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PREH¼AD NIEKTORÝCH NAJNOVÍCH POZNATKOV O NEKLASICKÝCH
MHC ANTIGÉNOCH A AKTIVAÈNÝCH DRÁHACH T-LYMFOCYTOV
M. BUC

REVIEW OF ACTUAL KNOWLEDGE ON NEOCLASSICAL MHC ANTIGENES
AND ACTIVATION PATHWAYS OF TLYMPHOCYTES

V dòoch 23.29. júla 1995 sa konal 9. medzinárodný imunologický kongres v San Francisku (Kalifornia, USA). Bol som jedným z vye 7000 úèastníkov zo 42 krajín sveta. Kongres mal bohatý program. Denne sa konalo 57 sympózií doobeda a pribline také isté mnostvo pracovných akcií („workshopov“) poobede,
kde sa diskutovalo o jednotlivých prezentovaných nástenkových
správach. U z uvedeného vyplýva, e sa nedalo zachyti vetko.
Kadý si musel vybra tému, ktorá ho najviac zaujímala.
Vetky akcie sa konali v hoteli Marriott a v blízkom kongresovom centre Manson, take bol moný vo¾ný pohyb medzi jednotlivými prednákovými sálami. Kadý mal monos oddýchnu
si a osviei sa v pri¾ahlom parku alebo ís k nedalekému pobreiu Tichého oceána. Ja som sa zameral na mne profesionálne najbliiu oblas, t.j. oblas hlavného histokompatibilného komplexu
a bunkovej imunity.
Hlavný histokompatibilný komplex (MHC) má ústredné postavenie v imunitných reakciách. Trvalo vye 30 rokov od objavenia
MHC u èloveka (HLA, 1967) a vye 60 rokov u myí (H-2, 1932),
kým sa spoznala biologická funkcia hlavných génových produktov
tohto systému (prezentácia antigénov, zabezpeèenie kooperácie imunokompetentných buniek a indukcia tolerancie na vlastné antigény). Súèasné prudké nasadenie metód molekulárnej biológie a poèítaèovej techniky spôsobuje, e kadý rok pribúdajú ïalie poznatky a nedávno nové dnes u povaujeme za staré. Kým ete na minulom kongrese roku 1992 v Budapeti nau pozornos upútavala
najmä terciárna truktúra MHC-molekúl, prezentácia imunogénnych
fragmentov pochádzajúcich z endogénnych alebo exogénnych antigénov a indukcia tolerancie, t.j. biologická funkcia „klasických“
MHC-antigénov, dnes sa síce uvedené poznatky doahujú do detailov a ïalej rozpracúvajú, ale hlavnú pozornos u priahujú neklasické MHC-antigény a gény, ktoré ich determinujú.
Neklasické MHC-gény sa líia od klasických nieko¾kými èrtami. 1. Medzi oboma skupinami génov je znaèná rozdielnos v sekImunologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
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vencii nukleotidov. 2. Kým expresia klasických génov v rôznych
tkanivách je pomerne uniformná, neklasické gény majú skôr nepravidelnú expresiu, t.j. na niektorých tkanivách alebo bunkách sa
nachádzajú, kým na druhých nie. 3. Mnoho neklasických génov je
vo forme pseudogénov. 4. Polymorfizmus neklasických génov je
obyèajne mení ako pri klasických génoch. 5. Ak niektoré z neklasických génov sú vôbec funkèné, ich funkcia sa zväèa odliuje
od funkcie klasických génov.
Neklasické MHC-gény a ich produkty pri myiach sú známe
u dávnejie (H-2-Q, -T a -M). U èloveka sa poèet objavených
neklasických HLA-génov a antigénov zvýil práve v posledných
rokoch. K neklasickým HLA-antigénom patria antigény príbuzné
triede I HLA-antigénov, triede II alebo tie, ktoré stoja niekde v strede  majú podobnú biochemickú truktúru ako MHC antigény,
ale ich aminokyselinové zloenie sa zhoduje len v 3040 % s jednou alebo druhou skupinou klasických HLA-antigénov.
K neklasickým HLA-antigénom triedy II patria HLA-DMmolekuly. Sú determinované génmi DMA (α-reazec) a DMB (βreazec), ktoré sa nachádzajú v HLA-D-oblasti, medzi podoblasami HLA-DQ a HLA-DP (obr. 1). Zvlátnosou HLA-DM-molekúl je, e nedochádza k ich expresii, t.j. nenachádzajú sa v membránach buniek prezentujúcich antigén (APC), ako je to pri
klasických HLA-II-antigénoch (t.j. HLA-DR, -DQ a -DP), ale sa
nachádzajú iba v cytosóle bunky. Funkcia HLA-DM sa objasnila
len nedávno. Ukázalo sa, e pri chýbaní HLA-DM-molekúl dochádza k poruche exogénnej cesty prezentácie antigénov. Na kongrese sa prezentovali práce, ktoré dokazujú, e hlavnou funkciou
HLA-DM-molekúl je preberanie imunogénnych peptidov, ktoré
sa nachádzajú v liabku klasických HLA-II-molekúl. Za fyziologických podmienok je liabok HLA-II-molekúl blokovaný HLAreazcom γ (synonymum Ii). Blokáda liabku je potrebná, aby sa
na HLA-II-molekuly poèas svojej prítomnosti v endoplazmovom
retikule nenadviazali peptidy, ktoré pochádzajú z endogénnej cesty
prezentácie antigénu a sú predurèené na väzbu na HLA-molekuly
triedy I. Keï sa vak HLA-II-molekuly presunú do neskorého endozómu, kde na ne u èaká peptid pochádzajúci z cudzorodého
antigénu, musia sa svojho „ochrancu“ zbavi. Peptid, ktorý má pôvod v HLA γ-reazci a ktorý liabok HLA-II-molekúl blokoval

112

BRATISL. LEK. LISTY, 98, 1997, è. 2, s. 111117

Obr. 1 Schéma rozmiestnenia lokusov HLA-komplexu s vyznaèením lokalizácie novoobjavených neklasických HLA-génov.

