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Bevezetés
Nem vagyunk egyformák. Tudják ezt a
mikroorganizmusok is, ezért állandóan a
biokémiai, molekuláris biológiai és genetikai
mechanizmusok változatos trükkjeit vetik be
szaporodásuk, folyamatos fennmaradásuk
érdekében.
A gazdaszervezet – az ember – evolúció
során kifinomult védekezõ rendszere, az im
munrendszer, a legtöbb esetben érzékeli
ezeket a próbálkozásokat, és összehangolt
program (az ún. sejtközvetített és humorális
immunválasz) során az optimális válasszal
igyekszik elõállni. Válasz azonban csak kér
désre adható. Nézzük meg tehát, milyen kér
déseket tesz fel a HIV-fertõzés az immunge
netika szempontjából, és melyek a HIV-fertõzés
progressziójának, elõrehaladásának genetikai
faktorai.
A HIV/AIDS világszerte vezet a fertõzõ betegségek terén. A járvány már 21 millió ember
halálát okozta. Ha a jelenlegi évenkénti 3 millió
halálozás tovább folytatódik, a HIV hamarosan
több halálesetet okoz, mint bármelyik járványos betegség az írott történelemben. A
vírusfertõzés óriási méreteket ölt a fejlõdõ
országokban, itt okozva a világszerte elõ
forduló 5,3 millió új HIV-fertõzés 92 %-át. Az
elmúlt két évtizedben intenzív kutatómunka
folyt, hogy megértsük a HIV patogenezisét,

és így kontrollálhatóvá váljon a fertõzés és a
betegség progressziója. Ezen erõfeszítések
még nem hoztak elegendõ eredményt, külö
nösen nem a kevésbé fejlett országokban, de
ma már olyan hatalmas tömegû információ
halmozódott föl magáról a vírusról és a gaz
dasejttel való kapcsolatáról, hogy többet
tudunk róla, mint bármely kórokozóról, és
remény van arra, hogy intelligens, hatékony
eljárásokat dolgozzunk ki a vírus ellen.
Mint általában a fertõzõ betegségeknél,
a fertõzésnek kitett egyedekben a HIV re
zisztencia foka a patogén genetikai variabili
tásától, a környezettõl és a gazdaszervezettõl
függ. A rendkívül magas fokú HIV mutációs
ráta az elsõdleges tényezõje a vírus ama ké
pességének, hogy a szerzett immunválasz
támadásait kivédje, és ez nagymértékben nehezíti a betegség patogenezisére vonatkozó
tanulmányokat. E vizsgálatok a vírusnak azt
a plasztikus tulajdonságát jelzik, amellyel
kijátssza a gazdaszervezet immunológiai
kontrollját. Ennek elkerülése és a HIV-nek
az a képessége, hogy biztonsággal kivédi
az erõteljes vírusellenes terápiát, a vírus alap
vetõ túlélési mechanizmusait jelzik.
A HIV-fertõzés természetes lezajlása so
rán megfigyelték, hogy néhány egyénben,
akik veszélyeztetettek a fertõzés szempont
jából, illetve meg is fertõzõdtek a HIV-1-gyel,
a betegség lefolyása nem követi a szokvá
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nyos formát. Néhányukban a vírusfertõzést
követõen az átlagosnál gyorsabban (öt éven
belül) alakulnak ki a klinikai tünetek és az immundiszfunkciók (ezek a rapid progresz-szorok
– RP), másokban pedig még hosszú idõ (akár tíz
év) elteltével sem fejlõdnek ki a súlyos immunrendszeri eltérések vagy annak következményei
(ún. long term non-progresszorok – NP ). A
NP-okban a citotoxikus T-limfocita (CTL)
válasz szélesebb lehet, és jobban alkalmazkodhat a HIV genomiális változataihoz, míg a
RP-kban ez a képességszûkéstörékeny(Barabás
et al., 1997, 2001)
A vírusvariánsok virulenciájában meg
mutatkozó különbségek is magyarázhatnak
eltéréseket (Michael et al., 1997). A HIV-2
, amely Nyugat-Afrikában honos, és 40-60
%-ban homológ a HIV-1-gyel, kevésbé
virulens, és lassabban okoz betegséget. A
különbözõ HIV-1 szubtípusoknak (A-O) (
Nagy, 1996, 1997) szintén eltérõ lehet a virulen
ciájuk, éppúgy, mint a különbözõ vírus elleni
gyógyszerek hatására kiszelektálódott gyógy
szerrezisztens genetikai vírusvariánsoknak.
