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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

CLR (Collagen-like region) – колагено-подобен регион
gC1q (globular head of C1q) – глобуларна „глава” на C1q молекулата
ghA (globular head of A chain) – глобуларен участък на А-веригата
ghB (globular head of B chain) - глобуларен участък на B-веригата
ghC (globular head of C chain) - глобуларен участък на C-веригата
АК – аминокиселини, аминокиселинни остатъци
HAIgG (Heat aggregated IgG) – топлинно агрегиран IgG
LN (Lupus nephritis) – лупусен нефрит
TLRs (Toll-like receptors) – Toll-подобни рецептори
ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) – ензимно-свързан имуносорбентен анализ
PBS (Phosphate buffered saline) – фосфатно-буфериран физиологичен разтвор
pNPP (p-nitrophenyl phosphate) – p-нитрофенил фосфат
BSA (Bovine serum albumin) – говежди серумен албумин
MBP (Maltose-binding protein) – малтозо-свързващ белтък
IgG/LN – IgG препарат, получен от обединяването на анализираните серуми на пациентите с
клинично доказан LN
IgG/pregnant – IgG препарат, получен от обединяването на анализираните серуми на здравите
бременни жени
ANS (1-anilinonaphthalene 8-sulfonic acid) - 1–анилинонафтален–8-сулфонова киселина
KD – дисоциационна константа

I. УВОД
Взаимодействието C1q–IgG е в основата на функционалната активност на C1q,
разпознаващата молекула на класическата комплементна активация, и е ключово за
адекватен имунен отговор срещу голямо разнообразие от патогени, към които
организмът е изработил IgG антитела. Взаимодействието C1q–IgG има и друга страна –
то е въвлечено в молекулните механизми на различни патологии при хора, които се
характеризират с образуването на анти-C1q автоантитела от класа G. Тогава
взаимодействието C1q–IgG придобива патогенен характер с трайни клинични
последици.
C1q е серумна молекула с молекулна маса около 460 kDa, изградена от 18
полипептидни вериги от три типа - А, В и С, всяка представена с по 6 копия. Nкрайните участъци и на трите типа вериги съдържат колагено-подобна
последователност (CLR), а глобуларният им С-край е изграден от около 135 заредени и
хидрофобни АК (gC1q). C1q взаимодейства с голям брой имуноглобулинови и
неимуноглобулинови лиганди и има важно значение за поддържане на имунологичната
толерантност и хомеостазата в организма. Взаимодействията на C1q със съответните му
лиганди по своята същност са изключително сложни, многоточкови и имат както
електростатичен характер, така и хидрофобен компонент.
Защо и как C1q става прицелна за собствената имунна система все още е неясно.
Сложната пространствена структура на молекулата предлага друго предизвикателство
пред учените. При евентуална атака на имунната система би следвало да се очаква
глобуларните „глави” да проявят по-висока степен на имуногенност от колагеноподобният фрагмент на C1q. Първите данни относно епитопната специфичност на
анти-C1q антителата показват, че те свързват CLR. В продължение на повече от 20
години анти-CLR бяха обект на интензивни изследвания, които доведоха до изясняване
на механизма, по който те осъществяват патогенен ефект в бъбреците. С появата на
данни, че анти-C1q антителата разпознават епитопи и в gC1q се открива път на още
изследвания, доказващи приноса и клиничната стойност на анти-глобуларните
антитела.

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
ЦЕЛ
Целта на настоящия дисертационен труд е да се анализира превръщането на
взаимодействието между C1q и IgG от физиологично, с цел имунна защита, във
взаимодействие с патологичен ефект, наблюдаван в клинично изявени болестни
състояния при хора.
ЗАДАЧИ
За изпълнение на тази цел бяха поставени следните задачи:
1. Набиране и характеризиране на набор от серуми на пациенти с лупусен нефрит
за наличие на анти-C1q антитела.
2. Набиране и характеризиране на набор от серуми на здрави бременни жени за
наличие на анти-C1q антитела (IgG/IgM).
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3. Епитопно характеризиране на анти-C1q антитела, намиращи се в автоимунни
серуми (LN) и в серуми на здрави бременни жени срещу набор от тест-антигени
- C1q молекулата, CLR, gC1q, представен от рекомбинантни аналози на
глобуларните фрагменти на A, B и C веригите (ghA, ghB и ghC) на C1q.
4. Анализ на ефекта на синтетични цвитерйони върху взаимодействието на C1q с
IgG.
5. Анализ на ефекта на синтетични цвитерйони върху взаимодействието на C1q с
анти-C1q антитела от LN серуми и от серуми на здрави бременни жени.
6. Сравнителен анализ на автоантигенното поведение на C1q при здрави бременни
жени и при LN-болни, т. е. в норма и патология.

III.МЕТОДИЧНИ ПОДХОДИ







За реализиране на изброените задачи бяха избрани следните методични подходи:
Биохимичен анализ чрез ELISA на серуми от пациенти с клинично доказан лупусен
нефрит за: а) наличие на анти-C1q антитела; б) епитопно характеризиране чрез
използване на отделните функционално значими фрагменти на C1q – CLR и gC1q,
като последният се представлява от ghA, ghB и ghC; в) анализ на евентуална
корелация между титрите от всеки вид автоантитела и степента на клинична
активност на заболяването.
Биохимичен анализ чрез ELISA на aнтигенното поведение на C1q в прицелна група,
представляваща физиологично състояние без клинични отклонения, но която е
потенциално рискова група за отключване на автоимунитет. Такава контролна група
бе съставена от серуми на здрави бременни жени, в които да се търси наличие на
анти-C1q антитела, анти-CLR, анти-ghA, анти-ghB и анти–ghC автоантитела.
Повлияване на структурата на C1q с подходящи агенти с цел индукция на
конформационни преходи, които да наподобяват конформацията(те) на C1q,
свързана(и) с отключването на автоимунен отговор срещу молекулата.
За реализирането на тези методични подходи бяха използвани:

А. Препаративни методи
1. Получаване и пречистване на C1q
2. Получаване на CLR чрез пепсинова хидролиза на C1q
3. Експресия и пречистване на рекомбинантните глобуларни фрагменти на А-, В- и Сверигите на C1q - MBP-ghA, MBP-ghB и MBP-ghC
4. Получаване на IgG/pregnant и на IgG/LN препарати
5. Получаване на човешки топлинно-агрегиран IgG препарат (HAIgG)
Б. Аналитични методи
1. Ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA)
2. Снемане на флуоресцентни емисионни спектри на C1q, MBP-ghA, MBP-ghB и MBPghC в отсъствие и присъствие на PZ и ZM
3. SDS-PAGE
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
ЕПИТОПНО ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА АНТИ-C1q АНТИТЕЛАТА, НАМИРАЩИ СЕ В
СЕРУМИ НА ПАЦИЕНТИ С КЛИНИЧНО ДОКАЗАН ЛУПУСЕН НЕФРИТ.
Aнализирани са 78 серумни проби от 43 пациенти с клинично доказан лупусен
нефрит (LN, lupus nephritis). Серумните проби са предоставени от клиниката по
нефрология при УМБАЛ „Царица Йоанна” на Медицински университет, гр. София.
Серумните проби са събирани от всички LN пациенти, приемани в
нефрологичната клиника за период от около две години. Осемнадесет от тях са
постъпвали неколкократно и са представени в анализираната извадка с повече от една
серумна проба. Периодите между събирането на отделните серумни проби на всеки от
тези 18 пациента варира от 2 до 19 месеца.
За контрола, която показва титрите на анти-C1q в норма, е използван сборен
серум от 56 здрави донори (мъже и жени). Стойността на тази контрола е използвана
като база за количествено определяне на повишението на титрите в анализираните
проби. За положителни са приемани серуми, които отговарят на следните две условия:
а) установените стойности надвишават сумата от стойността на контролния серум плюс
3 пъти стандартното й отклонение (Рпроба - STDпроба > Рконтрола + 3хSTDконтрола); б) t-test
стойността за статистически достоверни различия да е по-ниска от 0.05 (Р < 0.05).
Оценката на клиничната активност на LN пациентите е извършена от лекарски
екип от клиниката по нефрология при УМБАЛ „Царица Йоанна”, гр. София въз основа
на следните критерии:
 клинични оплаквания
 лабораторни промени
 морфологични изменения на бъбречната биопсия
 имунологични показатели
Извадката от LN пациентите включва 38 жени (88.4%), средна възраст 43.1
години (в интервала от 24 до 73 години) и 5 мъже (11.6%), средна възраст 32.5 години
(в интервала от 26 до 41 години). По отношение на степента на клинична активност
пациентите са разпределени в три основни групи – неактивни, полуактивни и
активни (Табл. 1).
Таблица 1. Разпределение на серумните проби в зависимост от степента на клинична
активност и пола на пациентите с LN.

