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 A külső védekezésnek ez az összetett módja nagyfokú hatékonysága ellenére is sérü-
lékeny. Elég csak a fogmosás, a borotválkozás vagy az egyszerű horzsolásos sérülések 
során keletkező apró sebekre gondolni, amelyeken keresztül nap mint nap jelentős meny-
nyiségű mikroorganizmus hatol be a szervezetünkbe. Ezekkel a behatolókkal a további-
akban a velünk született immunrendszer foglalkozik.

A velünk született immunrendszer 

A szervezet második védelmi vonalát számtalan sejttípus, fehérje és egyéb kémiai 
anyag együttműködése jellemzi. Feladata elválaszthatatlan a specifi kus immunrendsze-
rétől, ugyanakkor annál sokkal gyorsabb válaszra képes. Ennek a funkcionális egység-
nek a működését négy folyamat határozza meg leginkább:

1. a fagocitózis,
2. a természetes ölősejtek működése,
3. a gyulladás és
4. a láz. 

1. A fagocitózis lényege, hogy bizonyos fehérvérsejttípusok nagy affi nitással kötőd-
nek a kórokozó (elsősorban baktériumok) sejtjeihez, és endocitózissal bekebelezik, majd 
részben vagy teljesen megemésztik azokat. A bekebelezés 
e típusa lényegét tekintve semmiben sem különbözik az 
óriás amőbánál tanultaktól. A bekebelezésre képes fehér-
vérsejtek például éppen úgy pozitív kemotaxissal találnak 
áldozatukra, mint az állábbal mozgó egysejtű állatok. A 
védekezési folyamat a patogén sejtek felszínén található 
molekuláris jelek felismerésével veszi kezdetét. Ezek a 
molekuláris jelek lehetnek a bejutott kórokozó sejtfelszíni 
oligoszacharid (néhány egységből álló szénhidrát) mole-
kulái, illetve az egyéb immunfolyamatok során a patogén 
organizmus felszínére tapadt fehérjék (pl. a később tárgya-
landó ellenanyag-molekulák vagy a komplementrendszer 
tagjai). Azt a jelenséget, amelynek során ezek a fehérjék 
feltapadnak a kórokozó sejtjeire, hogy a fagocitózis céljá-
ul jelöljék ki azokat, opszonizációnak nevezzük. 

Fagocitózisra egy egész sor fehérvérsejttípus képes a szervezetünkben. A vérben ke-
ringő monociták megfelelő helyeken a kapillárisok ablakos (fenestralt) endotéljén ke-
resztül a szövetekbe juthatnak, ahol nagyobb méretűvé alakulnak. Az átalakulást követő-
en különösen érzékenyekké válnak a fentebb részletezett molekuláris jelekre, azaz nagy 

3.3.2. A fagocitózis folyamata
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hatékonyságú falósejtekké (makrofággá) alakulnak. Ilyen sejteket szinte minden szer-
vünkben találunk. Vannak köztük mozgásukkal állandóan őrjáratot tartó, a belső felszínt 
is fi gyelő sejtek (pl. a tüdő alveoláris sejtjei vagy a liquorban található mikroglia sejtek), 
de olyanok is, amelyek többé-kevésbé helyhez kötötten élik maradék életüket (pl. a máj 
Kupfer-sejtjei). A makrofágokon kívül jelentős mértékű fagocitózisra képesek a neutrofi l 
granulociták is, amelyek azonban hamar „túlzabálhatják” magukat, és a fagocitózis he-
lyén el is pusztulhatnak, részt véve ezzel a genny képződésében is. 

