
A szervezet védekező rendszere 
• Passzív: 

– Mechanikai: Bőr, könny, nyál, Nyálkahártya: nyálka, csillók 

– Kémiai: Bőr, könny, nyál: keratin, olajsav, lizozim; izzadság, gyomornedv: 
savas pH 

– Biológiai: Természetes bőr és bélflóra: kompetíció, toxinok 

 

•Aktív 
–A természetes immunitás (nem adaptív immunválasz) 

– olyan molekulák váltják ki, amik csak patogénekben 
fordulnak elő 

– A szerzett immunitás (adaptív immunválasz) 

– speciális molekulák, un. antigének váltják ki  



A természetes immunitás indukciója 

• Patogénekre jellemző molekulák felismerése 
mintázatfelismerő receptorokkal (LPS Gram-negatív bacikban, Tejkolsav minden baci 

falában, Mannán élesztőgombák falában, Jellemző bakteriális DNSszekvencia, Dupla szálú RNS egyes vírusokban ) 

• Szöveti makrofágok/hízósejtek által 
– A receptorkötés hatására aktiválódnak 

– Citokineket termelnek (IL-1, TNFα)  
1. gyulladás- és  

2. lázkeltők, valamint  

3. aktiválják a komplement rendszert.  

Hízósejtekből gyulladáskeltő hisztamin szabadul fel. 

– Akut fázis válasz 

– Kemokineket teremelnek:  
• kemotaxis,  

4. fagocitáló granulociták és monociták vonzása.  

• Legyorsabban a neutrofilek, később a monociták, legkésőbb limfociták(kb. 24 
óra) érkeznek a fertőzés helyére. 



A természetes immunitás indukciója 

• Vírusfertőzőtt/sérült sejtek reakciói 
– Vírusellenes anyagok (interferonok: akadályozzák a 

fehérjeszintézist, így a vírus szaporodását) 

– A sérült membránból prosztaglandinok (láz, értágítás), 
leukotriének (fehérvérsejtek vonzása) szabadulnak fel. 

5.Az MHCI eltűnik a sejtfelszínről. Ezt a NK sejtek fogják 
felismerni és elpusztítani. 

 

A felsorolt következményeket  
1. láz,  

2. gyulladás,  

3. komplement rendszer aktiválódása (alternatív úton),  

4. fagocitózis (mintázatfelismerő receptorokon át),  

5. NK sejtek aktiválódása  

nem specifikus válaszreakcióknak nevezzük. 



Gyulladás és láz 
Gyulladás 
• Gyulladási mediátorok hatására. 

• Forrás: sérült sejtek, makrofágok, hízósejtek, bazofilek… 

• Következmény: értágulat és permeábilitás-fokozódás 

• Cél: Elősegíti az immunsejtek, és vérfehérjék kilépését  

Láz 
• Patogének által termelt toxinok és a makrofágok által termelt 

pirogén anyagok hatására. 

• Következmény: A hőszabályozó központban a „kell érték” megnő. A 
szervezetben fűtő-folyamatok indulnak meg: Didergés, fokozott 
keringés stb. 

• Cél: A láz fokozza az immunrendszer aktivitását (és egyes kórokozók 
hőérzékenyek). 

• Az extrém magas láz egyértelműen káros. 

• A láz elmúltával hűtő-folyamatok indulnak meg: Izzadás 
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Komplement rendszer 

Számos fehérjéből álló kaszkádrendszer 
•Klasszikus aktivációs út: antigén-antitest kötés 

•Alternatív aktivációs útvonal: a baktériumok 
poliszacharid burka 

– A két útvonal a C3 aktiválásával egyesül 

•Funkció 
1. Litikus komplex keletkezik (a sejt elpusztítása) 

2. Gyulladási folyamatot serkenti 

3. A fagocitózist gyorsítja (opszonizáció) 



A komplement rendszer 1. 
1. C1 antigénkötés hatására aktiválódik 

2. C1 aktiválja C2-t és C4-t 

3. C2aC4b ≡ C3 konvertáz  (aktiválja 
C3-at) 

4. C2aC4bC3b ≡ C3/C5 konvertáz 
(aktiválja C5-öt és mégtöbb C3-at) 

5. C5b C6 és C7 segítségével dokkolódik 

6. C8, majd több C9 kötődik köréjük 

7. C9-ből litikus gyűrű keletkezik 

•http://www.blink.biz/immunoanimations/index1.html 

http://www.blink.biz/immunoanimations/index1.html
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Fagocitózis 
• Mikrofágok=granulociták 

ők érkeznek leggyorsabban a helyszínre 

fő funkciója a baktériumok, gombák és más idegen 
sejtek/anyagok fagocitózisa és elpusztítása/lebontása. 

