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Bevezetés 
 

A hízósejtek és a bazofil granulociták az allergiás 

reakciók fő effektor sejtjei. Ezek a sejtek számos 

különböző stimulusra képesek válaszolni, köztük az 

antigén/IgE/FcεRI kölcsönhatást követően, illetve 

különböző komplement-eredetű faktorokra. A hízósejtek 

testszerte elszórtan találhatóak a szervezetben az erek és 

idegek mentén, bőrben és a mukózával fedett 

epitéliumban. Felszínükön számos receptort fejeznek ki, 

köztük különböző Fc- és komplement receptorokat. A 

hízósejtek nem alkotnak homogén populációt; számos 

tulajdonságban (pl. a granulumok mérete és tartalma, a 

receptorok expressziója) különböznek az eltérő szöveti 

környezetben található sejtek. Két fő populációját 

különböztetik meg: a szeróza és a mukóza típusú 

hízósejteket. 

Ismert, hogy a C3a és C5a komplement-faktorok 

aktiválják a szeróza típusú sejteket, mivel a felszínükön 

kifejeződnek a C3a és C5a receptorok. Az ún. 

anafilatoxinok az FcεRI-től függetlenül is aktíválják a 

szeróza típusú hízósejteket, és additív hatásuk van az 
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FcεRI-en keresztüli aktíváció során. Ezzel szemben a 

mukóza típusú hízósejtek nem fejeznek ki C3a illetve 

C5a receptorokat, ezért ezek a sejtek nem stimulálhatók 

az anafilatoxinokkal.  

Munkacsoportunk korábban leírta, hogy a C3a 

komplement-fehérje, amely a szeróza típusú hízósejteket 

aktiválja, gátolja a mukóza típusú hízósejtek IgE-mediált 

aktívációját. Feltérképeztük, hogy a C3a molekulának 

mely része felelős ezért a gátlásért, és az azonosított 

aminosav-szekvencia alapján két peptidet szintetizáltunk: 

a C3a7-et (CCNYITELR), amely a C3a természetes 

szekvenciája, illetve C3a9-et (DCCNYITR), ami ennek 

módosított származéka. Megállapítottuk, hogy ezek a 

C3a-eredetű peptidek önmagukban nem képesek 

aktíválni a szeróza típusú hízósejteket; vagyis a C3a-nak 

azon szakasza, ami az FcεRI-n keresztüli aktíváció 

gátlásáért felelős nem tartalmazza a C3a receptorhoz 

kapcsolódó, aktiváló szekvenciát. A továbbiakban azt 

vizsgáltuk, hogy a C3a-eredetű peptidek hogyan 

befolyásolják a hízósejtek korai válaszának jelátviteli 

folyamatait, valamint a sejtek késői válaszát, elsősorban a 

gyulladási citokinek termelését.  
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Célkitűzések 

 

● Az FcεRI β-láncához kötődő hatékonyabb peptid, 

a C3a9 által okozott gátlás mechanizmusának feltárása; 

 

● Annak megállapítása, hogy a C3a9 a hízósejtek 

késői válaszára, vagyis a citokin-termélésre is gyakorol-e 

hatást; 

 

● In vivo egér modell beállítása és a C3a-eredetű 

peptidek hatásának vizsgálata a passzív szisztémás 

anafilaxiás reakció során; 

 

● Annak megállapítása, hogy a C3a-eredetű 

peptidek befolyásolják-e a humán bazofil granulociták 

IgE-közvetített aktivációját; 

 

● A gátló szekvencia alapján további peptidek 

fejlesztése és tesztelése in vivo és in vitro rendszerekben.  
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Alkalmazott módszerek 

 

● Hízósejtek differenciációja csontvelőből 

● Hízósejt degranulációs teszt 

● SDS poliakrilamid gélelektroforézis 

● Western blot 

● Immunprecipitáció 

● Konfokális lézer mikroszkópia 

● Áramlási citofluorimetria 

● ELISA 

● in vivo passzív szisztémás anafilaxiás reakció  

 

Eredmények 

 

1. A C3a-eredetű C3a9 peptid az FcεRI β-láncának 

az extracelluláris részéhez kapcsolódik nyugvó sejteken, 

és az FcεRI keresztkötés után is. 

2. A C3a9 peptid fokozza az antigén által 

keresztkötött FcεRI internalizációját. 

3. A C3a9 peptid csökkenti a Lyn és Fyn src kinázok 

asszociációját a receptor β-láncához, vagyis gátolja a 
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legkorábbi és legfontosabb lépést, amely a keresztkötött 

receptorhoz kapcsolódó jelátviteli pályákat elindítja. 