Azoknak a genetikai faktoroknak a meg
határozása, amelyek befolyásolják a HIV-re
való választ, magában foglalja a betegség
progressziós rátájának elõrejelzését, és
olyan kórlefolyást tételeznek föl, amelyek
gyógyító eljárások kifejlesztéséhez vezetnek.
Az elmúlt néhány évben a HIV-betegségre
ható gazdaszervezeti genetikai hatások
nagy száma vált ismeretessé, ezek gének
felismerésén alapulnak. Leggyakrabban
az AIDS progressziójához vagy specifikus
betegségokozó képességéhez társult genetikai polimorfizmusok felismerésére került
sor, amelyek közé olyan gének tartoznak,
amelyek a vírus sejtbe jutásához szükséges
receptorokat kódolnak, illetve olyan molekulákat, amelyek a veleszületett vagy a szerzett
immunválaszban vesznek részt. Az egyes
individuális lokuszok befolyása az AIDS-re
többnyire gyenge, együttes hatásuk azonban
meglehetõsen erõteljes lehet.

306

I. A HIV-1 fertõzés természetrajza
és a kemokin receptorok szerepe
Mint a legtöbb vírusfertõzésnél, a humán im
mundeficienciavírus (HIV) fertõzésnél is a
legelsõ mozzanat a vírus-sejt kapcsolatban
az a folyamat, amikor a vírus sajátságos kép
letei, glycoprotein felszíni nyúlványai (gp120,
gp41) a megfertõzendõ sejthez kötõdnek.
Ez a kötõdés a legtöbb esetben a sejt felszínén
lévõ speciális fehérjéken – vírusreceptorokon
– keresztül valósul meg. A HIV elsõdleges
receptora a leggyakrabban a T-limfociták és
makrofágok felszínén megtalálható fehérje,
az ún. CD4 antigén.
A HIV a CD4 receptor mellett más recep
torokat is igényel a fertõzéshez. E másodlagos receptorokat ko-receptoroknak nevezzük, amelyek a hét elembõl álló G proteinek
közé tartozó kemokin receptoroknak felelnek
meg. Az általuk kötött rövid peptidek, a
kemokinek a gyulladásos folyamatokban
vesznek részt. A HIV különbözõ típusai
más-más ko-receptort használnak. A primer HIV-fertõzések nagy részét elõidézõ
makrofág-tróp változat inkább a b-kemokin
receptorok közé tartozó CCR5-öt részesíti
elõnyben, (Dragic et al., 1996), míg a krónikus
HIV-betegségre jellemzõ, T sejtekhez adaptálódott HIV a CXC a-kemokin receptort, a
CXCR4-et preferálja.
CCR-5 kemokin receptor gén polimorfizmus
Az eddigi megfigyelések szerint a szexuális
úton átadódó fertõzésért (amely világszerte
a HIV terjedésének fõ útja) elsõsorban a
makrofágokat támadó HIV típus felelõs. A
betegség késõbbi, súlyosabb fázisában
(az AIDS-stádium közeledtével) pedig
elõtérbe kerülnek a T sejteket megfertõzõ
vírusváltozatok, ami fokozott CD4 limfocita
pusztuláshoz, deplécióhoz vezet. Mivel az
öröklött CCR5 génmutáció éppen a legnagyobb fenyegetést jelentõ HIV típussal
szemben jelenthet védettséget, világszerte
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vizsgálni kezdték e mutáció elterjedtségét,
gyakoriságát.
A CCR5 receptort kódoló gén különbözõ
allélformákat mutathat, amelyek jellemzõek
lehetnek egyes etnikai csoportokra, külön
bözõ földrajzi elhelyezkedésû népességre.
