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Kutatócsoport, ügyvivő-szakértő

Aktuális kutatási tevékenység
Csoportunk  az  adaptív immunfelismerés  bioinformatikai  vizsgálatával foglalkozik.  Az
elmúlt években különösen nagy figyelmet fordítottunk a HLA-I-molekulákra, melyek
szerepe a humán sejtekben képződő fehérjék fragmenseinek bemutatása specifikus
citotoxikus T sejtek felé.  Vírusfertőzés, illetve a sejt  genetikai állományában lezajlott
változások  esetén  a  HLA-kötött  peptidek  között  idegen  szekvenciák  is
megjelenhetnek, melyek veszélyjelként szolgálhatnak citotoxikus T sejtek számára.
A  HLA-I  fehérjék  a  humán  populációban  rendkívül  nagy  diverzitást  mutatnak.  E
variánsok peptidkötő specificitása eltérő lehet. Munkánk során egyrészt az eltérő HLA-
variánsok hatásait vizsgáljuk az azokat hordozó egyének klinikai kimenetelére fertőző-
és  tumoros  betegségekben,  másrészt  a  HLA-I  rendszert  megkerülő  „evolúciós



stratégiákat” keresünk különböző kórokozók genetikai állományában. Ezen jelenségek
felderítésében  segítségünkre  vannak  olyan  számítógépes  algoritmusok,  melyek  az
évek során felhalmozódó in vitro kötési adatok alapján képesek előrejelezni, mely HLA-
variánson  keresztül  „mit  lát”  az  adaptív  immunrendszer  egy  fertőzött,  illetve
rendellenesen viselkedő mutáns sejtből.
Az elmúlt 2 évben a csoportunkban alkalmazott számítógépes immunológiai eszköztár
(R programnyelv, NetMHCpan algoritmus, BLAST és további bioinformatikai szoftverek)
segítségével a SARS-CoV-2 mutációinak HLA-I mediált adaptív immunfelismerésre való
hatásait  vizsgáltam.  A vírus  genetikai  állományában megjelenő változásokat  a  C U→
nukleotidcserék  dominálják,  melyek  jelentős  részét  a  veleszületett  immunitás
APOBEC3  enzimeinek  aktivitása  generálhatja.  Munkám  során  azt  vizsgálom,  vajon
szervezetünk  e  saját  mutagén  faktora  milyen  irányba  tolja  el  a  kórokozó  adaptív
immunfelismerését,  illetve felfedezhető-e evolúciós kapcsolat az APOBEC3 enzimek
működése és különféle HLA-variánsok aminosav-specificitása között.
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