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ÖSSZEFOGLALÓ E cikk egy tervezett soroza t első része. Célja 
tömören és érthetően ismertetni a bonyo lult felépítésű és mű
ködésű immunr endszert. Ezt ma már egyetlen orvosi szakma 
sem nélkülözheti. E legelső rész foglalko zik az immunrends zer 
elvi felépítéséve l, és elkezdi összetevőinek leírását , működésé

nek isme rtetését. 

Kulcsszavak imm unológia, az immunr endszer elemei, az im
munrendszer működése 

ABSTRACT Thi s is the first part of a series of papers. The aim is 
to descr ibe briefly and clearly the immune system and its 
complicated structure and complex function. lt is something no 
medical pro fess ion can do without today. This first chapter 
exp lains the theoretica l construction and the activity of the 
imrnune system and start s to characterise its components and 
how they work. 

Key words immunol ogy, components of immune system, im
mune function 

BEVEZETI:S Az immuno lógia az utóbb i évtizedekben hatalma s 
fejlődésnek indult. Nagyo n sok orvosi felfedezés ehhez a tudo
mányá ghoz kötődik. A diagnosztikátó l a terápiáig óriási hala
dásnak lehetünk szem tanúi. Pl. transzp lantációs immuno lóg ia, 
HLA rendsze rek. A No bel-díj 100 éve alatt immuno lógiai té
makörben 19 alkalommal osztottak ki díjat. Korunk betegsé
geire, mint pl. az allerg ia, daganat, nagy valószínűséggel innen 
remélhetünk megoldást. Jogga l mondhatj uk, hogy az immuno
lógia a XX I. száza d tudománya. E1mek a szerteágazó , inter
diszciplináris tudományna k a bemutatását kíséreljük meg, le
hetőleg közérthető módon , az új felfedezésekke l kiegészítve. 
Ezért az alapfogalmak bemut atásáva l kezdjük. 
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AZ. IMMUNRENDSZER (IR) FELADATA Az IR az élő szerveze t integ
ritásáért felelős védekező mechanizmus. Az IR olya n sejtek és 

molekulák szerveződése, melyek infekc iók és egyéb idegen, 
nem saj át anyago k ellen i védekező szerepre specializálódtak. 
A szervezet épségét, működési egységét kell megvédenie a 
külvilág káros hatásaitól. Fel kell ismernie a sajátot az idegen
től és az idegen ellen hatékonyan kell védekezn ie. Az IR leg
fontosabb feladata a fertőzések és daganatsejt ek elleni s ikere s 
védekezés. A külső fenyegető behatások, kórokozók (vírusok, 
baktériumo k, gombák, paraziták), fizikai és kém iai ágensek 
felismerése, feldolgozá sa és eltávo lítása illetve a belsőleg mu
tációk által keletkező daganatsejt ek, vírusokka l fertőzött sejtek 
kiiktatá sa az ép szervezetből anélkü l, hogy a szervezet káro
sodna közben. 

A VÉDEKEZÉS HÁROM SZINTJE A szervezet védő rétegekkel hatá
rolódik el a környezettől. Ilyen barrier funkciót tö ltenek be a 
szaru rétegg el fedett bőr és a nyákot, enzimeket termelő nyál
kahártyák. A bőr 1,6-2 1112, a légző felület 70 1112, az emésztő

rendszer és egyé b nyálkahártyák együttv éve 400 1112 felü leten 
keresztü l tartanak kapcso latot a külv ilággal. Ezen keresztül en
gedi át a szerveze t számára nélkülözhetetlen tápanyagokat, itt 
szűri ki a számára káros , nemkíván atos elemeket. Ez a szerve
zet első védelmi vona la. Itt zajl anak a szerveze t számára sors
döntő immuno lógiai folyamatok is. Nem véletlen, hogy ezek 
hez a felületekhez kapcso lódik a szerveze t egy ik legnagyob b 
immunhá lózata, az úgyneveze tt MALT (nyálkahártya assz o
ciált limfoid szöv et), me lynek része a gasztro inteszt iná lis 
(GA LT) és bronchiális (BALT) limfoid szövet, melyek határőr 
funkc iókat töltenek be. Az immunr endszer másod ik védő vo
nala a veleszü letett, a harmadik védő vona la a szerzett, más né

ven adaptív immunszisztéma. (L. később). 

