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Sunu Akışı
• Tanım

• MHC Tipleri

• MHC Genleri ve Proteinleri
– Sınıf I
– Sınıf II
– Sınıf III

• HLA Tiplendirilmesi
– SSO
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GİRİŞ
Çocukluk çağında görülen birçok otoimmun, 
allerjik, infeksiyon yada çeşitli malign 
hastalıklarda, hastalığın seyri açısından bireyler 
arasında belirgin farklılıkların olduğu 
bilinmektedir

Bu farklılıkların hastalığı oluşturan etkenlerle 
ilgili olduğu gibi, bireylerin HLA doku uygunluk 
antijenlerinin yarattığı cevabın farklılığını 
oluşturan genetik çeşitlilikle de ilgili
olduğu ortaya çıkmıştır.



TANIM
• HLA (insan lökosit antijeni) insanlarda majör 

histokompatibilite (MHC) için kullanılan bir terimdir

• HLA tipleri; ilk olarak organ ve doku 
transplantasyonunda önemi anlaşılmıştır

• MHC kompleksi, antijeninT lenfositlere sunulması ve T 
hücrelerin konağın kendine ait olan ve olmayan 
molekülleri ayırmasında önemli ve birbirine bağlı 
genler serisidir

• Bu yolla, immün sistem immünolojik saldırıdan 
korunması gereken molekül ve dokuları, uygun 
hedefler olan patojenik mikroorganizmalardan ayırır



• T hücreleri direk antijenlerle değil ancak MHC ile 
birleşmiş antijenleri taşıyan hücreler ile temasa 
geçebilirler. 

• T lenfositlerin yabancı antijenleri tanıması ancak MHC 
molekülleri hücrelerin yüzeylerine tutunduklarında 
olabilir. Bu T hücrelerinin aktivasyonunu da sınırlar. 

• T hücresinin antijen reseptörü, peptid bağlı ve MHC 
molekülünün amino asit yan zinciri ile temasa girer



MHC TİPLERİ

– MHC molekülleri 3 sınıfa ayrılmaktadır
• Sınıf I- hemen hemen nükleuslu tüm hücrelerin 

yüzeyinde ekspresse olmakta

• Sınıf II-başlıca antijen sunan hücrelerde 
(makrofajlar, dentrik hücreler ve B-hücrelerde-)

• Sınıf III- kompleman sistemin komponentlerini içeren 
immün fonksiyonda rol oynayan değişik proteinleri 
kodlamaktadır

– C2,C4, Faktör B &TNF



HLA GENLERİ
• HLA 

– Sınıf I genleri 
• HLA-A,
• HLA-B 
• HLA–C

– Sınıf II genleri 
• HLA-DR,
• HLA-DQ 
• HLA-DP

– Sınıf III genleri 
• C2, C4 kompleman proteinleri, sitokrom 21-

hidroksilaz, faktör B



C4 Bf C2

•HLA’yı kodlayan genler;

•6p üzerinde 4.2 Mb yer kaplamaktadır

•Kodominant kalıtım göstermekte



FARKLI HLA ALLELLERİ

– Sınıf I- HLA A       451 allel
HLA  B      782 allel
HLA  C      238 allel

– Sınıf II- HLA DR   525 allel
HLA DQ   105 allel
HLA DP   147 allel
HLA DM   11 allel
HLA DO   21 allel



WHO’YA GÖRE 
İSİMLENDİRME

Terminoloji Rakam 
sıra no.

İfade ettiği bilgi

HLA HLA bölgesini ifade eder ve bir HLA genine ön ek 
olarak kullanılır

HLA-DRB1 Belli bir HLA lokusu Ör: DRB1
HLA-DRB1*13 1-2 Spesifik bir antijeni (Ör:DR13) kodlayan bir allel 

grubunu tanımlar
HLA-DRB1*1301 3-4 Spesifik bir HLA alellini tanımlar (DR13 ün 01 

alelli)
HLA-DRB1*1301N 5/9 Eksprese edilmeyen (Null) bir alelli gösterir, L 

harfi ise zayıf ekspresyon işaretidir
HLA-DRB1*130102 5-6 Sessiz (Sinonim) mutasyonu olan bir alelli ifade 

eder
HLA-DRB1*13010102 7-8 Kodlama bölgesi (ekson) dışında mutasyonu olan 

bir alelli gösterir
HLA-DRB1*13010102N 5/9 Kodlama bölgesi dışında mutasyonu olan Null bir 

alelli gösterir



HLA PROTEİNLERİNİN YAPISI

• Bütün omurgalı organizmalarda HLA antijenleri 
polimorfik hücre yüzey proteinleridir, peptidleri T 
lenfositlere sunmakta ve bu nedenle spesifik T-hücre 
immün yanıtı etkilemektedir

