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Számos példát ismerünk a tudomány törté
netébõl arra, hogy egy-egy kiemelkedõ
jelentõségû felfedezés miként határozza
meg évekre-évtizedekre a kutatás irányát.
Arra is van sok példa, hogy korai, alapvetõ
felismerések hogyan merülhetnek a feledés
homályába hosszú idõre, ha a tudományos
közvélemény figyelme éppen másfelé irányul
egy adott idõszakban.
A szénhidrátokkal szembeni immunitás
vizsgálata a fehérje antigénekkel kapcsolatos
vizsgálatok sikere miatt szorult háttérbe az
elmúlt évtizedekben. A modern immunoló
gia születése a XX. század második felére
tehetõ, mely során tisztázódott az immun
rendszer sejtjeinek, a limfocitáknak a szerepe,
az immunrendszer mûködésének elve, a
klónszelekción alapuló immunitás. Ismertté
vált, hogy szemben az eredeti konformá
cióban antigéneket felismerni képes B
limfocitákkal, a T-sejtek a komplex fehérje
antigének úgynevezett antigénbemutató
sejteken belül történõ, peptidekké való lebon
tása után képesek csak antigénfelismerésre.
Nyilvánvalóvá vált, hogy ennek a pepidfelis
merésnek alapvetõ sajátossága az MHC re
strikció, azaz csak saját MHC-molekulákkal
való együttes antigénbemutatás vezethet a
T-sejtek aktivációjához. A hibridóma techni
ka kifejlesztése révén lehetõség nyílt arra,
hogy monoklonális antitesteket hozzunk
létre, melyek egyedi specifitása elvezetett az
immunrendszeri sejtek mûködésének mole
kuláris jellemzéséhez. Megismerhettük a sej
tek aktiválásának feltételeként az antigénfel-

ismerõ receptor ligandkötése mellett az úgy
nevezett ko-stimulációs szignálok jelentõsé
gét, számos ismeret birtokába jutottunk
az immunrendszeri sejtek aktivációjához
vagy éppen funkciójuk gátlásához vezetõ
jelátviteli utakat illetõen. Fény derült a T-sejt
alpopulációk egyensúlyának jelentõségére
(Th1/Th2), a dendritikus sejtek megkülön
böztetett szerepére az immunválasz kime
netelének meghatározásában. Legutóbb
többek között a regulátoros T-sejtek felfede
zése és a pathogénekre jellemzõ molekuláris
mintazatot (PAMP) felismerõ fehérjek közé
tartozó, eredetileg ecetmuslicában leírt, az
embrió dorsoventrális tengelyének kiala
kításában szerepet játszó Toll fehérjéhez
szerkezetileg hasonló receptorcsalád (Tolllike receptor – TLR) tagjainak a természetes
immunitás sejtjein való kifejezõdése, és azok
szerepe került az immunológia fókuszába.
Eközben az esetek túlnyomó többségében
az antigénspecifikus immunválasz vizsgálata
a fehérje antigénekkel szembeni immuntás
vizsgálatára szorítkozott.
Az immunológia tankönyvek is szûksza
vúan emlékeznek meg a többnyire T-sejt
independens antigénként vagy hapténként
emlegetett szénhidrát struktúrákról, melyek
kel szemben elsõsorban IgM típusú antitestek
termelõdnek szervezetünkben.
Pedig Karl Landsteiner AB0 vércsoportrendszerrel szembeni alapvetõ megfigyelései
közel százévesek. Az 1930-ban Nobel-díjban
részesült tudós a szénhidrát-immunológia
alapjait fektette le a vörösvértestek felszínén
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jelen lévõ antigénrendszer leírásával. Az
A vércsoporthoz tartozó személyek vö
rösvértest felszíni antigénjeit mindössze
egyetlen N-acetil galaktózamin különbözteti
meg a B vércsoportú egyénekétõl, akik anti
génjében ugyanazon oligoszaccharida-lánc
hoz terminálisan az N-acetil galaktózamin
helyett galaktóz kapcsolódik, míg a 0-s vér
csoport esetében a fent említett terminális
monoszaccharidák egyike sincs jelen.