A következőkben arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi történik a bekebelezett 
kórokozókkal. A bekebelezés eredményeként – az amőbához hasonlóan – egy fagoszóma 
keletkezik, amelyhez általában csatlakozik egy primér lizoszóma. Ez egy olyan 
vezikulum, amely frissen vált le a Golgi-készülékről, és elsősorban a makromolekulák 
emésztéséért, azaz monomerekre bontásá-
ért felelős hidroláz enzimeket tartalmaz. 
A fagoszóma és az elsődleges lizoszóma 
összeolvadásából ún. heterofág szekunder 
lizoszóma (fagolizoszóma) keletkezik, 
amelyben megkezdődik a kórokozó emész-
tése. Az esetek nagyobb részében ez a mód-
szer igen hatékony lebontást jelent, és a 
keletkező bontási maradék exocitózissal 
távozik a fagocitózist végző sejtből. A 
makrofágok esetén az exocitózis egyúttal 
az elpusztított kórokozó megfelelő részei-
nek bemutatását is jelenti a később tárgya-
landó MHC-II. típusú fehérjékhez kapcso-
lódva. Vannak azonban olyan baktériumok 
is, amelyekkel semmit sem tudnak kezdeni 
a szokásos bontóenzimek. Ilyen például a tuberkulózist is okozó Mycobacterium, amely 
még szaporodásra is képes a falósejten belül, ugyanis akadályozza a fagoszómák és a 
lizoszómák összeolvadását. Az ilyen mikroorganizmusok elpusztításához durvább stra-
tégia szükséges. Erre valók az ún. peroxiszómák, amelyekben a bekebelező sejt igen 
erős oxidatív közeget hoz létre nagy számú szabad gyök (párosítatlan elektront tartalma-
zó molekularészletek) segítségével. Ilyen szabadgyökképző anyagok a hidrogén-per-
oxid, valamint a nitrogén-oxidok és a szuperoxidok. 

A fentebb felsorolt sejtek egyéb aktivitásukkal is képesek a baktériumok pusztu-
lását okozni. A makrofágok például hiperozmotikus közeg létrehozásával, a neutrofi l 
granulociták pedig a baktérium sejtfalát oldó, ún. defensin molekulák termelésével.

2. A természetes ölősejtek (natural killer cells – NK) a limfociták speciális csoport-
ját jelentik, amelyek aktivitása nem köthető egy vagy néhány sejtfelszíni molekulához, 
sokkal inkább bizonyos – a saját sejtek felismeréséhez szükséges – sejtfelszíni antigén 
(MHC-I. molekula) hiánya indítja be működésüket. Elsősorban a daganatos, de néhány 
vírus által megfertőzött sejt általánosan előforduló molekulákkal is megjelöli magát, 

3.3.3. A sejt belső membránrendszerének szerepe a 
lebontásban
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ami a fenti MHC-I. molekulák hiányában kiválthatja az 
NK-sejtek aktivitását. Ezen sejtek működésének lényege 
nagyon hasonló a később tárgyalandó citotoxikus T-sejte-
kéhez. Azaz megfelelő molekulákat juttatva a szervezet 
saját, de beteg sejtjeinek felszínére pórusokat hoz létre, 
amelyeken keresztül bejutó anyagok beindíthatják az el-
pusztítani kívánt beteg sejt apoptotikus folyamatait. (Az 
apoptózisról részletes leírás olvasható a sejtek haláláról 
szóló fejezetben). 

3. A gyulladás a szervezet helyi reakciója a betolakodók 
ellen, aminek célja, hogy megakadályozza a kórokozók és 
az általuk termelt anyagok továbbjutását a környező szöve-
tekbe. Ez az elszigetelő folyamat azonban olyan módon 
zajlik, hogy egyúttal lehetőséget ad a kórokozók elpusztítá-
sát követő regenerációra, azaz a gyógyulásra is. A gyulla-
dási folyamat anyagok felszabadulásával veszi kezdetét, 
amelyek termelődési jele lehet hőhatás, intenzív kémiai in-
ger, mechanikai hatás vagy valamely kórokozó felismerése. Ez a felismerés azonban nem 
patogénspecifi kus, azaz léteznie kell egy általános felismerő mechanizmusnak, amely ki-
váltja a gyulladásban részt vevő sejtek aktivitását. Ezt az általános patogénfelismerő me-
chanizmust csak az 1990-es évek óta ismerjük részleteiben. 