• Makrofágok =monociták 
Lassúbbak.  

Egyéb feladataik: 

1. Az elhalt baktériumok és granulociták eltakarítása  
(sebgyógyulás) 

2. A T limfociták aktiválása, mint antigén-prezentáló 
sejtek (APC) 

• Dendritikus sejtek 
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Az MHC molekulák 

• Intracelluláris receptorok, amik az IC előforduló 
különféle peptideket megkötik, majd a képződött MHC-
peptid komplexek megjelennek a sejtmembránban. 

• Az MHC molekulák nem tesznek különbséget saját vagy 
testidegen (vírus-, baktérium-, vagy allergén-eredetű) 
fehérjék között.  

• Az MHC molekulába ágyazott peptidek sejtfelszíni 
mintázata ezáltal az adott sejt normális vagy kórós 
külső-belső környezetét tükrözi.  

• Az MHCI komplex minden testi sejten előfordul 
(antigénprezentáló sejteken is!), az MHCII viszont csak 
az antigénprezentáló sejteken van.  



Antigén-prezentálás: APC 

• Dendritikus sejtek: 
– A legfontosabb APC sejtek. Csontvelői eredetűek. 

– Direkt kontaktusban a külvilággal: Bőrben, orr- tüdő- gyomor- és 
bél-nyálkahártyákban telepszenek meg. 

– A fagocitózis során keletkező kisebb molekulákat MHC II-höz 
kötik és a membránjukba helyezik. 

– A nyirokereken át nyirokcsomókba vándorolnak, ahol aktiválják a 
T limfocitákat 

• makrofágok (és a B limfociták) 
– szintén APC-k (is), de aktiváló képességük kisebb 
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T limfociták 
• Fejlődésük korai szakaszában a csecsemőmirigybe (timusz) 

vándorolnak 

• TCR (T-sejt receptor) 
– A Tsejt-receptor csak MHC-hez kötött antigéneket ismer fel. 

– A Tsejt receptorok antigén-kötése tehát sajátsejt-felismeréshez kötött. 

– Képességüket, hogy különbséget képesek tenni a saját és az idegen MHC 
molekulák között, a tímuszban zajló „tanulási folyamat” során nyerik.  

– Csak azok a T-sejtek kerülhetnek a keringésbe, amelyek a saját MHC-t 
felismerik (pozitív klónszelekció), de a „saját MHC-saját fehérje” 
komplexeket tolerálják (negatív klónszelekció). 

– Folyamatosan keletkeznek, ám csak töredékük  

(5-10%) érik meg 

• „Sejtes immunválasz” 
– vírusok, tumorsejtek, idegen sejtek (szervátültetés) 

– és antigénprezentáló sejtek felismerése 
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Exogén antigén felismerése 
Az antigénprezentáló sejtek (APC) antigén-MHC II 
komplexét TH sejtek ismerik fel. A kötődés a TH-sejt 
aktivációjához vezet 

TH sejt aktiváció (a kötődést követő pát óra múlva 
szétválnak) 

– Osztódás, monoklonáris populáció 

– citokineket termel 
• B sejtek aktiválása (humorális válasz) 

• TC sejtek serkentése (sejtes válasz) 

• Az aktivált TC sejtek sejt-sejt kontaktus útján pusztítják el azokat 
a sejteket, melyek az őket aktiváló APC-vel azonos antigéneket 
hordoznak. 

• Az aktivált B sejtek antitesteket termelnek 

• Az aktiváció során azonos receptorral rendelkező memóriasejtek is 
létrejönnek. 
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Endogén Ag felismerése 

• Antigénprezentációra tulajdonképpen minden sejt képes. 

• A vírussal fertőzött vagy rákos sejtek fragmentálják 
az idegen anyagot, MHC I-hez kötik és a 
sejtmembránba juttatják. 

• Ezeket a sejteket a citotoxikus T sejtek ismerik fel és 
pusztítják el. 

• A sejtes immunválasz végrehajói 

• TC-sejt aktiváció 
– citotoxikus és a sejt apoptózisát indukáló anyagokat választ ki 

(pl. perforin). 