Фаза

Неактивна фаза
(ремисия)

Полуактивна фаза
(частична ремисия)

Активна фаза

Пол
Жени

26/78

19/78

23/78

Мъже

7/78

3/78

0/78

1н - 33н

1п – 22п

1а – 23а

Номер на
серумната
проба

Изследвана е връзката между наличие на анти-C1q и степен на клинична
активност, като пациентите са разпределени по клинични показатели в три групи –
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активни (23 проби), полуактивни (22 проби) и неактивни (33 проби). Тези пациенти,
при които не се наблюдава клинична активност на заболяването (ремисия), се отнасят
към неактивните. Полуактивни са тези, при които се наблюдава подобрение при голяма
част от клиничните критерии, но без достигане на пълно нормализиране на същите
(частична ремисия). Пациенти, при които се наблюдават отклонения при най-малко два
от клиничните критерии, се определят като активни.
Автоимунните серуми са характеризирани и по отношение на епитопната
специфичност на автоантителата. За целта скринирането им е проведено чрез ELISA
във висока йонна сила както срещу нативната C1q молекула (Фиг. 1), така и срещу
нейните функционално значими фрагменти – CLR (Фиг. 2) и gC1q (Фиг. 3, 4 и 5). Найголям брой серуми с повишени анти-C1q автоантитела има при активните пациенти 26% (в шест от общо 23 проби - 9а, 10а, 11а, 14а, 15а и 19а), докато при неактивните и
полуактивните броят на положителните серуми са съответно 15% (серуми 1н, 2н, 21н,
22н и 33н) и 13.6% (в три от 22 серумни проби - 4п, 11п и 12п).
В групата на активните пациенти повишени анти-CLR титри са установени в
17.4% (в 5а, 9а, 10а и 11а) от серумите. При полуактивните пациенти нивата на антиCLR са близки до контролата, като само при серум 12п има повишение (4.5%), докато
при неактивните увеличение се наблюдава в 12% (1н, 9н, 21н, 32н и 33н) от пациентите.
Откриват се серуми, съдържащи комбинацията от анти-C1q и анти-CLR антитела, и
други серуми, в които има само анти-CLR. Това предполага, че разпознаваните епитопи
в рамките на CLR са повече от един вид. Единият вид са достъпни (конформационнонезависими), а другият вид са такива, които стават достъпни след конформационна
промяна (конформационно-зависими), тъй като не се разпознават в нативната
молекула. В трета група серуми са установени само анти-C1q, което дава основание да
се предположи, че епитопите на тези автоантитела са извън CLR, т.е. в gC1q.
Разпознаването на тест-антигена CLR за цялата извадка от изследвани серуми, с
изключение на няколкото положителни серума, се характеризира с ниски стойности, в
т. ч. и контролният серум от здрави хора. Най-високите анти-CLR титри са установени
при четирима от активните пациенти - 5а, 9а, 10а и 11а, което предполага, че ако
образуваните анти-CLR са високоафинитетни, те най-вероятно допринасят за
активността на LN. При 5а не са установени анти-C1q, докато при останалите три
серума - 9а, 10а и 11а, има такива. Това ни дава основание да смятаме, че формираните
високоафинитетни анти-CLR са към различни епитопи, т. е. по-вероятно е афинитетът,
а не епитопната специфичност да влияе на приноса на анти-CLR към активността на
заболяването.
Наличието на анти-C1q автоантитела, които разпознават епитопи в gC1q, е
установено чрез използването на рекомбинантни аналози на глобуларните фрагменти
на А-, В- и С-веригите на C1q, съотв. ghA, ghB и ghC, като тест-антигени.
Повишени нива на анти-ghА в групата на неактивните пациенти са отчетени в
21% от серумите (в седем проби - 9н, 10н, 15н, 18н, 25н, 26н и 32н), (Фиг. 3, А). При
полуактивните 18.2% (в серуми 5п, 10п, 17п и 18п) от серумните проби показват високи
нива на анти-ghА, а в групата на активните са само два серума – 9а и 16а (8.7%) (Фиг. 3,
В и С).
По отношение на анти-ghВ, отново групата на неактивните пациенти показва найголям брой серуми с увеличени титри – 24.2% (9н, 10н, 15н, 18н, 23н, 25н, 26н и 32н
проби от 33), докато при активните пациенти няма установени серуми с анти-ghВ
антитела (Фиг. 4, А и С). При полуактивните пациенти са наблюдавани повишени нива
на анти-ghВ в 27.3% от серумите (4п, 5п, 6п, 10п, 17п и 18п), (Фиг. 4, В).
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Фиг. 1. ELISA за определяне на автоантитела срещу C1q в серуми на LN пациенти в
неактивна (А), полуактивна (В) и активна (С) фаза. Ямките са натоварени с 2 g/ямка C1q в
карбонатен буфер, блокирани са с 1% BSA и инкубирани с LN серумите (1:100 в PBS/0.75 M
NaCl) о/n на 4°C. Имобилизираните антитела са регистрирани със заешки анти-човешки IgG-AP
и pNPP. Данните са представени с  STD.
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Фиг. 2. ELISA за определяне на автоантитела срещу CLR на C1q в серуми на LN
пациенти в неактивна (А), полуактивна (В) и активна (С) фаза. Ямките са натоварени с 2
g/ямка CLR в карбонатен буфер, блокирани са с 1% BSA и инкубирани с LN серумите (1:100 в
PBS/0.75 M NaCl) о/n на 4°C. Имобилизираните антитела са регистрирани със заешки античовешки IgG-AP и pNPP. Данните са представени с  STD.

При използване на ghC като тест-антиген най-голям брой положителни серуми е
регистриран при неактивните пациенти – 42%, при полуактивните - 41% и при
активните пациенти - 30% (Фиг. 5, А, В и С).
6

Фиг. 3. ELISA за определяне на автоантитела срещу ghA в серуми на LN пациенти в
неактивна (А), полуактивна (В) и активна (С) фаза. Ямките са натоварени с 2 g/ямка ghA в
карбонатен буфер, блокирани са с 1% BSA и инкубирани с LN серумите (1:100 в PBS/0.75 M
NaCl) о/n на 4°C. Имобилизираните антитела са регистрирани със заешки анти-човешки IgG-AP
и pNPP. Данните са представени с  STD.
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Фиг. 4. ELISA за определяне на автоантитела срещу ghВ в серуми на LN пациенти в
неактивна (А), полуактивна (В) и активна (С) фаза. Ямките са натоварени с 2 g/ямка ghВ в
карбонатен буфер, блокирани са с 1% BSA и инкубирани с LN серумите (1:100 в PBS/0.75 M
NaCl) о/n на 4°C. Имобилизираните антитела са регистрирани със заешки анти-човешки IgG-AP
и pNPP. Данните са представени с  STD.

8

Фиг. 5. ELISA за определяне на автоантитела срещу ghС в серуми на LN пациенти в
неактивна (А), полуактивна (В) и активна (С) фаза. Ямките са натоварени с 2 g/ямка ghС в
карбонатен буфер, блокирани са с 1% BSA и инкубирани с LN серумите (1:100 в PBS/0.75 M
NaCl) о/n на 4°C. Имобилизираните антитела са регистрирани със заешки анти-човешки IgG-AP
и pNPP. Данните са представени с  STD.
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За разлика от автоантителата, разпознаващи цялата молекула и нейния CLR,
които преобладават при активизиране на заболяването, анти-gC1q антителата са
установени преимуществено в неактивно състояние (ремисия). Нещо повече, антитела
срещу ghВ в активна фаза изобщо не са регистрирани.
В някои от серумите при неактивните (9н, 10н, 18н, 25н и 26н) и при
полуактивните (5п, 10п, 17п и 18п) са намерени и трите вида антитела, което
предполага, че разпознаваният епитоп е формиран с участието и на трите вида
глобуларни фрагменти. В 15н и 32н има комбинация от анти-ghА и анти-ghВ, a в
серуми 23н и 4п има комбинация от анти-ghС и анти-ghВ. При активните пациенти
двата серума (9а и 16а), положителни за анти-ghА, имат и анти-ghС. Останалите
положителни серуми и за трите групи пациенти съдържат антитела срещу ghВ или
срещу ghС. Единствено ghА не се среща като самостоятелно разпознаван глобуларен
тест-антиген в нито една от трите групи. Също така ghС е единственият самостоятелно
разпознаван глобуларен тест-антиген от антителата на активните пациенти (10а, 14а,
18а, 21а и 22а). Като цяло тези резултати допускат съществуването на различни видове
епитопи в рамките на gC1q, разпознавани от автоантителата – едни, формирани с
участието и на трите глобуларни фрагмента; други, формирани от двойки глобуларни
фрагменти и трети, носени самостоятелно от ghВ или ghС.
Приносът на всеки от глобуларните фрагменти – ghА, ghВ и ghС, в изграждането
на автоепитопи на C1q е анализиран и чрез конкурентна ELISA за установяване на
тяхната способност да инхибират разпознаването на C1q от анти-C1q автоантителата
(Фиг. 6). В конкурентния анализ кaто източник на анти-C1q автоантитела е използван
IgG препарат (IgG/LN), пречистен от обединен серум, включващ аликвоти на всички
анализирани LN серуми. И трите глобуларни фрагмента показват около 20%
инхибиране на прицелното взаимодействие. От една страна тази сравнително ниска
степен на инхибиране предполага, че във формирането на автоепитопите на gC1q никой
от глобуларните фрагменти не участва самостоятелно. От друга страна, като се вземе
предвид фактът, че ghС е разпознавана в най-голям брой от скринираните
индивидуални серуми, се очаква тя да е най-силният инхибитор. Установената за ghС