• HLA sınıf I ve II antijen formları yapısal olarak 
membranla birleşmiş heterodimer yapıdadır; 
– herbiri Ig süperailesi ile homoloji gösteren iki 

membran-proksimal domaini ve

– Peptit bağlayıcı bölgesi olan iki membran-distal 
domainden oluşmuştur



HLA 
• HLA SINIF I ANTİJENLERİ

– β2 mikroglobülin olarak adlandırılan
sabit hafif bir zincir ve

– polimorfik ağır bir zincirden

• HLA SINIF II ANTİJENLERİ
– Bir çift polimorfik proteinlerden 

oluşmuştur
• α veya ağır zincir
• β veya hafif zincir



HLA SINIF I PROTEİNLERİ

• 338 a.asit kodlayan α zinciri 3 bölgeye 
ayrılır (α1, α2 ve α3);

– Ekstrasellüler hidrofilik bölge (1-281 
a.asit) 

– Transmembran hidrofobik (282-306 
a.asit) bölge

– İntrasellüler hidrofilik (307-338 
a.asit) bölgelerdir

– α1 ve α2 çok polimorfik sınıf I 
bölgeleridir ve beraber oluk benzeri 
peptid bağlayıcı alanları 
oluşturmaktadır



• α3 domaini β2
mikroglobuline nonkovalent
olarak bağlıdır

• β2 mikroglobulin;
– 15 kr.da kodlanmakta ve 
– Çok az polimorfik 

• Yapısal olarak α3 domaini ve  β2 mikroglobulin, Ig 
superailesindendir. DNA ve protein düzeyinde 
homoloji gösteren sellüler etkileşimi kapsayan 
protein grubudur



• HLA sınıf I antijenlerinin korunmuş domain 
kompozisyonu gen organizasyonu ile paraleldir

– 1. ekzon: 20 a.a oluşan ve daha sonra kaldırılan, ER 
içinde yeni oluşan sınıf I proteinlerini yönlendiren 
baş peptidi kodlamaktadır

– Ekzon 2, 3 ve 4: sırasıyla α1, α2 ve α3domainleri 
kodlamakta

– Ekzon 5: bağlayıcı peptid, transmembran bölgesi ve 
sitoplazmik kuyruğun ilk 7 rezidüsünü

– Ekzon 6 ve 7: geri kalan kısımları kodlamaktadır



GEN ORGANİZASYONU VE HLA 
SINIF I BÖLGESİNİN 

LOKALİZASYONU

• Tespit edilmiş HLA sınıf I geninden sadece HLA-A, 
HLA-B ve HLA-C çekirdeği oluşturduğundan klasik 
HLA sınıf I genleri olarak adlandırılmakta

• Bu genler çok yüksek oranda polimorfiktir ve hemen 
hemen tüm çekirdekli hücrelerde ekspresse edilmekte

• En azından HLA-A ve HLA-B intrasellüler antijenlere 
karşı T hücre yanıtını sınırlandırmaktadır

• Ayrıca HLA-C genlerinde özellikle antijen bağlayıcı 
bölgede polimorfizm derecesi belirgin şekilde HLA-A 
ve HLA-B genlerinden daha düşüktür



DİĞER SINIF I GENLERİ
• Diğer sınıf I genleri az/hiç polimorfizm 

göstermemektedir

• Bunlar “nonklasik” sınıf I genleri (HLA-E, -G ve –F) 
transkript olmakta ve gen ürünleri β2 mikroglobulin ile 
ilişkilidir

• Bununla birlikte bu proteinlerin fonksiyonu kesin 
olarak bilinmemektedir
– Nonpolimorfik HLA-G genleri yalnızca erken 

gestasyonda sitotrofoblastlarda –klasik HLA sınıf I 
proteinlerinden yoksundur- ekspresse olduğu ve 
maternal-fetal yüzeyin korunmasında görev aldığı 
düşünülmektedir



– HLA-E molekülü NK hücrelerde yürütülen 
sitotoksisitenin inhibisyonu ile ilişkili

