ütközne a treonin metil csoportjával, és ez idézheti elő a treonin szerin cserét 

(lásd korábban). Emiatt az eredetileg szintén konzervált P2 treonint tartalmazó SGPI-2 vázon 

végzett szelekciónál hasonló eredményre számítottam. Ezért a meglepetést ebben az 

esetben az okozta, hogy nem történt meg a treonin-szerin csere, a vadtípusú treonin 

megőrződött.  

Mindkét váratlan eredményre meggyőző magyarázatot nyújtott a két SGMI/MASP komplex 

szerkezet. A 4-16. ábrán a 4-15. ábrával megegyező színsémával láthatjuk a szabad MASP-1 

(sötétszürke) és MASP-2 (szürke), az SGMI komplexben lévő MASP-1 (világoskék) és MASP-2 

(zöld), valamint az SFTI (sárga)/tripszin (PDB ID: 1sfi; a tripszin nincs megjelenítve) 

szerkezeteit a proteáz domének illesztése után. Az ábrán jól látható, hogy a szabad 

állapotban lévő MASP-okon az S2 zseb részét képező fenilalanin oldallánc valóban ütközne a 

P2 treonin metil csoportjával. Emiatt szelektálódhatott ki a treonin helyére a SFMI 

inhibitorokban a hidrogénhíd kötésre szintén alkalmas, de kisebb méretű szerin oldallánc. 

Más történt viszont az SGMI inhibitorok esetében, ahol a kiterjedt kölcsönható felszínnek 

köszönhetően az említett fenilalanin jelentős mértékben elmozdult, helyet teremtve ezzel 

egy kiszélesedett S2 zsebben a P2 treonin számára. Ugyanilyen mértékű átrendezésre a jóval 

kisebb SFTI-alapú inhibitorok nem voltak képesek.  

A P1’ pozícióban is vázszerkezettől függő és igen jelentős eltérést látunk az SFMI és az SGMI 

inhibitorok között: az SFMI inhibitorokban enzimtől függetlenül, szinte kizárólag szerin van 

jelen, míg az SGMI-1-ben lizin az SGMI-2-ben pedig leucin jelent meg szinte kizárólagos 



 83 

módon. Az előző két példától eltérően, ebben az esetben nem az enzimen található 

kötőhelyek topológiája változott meg az SGPI-2 típusú váz hatására.  

 

Ahogyan azt már korábban is említettem, a P1’ pozícióban tapasztalt eltérések oka, az hogy 

az SFTI esetében ebben a pozícióban egy konzervált szerin áll, ami egy kiterjedt 

szerkezetstabilizáló hidrogénhíd hálózat része. Ezzel szemben az SGPI-2 vázon a P1’ oldallánc 

nem vesz részt az inhibitor belső szerkezetének stabilizálásában, így felhasználható a 

proteázzal való kölcsönhatás kialakítására.  

Az eddig bemutatott eredmények az általános vázszerkezet függetlenség elméletére több 

ellenpéldát is szolgáltattak. A következő fejezetben (Következtetések) próbálok meg 

magyarázatot adni arra, hogy mi lehet az oka annak, hogy az itt bemutatott eredmények 

ellentmondanak a vázszerkezet függetlenség kísérletileg jól megalapozottnak tűnő 

elméletének.  

 

 

 

 

 

4-16. ábra. A P2 hely inhibitor váztól függő alakulásának szerkezeti magyarázata. A képen a MASP-1 szabad 
(sötétszürke) és SGMI-1 (ciklámen) komplexált állapotban (világoskék), a MASP-2 szintén szabad (szürke), 
és SGMI-2 (narancs) komplexált állapotban (zöld) látható, sárga az SFTI szarvasmarha tripszin (nincs 
megjelenítve) komplexben. A szerkezetek illesztésének alapjául a proteáz domének szolgáltak.  
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5 KÖVETKEZTETÉSEK 

 

5.1 Funkcionális eredmények 

Kombinatorikus mutagenezis módszer segítségével létrehoztam 109-féle SGPI-2 inhibitor 

variánst, amelyek egymástól a proteáz-kötő hurok szekvenciájában különböztek. Ebből a 

temérdek variánsból fág-bemutatás segítségével MASP-1 és MASP-2 proteázokat kötő 

inhibitor variánsokat szelektáltam. A szekvenciák elemzésével, és a MASP enzimeken végzett 

kinetikai mérések segítségével kiválasztottam 1-1 inhibitor variánst. A legnagyobb affinitású 

MASP-1 inhibitort SGMI-1-nek, a legerősebb MASP-2 inhibitort pedig SGMI-2-nek neveztem 

el. Mindkét inhibitor szelektíven gátolta a saját cél-enzimét és praktikusan hatástalan volt a 

másik MASP enzimen. Az inhibitorok specifitását a komplement és a véralvadási rendszer 

proteázain is teszteltem. Mindkét SGMI inhibitor monospecifikusnak bizonyult, mivel az 

SGMI inhibitorok a saját cél-enzimen kívül egyetlen más komplement vagy véralvadási 

proteázt sem gátoltak. Az SGMI-2 inhibitor a MASP-2 irodalomból ismert szerepének 

megfelelően gátolta a membrán-károsító komplex képződését, a C3 és a C4 lerakódást. Nagy 

meglepetésre az SGMI-1 inhibitor is gátolta ugyanezeket a folyamatokat, ráadásul még 

hatékonyabban, mint az SGMI-2. Markánsan eltért viszont a két inhibitor viselkedése abban 

az esetben, ha az inhibitorokat a már felaktiválódott MASP-okat tartalmazó szérumhoz 

adtam. Ebben az esetben az SGMI-1 teljesen hatástalan volt, míg az SGMI-2 hatékony gátlást 

mutatott. Ezek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a MASP-1 feladata a MASP-2 

zimogének aktivációja. Lemértem a lektin út aktivációjának időfüggését nagy koncentrációjú 

SGMI inhibitorok jelenlétében. Az eredmény azt bizonyította, hogy a MASP-1 enzim gátlása 

tartósan meggátolja a MASP-2 enzim aktivációját; mi több tartósan háttérbe szorul a MASP-2 

önaktiváló képessége. A MASP-1 tehát nem pusztán hatékony, de normál körülmények 

között kizárólagos aktiváló enzime a zimogén MASP-2-nek. A MASP-1 enzim központi 

szerepét fiziológiáshoz közeli körülmények között: kis mértékben hígított humán szérumban 

és teljes vérben is bizonyítottam. Végül az SGMI inhibitorok segítségével, Kocsis Andrea 

mérése alapján, az is kiderült, hogy a MASP-1 döntő mértékben járul hozzá a C3 konvertáz 

képződéséhez a C2 komponens hasításán keresztül. 
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Az itt összefoglalt eredmények a következő, lényegileg új megállapításokra vezettek a lektin 

út aktivációjára vonatkozólag:  

1) A MASP-1 közvetlenül és kizárólagos módon aktiválja a MASP-2 zimogént normál 

humán szérumban és vérben.  

2) Fiziológiás körülmények között a MASP-2 tehát nem önaktiválódik, így a MASP-2 

valójában nem autonóm aktivátora a lektin útnak.  

3) A fiziológiásan releváns C2 hasításban a MASP-1-nek jelentősebb szerepe van, mint a 

MASP-2-nek. 

