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A komplementrendszer

• több, mint 40 komponense ismert:

- oldékony faktorok

bál ó l k lák ( ldék é b á kö ö )- szabályozó molekulák (oldékony és membrán-kötött)

- receptorok

• a veleszületett immunitás fontos része

• inaktívan testszerte jelen van a testfolyadékokban

• lépésről lépésre aktiválódik (kaszkád)



A komplementrendszer
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MTA-ELTE „Lendület“ Komplement Kutatócsoport

Pentraxinok
• C-reactive protein (CRP)
• Pentraxin 3 (PTX3) Extracelluláris
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PatBetegségek
• atípusos hemolitikus urémiás 
szindróma – aHUS
• dense deposit disease – DDD

Autoimmunitás
anti-komplement autoantitestek
• diagnosztika (aHUS, DDD)
• epitóp térképezés

tológia

de se depos t d sease
• időskori  makuladegeneráció (AMD)

ep tóp té épe és
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EXTRACELLULÁRIS VEZIKULÁK

Nyugvó vagy aktivált sejtek Apoptotikus sejtek

exoszómák
(30 100 )

Apoptotikus testek
(1000nm-5μm)

(30-100nm)

mikrovezikulák (100 1000 nm)mikrovezikulák (100-1000 nm)

aktivált vagy tumoros sejtek
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Cell Mol Life Sci. 2011;68:2667‐88.



A Semmelweis Egyetem kutatócsoportjának extracelluláris 
vezikula témában megjelent közleményei

Nat Rev Rheumatol 2014;10:356 64Elsőként hívták fel a figyelmet arra, hogy a 

vezikula témában megjelent közleményei
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Elsőként hívták fel a figyelmet arra, hogy a 
mikrovezikulák számos biofizikai 
paraméterüket tekintve átfedést mutatnak 
fehérje aggregátumokkal, pl. az 
immunkomplexekkel 
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Ha az extracelluláris vezikula preparátumok-
ban jelen lehetnek immunkomplexek is
(melyek kötik a komplementet), akkor az

Placenta. 2008;29:826-32. extracelluláris vezikulák komplement kötése
újravizsgálandó.



Extracelluláris vezikulák 

membrán fehérjékmembrán fehérjék
(pl. MHC, EGFR)

cargo fehérjék 
(pl enzimek hsp k)(pl. enzimek, hsp-k)

nukleinsavak
(pl. miRNS, mRNS, DNS)

metabolitok
(pl. glükóz)

Szabó G. Tamás  (theoretical model, PyMOL)



A szinergia projekt célkitűzései

A sejtek által kibocsátott, gyulladásos folyamatokban szerepet játszó 
extracelluláris vezikulák a véráramba, szövetkozti térbe kerülve 

találkoznak az immunrendszer egyik fontos veleszületett elemével,gy ,
a komplementrendszerrel.

• Az egyes vezikula típusok aktiválnak-e komplementet ?

• Milyen komplement fehérjéket kötnek a vezikulák ?

• A komplementfehérjéknek az extracelluláris vezikulák felszínéhez 

történő kötődése milyen funkcionális következménnyel jár pltörténő kötődése milyen funkcionális következménnyel jár, pl. 

gyulladásos tünetek kialakulása szempontjából ?



Extracelluláris vezikulákExtracelluláris vezikulák



Apoptotikus testek: kötődés U937 sejtekhez
(előzetes eredmények)

sejtek
vezikulák nélkül

sejtek
jelölt vezikulákkal

sejtek szérumkezelt, 
jelölt vezikulákkalvezikulák nélkül jelölt vezikulákkal jelölt vezikulákkal



Mikrovezikulák: kötődés U937 sejtekhez

(előzetes eredmények)

30-min szérum kezelés utánszérum kezelés nélkül