Közismert, hogy az A vércsoportú szemé
lyek B vércsoport-antigénnel szembeni ke
ringõ antitestekkel rendelkeznek, míg azok
ban, akik a B vércsoporthoz tartoznak, anti-A
keringõ antitestek vannak jelen (a jelenség
hátterében feltehetõleg mikrobiális, például
bélbaktérium eredetû szénhidrát antigének
kel való szenzibilizáció áll). A 0-s vércsoportú
személyekben mind anti-A, mind anti-B an
titestek jelen vannak, míg az AB vércsoportú
személyek nem rendelkeznek keringõ anti
testtel az A vagy B antigének ellen.
A fentiek alapján három alapvetõ követ
keztetést is levonhatunk:
1. Létezik szénhidrát-specifikus immunitás
emberben;
2. Szénhidrát-specifikus immuntolerancia
is kell hogy létezzék, hiszen adott vércso
porthoz tartozó személyek esetében nem
mutathatók ki a saját vércsoport anti
génekkel szembeni, keringõ antitestek;
3. Ennek a szénhidrát antigénekkel szemben
kialakuló antitestválasznak genetikai
meghatározottsága kell hogy legyen, hi
szen az AB0 vércsoportrendszer közismert
módon öröklõdik.
Napjainkra már ismert az AB0 lókusz
(9q34.1- 34.2), ahol gikozil transzferáz enzim
gén található. Az is ismertté vált, hogy a 0
allél lényegében megegyezik az A alléllel, a
különbség mindössze egyetlen bázis deléciója
(258-G), amely révén eltolódik a genetikai
kód leolvasási kerete (frame shift), így errõl a
kódról nem keletkezik funkcióképes glikozil
transzferáz enzim.
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A B allél esetében is csak néhány bázis
különbség figyelhetõ meg, és a fehérje ter
mék is mindössze négy aminosavban tér el
az A allél által kódolt enzimfehérjétõl.
Eddig 88 allélvariánst írtak le 52 polimorf
helyen az AB0 kódoló régión belül.
Fenti példából kiderül, hogy a korai,
szénhidrát-specifikus immunreaktivitásra
vonatkozó megfigyelések értelmezéséhez
a modern genomika nyújthat értékes segítséget.
Az a meglepõ felismerés, hogy a humán genom génjeinek száma mindössze
20-30 ezer közötti, egyértelmûen felhívta a
figyelmet a poszt-transzlációs módosulások
jelentõségére.
Miközben az elmúlt évtizedekben az im
munológiában a figyelem a fehérje antigének
immunfelismerésére összpontosult, addig a
szénhidrát antigének szerkezeti sokfélesége
messze felülmúlja a fehérjéket.
Ha a hat elembõl felépülõ szerkezeteket
tekintjük, a különbség magáért beszél (Laine,
1997):
Hexamer struktúrák
Hexanukleotidok 4096
variáns
Hexapeptidek
6,4 x 106 variáns
Hexaszaccharidok 1,44 x1015 variáns
Figyelembe véve, hogy az immunrendszer
számára a B-sejt receptorok esetében hoz
závetõlegesen 1013 féle, a T-sejt receptorok
esetében 1018 féle receptorspecifitás áll
rendelkezésre, felvetõdik a kérdés, hogyan
birkózik meg immunrendszerünk a szénhid
rátstruktúrák hatalmas diverzitásával. Elkép
zelhetetlennek tûnik, hogy az immunrend
szer minden egyes szénhidrátstruktúra spe
cifikus felismerésére külön antigénreceptorfehérjét hozzon létre.
Feltételezhetjük tehát, hogy léteznek az
immunrendszer esetében olyan, a rendkívül
sokféle szénhidrátszerkezetet kevesebb
közös nevezõre hozó, „receptorgén-takaré
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kos” stratégiák, melyek segítségével az im
munrendszer elemei képesek a saját-idegen,
ártalmas-ártalmatlan szénhidrát antigének
megkülönböztetésére.
Mint korábban említettük, polimer szén
hidrátstruktúrák TI-2 (thymus independent
2) típusú antigénként a B-sejt receptor
többszörös keresztkötése révén aktiválnak
B-sejteket. Számos TI-2 antigén esetében
a CD5+ B1 B-sejtek szerepét írták le. A B1
B-sejtek polireaktív, kevéssé specifikus IgM
antitesteket termelnek. A polireaktív szénhidrát-specifikus IgM antitestek önmagukban
is egyfajta „egyszerûsítõ” stratégiát képvisel
hetnek a szénhidrát antigénekkel szembeni
immunválasz során.