AZ. IMMUNRENDSZER SZERVEI Központi immunszerv a csontvelő 

és a thymus, melyek immunsejtek terme léséért felelősek, perifé
riás szervek a lép, a nyirokcsomók, nyirokhálózat, a mandulák 
(tons illák), MALT, BALT, GA LT és a bőrhöz kapcsolódó im
munszisztéma az ún. SIS, ahol az immun folyamatok zaj lanak. 

Af. IMMUNRENDSZER SEJTES ELEMEI A limfociták , T- és S -sejtek, 
természetes ölősejtek (NK), fagocitáló sejtek, mint a makrofá-
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/. ábra. Az immunrendszer sejtjeinek sematikus ábrázolása 

gok, antigénprezentáló sejt ek (APC) , dendritikus sejt ek, genny
sejt ek (granu locyták ), hízósejt ek(/ . ábra ). Részletes bemutatá
sukat lásd később. Ezen sejtek együttműködése felelős a szerve
zet épségéé rt. Az immunit ás egyik legfontosabb fogalma az an
tigén, amelyet az immunr endszer felismer, a másik az antitest, 
ame lyet a felismert idege n ellen terme l. Lássuk rész letesen : 

AZ. ANTIGÉN (AG) FOGALMA Az antigén Detre Lász ló magya r ku
tatónak az 1800-a s évek végé n antiszo mato gén szóból képzett 
elnevezése. Az Ag mind en olyan idege nként illetve nem saj át
ként felismert anyag, me lyre az immunrends zer reagá l. Általá
ban nagy molekulák, baktériumok , vírusok fehé rje vagy cukor 
molekulái. Az Ag legfontosabb része az epitóp, az ún. antigén 
detennin áns. Ezek képez ik az immun ogé n anyagok akt ív ré-
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1. ábra. A sejtfelszíni antigén-receptorok szerkezete 
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szét. Az antig én a körülményektől függően immun választ, il
letve to leranciát provokál. A tolerancia kialakulá sa is aktív im
munológia i folyam at. A saját Ag ellen is termelődnek gyenge, 
védő jellegű lg-M típusú ant itestek. Ezt nevezzük természetes 
autoimmunitásnak. (L. később a B !-sejteknél.) Az Ag bármi 
lehet! Régebben csak a fehérjéket tarto tták Ag-nek. Az igaz, 
hogy a fehérj ék a legerősebb Ag-ek , de lehet Ag sze rvetlen 
anyag (hapt én), lipid , szénhidr át, kromoszóma töredék , am i el
len ellenanyag termelhető. Ezt használjá k ki a diagn osz tikában 
is (Pl. RAST , PRJST, HLA tesz tek) . 

Az Ag-ek általában az APC (antigén prezentáló, bemutató) , fa

goc ita sej tek által történő feldolgozás után fejtik ki biológia i 
hatásukat. A szerveze t reakcióké szsége is meghatáro zza egy 
anyag antigén vo ltát. Egy bizon yos an tigén allergénként is sze-
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3/a. ábra. B-Ly antigén-kötőhelye (BCR). Több egységből álló lg-komplex. 

AB-Ly Ag-felismerö membránreceptora. 
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3/b ábra. A T-Ly Ag-felismerő receptora (TCR, u, ~)-Az u-~, y-'ő szupergén

család szabja meg alaptípusát. ZAP-70. 
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repelhet egy sze rveze t szá mára, mint pl. a pollenek, más ik 

egye d szá mára viszont nem j elent veszély t. (Az allergia: a 
sze rveze t kóros reakciója ártalmatlan környezet i anyagokra.) 

