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Az immunválasz 

kialakulása 



Az antigént elimináló immunológiai effektor 

funkciók 

 

Közve- 

títő ágens 

 

   Fagocitózis 

 

    Targetsejt 

    lízise 

sejt-sejt 

kapcsolat 

   CTL, NK  

ellenanyag   opszonikus 

  fagocitózis 

 Mo/mf, neu gr 

  ADCC 

  MF, eo,neu,  

  NK   

komplement opszonikus 

fagocitózis 

Mo/mf, neu gr 

komplement-

közvetített lízis 

Funkció 



A komplementrendszer felfedezése 

 XIX.sz. vége: Fodor József  (és Jules Bordet) 

a lépfenét okozó Bacillus anthracis-szal immunizált nyulak savója 

elpusztítja a kórokozót 

 Specifikus ellenanyag jelenléte szükséges, de az immunizálással 

nem nő a hatékonyság 

    Komplementer -  kiegészítő komponens (ellenanyag mellett) 

 Hőkezeléssel: (56 oC)  inaktiválható 

 

-  vérben és testnedvekben inaktív állapotban jelenlévő 

-  egymást láncreakcióban aktiváló faktorok 

-  a kaszkádot szabályozó molekulák 

-  az aktivált komponenseket megkötő sejtfelszíni receptorok 

   több mint 30 molekula 

 



kórokozó 

A komplementrendszer 

szerepe 
 

 

- kórokozók opszonizálásában, elpusztításában; 

- gyulladás kialakításában; 

- immunkomplexek eltávolításában;  

- immunfolyamatok szabályozásában. 

A komplementrendszer szerepe kitüntetett 



Baktérium, vírussal fertőzött sejt lízise komplement által 

Komplement aktiválás Kórokozó, fertőzött sejt pusztulása 



A komplementrendszer komponensei a szervezetben  

mindenhol jelen vannak  



A komplementrendszer komponensei a szervezetben  

mindenhol jelen vannak,  

de csak stimulus  

hatására  

aktiválódnak, 

sokszor 

lokális  

ingerekre 

Sok esetben nem 

a vérben  jelenlévő   

komplementfehérjéknek  

van szerepük, 

hanem a lokálisan  

termelt  

komponenseknek  

(CNS, szinovium,  

nyirokcsomó etc.). 

Ezek forrása lehet:  

makrofág, endotélsejt, 

limfocita, etc. 



A komplementrendszer komponensei a szervezetben  

mindenhol jelen vannak, aktiválódhatnak és nem csak fiziológiás,  

de patológiás folyamatokat is indukálhatnak vagy közvetíthetnek 



A komplementfehérjék mindenhol jelen vannak a szervezetben 

Komplement 

Számos ágens aktiválhatja 

- nem csak a testnedvekben, 

(vér, nyirok) 

A lokálisan termelt  

komplementfehérjék  

fontos szerepet játszanak 

Pl. a CNS-ben, a synoviumban,  

a nyirokcsomóban etc. 

Számos sejtféleség termeli: 

makrofágok,  

DC-k, 

endothel sejtek, 

limfociták 

 etc. 

A komplementrendszer komponensei nem csak fiziológiás,  

de patológiás folyamatokat is indukálhatnak vagy közvetíthetnek 



A komplementrendszer enzimkaszkádja 

- Az enzimatikus aktivitást nyert komponensek inaktív prekurzor molekulákat aktiválnak 

- Egy enzim több szubsztráttal lép kölcsönhatásba, ezáltal a kaszkád elemei  

  megsokszorozódnak, a folyamat felerősödik 



A komplement- 

rendszer  

aktiválásának  

útjai és fő 

fázisai 

Az aktiválás 

3 fő fázisa 
1. 

Korai komponensek 

aktiválása 

2. 

C3- és C5 

konvertázok 

kialakulása 

3. 

Membrán-károsító 

komplex (MAC)  

kialakulása 

Immunológia (szerk.:Erdei A., PrechlJ., Sármay G.) Medicina, 2012. 



A komplement aktiválás 3 útja 

C1 

Ig 

Ag 

klasszikus 

„tick over” 

spontán 

hidrolízis 

C3 

C3b 

alternatív 

mannóz 

MBL 

lektin-függő 

- baktérium 

- gomba,  etc 
- immunkomplexek 

   =IgM-Ag, IgG-Ag 

- apoptótikus sejtek, 

- CRP,  etc 

- baktériumok, 

- vírusok, 

- tumorsejtek, 

- LPS,  etc 

Aktiváló 

ágens: 

Pozitív visszacsatolás 
domináns szerep  



A komplement- 

aktiválás  

szabályozása/ 

gátlása 

1. 

