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Az immunválasz sejtjeinek párbeszéde 2 
mechanizmussal zajlik: 

• 1. Közvetlen sejt-sejt kapcsolódás útján: 
adhéziós molekulák összekapcsolódásával 
 
 

• 2. Szekretált fehérjék, un. „citokinek” és 
receptoraik útján 



A citokinek az immunválasz minden fázisában hatnak: 

Felismerés: 

Aktiváció: 

Effektor fázis: 



A citokinek általános jellemzői: 

• Kis molekulasúly (10-40 kDa) 
• Glikoproteinek 
• Izolált sejtek termelik aktiváció hatására 
• Sejtek közötti kapcsolatokat közvetítik:                    

 - információ továbbítás                                      
 - immunválasz szabályozása 

• Hatásmód:  - átmeneti génaktiváció termékei                                                                                                       
   - receptorokon keresztül                 
    - nagy affinitás                               
    - pikomoláris cc.-ban   
 
 



A citokinek hatásmódja I.: 

Citokint termelő sejt:            Célsejt: 

a citokint termelő sejt 

közeli sejt 

távol levő sejt 

Autokrin hatás 

Parakrin hatás 

Endokrin hatás 
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Az IL-1 autokrin, parakrin és endokrin hatása 



A citokinek hatásmódja II.: 

Egy citokin különböző 
célsejten, különböző 
hatást vált ki 

Több citokin hatása a 
célsejten azonos 

Két citokin együttes 
hatása nagyobb a 
célsejten additiv 
hatásuknál 

A célsejten egyik 
citokin gátolja a 
másik hatását 

Pleiotrop 

Redundáns 

Szinergia 

Antagonizmus 

Kaszkád elindítása 



A citokinek funkcionális csoportosítása 

I. Természetes immunitásban és 
gyulladásos folyamatokban 
résztvevők 

IFNα, IFNβ, 
IL-1α, IL-1β, IL-6, TNFα IL-12,  
 
Chemokinek: CXCL8 (IL-8), CCL3,4 
(MCP, MIP-1) 
 

II. A limfociták aktivációját és 
differenciálódását szabályozók 

TH1: IL-2, INFγ, TNFβ (LT) 
TH2: , IL-4, IL-5, IL-6, IL-13, IL-15 
Th17: IL-17 
Treg: IL-10 and TGFβ 

III. Az immunsejtek érésére hatók IL-3, IL-7, GM-CSF, SCF 



Citokin termelő sejtcsoportok 

aktivált makrofág, DC 

aktivált T helper sejt 

Csontvelői és 
thymus stróma 



Citokin receptorok 



Citokin receptor típusok 



A többláncú citokin receptorok jellemzői 



IL-2 receptor láncok: 
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Citokinek a JAK-STAT jelátviteli úton hatnak 

Fig. 7-25 
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TNF Receptor Signaling 

Fig. 7-24 



Funkcionális citokin csoportok: 

1. Hemopoetikus citokinek – 
növekedési faktorok 



Immunsejtek érésére ható citokinek = hemopoetikus 
növekedési faktorok 

CSF Colony Stimulating Factor 
   a csontvelő progenitor sejtjeire hatnak 

SCF, GM-CSF, IL-3 = multi-lineage (több-vonalon 
 ható növekedési faktorok ) CSF 

M-CSF 
G-CSF 
EPO 
TPO 
IL-5 

Lineage-specifikus (egy vonalra ható  
növekedési faktorok) 
Hasonló szerkezet: monomer 
4 α helikális rész 

IL-7 
 T sejt 
 B sejt érés 



Hemopoetikus citokinek – növekedési faktorok 
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Hematopoiesis 

Fig. 2-9 A 



2. Gyulladásos citokinek, 
chemokinek 

Funkcionális citokin csoportok: 



 

Gyulladásos citokinek: TNFα, IL-1, IL-6  



they express several hundred thousand high affinity receptors for IgE (FcεR1) and thus respond to IgE-
directed antigens  
 
express the pathogen-recognizing Toll-like receptors (TLRs) which probably account for the ability of mast 
cells to mount an effective innate immune response  