Olyan receptorfehérjék képezik az alapját, amelyek a baktériumokban és a gombák-
ban általánosan előforduló molekulákkal 
képesek összekapcsolódni. Nevüket egy 
olyan fehérjéről kapták, amelyet korábban 
az ecetmuslica egyedfejlődésében betöltött 
szerepéről ismerünk. Ezt a fehérjét TOLL- 
fehérjének, a hasonló szerkezetű emberi 
receptorfehérjéket pedig TOLL-szerűnek 
nevezzük (angolul: Toll Like Receptor = 
TLR). A TLR-molekulák ma ismert 10 cso-
portja szinte a teljes mikrobiális spektrumot 
képes felismerni. Ilyen TLR-molekulákat 
találunk a makrofágok, valamint a nyálka-
hártya felszíni sejtjei közül jó néhánynak 
a felszínén is. Ha ezek összekapcsolódnak 

a kórokozókkal, vagy azok molekuláival, akkor citokineket kezdenek termelni, amelyek 
odavonzzák a fehérvérsejtek számos típusát. 

A TLR-rel rendelkező sejteken kívül fontos szerepük van a gyulladást előidéző anya-
gok termelésében a hízósejteknek is, amelyet P. Ehrlich híres német bakteriológus írt 
le először doktori dolgozatában még az 1870-es években. A hízósejtek (masztociták) 
a csontvelőben keletkeznek, és korai életszakaszukban a bazofi l granulocitákkal közös 

3.3.5. A gyulladás kialakulásának folyamata

3.3.4. Daganatsejtek pusztulása 
limfociták által kiváltott 
apoptózissal
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úton fejlődnek, de azoktól eltérően éretlenül kerülnek a vérkeringésbe, ahonnan végül 
végső állomáshelyükre, valamely felszínhez közeli szöveti területre vándorolnak és ott 
telepszenek meg. Ezek a sejtek többféle úton is aktiválódhatnak: vagy a felszínükön 
megtelepedő immunglobulin-molekulák segítségével, vagy a komplementrendszer bi-
zonyos tagjainak hatására, esetleg a környező granulocitákból felszabaduló szokatlan 
kationos fehérjék megjelenésére. A hízósejtekből ezekre a jelekre vagy előzetesen ké-
szített és tárolt anyagok (mint pl. hisztamin és szerotonin), vagy frissen, a fertőzési jel-
re szintetizált molekulák (pl. kininek, prosztaglandinok) szabadulnak fel. Ezeknek az 
anyagoknak saját szerepük mellett általános hatása, hogy tágítják a környező ereket, 
beindítva ezzel a gyulladás tüneteinek kulcsát jelentő fokozott véráramlást. 

A véráramlás fokozódása együtt jár a gyulladt szövetrész kapillárisainak növekvő 
áteresztőképességével. Ez a két változás pedig előidézi a hajszálerekből kiszűrődő plaz-
ma mennyiségének növekedését is. Mindezek alapján könnyű megjegyezni a gyulladás 
következményeit is:

1. A megnövekedett mértékű véráramlás melegíti a gyulladt területet.
2.  Ha a bőrhöz közel keletkezik a gyulladás, akkor ez látható (vörösödő) színvál-

tozással is együtt jár.
3.  A fokozódó mértékű plazmakiszűrődés miatt növekvő mennyiségű szövetnedv, és 

így duzzanat keletkezik.
4.  A duzzanat ingerli a fájdalomérző receptorokat, amelyeknek ingerküszöbét a 

gyulladás kiváltásában szereplő anyagok is növelik, vagyis a gyulladt területen 
fokozott fájdalom is jelentkezik.