4) A fenti megállapítások az MBL/MASP és a fikolin/MASP komplexekre egyformán 

érvényesek, ezért a kétféle komplex azonos működési mechanizmusú.  

 

Az egymással összefüggő 1) és 2) megállapítások ellentmondanak a jelenleg elfogadott 

irodalmi nézetnek a MASP-ok szerepét illetően. Az ellentmondások azonban csak 

látszólagosak, többnyire nem magukkal a korábbi eredményekkel, hanem azok 

értelmezésével kapcsolatosak. Egy új, korrigált aktivációs modell (lásd 5-1. ábra) és néhány 

megalapozott kiindulási adat segítségével az ellentmondások feloldhatók. Az nem vitatott, 

hogy a MASP-2 a fő végrehajtó proteáz a lektin út aktivációban, mivel csak a MASP-2 képes 

C4-et és C2-t egyaránt hasítani. A MASP-2 teljes aktivitásához az kell, hogy a propeptid 

lehasadásával megjelenjen egy új N-terminális csoport, ami stabilizálja az aktív konformációt. 

Függetlenül attól, hogy az aktiváció folyamata a felismerő komplexen belül, vagy felismerő 

komplexek között zajlik, a MASP-2 proteolítikus hasításhoz a MASP-1 enzimnek a zimogén 

MASP-2 közvetlen közelében kell elhelyezkednie. A vér MASP-1 koncentrációja65 (143 nM) 

több mint 20-szorosan felülmúlja a MASP-2 koncentrációját (6 nM). Ennek 

eredményeképpen feltételezhető, az aktiváció során a sejtfelszínre lerakódó zimogén MASP-

2 enzimeket elsősorban nem zimogén MASP-2, hanem zimogén MASP-1 enzimek veszik 

körbe. Ugyanez igaz a zimogén MASP-1 molekulákra is, amelyeket szintén zimogén MASP-1 

molekulák vesznek körül. 

Dobó József, az Enzimológiai Intézet munkatársa egy átfogó kinetikai vizsgálat részeként 

meghatározta a zimogén MASP-2 aktív MASP-1 és aktív MASP-2 általi aktivációjának 

sebességét. Kiderítette, hogy az aktív MASP-1 20-szor nagyobb sebességgel aktiválja a 

zimogén MASP-2-t, mint az aktív MASP-2 (a mérési eredményeket a Függelék F5-1. ábráján 

mutatom be).  
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A fenti két adat ismeretében érthető, hogy a MASP-1 hogyan tudja ilyen nagy 

hatékonysággal aktiválni önmagát, és a MASP-2 enzimet. Az itt ismertetett egyszerű felállás 

magyarázatot ad a 2. megállapításra is. A 20-szoros feleslegben lévő MASP-1 proteázok 

térben elválasztják, izolálják a MASP-2 zimogéneket, így ezek inherens önaktiváló képessége 

nem érvényesülhet.  

Jól látható ez a tény abban az esetben, amikor az SGMI-1 inhibitorral in situ gátoljuk a MASP-

1 enzimeket. Ilyenkor a jelenlévő zimogén MASP-2 molekulákat inaktivált MASP-1 molekulák 

veszik körbe, és az egymástól szeparált zimogén MASP-2 molekulák nem tudják egymást 

aktiválni.  

Érdemes végiggondolni, hogy ez az egyszerű modell mit jósol, arra az esetre, ha a 

rendszerből teljes mértékben eltávolítják a MASP-1 enzimet. Ebben az in situ gátlástól 

merőben eltérő esetben, a felismerő molekulákon keletkező szabad helyeket (legalább 

részben) zimogén MASP-2 enzimek töltenék fel. Mivel ilyenkor kellő közelségbe kerülhetnek 

egymáshoz a MASP-2 zimogének, arra lehetne számítani, hogy a lektin út aktiválódik. 

Ugyanakkor figyelembe véve, hogy a MASP-2 koncentráció alacsony, és a MASP-2 a MASP-1-

hez képest lényegesen kevésbé hatékony aktivátora a zimogén MASP-2 molekulának, a lektin 

út aktivációja a normálisnál számottevően lassabb kellene, hogy legyen.  

Nos, valóban, a MASP-1 teljes eltávolításával járó vizsgálatokban: MASP-1/3 gén kiütött 

egérben69 illetve MASP-1 enzimtől affinitás kromatográfia segítségével megfosztott (MASP-1 

depletált) humán szérummal végzett kísérletekben68 pontosan ezt figyelték meg.  

A MASP-2 enzim széles körben elfogadott ön-aktiváló képességét kétféle kísérletre 

alapozták. Az egyikben azt kapták, hogy zimogén MASP-2 molekulák képesek aktiválni 

egymást32. A másikban azt mutatták ki, hogy rekombináns MBL és MASP-2 molekulákból 

rekonstruált felismerő komplex segítségével komplement aktiváció idézhető elő64. Ezekből a 

kísérletekből kétség kívül logikusnak tűnhetett az a következtetés, hogy a MASP-2 a lektin út 

autonóm aktiváló enzime, amelynek minden képessége megvan ahhoz, hogy (a felismerő 

molekulával komplexben) önállóan komplement választ indukáljon.  

A MASP-1 szerepe ugyanezen kísérletek alapján alárendeltnek tűnt. Egyrészt a kísérletek 

szerint nélküle is aktiválódik a rendszer, másrészt mivel nem hasít C4 komponenst, 

mindenképpen alárendelt a MASP-2 enzimhez képest. Szerepe tehát csak az lehet, hogy a 

lektin út aktiválódás folyamatának hatékonyságát fokozza.  
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Bár azt gondolom, hogy az említett tanulmányok szerzői a kísérleti eredmények alapján 

ésszerű következtetéseket vontak le; ezeket helytelenül vonatkoztatták a humán fiziológiás 

működés leírására. Az általuk létrehozott és vizsgált rendszerek a MASP-1 (valamint az 

alternatív génkifejeződés miatt a MASP-3 és a MAp44) eltávolításának következtében 

lényegesen eltértek a normál humán szérumtól.  

Még ha el is tekintünk a MASP-3 és a MAp44 hiányától, akkor is problémás a korábbi 

kísérletek értelmezése. Ugyanis arról van szó, hogy egy összetett fehérje-fehérje 

kölcsönhatási hálózatból a MASP-1 molekulát kiemelve megszüntették annak összes fehérje-

fehérje kapcsolatát, de a kapott eredményeket mégis kizárólag a hiányzó MASP-1 

proteolítikus aktivitásnak tulajdonították.  

Az általam bemutatott kísérletekben fiziológiás összetételű lektin út aktivációs komplexek 

voltak jelen a szérumban/vérben. Ebben az állapotban célzottan, in situ tudtam a MASP 

enzimek aktivitását gátolni a kisméretű monospecifikus SGMI inhibitorok segítségével úgy, 

hogy eközben a MASP-ok egymással, a felismerő molekulákkal és egyéb partnerekkel való 

kölcsönhatására az inhibitorok nem voltak befolyással.  

A fenti gondolatmenet arra is felhívja a figyelmet, hogy a génkiütött állatokkal zajló 

kísérletek eredményeit óvatosan kell értelmezni. Amennyiben egy adott fehérjekomponens 

génkiütéssel, vagy másmódon történő teljes eltávolítása eltérő eredményre vezet, mint 

ugyanennek a fehérjekomponensnek a célzott, in situ gátlása, úgy mindaddig nem 

nyugodhatunk, amíg meg nem találjuk azt a működési modellt, amely valamennyi 

eredménnyel összhangban van. 