Meglepõ módon az európai népességben
elterjedt a CCR5-nek egy mutáns változata:
ebben a génben egy 32 bázispár hosszúságú deléció történt (∆32) (Lucotte, 2001). Ha
ez az allélpár egyik tagját érinti, heterozigóta,
ha mindkét tagját, homozigóta mutációról
beszélünk. Populációgenetikai vizsgálatok
alapján a ∆32 allélfrekvencia átlagos elõfor
dulása az európai eredetû emberekben ~ 10
%, míg ilyen mutáció az afrikai populációban
nincs, kivéve az afroamerikaiakat, ahol az
európai eredetû népességgel való keveredés
jelentõs. A ∆32 allél szinte teljesen hiányzik
a Közel-Kelet, Ázsia, Óceánia és Amerika
nem európai eredetû lakosságából is, jelezve,
hogy ez a mutáció relatíve új esemény az
emberi evolúcióban. A mutáns gén jelenlétének nagy szerepe van a HIV-vel szembeni
rezisztencia szempontjából. In vitro vizsgálatok szerint a mutáns gént homozigóta
formában hordozó sejtek nagyfokú, míg a
heterozigóták részleges rezisztenciát mutatnak a HIV-fertõzéssel szemben (természetesen csak a makrofág-tróp törzsek esetében).
Heterozigóta egyénekben is csökkent a HIV
iránti fogékonyság, illetve a fertõzés bekövetkezésekor késõbb alakulnak ki az AIDS
súlyos klinikai tünetei, továbbá a halálos
végkimenet is késõbb következik be. A homozigóta mutáció még az európai lakosság
körében is relatíve ritka (~ 1 %). Az ilyen
egyének nagyfokú védettséget élveznek a
HIV-1 fertõzéssel szemben. Ez a védettség
azonban nem teljes, homozigóta HIV-1
fertõzött esetekrõl is beszámoltak (dual-trop
vagy promiszkuáló HIV-1).
A ∆32 allél európai elõfordulásának
vizsgálata során kiderült, hogy az nagyfokú
földrajzi összefüggést mutat. A mutáns for-

ma a legmagasabb százalékban az északi
országokban fordul elõ, és egy folyamatosan
csökkenõ gradienst mutat a dél-európai,
illetve a mediterrán országok felé haladva.
Finnországban, Izlandon, Svédországban,
Norvégiában és Oroszországban a ∆32 allélgyakoriság 1,58-1,22, míg Olaszországban,
Spanyolországban, Portugáliában, Törökországban csak a fele-harmada (0,062-0,052)!
A magyarországi primer HIV-fertõzések
során a vírusátadás döntõ többsége (~ 90
%) szexuális úton történik. Szerzõ munkacso
portja vírusfenotípus- és genotípus-elemzé
seinek alapján kimutatta, hogy az ebben
szerepet játszó HIV-1 makrofág-tróp. Hazánk
ban elsõként számolt be (Kemény et al.,
2000) arról, hogy milyen mértékben van
jelen a magyar népességben a makrofág-tróp
HIV-1 törzsek fertõzéséhez szükséges CCR5
ko-receptort kódoló gén mutációja (gén-po
limorfizmus vizsgálatok), milyen arányban
fordul elõ a CCR5 génmutáció heterozigóta
és/vagy homozigóta változata, milyen gya
kori egy másik, a lassú progresszióval társuló
kemokin, az SDF-1 (stromal cell derived factor
1) génjének pontmutációja (SDF1-3’A), és hogy
ezek a mutációk mennyiben befolyásolják a
HIV-fertõzés létrejöttét, vagy a már létrejött
fertõzést követõen a HIV/ AIDS betegség
elõrehaladását (Kemény et al., 1997).
Magyarországon egészséges és HIV-pozitív személyeket összehasonlítva, szigni
fikáns különbséget figyelhetünk meg a ∆32
allél elõfordulási gyakoriságában. Elõbbi
csoportban az allélgyakoriság 0,132, jóval
magasabb, mint a HIV-betegeknél tapasztalt
0,086, megerõsítve a CCR5 génmutáció HIV
fertõzéstõl védõ hatását. A HIV-pozitív
csoporton belül a non-progresszor esetek
(akik már legalább nyolc éve fertõzöttek,
de betegségük nem progrediál) 40 %-a
heterozigótának bizonyult. HIV-pozitív
személyek nem fertõzött partnereiben az
allél elõfordulásának gyakorisága a progresszorokénál magasabb, az átlag lakosságénál
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alacsonyabb értéket mutatott.