– HLA-H geni transkript edilmekte ama yapısal 
anormalliklerinden  (α3 ve α2 domaininde 
frameshift mutasyonları) dolayı fonksiyonel 
olmadığı düşünülmektedir



HLA SINIF I GENLERİNDE 
POLİMORFİZM

• Klasik HLA Sınıf I’in anahtar özelliği olağanüstü 
derecede polimorfik özelliklerinin olmasıdır

• Bu özellik çok sayıda antijenik peptidlerin tanınmasını 
mümkün kılmaktadır

• HLA-A geninde polimorfizmin spesifik bir özelliği bir 
tek genin predomoninant olması
– HLA-A2 Kafkasyalı bireylerde %50 oranda 

bulunmaktadır
– Akdeniz Bölgesi’nde en yaygın olarak görülen 

antijen HLA-BW6 olup, frekansı %75.38’dir



• HLA-A, -B ve –C’nin korunmuş rezidüleri de 
bulunmaktadır
– 330 rezidülü ağır zincirin 62 rezidüsü:

• α3 domainninde
• Transmembranda
• Sitoplazmik kısımda bulunmuştur

• Tersi olarak polimorfik pozisyonlar
– α1 ve α2 domainlerinde bulunmaktadır



• Allellik polimorfizmlerin çoğu α1 ve α2 domainlerin 
membranın distalinde toplanmıştır

– Peptid bağlayıcı bölgeyi oluşturan ve T hücrelerinin 
antijen reseptörlerinin bağlandığı yerdir

• Bu domainlerde 182 rezidünün %50’si polimorfiktir

• Bu polimorfik bölgeler bütün bilinen allellerle 
karşılaştırıldığında sadece 2 veya 3 a.a benzer 
bulunabilir

HLA SINIF I GENLERİNDE 
POLİMORFİZM



• Bu nedenle HLA sınıf I (ve Sınıf II) genlerinde 
polimorfizm sonucunda 

– a.asitlerin büyüklüğü, yükü, polaritesi ve 
hidrofobilikteki değişimler proteinlerin fonksiyon 
merkezini oluşturmaktadır

– Ki bu özelikler HLA molekülü için 
• Antijenik peptidler ve
• Antijene spesifik TCR’leri ile etkileşimi 

etkilemektedir



HLA SINIF I MOLEKÜLLERİNİN 
KRİSTAL YAPISI

• HLA-A2’nin Ig benzeri α3 
domaini ve β2 
mikroglobulin molekülü

– 2 Anti paralel β kıvrımlı 
yaprak, disülfit 
bağlarıyla birleşmiştir



• α1 ve α2 domainleri 
“intramoleküler 
dimerizasyon” olarak 
isimlendirilen simetrik 
yapıya sahiptir



HLA SINIF I
• Sınıf I molekülünün en dışında yer alan 

oluk 8-9 a.asit uzunluğunda olan yarı 
sindirilmiş protein parçaları için 
bağlanma bölgesi olarak görev yapar

• Bu peptidler, yeni sentezlenen sınıf I 
moleküllerine yüklenirler ve sonra β2-
mikroglobulin ile birlikte, antijen sunan 
hücrelerin yüzeyinde T hücrelerine 
sunulurlar



• MHC Sınıf I molekülleri 
CD8 ekspresse eden T 
hücrelere oligopeptid 
sunduğu bilinmektedir

• Eğer kendine ait bir 
protein ile karşılaşırsa bu 
antijen ya tanınmaz yada 
tölerans gösterilir, 
yabancı bir antijen ile 
karşılaşırsa CD8+ T 
hücreler aktive olurlar



• Sınıf I ile molekülleri tanıtılan antijenler genellikle 
endojen proteinlerden meydan gelmiştir
– Yabancı endojen antijenler

• Viral proteinler,
• İntrasitozolik bakteri antijenleri
• Tümör spesifik antijenler

• Antijen için T hücre reseptörleri timus tarafından 
hem kendi antijen bağlı oluk içindeki peptid, hem de 
kendi MHC molekül için özel elementler olan tekli 
bağlayıcı bir bölge ile tanınmak üzere seçilirler



Endogenous Pathway



SINIF II MOLEKÜLLERİ
• Sınıf I moleküllerinin 

tersine; her iki zinciri 
MHC genlerinde 
kodlanmaktadır ve her 
ikiside hücre zarını 
penetre eden integral 
hücre zarı proteinidir

• Sınıf II’nin membrana 
yakın α2 ve β2 alanları;