Egy gondolat erejéig még töprengjünk el azon, hogy hogyan lehetne kísérletesen is azonos 

megfigyelésre jutni a kétféle eljárással. Valamennyi itt bemutatott kísérlet valójában a 

MASP-1 proteolítikus funkciójának fiziológiás működésben való feltárását célozta meg. A gén 

kiütéses kísérletekben ezért célravezetőbb lett volna nem a teljes MASP-1 (ráadásul 

egyszerre a teljes MASP-1/3 gén), hanem csupán a szerin proteáz domén kiütése, vagy még 

kifinomultabb esetben inaktív proteáz doménre való cseréje. A depléciós kísérletek esetére 

vonatkoztatva a MASP-1 eltávolítását követően olyan MASP-1 variánst kellett volna 

visszajuttatni a rendszerbe, amely proteáz domént nem tartalmaz, vagy még inkább olyat, 

amely inaktív proteáz domént tartalmaz.  

Felteszem, hogy ezek a kísérletek az SGMI inhibitorokkal végzett kísérletekkel azonos 

eredményre vezetnének. Mindkét itt javasolt kísérletes elrendezés esetében arra lehetne 
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számítani, hogy az említett nem enzimatikus MASP-1 fragmentumok, vagy az inaktív MASP-1 

pontmutáns feltöltik az eltávolított vadtípusú MASP-1 kötőhelyeit a felismerő molekulákon. 

Proteolítikus aktivitás híján azonban nem lennének képesek MASP-2 zimogént aktiválni, 

ráadásul mivel ezek a MASP-1 variánsok elfoglalnák a MASP-2 aktiváláshoz szükséges 

topológiai és funkcionális „ökológiai fülkéket”, a MASP-2 zimogének önaktiválását is 

meggátolnák. Észrevehetjük, hogy a proteáz doménnel nem rendelkező MAp44 (nem 

katalitikus MASP-1 fragmentum) és a MASP-3 (ami tulajdonképpen egy proteolítikusan 

inkompetens proteáz doménnel rendelkező MASP-1) funkcionális szempontból azonosak 

lehetnek az SGMI-1 által gátolt MASP-1-gyel.  

Ezért tovább erősíti az itt felállított modellt az a korábban már kísérletesen is igazolt tény, 

hogy a MAp44 és a MASP-3 is gátolják a lektin út aktivációját68; 116, mégpedig bizonyára az 

imént felvázolt, a MASP-1 SGMI-1 általi in situ gátlásával analóg módon. 

Az 5-1. ábra foglalja össze a lektin út aktivációjának korábbi, és a jelen dolgozatban szereplő 

eredmények alapján felállított új modelljét. Az új (jobb oldalon szereplő) modell szerint a 

felismerő molekulák cél-felszínhez kötődése a zimogén MASP-1 molekulák aktiválódásához 

vezet (részleges allosztérikus aktiváció majd proteolítikus önaktiválás útján). Ezt követően az 

aktív MASP-1 enzimek proteolítikusan aktiválják a MASP-2 zimogéneket. Ezután az aktív 

MASP-2 C4-et hasít, ami dokkoló helyként szolgál a C2 számára. A C3 konvertáz 

kialakulásához a MASP-ok hasítják a C2 komponenst. A C2 hasítás jelentősebb részét (~60%) 

a MASP-1 proteáz végzi.  

Ahogy korábban említettem, a vérben lévő koncentráció viszonyok miatt, az aktiváció során 

a MASP-2 enzimek MASP-1 enzimek gyűrűjében helyezkednek el. A MASP-2 által hasított, és 

annak közelében a felszínre lerakódó C4b molekulákat ezért szintén nagy koncentrációban 

veszik körül MASP-1 enzimek, amelyek nagy hatékonysággal képesek a C3 konvertáz 

képződéséhez szükséges katalitikus C2a fragmentumot biztosítani. Minden bizonnyal ez az 

oka annak, hogy amíg a lektin út esetében minden lerakódott C4b molekulából képződik 

(C4b2a összetételű) C3 konvertáz, addig a klasszikus út esetében ez az arány csak négyből 

egy117 (a C1r nem hasít C2-t).  

Végül meg kell jegyezni, hogy az általunk kapott eredmények csak akkor nem cáfolnák a 

korábbi, MASP-2 központú modellt, ha az SGMI-1, amely aktivált MASP-2 molekulát nem 

gátol, furcsa módon, kötődne a zimogén MASP-2 molekulához, és ezáltal gátolná a MASP-2 

önaktiválódását. Ezt a formális logika szerint lehetséges, bár igen valószínűtlen eshetőséget 
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kizárták Szilágyi Katalin (Enzimológiai Intézet) mérései (lásd a Függelék F5-2. ábráján), 

amelyek igazolták, hogy az SGMI-1 (szemben az SGMI-2-vel) egyáltalán nem befolyásolja a 

zimogén MASP-2 önaktiválódását. 

Mindezek alapján a korrigált modell újdonságai a korábbi mechanizmushoz képest az 

alábbiak. A felismerő molekulák kötődése nem vezet a zimogén MASP-2 molekulák 

önaktiválódásához. Fiziológiás körülmények között kizárólag a zimogén MASP-1 

önaktiválódik, és kizárólag az aktív MASP-1 aktiválja a zimogén MASP-2 molekulákat. További 

újdonság ezen kívül, hogy a C2 hasításban a MASP-1 enzimnek nagyobb szerep jut, mint a 

MASP-2-nek.  

Összefoglalva, a legfontosabb különbség a régi és az új modell között az, hogy az új modell a 

korábban autonóm útvonal aktivátornak tartott MASP-2 proteázt teljes mértékben a MASP-1 

enzim irányítása alá vonja. A SGMI inhibitorokkal végzett kísérletek tehát felfedték, hogy az 

eddig másodhegedűsnek tartott MASP-1, valójában a lektin út aktivációjának karmestere.      

 

5-1. ábra. A lektin út aktivációjának korábbi (balra) és a jelen dolgozatban bemutatott eredmények alapján 
korrigált új modellje (jobbra). A folyamatábrán külön színnel vannak feltüntetve a proteolítikus hasadással 
nem járó (fekete nyilak) és a proteolízissel járó aktivációs folyamatok (piros nyilak). 
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5.2 Szerkezeti eredmények 

Az SGMI inhibitorok – az SFMI inhibitorok után – másodízben kínáltak lehetőséget a MASP 

proteázok funkcionálisan releváns térszerkezetének meghatározására, szubsztrátszerű 

reverzibilis inhibitorokkal komplexben. Együttműködő partnereink segítségével végül sikerült 

megfejteni mind az SGMI-1/MASP-1 (3,2 Å), mind az SGMI-2/MASP-2 (1,28 Å) komplexek 

térszerkezetét. Globálisan nézve a térszerkezetek megfelelnek egy tipikus reverzibilis 

inhibitor/szerin proteáz szerkezetnek. A MASP-ok katalitikus apparátusát és az inhibitorok 

proteázkötő régióját is kanonikus konformációban találjuk. Az SGMI inhibitorok alapváza 

SGPI-II típusú. A MASP komplexekben mégis az SGPI-I típusra emlékeztetően viselkednek. 