(oznaèuje sa ako CLIP - class II-associated Ii peptide), sa uvo¾ní
a viae sa na molekuly HLA-DM, ktoré takto fungujú ako „aperony“. V nasledujúcich krokoch sa imunogénny fragment cudzorodého antigénu nadviae na HLA-molekuly a celý komplex sa
presunie do membrány bunky, kde ho rozpoznajú T-lymfocyty.
Neklasické HLA-antigény triedy I (oznaèujú sa ako HLA-Ib,
kým klasické, t.j. HLA-A,-B,-C, sa oznaèujú ako HLA-Ia) boli
donedávna zastúpené fukènými génmi HLA-E,-F,-G a nefunkènými (pseudogénmi) HLA-H,-J,-K a -L. Na kongrese v San Francisku sa prezentovala existencia dvoch nových HLA-Ib-génov 
MIC a MR1.

Obr. 2. Exónovo-intrónová truktúra MICA-génu v porovnaní s exónovo-intrónovou truktúrou klasických MHC-I-génov. L  exón pre
signálny peptid, α 1, α 2, α3  exóny pre prísluné domény MICA
a HLA-I-antigénov, TM  exón kódujúci transmebránovú èas prísluného reazca, CY  exóny kódujuce cytoplazmový úsek MICA,
resp. MHC-I-antigénov, 3UT  stop-kodón, kb  kilobáza.

MIC predstavuje rodinu 5 príbuzných génov, ktoré sa zatia¾
oznaèujú ako MICA, MICB, MICC, MICD a MICE. Zatia¾ je dobre
definovaný iba prvý z nich. Nachádza sa v oblasti medzi lokusmi
BAT1 a HLA-B, blízko lokusu HLA-B (obr. 1). truktúra MICAgénu sa podobá truktúre HLA-Ia-génov s tým rozdielom, e exóny pre signálny peptid a pre α1-doménu sú od seba oddelené dlhým intrónom a dva exóny, ktoré kódujú cytoplazmovú èas HLAIa-reazca a exón pre ukonèenie transkripcie, sú pri MICA-géne
spojené do jedného celku (obr. 2). Proteín, ktorý MICA-gén determinuje, má charakteristickú truktúru HLA-Ia-molekúl (obr. 3).
Porovnanie aminokyselinového zloenia reazcov HLA-Ia a MICA ukazuje, e tieto molekuly majú 1521 % a 1930 % homológnos v α 1-doménach, resp. α2-doménach a 3336 % zhodu v α 3-doménach. Tento stupeò vzájomnej príbuznosti je podstatne mení ako pri HLA-Ia-antigénoch, resp. MHC-Ia-reazcoch
rôznych ivoèínych druhov. Naznaèuje to, e ide o antigén determinovaný génom, ktorý je evoluène starí ako gény pre HLA-Iareazce. Predbené výsledky ukazujú, e MICA-gén je polymorfný a exprimuje sa predovetkým v epitelových bunkách a vo fib-