A ∆32 mutáció teljesen tönkretesz egy, a
szervezetben fontos funkcióval bíró fehérjét,
az általánosan megfigyelhetõ magas gya
korisága tehát mindenképpen magyarázatra
szorul. Legvalószínûbb, hogy valamikor,
feltehetõen egy járvány hatására, szelekció
történt az allélt hordozók javára. A génhez
közeli kromoszóma markerek rekombinációs vizsgálatával megállapították, hogy a ∆32
viszonylag fiatal mutáció: 600-1000 éves. Bár
bizonyítékot aligha találunk, az egyik szelek
ciós esemény a XIV. századi nagy pestisjár
vány lehetett. Ugyanis a pestis kórokozójának
is a makrofágok az elsõdleges célpontjai, bár
a CCR5-nek mint kötõhelynek a használata
egyelõre nem bizonyított. Mivel a ∆32 allél
Észak-Európában a leggyakoribb, egy másik
elmélet szerint ezt a vikingek terjesztették
el, amikor a 8-10. században elárasztották
Európa nagy részét.
A HIV ko-receptor funkció gátlásának nagy
jelentõsége van a terápiában is. A CCR5 ellen
termelt ellenanyagokkal, ún. kemokin-mimetikus anyagokkal, irreverzibilis receptorblok
kolás váltható ki, aminek következtében a
HIV-virion nem tud a sejthez kötõdni, és így
elmarad a fertõzés (Simmons et al., 1997).
Az egyre hatékonyabb HIV elleni keze
léshez a vírus iránti fogékonyság genetikai
hátterének pontosabb megismerése mellett
a ko-receptor funkció részleteinek feltárása
is hozzájárult.
A CCL3L1 kemokin gén
szegmentális duplikációja
Míg a CCR5 receptor gén-polimorfizmusa
földrajzi függõséget mutatott, a legújabb po
pulációgenetikai megfigyelések (Gonzalez
et al., 2005) azt mutatják, hogy a HIV/AIDS
iránti fogékonyságnak adott földrajzi terü
leten belül is erõs genetikai determináltsága
van. 4300 HIV-fertõzött és nem fertõzött, 57
különbözõ rasszhoz tartozó (például baszk,
szárd, toszkán, orosz, bantu, joruba, pigmeus,
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beduin, drúz, palesztin, dél-ázsiai kalsh, szind,
brahui, japán, han, ujgur, pápuai, melanéz,
maya, kolumbiai) emberen, valamint 83 csim
pánzon kimutatták, hogy a 17q kromoszó
mán egy olyan régió található, amelyben
bizonyos gének kópiaszáma nagy egyéni
és populációs eltérést mutat. E régió tartal
mazza a CCL3L1 (MIP-1áP) kemokin génjét
is. A CCL3L1 fontos HIV-1 ellenes kemokin,
a HIV ko-receptorként megismert CCR5 re
ceptorhoz kötõdik, megakadályozva a vírus
nak a sejthez való kapcsolódását. Megálla
pították, hogy a különbözõ eredetû, geneti
kai hátterû népcsoportok rájuk jellemzõ,
egymáshoz képest eltérõ számú CCR3L1 gén
kópiaszámmal rendelkeznek. Például a HIVnegatív afroamerikaiakban átlagosan négy
kópia CCR3L1 gén, a latin eredetûekben
három és az európai eredetûekben kettõ ta
lálható. A több génnel rendelkezõ emberek
kevésbé fogékonyak a HIV-1 fertõzésre és az
AIDS-progresszióra. A HIV/AIDS-szel szembeni
rezisztencia, illetve az iránta való fogékonyság
azonban nem a génkópiák abszolút számától
függ, hanem az egyes etnikai csoportokra
jellemzõ átlagos kópiaszámtól. Minden egyes
CCL3L1 kópiaszám-növekedés 4,5-10 %-kal
csökkenti a HIV-fertõzés bekövetkeztének kockázatát, míg a populációra jellemzõ átlagnál
egy kópiával kevesebb állapot 39-260 %-kal
növeli a fertõzés bekövetkeztének kockázatát, és
az AIDS-betegség progresszióját. Az átlagnál alacsonyabb CCL3L1 kópiaszám a polimorfizmust
nem mutató CCR5 génnel társulva még tovább
növeli a HIV iránti fogékonyságot.