Ennek hátterében a MASP enzimek tripszinhez illetve kimotripszinhez képest nagyobb 

felszíni hurokjai állnak. Ezeknek köszönhetően az inhibitor oldaláról szokatlanul nagy felszín 

temetődik el, amelyhez mindhárom kötőhely (az elsődleges, a másodlagos és a közbülső) 

hozzájárul.  

Így az SGMI/MASP komplexeknél figyelhetjük meg a legnagyobb kölcsönható felszínt az 

eddig közölt Pacifastin inhibitor/proteáz szerkezetek109; 110; 118; 119 között. Amíg az SGMI-

2/MASP-2 komplexben mindkét partner részéről figyelemreméltó konformáció változás 

történik, addig az SGMI-1/MASP-1 komplexben csak az inhibitor szerkezetében figyelhetünk 

meg számottevő változást. Az SGMI inhibitorokat más, közeli rokon inhibitorok szabad és 

proteáz-kötött szerkezeteihez hasonlítva azt kaptam, hogy a MASP kötés hatására az SGMI 

inhibitorok másodlagos kötőhelye és az azt stabilizáló N-terminális szegmens mozdult el a 

legnagyobb mértékben, míg az elsődleges kötőhely és annak támasztó-hurok része csak 

minimálisan változtatta helyzetét. A szerkezetileg és funkcionálisan is szorosan kapcsolt 

szegmensek két szub-doménre osztják az inhibitort: a szub-domén I-et az elsődleges 

kötőhely és támasztó hurok alkotja, míg a szub-domén II a másodlagos kötőhely és az N-

terminális szegmensből áll.  

Az SGMI szerkezet változásait megvizsgáltam a molekulán belül is, hogy megállapíthassam, 

miként mozdultak el az egyes inhibitor szegmensek egymáshoz képest. Különbség 

távolságmátrixok létrehozásával egy előítéletektől mentes és abszolút leírását adtam az 

SGMI szerkezet torzulásoknak, ugyanis ez a módszer nem önkényesen kijelölt szegmensek 

szerkezetillesztésén alapul.  

Mind az SGMI-1 mind az SGMI-2 inhibitor alapvetően hasonló változáson esik át a megfelelő 

MASP enzimhez való kötődés során. A szub-domén I és a szub-domén II jelentős mértékben 
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közeledik egymáshoz, miközben az így keletkező feszültség a szub-domén II fellazulása által 

csökken. A két SGMI inhibitor között főként a két folyamat egymáshoz viszonyított 

mértékében van különbség.  

A MASP-ok részéről a kötődés hatására, ahogy említettem, csak a MASP-2-nél figyelhető 

meg jelentős mértékű konformáció változás, a MASP-1-nél nem. A felszíni hurkok itt 

megfigyelt eltérő szerveződése lehet a MASP-1 széles, és a MASP-2 rendkívül szűk szubsztrát 

specifitásának szerkezeti alapja. A MASP-2 esetében minden, az SGMI-2 inhibitorral 

kölcsönható felszíni hurok elmozdul. A jelentősebb gerinc konformáció változások mindkét 

fél részéről a nem evolvált inhibitor szegmensek (másodlagos és közbülső kötőhelyek) által 

kialakított kölcsönhatások következtében jöttek létre. Az elsődleges kötőhelyen keresztül az 

SGMI-2 és a MASP-2 főláncában sem figyelhető meg számottevő konformáció változás. A 

proteázkötő hurok irányított evolúciós optimalizálása a szabad MASP-2 felszínhez jól 

illeszkedő reaktív hurkot eredményezett. Meg kell azonban jegyezni, hogy a változatlan 

főlánc konformáció ellenére a MASP-2 szubsztrát-kötő felszíne - bizonyos oldalláncok 

elmozdulása következtében – funkcionális értelemben jelentősen megváltozott (lásd 4.2.6 

fejezet).  

A MASP-2 felszíni hurkok közül a 3-as hurkot érdemes kiemelni, ami mintegy allosztérikus 

kapcsolóként képes megváltoztatni a proteáz elsődleges (P1-S1) specifitási profilját. Az 

SGMI-2 másodlagos kötőhelye által elbillenő 3-as hurok a lizin javára tolja el az S1 zseb 

alapállapotban megfigyelhető arginin P1 preferenciáját.  

Figyelemreméltó jelenség, hogy a MASP-2 milyen jelentős térszerkezeti változást követel 

meg a szubsztrátszerű inhibitor részéről a komplex kialakulása során, és ennek során a 

kötőárkát alapállapotban elfedő hurok régiói milyen jelentős konformáció változáson 

kénytelenek átesni. Logikus feltevés, hogy hasonló jellegű konformáció változásokat 

igényelhet a MASP-2 komplexképzése a természetes szubsztrátjaival. Ennek során maga a 

kölcsönhatás alakíthatja ki a részben gátolt MASP-2 teljes aktivitású állapotát, és ugyanez 

akár a szubsztrátra is igaz lehet. Elképzelhető, hogy csak a komplexben válik a megfelelő 

enzim számára hozzáférhetővé a C2 illetve a C4 hasítandó peptidkötése. Mindkét oldal 

esetében egyfajta beépített biztonsági mechanizmust jelenthetne ez a működési elv. Az 

enzimet aktiválná a megfelelő szubsztrát, miközben az enzim is „aktiválná” a specifikus 

szubsztrátját. Ez a modell nagyban emlékeztet a „szubsztrát által kiváltott katalízis” 
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modelljére. Ez utóbbi modellt tartják érvényesnek a D faktor120, a B faktor121 valamint a C2 

proteáz122 vonatkozásában.  

Ugyan az SGMI-1/MASP-1 komplex vonatkozásában kisebb konformációs változások 

mutathatók ki, ott is tetten érhető egy belső biztonsági mechanizmus. Mint említettem, a 

szabad MASP-1 szerkezetében egy MASP-1 arginil csoport molekulán belüli inhibitorként 

funkcionál, lefoglalva az S1 kötőzseb alján lévő aszpartátot. Ezt a gátlást valószínűleg csak a 

megfelelően nagy hatékonysággal kötődő szubsztrátok tudják felfüggeszteni.  

Mindezeken túlmenően, az SGMI/MASP komplexek szerkezeti magyarázatot adtak az SGMI 

inhibitorok nagyfokú proteáz specifitására is. A teljes kölcsönhatási hálózat elemzése 

emellett szilárd támpontot nyújt az SGMI inhibitorok továbbfejlesztéséhez. 

Az Eredmények és megvitatásuk c. fejezet utolsó részében láthattuk, hogy sikerült 

ellenpéldákat találni a vázszerkezet függetlenségének elméletére. Ezen elmélet szerint az 

inhibitorok optimális proteázkötő szekvenciája nem függ az inhibitor váz topológiájától. A 

vázszerkezet függetlenség elméletét hatalmas kísérletes adattömeg támasztja alá. Ezzel 

szemben az itt folytatott eszmefuttatás átfogó kinetikai és szerkezeti vizsgálatok híján 

csupán elméleti jellegű. Mindazonáltal néhány sor erejéig érdemes elgondolkodni az 

ellentmondás okán. Mint oly sokszor, ebben az esetben is a kísérletes elrendezések közti 

különbségből, és a kísérletes eredmények túlzott általánosításából fakadhat az eltérés.  

