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A dendritikus sejtek a sérülés, vagy a 
 fertőzés helyén felveszik az antigént, majd elszállítják a  

nyirokcsomóba, ahol bemutatják a naív T sejteknek  



A naív T sejtek a vérből és a nyirokból is beléphetnek a  
nyirokcsomóba 



A naív és az effektor T sejtek antigén általi aktiválása 
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T sejt válaszok fázisai 
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Az IL-2 receptor család – hematopoiesis  

A γ-lánc funkcióvesztéses mutációja , az X-hez kötött, örökletes, súlyos kombinált immundeficienciát 
okozza (X-SCID szindróma)  



IL-2 

IL-2Rα 

Kis affinitású IL-2 receptort fejez ki 
(β és γ lánc) és nem termel IL-2-t 

Az IL-2 citokin szerepe a Th sejtek  
aktivációjában 

Jel 1 
 

NFAT, az IL-2 receptor- α lánc gén 
 promóteréhez kötődik. 

Az  α−lánc beépülése az IL-2R-t nagy  
affinitásúvá alakítja,  

és az kifejeződik sejtfelszínen. 
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Nyugvó T sejt 
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IL-2 

IL-2Rα 

1 
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Kostimuláció 

Jel 2 
Aktiválja az AP-1-et és az NF-κB-t, ami 
3-szorosára növeli az IL-2 gén transzkripcióját 
 
Stabilizálja és így növeli az IL-2 mRNS fél-
életidejét, 20-30-szorosára 
 
IL-2 termelés összesen 100 szorosára nő 

A ko-stimuláció mechanizmusa T sejtekben 



A naív T sejt aktivációjához antigén-specifikus  és  
ko-stimulációs jel is szükséges 



A naív T limfociták aktiválásához 
nélkülözhetetlen a ko-stimuláció 

Az antigén-specifikus és ko-stimulációs jeleknek egy 
időben és egymással együttműködésben kell hatniuk 

ahhoz, hogy a T-sejt aktiváció elinduljon. 

Az antigén-specifikus és ko-stimulációs jelek szimultán 
elindítását csak a hivatásos antigén prezentáló sejtek 

képesek közvetíteni. 

Az antigén-specifikus és ko-stimulációs jeleket 
ugyanannak az antigén prezentáló sejtnek kell biztosítani. 

  



A B7 és CD28 családok 
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A CD28 általi T sejt stimuláció 
mechanizmusai 



Változások a sejtfelszíni molekulák kifejeződésében  
T sejt aktivációt követően 

szfingozin 1-foszfát receptor  - S1PR1 



A CD40 szerepe T sejt aktivációban 

Cellular and Molecular Immunology, 7th ed., 2014 Elsevier 
 

A CD40 útvonal közvetett módon erősíti fel a T-sejt válaszokat azáltal, hogy 
fokozza a ko-stimuláló molekulák kifejeződését az APC-ken.  



A T sejtek klonális expanziója 

Becslések szerint  a klonális expanzió folyamán kialakult antigén-specifikus T sejtek 
több, mint 90%-a az antigén eliminációja után apoptózissal elpusztul.  
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A target sejtek CTL-mediált elpusztításának 
mechanizmusa I. 



A citotoxikus CD8+ T sejtek számos fertőzött target sejtet  
képesek egymás után elpusztítani 



A target sejtek CTL-mediált elpusztításának 
mechanizmusa II. 

CAD: caspase-acticated DNase 



A Fas receptor-mediált „aktiváció-indukált sejthalál” 
mechanizmusa 



Az effektor CD4 + T sejtek típusai  



REGULÁTOR T LIMFOCITÁK 



A CD4+ T sejtek  funkcionális csoportjai 



FOXP3: TÖBB, MINT MARKER 
FOXP3 DEFICIENCIA:IPEX 

Immun diszreguláció, poliendokrinopátia, enteropátia, X-kapcsolt 
szindróma  

 Poliendokrinopátia:  az endokrin mirigyeket érintő sokrétű rendellenesség. 

  A leggyakoribb az 1-es típusú diabetes mellitus, ami az első pár hónapban 
kifejlődik.  

 Autoimmun pajzsmirigy betegség (alul- vagy túlműködés).  

 Enteropátia: súlyos diarrhea, gyakran az első tünet, gátolt növekedés. 

 Dermatitis.  

 Gyakoriak a vért érintő autoimmun rendellenességek: anémia, trombocitopénia, 
neutropénia.  

 A legtöbb páciens férfi. 

 Az IPEX súlyos formája kezelés nélkül 2 éves kor előtt letális (enyhébb formában a 
túlélés 20-30 év, az enyhébb forma előfordulása ritka). 

 Kezelés: hematopoetikus őssejt transzplantáció (HSCT). 

