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A fajok a környezet káros hatásaival szembeni
alkalmazkodó képességét és a védekezési
mechanizmusok generációkon keresztüli
fennmaradását a filogenezis során kialakult
két komplex genetikai rendszer biztosítja. Az
egyik szerepe az egyedek azon tulajdonsága,
hogy a szervezetükbe került idegen károsító anyagokat, fehérjéket – bármilyen
molekuláris szerkezettel rendelkezzenek
– felismerik, és különbözõ immunológiai
mechanizmusaik segítségével közömbö
sítik. E tulajdonság hátterét olyan genetikai
mechanizmus biztosítja, mely a rendelke
zésre álló genetikai elemek felhasználásával
(variábilis és konstans szakasz gének) és a
génátrendezõdés mechanizmusával képes
felépíteni azt a fehérjeszerkezetet, mely az
idegen anyaggal kapcsolatba lép, és azt kö
zömbösíti (immunglobulinok, T- és B-sejt
receptorok). Így az immunrendszer a szerve
zetbe jutó károsító molekula/fehérje legtöbb
variációjával szemben képes olyan immun
globulin- ill. T- és B-sejt receptor-struktúrákat
kialakítani, méghozzá igen rövid idõ alatt,
melyek lehetõvé teszik a védekezési reakciók
beindulását és hatékony mûködését.
A másik mechanizmus az elõbbit segíti
azáltal, hogy a környezet változó új elemeit
képes a saját, egyedi molekuláris jellegzetes
ségeitõl megkülönböztetni, idegennek felis
merni, és azt az immunrendszer különbözõ
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receptorai számára elemeire (peptidek)
bontva prezentálni. Ennek a rendszernek a
populációs szintû diverzitását, vagyis azt a
tulajdonságát, hogy a legkülönbözõbb struk
túrákkal szembeni receptorral rendelkezõ
egyed legyen a populációban, a gének nagy
polimorfizmusa, sokszínûsége biztosítja. Az
elõbbi rendszerrel szembeni alapvetõ eltéré
se az, hogy e polimorfizmust az utódok
számára kombinációk formájában átörökíti,
mely lehetõvé teszi újabb variációk kialaku
lását. Ez a genetikai rendszer az élõlények
egyik legkomplexebb génállománya, mely
a fõ hisztokompatibilitási komplex (Major
Histocompatibility Complex – MHC) elne
vezést kapta. Ez a komplex génállomány
magában foglal számos más, az immuno
lógiai mûködéshez szükséges géneket is.
Jelentõsége elsõsorban a fajok és fajták válto
zó környezethez való alkalmazkodásában
rejlik. Ennek érdekében a génkomplex a
már korábbiakban kialakult és az újonnan
kiépített felismerõ struktúrák utódokba tör
ténõ átörökítését biztosítja.
Összefoglaló munkánkban a hisztokom
patibilitási rendszer kialakulását, funkcióját
és mûködésének molekuláris hátterét ismer
tetjük, felhasználva a BCI kongresszus (Basic
and Clinical Immunogenomics, Budapest,
2004.) MHC szimpozium elõadásainak anya
gát. Központi szerepet tulajdonítunk a „saját”
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és „idegen” felismerésnek és annak, hogy
ez a funkció hogyan kapcsolódik össze a
génkomplexben elhelyezkedõ más immu
nológiai faktorokat meghatározó gének
mûködésével. Külön kiemeljük, milyen mo
lekuláris jellegzetességek játszanak szerepet
a transzplantációs immunitásban, a betegsé
gekkel és fertõzésekkel szembeni fogé
konyság vagy rezisztencia kialakításában.
A hisztokompatibilitási rendszer felfedezése
A hisztokompatibilitási rendszer (MHC) és
az ezzel kapcsolatos transzplantációs immu
nitás felismerése több évtizedet vett igénybe
a múlt század közepén. A törvényszerûségek
feltárása több, igen kiváló szaktekintély ne
véhez fûzõdik, akik közül elsõként George
Schnell nevét kell megemlítenünk. Az 1940es években végzett kísérleteiben egérdaga
natok különbözõ egyedekbe történõ átoltása
során egyaránt észlelte a daganat növeke
dését (megtûrést) és a daganat elpusztulását
(kilökõdését). E jelenség tanulmányozása
céljából beltenyésztett egértörzseket hozott
létre, melyek minden egyede az egypetéjû
ikrekhez hasonlóan azonos volt, de külön
böztek egy más típusú beltenyésztett törzs
egyedeitõl. Az azonosságot vagy különbsé
get a „bõrtranszplantációs teszttel” lehetett
meghatározni (megtapadás vagy kilökõdés).
Különbözõ törzsek között végzett bõrtransz
plantációs tesztek segítségével felismerte,
hogy az egyik törzstõl származó transzplantá
tum egy másik törzshöz tartozó recipiensre
történõ átültetését követõen a kilökõdést
vagy megtapadást a sejtekre jellemzõ,
genetikailag meghatározott különbségek
vagy azonosságok határozzák meg. George Schnell nevezte el ezeket a jellemzõ
sejtfelszíni fehérjéket „hisztokompatibilitási
antigéneknek”, és az azokat meghatározó
genetikai rendszert „fõ hisztokompatibilitási
komplexnek”. A múlt század ötvenes éveiben Jean Dausset az emberben is felfedezte
ezt a rendszert, melyet HLA-rendszernek
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nevezett el (Human Leukocyte Antigen).
Késõbb Baruj Benacerraff csatlakozott
hozzájuk az immunreaktivitás gének és az
immungenetika alaptörvényének leírásával,
mely szerint a kilökõdési reakció erõsségét a
donor és recipiens közötti hisztoinkompatibilitás mértéke határozza meg. Felfedezéseikért
1960-ban mindhárman Nobel-díjat kaptak.
Ugyanezen idõszak alatt egy másik alapjelenséget, a „transzplantációs toleranciát” ismerte
fel az ugyancsak Nobel-díjban részesült
Frank Macfarlane Burnet és Peter Medawar.
Velük egyenrangú kutató volt a témában
Ray Owens és Milan Hašek. Különbözõ
kísérleti rendszerekben (egerekben és madarakban) valamennyien megállapították,
hogy ha embrionális vagy újszülött korban
az egyedeket egy másik hisztoinkompatibilis egyed sejtjeivel intravénásan oltják,
életük folyamán nem lökik ki, vagyis tolerálják az „idegen donor” egyedtõl származó
bõrtranszplantátumot. A toleráns egyedek az
idegen sejtekkel, szövetekkel együtt létezve
ún. kiméraállapotot hoznak létre. A kiméra
az ógörög mitológiában szereplõ élõlény,
mely három faj jellegzetességeit viselte egyetlen egyeden, például kecsketest, oroszlánfej
és kígyó-, illetve sárkányfarok. Mindezen
tapasztalatok talaján fogalmazódott meg a
„saját” és „idegen” struktúrák felismerésének
tulajdonsága, mely az egyedek hisztokompatibilitási antigénjeinek azonosságán vagy
különbségén alapul. A saját hisztokompatibilitási fehérjéket (antigéneket) az egyedek
az embrionális kor végén, születés elõtt a
thymusban (csecsemõmirigyben) az immunsejtek (T-limfociták) fejlõdése és érése során
„tanulják” meg.
Az MHC szerkezete és elhelyezkedése
a humán genomban
Az emberi HLA-rendszert csak vázlatosan
ismertetjük, kiemelve azon géncsoportokat,
melyek az egyediség meghatározásával és az
immunfunkciókkal állnak összefüggésben.
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A humán MHC a 6. kromoszóma rövid
karján mintegy 4000 kilóbázis területet foglal el.
Három régióban csoportosulnak a különbözõ
lókuszok, melyek legjellemzõbb génjei a
polimorfizmusokat viselõ I. és II. osztályú
hisztokompatibilitási molekulákat kódolják.
Az I. osztályú kétláncú és doménszerkezetet
mutató fehérjéket a HLA-A, -B, -C, -G, -E stb.
lókuszok determinálják. A polimorfizmust
képviselõ aminosav-pozíciók elsõsorban a
-B, -C és -A lókuszok által meghatározott mo
lekulák á1 doménjét alkotó fehérjeláncban
találhatók, melyek az ún. peptidcsapdát
képezik. A II. osztályú, a HLA-DR, -DQ, -DP,
-DO lókuszok által meghatározott kettõs
láncú (alfa, béta) molekulák kisebb mértékû
polimorfizmusát külön gének kódolják
(HLA-DRA, -DRB, -DQA, -DQB stb.). A kü
lönálló láncok a sejtmembránban rekombi
nálódhatnak, melynek eredményeként, ha
az anyai és apai lókuszok által meghatározott
különbözõ allotípusok lehetséges kapcsoló
dásait figyelembe vesszük, a fenotípusos sa
játságok (egyedi jellegek) igen nagy variációs
lehetõségét ismerhetjük fel (1. ábra).