Фиг. 6. Конкурентен ELISA анализ за установяване на инхибиращата способност на ghА,
ghВ и ghС върху разпознаването на C1q от IgG/LN. Ямките са натоварени с 4 g/ямка C1q в
карбонатен буфер, блокирани са с 1% BSA и са инкубирани с IgG/LN препарат (1:4 в PBS/0.75
M NaCl), който е преинкубиран с нарастващи концентрации от ghА, ghВ и ghС.
Имобилизираните автоантитела са регистрирани със заешки анти-човешки IgG-AP и pNPP.
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ниска степен на инхибиране, сравнима с тази на другите две рекомбинантни „глави” и
фактът, че ghС е разпознавана в най-много автоимунни серуми, показва че ghС има
относително най-голям принос във формирането на автоепитопи на gC1q.
Представеното обобщение в Табл. 2 показва основните типове комбинации от
епитопни специфичности, характерни за автоантителата при анализираните LN серуми.
Анти-gC1q антителата са открити или като единствена епитопна специфичност, или в
комбинация с друг вид епитопна специфичност, като не се открива връзка със степента
на клинична активност на заболяването. Най-голям е броят на серумите, в които антиgC1q са единствената епитопна специфичност (типове VII - XII) и от тях анти-ghС е
преобладаващата. Нещо повече, в серумите от тип VIII, които са най-многобройни,
анти-ghС са единственият тип регистрирани антитела. Следваща по брой серуми е
групата, в която са открити антитела срещу трите глобуларни фрагмента - тип VII.
Останалите типове от IX до XII, в които се откриват комбинации от антитела срещу два
глобуларни фрагмента или само срещу ghВ, съдържат единични серуми. Антитела
срещу нативната молекула също са намерени или като единствена епитопна
специфичност (тип I), или в комбинация с антитела срещу двата фрагмента на
молекулата (типове II, III и IV). Цялостната картина на епитопното характеризиране на
анти-C1q автоантителата в LN серумите, показва наличието на множество епитопи,
част от които не проявяват конформационна зависимост (разпознават се както във
фрагмент на C1q, така и в цялата молекула), а друга част проявяват такава –
разпознават се само в по-малки фрагменти на молекулата, докато в рамките на цялата
молекула те най-вероятно остават в някаква степен скрити, дори когато молекулата е
имобилизирана. Големият брой серуми, в които се откриват антитела само срещу
фрагменти на C1q (типове от V до XII), предполага, че скриниране единствено срещу
Таблица 2. Типове комбинации от епитопни специфичности на анти-C1q автоантителата,
присъстващи в анализираните LN серуми.

Типове комбинации от епитопни специфичности
I тип: Анти-C1q
II тип: Анти-C1q + Анти-CLR
III тип: Анти-C1q + Анти-gC1q
IV тип: Анти-C1q + Анти-CLR+ Анти-gC1q
V тип: Анти-CLR
VI тип: Анти-CLR+ Анти-gC1q (ghA, ghB, ghC)

серумни проби
2н, 22н, 11п, 15а, 19а
1н, 21н, 12п, 11а
4п (ghB, ghC), 14а (ghC)
33н (ghC), 9a (ghA, ghC),
10а (ghC)
5а
9н, 32н

VII тип: Анти-gC1q (ghA, ghB, ghC)

10н, 18н, 25н, 26н, 32н, 5п,
10п, 17п, 18п,

VIII тип: Анти-ghC

3н, 13н, 14н, 24н, 27н, 30н,
3п, 14п, 19п, 22п, 18а, 21а,
22а
6п

IX тип: Анти-ghВ
X тип: Анти-ghB + Анти-ghC

23н

XI тип: Анти-ghA + Анти-ghB

15н

XII тип: Анти-ghA + Анти-ghC

16а
11

цялата молекула не разкрива пълната картина на формираните поликлонални
автоантитела със специфичност към C1q.
Липсата на връзка между епитопната специфичност и степента на клинична
активност при LN пациенти е наблюдавана и при сравнителния анализ на серуми,
събирани от един и същ пациент за период средно от 2 години (Табл. 3). Очаква се
всяка клинична фаза да се характеризира с конкретна комбинация от епитопни
специфичности, както и при преходи от една фаза в друга да се променя комбинацията
от епитопни специфичности на изработваните антитела. Подобно нещо е наблюдавано
при малък брой пациенти - № 2 (12а/13а, 14п  28н), № 3 (10п  9н), № 6 (11а 11п),
№ 7 (16а  5п, 5п  32н), № 13 (6н/7н) и № 17 (6п/7п). При най-голям брой от
пациентите се наблюдава промяна в комбинацията от епитопни специфичности, без да
се променя степента на клинична активност - № 1, 3 (9н/10н), 4, 5, 6 (11п/12п), 9, 10, 12,
14, 15 и 18 (21п/22п) като промяната се отнася до CLR и ghC. При пациенти № 2 (28н
15 п), № 8 (11н  13п  29н), № 11 (17н  16п), №16 (1п  3а) и №18 (22п  21а)
няма промяна в профила на изработваните антитела при преход от една клинична фаза
към друга.
Таблица 3. Сравнителен анализ на епитопната специфичност
автоантителата при промяна на степента на клинична активност на LN.
№ на