A Laskowski és az Otlewski munkacsoportok hipotézisük igazolásához többnyire 

emésztőenzimeket és a P1 pozícióban változtatott inhibitorokat használtak. Az 

emésztőenzimek feladatukkal összhangban tág szubsztrátkötő árokkal rendelkeznek, 

amelyet nem szegélyeznek a funkciót korlátozó (restriktív) hurkok. Az ilyen enzimek az 

inhibitoraikkal (lásd pl. tripszin/BPTI) a hagyományos „kulcs-zár” modellnek megfelelően 

kapcsolódnak, vagyis a partnerek komplexbeli és szabad konformációja azonos. 

A vérplazma proteázaira – mint amilyenek az általam vizsgált MASP-ok is – nem ez jellemző. 

A vér jelátviteli proteázainál (például komplement és véralvadási proteázok) fokozottan kell 

ügyelni a potenciálisan ártalmas enzimatikus aktivitás kordában tartására, amelynek egyik 

módja az aktív hely körülbástyázása restriktív hurkokkal. Ahogy a szerkezeti eredmények 

bemutatásánál is láthattuk, az ilyen típusú proteázok távolról sem úgy viselkednek, mint az 

emésztőenzimek. Az inhibitor kötődése nagymértékű konformáció változást indukál (vagy 

igényel) mindkét fél szerkezetében. Ilyen esetben, ahol a kötődés hatására az eltemetődő 

felszínek is jelentősen megváltoznak, nincs értelme autonóm módon értelmezett 



 93 

kötőfelszínekről beszélni.  Az ilyen típusú proteázok kölcsönhatásaiban mindkét kölcsönható 

fél részéről csak egy adott partnerrel alkotott interakciós felszínről beszélhetünk.  

Ilyen proteázok vonatkozásában tehát igencsak korlátozott lehet az inhibitor kötőszekvencia 

vázfüggetlenségének elmélete. A másik, valójában triviális pont, ahol az elméletet eleve 

korlátozni kell, az a reaktív hurok azon pozícióira vonatkozik, amelyek vázszerkezet stabilizáló 

csoportokat hordoznak. Ezekre a pozíciókra magától értetődően nem érvényes a 

vázfüggetlenség elmélete. Ebben a vonatkozásban röviden azt mondhatjuk, hogy a 

vázszerkezet függetlenség eleve csak azokra a proteáz-kötő pozíciókra vonatkozhat, amelyek 

nem vesznek részt a belső szerkezet stabilizálásban.  

Az ilyen pozíciókra szűkítve elmondhatjuk, hogy vázszerkezet függetlenséget csak akkor 

várhatunk, ha a kölcsönhatás nem jár a kölcsönható felszíneket érintő konformáció 

változással. Természetesen ahhoz, hogy megalapozottabban tehessünk a fenti elv 

korlátozottságára vonatkozó kijelentéseket, még rengeteg vizsgálatot kell elvégezni. 

Laborunkban intenzíven zajlanak ilyen kutatások. Ezek egyik első eredményeként derült ki az 

is, hogy a vázszerkezet függetlenség még a Pacifastin család két kissé eltérő vázú alcsoportja 

esetében sem teljesül. A fág bemutatáson alapuló vizsgálatok feltárták, hogy az SGPI- I és az 

SGPI-II csoportba tartozó inhibitorok eltérő taxon-szelektivitásának hátterében a két csoport 

eltérő hidrofób magjának, és a másodlagos kötőhelynek a molekulán belüli kölcsönhatása áll. 

A I-es csoportra jellemző hidrofób mag olyan pozícióba kényszeríti a szintén I-es csoportra 

jellemző, prolin-tartalmú másodlagos kötőhurkot, hogy az nem képes kötődni az emlős 

tripszinekhez56.  

Mivel az itt bemutatott szerkezeteknél, és főként pedig az SGMI-2/MASP-2 komplex 

szerkezet vonatkozásában valóban nagymértékű konformáció változást figyelhettünk meg, 

felmerül, hogy az általunk látott, a szabad komponensekhez képest torzult szerkezetű 

komplex vajon milyen folyamat, indukált illeszkedés vagy konformációs szelekció 

eredményeképpen jött-e létre. Azt leszögezhetjük, hogy egyetlen ismert kiindulási szabad 

szerkezet és egyetlen végállapotot jelentő komplex szerkezet alapján ezt a kérdést nem lehet 

megválaszolni. A válaszadáshoz gyorskinetikai, NMR, illetve egyéb (kísérletes és szimulált) 

dinamikai mérésekre lenne szükség.  

Találgatásra azonban van lehetőség, és egy doktori dolgozatban talán olyan 

gondolatmenetek is megengedhetők, amik egy nemzetközi közleményben túl hipotetikusnak 

számítanának. Vegyük a két végletet jelentő esetet. Ha tisztán indukált illeszkedéssel menne 
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végbe a folyamat, azt úgy kellene elképzelnünk, mintha a szabad SGMI-2 és MASP-2 

szerkezetét próbálnánk meg összeilleszteni. Ezeknek az alapállapotban igencsak nem 

összeillő molekulák elegendő ideig kéne komplexben maradniuk ahhoz, hogy mindkét félben 

végbemenjenek azok a mozgások, amelyek a jól illeszkedő komplexre jellemző konformációs 

állapot eléréséhez kellenek. Nem valószínű, hogy az alapállapotú konformerekből a fenti 

illeszkedés megtalálásához elegendően hosszú életidejű komplex jöhetne létre.  

Ha tisztán konformációs szelekció vezetne a komplex képződéshez, akkor, abban az estben 

lenne produktív (azaz stabil komplex képződéssel járó) a két molekula ütközése, ha éppen 

akkor találkoznának, amikor mindkét fehérje a komplex szerkezetben megfigyelhető 

„tökéletes” konformációban van jelen. Azt bátran feltételezhetjük, hogy mindkét fehérje az 

időnek csak egy rendkívül csekély hányadában van jelen az említett konformációban. 

Ráadásul mivel független eseményekről van szó, az együttes előfordulás valószínűsége az 

adott konformációs állapototok alacsony valószínűségének szorzatával egyenlő. Ez azt 

sejteti, hogy az asszociáció sebességi állandója rendkívül alacsony (több nagyságrenddel a 

diffúzió kontrollált alatt) lenne. Emiatt ebben az esetben is nehéz lenne elképzelni, hogy 

hogyan kaphatunk mégis viszonylag nagy affinitást kifejező gátlási állandót (KI= 6 nM).  

A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a két modell kombinációja alapján mehet végbe ez a 

folyamat. Egy, a komplexben láthatónál kevésbé megfelelő, de annál jóval gyakoribb 

konformációban összeállhat egy kellően stabil találkozási komplex. Ebben a kötőpartnerek 

egymásban konformáció változásokat indukálva érik el a kristályszerkezetben látott komplex 

konformációs állapotát. A komplexképződéshez vezető kétféle mechanizmus ilyen jellegű 

kombinációját már több tanulmányban is leírták123; 124. Csermely és munkatársai szerint125 az 

ilyen folyamatokban nagy szerep juthat a kölcsönható fehérjék dinamikusan független 

szegmenseinek. A mi esetünkben ilyen szegmensek lehetnek a MASP-2 kötőfelszíni hurkok is.      