A II. osztályú régióban találhatók még
a peptidprezentációban alapvetõ szerepet
játszó TAP és LMP, valamint DMA és DMO
gének. Tekintettel arra, hogy az endogén és
exogén peptidek immunsejtek különbözõ
receptorai számára történõ prezentálása az
immunológiai folyamatok és „saját/idegen”
felismerés alapját képezik, egy kis kitérõvel
szükséges e folyamat molekuláris jellemzõit
bemutatni. Az endogén fehérjék (vírus, da
ganat, saját anyag stb.) proteoszomákba
juttatását hõsokkfehérjék (HSP család) is
elõsegítik. A feltördelt peptideket a TAP
transzmembrán komplexek juttatják be
az endoplazmás retikulumba. Ide kerül
a szintetizált I. osztályú HLA-fehérjék nehézlánca is a megfelelõ „gardedam” vagy
„kísérõ” molekulák által védve (calnexin,
calretikulin, tapasin). A HLA-molekulák a
könnyû lánccal (β2 mikroglobulinnal) való
kapcsolódást követõen ragadják meg és
szállítják a sejtfelszínre a legjobban illeszkedõ
peptideket, ahol prezentálják a megfelelõ
sejtreceptorok számára. A II. osztályú molekulák exogén peptidek megragadására