 



A CD4+FOXP3+CTLA-4+CD25+ regulátor T-
sejtek feladata az immunválasz szuppressziója és 

a sajáttal szembeni tolerancia fenntartása  



A REGULÁTOR T-SEJTEK  
DIFFERENCIÁCIÓJA 



A TÍMUSZ-EREDETŰ  
REGULÁTOR T-SEJTEK 

(tTreg)  
FEJLŐDÉSE  



CENTRÁLIS TOLERANCIA 
A T-sejtek NEGATÍV  

SZELEKCIÓja a 
tímuszban 

A potenciálisan 
autoreaktív  

klónok eltávolítása 

 A saját MHC/saját antigén  komplexet nagy affinitással kötő T-
sejtek eliminálódnak, a közepes affinitású klónok túlélnek.  

 Az autoreaktív sejtek néhány százaléka – a negatív szelekciós 
zóna felső határán - túlél és regulátor T-sejtekké 
differenciálódik.  



AUTOIMMUN REGULÁTOR (AIRE) 
A medulláris epitélsejtek által kifejezett transzkripciós faktor, amely 

számos szövet-specifikus gén expresszióját indukálja 

A centrális T-sejt tolerancia kialakulásának 
defektusa 

esetén túl sok autoreaktív T-sejt hagyja el a 
tímuszt és kerül a perifériára  

AUTOIMMUN POLIENDOCRINOPATIA- 
CANDIDIASIS-EKTODERMÁLIS DISZTRÓFIA 

(APECED) 

Ritka kórkép, beltenyésztett populációkban 
gyakoribb  

(finnek, iráni zsidók között és Szardínia szigetén)  



AZ APECED TÜNETEI  

 

• IL-17 specifikus 
antitestek!!!!! 

• Az IL-17 szerepét egy 
ritka immundeficiencia 
tanulmányozása során 

fedezték fel. 

• https:///jimneydandme.word
press.com/james-story 
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A Hassall testek denditikus sejtek aktivációján 
keresztül elősegítik a regulátor T-sejtek fejlődését a 

humán tímuszban 

Watanabe et al. Nature 436, 1181 
doi:10.1038/nature03886 



pTreg 
STAT5 
FOXP3 

Th1 
STAT1/4 
T-bet 

Th2 
STAT6 
GATA-3 

Th17 
STAT3 
RORγT 

Tfh 
Bcl6 

Naiv CD4 
T-sejt 

IL-12 
IFN-γ 

IL-4 IL-1 
IL-6 

TGF-β 

IL-6, IL-12,  
IL-23, TGF-β 

A PERIFÉRIÁS REGULÁTOR T- 
SEJTEK (pTreg) FEJLŐDÉSE  

Szuboptimális TCR szignál 
Gyenge ko-stimuláció 

TGF-β, IL-2 



The life of regulatory T cells Iris K. Gratz, Michael D. Rosenblum, and Abul 
K. Abbas Ann. N.Y. Acad. Sci. (2013) 1–5   

AZ EFFEKTOR ÉS REGULÁTOR T-SEJTEK 
FEJLŐDÉSE SZOROSAN ÖSSZEKAPCSOLÓDIK 



Az IL-2 kettős szerepe a T-sejt válaszban 

Az immunválasz indukciója Az immunválasz regulációja 

Kérdés:  Mi lenne a következménye az IL-2 vagy az  IL-2 receptor eliminációjának?  

Meglepő konklúzió IL-2 knock out egerek vizsgálata után: 
Az IL-2-nek az immunválasz regulációjában van nem redundáns szerepe (generalizált autoimmun betegség).  

AZ IL-2 MEGLEPŐ BIOLÓGIÁJA 



ÖSSZEFOGLALÁS: TREG DIFFERENCIÁCIÓ 

A saját antigén/MCHII 
komplexet nagy 

affinitással kötő TCR 

 Erős ko-stimuláció 

IL-2 

Szisztémás és szövet-
specifikus 

autoimmuntitás 
kontrollja 

Saját vagy nem saját 
antigén-specifikus TCR 

Szuboptimális TCR 
szignál 

Gyenge ko-stimuláció 

IL-2, TGF-β 

Lokális 
immunszuppresszió 

tTreg pTreg 



A REGULÁCIÓ MECHANIZMUSAI 



A TOLERANCIA REGULÁTOR T- 
SEJTEK ÁLTALI FENNTARTÁSÁNAK  

MECHANIZMUSAI 



IMMUNSZUPPRESSZÍV CITOKINEK 

TGF-β: 
 Gátolja a T-sejt proliferációt és az effektor funkciókat. 
 Szupresszálja a makrofágok, a neutrofilek és az endotél sejtek aktivációját.  
 Stimulálja az IgA antitestek termelését. (Az IgA a mukozális immunitás fontos 

eleme.) 
 Elősegíti a gyulladásos reakciókat követő szövetregenerációt (stimulálja a kollagén 

szintézist és az angiogenezist). 
 A membrán-kötött TGF-β által kifejtett gátlás kontakt dependens. 
 TGF-β deficiencia: progresszív szindróma, egereknél 2 hetes korban letális.  