TLR4 – LPS IL-1β, TNF-α, IL-6 and IL-13, without mast cell degranulation  
TLR2 – peptidoglycan  mast cell degranulation and production of IL-4 and IL-5, IL-6, IL-13 
TLR3,7,9 – Poly (I:C), CpG oligonucleotid  release of pro-infalmmatory  
cytokines and chemokines 

Hízósejt aktiváció mechanizmusai és a citokinek 



A gyulladásos citokinek szisztémás hatásai 



Koncentráció függő TNFα hatások 



Chemokinek 

- „Csalogató” molekulák 

-Kemotaxis indukálása: sejtek vándorlásának 
         toborzásának irányítása  
- Sejtek adhéziójának fokozása 
-Effektor leukociták aktiválása 
-Gyulladásos reakció 
-Normál immunszöveti szerkezet 



Chemokinek szerkezeti felépítése 
4 konzervált cisztein elhelyezkedés alapján: 
   α Chemokinek: C-X-C 
   β Chemokinek: C-C 
   δ Chemokinek 



They all possess conserved cytseins that are important for creating their 
3-dimensional structure: 4 cysteins interact with each other in pairs to 
create a Greek key shape that is a characteristic of chemokines. 
Intramolecular S-S bonds typically join the first to third, and the second 
to fourth cysteine residues  





Chemokin receptor jelátvitel G-protein kapcsolt  



Chemokin receptorok a fehérvérsejteken 



Granulocita kemotaxis a gyulladás helyére 
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antivirá lis
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Natural immunity 
Type I. Interferons 
IFNα and IFNβ 

Adaptive immunity: 
IFNγ 

Antivirális interferonok: 

-Macrophage 
  activation 
-MHC expression 
-NK and Tc 
 activation  

-Secretion of antiviral 
-proteins: 
 RNAseL: mRNA  
digestion 
 PKR: inhibition of EF-2  
- NK cell activation 
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I. típusú Interferonok biológiai hatásai 

Fig. 4-15 



3. A specifikus immunválaszt 
szabályozó citokinek 

Funkcionális citokin csoportok: 
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TH1, TH2, és TH17 CD4+ T sejt alcsoportok 

Fig. 9-13 

Dendritikus sejt 

Tho 



Dendritikus sejtek polarizálják a Thelper sejt 
aktivációt 



 
Th17 sejt kialakulás  

 

The Th17 derived IL-17 induces inflammation. It correlates with the severity 
of different immunological diseases: rheumatoid arthritis, asthma, multiple 
sclerosis, psoriasis, transplant rejection.  
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Természetes és indukált Treg csoportok 



A természetes (nTreg) és indukált regulatórikus T 
sejtek  (iTreg) kialakulása 

Tímusz 
CD4+CD8+ 

Periféria 

nTreg 

CD4+ CD25+ CTLA-4+ FoxP3+ 
„természetes” Treg 

Tnaiv 
CD25- 

iTreg Teff 

CD4+ CD25-CTLA-4+ 
FoxP3/- 

indukált Treg 

effektor T sejt 

XVIII. MIT-MLDT Laboratóriumi Továbbképzés 2015. április 22.  



Indukált regulatórikus T sejtek kialakulása  

iDC 

iDC 

DC1 DC2 

Th1 Th2 

Treg 

Parazita,  
allergén 

LPS, virus RNA, 
bakteriális DNA 

IL-12 

IL-10 TGFβ 

IL-4 

INFγ 

nincs 
differenciálódás  

IL-4 IL-10 und TGFβ 
Sejtes immunitás, 
gyulladás, IgG2 

Humorális immunitás, 
IgG1, IgE 

Immunreguláció, 
Tolerancia, IgA 

iDC=immature  
(éretlen DC) 