1. ábra • Az emberi fõ hisztokompatibilitási rendszer (HLA) három „osztály-régiója”
a 6. kromoszóma rövid karján (J. Trowsdale, BCI, Budapest, 2004)
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és prezentálására elkötelezettek, melyekkel
a cytoplazmában az endoszomás vezikulumokban találkoznak. Az endoplazmás
retikulumban szintetizált HLA alfa és béta
egyesült láncokat vándorlásuk közben „invariánsnak” nevezett molekula (CD74) védi.
A lizosomális enzimek által felbontott exogén
fehérjékbõl (baktérium, gomba, parazita,
idegen szövet/sejt, allergén stb.) származó
peptidek a vezikulumokban újabb „segéd”
molekulák révén (HLA DM, CLIP) „csapdájukba” ragadják a megfelelõ peptideket, és a
sejtfelszínre szállítva prezentálják a megfelelõ
sejteknek. E folyamat vázlatos ismertetése
azért volt fontos, hogy az õsi „paralog” és
„ortholog” elemekbõl megértsük a komplexitás kialakulását, valamint a polimorfizmus
és a peptidcsapda szerepét a „saját/idegen”
felismerésben, a fertõzésekkel, ill. egyes
betegségekkel szembeni fogékonyságban
vagy rezisztenciában (2. ábra).

Az MHC kialakulása a fajfejlõdés során
A fajfejlõdés kezdeti idõszakában, 700–800
millió évvel ezelõtt, a gerinctelenek primitív
fajainál a védelmet az „õsi természetes im
munitás” képviselte a környezet károsító
behatásaival szemben. Ez a rendszer a kezdet
leges felismerõ receptorok és oxido-reduk
ciós, enzimatikus és sejtes effektor mecha
nizmusok révén rendkívül hatásos és gyors
védelmet biztosított. Mindezek ellenére a
rendszer a saját és a nem saját felismerésre
nem volt képes, amire ez idõ tájt talán még
nem is volt szükség. Az immunrendszer és
az abban közremûködõ faktorok fejlõdését
a patogén élõlények és faktorok megjelené
se és hatása irányította, melynek eredmé
nyeként többszörös genetikai „robbanás” in
dította el az „adaptív immunitás” kifejlõdését.
Mielõtt az MHC gének összerendezõdésének
legfontosabb lépéseit áttekintenénk, érdemes