4. A C3a9 peptid gátolja számos intracelluláris 

jelátviteli ferhérje tirozinon történő, antigén-indukálta 

foszforilációját, köztük az FcεRI β-láncának, a Lyn src 

kináznak és a PI3K-nak a foszforilációját. 

5. A C3a9 peptid csökkenti a hízósejtek antigén-

indukálta Ca2+-válaszát. 

6. A C3a9 peptid gátolja az antigén által aktivált 

hízósejtekben az ERK és a p38 aktívációját, de nem 

befolyásolja a Raf foszforilációját, Ez arra utal, hogy a 

C3a9 peptid alternatív úton befolyásolja az ERK 

aktívációját, és nem érinti a Ras/Raf/MEK útvonalat. 

7. A C3a-eredetű peptidek gátolják a hízósejtek 

FcεRI-mediált IL-6 és TNF-α termelését, vagyis 

nemcsak a hízósejtek korai, hanem a késői válaszát is 

negatívan befolyásolják. 

8. Cytochalasin D-vel való kezelés nem változtatta 

meg a C3a9 gátló hatását a hízósejtek degranulációjára, 

vagyis az aktin citoszkeletális rendszernek nincs szerepe 

a peptid gátló mechanizmusában. 
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9. A C3a9 és különböző, dimér formájú származékai 

gátolják az FcεRI-mediált hisztamin termelést in vivo. 

10. A C3a9 és különböző, dimer formájú származékai 

gátolják a humán bazofil granulociták aktivációját. 

 

 

Összefoglalás 
 

A C3a-eredetű peptidek az FcεRI-β alegységének 

extracelluláris részéhez kötődve a jelátviteli folyamatok 

legkorábbi lépéseit gátolják, és negatívan befolyásolják a 

hízósejtek korai és késői válaszát egyaránt. Fontos 

eredményünk, hogy a C3a-eredetű peptidek jelentős 

mértékben gátolják a hízósejtek aktívációját in vivo egér 

modell-rendszerben is, továbbá hatékony gátlószerei a 

humán bazofil granulociták IgE-közvetített 

aktívációjának is. Feltételezzük, hogy a C3a9 a 

szekvenciájában található Cys-nek között kialakuló 

intermolekuláris diszulfid-hídakkal dimereket képez, és 

ebben a formában gátolja hatékonyan az allergiás 

reakciók effektor sejtjeinek működését. 

 

 7



 

Az értekezéshez kapcsolódó saját közlemények 
 

Márton Andrásfalvy* et Hajna Péterfy*, Gábor Tóth, 

János Matkó, Jakub Abramson, Krisztina Kerekes, 

György Vámosi, Israel Pecht, Anna Erdei 

The β subunit of the type I Fcε receptor is a target for 

peptides inhibiting IgE-mediated secretory response of 

mast cells 

The Journal of Immunology, 2005, 175: 2801-2806 

  IF: 6.486 

* contributed equally to this work 

 

Anna Erdei, Márton Andrásfalvy, Hajna Péterfy, Gábor 

Tóth, Israel Pecht 

Regulation of mast cell activation by complement-

derived peptides 

Immunology Letters, 2004, 92: 39-42 

  IF: 2.136 

 

 

 

 8



Hajna Péterfy, Gábor Tóth, Israel Pecht, Anna Erdei 

C3a derived peptide binds to the type I Fcε receptor and 

inhibits proximal coupling processes and cytokine 

secretion by mast cells 

Manuscript submitted for publication 

 

Referált folyóiratban megjelent absztraktok 

 

Márton Andrásfalvy, Gábor Tóth, Hajna Péterfy, 

György Vámosi, János Matkó, Israel Pecht, Anna Erdei 

Inhibition of FcεRI-clustering induced activation of 

mucosal type mast cells by C3a-derived peptides 

Immunology Letters, 2003, Vol.: 87 

 

Hajna Péterfy, Márton Andrásfalvy, Gábor Tóth, János 

Matkó, Jakub Abramson, György Vámosi, Israel Pecht, 

Anna Erdei 

The β subunit of the type I Fcε receptor is a target for 

vomplement-derived peptides inhibiting IgE-mediated 

secretory response of mast cells 

The FEBS Journal, 2005, Vol.: 272 

 

 9



Egyéb publikáció 

 

Kovacs Z, Kekesi KA, Szilagyi N, Abraham I, Szekacs 

D, Kiraly N, Papp E, Csaszar I, Szego E, Barabas K, 

Peterfy H, Erdei A, Bartfai T, Juhasz G.

Facilitation of spike-wave discharge activity by 

lipopolysaccharides in Wistar Albino Glaxo/Rijswijk 

rats. 

Neuroscience, 2006, 140(2): 731-742 

 

 10

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=16616432&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=16616432&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=16616432&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum

