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Bevezetés – a téma előzményei 

A szervezet egészséges működése feletti őrködés az immunrendszer feladata. 

Hatalmas apparátus védekezik a kórokozók folyamatos támadása ellen, és távolítja el az 

elszabadult rákos, vagy pusztuló sejteket, amelyek veszélyt jelentenek a többi, ép sejt 

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

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

fel ellenségként az antigént hordozó struktúrákat és indítják be az elpusztításukra hivatott sejt- 

és molekuláris szintű effektor folyamatokat. A beavatkozás hatékonysága azonban sok 

esetben a gyorsaságon múlik. Az antitestek kialakulásához és felszaporodásához hetek 

szükségesek, és ezalatt a támadó nagy károkat okozhat. A természetes immunitás a kórokozók 

azonnali fékentartásával időt biztosít a hatékony adaptív immunválasz felépülésére. A 

természetes immunitást adó elemek közé tartoznak a gyulladást, lázat okozó, nemantigén-

specifikus vegyületek, mintázat felismerő receptorok és a komplementrendszer. Ez utóbbi a 

legalább 35 fehérjét (enzimet, receptort, egyéb fehérjéket) magába foglaló kaszkád részben 

antitestektől függetlenül, a saját, normális sejtekétől eltérő molekuláris mintázatokon 

keresztül képes felismerni, megjelölni és elpusztítani a patogéneket, vagy a veszélyes módon 

megváltozott saját sejteket. Három aktiválódási útvonala, a klasszikus, a lektin és az alternatív 

utak, elsősorban az iniciáló jelben térnek el egymástól. A felismerést nagyméretű 

fehérjekomplexek végzik, és a hozzájuk kötődő szerin proteáz enzimek feladata, hogy a 

kaszkád soron következő komponenseit proteolitikusan hasítsák.  

Az Enzimológiai Intézetben Dr. Gál Péter és Dr. Závodszky Péter irányításával 

működő komplement csoport számos jelentős eredményt ért el a klasszikus út és a lektin út 

szerin proteázainak szerkezetét és működését célzó kutatásokban. A lektin út enzimei a 

mannóz-kötő lektinhez kapcsolódó szerin proteázok, a MASP-1,-2 és -3. Ezek közül a 

kaszkádot önmagában beindítani képes MASP-2 vizsgálatába kapcsolódtam be. Az aktív 

enzim kristályszerkezete néhány éve, míg az egyláncú zimogén formáé munkámmal egy 

időben készült el a csoportban. A MASP-2 azzal a ritka képességgel rendelkezik, hogy 

homodimerjében a zimogének egymást aktív enzimmé alakítják, vagyis a MASP-2 

autoaktiválódik. Az autoaktiváció molekulaszerkezeti hátterének felderítését tűztem ki célul, 

hogy a MASP-2 egyláncú proenzim formájának tulajdonságain keresztül általánosan is 

megismerjük a fiziológiásan autoaktiválódó szerin proteázok működését. Számos betegség 

esetében ismert, hogy a tünetek kialakulásáért vagy súlyosbodásáért nemkívánt komplement 

aktiválódás a felelős. A lektin út hozzájárulását írták le többek között reumatoid artritiszben, 
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valamint a szélütés (stroke), a szívinfarktus és szervátültetés során bekövetkező iszkémiás 

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

szerepe lehetővé teszi, hogy gátlásával a teljes útvonalat megfékezzük. Idáig nem létezett 

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

útvonalra kifejteni, miközben a másik kettőt érintetlenül hagyja. Az ELTE Biokémia 

Tanszékén Gráf László vezetésével nagy múltra tekintő hagyományai vannak a szerin 

proteázok, különösen a tripszin vizsgálatának. A tanszéken (és egyben Magyarországon is) 

Pál Gábor honosította meg a fágbemutatással történő modern irányított fehérje-evolúciós 

megközelítéseket. Ezzel a módszerrel és tapasztalattal nyílt lehetőség arra, hogy olyan MASP 

elleni inhibitorok tervezésébe kezdjek, amelyek specifikusan gátolják a lektin utat. Ilyen 

inhibitorok birtokában a lektin út aktivációjának részleteire, a MASP-1 és -2 pontos szerepére 

kerestem a választ. 

 

Célkitűzések 

Doktori munkámban tehát az alábbi célokat tűztem ki: 

 A MASP-2 autoaktiválódási mechanizmus molekulaszerkezeti hátterének feltárása 

 A MASP-2-ről szerzett információk alapján egy általános mechanizmus felállítása arról, 
hogy a fiziológiásan autoaktiválódó szerin proteáz zimogének hogyan tesznek szert 
katalitikus aktivitásra 

 Fágbemutatással szelektív, kismolekulás MASP-2 inhibitor fejlesztése, amellyel a lektin 
út gátolható, miközben a másik két útvonal érintetlen marad 

 MASP-1 inhibitor fejlesztése a MASP-1 lektin úthoz való hozzájárulásának 
tanulmányozására 

 A kifejlesztett inhibitorok szelektivitásának jellemzése egyéb szerin proteázok 
bevonásával 
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Alkalmazott módszerek 

Rekombináns MASP-2 fragmentumok előállítása  

Az autoaktiváció hátterének vizsgálatára létrehozott MASP-2 mutánsokat általánosan 

ismert laboratóriumi módszerekkel állítottam elő. Ezek során irányított mutagenezissel 

pontmutációkat vittem be a vadtípusú MASP-2 DNS-be, a fehérjéket plazmiddal 

transzformált E. coli sejtekben termeltem zárványtest formájában, és renaturálás után 

ioncserélő kromatográfiás eljárással tisztítottam.  

MASP-2 aktivitásának jellemzésére használt módszerek 

Humán szérumból ioncserélő kromatográfiával tisztítottam a MASP-2 szubsztrátjait, a 

C2 és C4 fehérjéket. A MASP-2 mutánsok kinetikai paramétereit (kcat/KM) a C2 és C4 

hasítások esetében SDS-PAGE gélen határoztam meg. Az enzimet a szubsztráttal fiziológiás 

körülmények között inkubáltam, a reakcióból mintákat vettem. A hasítatlan szubsztrát 

fogyását detektáltam a gél denzitometrálásával, majd a csökkenést az idő függvényében 

ábrázolva az állandókat nemlineáris regresszióval határoztam meg. A mutánsok aktivitását Z-

Gly-Arg-S-Bzl peptid szubsztráton is ellenőriztem enzimatikus esszében fiziológiás 

körülmények között. A termék keletkezését spektrofotometriásan követtem.   

Az inhibitorok előállítása – a fágbemutatás 

A fágbemutatás során olyan saját fágmid vektort készítettem rekombináns DNS-

technikák alkalmazásával, amely a pVIII burokfehérjéhez fuzionálva, monovalensen 

jelenítette meg a könyvtártag peptidet. Az SFTI-variánsok génkönyvtárát egy degenerált és 

egy vektorspecifikus oligonukleotid segítségével, PCR eljárással hoztam létre. A fágmid 

vektorral E. coli sejteket transzformáltam elektorporálással. A milliárdos nagyságrendű fág-

peptid könyvtárat ELISA lemezekre kötött célfehérjéken szelektáltam az 

affinitáskromatográfia elvei szerint. Az egyedi klónok azonosítása DNS szekvenáláson 

keresztül történt. A szekvenciák egyes pozícióiban tapasztalható aminosav-eloszlás 

megállapítására szekvencia-logókat készítettem WebLogo program segítségével.   

Az inhibitor peptidek jellemzésének módszerei 

Az inhibíciós állandó (KI) meghatározása során az enzimet az inhibitorból készített 

hígítási sorral inkubáltam és a maradék aktivitást spektrofotometriásan detektáltam Z-Lys-S-
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Bzl szubsztráttal a MASP-ok és a tripszin, és Z-Gly-Pro-Arg-S-Bzl szubsztráttal a trombin 

esetében. 

Az inhibitorok komplementrendszerre gyakorolt hatását ELISA esszékben teszteltem 

IC50 értékek meghatározásával. WiELISA (EuroDiagnostica) kitet használtam a komplement 

útvonalak elkülönített mérésére, ahol a vérszérum mintákat a kit puffereivel inkubálva csak 

egyetlen út maradt aktív. A lemez mintahelyeit az aktív útvonalat beindító molekulákkal 

burkolták. A terminális komplement komponens jelenlétét detektáltam specifikus antitesttel 

spektrofotometriásan. Szintén ELISA esszét használtam korai komplement komponensek 

(C3, C4 fehérjék) lerakódásának vizsgálatában. Az inhibitorokat humán szérummal 

inkubáltam és anti-C3, és –C4 antitestekkel detektáltam a keletkezett terméket 

spektrofotométerben.  

Véralvadási tesztek során a klinikumban használt, teljesen automatizált módszert 

alkalmaztunk, ahol véralvadási idő változását követtük az inhibitorok jelenlétében. 

 

Eredmények és következtetések 

1. Sikerült rekombináns, vad típusú MASP-2-t egyláncú zimogénként előállítanom, 

amelynek segítségével igazoltam, hogy a zimogén fiziológiás körülmények között magára 

hagyva, a zimogén MASP-2 koncentrációtól függő sebességgel, kétláncú, aktív formájába 

alakul, tehát autoaktiválódik. 

2. A zimogén MASP-2 tulajdonságainak tanulmányozására egy stabil egyláncú 

mutánst használtam, amelynek kristályszerkezetét laboratóriumunkban oldották meg. Ez a 

MASP-2 származék autoaktivációra képtelen volt, ugyanis az aktiváció során hasadó kötést 

megváltoztattam (R444Q). A szerkezet alapján az egyláncú MASP-2 a tripszinszerű 

zimogénekhez hasonlóan inaktív, amelyet méréseim is igazoltak, hiszen szintetikus peptid 

szubsztráton nem lehetett enzimatikus hasítást detektálni.  

3. Az autoaktiválódás feltétele, hogy legelső lépésben a zimogén molekulák 

kölcsönhatásba lépjenek egymással. Kísérleteimben bemutattam, hogy az autoaktivációra 

képtelen egyláncú mutáns jól követhetően szubsztrátként ismert fel, és elhasított egy másik, 

szintén egyláncú, de hasítható kötéssel rendelkező MASP-2 mutánst (S633A). A zimogének 

közötti kölcsönhatás kialakulását mutatta az is, hogy az egyláncú zimogén mutáns, mint 

enzim, jelenléte meggyorsította a vad típusú MASP-2 zimogének felaktiválódását.   
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4. Felfedeztem, hogy a MASP-2 egyláncú, zimogén formája, amely kis peptid 

szubsztrátokon inaktív, nagy hatékonysággal hasítja természetes fehérje szubsztrátjait, a C2 és 

C4 fehérjéket, a kcat/KM értékek mindössze egy nagyságrenddel maradtak el a vad típusú 

enzimétől. Eredményeim szerint tehát nagyméretű fehérje szubsztrátok hatására, ami lehet 

egy másik zimogén MASP-2, vagy a C2 és C4 fehérjék, az inaktív konformációjú zimogén 

MASP-2 aktívszerű konformációba kerül, és képessé válik az enzimatikus aktivitásra. 

Ugyanez a jelenség nem figyelhető meg abban az esetben, ha a zimogén MASP-2 kisméretű 

peptidekkel találkozik. Peptid szubsztrátok jelenlétében nem következik be az átmenet a 

kétféle konformációs állapot között. Ezek alapján az irodalomban használatos zimogenicitás 

fogalmát kibővítettem. Elsőként az én vizsgálataimban sikerült kimutatni, hogy egy enzim 

zimogenicitásának mértéke függhet attól, hogy mely szubsztrátja esetében határozzuk azt 

meg, ezért a zimogenicitás értékét minden szubsztrát esetében külön meg kell mérni. A 

MASP-2 más szerin proteázokhoz képest nagy zimogenicitásúnak mutatkozik peptideken, 

míg fehérje szubsztrátjain kifejezetten alacsony a zimogenicitási értéke.  