roblastoch. T-lymfocyty ani B-lymfocyty ho neexprimujú. O funkcii MICA-antigénov zatia¾ niè nevieme. Pretoe má rovnakú truktúru ako HLA-Ia-gény, predpokladá sa, e bude prezentova imunogénne fragmenty, pravdepodobne vak nie CD4-CD8+-lymfocytom, lebo oblas, ktorá v HLA-Ia-antigénoch interaguje s CD8molekulami, v MICA-reazcoch chýba.
Druhým novým neklasickým MHC-génom u èloveka je MR1.
Je zaujímavý tým, e je kódovaný génom, ktorý leí mimo HLAgenetickej oblasti  nachádza sa na dlhom ramene 1. chromozómu (1q25). Gén a aj proteín, ktorý determinuje, má charakteristickú truktúru HLA-Ia-génov a antigénov. Aminokyselinová zhoda
medzi MR1-antigénom a HLA-Ia reazcami je na rovnakej úrovni
ako medzi antigénmi kódovanými génmi na jednotlivých klasických HLA-I lokusoch. MR1 mono teda povaova za typický
HLA-antigén prvej triedy. Ne jeho ïaliu charakteristiku, ako je
polymorfnos, schopnos prezentácie antigénov, funkciu a biologický význam, budeme musie ete poèka.
K antigénom, ktoré sa podobajú triede I, ako aj triede II, patria diferenciaèné antigény CD1. Je pravdepodobné, e sa v evolúcii vyvinuli z prvotnej molekuly schopnej prezentova antigény,
pribline v tom istom èase, ako aj MHC, prièom vak následný
selekèný tlak pôsobil viac na MHC ako na CD1, a tak viedol k ich
väèej diverzifikácii. Nízka polymorfnos CD1-antigénov naznaèuje, e budú plni skôr jednoduchiu funkciu v imunitných reakciách, skôr na rozhraní pecifickej a nepecifickej imunity, ako sa
zúèastòova na vysoko pecializovaných reakciách pecifickej
imunity. Nasvedèuje tomu aj skutoènos, e CD1-antigény sú konzervované molekuly, podobné nachádzame aj u iných cicavèích
druhov.
CD1-antigény, podobne ako MHC-antigény, viau β2 -mikroglobulín, ale na rozdiel od nich nie sú polymorfné. Existujú vo
viacerých izotopových formách  u èloveka rozoznávame 5 izotypov  CD1a, CD1b, CD1c, CD1d a CD1e. Sú kódované génmi
nachádzajúcicmi sa na 1. chromozóme (1q22-23) (toto umiestnenie zrejme nie je náhodné, lebo v tejto genetickej oblasti sa nachádzajú aj gény pre CD2, LFA-3, FcRγ, FcRε a poly-IgR, ktoré
majú dôleitú úlohu v imunitných rekciách. Aj novoobjavený
MHC-gén MR1 sa lokalizuje do tejto oblasti). Antigény CD1a,
CD1b, CD1c a CD1e sa vyskytujú na profesionálnych bunkách
prezentujúcich antigény (makrofágy, Langerhansove bunky, dendritové bunky), antigény CD1d majú naproti tomu preferenèné
zastúpenie na bunkách èrevného epitelu.
Funkcia CD1-molekúl dlho zostávala záhadná (objavené boli
roku 1979), hoci ich príbuznos s MHC-molekulami naznaèovala,
e bude podobná ako pri MHC-antigénoch.V skutoènosti ich schopnos prezentova antigény T-lymfocytom sa objavila a v tomto ro-
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ku (1995). MHC-antigény sú známe tým, e prezentujú imunogénny fragment  peptid pochádzajúci z enogénneho alebo exogénneho antigénu proteínového charakteru. Na ve¾ké prekvapenie sa ukázalo, e CD1-antigény prezentujú lipopolysacharidové antigény,
konkrétne lipoarabitomanan tvoriaci súèas bunkovej steny mykobaktérií. Prezentácia tohto lipoglykánu si vyadovala endozómovú
cestu prezentaèných procesov, na ktorej sa vak nezúèastòujú ani
antigény TAP ani HLA-DM. Tieto výsledky naznaèujú, e okrem
u známej (len 3 a 5 rokov známej!) cesty prezentácie proteínových antigénov, musí existova ete druhá cesta urèená pre prezentáciu lipopolysacharidov. CD1b prezentovaný lipopolasacharid rozpoznávali lymfocyty CD4- CD8- , èo je opä rozdiel oproti klasickej
prezentaènej dráhe, kde v závislosti od charakteru antigénu sa aktivujú buï bunky CD4+CD8-, alebo CD4-CD8+.
Keï sa u zdalo, e vetko je rozdelené, t.j. e MHC-molekuly
sa pecializujú na prezentáciu proteínových a glykoproteínových
antigénov a CD1-molekuly na prezentáciu lipopolysacharidových
antigénov, prila informácia, e aj CD1-molekuly, konkrétne CD1d,
sú schopné prezentácie proteínových antigénov. Prezentácia peptidov CD1-molekulami spája v sebe charakteristické èrty prezentácie peptidov MHC-molekulami triedy I aj II. Predovetkým prezentovaný peptid je dlhí, a tak zodpovedá peptidom, ktoré sa viau do liabku MHC-II-molekúl. Na druhej strane CD1-liabok
vyuíva kotvové miesta, ktoré sú typické pre väzbu peptidov liabkom MHC-I-molekúl, t.j. viae aromatické aminokyselinové jednotky v pozíciách 1 a 7 a alifatické aminokyselinové jednotky
v pozícii 4, prièom NH 2-koniec preènieva hranice liabku.
Objavením antigénovo-prezentaènej schopnosti CD1-molekúl
sa prirodzene vynára otázka, na èo v organizme slúi ïalí antigénovo prezentaèný systém. Prezentácia lipopolysacharidových antigénov zrejme iba dopåòa chýbajúce koliesko v reazi molekúl
schopných prezentova cudzorodý antigén. Význam prezentácie
peptidov CD1-molekulami zatia¾ zostáva nejasný. Predbené výsledky naznaèujú, e aktivácia T-lymfocytov CD1-molekulami by
mohla predchádza aktivácii tých T-buniek, ktoré sa zúèastnia na
MHC-regulovaných reakciách pecifickej imunity. Predstava je
taká, e CD1-molekuly by prezentovali urèité obmedzené mnostvo konzervovaných peptidov (lebo sú nepolymorfné, a tým aj
schopnos väzby rôznych antigénov je limitovaná). T-lymfocyty
rozpoznávajúce takto prezentovaný peptid by uvo¾òovali prísluné
lymfokíny a pod¾a ich charakteru a vzájomného pomeru by pripravovali pôdu na rozvinutie buï celulárneho, alebo protilátkového typu imunitnej odpovede. Na odpoveï, èi je uvedená predstava
správna, zrejme nebudeme musie v súèasnosti dlho èaka a mono, e na ïalom kongrese v New Dehli v Indii roku 1998 sa dozvieme odpoveï.
Z uvedeného vidíme, e poèet génov patriacich HLA-systému sa rozrastá, a to dokonca aj o gény, ktoré sa nachádzajú mimo
oblasti, na ktorú sme u zvyknutí, t.j. na krátke rameno 6. chromozómu. Preèo existuje taký ve¾ký poèet rôznych HLA (alebo vo
veobecnosti MHC) génov, mono zodpoveda iba keï sa na MHC
pozrieme z evoluèného h¾adiska. Dnes je u jasné, e MHC sa
vyvíja pod evoluèným tlakom mikroorganizmov, a to expanziou
(duplikáciou) a kontrakciou (deléciou) svojich génov. K expanzii
MHC dochádzalo vdy vtedy, keï sa rozirovalo pôsobenie prísluného ivoèíneho druhu, aby sa lepie prispôsobil na nové ivotné prostredie, v ktorom sa ocitol. Expanzia génov vak nemôe by bezhranièná, je obmedzená najmä tým, e kadý nový MHC-
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Obr. 3. Terciálna truktúra HLA-antigénov triedy I (modifkované pod¾a
Stitesa D.P. a spol.: Basic and clinical immunology. 8. vydanie. East
Norwalk, CT, Appleton and Lange 1994). a) poh¾ad boèný, b) poh¾ad
zhora. Priestorové usporiadanie jednotlivých domén HLA-antigénov
triedy I je odliné. Domény α1 a α2 majú helixovú truktúru (a-truktúra), α3-domény a β2-mikroglobulín naproti tomu truktúru skladaβ-truktúra). Takéto priestorové usporiadanie vytvára akýsi
ného listu (β
liabok, ktorý má schopnos viaza cudzorodý peptid.
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Tab. 1. Cytokínový profil pomocných T-lymfocytov.
Vlastnos