2. ábra •Az I. és II. osztályú hisztokompatibilitási molekulák endogén és exogén peptidek prezentálási folyamata
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megismerni a „faji idegenség” felismerésének
(allorecognition) egyik elsõ példáját. A ma is élõ
õsi protochordata fajok egyes egyedei, melyek a
gerincesek kifejlõdésének kulcsszereplõi voltak,
több száz azonos méretû modulból épülnek fel
(zooidok), melyek csillagformába rendezõdve
zselatinszerû masszába ágyazódva helyezkednek el. Ezek a zooidok kolóniákba rendezõdnek,
melyeket „érhálózat” köt össze a széli része
ken, „ampullákat” képezve. A kolóniák a
széleken expanzionálisan növekszenek. Ha
különbözõ kolóniák érintkezésbe lépnek
egymással, kétféle reakció figyelhetõ meg.
Az egyik esetben összeolvadnak, primitív
vaszkuláris parabiózist létesítenek, kiméra
állapotot hoznak létre; a másik esetben a
kezdeti fúziót kilökõdés és gyulladásos folyamatok lezajlása követi. A kétféle jelenség
hátterében az õsi „idegenfelismerõ” rendszer
mûködése áll, mely a következõképpen
vázolható.
A különbözõ folyamatokat a két találkozó
kolónia eltérõ vagy azonos egyedi tulajdon
ságai és a kezdetleges „saját” és „nem saját”
felismerés határozza meg. A „fajtaidegenség”
felismerését (allorecognition) egy ezekben
a primitív fajokban kialakult szimpla, de
nagyon polimorf lókusz haplotípusának
sejteken való kifejezõdése teszi lehetõvé. A
felelõs gént „hisztokompatibilitási/fúzióbili
tási lókusznak (Fu/HC) nevezik, mely kodomináns alléleket reprezentál. Genetikailag
a következõ lehetõségek eredményezik az
„idegen” felismerés immunológiai effektor
mechanizmusait, melyek három hierarchi
kus szinten valósulhatnak meg.
• Az elsõ szinten a teljes genetikai azonosság
az érintkezõ kolóniák között fúziót, a
különbség kilökõdést eredményez.
• A második szinten a „kimérás felszívódás”
jelensége akkor jön létre, ha a két kolónia
hisztokompatibilis, de genetikailag egy
mástól eltérõ. Ebben az esetben elõször
egy fúzió jön létre, majd a kiméra állapot
ban a genotípusosan eltérõ zooidok