5. Munkám során arra is választ kerestem, hogy a MASP-2 egyláncú formája hogyan 

tehet szert katalitikus aktivitásra. A szubsztrát megkötésében szerepet játszó CCP domének 

eltávolításával, valamint pontmutációkkal igazoltam, hogy kiterjedt kötőfelületekre van 

szükség a kölcsönhatás során. A kristályszerkezetből kiderült, hogy az aktív enzimhez képest 

az egyláncú zimogén MASP-2 szerkezetében több olyan felszíni hurok van, amely 

elmozdulásra képes. A zimogén megnövekedett flexibilitása, valamint a kölcsönható fehérje 

partnerrel kialakított nagy kötési felület együttesen eredményezi azt a konformáció változást, 

amelynek hatására az inaktív zimogén szerkezet aktívszerű állapotba juthat. Általánosan is 

igaz lehet, hogy azok a szerin proteáz zimogének, amelyek élettani működésük során, 

fiziológiás körülmények között autoaktiválódnak, nagyobb belső elmozdulásokra kell, hogy 

képesek legyenek, hogy a szubsztráttal kölcsönhatásba lépve átbillenjenek egy alternatív, a 

már felaktivált enzimhez hasonló szerkezeti állapotba. Ezek alapján létrehoztunk egy modellt, 

amely az autoaktiválódás lehetséges lefolyásáról ad képet (1. ábra). Eszerint az egyik 

zimogén molekula szolgál szubsztrátként, míg a másik „enzimként” viselkedik. A zimogének 

közötti komplexben a kölcsönhatás nyomán az „enzim” aktívszerű konformációba kerül és 

hasítja szubsztrátját, a másik zimogént. A termék, az aktív enzim távozik, a hasítást végző 

zimogén ismét inaktív állapotba kerül. A keletkezett termék aktív enzimként hasítja az előző 

zimogént. 
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1. ábra 

Az autoaktiváció 
mechanizmusa. Az ábrán 
látható kék színű forma a 
zimogén konformációjú, a 
narancsszínű az aktívszerű 
konformációjú, míg a 
ciklámen színű az aktív 
konformációjú MASP-2 SP 
domént jelenti.  

 

6. A MASP enzimek elleni inhibitorok fejlesztése során irányított evolúciós technikát, 

a fágbemutatás módszerét alkalmaztam. A MASP-ok szerkezeti és enzimatikus tulajdonságait 

megfontolva az eddig ismert legkisebb és nagy hatékonyságú természetes peptid inhibitort, a 

napraforgó tripszin inhibitort (SFTI) választottam kiindulási vázként. Előállítottam a DNS 

könyvtárat, a könyvtártagok által kódolt peptidek 14 aminosav hosszúak és a vad típusú 

SFTI-hez képest hat pozíciójukban bármelyik aminosav előfordulása megengedett, a P1 

helyükön viszont csak lizin vagy arginin található. A DNS könyvtárat saját fejlesztésű fágmid 

vektorba építettem, a termelt fág-peptid könyvtár 1,2 x 109 variánst tartalmazott. A 

könyvtártagokat MASP-1 illetve MASP-2 enzimekhez való kötődés képessége alapján 

szelektáltam. 