Брой

пациент

повторения

и

Анти-C1q

Анти-CLR

Анти-ghA

на

Анти-ghB

анти-C1q

Анти-ghC

клинична фаза
1

2

3

4

5
6

7

9а

+

+

+

-

+

10а

+

+

-

-

+

12а

-

-

-

-

-

13а

-

-

-

-

-

14п

-

-

-

-

+

28н

-

-

-

-

-

15п

-

-

-

-

-

10п

-

-

-

-

-

9н

-

+

+

+

+

10н

-

-

+

+

+

3п

-

-

-

-

+

4п

+

-

-

+

+

17п

-

-

+

+

+

18п

-

-

+

+

+

17а

-

-

-

-

-

18а

-

-

-

-

+

11а

+

+

-

-

+

11п

+

-

-

-

-

12п

+

+

-

-

-

16а

-

-

+

-

+

5п

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

32н

12

№

на

пациент

8

9
10
11
12
13
14

14

15

16
17

18

Брой повторения

Анти-C1q

Анти-CLR

Анти-ghA

Анти-ghB

Анти-ghC

8н

-

-

-

-

-

11н

-

-

-

-

-

13п

-

-

-

-

-

29н

-

-

-

-

-

14а

+

-

-

-

+

15а

+

-

-

-

-

21н

+

+

-

-

-

22н

+

-

-

-

-

17н

-

-

-

-

-

16п

-

-

-

-

-

1н

+

+

-

-

-

33н

+

+

-

-

+

6н

-

-

-

-

-

7н

-

-

-

-

-

5а

-

+

-

-

-

6а

-

-

-

-

-

7а

-

-

-

-

-

и клинична фаза

8а

-

-

-

-

-

23а

-

-

-

-

-

12н

-

-

-

-

-

30н

-

-

-

-

+

31н

-

-

-

-

-

1п

-

-

-

-

-

3а

-

-

-

-

-

6п

-

-

-

-

-

7п

-

-

-

-

-

20п

-

-

-

-

-

21п

-

-

-

-

-

22п

-

-

-

-

+

21а

-

-

-

-

+

22а

-

-

-

-

+

ЕПИТОПНО ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА АНТИ-C1q АНТИТЕЛА, НАМИРАЩИ СЕ В СЕРУМИ
НА ЗДРАВИ БРЕМЕННИ ЖЕНИ
Проведеното епитопно характеризиране на поликлоналните анти-C1q антитела в
лупусни болни очертава картина, която съответства на антигенното поведение на C1q
при вече отключена патология. За да се изясни в известна степен въпроса дали антиC1q имат принос към евентуално отключване на автоимунно състояние, е проведен
анализ на серуми на бременни жени в нормално физиологично състояние без клинични
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отклонения. Здравите бременни жени са прицелна група за подобен анализ на
автоантигенното поведение на C1q, защото те представляват потенциално рискова
група за отключване на автоимунитет. В литературата има данни за отключване на SLE
по време на бременност. Приема се, че хормоналният статус на бременността заедно с
други рискови фактори може да даде начало на автоимунно заболяване.
Възможно е анти-C1q автоантителата да произлизат от пула на естествените IgM
автоантитела. Друга възможност е анти-C1q антителата да се формират вследствие на
инфекциозен процес, което предполага те да са от клас IgG. За разграничаване на двете
възможности за възникване на анти-C1q антителата, те са определяни по отношение и
на двата изотипа. За контрола е използван сборен серум от 56 здрави мъже и жени,
които не са бременни. Стойността на тази контрола е използвана като база за
количествено определяне на повишението на титрите в анализираните проби.
Репертоарът от В-клетъчни специфичности в рамките на даден биологичен вид не е
полово зависим. По тази причина счетохме, че за да се снеме коректно репертоарът на
изработваните в норма епитопни специфичности на поликлоналните анти-C1q, сборния
контролен серум би следвало да включва и мъже. Като положителна контрола е
използван серум на пациент с клинично доказан лупусен нефрит, при който са отчетени
високи титри на анти-C1q автоантителата. За определяне на положителните серуми е
използван същият количествен критерий, както и при анализа на автоимунните серуми.
От анализираните 31 серуми са установени повишени нива на анти-C1q от клас IgG в
19.4% от тях (№ 1, 4, 19, 21, 26 и 30), (Фиг. 7, А). Антитела срещу C1q от клас IgM са
установени с много ниски стойности като единствено в серуми № 14, 21 и 23 е
наблюдавано повишение спрямо стойността на контролата, но стойностите са
пренебрежими (Фиг. 7, В). Повишени титри на антитела срещу CLR от клас IgG не са
регистрирани (Фиг. 8) (стойностите са пренебрежими). Този факт рязко контрастира с
намереното в автоимунните серуми, където анти-CLR преобладават при активизиране
на автоимунното състояние.
И при трите глобуларни фрагмента са отчетени повишени нива на антитела от IgG
класа, докато IgM антитела не са установени. В 13% от серумите има повишени нива на
анти-ghA антитела (№ 1, 2, 9 и 18), (Фиг. 9, А), в 22.6% са намерени повишени антиghB титри (№ 1, 4, 9, 13, 18, 29 и 30), (Фиг. 9, В). Увеличени анти-ghC титри са
регистрирани също в 22.6% от серумите (№ 1, 2, 4, 9, 13, 18 и 29), (Фиг. 9, С). При
съпоставяне на регистрираните епитопни специфичности се установяват серуми с
различни комбинации от специфичности - антитела срещу цялата молекула (№ 19, 21 и
26); антитела само срещу gC1q (№ 2, 9, 13, 18 и 29); антитела срещу C1q и gC1q (№ 1, 4
и 30); антитела само срещу gC1q - срещу ghC (№ 2, 9, 13, 18 и 29), срещу ghВ (№ 9, 13,
18 и 29), срещу ghА (№ 2, 9 и 18). Общото с автоимунната патология е наличието на
различни видове епитопи, едни от които показват конформационна зависимост, а други
– не. При здравите бременни жени висока степен на антигенност е намерена не само за
ghС, но и за ghВ, спрямо намереното в LN серумите. Най-съществената разлика в
антигенното поведение на C1q в сравнение с автоимунната патология на LN се изразява
в липса на епитопи, разпознавани в рамките на CLR, които са първите доказани
автоантитела срещу C1q с изразен патогенен ефект върху бъбреците при SLE (Тrouw et
al., 2004).
Отсъствието на автоантитела от клас IgM предполага, че отключването на
автоимунен отговор срещу C1q е вторично събитие. Появата на анти-C1q автоантитела
вероятно е предшествана от присъствието на патогенни молекули.
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Фиг. 7. ELISA за детекция на IgG (A) и IgM (B) антитела срещу нативната C1q в серуми
на здрави бременни жени. Ямките са покрити с 2 g/ямка C1q в карбонатен буфер, блокирани
са с 1% BSA и инкубирани със серумите на здравите бременни жени (1:100 в PBS/0.75 M NaCl)
о/n на 4°C. Имобилизираните антитела са регистрирани със заешки анти-човешки IgG-AP,
заешки анти-човешки IgM-AP и pNPP. Представените данни са осреднени стойности от три
повторения. (по Stoyanova et al., 2011a).
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Фиг. 8. ELISA за детекция на IgG антитела, разпознаващи C1q и CLR в серуми на здрави
бременни жени. Ямките са покрити с 2 g/ямка C1q и CLR в карбонатен буфер, блокирани са с
1% BSA и инкубирани със серумите на здравите бременни жени (1:100 в PBS/0.75 M NaCl) о/n
на 4°C. Имобилизираните антитела са регистрирани със заешки анти-човешки IgG-AP и pNPP.
Представените данни са осреднени стойности от три повторения. (по Stoyanova et al., 2011a).
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Фиг. 9. ELISA за детекция на IgG и IgM антитела срещу ghA (A), ghB (B) и ghC (C) в
серуми на здрави бременни жени. Ямките са покрити с 2 g/ямка ghA, ghB или ghC в
карбонатен буфер, блокирани са с 1% BSA и инкубирани със серумите на здравите бременни
жени (1:100 в PBS/0.75 M NaCl) о/n на 4°C. Имобилизираните антитела бяха регистрирани със
заешки анти-човешки IgG-AP, заешки анти-човешки IgM-AP и pNPP. Представените данни са
осреднени стойности от три повторения (по Stoyanova et al., 2011a).
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АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ЦВИТЕРЙОННИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА C1q И IgG В НОРМА И ПАТОЛОГИЯ

ФОРМИ

ВЪРХУ

1. Моделна система на физиологичното взаимодействие на имобилизиран IgG с
разтворим C1q в присъствие на PZ, ZM и ZS
Изследвано е влиянието на три цвитерйонни препарата върху функционалната
активност на C1q:
 N,N-диметил(метакрилоилоксиетил) амониев пропансулфонат (DMAPS) (ZM)
 поли(етилен оксид-b-N,N-диметил(метакрилоилоксиетил) амониев пропансулфонат
(PZ)
 n-додецил-N,N-диметил-3-амониев-1-пропансулфонат (ZS) (Фиг. 10).
Включеният в анализа сулфобетаин е използван в три различни форми с оглед на
евентуалните им различни ефекти върху конформацията на C1q. Интерес представляват
полицвитерйоните с техните специфични свойства, които са резултат от дипол-диполни
взаимодействия на страничните им групи.
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Фиг. 10. Схематично представяне на химичната структурата на PZ, ZM и ZS (Ivanov et al.,
2008).
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Ефектите на PZ, ZM и ZS върху взаимодействие C1q-IgG са анализирани чрез
ELISA при имобилизиране на топлинно агрегиран IgG (HAIgG), който е използван като
модел на ИК. Инкубирането на разтворимия C1q се осъществява в присъствие на трите
вида цвитерйонни препарати. Резултатите за ефекта на PZ, използван в различни
концентрации на цвитерйонните мономерни единици (CPZ, mu = 0.05, 1.5, 25 и 50 mM),
са показани на Фиг. 11, А. Сравнението между A405nm като мярка за взаимодействието
IgG-C1q в присъствие на IgG (AS) и в отсъствие на IgG (AC) е представено като
съотношение между As/Ac при дадена концентрация на цвитерйонните мономерни
единици (CPZ,mu) и AS/AC в отсъствие на PZ: gN = [AS/AC]PZ / [AS/AC]0. Стойността на gN
намалява монотонно с увеличаване на концентрацията на PZ (CPZ, mu), което е в
съгласие с очаквания му хидрофилизиращ (шапероно-подобен) ефект. С увеличаване на
концентрацията на PZ (CPZ, mu) се предизвиква по-висока степен на хидрофилизация на
C1q, в резултат на което хидрофобното му взаимодействието с IgG намалява (Фиг. 11,
В).