masszív fagocitózis áldozatai lesznek. Ezt
a jelenséget a fentiekben említett Fu/HC
és Re/HC lókuszok determinálják. A
jelenség, mely a homozigóták heterozi
góták általi eliminálását jelenti, rendkívül
hasonlít a gerincesek Hh-1 génjének „hib
rid rezisztencia” funkciójához.
• A harmadik szinten az „allofelismerés”
szomatikus és germinális sejtparazitizmus
jelenséget hozzák létre. Ebben az esetben
az akár már morfológiailag eltüntetett,
genetikailag alacsonyabb rendû kolónia
a „nyertes” partnerben élõsködés jellegû
funkcióval fenn tudja magát tartani.
Az elõbbiekben már ismertettük, hogy az MHC
három komplex genetikai régiója különbözõ
funkcionális tulajdonságért felelõs gének
együttese, melyek összerendezõdését az
utóbbi idõk komparatív genomikai és proteomikai kutatásai tárták fel. Az alapvetõ
molekuláris „spontán rendezõdés” a gerinc
húros élõlények fejlõdése során lehetõvé
tette az új fehérjék kialakulását. Az MHC
párhuzamosan fejlõdött az adaptív immunitás genetikai hátterével, mely az állkapoccsal
rendelkezõ gerincesek megjelenéséhez
kapcsolódott, és különbözõ, már a primitív
fajokban mûködõ géncsoportok „ko-optálá
sát” jelentette génáthelyezõdés és géndupli
kációk révén. Ezek közül az alábbi jellegzetes
géncsoportok emelhetõk ki (3. ábra).
A peptidprezentálás kialakulásában
alapvetõ volt az õsi proteosoma gének pro
teolitikus aktivitásának és így az immunpro
teosomáknak a létrejötte. Az ide tartozó
PSMB géncsaládok a ko-optálás és dupliká
ciók eredményeként egyrészt megtartották õsi fehérjedegradációs mûködésüket,
ugyanakkor új mûködésként képessé váltak
peptidek elõállítására az MHC-prezentáció
hoz. Egy másik fontos géncsoport az MHC
I. molekulák számára a peptidcsoportok
rendezõdéséért és szállításáért felelõs. Az õsi
ABC transzporter fehérjék (adenozintrifosz
fát-kötõ kazetták) családjának génjei dupli
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3. ábra • Az adaptív immunitás és az MHC kialakulása a fajfejlõdés során
(Kasahara et al.: Trends in Immunology. 2004, 25, 105–111.)
kációval rendezõdtek az emlõsökben végsõ
formában megjelenõ TAP1 és TAP2 lóku
szokba. Az I. osztályhoz tartozó hisztokom
patibilitási molekulák endoplazmás retikulu
mon belüli transzportja, peptidekkel való
feltöltése, a molekula térbeli szerkezetének
kialakítása több „kísérõ” és „házvezetõi” mûkö
dést ellátó fehérje együttmûködését igényli,
mint például a hõsokkproteinek, valamint a
calnexin és calretikulin család tagjai. Ezek a
gének ortholog funkciót ellátó igen általános
gének áthelyezõdésével kerültek az MHC
komplexbe. A már eukariotákban is mûködõ
gének feleltek azokért a létfontosságú funk
ciókért, melyek általánosan jelen voltak a
sejtmaggal, Golgi apparátussal, endoplazmás
retikulummal és különbözõ sejtorganellu
mokkal rendelkezõ élõ egységekben.
Külön szükséges megemlíteni azokat a molekulákat kódoló géneket, melyek szerkezete az
immunglobulin modul elemeit foglalja magában
(IgC1 domain). Ezek legfontosabb reprezentánsai az MHC I. és II. osztályhoz tartozó molekulák,
melyek az õsi tapasin és a butyrophylin család
tagjai. A filogenezis során ezek a gének az
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immunglobulin gének fejlõdésével párhuzamosan az állkapoccsal rendelkezõ gerincesekben
jelentek meg, de más törzsekben nem fordul
nak elõ. A II. osztályú fehérjék – tekintettel arra,
hogy a citoplazma vezikulumaiban töltõdnek
fel az exogén peptidekkel – különálló „kísérõ”
és „védõ” molekulák közremûködését igénylik.
Ezek klasszikus tagjai a CD74 transzmembrán
protein (invariáns lánc) és a HLA-DM, -DO molekulák. Az elõbbi csak a csontos gerincesekben
jelent meg, míg a HLA-DM valószínûleg a gerincesek fejlõdése során a proto-MHC régióból
a génduplikációk eredményeként rögzõdött a
komplexhez.
A közelmúltban sikerült bizonyítékokat
találnia arra, hogy általánosságban az MHC-be
rendezõdött gének egy része a duplikációk
után került „ko-optálásra”. A duplikációk
azonos idõszakaszban (528-766 millió évvel
ezelõtt) következhettek be, ami arra utal,
hogy a gerincesek „paralog” régiói polyploi
dok voltak. Feltételezhetõ, hogy az állkap
csos gerincesek kialakulását megelõzõen
széles lépcsõzetekben (block) történtek a
duplikációk, melyek az MHC paralog terüle-
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teit is érintették. A proto-MHC régiók megfelelnek az emlõsökben a mai I. és III. osztályú
géneknek. Az I. osztályú gének csoportja az
emlõsök kifejlõdése során transzlokálódott e
régióba az õsi lokalizáció helyérõl új génterületet kolonizálva, mely nem következett be
más állkapcsos gerinces törzsekben. Végül
szükséges kiemelni, hogy a III. osztály régióiba lokalizálódtak azok a gének, amelyek
a természetes és az adaptív immunitásban
egyaránt szerepet játszanak, mint például
a C3/C4/C5, a TNF szupercsalád és a Toll
receptor génjei (4. ábra).
„Saját és nem saját” megkülönböztetés
és a transzplantáció
Bár a szerv- és szövettranszplantáció „termé
szetellenes” orvosi beavatkozás, mégis
magában foglalja azokat a jelenségeket és
törvényszerûségeket, melyek a fajfejlõdés
során alakultak ki azzal a céllal, hogy a szerve
zetbe jutó idegen, károsító élõ anyagokkal
szemben védelmet nyújtsanak, vagyis azokat
semlegesítsék, kilökjék. A transzplantációs
immunológia kutatásainak eredményeként
és a klinikai tapasztalatok alapján tudjuk,
hogy a befogadás vagy kilökõdés a donor és

recipiens hisztokompatibilitási antigénjeinek
(HLA fenotípus) egyezésétõl vagy különbö
zõségétõl függ, melyet a recipiens „immun
reaktivitás” génjeinek funkciója is befolyásol.
A klinikai gyakorlatban számos módszerrel
rendelkezünk, melyek alkalmasak a HLA allo
típusok laboratóriumi meghatározására, de
akár szerológiai, DNS-szintû vagy sejtközve
tített in vitro vizsgálatot végzünk, mindig
fennmarad a kérdés, vajon megfelelõ-e a
módszerünk a donor és recipiens közötti
„idegenség” megítélésére. Ennek a teoreti
kusnak látszó, bár funkcionális szempontból
alapvetõ kérdésnek azonban több klinikai
megfigyelés is alapját képezi. Ezek közül
csak egy-kettõt szeretnénk kiemelni, mely
arra világít rá, hogy a „klasszikusnak” ítélhetõ
tipizáló módszerekkel meghatározott „hisz
toinkompatibilitás” az immunbiológiai reak
tivitás mértékét az „idegenséggel” szemben
nem egyértelmûen tükrözi.
Klinikai megfigyelés, hogy még a „teljesen
HLA-azonos” (full house compatible) nem
rokon donor vese is kilökõdhet bizonyos
esetekben. Ennek az ellenkezõje is elõ
fordulhat, hogy a recipienstõl valamennyi
meghatározható alloantigénben különbözõ