Ismeretes, hogy a humán genom 5 %-a
tartalmaz olyan régiókat, ahol duplikált gé
nek vannak. A genomon belüli szegmentális
duplikációk alapvetõ jelentõségûek mind az
emberi betegségek, mind az evolúció szem
pontjából. Mivel bizonyos duplikációk az
immunvédekezésben szerepet játszó gének
számát növelik, a fertõzések elleni küzdelem
képességében megnyilvánuló különbségek
a specifikus gén-kópia szám mennyiségi ha
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tásának köszönhetõk. Csimpánzokban talál
ható hasonló génduplikációk arra utalnak,
hogy bizonyos duplikációk az immunrend
szernek a környezeti hatások nyomására adott
õsi, adaptív válaszai.
A CCL3L1 gén kifejezõdése, a CCR5 receptor szintje és a csökkent CD4 T sejtszám összefüggést mutat a HIV-fertõzéssel és az AIDS
progressziójával szembeni rezisztenciával
(Samson et al., 1996). Jelen tudásunk szerint
e két gén változása felelõs a HIV-fertõzés
kockázatának 40 %-áért. A jövõben ezekre
a génekre szûrõvizsgálatok hozhatók létre,
és a HIV iránti fokozott fogékonysággal ren
delkezõket kezdettõl fogva agresszívebb
kezelésben lehet részesíteni.
II. A HLA rendszer és a HIV/AIDS
iránti fogékonyság
Az AIDS progresszióját befolyásoló körülbe
lüli egytucatnyi genetikai hatás közül a
HLA (humán leukocita antigén) I. osztályú
lokusznak van a legerõsebb hatása a HIVbetegség progressziójára. Ezt a citotoxikus T
sejt válasznak a HIV ellenõrzésében játszott
jelentõségeként lehet interpretálni.
A humán fõ hisztokompatibilitási complex (MHC) a 6. kromoszóma rövid karján
helyezkedik el, és a legnagyobb polimorfiz
mussal rendelkezõ humán lokuszt, a HLA
I és II. osztályú géneket tartalmazza. A
HLA géntermékek alapvetõ jelentõségûek
a szerzett immunválaszban. A klasszikus I.
osztályú lokusz a HLA-A -B és -C olyan molekulákat kódolnak, amelyek a sejten belüli
patogénekbõl származó antigénrészekhez
kötõdnek, és ezeket az immunrendszer
CD8+ T sejtjeinek „bemutatva” citotoxikus
T sejt választ váltanak ki. A klasszikus II
típusú lokuszok – a HLA-DR,-DQ-DP
– pedig olyan molekulákat határoznak meg,
amelyek sejten kívüli eredetû peptidekhez
kötõdnek, és ezeket prezentálják a CD4+ T
sejteknek, ez pedig citokintermelõdést és T
sejt indukálta ellenanyagtermelõdést vált ki.

A HLA molekulák kiterjedt allél polimorfizmusát, sokféleségét a fertõzõ betegségek
által létrehozott természetes szelekció tartja
fenn, és biztosítja azt, hogy mi mint egy faj,
képesek vagyunk ellenállni a patogének
széles választékának.
A HLA polimorfizmus fenntartásának ma
gyarázatára három modellt javasoltak: (a) az
ún. kiegyensúlyozó szelekció, ahol azok az
allélek, amelyek egy adott betegséggel szem
ben rezisztenciát váltanak ki, egy másikkal
szemben érzékenységet eredményezhetnek;
(b) a heterozigóta elõny, ahol a sajátságos,
ritka HLA típusok növekedõ száma a peptid
felismerés skáláját is megnöveli, és fokozza
a fertõzõ mikroorganizmusokkal szembeni
immunvédelmet; és (c) a frekvenciafüggõ
szelekció, ahol a patogén úgy fejlõdik tovább,
hogy kikerüli a populációban lévõ közönséges,
általános allélok által produkált hatékony immunválaszt, de fogékony marad a ritka allélok
által mediált immunválaszra.