T H1

TH2

IFN-gama
IL-2
IL-12
Lymfotoxín (TNF-β)
GM-CSF
TNF-α
IL-3
IL-4
IL-5
IL-6
IL-10

++
++
++
++
++
++
++
-

+
+
++
++
++
++
++

GM-CSF  faktor stimulujúci kolónie, pecificky pôsobiaci na granulocyty a monocyty, IFN  interferón, IL  interleukín, T H  pomocný Tlymfocyt, TNF  faktor nekrotizujúci nádory.

gén spôsobí deléciu self-reaktívnych T-lymfocytov. Príli vysoký
poèet MHC-génov by preto spôsobil zánik poèetných klonov Tlymfocytov a takýto organizmus by namiesto lepej obrany (kvôli
zlepenej prezentácii antigénov viacerými MHC-molekulami) bol
skôr bezbranný, lebo by ho vlastne nemal kto bráni (väèina Tlymfocytov by pri indukcii toterancie na vlastné antigény zahynula). Príroda to preto vyrieila tak, e ponechala funkènými iba malé
mnostvo génov (23) a diverzif ikovala ich mechanizmom polymorfizmu. Ostatné MHC-gény sa pretransformovali na pseudogény, alebo sa im ponechala limitovaná, presne pecifikovaná funkcia. Takto má ivoèíny druh ako taký schopnos obrany na ktorýko¾vek pre neho potencionálne patogénny mikroorganizmus, kým
prísluník tohto druhu sám takúto „vymoenos“ nemá. Mikroorganizmus, ktorý u dotyèného jedinca nenájde „svoje“ MHC-molekuly, môe potom relatívne neruene rozvíja svoje patologické
pôsobenie. Takto aj u èloveka máme klasické, funèné MHC-gény,
ktoré zodpovedajú za pecifickú obranyschopnos druhu homo
sapiens sapiens, a mnostvo neklasických génov, ktoré hádam
v evolúcii u zohrali svoju úlohu a mono, e „èakajú na svoju
novú príleitos“. Napr. ekvivalent HLA-G-génu u opíc Nového
sveta je ich najdôleitejím MHC-génom, kým u èloveka je jeho
funkcia obmedzená len na ochranu plodu pred imunitným systémom matky. Môeme preto aj v budúcnosti oèakáva, e sa ete
objavia ïalie gény, ktoré budú spada do uvedenej predstavy vývoja MHC. Oprávòuje nás k tomu aj skutoènos, e gény pre poèetné atavizmy pretrvávajú v naom genóme potencionálne funkèné mnoho miliónov rokov po tom, ako sa stali nadbytoènými.
Výkonnými bunkami pecifickej (získanej) imunity sú lymfocyty T a B. T-lymfocyty nie sú homogénnou populáciou buniek,
ale delia sa na subpopulácie. Pôvodne sa rozliovali tri základné
supopulácie T-lymfocytov: pomocné, cytotoxické a supresorové.
Postupnou charakterizáciou jednotlivých typov buniek sa narazilo
na problém jednoznaènej identifikácie supresorových T-lymfocytov. Pomocné a cytotoxické T-lymfocyty mono od seba rozlíi
na základe membránových (tzv. diferenciaèných) antigénov (CD3+,
CD4+, CD8- versus CD3+, CD4-, CD8+) a rozdielnych funkèných
vlastností (pomoc B-lymfocytom, zabezpeèovanie mechanizmov
oneskorenej precitlivenosti na lýzu vírusom infikovaných a ná-