4. ábra • Az MHC „osztály-régióinak” az „õsi proto gének” duplikációival történõ
kialakulásan (M. Flajnik, BCI Budapest, 2004)
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vese jól funkcionál. Alapvetõen fontos Johan
nes J. van Rood megfigyelése, miszerint a
nem öröklött anyai antigénekkel rendelkezõ
transzplantátumot a recipiens jobban tole
rálja, mintha az apai nem öröklött antigé
nekkel rendelkezik. A leideni munkacsoport
továbbá azt is kimutatta, hogy egy megfelelõ
szûrési programmal kimutathatók azok az
„idegen alloantigének”, melyekkel szemben a
hiperszenzitizált recipiensek kilökõdési reakciót
nem indítanak el. Mindezek alapján indokolt az
a kétség, hogy az immunrendszer nem teljesen
azonos alapon ismeri fel a „nem saját” jellegzetességeit, mint ahogy azt ma az immungenetika
a módszertani repertoárjával meghatározza. E
kétségek vezették Rene Duquesnoy kutatót és
munkatársait, hogy új megközelítésbõl próbálják
jellemezni a „szöveti idegenség” fogalmát. A
rendkívül szellemes eljárást azért mutatjuk
be vázlatosan, mert rávilágíthat az immun
genomika olyan funkcionális megközelítési
lehetõségére, melynek segítségével az ide
genfelismerés mechanizmusában jobban
megismerhetjük a valós molekuláris geneti
kai történéseket.
Utalva közleményünk elsõ részében em
lítettekre, hogy az egyedi eltérések a hiszto

kompatibilitási molekula fehérjeláncának egyes
aminosav-pozícióihoz rögzítettek, az ún. match
maker program azokat az „aminosav tripleteket” tárja fel, melyek a molekula felszínén
az ellenanyagok által felismerhetõ „polimorf
epitopokat” képezik. Kiderült: egyes polimorf
sajátságok „rejtett” aminosav-pozíciókban
nem immunogének, vagyis immunválaszt
nem indukálnak, így nem hozzáférhetõek
az ellenanyagok vagy antigén-specifikus receptorok számára. Az talán még érdekesebb,
hogy az eltérõ allotípussal rendelkezõ egyedek a saját allotípusos variációjuktól függõen
más-más „polimorf epitopot” ismernek fel
az idegen hisztokompatibilitási antigénen.
Ennek megítélését szolgáló igen bonyolult
matematikai analízis ismertetése helyett
táblázatban próbáljuk érzékeltetni, hogy az
„ellenanyag” szemszögébõl a saját allotípus
hátterével valamely egyed milyen „aminosav tripleteket” ismer fel idegen illetve saját
„epitópnak” (1. táblázat).
Az új felismerésbõl arra lehet következtetni,
hogy a szerológiai HLA-tipizálási módszerrel
meghatározott allotípusok általánosságban
nem mindig tükrözik pontosan az idegen,
„nem saját” polimorfizmus immunogenitását.