Citotoxikus („killer”=gyilkos) T sejtek 
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Neutrális Killerek 
Máskor a fertőzött/rákos sejtek felszínéről eltűnik az 
MHC. Ezeket a sejteket a NK sejtek ismerik fel és 
pusztítják el. (A „sajátot jelentő” MHCI hiányát érzékeli.) 

• Kicsit nagyobb méretűek 

• Nincs antigénfelismerő receptor 
– Limfocita-eredetű, de nincs 

antigénfelismerő receptora 

– Ezért a természetes immunitás 
szereplőjének tekintjük. 

– Az antitestet köti (ADCC) 

• Aktiváció hatására a citotoxikus 
granulumok tartalma ürül. 

• Lizissel vagy apoptózis 
indukálásával 



B limfociták 
• A bursa fabriciiban (madár) / csontvelőben (emlős) zajlik 

antigén-független fejlődésük (klónszelekció). 

• B sejt receptor (BSR):  
– Egy immunoglobulin (Ig) molekulából (ellenanyagból) és az ahhoz nem kovalens 

kötéssel kapcsolódó, a sejten belüli jelátvitelt biztosító polipeptid láncokból 
áll. 

• Az érett B sejtek a keringésbe jutnak, és betelepítik a 
perifériás nyirokszerveket: köztük a lépet és a nyirokcsomókat. 
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B limfociták működése 
• Ha a B sejtek nem találkoznak receptorukhoz kötődni 

képes antigénnel, pár nap után elpusztulnak.  

• Ellenkező esetben, antigén-kötést követően 
– a BSR-kötött antigént felveszik, lebontják, és MHC-II-höz 

kötve bemutatják a TH sejtek számára (Azaz APC-ként 
működnek). 

– Az így aktivált TH sejtek citokineket termelnek amik serkentik 

1. a B sejtek klonális szaporodását 

2. ellenanyag-termelő plazmasejtté való alakulását 

Ellenanyag: Nem membránkötött, a B sejt-receptorral megegyező 
antigén-kötőhely 

3. memóriasejtekké alakulását.  

Szomatikus hipermutációk. 

Az antigénhez legerősebben kötődő antitestet termelő B sejtek 
szaporodnak el, és közülük néhány évtizedekig fennmarad 
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Antitest-funkciók 

1.Neutralizáció: 
Kötődése akadályozhatja 

• a vírus sejtbe történő behatolását  

• a baktériumok mozgását  

• a mérgező molekulák sejtekbe 
történő felvételét. 

2.Opszonizáció:  
fokozza a fagocitózist. 

3.Lízis indukálása:  
A komplement rendszer aktiválásának 
klasszikus útja 
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Immunglobulin-hatások 



Immunglobulinok 
• A konstans régió alapján öt féle 

 

 

 

 

 
 

 
• IgG: A leggyakoribb, átjut a placentán (a többi nem) 
• IgA: A nyálkahártyák alatti nyirokszövetben (MALT). 

• IgM: A leggyakoribb B sejt receptor 

• IgD: Leginkább éretlen B sejteken, membránkötött 

• IgE: Gyulladásos folyamatokban szerepel, bazofil granulocitákhoz, és 
hízósejtekhez kötődik. 



Aktív és passzív immunizáció 
• A passzív immunizáció során más szervezetben termelt 

ellenanyagot juttatnak a szervezetbe.  
– Azonnali hatás, átmeneti védettség 
– Pl. az újszülötteknek az anyatejben található IgA ad védettséget. 

– Vagy amikor az Rh negatív anya szervezetébe a magzati vérrel bekerülő 
Rh pozitív vérsejteket kell semlegesíteni. (anti D injekció) 

• Az aktív immunizáció során elölt/legyengített kórokozót 
vagy annak darabját juttatják a szervezetbe.  
– Lassan kialakuló, de tartós védettség 

– Memóriasejtek kialakulásának indukálása 

• Antigén-variancia! 
– Számos vírus védekezik az immunrendszerrel szemben úgy, hogy az antigénjei 

folyton változnak. A mutált vírussal szemben a régi ellen termelt antitestek 
kevésbé hatékonyak. Az humán influenza pl. ilyen, ezért kell minden évben újra 
oltani. 

– A humán vírus és egyes állati vírusok között néha géncsere történik. Ez olyan 
mértékű hirtelen változás, hogy a régi antitestek teljesen hatástalanok! Súlyos 
járvány törhet ki. Pl. Spanyolnátha 

 



Szerzett immunitás 
• Primer immunválasz pár hét, szekunder pár nap!  