Több mint száz olyan betegséget ismerünk,
amelyek a HLA lokuszokhoz társulnak,
sokuk autoimmun természetû, és szinte az
összes soktényezõs. A HLA fertõzõ betegsé
gekkel való társulását nehéz felismerni. A
HIV/AIDS betegségben is kiterjedten vizs
gálták a HLA szerepét (Carrington – O’Brien,
2003). A HLA társulása a HIV-betegséggel
azért kézenfekvõ, mert ez a járvány új, és még
nem telt el elég idõ ahhoz, hogy az ártalmas HLA
allélek elõfordulási gyakorisága csökkenjen.
A HLA heterozigótizmus elõny
a HIV-betegség progressziójával szemben
A túlzott dominanciájú szelekciós (heterozigóta
elõny) hipotézis szerint a HLA lokuszokra heterozigóta egyének nagyobb változatosságú
antigén peptideket mutatnak be a T sejteknek,
mint a homozigóta egyének, így az elõbbi
hatékonyabb immunválaszt eredményez egy
sor kórokozóval szemben.
Az antigénprezentáló molekulák repertoárjá
nak sokszínûsége elõnyös a HIV-fertõzést
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követõ AIDS-betegség késleltetése szem
pontjából. Erõsen szignifikáns kapcsolat van
a HLA-I homozigótizmus és a gyors AIDSprogresszió között. Mind a három I lokusz
függetlenül járul hozzá e kapcsolathoz, és a
hatás azokban az egyénekben a legerõsebb,
akik két vagy három lokuszra homozigóták.
A jelenség egyik magyarázata, hogy a
heterozigóták többféle HIV-1 peptidet
tudnak az immunrendszer sejtjei számára
prezentálni, ezáltal megnövekszik az az idõ,
amely az immunrendszer hatását kikerülõ
mutánsok kialakulásához szükséges.
Azonban más lehetséges magyarázatot is figyelembe kell venni, különösen annak ismeretében, hogy a HIV-1 vírus milyen szélsõségesen
gyors mutációs rátával rendelkezik. Ebbõl a
szempontból a frekvenciafüggõ szelekció
– amelynek során a kórokozók a közönséges,
gyakori HLA típusok szelekciós nyomása
alatt fejlõdnek, hogy elkerüljék ezen típusok
által produkált immunválaszt – magyarázatot
nyújthat az I típusú homozigótizmushoz
kapcsolható fogékonyságra.
A HLA I és az AIDS-progresszió
A HIV-betegség genetikai vonatkozásainak
felismerése különösen a szerteágazó loku
szokkal rendelkezõ HLA vonatkozásában
nagyon komplikált, mivel a AIDS klinikai
lefolyása során nagyfokú változatosság ta
pasztalható, illetve a különbözõ rizikócsopor
tokba tartozó egyének különbözõ mérték
ben fertõzõdhetnek meg a HIV-l-gyel.
Számos adat bizonyítja az I allélek szerepét
az AIDS-progresszióval szembeni védelem
vagy az iránta való fogékonyság területén.
Ilyen például az AIDS késõbbi kialakulása a
HLA-B*27 és B*57, illetve az AIDS felgyorsulása
a B*35 hordozókban.
HLA II és az AIDS-progresszió
A genetikai epidemiológiai összefüggés a HIVbetegség és HLA II lokuszok között nem olyan
erõs, mint a HLA I esetében, jelezve, hogy

310

a sejt közvetítette immunitás hatékonyabb,
mint a humorális (HLA II molekulák által
közvetített) immunitás. A DRB1*13-ról leírták
például, hogy védõ hatást kölcsönöz, de
más tanulmányok szerint két olyan haplo
típus, amely ezt az allélt tartalmazta, fokozott
AIDS-kockázathoz társult. Kombinált anti
retrovirális kezelésben részesült HIV-fertõzött
pácienseknél például a HLA II-es haplotípus
DRB1*13 –DQB1*06 csak azokban volt
jelen, akik a kezelés utáni összes vizsgálati
idõpontban képesek voltak elnyomni a
vírusszaporodást. Az ezzel a haplotípussal
rendelkezõ egyénekben e vírus elnyomásához magasabb átlagos nyiroksejtszám
és gamma-interferon termelés társult, mint
más haplotípusokkal rendelkezõ pácienseknél. Ezek a tanulmányok, melyekben a
genetikai epidemiológiai adatok funkcionális
vizsgálatokkal társulnak, meggyõzõen bizonyítják a HLA 2-es allélek szerepét a HIV 1
rezisztenciában.