1. táblázat • HLA-allotípusban eltérõ egyedek hisztokompatibilitási fehérjeláncpozíciói, melyekben az aminosav-eltérések „idegensége” nem immunogén, vagyis
sajátként elfogadott (Duquesnoy matchmaker concept)
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Általánosságban tehát megállapítható, hogy
a hisztokompatibilitási molekula meghatározott területein vannak azok a jellemzõ
triplet aminosav-pozíciók, melyek felelõsek
külön-külön a humorális, sejtközvetített
és regulációs immunválasz kiváltásáért. A
triplet kódok aktuális immunogenitása függ
azonban a donor és recipiens közötti allotípusos, molekuláris szintû eltérésektõl, illetve
azonosságoktól.
Az immunogenomika korszakában a
transzplantációs immunitás témájában talán
ez az elsõ olyan felismerés, mely a polimor
fizmus molekuláris alapjaira támaszkodva
magyarázza az egyes gének funkcionális
szerepét. A HLA és betegségek egy másik
olyan terület, ahol hasonló molekuláris
összefüggések ismerhetõk fel az „idegen”
és „saját” felismerésben, és ennek alapján
a kórokozóval szembeni genetikailag meghatározott rezisztencia vagy érzékenység
fennállásában. Ennek bemutatására két, a
HLA-allotípusokkal kapcsolatban álló betegség immungenetikai hátterét ismertetjük.
HLA és fertõzések
molekuláris genetikai kapcsolata
Az MHC molekuláris polimorfizmuson ala
puló mûködése a „nem-saját”, „kóros” felis
merésében rámutat arra, hogy az adaptív
immunitás kialakulása „patogenetikusan
irányított” volt. Az MHC „idegen patogén
epitóp” felismerési mechanizmusára a legjel
lemzõbb példák egy mycobakteriális és egy
parazitafertõzés kiváltotta betegségcsoport
ban találhatók.
A tuberkulózist és leprát egyaránt myco
bakteriális fertõzés okozza. Mindkét beteg
ségnek ismeretes egy enyhe és egy súlyos
formája. Annak ellenére, hogy a betegség
általánosságban a HLA-DR2 allotípussal asszociál, csak kis különbség mutatkozik a betegség két különbözõ kimenetelû formájának
a DR2 allotípussal való kapcsoltságában. Ha
azonban az összehasonlítást molekuláris

genetikai vizsgálatok alapján végezzük el,
szignifikáns összefüggést találunk a HLA
molekula polimorf szerkezetével.
Ismert, hogy az MHC polimorfizmusát a
peptidkötõ helyek nagy variációja, a külön
féle peptid epitópok megkötésére szolgáló
polimorf szakaszok, ún. „zsebek” variabilitása okozza. Az ebben elhelyezkedõ aminosavak a rendelkezésre álló peptidek különbözõ
oldalláncainak megkötésére képesek. Ez
szabja meg a HLA molekula peptidkötõ ké
pességének minõségét és erõsségét. Ismert
továbbá, hogy az I-es osztályú (HLA-A, -B,
-C) molekulák 8–15 aminosavból álló pepti
deket képesek megkötni, és T-sejtek felé
prezentálni, míg a II-es osztályú (HLA-DR,
-DQ, -DP) molekulák ennél hosszabb (12–25
aminosav) peptidek megragadására is képesek (5. ábra).
Fentiek ismeretében Narinder K. Mehra
és munkatársai génszintû vizsgálatot végez
tek a mycobakteriális fertõzés okozta tuber
kulózis és lepra betegségekben szenvedõ
betegek két különbözõ klinikai lefolyású
csoportjában. A HLA-DR2 molekula génszin
tû „szubtipizálása” a DR2 altípusokra különb
séget jelzett a „peptidcsapda” 1-es és 4-es
„zseb” szerkezetében, és összefüggést muta
tott a betegség kétféle típusával. E szerint,
ha az 1-es „zseb” 86-os pozíciójában „Valin”
aminosav található, mely a HLA-DRB1*1501
szubtípusra jellemzõ, a betegség súlyos
formája várható. Ha azonban ebben a
pozícióban a „Glycin” foglal helyet, mely a
HLA-DRB1*1502 szubtípusnak felel meg, a
betegséggel szembeni rezisztencia tapasztal
ható. Ez utóbbi esetben azt feltételezik, hogy
az 1-es „zseb” nagyobb affinitással köti meg
a nagy immunogenitású bakteriális epitópot,
mint a DRB1*1501 esetében, és ezért a fer
tõzõ ágenssel szembeni Th1 típusú cytokin
termelés a meghatározó immunreaktivitás
(6. ábra).
A másik példa a populációk migrációjával
kapcsolatos, mely együtt járhat a peptidkötõ
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5. ábra • A hisztokompatibilitási molekula és a peptidkötõ zsebek szerkezete, valamint
a polimorf pozíciók elhelyezkedése és meghatározó szerepe a peptidek megragadásában
jellegek változásával. A malaria falciparum
fertõzés Nyugat-Afrikában, Gambiában a
HLA-B*5301 alléllal asszociált, mivel ez a
HLA-típus a parazitaellenes erõs CTL (Cito
toxikus T-limfocita) aktivitás által védelmet
nyújt a fertõzéssel szemben. Ez a polimorf
sajátság a malárialárva ún. máj-stádiumra

specifikus (liver stage specific) antigénjébõl
eredõ konzervatív nonapeptidet képes pre
zentálni mint „parazita target epitopot”, mely
immunogenitása következtében megindítja
az erõs és hatékony immunválaszt.
Ezzel szemben a kelet-afrikai Kenyában
a protektív hatás egy másik HLA-alléllel, a