IL-10: 
 Gátolja az aktivált dendritikus sejtek és makrofágok IL-12 termelését, 

valamint a ko-stimulátorok és az MHCII molekulák expresszióját. 
 Örökletes IL-10 vagy IL-10R deficiencia: súlyos colitis (egy éves kor 

előtt).   
 Egerekben az IL-10 minden sejtet vagy csak a Tregeket érintő deléciója 

szintén súlyos colitist idéz elő.  
 Az IL-10-nek fontos szerepe van a nyálkahártyákat érintő gyulladásos 

reakciók kontrollálásában, különösen a gastrointestinális traktusban.  
 Az  Epstein-Barr vírus egy humán IL-10 homológ gént hordoz. A virális IL-

10-nek a humán IL-10-hez hasonlóan immunszupresszív hatása van (vírus 
evolúció, túlélési előny). 
 
 

IMMUNSZUPPRESSZÍV CITOKINEK 



CITOLÍZIS 

A Treg-mediált citolízis a CD18 adhéziós molekula 
segítségével granzim A és perforin közvetítésével 

történik. 

doi:10.1038/nri2343  



IL-2 DEPRIVÁCIÓ 

doi:10.1016/j.immuni.2009.04.010 

Az IL-2-nek esszenciális szerepe van a Treg 
homeosztázisban. A Tregek magasan expresszálják a 
nagy affinitású IL-2 receptor mindhárom 
komponensét (IL-2R—CD25, CD122, CD132), így 
hatékonyan versengenek az IL-2-ért. Az IL-2 hiány 
gátolja a konvencionális T-sejtek proliferációját. 

METABOLIKUS SZUPPRESSZIÓ 

http://dx.doi.org/10.1016/j.immuni.2009.04.010
http://dx.doi.org/10.1016/j.immuni.2009.04.010


RÉSKAPCSOLATOKON KERESZTÜLI cAMP TRANSZFER  

DOI: 10.1002/eji.201141578 

Treg Teff 

A regulátor T-sejtekben 
magas intracelluláris 
cAMP szint alakul ki. 

A FOXP3 gátolja a Pde3b gén 
működését. 

(a cAMP-t degradáló foszfodiészteráz).  

A FOXP3 szupresszálja az ADCY9-et 
(adenilil cikláz) gátló miR-142-3p-t. 

Az ICER gátolja az NFAT transzkripcióját, a 
proteinnel pedig komplexet alkotva 

akadályozza annak működését. Az NFAT 
target gének átíródása így gátlódik (pl. IL-2). 

A cAMP CTLA-4 expressziót indukál.  

A cAMP elősegíti az ICER 
expresszióját  

(inducible cAMP early 
repressor).  

METABOLIKUS SZUPPRESSZIÓ 



ADENOZIN 

Extracelluláris 
ATP 

AMP 

Ektonukleozid trifoszfát 
difoszfohidroláz (E-NTPDáz) 

ADENOZIN 

Ekto-5’-nukleotidáz 

Teff 

PRO-INFLAMMATORIKUS 
STIMULUS 

Adenozin 2A receptor 

P2X 

P2Y 

cAMP 

METABOLIKUS SZUPPRESSZIÓ 



CTLA-4 
DENDRITIKUS SEJTEKEN KERESZTÜLI REGULÁCIÓ 

KOMPETÍCIÓ 

TRANSZENDOCITÓZIS 



CTLA-4 
A CTLA-4 elősegíti a Foxo3 transzkripciós faktor 
nukleáris lokalizációját, ami szupresszálja az IL-6-ot 
és a TNF-et kódoló gének expresszióját.  

 Az IDO (indolamin-2,3-dioxigenáz) 
indukciója szintén  CTLA-4 dependens.  

DENDRITIKUS SEJTEKEN KERESZTÜLI REGULÁCIÓ 

TNF 

TNF 

doi:10.1038/ni.1818 

 
 Az IDO katalizálja az esszenciális aminosav L-

triptofán N- formilkinureninné való átalakulását, 
ami a triptofán katabolizmus első és egyben 
sebességmeghatározó lépése.   

 Az effektor T-sejtek triptofán hiányában nem 
képesek mitózisra és a G1 fázisban maradnak.  

 A triptofán metabolitjai (kinurenin, kinolinsav, 
pikolinsav) toxikusak a  CD8+ és CD4+ Th1 sejtekre. 

 



A T-SEJT TOLERANCIA  
PERIFÉRIÁS  

MECHANIZMUSAI  



) 

doi:10.1038/nri2889  

AZ AUTOREAKTÍV T-SEJTEK FÖLÖTTI KONTROLL  
ELVESZTÉSE AUTOIMMUNITÁSHOZ VEZET 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
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