Фиг. 11. Анализ за взаимодействието на IgG с човешки C1q в присъствие на различни
концентрации на мономерните единици, изграждащи PZ (CPZ, mu). (А) Ямки с
имобилизиран HAIgG (20 μg/ямка) се блокират с 1% BSА и се инкубират с C1q (8 μg/ямка) в
PBS, съдържащ различни концентрации на PZ. Получените комплекси са установени със
заешко анти-човешко C1q (1 μg/ямка) и козе анти-заешко IgG-АР. (по Ivanov et al., 2008); (В)
Нормализирана зависимост на gN=[AS/AC]PZ[AS/AC]0 като функция от използваните PZ
концентрации.

Присъствието на ZM не оказва влияние върху gN стойността, което е
потвърждение на това, че свободните ZM молекули за разлика от PZ нямат
способността да формират амфифилни агрегати и не повлияват хидрофобното
взаимодействие между C1q и IgG (Табл. 4).
Ефектът на ZS върху хидрофобното взаимодействие между C1q и IgG показва посложна зависимост по отношение на връзката на gN с CZS. Първоначално се наблюдава
усилване на взаимодействието C1q–IgG при ниска концентрация на ZS, а впоследствие
намаляването му при високите концентрации на ZS (Табл. 4). Тази зависимост най18

вероятно се дължи на връзката между мицелообразуване и използваните концентрации
на ZS.
Тази концентрационна зависимост на мицелообразуване от ZS е допълнителен
фактор, който се наслагва с ефекта му върху белтъчната конформация. Това прави
тълкуването на резултатите нееднозначно, поради което той е изключен от понататъшните анализи като контрола.
Таблица 4. Сравнение между ефектите на PZ, ZM и ZS върху взаимодействието на C1q с
HAIgG чрез получените стойности за gN (по Ivanov et al., 2008).

gN, PZ

gN, ZM

gN, ZS

PBS (control) 1.000

1.000

1.000

0.05 mM

0.683

1.224

1.269

1.5 mM

0.602

0.933

1.716

25 mM

0.436

0.908

1.256

50 mM

0.393

1.026

0.758

2. Моделна система на патологичното взаимодействие на C1q, имобилизиран в
присъствие на PZ и ZM, с HAIgG
Системата наподобява условията, при които C1q in vivo се разпознава от
автоантителата, т.е. в имобилизирано състояние. ELISA анализът е проведен чрез
имобилизиране на C1q в присъствие на цвитерйонните препарати, а инкубирането на
HAIgG се осъществява в буферна система, която поддържа физиологичнo рН и йонна
сила (0.15 M NaCl). Алтернативно, анализът е провеждан с допълнителна инкубация на
буфер с физиологичнo рН и висока йонна сила (0.75 M NaCl) преди взаимодействието с
HAIgG, за да се снеме ефекта на високата йонна сила. Резултатите показват, че gN не се
променя при използването на 0.05 mM, 1.5 mM и 25 mM PZ. По-нататъшно увеличение
на концентрацията на PZ води до слабо повишение на gN при 0.15 M NaCl и значително
повишение на gN при 0.75 M NaCl (Фиг. 12, В). Повишената стойност на gN предполага,
че присъствието на PZ по време на имобилизирането на C1q води до увеличаване
степента на хидрофобност на взаимодействието C1q-IgG. Този ефект вероятно се
дължи на дисоциация във висока йонна сила на част от свързаните PZ агрегати с
хидрофобни домени на C1q, в резултат на което тези домени стават достъпни за
взаимодействие (Фиг. 12, A).
За сравнение е анализирано влиянието на ZM върху взаимодействието на C1q с
IgG (Фиг. 13, А и В). Нито една от използваните концентрации на ZM не повлияват gN
стойността както при физиологична, така и при висока йонна сила, което показва, че
ZM е неспособен да променя степента на хидрофобност на взаимодействието C1q-IgG.
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Фиг. 12. ELISA анализ на (A) свързването на IgG от човешки C1q, имобилизиран в
присъствие на различни концентрации на PZ. Ямките са натоварени с C1q (3 μg/ямка) в
PBS, съдържащ нарастващи концентрации на PZ, блокирани са с 1% BSA и инкубирани с
HAIgG (20 μg/ямка). Имобилизираните антитела са регистрирани със заешки анти-човешки
IgG-AP и pNPP. Данните са представени с ± STD. (B) Нормализирана зависимост на
gN=[AS/AC]PZ[AS/AC]0 като функция от използваните PZ концентрации (Stoyanova et al., 2011b).

на имобилизирането на ghB върху платката при 0.15 M NaCl и при 0.75 M NaCl.

Фиг. 13. ELISA анализ на (A) свързването на IgG от човешки C1q, имобилизиран в
присъствие на различни концентрации на ZM. Ямките са натоварени с C1q (3 μg/ямка) в
PBS, съдържащ нарастващи концентрации на ZМ, блокирани са с 1% BSA и инкубирани с
HAIgG (20 μg/ямка). Имобилизираните антитела са регистрирани със заешки анти-човешки
IgG-AP и pNPP. Данните са представени с ± STD. (B) Нормализирана зависимост на
gN=[AS/AC]PZ[AS/AC]0) като функция от използваните ZМ концентрации (Stoyanova et al.,
2011b). Данните са представени с ± STD.
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Анализиран е и ефектът на PZ върху конформационното състояние на ghA, ghB и
ghC и последващото им взаимодействие с IgG чрез ELISA (Фиг. 14). Свързването на
ghB с IgG (Фиг. 14, B) е повлияно в най-голяма степен от присъствието на PZ по време
Присъствието на PZ във всички анализирани концентрации при имобилизирането на
ghB увеличава значително взаимодействието й с IgG.
При ghA се наблюдава увеличаване на взаимодействието с IgG при 0.75 M NaCl,
когато рекомбинантната „глава” е имобилизирана в присъствие на 50 mM PZ. При ghC
не се установява такъв ефект при нито една от използваните PZ концентрации (Фиг. 14,
A и C).

Фиг. 14. ELISA анализ на свързването на IgG от ghA (A), ghB (B), ghC (C), имобилизирани
в присъствие на различни концентрации на PZ. Ямките са натоварени съответно с ghA, ghB,
или ghC (3 μg/ямка) в PBS, съдържащи нарастващи концентрации на PZ, блокирани са с 1%
BSA и инкубирани с HAIgG (20 μg/ямка). Имобилизираните антитела са регистрирани със
заешки анти-човешки IgG-AP и pNPP. Данните са представени с ± STD (Stoyanova et al.,
2011b).

3. Спектрофлуориметричен анализ на взаимодействието на C1q, ghA, ghB и ghC с
PZ и ZM
Флуоресцентната спектроскопия е чувствителен спектрален метод, с помощта на
който са изследвани промените в структурните и динамичните свойства на C1q в
резултат на взаимодействие с PZ и ZM. Известно е, че естествената (вътрешна)
флуоресценция на белтъците се дължи на ароматните АК остатъци триптофан и
тирозин, като най-голям принос имат триптофановите AK остатъци. Фенилаланиновите
остатъци също могат да излъчват след специфично възбуждане, но емисията им е слаба
и трудно може да бъде детектирана в присъствието на другите две аминокиселини. Във
флуоресцентните спектри на белтъците обикновено преобладава триптофановата
емисия, а приносът на тирозиновата е нисък. И в трите полипептидни вериги,
изграждащи C1q, има немалък брой ароматни АК.
В секвенцията на А-веригата има 18 ароматни АК, от които само Tyr62 е в
колагено-подобния й участък. В секвенцията на В-веригата има също 18 ароматни АК,
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от които Phe47 и Tyr89 се намират в колагено-подобния й участък. В секвенцията на Сверигата има 20 ароматни АК, от които Tyr5, Tyr22 и Tyr86 се намират в колагеноподобния й участък. Всички останали ароматни АК са в глобуларните им фрагменти.
Това предполага, че всяка регистрирана промяна във флуоресценцията ще се отнася
основно до функционалната активност на gC1q. По тази причина в анализа са включени
неговите по-малки фрагменти - ghA, ghB и ghC.
Взаимодействието на C1q с PZ и ZМ по Trp флуоресценция е проведено при
λexc=295 nm. Резултатите показват, че C1q взаимодейства с PZ с висок афинитет KD=5.9±1.3 mM, но не свързва ZМ. Регистрираната промяна в интензитета на
триптофановата флуоресценция и позицията на емисионния максимум (от 345 nm към
338 nm) показват, че в молекулата на C1q настъпват конформационни промени в
резултат на взаимодействието й с PZ. Хромофорите в отсъствие на PZ са частично
експонирани на повърхността на белтъка и “достъпни” за разтворителя.
В присъствие на PZ следва леко отместване на емисионния максимум, което е
показател за частичното скриване на хромофорите към хидрофобната вътрешност на
C1q. Получените експериментални данни са анализирани с нелинеен регресионен
анализ (GraphPad Prism software), с помощта на който са установени един клас
хидрофобни центрове за PZ в молекулата на C1q (Фиг. 15).
В допълнение към това, интересно беше да установим, кои съставни фрагменти на
C1q имат най-голям принос в свързването на PZ. За тази цел е изследвано
взаимодействието на ghA, ghB и ghC с PZ. За разлика от ghA и ghC, при които не се
установи взаимодействие с PZ, при ghB са наблюдавани конформационни промени,
придружени с леко отместване на емисионния максимум, което показва, че
хромофорите от частично експонирани стават частично скрити в ghB. От титрувалната
крива е изчислена KD (1.67±0.48 mM) и са установени един клас хидрофобни центрове в
ghB (Фиг. 16).