dorových buniek). Fenomén útlmu imunitných reakcií sa takisto
jednoznaène dokázal a odvtedy, ako Gershon ako prvý postuloval
existenciu samostatnej skupiny buniek zodpovedných za tento jav,
sa a donedávno predpokladalo, e je to naozaj tak. V poslednom
èase sa vak zaèali objavova pochybnosti o existencii samostatnej populácie supresorových T-lymfocytov. Predovetkým sa ukázalo, e imunosupresiu nemono jednoznaène pripoèíta iba bunkám CD4- CD8+, imunitnú odpoveï potláèali aj bunky CD8+CD4+
a dokonca aj bunky CD4+CD8- . Ïalej sa nepodarilo urèi iadny
diferenciaèný antigén, ktorý by bol charakteristický iba pre túto
populáciu T-lymfoctov. Pôvodne uvádzaný histokompatibilný antigén H-2I-J (pri myiach) sa naiel na pomocných aj supresorových bunkách a nepredstavuje retrikènú molekulu ako typické
H-2-molekuly (t.j. H-2-K,-D,-L, resp. H-2A,-E). Navye sa doteraz nedpodarilo získa klony supresorových T-lymfocytov a ani sa
nepodarilo identifikova gény pre supresorové faktory, prostredníctvom ktorých supresorové T-lymfocyty potláèajú imunitnú odpoved.
Situácia sa zaèala vyjasòova po tom, èo práce Mossmana
a spol. z roku 1989 dokázali, e populácia pomocných T-lymfocytov nie je jednotná a mono ju na podklade rôznej produkcie
cytokínov rozdeli na dve, resp. tri subpopulácie  TH1, TH2, príp.
TH0. TH1-bunky produkujú najmä IL-2, IFN-γ, IL-12,TNF-β a zodpovedajú predovetkým za celulárnu imunitu, TH2-lymfocyty syntetizujú zase IL-4, IL-5, IL-10 a zodpovedajú za pomoc B-lymfocytom pri zabepeèovaní protilátkami sprostredkovaných obranných
reakcií (tab. 1). TH0-lymfocyty sa nedajú zaradi ani k jednému
typu buniek, produkujú lymfokíny oboch skupín. Nedávno sa dokázalo, e uvedený cytokínový profil neplatí len pre TH-lymfocyty, ale aj pre cytotoxické T-lymfocyty (CTL). Ïalej sa zistilo, e
rozdielny charakter produkcie cytokínov platí aj pre lymfocyty
s antigénovým receptorom TCRαβ aj TCRγδ. Podstatné vak je,
e pôsobenie týchto cytokínov, najmä ich protagonistov IFN-γ a IL4, je antagonistické. IFN-γ potláèa aktivitu TH2-lymfocytov a naopak, IL-4 potláèa aktivitu TH1-buniek. Koneèný výsledok imunitnej reakcie závisí potom od výsledného vzájomného pomeru
uvedených cytokínov. Dôkaz rozdielneho cytokínového profilu ako
veobecne platného javu pre reguláciu imunitných reakcí vylúèil
takto existenciu T-supresorových lymfocytov ako samostatnej subpopulácie buniek. To, èo sa predtým pripisovalo úlohe supresorových T-lymfocytov, sa ukázalo, e je odrazom aktivácie, èi inhibície príslunej subpopulácie pomocných a cytotoxických buniek
prostredníctvom cytokínov v závislosti od charakteru antigénu,
ktorý indukoval procesy imunitnej odpovede.
Príèinu antagonistického pôsobenia IFN-γ a IL-4 na T-lymfocyty sa podarilo takisto u objasni, a to vïaka poznatkom, ktoré
sa v posledných troch rokoch získali pri túdiu prenosu signálu.
Organizmus, èi u jednobunkový alebo mnohobunkový, na
zabezpeèenie svojho preitia musí získava rôzne signály z prostredia, v ktorom sa nachádza, spracova ich a reagova na ne. Bunky
prijímajú signál prostredníctvom receptorov. Receptor je molekula, vo väèine prípadov glykoproteínového charakteru, ktorá pecificky rozpozná signál a pretransformuje ho do reakcií, ktoré sú
charakteristické pre tú-ktorú bunku. Membránové receptory zabezpeèujú teda bunke dve základné funkcie  rozpoznanie extracelulárneho signálu a jeho prevod do vnútra bunky.
T-lymfocyty rozpoznávajú antigén v podobe imunogénneho
fragmentu nadviazaného na vlastné MHC-antigény. Antigénový
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receptor T-lymfocytov (TCR) síce antigén rozpozná, ale sám nie
je schopný prenies získaný signál do vnútra bunky  cytoplazmový úsek jeho reazcov je príli krátky na splnenie tejto funkcie
 skladá sa len z 5 aminokyselinových jednotiek. Prenos signálu
zabezpeèuje druhá truktúra, ktorá je s TCR nekovaletne viazaná,
a to diferenciaèný antigén CD3. Antigén CD3 sa skladá z viacerých reazcov  CD3γ, CD3δ, CD3ε a z CD3ξ-diméra (tento môe
by vo forme homodiméru alebo heterodiméru s reazcom CD3η
alebo FcεRIγ). Cytoplazmový úsek týchto molekúl je v porovnaní
s cytoplazmovým úsekom TCR-reazcov omnoho väèí  od 20
do 113 aminokyselinových jednotiek (obr. 4).
Interakcia TCR s prezentovaným peptidom spôsobí fosforyláciu CD3ξ tyrozínkinázou lck56. Tyrozínkináza lck56 je viazaná na
diferenciaèný antigén CD4 (alebo CD8 pri cytotoxických T-lymfocytoch  CTL) a aktivuje sa pri interakcii CD4 (CD8) s HLAmolekulami triedy II (alebo triedy I pri CTL). Molekuly CD4
(CD8) majú pri rozpoznávaní antigénu funkciu koreceptorov (tzv.
fenomén imunologickej retrikcie).
Aktivovaný CD3z sa následne viae a aktivuje proteínkinázu ZAP-70 (gén pre ZAP-70 sa nachádza na 16. chromozóme
(p13); pri jeho chýbaní sa u novonarodených detí vyvíja aká
kombinovaná imunodef icientna choroba  SCID, ktorá je nezluèite¾ná so ivotom). ZAP-70 sa v neaktivovanom stave nachádza v cytoplazme, po foforylácii CD3ξ sa na tento reazec
nadväzuje a aktivuje, pravdepodobne tak isto lck56-kinázou.
V ïalom aktivaènom slede udalostí sa aktivuje fosolipáza PLCt1
(asi prostredníctvom ZAP-70) a tá zase aktivuje proteínkinázu
C (PKC). PKC aktivuje fosfoinozitolkinázu (obr. 5). Jej pôsobením na fosfatidyl-inozitoldifosfát vzniká inozitoltrifosfát (IP3)
uvo¾òujúci z endoplazmového retikula Ca2+, ktoré je jeho hlavnou zásobáròou. Druhý dôleitý metabolit fosfatidylinozitolovej hydrolýzy je diacylglycerol (DG). Jeho hlavnou funkciou je
ïalia aktivácia proteínkinázy C.
Zvýenie hladiny intracytoplazmového Ca2+ je nevyhnutné pre
influx tohto iónu z extracelulárneho prostredia. Kanál, ktorým Ca 2+
prechádza cez membránu, vytvárajú molekuly diferenciaèného
antigénu CD3. V cytoplazme bunky sa Ca2+ viae na pecifický
proteín  kalmodulín, ktorý má pre tento ión a 4 väzbové miesta. Fyziologická koncentrácia Ca2+ v cytoplazme bunky je 10-8
10-7 mol.l-1, po stimulácii sa zvyuje na 10 -6 mol.l-1 a viac. Zvýená
koncetrácia intracelulárneho Ca2+ je potrebná na aktiváciu ïalích
enzýmov a proteínov  takých, ako sú napr. kacineurín (serínová
fosfatáza), Soc, Vav, GAP a iných. Významnou je predovetkým
fosforylácia transkripèných faktorov a proteínov jadra, ktoré sa
vo fosforylovanej forme ¾ahie uvo¾òujú z DNA. Takto uvo¾nený
priestor vyuijú transkripèné faktory, ktoré po väzbe na promótorovú oblas prísluného génu zaènú jeho transkripciu. Pre aktiváciu T-lymfocytov je najdôleitejia transkripcia génu pre IL-2. Na
zaèatie transkripcie IL-2-génu sa musia na IL-2-promótor nadviaza viaceré transkripèné faktory, vrátane NF-kB, NF-AT a NF-IL2. Kým AP-1 a NF-kB sú aktivované extracelulárnymi signálmi
pri väèine buniek, tak tvorba transkripèných faktorov NF-AT
a NF-IL-2, je pecif ická len preT-lymfocyty. Najdôleitejí z uvedených faktorov je AP-1, lebo jednak sám sa viae na IL-2 promotor a jednak je súèasou faktorov NF-AT a NF-IL-2. AP-1 sa skladá z dvoch podjednotiek, prvá je produktom protoonkogénu c-fos
a druhá produktom c-jun. AP-1 môe plni svoju funkciu iba po
svojej fosforylácii. Fosforyláciu AP-1 zabezpeèujú proteínkinázy
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Obr. 4. Schéma truktúry antigénového receptora T-lymfocytov (TCR),
antigénového receptora B-lymfocytov (BCR), Fc-receptora pre IgE
(FcεεRI) a Fc-receptora pre IgG (Fcγγ RIII) s vyznaèením motívu, ktorý fosforylujú tyrozínkinázy (pod¾a WeissaA., Littmana D.R.: Cell, 76,
1994, s. 26274).