– Paralel olmayan β
kıvrımlı yapraktan 
oluşmakta ve zincirler 
arası disülfit bağı 
içermektedir



SINIF II MOLEKÜLLERİ-2
• α1 ve β1 alanları T lenfositlere sunulmak üzere antijen 

bağlayan oluk oluştururlar

• Sınıf II moleküllerinde antijen sunumu;
– CD molekülü koekspressiyonu yardımı ile antijene 

özgül T hücre reseptörüne sunulur

• Bunun dışında sınıf II bağlayıcı peptidlerin sunduğu 
proteinler genellikle hücre dışı sentezlenmektedirler 
(Ör, birçok bakteri patojeni)

• Daha sonra oligopeptidler içerisinde işlenmekte ve 
endozomal taneler içerisinde sınıf II zincirleri ile üçlü 
kompleks içerisinde bağlanır ve bu komleks hücre 
yüzeyine aktarılır



HLA SINIF II PROTEİNLERİ
• Sınıf II MHC molekülü ve peptit-antijenin tanınması 

için CD4+ T-hücre reseptörleri gerekmektedir



• Domain organizasyonları ve antijen bağlama bölgeleri 
büyük ölçüde Sınıf I’e benzemektedir
– Sınıf I molekülleri gibi antijenik peptidleri 

bağlamakta ve spesifik antijen reseptörleri olan T 
hücrelerine sunmaktadır

• Sınıf II moleküllerinin antijen prosess yolunun farklı 
olması, sınıf I moleküllerinden çok farklı immün tanıma 
rolüne sahip olmasını sağlamıştır



• Sınıf II molekülleri dominant olarak immün yanıtı 
regüle eden spesifik hücre tipleri arasında etkileşimi 
sağlamaktadır
– B hücreleri
– Aktive T hücreleri
– Dentritik hücreler
– Makrofojlar

• Genellikle sınıf II’leri negatif birçok hücre tipinde (T 
hücrelerinin çoğu dahil) Sınıf II proteinlerinin 
ekspressiyonu 
– INF-γ (Lymphokines interferon γ ve 
– TNF- α (Tümör nekrozis faktör α) ile uyarılabilir

HLA SINIF II PROTEİNLERİ



• Sınıf II proteinlerinde DR, DQ ve DP olarak 
adlandırılan 3 izotopu tanımlanmıştır

• Genellikle bir sınıf II molekülü aynı izotopun α ve β
zincirlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur

– Bununla birlikte transfeksiyon deneylerinde α ve β
zincirlerinin karışık izotoplar oluşturduğu 
gösterilmiştir
• DRα zinciri ile DQβ zinciri “hibrid” molekül 

oluşturabilir



– Bundan dolayı sınıf II moleküllerinde 
heterodimerik antijen bağlama alanlarının 
sayısı artış göstermektedir

– Böyle interizotopik çift formasyonu sadece 
spesifik alleler arasında oluşmaktadır

– Böyle hibrid sınıf II molekülleri MHC ile 
ilişkili otoimmün hastalıklarda önemli rolü 
olabilmektedir



HLA SINIF II GENLERİNDE 
POLİMORFİZM

• Bütün ekspresse olan sınıf II genleri (DRA ve DRB4 
hariç) polimorfiktir

• Polimorfizmlerin dağılımı HLA sınıf I genlerinde olduğu 
gibi HLA sınıf II genlerinde de tespit edilmiştir



HLA SINIF II GEN 
ORGANİZASYONU VE YERLEŞİMİ

• Bu sınıf içinde fonksiyonu bilinmeyen ve immün 
sistemle ilgisi olmayan genler de  tespit edilmiştir

• Antijen prosessingde TAP1, TAP2, LMP2 ve LMP7 
genleri tespit edilmiştir:
– TAP1 ve TAP2 genleri ATP’ye bağlı membran transporter 

proteinleri kodlamakta
– Bunlar sınıf I moleküllerin doğru bir şekilde toplanması  ve 

ER’a peptidlerin transportunda rol oynadığı düşünülmektedir 
– TAP2 ve TAP7 genleri büyük proteazların subünitlerini 

kodlamakta ve sitozolde antijenik proteinlerin proteolitik 
parçalanmasında rol oynadığı düşünülmektedir

• Bunların dışında bir çok gen bulunmakta ama 
fonksiyonları henüz anlaşılmış değildir