Фиг. 15. Крива на насищане, показваща взаимодействието на C1q с PZ (λexc= 295 nm).
Експериментът е проведен в PBS, pH 7.2, като е използвана 0.04 µM концентрация на C1q и
добавяне на PZ в нарастващи концетрации от (0-40 mM PZ).
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A

B

Фиг. 16. (A) Флуоресцентни спектри, показващи взаимодействието на ghB (1µM) с
нарастващи концентрации PZ (спектри b–е):(a-0 µM; b-1.5 mM PZ; c-2.5 mM PZ; d-3.4 mM
PZ and e-11.5 mM PZ); (B) Образуване на комплекс на ghB с PZ, регистриран по Trp
флуоресценция, (λexc=295 nm) (предварително е изваден флуоресцентният спектър на MBP).

За да потвърдим наличието на хидрофобни лиганд-свързващи центрове в ghB, е
проведен следният експеримент. Хидрофобният маркер ANS (1–анилинонафтален–8сулфонова киселина) е използван с цел идентифициране на хидрофобни свързващи
центрове в ghB. Резултатите показват, че ghB има един клас хидрофобни центрове и
свързва ANS с висок афинитет (КD=64.9±9.5 µM) (Фиг. 17).

Фиг. 17. Идентифициране на хидрофобни центрове в ghB. ANS (1.2µM-80µM), емисионен
максимум на ghB при λ=345 nm.
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В заключение можем да отбележим, че хидрофобният характер на ghB основно
допринася за взаимодействието на C1q с PZ. Спектрофлуориметричният анализ
потвърди резултатите, получени чрез ELISA за моделната система на взаимодействие
на C1q, имобилизиран в присъствие на PZ и ZM, с HAIgG. И двата методични подхода
показват, че ghB е глобуларният фрагмент, повлиян в най-висока степен от PZ. Ефектът
на PZ върху C1q се осъществява чрез свързването му в хидрофобни центрове, налични
в ghB, като най-вероятно това свързване предизвиква конформационни промени в ghА
и ghС, които водят до частично скриване на хромофорите им.
СРАВНИТЕЛЕН

АНАЛИЗ НА АВТОАНТИГЕННОТО ПОВЕДЕНИЕ НА

C1q

В НОРМА И

ПАТОЛОГИЯ

С помощта на моделната система, при която C1q се имобилизира в присъствие на
PZ, ние установихме, че той е способен да повлиява пространствената конформация на
C1q и неговите глобуларни фрагменти. Крайният резултат от този ефект се изразява в
експониране на хидрофобни домени поради дисоциацията на PZ от тях във висока
йонна сила и поради това, че повлияният белтък е вече имобилизиран. При
физиологични условия C1q е разтворим серумен белтък, но патологичният му ефект
при автоимунни заболявания се проявява в имобилизирано състояние. Общоприетото
схващане в настоящия момент е, че C1q се превръща в автоантиген именно по време на
това имобилизиране. По тази причина счетохме за подходящо използването на тази
моделна система за анализ на автоантигенното поведение на C1q в норма и патология.
За целта на подобен анализ е необходима контрола, при която C1q се разпознава от
антитела, изработени към епитопи, характеризиращи конформацията му в разтворим
вид. Като контролни антитела срещу конформацията на разтворим C1q са използвани
заешки анти-човешки C1q антитела. Kaто източник на патологични анти-C1q
автоантитела е използван IgG/LN, като се очаква тези антитела да разпознават епитопи,
експонирани от конформацията на имобилизиран C1q. В анализа е включен и IgG
препарат, пречистен от обединен серум, включващ аликвоти на всички анализирани
серуми на здравите бременни жени (IgG/pregnant), за да се установи дали намиращите
се в тях анти-C1q са специфични към епитопи, съответстващи на конформацията на
разтворим или на имобилизиран C1q.
Разпознаването на C1q от заешките анти-C1q антитела не се повлиява от
присъствието на PZ при имобилизирането му (Фиг. 18). Най-вероятно тези антитела
разпознават епитопи, формирани от хидрофилни участъци на молекулата, които не се
свързват или екранират от взаимодействието с PZ. Докато имобилизирането на C1q в
присъствие на 25 mM и 50 mM PZ значително повишава свързването му от
автоантителата, присъстващи в автоимунните серуми и анти-C1q антителата от
IgG/pregnant. Това предполага, че те разпознават епитопи, характерни по-скоро за
конформацията на имобилизиран C1q, отколкото на разтворим C1q. Това повишение
вероятно се дължи на станалите достъпни хидрофобни участъци, които експонират
епитопи за автоантителата срещу C1q, наричани в литературата „нео-епитопи”.
Анализирана е и степента на разпознаване на глобуларните „глави” от различните
типове антитела и е установена най-голяма степен на имуногенност за ghB (Фиг. 19, А).
От друга страна, епитопите, предлагани от конформацията на имобилизиран C1q, се
образуват главно от ghС и ghА, а участието на ghB е значително редуцирано (Фиг. 19,
В). Резултатите от анализа потвърждават, че анти-C1q антителата от IgG/pregnant са
сходни по реактивоспособност с анти-C1q антителата от IgG/LN, където отново ghС и
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ghА са разпознаваните в най-висока степен фрагменти на C1q (Фиг. 19, С). Това
предполага, че конформационните преходи, които водят до експониране на
патологично значими „нео-епитопи”, засягат в по-голяма степен ghС и ghА и в помалка степен – ghВ.
Автоантигенното поведение на отделните глобуларни „глави” е анализирано и в
моделната система с имобилизирането им в присъствие на PZ, което повлиява найсилно експонирането на хидрофобни домени в ghВ (Фиг. 20, В), по-слабо в ghА и не
повлиява ghС (Фиг. 20, А и С). Регистрираният ефект върху антигенността на трите
глави отразява степента им на повлияване от PZ. Разпознаването на ghВ от
автоантителата на IgG/LN се увеличава до два пъти, което потвърждава хидрофобния
характер на епитопите, разпознавани в нея. Установено е драстично увеличение в
свързването на тази глобуларна „глава” от антителата на IgG/pregnant. Това е още едно
потвърждение на факта, че те разпознават хидрофобни по природа епитопи, по което
приличат на патологичните автоантитела. Подобен ефект се регистрира и за ghА, която
се разпознава както от IgG/LN, така и от IgG/pregnant. За разлика от другите две
„глави” разпознаването на ghС не се променя при имобилизирането й в присъствие на
PZ.