Mucosal Immunology (2012) 5, 232-239; 
doi:10.1038/mi.2012.4 

iTreg sejtek képződése mezenteriális 
nyirokcsomóban  

APC: CD103+ tolerogén DC 
+ retinsav (RA) 
+TGFbeta 
 
Foxp3+ Treg 
differenciálódás 
 
CCR9 + MadCAM1 + α4β7−
integrin közvetítette lamina 
propria homing  
 
IL-10 termelő CX3CR1+ 
makrofág indukció 



Regulatórikus T sejtek gátló mechanizmusai 



Citokin egyensúly 

 



Thelper sejt alcsoportok: follikuláris Th sejt 

Xin Zhang et al. Follicular Helper T Cells: New Insights Into Mechanisms of Autoimmune Diseases 
Ochsner J. 2013 Spring; 13(1): 131–139 

Follicular T helper (Tfh) cells  



Follikuláris helper T sejt (Tfh) és B sejt interakció 

Joseph E. Craft: Follicular helper T cells in immunity and systemic autoimmunity 
Nature Reviews Rheumatology 8, 337-347 (June 2012) | 
 



● Follicular T helper (Tfh) cells are a subpopulation of T-helper cells 
which regulate humoral immune response 

● Tfh cells migrate to lymphoid follicles and help B cells to undergo 
isotype switching and affinity maturation and to generate long-lived 
plasma cells producing large amounts of antibodies and memory B 
cells 

● The main features of Tfh cells arise from the expression of the B-cell 
lymphoma 6 (Bcl-6) transcription factor which regulates the 
expression of CXCR5 that directs Tfh cells into the CXCL13 rich areas 
of B cell follicles 

● Secreted cytokines of Tfh cells are: IL-21, IL-6 and IL-10 

● Tfh cells are located in secondary lymphoid organs and defined by 
the expression of unique combination of cell surface molecules of 
CXCR5, PD-1, ICOS  and CD40L(CD4) 



Citokinek szabályozzák a B sejt aktivációt és 
differenciációt   



Citokinek szabályozzák az  izotípus váltást 

Cytokines released from antigen-presenting cells (APC) and Th1-, Th2-, and Th3-cells govern 
 what isotype of antibody (Ig) the B-cell produces by selecting the selective promoters on the Ig 
 heavy chain locus (to the right):  



Citokin mérési módszerek 



Intracelluláris citokin mérés 

1. PMA/ionomycin stimulálás brefeldin jelenlétében 4-24 óra 37C 
2. Sejtfelszíni jelölés: CD3/CD4 
3. Intracelluláris jelölés: IL-2, IL-10,  TGFbeta  

CD4-FITC 

IL
2-

PE
 



Szendvics ELISA 

Kompetitív ELISA 

Lemez érzékenyítése 
A befogó antitesttel 

+ standard antigén 
vagy minta 

Mosás 3x Mosás 3x Mosás 3x Mosás 3x 

Mosás 3x Mosás 3x 

+ detektáló antitest + enzim-jelölt  
2. antitest 

+ szubsztrát 

Színreakció mérése 

Színreakció mérése 

+ szubsztrát + standard antigén 
vagy minta 

+ enzim-jelölt antigén 

Ciokin ELISA 



ELISPOT 

Anti-humán IFNy-val  
bevont nitrocellulóz filter  
a vályú alján 

IFNy-t termelő  
stimulált sejtek 
 

2 3 

A szekretált IFNy 
hozzákötődik a 
befogó antitesthez 

1 

6 5 4 

A sejteket és a nem 
kötődő fehérjéket 
lemossuk 

AP / HRPO 
enzimmel konjugált 
riporter antitesttel 
detektáljuk a 
lekötődött IFNy-t 

Precipitáló 
szubsztráttal 
előhívjuk a spot-
okat. 
 



Multiplex citokin protein array 

MIP-3 – CCL20 
LIX- CXCL-5 
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Mikrogyöngy klaszter detektálása 

A vörös lézer a 
mikrogyöngyökben 
található vörös és 
infravörös festékét is 
gerjeszti, lehetővé téve 
a gyöngy besorolását 
valamelyik klaszterbe 
a lehetséges 100 
közül. 



Typical standard curves for IL-1β, IL-10 and IL-6 run simultaneously. 
 

 

Step 1 Step 2 Step 3 



Virus mimikri 
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