A közelmúlt vizsgálatai még közelebb vihetnek bennünket a szénhidrát antigénekkel
szembeni „gazdaságos” immunfelismerés
megértéséhez.
1. A konvergens epitóp (antigén determi
náns) felismerés stratégiája
A közelmúltban leírt megfigyelés szerint két,
egymástól függetlenül létrehozott, Lewis Y
tetraszacchariddal (Fuc (α1→2) Gal(β1®4)
[Fuc(α1→3)] GlcNac) reagáló monoklonális
antitest szinte tökéletesen megegyezõ stra
tégiát (lényegében azonos antigénkötést
kialakító aminosavakat) alkalmazott, mely
jelentõs hasonlóságot mutatott egyszersmind
egy lektin (a Lectin IV of Griffonia simpli
cifolia) ugyanazon tetraszaccharidot kötõ
szerkezetével (Ramsland et al., 2004).
A fenti jelenséget, a különbözõ immunrend
szeri receptorok konvergens, konzervált szénhidrát antigén-kötõ stratégiáját számos külön
bözõ munkacsoport eredményei megerõsítik.
2. Az indukált illeszkedés
(induced fit) stratégiája
Bakteriális lipopoliszaccharid (LPS) ellen
hoztak létre olyan szénhidrát-specifikus
monoklonális ellenanyagot, mely egyaránt
reagál a terminális monoszaccharid egy-

ségben megegyezõ tri-, di- és monoszaccharida epitópokkal (Nguyen et al, 2003).
A fenti monoklonális ellenanyag szabad és
ligandkötött formáinak kristályszerkezeti
vizsgálata szerint a szabad és bármely szénhidrát ligandot kötõ forma térszerkezete
között lényeges különbség mutatkozott: az
immunglobulin nehézlánc 3-as antigén-kötõ
hurok részletének (CDR H3) konformációja
bármely ligandkötött formában azonos volt,
de jelentõsen eltért a szabad fomáétól.
Feltehetõleg a fenti mechanizmus, tehát a
konzervált terminális monoszaccharidát kötõ
zseb mellett meglévõ jelentõs flexibilitás
lehetõvé teszi, hogy szénhidrátkötõ antites
tek több, különbözõ hosszúságú szénhidrát
struktúrával kapcsolódni tudjanak.
3. Az antitest domén-kicserélõdés stratégiája
(Calarese et al., 2003)
Az AIDS okozója, a HIV vírus gp120 gliko
proteinjeellenlétrehozott,Man9GlcNac2epitópot
felismerõ monoklonális antitest esetében
figyeltek fel a jelenségre. Már a negatívan festett elektronmikroszkópos felvételeken feltûnt,
hogy a fenti antitest esetében a jellegzetes Y
alakú antitestmolekula képe módosul: az Y
két felsõ karja szokatlanul közel helyezkedik
el egymáshoz, szinte párhuzamosak mind a
szabad, mind a ligandkötött forma esetében. A
kristályszerkezeti vizsgálatok hasonlóképpen
azt igazolták, hogy a két nehézlánc variábilis
régiói (VH) egymással mintegy összefekve
egy új közös antigén-kötõ domént hoznak
létre a két, hagyományos nehéz és könnyû
láncok által alkotott VH –VL domén mellett:
a VH-VH domént. E stratégia révén lehetõvé
válik, hogy egy adott antitest egymáshoz közel
elhelyezkedõ epitópok clusterével létesítsen
kapcsolatot.
Glikolipid antigének
T-sejtek általi felismerése
A glikolipid antigéneket az immunrendszer
nem az igen polimorf MHC/HLA molekulák
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kal mutatja be, hanem a nem polimorf CD1
molekulák révén.
A CD1b-restrikcióval glikolipid antigént
felismerõ T-sejtek számára a megfigyelések
szerint viszonylag közömbösnek bizonyulnak
a lipid farkak változásai. A CD1 molekula
hidrofób gödre meglehetõsen aspecifikus
módon köti az acil csoportokat, így a hidrofil szénhidrátrészletek szabadon hozzáférhe
tõek a specifikus T-sejt receptorok számára
(Moody et al., 1997).