Фиг. 18. ELISA aнализ на разпознаването на C1q, имобилизиран в присъствие на
различни концентрации на PZ, от заешки анти-човешки C1q антитела, от човешки антиC1q на IgG/LN и от човешки анти-C1q на IgG/pregnant. Ямките са натоварени с C1q в PBS,
съдържащ нарастващи концентрации на PZ, (2 g/ямка за разпознаване от заешки античовешки C1q и 4 g/ямка за разпознаване от човешките анти-C1q антитела), блокирани са с 1%
BSA и са инкубирани със заешки анти-човешки C1q (1:1000 в PBS), с IgG/LN или с
IgG/pregnant (1:8 в PBS/0.75 M NaCl) о/n на 4°C. Имобилизираните антитела са регистрирани с
анти-заешки IgG-AP или с анти-човешки IgG-AP. Представените данни са осреднени стойности
от три повторения.
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Фиг. 19. Сравнително разпознаване на ghA, ghB и ghC от заешки анти-човешки C1q (А),
от анти-C1q автоантитела на IgG/LN (В) и от анти-C1q на IgG/pregnant (С). Ямките са
натоварени съответно с ghA, ghB и ghC в PBS, (4 g/ямка за разпознаване от заешки античовешки C1q и 6 g/ямка за разпознаване от човешките анти-C1q антитела), блокирани са с 1%
BSA и са инкубирани съответно със заешки анти-човешки C1q (1:1000 в PBS), с IgG/LN или с
IgG/pregnant (1:8 в PBS/0.75 M NaCl) о/n на 4°C. Имобилизираните антитела са регистрирани
съответно с анти-заешки IgG-AP или с анти-човешки IgG-AP. Представените данни са
осреднени стойности от три повторения.