JNK, na ktorých aktiváciu je vak potrebná nielen vyie opísaná
signalizaèná dráha idúca cez T-bunkový receptor, ale navye, a to
je novinka tohto roku (1995), na ich aktiváciu je potrebná aj súèasná signalizácia cez kostimulaèný receptor.
U dávnejie je známe, e rozpoznanie antigénu T-lymfocytom pomocou TCR nie je ete postaèujúci signál na jeho aktiváciu, na to potrebuje ete druhý, kostimulaèný stimul, ktorý zabezpeèuje interakcia medzi kostimulaènými molekulami oboch kooperujúcich buniek, t.j. bunky prezentujúcej antigén (APC) a T-lymfocytu. Konkrétne ide o interakciu medzi antigénom CD80 (B7-1)
na strane APC a antigénu CD28 na strane T-lymfocytu a interakciu medzi CD86 (B7-2) a CTLA4 (obr. 5). Uvedené interakcie
spôsobia aktiváciu fosfoinozitolkinázy a aktiváciu bliie nepecifikovanej proteínovej tyrozínkinázy (PTK), pravdepodobne Itk.
Uvedený signalizaèný proces napokon vedie k potranslaènej fosforylácii AP-1.
Podobným mechanizmom urèite dochádza k derepresii génov
aj pre iné lymfokíny. Od vzájomného pomeru syntetizovaných
cytokínov tak T-bunkami, ako aj inými bunkami imunitného systému, ktoré sa v danom mikroprostredí nachádzajú, bude závisie,
ktorý typ buniek, TH1 alebo TH2, nadobudne prevahu a aký typ
imunitnej odpovede sa rozvinie. Prevaha IFN-γ podporí TH1-typ,
kým jeho relatívny nedostatok zase TH2-typ. Inhibícia TH2-klonov
buniek IFN-γ bola síce známou skutoènosou, ale mechanizmus,
akým IFN-γ potláèa ich aktivitu, sa podarilo objasni len celkom
nedávno.
Väzba IFN-γ na svoj receptor v membráne T-lymfocytov aktivuje tyrozínkinázy Jak-1 a Jak-2, ktoré následne fosforylujú cytoplazmový faktor Sta-1 (p91) (je to proteín patriaci k rodine prenáaèov a aktivátorov transkripcie, tzv. STAT, t.j. signal transducers and activators of transcription). Fosforylovaný Stat-proteín
homodimerizuje a vytvára komplex oznaèovaný STF-INFγ, ktorý
sa presúva do jadra a viae sa na promótorovú oblas pre IFN-γ.
Pri túdiu aktivaèných procesov po pridaní IFN-γ ku kultúre klonov lymfocytov TH1 alebo TH2 sa zistilo, e IFN-γ indukoval STFIFNγ iba pri TH2-klonoch, pri TH1 nie. Ïalím skúmaním sa zistilo, e príèina rozdielnej tvorby transkripèného faktora STF-IFNγ
je v odlinej truktúre receptora pre IFN-γ (IFN-γR) na oboch typoch buniek. IFN-γR sa skladá z dvoch reazcov - IFN-γRα a IFNγRβ (AF-1). IFN-γRα má síce vysokú afinitu pre IFN-γ, ale pre
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Obr. 5. Schéma prenosu signálu od receptora do jadra bunky pri T-lymfocytoch (pod¾a Robeyho E., Allisona J.P.: Immunology Today, 16, 1995, s.
306310) (vysvetlenie v texte).