Korai komponensek 

gátlása 

2. 

C3- és C5 

konvertázok 

gátlása 

3. 

Membrán-károsító 

komplex (MAC)  

gátlása 

Immunológia (szerk.:Erdei A., PrechlJ., Sármay G.) Medicina, 2012. 

A gátlás  

3 fő fázisa 

CR1 - CD35 

MCP - CD46 

DAF - CD55 

MIRL – CD59 



Komplement  

aktiválás, 

biológiai 

funkciók 

MAC 

Sejtek lízise 

Simaizom kontrakció 

C3a,C5a 
Vérerek permeabilitásának 

fokozása 

C3a,C5a 

Granulociták 

kemotaxisa 

Hízósejt 

degranuláció C3b, C3d, 

      C4d 

Limfocita  

aktiválás 

Immun- 

komplex 

clearance 

C3b, iC3b 

C3b, iC3b 

Opszonikus fagocitózis 

MAC Patogének lízise 



A komplementrendszer aktiválódásának  

biológiai következményei 



 Normális komplement – abnormális stimulus 

 - perzisztáló mikrobák 

 - autoantitestek 

 - lerakódó immunkomplexek 

A komplementrendszer és betegségek kapcsolata 
Egyes komponensek hiánya – abnormális aktiválás 

 - Klasszikus út – nincs aktiváció 

 - Szabályozó fehérjék – túlzott aktiválás 
 

 Korai komponensek hiánya (C1, C2, C3, C4)  

  - SLE-szerű kórképek 

 Késői komponensek hiánya (C5, C6, C7, C8, C9)  

  - Neisseria infekciók 

 Inhibitorok hiánya  

  - C1Inh – HANO (hereditary angioneurotic edema) 

  - H-faktor – mutációk, antitestek - időskori makula degeneráció,  

  - HUS - veseelégtelenséggel járó hemolitikus urémiás szindróma   



A komplement-aktiválás hiánya által okozott fertőzések, 

kóros állapotok emberben 

Immunológia (szerk.:Erdei A., PrechlJ., Sármay G.) Medicina, 2012. 



A komplementrendszer szabályozásának kisiklása  

által okozott kórképek 

HANO - C1Inh hiány   

PNH - PI-horgonyzott szabályozó molekulák  

 - CD55 (DAF) és CD59 (MIRL) – hiánya 

AMD  

aHUS  H-faktor mutációi, SNP 

MPGNII 

HANO: Hereditary AngioNeurotic Oedema 

PNH: Paroxismal Nocturnal Hemoglobinuria  

 AMD - Age-related Macular Degeneration;  

 aHUS - atypical Hemolytic Uremic Syndrome;  

 MPGNII - MembranoProliferative GlomeruloNephritis 



Immunkomplexek komplement-mediált eliminálása 

Immunológia (szerk.:Erdei A., PrechlJ., Sármay G.) Medicina, 2012. 

Komplementreceptorok, egyes komponensek hiánya 

 

immunkomplex felhalmozódás/lerakódás 

RA, SLE, etc. 



Apoptotikus sejtek komplement-mediált fagocitózisa 

Immunológia (szerk.:Erdei A., PrechlJ., Sármay G.) Medicina, 2012. 

Komplementreceptorok, egyes komponensek hiánya 

 

autoantigének jelenléte, autoantitestek indukálása 

RA, SLE, etc. 



Betegségek, klinikai rendellenességek/komplikációk,  

melyekben a komplementrendszernek szerepe van 

Ricklin, Lambris, Complement Therapeutics, 2013 

A háttérben: 

 - komplement-deficiencia 

 - polimorfizmus 

 - mutációk 

 - anti-komplement autoantitestek (pl. nefritikus faktor) 
 



Terápiás beavatkozás:   

a komplementrendszer modulálása 

antitestek által 



Melis et al, Mol. Immunol. 2015 

A komplement-aktiválás modulációja terápiás céllal 

Komplement gátló antitestekkel Komplement aktiváló antitestekkel 



A CD20 antitest + komplement mediált  

B sejt pusztítás hatásmechanizmusa 

Boross P., Leusen J., Am.J.Cancer Res. 2012. 

apoptózis 
CDC  

– komplement dependens  

    citotoxicitás 

ADCC  

– ellenanyag dependens  

    sejtes citotoxicitás 

Komplement által fokozott 

ADCC  

Rituximab 
Ofatumumab  



A komplementaktiválás szabályozása anti-C5 által 

Eculizumab 
(anti-C5a) 
 
(PNH-ban szenvedő 

betegek kezelése, 
intravaszkuláris hemolízis 

gátlása)  

Immunológia (szerk.:Erdei A., PrechlJ., Sármay G.) Medicina, 2012. 