A HLA hatása a HIV-fertõzéssel
szembeni ellenálló képességre
A HLA lokuszoknak a HIV 1-gyel szembeni rezisztenciára gyakorolt hatását nehéz elemezni,
mivel a HIV-fertõzés kockázatát nehéz mennyiségileg pontosan meghatározni. Mégis az
egyre növekvõ genetikai adatok folyamatosan jelzik a HLA védõ szerepét a HIV átadódásában és a HIV-fertõzésben. Kenyában egy
anya-csecsemõ vizsgálat során a szülés alatti
(perinatalis) HIV-1 fertõzés átadódásának
progresszív csökkenését tapasztalták minden
egyes további megfelelõ HLA I. allélnek az
utódba való átkerülése során. Ez világosan
mutatja, hogy az allogén immunválasz védõ
hatású lehet a HIV átadódásával szemben,
dózisfüggõ módon. Azoban semmiféle
védõhatást az anya-csecsemõ HLA diszkordanciában nem figyeltek meg azokban a
perinatálisan nem fertõzõdött gyerekekben,
akik késõbb az anyatejjel megfertõzõdtek,
jelezve, hogy a HLA közvetített válasz a HIV
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ellen nem olyan hatékony a gyomor-bélrendszer nyálkahártyáján keresztül.
A HLA molekulák funkcionális csoportosí
tását, úgynevezett szupertípusok megkü
lönböztetését is javasolták bizonyos szem
pontok alapján. Az egyik ilyen például, HIV
fertõzésnek kitett kenyai prostituáltakban,
szignifikánsan társul a fertõzés alacsonyabb
elõfordulási gyakoriságával. A kenyai anyacsecsemõ vizsgálatok pedig azt mutatták,
hogy ugyanez a szupertípus allélkészlet
csökkent HIV-kockázatot jelent arra, hogy
szülés során a csecsemõ megfertõzõdjön.
Ezek arra engednek következtetni, hogy a
HLA részt vesz a HIV átadódással szembeni
rezisztenciában, és a differenciált sejtme
diálta immunválasznak is szerepe van e
rezisztencia kialakulásában.
Azokban az egyénekben, akik rezisztensek
a HIV-1 fertõzéssel szemben, a CD8+ T sejt
válasz funkcionális analízise (Levy et al., 1996)
kiegészíti azokat a genetika vizsgálatokat,
amelyek azt jelzik, hogy a HLA I lokuszoknak
védõ hatásuk van a vírus eltakarításában.
HIV- specifikus citotoxikus T-limfocita (CTL)
választ találtak gambiai szeronegatív – ez azt
jelenti, hogy nem mutatható ki a vérben HIV
elleni ellenanyag, azaz fertõzés – prostituáltak egy csoportjában, amely válasz több éven
keresztül fennállt. A HIV-fertõzés magas fokú
kockázatának kitett kenyai prostituáltaknál
pedig olyan CTL válaszokat mutattak, amelyek közül sok a HIV-fertõzéssel szembeni
rezisztenciát nyújtó HLA molekulákkal volt
társítható. A HIV-specifikus nyálkahártya
CTL válasz erõsebb volt a szeronegatív
prostituáltakban, mint a HIV-fertõzöttekben,
jelezve, hogy a CTL aktivitás a nemi szervi
nyálkahártyákban kulcsszerepet játszik a
heteroszexuális HIV-fertõzéssel szembeni
védelemben. Az állandó antigén expozíció,
úgy tûnik, szükséges abból a szempontból,
hogy a hatékony HIV-specifikus CTL válasz
fennmaradjon.