A megfelelő receptorral rendelkező limfocita és az antigén találkozásához, a limfociták 
osztódásához és differenciálódásához időre van szükség, ezért a szerzett immunitás 
nem azonnal, hanem csak 1-2 hét után válik teljessé.  

• Többedszeri antigén expozíció esetén a B memóriasejtek azonnal 
nagymennyiségű ellenanyagot termelnek. 

Első immunválasz 
A antigénre 

Második immunválasz A antigénre 
Első immunválasz B antigénre. 

A antigén bejut a 
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A és B antigén bejut 
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Az immunműködés áttekintése 



Immunológiai kórképek 

• Allergia 
– Az immunrendszer túlérzékenységi reakciója. 

• Autoimmun betegség  
– immunrendszer elveszti a saját antigénnel 

szemben kialakult toleranciáját 

• Immunhiányos betegségek 
– AIDS 

• Látens fertőzés 
• Rák 
• Szövet és szervátültetés 



Túlérzékenységi reakciók, I-es típus  
• Az immunrendszer az antigén eliminációja folyamán a 

szervezetet károsítja. 
– Főleg a nyálkahártyán keresztül bejutó un. allergénekre alakul ki: 

virágpor, állatszőr stb.  

– Anafilaxiás reakció: az IgE-antigén komlex hatására a hízósejtek 
és bazofil granulociták degranulálódnak. 

– anafilaxiás sokk 

– asthma bronchiale 

– rhinitis allergica (szénanátha) 

– atopias dermatitis (ekcéma) 
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Túlérzékenységi reakciók, II-es típus 
• Sejtfelszíni antigén-IgG 

reakció 
• Mindig egyes sejtek felszíni 

antigénjei ellen irányul, ezért 
csak egyes szerveket, szöveteket 
károsít. 

 

 

 
– inkomptibilis vértranszfúzió 

– Autoimmun reakciók egyes 
szövetek ellen (ld. később) 



Túlérzékenységi reakciók, III-as típus 

• Arthus típusú allergia 
• A fertőzésre adott immunválasz során 

keletkező antigén-antitest komplex az 
antitestek túlsúlya miatt lokálisan 
kicsapódik vagy ha az antigén van 
túlsúlyban a keringésbe kerül és a 
kiserekben rakódik le. 

 

 
– polyarteritis 

– glomerulonephritis 



Túlérzékenységi reakciók, IV-es típus 

• Késői immunválasz 

• Az APC sejtek veszik fel az antigént, majd TH és TC 
sejteket aktiválnak. A prezentáló sejt pusztulása szöveti 
károsodást okoz. 
– Tuberkulin-próba 

– contact dermatitis (lipofil vegyi anyagok hatására) 



Túlérzékenységi reakciók, V-ös típus 

• autoimmun receptorkötés 

• Antigén váltja ki, de nem az antigén elpusztítására 
irányul. A receptorhoz kötődő ellenanyag aktiválja a 
receptort, vagy épp a ligand kötődését akadályozza meg. 

 
– Basedow-kór (TSH receptor ellen) 

– Myastenia gravis (acetilkolin-receptor ellen) 

– Inzulin rezisztens diabetes (inzulinreceptor ellen) 

– (Ld. Köv.) 



Autoimmun betegségek 

• Elzárt antigén expressziója  
– Szimpáthiás ophthalmia (szemlencse ellen) 

• Fertőzés során keletkező antitest keresztreakciója  saját 
antigénnel. 

• Saját antigén szerkezeti mutációja vagy haptén (pl. 
gyógyszer) kötése. 

• Genetikus hajlam, megszűnik az autotolerancia 

• B sejtaktivitás beindulása T sejtek nélkül, T szupresszor 
alulműködése 

 

– Sclerosis multiplex (mielinhüvely ellen) 

– Inzulin dependens diabetes (B sejtek ellen) 

– Remumatoid arthritis (porcszövet ellen) 

– Anaemia perniciosa (intrinsic faktor ellen) 



Látencia AIDS 
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Szerzett immunhiányos betegség - AIDS: Acquired immunodeficiency 
syndrome 
A HIV (Human immunodeficiency virus) okozza.  
Ez a vírus a helper T sejteket támadja meg.  
Így a humorális és celluláris immunválasz is sérül. 
A beteg nem képes a patogének ellen védekezni. 
A HIV antigénjei folyton változnak (mutál) és sokáig „bujkál”, azaz 
tünetmentesen szaporodik. 

A HIV fertőzés 