prenos signálu a vznik STF-IFNγ je nevyhnutná prítomnos aj druhého reazca. A práve tu je rozdiel medzi lymfocytmi TH1 a TH2
 TH1 nemajú AF-1, kým TH2 áno. IFN-γ nemôe uplatni svoj
antiproliferaèný úèinok na TH1-bunky, lebo im chýba signalizaèný
systém. Naopak antiproliferaèný, a teda inhibièný úèinok sa úplne prejaví pri TH2-bunkách, lebo celý signalizaèný systém poènúc
od dvojreazcového receptora pre IFN-γ a po promótorovú oblas
IFN-γ je v èinnosti. Funkène sa tieto rozdiely na molekulovej úrovni
prejavia prevahou bunkovej imunity a potlaèením protilátkovej
imunity.
Súèasný výskum sa vyznaèuje tým, e sa získané výsledky
okamite zavádzajú do medicínskej praxe. Príkladom je zavedenie imunosupresív cyklosporínu A (CsA) a súèasné, postupné zavádzanie FK506 do zvládnutia potransplantaèných odvrhovacích
reakcií a pri lieèbe niektorých autoimunitných chorôb. CsA
a FK506 inhibujú syntézu IL-2 práve blokovaním aktivaènej cesty prenosu signálu na úrovni kalcineurínu. Podobne si svoje miesto v potláèaní imunitných reakcií dobýjajú monoklonové protilátky proti diferenciaèným antigénom, ako sú anti-CD3, anti-CD4,
anti-LFA-1 a iné.
Urèite neuplynie ve¾a èasu od vyuitia, mono poveda jedného z najvýznamnejích objavov roku 1995, o truktúre receptora
pre IFN-γ a jeho významu pre selektívnu aktiváciu subpopulácií
T-lymfocytov. S ve¾kou pravdepodobnosou monoklonové protilátky proti AF-1 nájdu svoje uplatnenie pri lieèbe niektorých autoimunitných chorôb, kde prevláda zvýená aktivita TH2-buniek a selektívne potlaèenie ich aktivácie by mohlo prinies zlepenie kli-