 

5.3 Terápiás vonatkozások 

Mivel az eddigi vizsgálataink elsősorban alapkutatási kérdéseket feszegettek, a 

dolgozatomban kevéssé tértem ki az eredményeink potenciális gyakorlati jelentőségére. 

Amint azt említettem, a lektin út bizonyítottan káros szerepet játszik az iszkémia reperfúziós 

szövetkárosodásban, ami többek között a szívinfarktus és a szélütés legpusztítóbb 

következménye. Már Kocsis Andrea többször említett eredménye is hatalmas gyakorlati 

ígérettel bírt, hiszen elsőként sikerült létrehoznia lektin utat szelektíven gátló anyagokat. 
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Ebben a tekintetben az eredményeim két vonalon jelentenek lényeges továbblépést. 

Egyrészt igazoltam, hogy a MASP enzimekkel szemben a kötőárkot korlátozó hurkok ellenére 

ki lehet fejleszteni nagy affinitású gátlószereket. A másik nagy gyakorlati jelentőséggel bíró 

eredmény pedig nem más, mint a MASP-1 központi jelentőségének igazolása. Ennek 

eredményeként ma már tudjuk, hogy mind a MASP-2, mind a MASP-1 egyaránt központi, 

elengedhetetlen eleme a lektin út aktivációjának teljes humán vérben. Ez a felismerés 

egyben azt is jelenti, hogy megdupláztuk a lektin út terápiás gátlása tekintetében figyelembe 

vehető cél proteázok számát. Mindezek alapján az SGMI-1 és az SGMI-2 is potenciális 

gyógyszer-jelölt molekulának tekinthető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A komplement rendszer a veleszületett immunitás egyik alappillére, amelynek hibás 

működése számos betegség kialakulásához vezethet. A szívinfarktus és szélütés során 

bekövetkező szövetkárosodásban döntő szerepe van a komplement rendszer lektin útjának. 

Többek között emiatt került a lektin út az érdeklődés középpontjába. Az útvonal aktivációs 

mechanizmusának egyik leghomályosabb pontja a benne szereplő proteázok, a MASP-ok 

szerepe. A MASP-1 enzimnek segéd-, a MASP-2 enzimnek főszerepet tulajdonítottak. A 

világon elsőként Kocsis Andreának sikerült MASP inhibitorokat, és ezáltal lektin út szelektív 

gátlószereket kifejlesztenie. Az elsőgenerációs „SFMI” inhibitorokkal végzett kísérletei arra 

utaltak, hogy a MASP-1 enzimnek jóval nagyobb jelentősége van a lektin út aktivációjában, 

mint azt korábban gondolták. Valódi MASP-1 specifikus inhibitor híján azonban nem lehetett 

számszerűsíteni a MASP-1 hozzájárulásának mértékét, illetve azonosítani az enzim pontos 

szerepét. A korábbi modell, amely szerint a MASP-2 a lektin út autonóm aktiváló enzime, 

érvényben maradt. 

Doktori munkámban sikerült fág bemutatással létrehoznom a 35 aminosavas SGPI-2 vázon 

monospecifikus MASP-1 és MASP-2 inhibitorokat (SGMI-1 és SGMI-2). Az SGMI inhibitorokkal 

végzett kísérletek feltárták, hogy a lektin út jelenlegi aktivációs modellje hibás. Új modellünk 

szerint fiziológiás körülmények között a MASP-2 nem képes önaktiválódni. A MASP-2 

egyedüli aktiválója nem más, mint a MASP-1, ami tehát a lektin út legmagasabb szintű 

aktivátora. Az SGMI inhibitorokkal sikerült azt is kideríteni, hogy a C3 konvertáz képződéshez 

vezető C2 hasításban a MASP-1 enzimnek nagyobb szerepe van, mint a MASP-2-nek. Az 

SGMI/MASP komplex szerkezetek összehasonlító vizsgálata rávilágított arra, hogy a MASP-2 

szubsztrát felismerésében jelentős szerepe van a szerkezeti rugalmasságnak. A szerkezeti 

eredmények arra is felhívták a figyelmet, hogy az optimális proteázkötő szekvencia inhibitor 

váztól való függetlenségének Laskowski által bevezetett elmélete nem érvényes a „kulcs-zár” 

mechanizmustól eltérő módon kialakuló, konformáció változással járó fehérje-fehérje 

kölcsönhatások esetében.  

Új modellünk alapján a MASP-2 és a MASP-1 egyaránt tökéletes gyógyszercélpont a lektin út 

által kiváltott betegségek kezelésére. Ennek megfelelően az SGMI-1 és az SGMI-2 gyógyszer-

jelölt molekulának tekinthető. Ezek az inhibitorok emellett a lektin út még ismeretlen 

élettani és kórélettani szerepének feltárását célzó kutatásoknak is hasznos eszközei lesznek. 
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SUMMARY 

The complement system is an ancient pillar of the innate immunity. The complement system 

is vital, but its misregulation leads to various diseases. Severe tissue damage is caused by the 

overreaction of the complement system upon heart attack and stroke. Major contribution of 

the lectin pathway to this deleterious process was recently verified. Increasing general 

interest towards the lectin pathway might partly be due to this pathological involvement. 

Individual roles of the lectin pathway proteases (the MASPs), has been the most debated 

aspect of the activation mechanism. MASP-2 is considered as the autonomous activator of 

the pathway, while MASP-1 as an auxiliary component. Without MASP inhibitors it was not 

trivial to determine the role of the MASP proteases. Andrea Kocsis in her PhD work 

developed the first lectin pathway specific inhibitors (SFMIs). Experiments with the SFMIs 

suggested that MASP-1 is more important than previously thought. However, without a 

genuine MASP-1 specific inhibitor the quantitative contribution to and exact mechanistic 

role of MASP-1 in the pathway activation could not be assessed. Consequently, the original 

activation model claiming MASP-2 to be autonomous activator remained widely accepted.  

In my PhD work I managed to develop genuinely monospecific MASP-1 and MASP-2 

inhibitors (SGMI-1 and SGMI-2) based on the 35 amino acid residue SGPI-2 scaffold by means 

of phage display. These SGMI inhibitors were then applied in various experiments that 

revealed that the existing activation model is not correct. Based on these results a novel 

activation model has been established as follows. Under physiological conditions 

autoactivating capacity of the MASP-2 does not manifest. MASP-1 is the exclusive activator 

of the MASP-2 zymogen. Therefore, MASP-1 is the most upstream activator of the lectin 

pathway. Additionally, it was also determined that the majority of C2 cleavage leading to C3 

convertase formation is contributed by MASP-1. 