A CD1d restrikcióval glikolipideket felis
merõ NKT-sejtek a közelmúltban az immu
nológia fókuszába került, immunreguláció
ban részt vevõ sejtek, melyek igen korláto
zott T-sejt receptorrepertoárral rendelkez
nek. Ez a korlátozott receptor repertoár
szintén példázza az igen sokféle szénhidrát
struktúra leegyszerûsített, konvergens és
gazdaságos immunfelismerését.
MHC-I restrikciójú glikopeptid
bemutatás T-sejtek számára
Érdekes helyzetet írtak le a közelmúltban egy
MUC1 glikopeptid MHC-I molekulához kötött
formája esetén (Apostolopoulos et al., 2003).
Kiderült, hogy a glikopeptid N acetil galaktózamin része a mélybe, a peptidkötõ gödör
feneke felé tekintve MHC-horgonykényt
funkcionál, jelentõsen megnövelve a peptid
MHC-hez való kötõdésének erõsségét. Így
nemcsak, hogy külön glikopeptid-specifikus receptorszerkezetre nincs szükség,
hanem a glikoziláció ilyen formában segítheti
a lehorgonyzott peptid epitóp T-sejtek általi
felismerését.
Ismerünk azonban példát arra is, hogy miközben a peptid hagyományos módon rögzül
az MHC-I molekula peptidkötõ gödrében, a
hozzá kapcsolódó szénhidrát struktúrák
elõemelkednek a gödör szintjébõl, és a Tsejt receptor felé tekintenek. A glikoziláció
helye kulcsfontosságúnak tûnik a peptiden
belül. A centrális aminosavakhoz kapcso
lódó mono- vagy diszaccharid szerkezetek
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esetén, mind az α/β, mind a γ/δ T-sejtek
receptora képes specifikus kapcsolatot
létesíteni a glikopeptiddel és a peptidkötõ
gödröt határoló két a hélix egyes részeivel.
Azonban úgy tûnik, a gödör és a határoló a hélixek szintjébõl való jelentõsebb
elõemelkedés (például a peptidhez kacsolódó triszaccharid esetén, már nem kedvez
az α/β T-sejtek általi felismerésnek, ilyen
glikopeptideket a γ/δ T-sejtek receptora
képes felismerni (Speir et al., 1999).
MHC-II restrikciójú glikopeptid bemutatás
T-sejteknek
Egyes bakteriális poliszaccharidák ikerionos
karakterûek (zwitterionic polysaccharide
– ZPS), az ismétlõdõ diszaccharida egységek
alternálva hordoznak COO- és NH3+ csopor
tokat. Ilyen ikerionos poliszaccharidák eseté
ben leírták a szénhidrát antigének antigén
bemutató sejteken belüli, MHC-II molekula
segítségével történõ bemutatását α/β T-sejtek
számára. Az extracelluláris eredetû ZPS antigének sejten belüli lebontásáért nem lizoszomális enzimek felelõsek, hanem az oxidative
burst során a NOS enzim hatására keletkezõ
nitrogénmonoxid (Cobb et al., 2004).
Napjainkra számos technikai problémát sikerült megoldani az oligoszaccharid-szintézist
és szekvenálást illetõen, hozzáférhetõkké
váltak az elsõ microarray alapú szénhidrát
chipek, melyek felhasználásával egyidejûleg
igen nagyszámú szénhidrát vizsgálható.
A vércsoport antigénekkel kapcsolatban
említett példa is mutatja, hogy a genomika
eszköztára segítségével feltárhatjuk a gliko
ziláció genetikailag meghatározott hátterét.
A glikozil transzferáz és glikozidáz enzimek
polimorfizmusainak, a glikozilációs helyeket
érintõ genetikai változatoknak, a szénhidrát
epitópokat utánozni képes peptidek genetikai
meghatározottságának a vizsgálata közelebb
vihet bennünket a betegségekkel asszociált
glikozilációs változások megértéséhez. A
bioinformatika és a proteomika lehetõségeit
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egyesítve a kibontakozó új tudomány, a
glikomika gazdagodó eszköztárával lehetõ
ség nyílhat a szénhidrát-fehérje kapcsolódás
teljesebb megértésére, a szénhidrát-specifi
kus immunrepertoár teljes feltérképezésére.
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