Hücrenin içinde patojenler ve onların ürünleri ya 
sitozolde ya da vezikül çinde bulunur

Çoğunlukla 
virüsler ve 

bazı 
bakteriler

Çoğunlukla 
bakteri, 
yaygın 
bakteri 
ürünleri 

Bakteri, 
bakteriyel 
ürünler, 
virüsler 

uygun T hücresi tarafından tanındıktan sonra



Exogenous Pathway



MHC SINIF III GENLERİ
• HLA Sınıf III bölgesi Sınıf I ve Sınıf II bölgesi 

arasında ~1Mb uzunluğunda
– Kompleman sistem komponentleri

• C2, C4 (C4A ve C4B izotopları), Faktör B genleri
– 21-hidroloksilaz geni
– Üç HSP-70 geni
– İki TNF geni 

• TNFα ve TNFβ
– Fonksiyonu bilinmeyen BAT (HLA B ile birleşmiş 

Transkriptler) ve G genleri bulunmaktadır



Disease
Associated 

alleles

Frequency in
Relative 

risk
Patients Control

Ankylsoing spondylitis
Reiter’s disease
Acute anterior uveitis
Psoriasis vulgaris
Dermatitis herpetiformis

B27
B27
B27
CW6
DR3

9
79
52
87
85

9
9
9
33
26

87.4
37.0
10.4
13.3
15.4

HLA ve HASTALIKLARLA 
İLİŞKİSİ



HLA TİPLENDİRMESİ

• SEROLOJİK

• MOLEKÜLER



• Kullanılan moleküler tanı yöntemlerindeki gelişmeler, 
organ ve doku nakillerinde önemi olan Sınıf I ve Sınıf II 
alellerin belirlenmesini kolaylaştırmıştır

• Moleküler yöntemlerin avantajları: 
– Özgün, esnek olmaları, 
– Yeni aleller tanımlandıkça yeni reaktiflerin 

geliştirilebilmesi,
– İstenen duyarlıkta çalışma yapabilecek seçeneklerin mevcut 

olması, 
– Çalışmalarda canlı hücre gerektirmemesi, 
– Bireyin hastalık ya da tedavi durumundan etkilenmemesi, 
– Serolojik ve hücresel yöntemlere göre otomasyona daha 

uygun olması,
– Eş zamanlı olarak çok sayıda örneğin çalışılabilmesi,
– HLA genlerindeki tüm çeşitliliklerin gösterilebilmesi,
– Serolojik olarak tanımlanamayan alellerin tanınabilmesi 



PCR’A DAYALI YÖNTEMLER
• SSO (Sequence Specific Oligonucletide Hybridisation)

– Tüm lokusu içine alacak şekilde primerler seçilirken

• SSP (Sequence Specific Priming)
– sadece bir alel ya da alel grubuna özgün DNA 

segmentlerinin çoğaltılabileceği primerler kullanılır

• SSCP (Sequence Specific Conformational 
Polymorphism veya Heterodupleks Analysis)
– Çoğaltılmış olan DNA’nın denatüre edilerek 

elektroforezi sırasında hareket farklarının bilinen 
alellerin hareketi ile karşılaştırılarak tespit 
edilmesi prensibine dayanmaktadır

• DİZİ ANALİZİ



SSP İle Yapılmış Bir Çalışmanın Görüntüsü



• Son yıllarda geliştirilmiş olan bir teknikte aynı reaksiyon 
tübünde bulunan 100 farklı renkte floresan veren 
boncuğun herbirine farklı problar bağlanarak floresan 
ölçümüne dayalı tiplendirme yapılabilmektedir

• HLA sınıf II için genellikle en polimorfik olan ekson 2, 
sınıf I için ise ekson 2 ve 3’e yönelik primer setleri 
kullanılmaktadır

SSO İle Yapılmış Bir Çalışmanın Görüntüsü



SONUÇ OLARAK
• İmmun sistem üzerine genetik etkinin yaklaşık %50’si 

HLA genlerinden gelmektedir

• 20 000 ilişkisiz insanın sadece 2 tanesinde şans eseri 
6 ana HLA geni için eşleşme görülür

• Organ/doku nakli planlanan alıcı-vericiler için HLA-A,B 
ve DR lokus alellerinin tiplendirilmesi gerekir

• Etnik kökeni farklı bireylerin HLA DNA dizi analizi 
çalışmalarının sayısının artması ile bu sayı her geçen 
gün artmaktadır