nického stavu pacienta. Prvé experimenty na myiach naznaèujú
schodnos uvedenej cesty.
Z h¾adiska noviniek, ktoré ete priniesol kongres v San Francisku v oblasti bunkovej imunity, sa treba ete zmieni o ïalích
dvoch novinkách, ktoré tie menia nae doterajie nazeranie na
urèité schémy, akými sa rozvíja imunitná odpoveï, na ktoré sme si
u zvykli a povaovali sme ich za dogmatické. Práve tu vidíme
ohromnú rozmanitos prístupu prírody na zabezpeèenie urèitého
biologicky významného javu. Najprv by som sa zmienil o molekulách prezentujúcich antigén. Dnes je u jednoznaène dokázané,
e ide o produkty génov hlavného histokompatibilného komplexu, buï triedy I, alebo II. V úvode tohto èlánku uvádzam, e túto
funkciu môu vykonáva aj neklasické MHC-molekuly. Pod¾a najnovích experimentálnych výsledkov vak treba k molekulám prezentujúcich antigén pripoèíta ete aj proteíny teplotného oku
patriace do rodiny HSP70. Tento objav nie je a nato¾ko prekvapivý, akoby sa na prvý poh¾ad zdalo. Najprv gény pre HSP70 sa
nachádzajú v HLA-genetickej oblasti, medzi lokusmi HLA-DRA
a HLA-B (obr. 1) a u sama lokalizácia v tejto oblasti naznaèuje,
e HSP70-molekuly sa budú nejakým spôsobom zúèastòova na
regulácii imunitnej odpovede. Doteraz sa im vak pripisovala iba
úloha „aperonov“ pri prenose niektorých peptidov pri ich prezentácii HLA-antigénmi triedy I. Po druhé, je známe, e MHC-antigény vznikli v evolúcii fúziou dvoch fukène odliných proteínov
 „aperonov“ a imunoglobulínov. MHC-antigény prevzali z imunoglobulínov ich doménové usporiadanie, kým zo „aperonov“ prevzali oblas liabku schopného do seba zabudova peptid (z tohto
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evoluèného prístupu vychádzal aj návrh prof. W. Bodmera premenova MHC-antigény na histoglobíny, ale sa neujal). Po tretie sa
dokázalo, e „aperony“ sa nachádzajú nielen v cytoplazme, ale aj
v membráne APC. Vychádzajúc z uvedeného nie je preto prekvapujúce, e aj „aperony“ môu v niektorých prípadoch prezentova antigény, pravdepodobne také, ktoré sú evoluène konzervované a èlovek s nimi prichádzal poèas svojej existencie neustále do
kontaktu, ako sú napr. antigény mykobaktérií. Bolo u predtým
známe, e antigény pochádzajúce z mykobaktérií rozpoznávajú Tlymfocyty majúce antigénový receptor TCRγδ, take teraz, keï sa
dokázalo, e „aperony“ prezentujú antigény TCRγδ-lymfocytom,
a nie TCRαβ-lymfocytom, sa ukazuje, e „jedno koliesko zapadlo
do druhého“.
Druhá novinka v oblasti bunkovej imunity sa týka T-lymfocytov s antigénovým receptorom TCRγδ. U èloveka predstavujú 5
10 % celej populácie T-lymfocytov a ich prítomnos u rôznych
druhov stavovcov poukazuje na významnos tohto typu buniek pre
imunitné reakcie. Inými slovami, TCRγδ-lymfocyty nebudú iba
komplementárnou súèasou imunitných reakcií zabezpeèovaných
TCRαβ-lymfocytmi, ale budú plni pre ne charakteristické úlohy.
Rozpoznávanie antigénu TCRγδ-lymfocytmi sa v niektorých aspektoch odliuje od spôsobu rozpoznávania antigénuTCRαβ-bunkami. Predovetkým pre TCRγδ-lymfocyty neplatí fenomén imunologickej retrikcie a cudzorodé antigény rozpoznávajú èastejie
na neklasických MHC-molekulách ako na klasických. Z prezentovaných antigénov, ktoré rozpoznávajú TCRγδ-bunky, sa najèastejie uvádzajú antigény mykobaktérií, antigény teplotného oku
N-formylované proteíny (N-formylmetionínová sekvencia sa nachádza najmä v signálnych peptidoch proteínov baktérií. V bunkách tkanív cicavcov sa nachádza len málo N-formylovaných proteínov, zväèa sú mitochondriového pôvodu), teda antigény, ktoré
sú fylogeneticky konzervované a nachádzajú sa viac v mikróbnom svete ako u èloveka. Ako novinka sa na kongrese prezentovalo, e TCRγδ-lymfocyty rozpoznávajú antigény, ktoré si nevyadujú opracovanie cez známe prezentaèné dráhy, rozpoznávajú natívny antigén. Ïalej sa zistilo, e CDR3-oblas TCRγ-reazca
(CDR3 je tretí hypervariabilný úsek variabilnej domény imunoglobulínov a TCR. Je rozhodujúci pre interakciu s antigénom.) je
dlhá a variabilná a podobá sa CDR3-oblasti akých reazcov imunoglobulínov. CDR3-oblas TCRδ-reazca je naproti tomu omno-
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ho kratia a menej variabilná a podobá sa CDR3-oblasti ¾ahkých
reazcov imunoglobulínov. Naproti tomu CDR3-oblasti reazcov
TCRα a TCRβ sú dlhé takmer identicky a obe sú variabilné. Tieto výsledky naznaèujú, e TCRγδ-lymfocyty predstavujú skupinu
buniek, ktoré rozpoznávajú antigén podobne ako protilátky, t.j. bez
nevyhnutnosti opracovania v APC a prezentácie klasickými alebo neklasickými MHC-antigénmi.
TCRγδ-lymfocyty majú typické vlastnosti T-lymfocytov, sú
schopné sekrécie lymfokínov a cytotoxickej aktivity. Ich schopnos rozpoznáva natívne antigény zabezpeèí, e mikroorganizmy,
nádorové bunky, pokodené alebo cudzorodé tkanivá budú indukova imunitnú odpoveï skorej ako pri imunitnej odpovedi TCRαβtypu, èím sa zvyuje flexibilnos imunitného systému.
V poslednom èase som sa zúèastnil na vetkých troch najvýznamnejích podujatiach v oblasti imunológie  medzinárodného kongresu v Budapeti roku 1992, európskeho kongresu roku
1994 v Barcelone a medzinárodného kongresu v San Francisku.
Môem kontatova, e imunológia skutoène ide mí¾ovými krokmi vpred, prièom tento trend sa zvýraznil najmä v posledných 10
rokoch. Nové poznatky pribúdajú, staré sa prehodnocujú a je skutoène ve¾mi aké udra sa aspoò v oblasti teoretických poznatkov na úrovni doby vo vetkých oblastiach imunológie. ivot vyaduje pecializáciu. Horie to má pedagóg, ktorý musí sledova
kadú oblas aspoò na úrovni sumárneho zhrnutia principiálnych
výsledkov danej oblasti, aby ich vedel pretransformova do vyuèovacieho procesu a odovza ich nastupujúcej generácii lekárov
a iných pecialistov. Imunológia toti u dávno nie je iba akademickou záleitosou, ale vybojovala si svoje miesto v praxi. Lekár
bez imunologického vzdelania si pri rieení diagnostických a terapeutických moností nepomôe napr. pri alergiách, autoimunitných chorobách, bez imunologických poznatkov by sa nemohli
uskutoèòova transplantácie, zvládnuAIDS a podobne. Èo z uvedeného mono aplikova aj u nás? Je jasné, e na vrcholový výskum v oblasti základnej imunológie nemáme dostatok prostriedkov. Neznamená to vak, e sa treba vzda, naopak treba vybra tie
kolektívy, ktoré sa k poadovanej úrovni aspoò pribliujú, a podporova ich. V opaènom prípade hrozí, e sa z nás stanú iba tatisti a interpréti interpretácie výsledkov, ktoré dosiahli iní, príp. iba
„innocent bystanders“, t.j. nevinne sa prizerajúci, ktorí nevedia, èo
sa okolo nich deje.