5. Bizonyos szervek (pl. ízületek) gyulladása működéskieséssel is együtt jár.

A keletkező szöveti duzzanat (ödéma) 
megjelenése számos előnnyel is jár. A vér-
plazmából fehérjék kerülhetnek a gyulladt 
területre, és ott fejthetik ki aktivitásukat. 
A vérplazmából ide kerülő fi brinogén mo-
lekulák a szokásos átalakulással fi brinhá-
lót alkotnak, amelynek szerepe kettős: 
egyrészt megakadályozza a kórokozók 
elvándorlását, másrészt a későbbi szöve-
ti regenerációnak is vázként szolgálhat. 
A komplementfehérjékről a következő 
bekezdésekben még részletesen szólunk.

A gyulladás másik fő folyamata 
celluláris aktivitáshoz köthető. Az ebben 
részt vevő sejtek a főként a makrofágok és hízósejtek által termelt citokinek hatá-
sára lépnek ki a véráramból, hogy a felszabaduló anyagok növekvő koncentrációja 

3.3.6. A gyulladás tünetei
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felé haladva pozitív kemotaxissal jussanak el hatásuk 
helyszínére. Az első néhány órában a gyulladás elején 
keletkező anyagok hatására megnövekszik a termelődő 
neutrofi l granulociták száma, amelyek elsődleges részt-
vevői a gyulladásos válasz celluláris részének. Egy-két 
napon belül szerepüket a monociták veszik át, amelyek 
a gyulladt szövetben a korábban már említett módon 
makrofággá alakulnak. Mindkét mobilizált sejttípus fő 
feladata a korábban már részletezett fagocitózis.

A fenti fehérvérsejt-beáramlást szokás falósejt-mozgó-
sításnak (fagocitamobilizáció) is nevezni. Ennek lényeges 
eleme a margináció, amely azt jelenti, hogy a gyulladt területhez közeledve a megváltozó 
áramlási viszonyok hatására a fehérvérsejtek az erek falára kitapadva, azon gördülve érik 
el a megfelelő szöveti területet, és ott lépnek ki az erekből. 

A fagocitózis során a neutrofi l granulociták nagy része elpusztul. Ugyanez a sorsa ter-
mészetesen a baktériumsejtek többségének is. Azt a sárgásfehér váladékot, amely ezeket 
az elpusztult sejteket, valamint a gyulladás során felgyülemlő szövetnedvet tartalamazza, 
gennynek nevezzük. Előfordulhat, hogy a gennyes szövetet kollagénháló, később pedig 
sejtek is elszigetelik a környező szövetektől. Ezt a gennyes csomót ilyenkor tályognak 
nevezik. Mind a genny, mind a tályogok eltávolítása fontos orvosi feladat, hiszen ezek 
számos mérgező anyagot is tartalmazhatnak. 

A kórokozók bejutását gyakran követi bizonyos fehérjék fokozódó termelődése is. 
A vírusok ellen főként az interferonok, míg a baktériumok ellen a komplementrendszer 
tagjai nyújtanak egyfajta védelmet.

A komplementrendszer tagjai vérplazma 
fehérjék, azaz a májban termelődnek. Bizo-
nyos kombinációik képesek egymás aktivá-
lására, vagyis a véralvadás mechanizmusá-
hoz hasonló kaszkádreakciót alkotnak. Egy 
ilyen lépcsőzetes reakciónak a két vége a 
legfontosabb a gyakorlatban: milyen jelre 
indul be, és mi az eredménye. A komple-
mentrendszer beindításának kétféle fő útja 
lehetséges. Az ún. klasszikus út kezdőpont-
ját egy antigén-antitest komplex, vagyis a 
specifi kus immunrendszer aktivitása jelenti. 
Az alternatív aktiválási út beindításáért pe-
dig a mikrobák felszínén lévő makromole-
kulák felelősek. A két út végpontja azonos: 
a C3 nevű komplementfehérje két részre: 
C3a-ra és C3b-re esik szét. Az első a gyulla-
dási folyamatok kiváltásában játszik szere-

3.3.7. A fagociták kilépése az 
érfalon

3.3.8. A kaszkádreakció lépései
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pet, míg az utóbbi képes a baktériumok felszínéhez kötődni, a fagocitózis célpontjaként 
megjelölve azokat (opszonizáció), illetve más komplementfehérjékkel együtt egy komple-
xet alkotva lyukakat fúr a baktériumsejtbe, amelyen keresztül beáramló víz képes szétfeszí-
teni a kórokozót. 