6. ábra • A hisztokompatibilitási antigén polimorf pozíciójának meghatározó szerepe
a tuberkulózis és a lepra betegségek klinikai formáinak létrejöttében (Balamurugan
– Sharma – Mehra, AIIMS New Delhi)
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DRB1*0101-gyel asszociált. Ez valószínûleg
azzal állhat összefüggésben, hogy a két
különbözõ afrikai régióban a parazita
CTL epitópja eltérõ, vagyis mutált. Ehhez
alkalmazkodott ugyanazon népcsoport
keletre vándorolt populációja azzal, hogy
pár száz év alatt más HLA-kapcsoltság alakult ki a betegséggel szembeni rezisztencia
tekintetében. Ez a példa világosan tükrözi a
környezeti befolyás szerepét az MHC diverzitás kifejlõdésében és változásában. Hasonló
környezeti tényezõk változtathatták meg
a HLA-A2 szubtípusainak megoszlását az
indiai és a roma népességben. Ismert, hogy
a roma populációk Indiából vándoroltak
Kelet-Európába évszázadokkal ezelõtt. A
két populáció közös eredetét antropológiai,
genetikai tanulmányok, közös kulturális
szokások, továbbá egyes jellegzetes HLA és
betegségkapcsolatok bizonyítják. A HLA-A2
szubtípus gyakoriságváltozások kialakulása a
fentiekhez hasonlóan valószínûleg az Indiában és Kelet-Európában eltérõ bakteriális és
vírusfertõzésekkel magyarázható (7. ábra).
A folyamatban lévõ indiai-magyar kolla
boráció egyik fõ kutatási témája az immun
genetika területén e különbség feltárása,
mely a humán funkcionális genomika terüle
tén értékes új adatot szolgáltathat. Ezeknek
az eredményeknek hasznosulása természe

tesen a betegségek megelõzésében és a
transzplantációs klinikai tevékenységekben
fog megnyilvánulni.
Következtetés
A fõ hisztokompatibilitási genetikai rendszer kialakulása az élõlények filogenezise
során, valamint annak molekuláris szintû
mûködése a fajok egymáshoz és a változó
környezethez való alkalmazkodásának egyik
legszebb példája . Ennek a tulajdonságnak
hátterében álló és a túlélést biztosító geneti
kai rendszernek a legfõbb tulajdonsága a di
verzitás és variációs készség. A sokszínûséget
egyrészt az egyedek mindegyikében lévõ és
a variabilitásért felelõs génállomány, valamint
annak rekombinációs tulajdonsága, másrészt
az újonnan kialakult tulajdonságok, variációk
átörökítõ képessége okozza. Utóbbiban
játszik elsõrendû szerepet az MHC az általa
biztosított rendkívüli polimorfizmussal. Ez a
polimorfizmus molekulaszerkezethez kötött,
mely meghatározza a szervezetben keletke
zett és a környezetbõl származó fehérjék
építõelemeivel (peptidekkel) való kapcso
latképzés lehetõségét. A polimorfizmus
molekuláris sajátságai szabják meg, hogy az
egyedekben megindul-e a károsító fehérjé
vel szembeni immunreakció. Csodálatos,
hogy ki tud alakulni, például egy új vírus

7. ábra • A HLA-A2 allotípusainak egyezése és eltérése a közös eredetû indiai és roma
populációkban (Mehra, N. K., AIIMS New Delhi, Tissue Antigens. 2001, 57, 502–507.)
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fehérjével reagálni képes MHC molekula
mutációk és rekombinációk segítségével. Ez
a sajátság az utódokba átörökítve elõsegíti a
megváltozott környezetben a faj fennmara
dását. A funkcionális immunogenomika
egyik legizgalmasabb kutatási területe, hogy
napjainkban próbálja nyomon követni eze
ket a populációs változásokat, például a HIVfertõzésekkel vagy daganatokat elõidézõ új

Kulcsszavak: immungenetika, polimorfizmus,
MHC, HLA, peptidprezentálás, filogenezis,
transzplantáció, hisztokompatibilitás, sajátidegen felismerés
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vírusokkal szemben. Ha sikerül feltárni e
folyamatokért felelõs molekuláris folyamato
kat, új lehetõségek nyílnak meg a betegségek
megelõzésében és a terápiában is.

