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Bevezetés 

 

A veleszületett immunrendszernek 

szerves komponense a komplement-kaszkád, 

mely azonnali védelmet nyújt számtalan 

kórokozóval szemben. A komplementrendszert 

több mint 30 fehérje alkotja, melyek összehangolt 

működésének eredményeként alakul ki ez a 

hatékony rendszer. A kaszkád aktiválódása a 

klasszikus, a lektin-indukált és az alternatív úton 

indulhat el, és a folyamatban szerin proteázok 

vesznek részt. A három útvonal a harmadik 

komplementkomponens, a C3 hasításakor 

egyesül, és ezután egységes útként folytatódva 

alakul ki a membránkárosító komplex (MAC). 

Az aktivációnak nem csak a kórokozó MAC 

általi elpusztítása az egyedüli következménye. A 

C3 molekula nagyobbik fragmentumai számos 

fontos biológiai hatást közvetítenek a különböző 

sejtek C3-receptoraihoz való kötődés révén, így. 

pl. összekötő kapcsot képeznek az adaptív és a 

természetes immunválasz között, növelik az 



antigéprezentáció hatékonyságát. A C3a 

fragmentum kemotaktikus hatása révén a 

kórokozó behatolási helyére vonzza az effektor 

funkciókért felelős sejteket, segítve ezzel a 

hatékony immunválasz kialakulását. A C3 

fragmentumoknak fontos szerep jut az 

immunkomplexek eltávolításában is. A C3 

molekula, ill. aktivációs fragmentumai tehát 

kulcsszerepet játszanak a komplementrendszer 

működésében, így szerkezetének és más 

molekulákkal való kapcsolatának tisztázása 

feltétlenül szükséges e kaszkádrendszer 

működésének és funkciójának megismeréséhez. 

A komplementrendszer „kétélű kardnak” is 

nevezhető, mivel egyrészt nagyon hatékony 

védekező mechanizmus, de éppen ezért, ha 

rosszul működik komoly károkat okozhat a 

szervezetben, - mint ahogy ez számos autoimmun 

betegség patomechanizmusában megnyilvánul. A 

komplementrendszer vizsgálata rutinszerű a 

diagnosztikai laboratóriumokban, de a jelenleg 

alkalmazott módszerekkel általában csupán a 



komplementaktiváció lezajlása detektálható, de 

nem nyújtanak felvilágosítást a 

komplementaktiváció okára.  

 

Célkitűzések 

 

1. A emberi komplementrendszer jobb 

megismeréséhez szükség van megfelelő 

állatmodellekre, és az egyes komponensekkel 

reagáló, jól karakterizált ellenanyagokra. Ezért 

célul tűztük ki az egér C3 molekulát és 

fragmentumait (C3b, C3a) felismerő 

monoklonális ellenanyagok előállítását és 

karakterizálását. 

2. A komplementaktiváció központi reakciójának 

tekinthető C3-C3b átalakulás vizsgálata fontos a 

rendszer működésének jobb megértése 

szempontjából, ezért a molekulában lezajló 

konformációs változásokat tömeg-

spektrométerrel, H/D kicserélődés módszerével 

vizsgáltuk. 



3. Célunk volt annak feltárása is, hogy a 

szervezet saját sejtjeihez kovalensen kötődő C3b 

fragmentumoknak mi a sorsa és funkciója. 

4. Tervbe vettük továbbá olyan új diagnosztikai 

eljárás kidolgozását, mellyel nem csupán a kóros 

komplementaktiváció mutatható ki, hanem az 

aktivációt okozó autoantigén is meghatározható. 

 

Alkalmazott módszerek 

 

- Tömegspektrometria 

- Citofluorimetria 

- ELISA 

- Western-blot 

- Hemolítikus teszt 

- Konfokális mikroszkópia 

- SDS poliakrilamid gélelektroforézis 

- Immun-elektronmikroszkópia 

- Protein chip technológia 

 

 

 



Eredmények: 

 

1. Munkacsoportunk az egér komplement-

rendszerének C3-as komponensével ill. annak 

fragmentumaival reagáló monoklonális 

ellenanyagokat állított elő. Az antitesteket 

széleskörűen jellemeztük ELISA, FACS, Wester-

blott és szövetfestés módszerrel, így ezek a 

legkülönbözőbb kísérletekhez használhatók. 

2. A C3 molekula aktivációjakor bekövetkező 

konformációs változások nyomon követése 

feltétlenül szükséges a komplementfehérje 

funkciójának megértéséhez. A C3 és C3b 

molekulák röntgenkrisztalográfiás szerkezete 

csak az utóbbi évben vált elérhetővé. Mi ezt a 

statikus képet gazdagítottuk azzal, hogy a 

molekula dinamikus mozgásáról képet formáló 

H/D kicserélődés segítségével vizsgáltuk a 

konformációs változásokat, megerősítve az 

időközben megjelent röntgenkrisztalográfiás 

eredményeket.  



3. A C3b fragmentum nem csak kórokozókhoz 

kötődhet kovalensen, hanem az antigénprezentáló 

sejtek felszínére is lerakódik fiziológiás 

körülmények között, így segítve az antigén-

specifikus T-sejtek proliferációját. Munkánk 

során követtük a sejtmembránhoz kötődő C3- 

fragmentumok sorsát, és kimutattuk, hogy ezek a 

molekulák exosomák felszínén hagyják el a 

sejtet. Bizonyítottuk azt is, hogy ezen kis 

vezikulumok fokozzák az antigénbemutatás 

hatékonyságát naiv APC jelenlétében.  

4. A komplementrendszer aktiválódása komoly 

károkat okozhat autoimmun folyamatok során. 

Korábban nem volt lehetőség arra, hogy 

párhuzamosan sok, különböző specificitású 

autoantitest komplementaktiváló képességét 

mérjük. Munkacsoportunk továbbfejlesztette az 

egyre nagyobb tért hódító fehérje chip technikát, 

és így lehetőségünk van arra, hogy egyidejűleg 

határozzuk meg az adott antigénnel specifikusan 

reagáló autoantitestek mennyiségét és 

komplementaktiváló képességét. Így reményeink 



szerint egy hatékony technikával gazdagítjuk az 

autoimmun betegségek diagnózisának tárházát. 
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