A vírusok ellen a legtöbb fertőzött sejt termel ún. inter-
feronokat. Ezek a fehérjék a termelő sejtet nem, de a szom-
szédos sejteket képesek megvédeni a bejutó vírusok hatá-
sától. Fehérvérsejtek és kötőszöveti rosttermelő (fi broblast) 
sejtek egyaránt képesek interferon termelésre. Bizonyos in-
terferonok nemcsak a vírusok szaporodását akadályozzák, 
hanem általános gyulladáscsökkentő hatásuk is van, így al-
kalmasak bizonyos betegségekben szenvedők állapotának 
stabilizálására, pl. a sclerosis multiplexesek státuszának 
állandósítására. 

A nem specifi kus immunrendszer ötödik védelmi rendszere a láz, vagyis a testhőmérsék-
let tartós emelkedése a szokásos 37 ºC-os érték fölé. Az emberi szervezet hőháztartásának 
központja a hipotalamusz nevű agyi területen van, ahol egy valódi termosztáthoz hasonlóan 
hűtő- és fűtőközpontot egyaránt találhatunk. A kórokozók felszíni molekulái, a gyulladás 
során felszabaduló anyagok vagy tumoros sejtek szétesése olyan pirogén (lázkeltő) hatások, 
amelyek kiváltják a makrofágokban termelődő interleukinok és interferonok termelődését. 
Ezek pedig emelik a hűtőközpont bekapcsolásáért felelős hipotalamuszsejtek ingerküszöb-
ét, és így a testhőmérsékletet is. A láz hatásos fegyver, hiszen csökkenti a baktériumok 
életképességét, ugyanis a magasabb testhőmérséklet hatására a máj magában tartja a vas- és 
a cinkionok nagyobb hányadát, amelyek szükségesek a baktériumok szaporodásához. Ma-
gasabb hőmérsékleten minden kémiai reakció, így a fagolizoszómák működése is gyorsabb, 
vagyis a falósejtek mindegyike hatékonyabb működésű. Magasabb hőmérsékleten meggyor-
sul a specifi kus immunrendszer sejtjeinek kifejlődése is, így hamarabb állhatnak hadrendbe, 
mint a láz nélkül. Szervezetünk a kisfokú hőmérsékletemelkedés ellen a hősokkfehérjék 
aktiválásával reagál, amiről részletesebben a fehérjékről szóló fejezetben olvashat a kedves 
olvasó. A tartósan magas láz természetesen önkárosító hatással is járhat, hiszen ronthatja 
az agy tápanyagellátását. Szív- és tüdőbetegeknél különösen súlyos állapotot jelent, hiszen 
ezeket a szerveket fokozott mechanikai terhelésnek teszi ki a magasabb testhőmérséklet. 

A specifi kus immunrendszer 

A szervezet belső védelmének másik típusa sokkal specifi kusabb választ ad a betola-
kodókra. Az antigénre szabott válasz kialakításában minden részt vevő sejtnek megvan a 
maga fontos funkciója. Az antigén-bemutató sejtek (APC) feladata, hogy a válaszban részt 
vevő egyik sejttípussal (T-limfociták) megismertessék a betolakodókat. Így csak azok a 
védekező sejtek szaporodnak el, amelyek a leghatékonyabban vehetik fel a küzdelmet a 

3.3.9. Egy interferon-molekula