Comparative analysis of the SGMI/MASP structures revealed the significance of structural 

plasticity in substrate recognition of MASP-2. It has also been concluded that the 

Interscaffolding additivity theory of the Laskowski group cannot be valid when the 

interaction of the protease and its inhibitor deviates from the traditional “key and lock” 

model. A major practical significance of our results is that MASP-1 and MASP-2 are equally 

relevant therapeutic targets. Therefore both SGMIs should be considered as therapeutic lead 

molecules that will also be excellent tools for exploring physiological and pathophysiological 

roles of the lectin pathway and the two MASP enzymes therein. 
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Függelék 

 

 

 

Aminosav Kodonok száma Kodonok 

Arginin 3 AGG, CGG, CGT 

Leucin 3 TTG, CTG, CTT 

Szerin 3 AGT, TCG, TCT 

Alanin 2 GCG, GCT 

Glicin 2 GGG, GGT 

Prolin  2 CCG, CCT 

Treonin 2 ACG, ACT 

Valin 2 GTG, GTT 

Aszparaginsav 1 GAT 

Aszparagin 1 AAT 

Cisztein 1 TGT 

Fenilalanin 1 TTT 

Glutamin 1 CAG 

Glutaminsav 1 GAG 

Hisztidin 1 CAT 

Izoleucin 1 ATT 

Metionin 1 ATG 

Lizin 1 AAG 

Triptofán 1 TGG 

Tirozin 1 TAT 

STOP 1 TAG 

F4-1. Táblázat. Az NNK randomizációs sémából adódó aminosavak, kodonjaik és kodonjainak száma. 
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MASP-1 MASP-2 Anti-Flag-tag antitest 

ACTRKLCH MCTRLWCN* VCARMACD ICEWLWCK 

ACTRKLCR MCTRLWCN* VCAVMDCG WCDWGECH 

ACTRKLCS LCTRLWCN QCRVLSCA TCERNECR 

ACTRKLCV ACTRLWCN RCRVQTCR GCLRVECV 

ACTRKLCL VCTRLWCE* CCYVTNCK NCLSVRCV 

ACTRKLCW* VCTRLWCE* CCWVGTCT TCLCVVCK 

ACTRKLCW* VCTRLWCE* SCVVMNCH RCETEYCV 

ACTRKLCW* VCTRLWCE* SCMVGLCG RCLTCVCH 

LCTRKLCI VCTRLWCD TCYVRYCN KCPWQSCG 

LCTRKLCA VCTRLWCD SCIVRECW KCSTCLCG 

LCTRKLCV VCTRLWCG TCVIRACM KCWMPICE 

LCTRKLCM VCTRLYCN CCRSKACV DCSRDTCE 

LCTRKLCL VCTKLYCN GCNSKRCG LCVTDTCE 

LCTRKLCK GCTRLYCN GCAISWCG CCVRGDCE 

LCTRKLCW GCTRLYCG GCRLRPCG NCGADCCK 

LCTRKLCY VCTRLYCG GCHMKSCS ACGYSKCK 

FCTRKLCY* VCTRLWCN GCMSISCS SCGEDQCW 

FCTRKLCY* ICTRAWCH GCLTASCE RCGTDGCM 

GCTRKLCY ICTRLWCE GCKMQVCP   

ACTRKLCY ICTRLWCN GCYSMTCY   

FCTRKGCM ICTKLWCS GCFIPNCY   

FCTRKGCS ICTKLWCD GCYGNYCH   

LCTRKGCE ICTKLWCE ECQRIICG   
ACTRKGCW* LCTKLWCE ECQIKDCV   
ACTRKGCW* MCTKLYCV ACQDTVCD   
FCTRKACK LCTKLYCT PCRGSVCD   
FCTRKLCK QCTKLWCV PCFGRWCE   
FCTRKLCW MCTKLWCG PCGIKLCD   
MCTRKLCT FCTKLWCN PCVPKVCG   
MCTRKACT ACTKLWCN DCYCRVCI   
MCTRKMCY*  LCVCTDCI   
MCTRKMCY*  ECMGWQCI   
MCTRKLCY  LCDETYCR   
MCTRKLCR*  LCIEGNCL   
MCTRKLCR*  LCLERACD   
MCTRKLCR*  SCLKGRCD   
MCTRKLCR*  RCMPPMCD   
MCTRKLCD  ICVRYMCD   
MCTRKLCM  NCWLEGCS   
MCTRKLCV  NCWLESCD   
MCTRKLCW  SCWLDKCD   
MCTRRLCL  NCTHFECD   
ACTRRLCW   MCEWVRCD   

F4-2. Táblázat. A MASP-1, MASP-2 és az anti-Flag-tag antitesten szelektált inhibitor variánsok P4-P4’ 
régiójának aminosav szekvenciái. (A csillaggal jelölt szekvenciák rendelkeznek aminosav szinten azonos 
testvér szekvenciákkal, amelyeknek nukleotid sorrendje azonban különböző). 
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Cél-enzim 
Inhibitor szekvencia 

(P4-P4’) 

Számolt molekula 

tömeg (Da) 

Mért molekula 

tömeg (Da) 

FCTRKLCY 4076,6 4076 

MCTRKLCY 4060,6 4060 

MCTRKLCW 4083,6 4083 
MASP-1 

ACTRKLCW 4023,5 4024 

VCTKLWCN 4009,5 4009 

VCTRLYCN 4014,5 4014 

VCTRLWCN 4037,5 4037 
MASP-2 

VCTRLWCE 4052,5 4052 

F4-3. Táblázat. Az SGMI mintázatok alapján kiválasztott 4-4 MASP-1 és MASP-2 inhibitor variáns P4-P4' 
szekvenciája, számított és mért moláris tömege. Aláhúzással jelölve a P1 aminosavat látjuk. 
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Adatgyűjtés  MASP-2/SGMI-2 komplex MASP-1/SGMI-1 komplex 
Tércsoport  P212121  P212121  
a, b, c (Å)  50.92, 62.47, 114.19  71.33, 98.40, 155.53  
Felbontás (Å)  39.55-1.28 (1.30-1.28)  46.91-3.20 (3.37-3.20)  
Rmeas  0.065 (0.752)  0.258 (0.997)  
I / δ I  15.10 (2.54)  7.6 (2.3)  
Teljesség (%)  95.8% (93.3%)  99.9 (100.0)  
Redundancia  5.44 (5.06)  6.8 (7.1)  
Finomítás  
Felbontás (Å)  38.00-1.28  46.91-3.20  
Reflexiók száma  85991  18639  
Rwork/Rfree  0.156 / 0.205  0.228 / 0.274  
Atomok száma  
Protein  2911  6463  
Ligand/ion  5  -  
Víz 534  2  
B-faktorok  
Protein  17.14  47.19  
Ligand/ion  18.03  -  
Víz  36.83  11.65  
R.m.s. deviációk 
Kötéshossz (Å)  0.025  0.006  
Kötés szög (°)  2.059  1.036  
Ramachandran plot  269/27/2  629/95/1  
Molprobity score  1.56  2.62  
 
F4-4. Táblázat: A kristályosítás és a szerkezet megoldás adatainak táblázata  
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F5-1. Ábra. A rekombináns aktívhely mutáns (S633A) MASP-2 zimogén, aktív MASP-2 (a) és MASP-1 (b) általi 
aktivációjának kinetikája. A mérés pontos leírását az Anyagok és módszerek c. fejet tartalmazza. Az SDS 
PAGE denzitometriás kiértékelése alapján az aktív MASP-1 (kcat/KM = 1.2 ± 0.1 ×10

4
 M

−1 
s

−1
) körülbelül 20-szor 

nagyobb ütemben képes a MASP-2 zimogént aktiválni, mint az aktív MASP-2 (kcat/KM = 6.0 ± 0.3 × 10
2
 M