III. A HIV-fertõzést befolyásoló,
egyéb genetikai tényezõk
A legújabb, 2005-ös felfedezésekhez tartozik
az az angol bejelentés, amely új lendületet
adhat az AIDS eredete kutatásának és új
génterápiás próbálkozásoknak. E szerint az
ember és a rhesusmajom egyik génterméke
között csak egyetlen aminosav különbség
van, de ez megvédi az állatot a fertõzéstõl,
míg az emberben kialakul a végzetes AIDS.
A Trim5α gén termékérõl van szó, amely ha
az emberekben is ugyanolyan lenne, akkor
ma nem lenne 40 millió embert érintõ AIDSvilágjárvány. Ez a géneltérés lehet az oka
annak, hogy a laboratóriumi kísérletek során
sokkal nehezebb volt majomsejteket HIVvel fertõzni, mint emberi sejteket. Ha ezt a
humán fehérjét a megfelelõ majomfehérjére
cserélnék, a sejtek ellenállóvá válnának a
HIV-vel szemben. E felfedezés az AIDS elleni
hatékony génterápia kifejlesztésében is nagy
jelentõségû. Ha egy HIV-beteg nem fertõzött
sejtjeibe bejuttatnánk e változtatást tartalmazó gént, és a sejtet a betegbe visszaadnánk,
akkor e rezisztens sejtek képesek lennének
megakadályozni az AIDS-betegség elhatalmasodását is. E génterápiás lehetõségekre
természetesen még sok évig kell várnunk.
A HIV szaporodása során a vírus genetikai
anyaga, az RNS a megfertõzött sejt magjában
szintetizálódik. A gombolyagszerûen felte
keredett hosszú nukleinsavszálat egy DDX3-nak
nevezett RNS helikáz enzim bogozza ki és
egyenesíti ki, hogy az átjusson a sejtmag
hártyáján lévõ pórusokon, és a vírusba épül
jön. A kutatók most olyan molekulákat keres
nek, amelyek gátolják ennek az enzimnek
a mûködését. Nagy terápiás elõnyt látnak
abban, hogy az eddigi, a vírus enzimjeinek
gátlásán alapuló kezelés kiegészíthetõ lenne
az emberi sejt eme enzimjének gátlásával,
és ez hatékony lehet az eddigi gyógyszer
rezisztens vírusmutánsok ellen is.
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IV. Következtetések

klinikai vizsgálatok elvégzése. Továbbá olyan
populációk nagyszámú vizsgálatára lesz
szükség, amelyek relatíve alulreprezentáltak
az eddigi vizsgálati csoportokban, és ame
lyek a genetikai különbségek kincsesbányái
lehetnek (mint például az ázsiai és afrikai
népesség).
A különbözõ földrajzi eredettel rendelke
zõ egyének immunrendszere a mikrobák
által okozott stresszre való válaszként fejlõ
dött ki, és az immunrendszerben fellehetõ
különbségek feltárása olyan orvosi megkö
zelítéseket eredményezhetnek, amelyek
segítik legyõzni a HIV/AIDS betegséget, és
a különbözõ populációkban eltérõ variációk
ban elõforduló más fertõzõ betegségeket is.

A fentiek rövid összefoglalóját adják egy nagy és
összetett területnek, amely minden valószínûség
szerint növekszik és fejlõdik. Az bizonyosnak
látszik, hogy a HIV-1 fertõzésre adott gazdasejtválaszt az emberben genetikai tényezõk befolyásolják, amelyek érintik a betegség lefolyását,
kimenetelét. A gyors és lassú progresszorokban
végzett vizsgálatok segítettek felszínre hozni
néhány ilyen drámai különbséget. Ugyanakkor
más genetikai variációk sokkal kifinomultabbak,
nehezebben megfoghatók, és számuk megle
hetõsen nagy. Azoknak a mechanizmusoknak
a megértése, amelyekkel a genombeli különbségek hatnak, új terápiás és megelõzõ
stratégiák felismeréséhez vezethetnek, de
ezek megvalósításáig sok tennivaló van
még. A jövõben hasznos lehet genetikai
profilokon alapuló, bizonyos rétegeket érintõ
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