A komplementrendszer aktiválódása vírusfertőzés alatt 

a veleszületett és az adaptív immunválasz során 



A vírusfertőzés gátlása és a fertőzött sejtek eliminálása  

a veleszületett és az adaptív immunválasz által 

- a komplementrendszer szerepe 



Az extracelluláris baktériumok ellen kialakuló 

adaptív immunválasz - a komplementrendszer szerepe 



baktérium komplement 

opszonizáció 

lízis 

fagocitált 

baktériumok 

száma 

500 

3000 

+ szérum 0 



IgG 
C3 

Vírus, baktérium, parazita, 

tumor-sejt 

stb. 

„opszonizáció” 

fagocita 

Fc-receptor komplement- 

receptor 

Receptor-közvetített fagocitózis 



Elie Metchnikoff rajzai baktériumok  

fagocitózisáról,  

mikofágokról és makrofágokról 
Mecsnyikov, Ilja Iljics (1845-1916) 

1864: 

 Zoologus 

1866-  

táplálékot bekebelező  

sejtek felfedezése, Planária,  

1878- 

Idegen anyagot,festéket 

felvevő sejtek felismerése  

Bordás medúza 

1884: 

Tengeri csillaggal végzett 

kísérletek, 

táplálék- és idegen anyag  

felvevő sejtek:  fagociták, 

a görög „falósejt”-ből 

 

1908:  

Metchnikoff, Ehrlich,  

megosztott Nobel-díj, 

immunológiai  

vizsgálataikért  

A fagocitózis felfedezése 



makrofágok 

dendritikus 

sejt 

(DC) 

Komplementrendszer 

IFN 

TNF 
IL 

citokinek 

A veleszületett immunrendszer elemei 

NK sejtek 

anti-bakteriális 

peptidek 

hízósejt 

granulociták 



Fagociták 

Mononukleáris sejtek  

 – monociták – 1-2 napig keringenek a vérben, 

   szövetekbe vándorolnak: makrofágokká érnek 

 hónapokig (évekig) élnek 

 - hivatásos APC-k 

Polimorfonukleáris sejtek  

 – neutrofil granulociták (mikrofágok)  

  – 3-4 napig cirkulálnak a vérben 

 - akut fertőzéskor az érintett szövetekbe migrálnak 

Dendritikus sejtek 

 - antigén-bemutatás – hivatásos APC-k 



A makrofágok érése és aktivációja 

a testben található  
összes mf 90%-a  

Kupffer-sejt! 



3.5. ábra Mintázat-felismerő és fagocitótikus receptorok  

kifejeződése fagocitákon 



Monociták  

és makrofágok  

legfontosabb  

sejtfelszíni 

molekulái 



Makrofágok szerepe immunfolyamatokban 



Opszonikus fagocitózis 





A fagocitózisban  

szerepet játszó receptorok 

Stuart, Immunity,2005 

Több receptor együttesen 

közvetíti a fagocitózist 

- a kombináció befolyásolja  

a sejt válaszát  

-gyulladás, vs. gyulladás-gátlás 

-apoptózis 

apoptotikus sejt 

- Scavenger receptorok 

- Integrinek 

- Lektinek 

- Komplementr receptorok 

- Fc-receptorok 

- etc. 



Granulociták 



Granulociták populációi és funkciói 

a leukociták 

50%-a 

a leukociták 

5 %-a 

a leukociták 

1 %-a 

Nem fagocitál –  

allergiás reakciók effektorsejtje 

Kis mértékű fagocitózis, 

Paraziták elleni védelemben fontos 

Nagyon aktív fagocitózis és 

erőteljesebb oxigén-burst jellemzi, 

mint a makrofágokat  

Naponta 1011-en termelődik,  

ez 10x-ére nőhet akut gyulladás során 



 

Oxigén-függő  

 

Oxigén-független 

 

  Reaktív oxigén 

intermedierek: 

   O*2
- (szuperoxid anion)  

   OH* (hidroxil-gyök) 

   H2O2 (hidrogénperoxid) 

   ClO- (hipoklorit anion) 

  Defenzinek 

  TNFα 

  Lizozim 

  Hidrolitikus enzimek  

(nukleázok, lipázok, 

karbohidrázok, proteázok stb. ) 

  Reaktív nitrogén 

intermedierek: 

   NO (nitrogén monoxid) 

   NO2 (nitrogén dioxid) 
 

Makrofágokból és granulocitákból 

felszabaduló mikrobaölő anyagok 



Fiziológiás és „frusztrált” fagocitózis 



Köszönöm  a  figyelmet! 