 7. A fágbemutatás ciklusai során a MASP-1 és MASP-2 célfehérjékről kapott peptid 

inhibitorok szekvenciáját és szelektivitását vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a MASP-2-ről 

szelektált variánsok között vannak olyanok, amelyek specifikusan csak a MASP-2 enzimhez 

kötődnek, és találtam olyanokat is, amelyek a célfehérjéjük mellett a MASP-1 enzimmel is 

reagálnak. A MASP-1-ről szelektált klónok ezzel szemben mindkét MASP-ot felismerték, 

nem találtam kizárólag a MASP-1-re specifikus peptideket.  A szekvenciákat két nagy 

csoportra osztottam. Az egyik csoportot a szelektív szekvenciák alkotják, amelyek MASP-2 

specifikusnak bizonyultak, a másik csoportba a nemszelektív szekvenciák tartoznak, amelyek 

mindkét MASP-hoz kötődnek. Az utóbbi csoport tagjai között van az összes MASP-1-ről 

szelektált klón, valamint a MASP-2 célfehérjéről származó nemszelektív variánsok is. 
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8. Az előállított szintetikus inhibitor variánsok közül a nemszelektív csoport 

konszenzus szekvenciája (SFMI-1), és a szelektív csoport konszenzus szekvenciája (SFMI-2) 

bizonyult a legígéretesebbnek. Ez a két inhibitor saját célfehérjéjével, illetve a nemszelektív 

SFMI-1 a MASP-2-vel szemben is nanomólos tartományba eső egyensúlyi inhibíciós 

állandóval rendelkezik, miközben a trombint, és a tripszint nagyon gyengén gátolják. A 

komplement aktiválódási útvonalak elkülönült mérése bizonyította, hogy sikerült előállítanom 

az első, lektin útra specifikus inhibitorokat, ugyanis ezek képesek tökéletesen blokkolni a 

lektin út aktiválódásást, miközben semmilyen hatást nem gyakorolnak a klasszikus és az 

alternatív útvonalak enzimeire (2. ábra). Gyakorlati alkalmazhatóságukat alátámasztja, hogy 

normál humán szérumban mérve, az ELISA technikával meghatározott IC50 értékek mindkét 

inhibitorra mikromólos nagyságrendűek. A véralvadási tesztek megmutatták, hogy a szelektív 

SFMI-2 még nagy koncentrációban alkalmazva sem gátolja a koagulációs kaszkád enzimeit. 

Az SFMI-1 jelenlétében növekedett a véralvadási idő, az inhibitor nagy koncentrációban, 

vélhetően a trombinra gyakorolt hatásán keresztül gátolta a véralvadást. 

2. ábra.  Az SFMI inhibitorok hatása az egyes komplement útvonalakra WiELISA tesztekben 

 

9. Az inhibitorok birtokában arra kerestem a választ, hogy a MASP-1 enzimnek van-e 

kimutatható hozzájárulása a lektin út aktiválódásához. Ennek érdekében a C3 és C4 fehérjék 

hasadási termékeit detektáltam az inhibitorok jelenlétében. Megfigyeléseim szerint, ha a 

MASP-2 aktivációja már korábban megtörtént (aktivált szérumban), a szelektíven MASP-2-t 

gátló SFMI-2 az enzimatikus esszében kapott KI adatokkal összhangban, jobb inhibitornak 

bizonyult, mint a MASP-2-t gyengébben gátló nemszelektív SFMI-1. Ugyanakkor 

nemaktivált szérumban a MASP-1 hatását is megszüntető SFMI-1 sokkal hatékonyabban 

gátolta a depozíciót, mint a kizárólag MASP-2-t gátló SFMI-2. Kísérleti eredményeim 
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egyértelműen bizonyítják, hogy a MASP-1 jelentős szerepet játszik a lektin út 

aktiválódásában és hatását legalább részben a MASP-2 aktivációján keresztül fejti ki. A 

doktori munkám eredményeként létrehozott első, útvonal-szelektív inhibitorok és a 

közeljövőben kifejlesztésre kerülő származékaik segítségével küszöbön áll annak lehetősége, 

hogy az autoaktiváció valódi hátterét kiderítsük. Ezek az inhibitorok segíthetnek majd 

tisztázni a lektin út pontos szerepét fiziológiás és patológiás folyamatokban, a lektin útvonal 

iszkémiás reperfúziós sérülésekben (pl. szívinfarktus, stroke) betöltött központi szerepe miatt 

pedig egyben komoly terápiás lehetőségeket is ígérnek. 
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