−1 
s

−1
).  
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F5-2. Ábra. Az SGMI-1 (■) és az SGMI-2 (▲) inhibitorok hatása a MASP-2 zimogén autoaktivációjára, az 
inhibitormentes körülményhez képest (●). 
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Rövidítések jegyzéke 

 
 
 
 

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 

acBSA acetylated Bovine Serum Albumin, acetilált szarvasmarha szérum albumin 
AMD Age-related Macular Degeneration, időskori makula degeneráció 

BPTI 
Bovine Pancreatic Trypsin Inhibitor, szarvasmarha hasnyálmirigy tripszin 
inhibitor 

BSA Bovine Serum Albumin, szarvasmarha szérum albumin 

CCP 
Complement Control Protein domain, a klasszikus és a lektin út korai 
proteázaira jellemző egyik domén (PFam ID: PF00084)  

CD Cluster of Differentiation, differenciálódási sejtfelszíni marker 

CUB 
(complement C1r/C1s, Uegf, Bmp1 domain), a klasszikus és a lektin út korai 
proteázaira jellemző egyik domén (PFam ID: PF00431) 

DAF 
Decay Accelerating Factor, komplement konvertázok lebomlását gyorsító 
faktor 

dut a dUTPáz enzim génje 

EGF 
Calcium-binding Epidermal Growth Factor domain, a klasszikus és a lektin út 
korai proteázaira jellemző egyik domén (PFam ID: PF07645) 

ESRF 
European Synchrotron Radiation Facility, szinkrotron sugárforrás, Grenoble, 
Franciaország 

FUT-175 
Futhan, Nafamostat Mesilate, egy széles spektumú proteáz inhibitor, amely 
alkalmas mindhárom komplement útvonal gátlására 

h-PSTI 
human Pancreatic Secretory Trypsin Inhibitor, emberi hasnyálmirigy 
szekretoros tripszin inhibitor 

IC50 Inhibitory Concentration 50%, a fél-gátláshoz tartózó inhibitor koncentráció  
IPTG izopropil-béta-tiogalaktozid 

IUPAC 
International Union of Pure and Applied Chemistry, Nemzetközi Alkalmazott és 
Elméleti Kémiai Egyesület 

KCM Kalium Calcium Magnesium puffer, kémiai transzformáláshoz használt puffer 
KI Egyensúlyi gátlási állandó 
KM Michaelis állandó 

LB 
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 

LPS lipopoliszacharid 
MAC Memebrane-Attack-Complex, membrán-károsító komplex 
MBL Mannan-Binding Lectin, Mannóz-kötő Lektin 

MASP MBL-Asszociált Szerin Proteáz 
MAp19,44 19 ill 44 kDa méretű (nem katalitikus) MBL-Asszociált proteinek 

MBP Maltose-binding protein, maltóz-kötő fehérje 
OD600 Optical Density, 600 nm-en mért optikai denzitás 

OPD o-Phenylenediamine, kromogén szubsztrát 
PEG Polietilén-glikol 
PDB Protein Data Bank, Fehérje térszerkezeti adatbázis 
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PIC 
Protein Interaction Calculator, fehérje-fehérje kölcsönhatás elemző szerkezeti 
alkalmazás 

PMP-C 
Pars intercerebellaris major peptide-C, Locusta migratoria sáskafajból izolált 
szerin proteáz inhibitor 

RMSD Root-mean-square deviation,   
SFTI Sunflower Trypsin Inhibitor, napraforgó tripszin inhibitor 
SGCI Schistocerca gregaria Chymotrypsin Inhibitor = SGPI-2 

SGPI-1 
Schistocerca gregaria Protease Inhibitor-1, a sivatagi sáskából izolált, a 
Pacifastin család SGPI-I alcsaládjába tartozó proteáz inhibitor 

SGPI-2 
Schistocerca gregaria Protease Inhibitor-2, a sivatagi sáskából izolált, a 
Pacifastin család SGPI-II alcsaládjába tartozó proteáz inhibitor 

SGPI-I 
A Pacifastin inhibitor család egyik alcsaládja, tagjai csak ízeltlábú proteázokat 
képesek gátolni 

SGPI-II 
A Pacifastin inhibitor család másik alcsaládja, tagjai gerinces és ízeltlábú 
tripszineket egyaránt képesek gátolni 

SLE Systemic Lupus Erythematosus, egy szisztémás autoimmun betegség 
SPS Sodium polyanetehol sulfonate, nátrium polianetol szulfonát 
ung uracil-N-glycosylase, az uracil N-glikoziláz génje 

SFMI-1 SFTI-alapú MASP-1 inhibitor 
SFMI-2 SFTI-alapú MASP-2 inhibitor 
SGMI-1 SGPI-2-alapú MASP-1 inhibitor 
SGMI-2 SGPI-2-alapú MASP-2 inhibitor 

UCSF Universitiy of California San Francisco 
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Köszönetnyilvánítás 

 

Elsősorban témavezetőmnek, Pál Gábornak szeretnék köszönetet mondani. Évekkel ezelőtt 

laborjában kezdtem el szakdolgozati munkámat, ekkor ismerkedtem meg a molekuláris 

biológia alapvető technikáival. Később, doktori éveim alatt, az irányított fehérje evolúció 

gondolati hátterét sajátíthattam el segítségével. Állhatatos témavezetői munkájának is 

köszönhető, hogy minden elindított projekt, előbb vagy utóbb, eredményesen zárult. 

Jelenlétére a munka legnehezebb és a legvidámabb perceiben is számíthattam. 

Szeretnék köszönetet mondani Gál Péternek is. A komplement rendszer működésére 

vonatkozó mély szakmai ismeretanyaga a sikeres munkához nélkülözhetetlen volt.  

Kocsis Andrea úttörő munkájának köszönhetem, hogy a dolgozatban bemutatott második 

generációs inhibitorok kifejlesztése és funkcionális vizsgálata olajozottan zajlott.  

Harmat Veronikának és Fodor Krisztiánnak a szerkezeti munkákhoz kapcsolódó magas 

színvonalú szakmai munkáját szeretném megköszönni.  

Hálás vagyok Szász Róbert hematológusnak, a vérben történő mérések során nyújtott 

segítségéért.  

Szeretnék továbbá köszönetet mondani mindenkinek, aki munkájával az eredmények 

megszületéséhez hozzájárult: az Enzimológiai Intézetből Balczerné Júliának, Szilágyi 

Katalinnak és Dobó Józsefnek, az ELTE Biológiai Intézetéből pedig Kékesi Katalinnak. 

Végezetül laborunk tagjainak is szeretném megköszönni, hogy segítségükkel munkámat 

gördülékenyebbé tették.  

Legvégül Gráf László professzornak mondok köszönetet, amiért az ELTE Biokémiai Tanszékén 

elindította a Pacifastin inhibitorok vizsgálatát.   
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A dolgozat alapjául szolgáló közlemények 

 

 Héja, D., Kocsis, A., Dobó, J., Szilágyi, K., Szász, R., Závodszky, P., Pál, G. & Gál, P. (2012). 

Revised mechanism of complement lectin-pathway activation revealing the role of 

serine protease MASP-1 as the exclusive activator of MASP-2. Proc Natl Acad Sci U S A 

109, 10498-503. 
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P. & Pál, G. (2012). Monospecific Inhibitors Show That Both Mannan-binding Lectin-
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