Фиг. 20. ELISA aнализ на разпознаването на ghA, ghB и ghC, имобилизирани в
присъствие на различни концентрации на PZ, от заешки анти-човешки C1q антитела, от
човешки анти-C1q на IgG/LN и от човешки анти-C1q на IgG/pregnant. Ямките са
натоварени съответно с ghA, ghB и ghC в PBS, съдържащи нарастващи концентрации на PZ, (2
g/ямка за разпознаване от заешки анти-човешки C1q и 4 g/ямка за разпознаване от човешките
анти-C1q антитела), блокирани са с 1% BSA и са инкубирани съответно със заешки античовешки C1q (1:1000 в PBS), с IgG/LN или с IgG/pregnant (1:8 в PBS/0.75 M NaCl) о/n на 4°C.
Имобилизираните антитела са регистрирани съответно с анти-заешки IgG-AP или с античовешки IgG-AP. Представените данни са осреднени стойности от три повторения.
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ОБОБЩЕНИЕ
В настоящия дисертационен труд е анализирано автоантигенното поведение на
C1q чрез взаимодействието C1q–анти-C1q в две прицелни групи – едната, съставена от
хора с отключена патология (клинично доказан LN с три степени на клинична
активност), а другата, съставена от клинично здрави бременни жени, които могат да се
разглеждат като потенциално рискова група за отключване на автоимунна патология.
Изявата на това автоантигенно поведение е проследено чрез анализ на епитопната
специфичност на анти-C1q антителата, които по същност са поликлонални. Резултатите
убедително показват, че и в двете изследвани групи анти-C1q антителата свързват
различни видове епитопи (Tабл. 2 и Фиг. 1 - 9).
За автоантителата от LN серумите една част от епитопите най-вероятно
представляват достъпни след имобилизирането секвенции, защото в една и съща
серумна проба се установяват антитела както срещу цялата молекула, така и срещу
отделните фрагменти (Табл. 2, типове II, III и IV). Втори вид епитопи са налични само в
цялата молекула (Табл. 2, тип I), което говори, че те вероятно са съставени от
секвенции, принадлежащи на различни фрагменти и сближени от конформацията на
C1q. По-вероятно е това да са части на gC1q (ghА, ghВ и ghС), тъй като в анализа е
използван интактен CLR. При трети вид епитопи се наблюдава друг тип
конформационна зависимост на свързването им - разпознават се само в по-малки
фрагменти на молекулата, докато в рамките на цялата молекула те най-вероятно
остават в някаква степен скрити, дори когато молекулата е имобилизирана (Табл. 2,
типове V - XII). И CLR, и gC1q предлагат самостоятелно епитопи, както и участват
кооперативно в изграждането на такива, съставени най-вероятно от секвенции,
намиращи се в прехода от CLR към gC1q. Количественото сравнение показва, че антиgC1q са намерени в най-голям брой серуми - 33 от 78 серума (42%), докато анти-CLR са
намерени в 13% от извадката (10 от 78 серума). В 79% от положителните за анти-gC1q
серуми (26 от 33 серума), установената епитопна специфичност на автоантителата е
само в рамките на gC1q, в 39% (13 от 33 серума) са намерени само анти-ghС, макар и с
най-ниските титри, а в 27% - антитела срещу повече от един глобуларен фрагмент (9 от
33 серума). Тези данни предполагат, че gC1q е с по-висока степен на антигенност от
CLR. Най-вероятно нито един глобуларен фрагмент не съдържа самостоятелен епитоп
за автоантителата. Това предположение се подкрепя и от приблизително еднаквата им
инхибираща способност (Фиг. 6).
Най-съществената разлика в автоантигенното поведение на C1q в норма (здрави
бременни жени) и при патология (LN) се изразява във видовете епитопи, разпознавани
от анти-C1q антителата в двата случая. При патология автоантителата свързват
епитопи, които се намират и в двата фрагмента на молекулата – CLR и gC1q, докато в
норма анти-C1q свързват епитопи само в рамките на gC1q (Фиг. 8 и 9). Това ни
позволява да предположим, че анти-gC1q антителата вероятно съпътстват началните
етапи на отключване на автоимунно състояние, докато анти-CLR антителата имат
патогенен ефект при вече инициирано автоимунно заболяване.
В литературата има множество данни, че патологичните анти-C1q антитела са
високоафинитетни антитела от клас IgG (Uwatoko et al., 1988; Navratil et al., 1999;
Trouw et al., 2004; Mok, 2005; Shaller et al., 2009). Анализът на клинично здравите
бременни жени показва, че в отделните проби, в които има анти-C1q антитела, те също
са от клас IgG (Фиг. 7 и 9) и предположението ни, че анти-C1q антитела могат да
възникват от естествените IgМ автоантитела, не се потвърждава. Тези резултати
позволяват да се допусне, че възникването им е свързано с антиген-зависима
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диференциация на В-лимфоцити, участващи в имунен отговор (напр. срещу
инфекциозен причинител), която включва фаза на зреене на афинитета и превключване
на имуноглобулиновия клас. В подкрепа на това допускане са и неотдавна получени
експериментални данни от Shaller et al., (2009), които убедително показват, че
имунният отговор срещу C1q е в резултат на антигенен стимул. Едно възможно
обяснение на това допускане е, че първоначалният имуноген е патоген, чиито молекули
проявяват структурно сходство с отделни домени на C1q, поради което могат да
отключат автоимунен отговор срещу тази серумна молекула. В подкрепа на това
предположение са данните за едновременното инхибиране на TLR 7/TLR 9, което води
до съществено намаляване на серумните нива на автоантителата, обострящи LN
(Barrat et al., 2007, Salaun et al., 2007; Santiago-Raber et al., 2009). Сигнализиране чрез
TLR 7/TLR 9 се индуцира от присъствие на ДНК-ови и РНК-ови вируси.
Редица данни (Boackle and Holers, 2003; Berger et al., 2005; Trendelenburg, 2005;
Kravitz and Shoenfeld, 2006; Trendelenburg et al., 2006; Wener, 2004; Kallenberg, 2008;
Potlukova and Kralikova, 2008; Tan et al., 2009; Mok et al., 2010) сочат, че съществува
връзка между наличие на анти-C1q антителата и развиване на SLE в LN, както и че
повишените титри на анти-C1q, разпознаващи нео-епитоп(и) в CLR, водят до засилване
на клинична активност на LN (Uwatoko et al., 1988; Navratil et al., 1999; Trouw et al.,
2004; Mok, 2005; Shaller et al., 2009). Наскоро публикувани данни обаче противоречат с
по-горе изложеното твърдение. При миши модел на LN, Bigler et al., (2010) не
установяват връзка между повишение на анти-C1q и засилване на LN активността.
Според Bitter et al., (2010) при мащабно проучване на 101 пациенти със SLE, между
които и с LN, присъствието в серума на повишени анти-C1q антитела нито прогнозира,
нито съпътства активна фаза на LN. Нашите резултати (Фиг. 1 и 2) също не
потвърждават връзката между LN и наличие на анти-C1q антитела (респ. анти-CLR),
които са намерени в 18% (респ. 13%) от всички включени в анализа LN пациенти. Тези
данни предполагат, че и други по специфичност автоантитела участват в развитието на
SLE в посока LN. Нещо повече, според получените резултати клиничната активност на
LN също не показва корелация с титрите на анти-C1q антителата (респ. анти-CLR). При
74% (респ. 83%) от изследваните активни LN пациенти не са намерени повишени титри
на анти-C1q (респ. анти-CLR). В потвърждение на това заключение са данните за
пациент № 12 (Табл. 3), при който се установяват повишени анти-C1q и анти-CLR
антитела в серумни проби, взети в интервал от време 2 години и 5 месеца. През целия
период степента на клинична активност остава непроменена. При пациент № 10, за
който се установява същата комбинация от автоантитела (анти-C1q и анти-CLR),
отново не се наблюдава промяна в клиничната тежест на заболяването. Все пак найвисоките титри на анти-C1q антитела (респ. анти-CLR) са намерени в групата на
активните LN пациенти. Твърде е възможно, по-скоро афинитетът да е определящ за
патогенността на автоантителата, а не тяхната епитопна специфичност. Не е установена
конкретна епитопна специфичност или комбинация от такива, които еднозначно да
определят активна клинична картина при LN.
По отношение на клиничната активност е намерена корелация между повишение
на титрите на анти-gC1q антителата и неактивен LN (Фиг. 3 - 5), което е в полза на
предположението ни, че патологичната роля на анти-gC1q антителата се осъществява
преди клиничната проява на автоимунното състояние. Фактът, че анти-gC1q се
установяват и във физиологично състояние, което отговаря на норма, но може да е
рисково за отключване на автоимунитет (здрави бременни жени), също подкрепя
горното предположение. Анти-C1q антителата, намерени в серумите на здрави
бременни жени, показват сходни характеристики с патогенните автоантитела (Фиг. 18 и
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20). Тези данни дават основание да се допусне, че те биха могли да са потенциално
патологични, когато се комбинират с други рискови фактори.
Веднъж изработени анти-глобуларните автоантитела могат да предизвикат
блокиране на биологичните функции на C1q, провеждани чрез gC1q. Като резултат
биха се проявили нарушения в механизмите за изчистване на ИК и апоптотични
остатъци. Последните могат да се превърнат в източници на автоантигени, типични за
системния лупус. Друго последствие от появата на анти-глобуларни антитела би могло
да бъде увличането на C1q в ИК. По този начин се предизвиква дефицит на молекулата,
който задълбочава нарушенията в изчистване на апоптотичните остатъци от една
страна, а от друга - индуцира конформационен преход в CLR, който го превръща в
имуногенен фрагмент.
Според общоприетото схващане разкриването на нео-епитопите, които се
свързват от автоантителата, се предизвиква от конформационна промяна в C1q. Нашите
резултати показват, че при индукция на конформационни преходи с използването на
PZ, свързани с експониране на хидрофобни участъци (Фиг. 11, 12 - 14, 15 – 18 и Фиг.
20) в C1q (основно чрез ghВ), се регистрират повишени титри на анти-C1q. Тези данни
са в полза на твърдението, че секвенциите, с които ghВ допринася за автоантигенността
на C1q, са хидрофобни. При ghС, която не се повлиява от PZ, се установява обратното –
нейният принос е основно чрез хидрофилни секвенции. При ghА най-вероятно
секвенциите, влизащи в структурата на автоепитопи, са и от двата вида.
Промяната в антигенността на C1q при прехода от разтворимо в имобилизирано
състояние засяга в най-голяма степен ghА и ghС (Фиг. 19).
Установената хетерогенна картина на епитопни специфичности на анти-C1q
автоантителата отразява индивидуалния репертоар от лимфоцитни рецептори, с който
всеки отделен организъм реагира на автоимуногенния стимул. Все още не е ясно кой е
първоначалният имуноген - конформационно-променената молекула на C1q или
патогенна молекула, провокираща молекулна мимикрия. Фактът, че се установяват
автоепитопи само в CLR или само в gC1q, клони по-скоро към второто.
Конформационна промяна в C1q при имобилизиране върху апоптотични остатъци или
при свързване на ИК не би могла да е единственото събитие, което да превръща C1q в
автоимуноген, защото това се случва в норма при всички здрави хора. Изглежда, че
това е необходимо, но не достатъчно условие. За да има следствие от
конформационната промяна на C1q при имобилизиране е необходимо да има
предварително изработени антитела, които да свържат разкрилите се нео-епитопи. Ако
допуснем, че първите анти-C1q възникват вследствие на молекулна мимикрия,
предизвикана от присъствието на патоген в организма, тогава е обяснимо, че
превръщането на C1q в автоантиген може да стане при неговото рутинно свързване с
апоптотични остатъци или с ИК (Bigler et al., 2009).
За потвърждаването или отхвърлянето на тази хипотеза са необходими още
експериментални данни. Едно перспективно направление би било картирането на
имунодоминантни автоепитопи на C1q и търсенето на специфични инхибитори за тях.
V. ИЗВОДИ
Въз основа на получените резултати могат да бъдат направени следните по-важни
изводи:
1. В анализираната извадка от 78 серумни проби на пациенти с лупусен нефрит не
се установява връзка между клинично проявен LN и наличие на анти-C1q
автоантитела.
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2. В анализираната извадка от 78 серумни проби на пациенти с лупусен нефрит не
се установява връзка между определена епитопна специфичност на
поликлоналните анти-C1q автоантитела и активизиране на LN.
3. Анти-C1q автоантителата като поликлонална хетерогенна популация от
антитела разпознават епитопи, предлагани и от двата функционално значими
фрагмента на C1q - CLR и gC1q.
4. Автоепитопите на C1q са както секвенционни, така и конформационни.
Установени са поне три различни типа епитопи, два от които проявяват
конформационна зависимост. Единият тип конформационно-зависими
автоепитопи съществуват само в рамките на цялата молекула, докато другия тип
съществуват само в по-малки нейни фрагменти.
5. При анализираните 78 LN серумни проби gC1q проявява по-висока степен на
автоантигенност в сравнение с CLR.
6. Единствено gC1q проявява автоантигенност при анализираните 31 здрави
бременни жени.
7. При здравите бременни жени установените анти-C1q автоантитела са от клас
IgG. Липсата на анти-C1q от клас IgМ при анализираните здрави бременни жени
отхвърля предположението, че анти-C1q могат да възникват от естествените IgМ
автоантитела.
8. Чрез използване на моделната система за имобилизиране на C1q и неговите
глобуларни фрагменти в присъствие на PZ е установено, че автоантигенността
на молекулата е свързана с промяна в конформацията.
9. Установени са по един клас хидрофобни центрове в C1q и в ghB, към които се
свързва PZ.
10. Установено е, че конформационни промени, свързани с увеличаване на степента
на хидрофобност на ghB, водят до увеличаване на нейната автоантигенност.
Автоантигенността на ghС е на хидрофилна основа, докато ghА участва в
изграждането на автоепитопи както с хидрофилни, така и с хидрофобни
секвенции.
11. Промяната в антигенността на C1q при преход от разтворимо към
имобилизирано състояние засяга в по-голяма степен ghА и ghС.
VI. ПРИНОСИ
В заключение могат да бъдат откроени следните приноси на дисертационния
труд:
 Установени са автоантитела в серуми на пациенти с лупусен нефрит (LN), които
разпознават като антигени рекомбинантните глобуларни глави ghA, ghB, ghC.
Повишението на анти-gC1q автоантителата е различно в зависимост от клиничната
активност на LN. Липсата на повишени титри при пациенти с умерена и висока
клинична активност предполага участие на анти-gC1q антителата във фазата,
предхождаща активизиране на заболяването.
 Създадена е моделна система с използване на синтетични цвитерйони за
индуциране на промени (конформационни преходи), които биха могли да стоят в
основата на превръщането на C1q в автоантигенна молекула. В тази моделна
система е установен шапероно-подобен ефект на полимерни цвитерйони върху C1q
при взаимодействието му с имобилизиран IgG, както и върху имобилизиран C1q
при взаимодействието му с IgG от течната фаза.
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 При използване на моделната система с участие на полимерни цвитерйони е
постигното значително повишение на антигенността на имобилизиран C1q при
взаимодействието му с автоантитела от класа IgG, намиращи се в серумите на болни
с LN. Така за първи път е показано, че конформационните промени директно
повлияват автоантигенността на C1q.
 При изследване на набор серуми на здрави бременни жени, които представляват
рискова група за отключване на SLE поради хормоналния си статус, в отделни
серуми са намерени повишени титри анти-C1q и анти-gC1q от класа IgG, което
предполага, че глобуларната част на молекулата е имуногенна и при дадени
обстоятелства в нея възникват нео-епитопи, които е възможно да допринасят за
отключване на автоимунно състояние.
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