Az Ag fe lisme résére a T- és 8-limfo citák (Ly) sejtf elsz íni re

ceptoraik seg ítségéve l válnak képessé (2. ábra). Ezek a nagy 

variációt mutató ún. TCR és BCR, MHC-1-11. membrán recep

torok (3. ábra). A B Ly-ák szá mos, spec iális ellenanyago t ter
melnek az Ag-ek ellen, melye k könnyen kimutathatók a vér

ből. Az allergének lg-E típusú ellenanyag termelést indítan ak 
be. Hapt ének, o lyan kis mo lekula súlyú szervet len anyagok , 

melye k csak hordozó fehérjéhez kapcso lódva vá ltanak ki im

munreakciót. 

AZ ANTITEST (AT) FOGALMA Az ant itestek immun globulinok (lg), 

melye k a 8-limfo citák aktiválódása eredm ényeként keletkező 

plazmasej tek által terme lt gam maglobulinok. Jellegze tesség ük 

az Ag- nel va ló specifikus kapcso lódás. E kapcso lódás során 

többfunkcióssá vá lnak. Az adaptív IR részé t képez ik, eredmé

nyességét növe lik. 
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4. ábra. Az immunglobulin szerkezete 

CH,a 
CH 2 1 domén 

CH, 

110 amin6savb61 
álló egység 
a konstans 

régióban (C) 
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AZ. IG FELÉPÍTÉSE Két nehéz és két könnyü láncbó l tevődik össze, 

melyek diszulfid hidakkal kapcso lódnak egymás hoz (4. ábra). 
Az lg ismétlődő, homo lóg egységekből áll, ezt doméneknek 
nevezzük . Eze k 110 am inosav ból álló, konstans egységek, a 

nehéz lánc részei. A nehézlánc sza bja meg az lg fő típusa it. 
Eszerint lehetnek gamma , mü, epszilon, alfa, delta láncok. Az 

emberben előforduló ötféle izotí pus fordul elő: lg G, M, E, A 
és D a fenti nehé zláncoknak megfelelően (5. ábra). A nehéz

láncok hoz kétféle kötmyülánc: kappa vagy lambda kapcso ló

dik . Az lg egy konstans (Fc) és egy variábili s (Fab) régióbó l áll 

(3-4. ábra). A variáb ilis régió szabja meg az lg spec ificitását, 
am ive l az Ag-hez alkalmazkodni és kapcso lódni képes. 

IMMUNRENDŐRSÉG Az IR müködése szem léletes hasonlatt al 

olyan, mint a rendőrség. Ébe ren őrködő, c irkáló sejt ek a já r

őrök (immunsejtek) az egész szervezetben szétoszlanak, kü lö

nös tekintettel a határterültekre koncentrálód nak (pl. a határőr

funkciót betöltő MALT-ba) , ahonnan azonna l j elentik a köz-
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Az immunitás korszerií szemlélete (I) 

Ig-G-, lg-E-, Ig-D monomer 

lg-A dimer 
szektoros lg-A 

rész 

lg-M pentamer 

1----- J-lánc 

5. ábra. Az öt immunglobulin-osztály szerkezete 

pontnak a határsértő kóro kozó kat , ha hely ben nem tudják az 
incidenst elintézni. A főkapitányságon, mint a csontvelőben és 
csecsemőmirigyben speciálisan kiképzett kommand ósokat ké

peznek ki (T és B Ly), amelye ket gyorsa n a szükséges helyre 
irányítanak , és ott kifejtik a megfe lelő védekező funkc iót. A 

nyirokcsomók hely i fogdának , gyüjtőhelynek felelnek meg, 

aho l a beto lako dóról (antigénről) fotó t, ujjl enyoma tot vesz nek. 

(Antigénprezentáció helye.) A védekezés sikeréért igen bonyo

lult, össze hango lt szervező munka felelős. Két egymásra épü lő 

immu nszisztéma a természetes és szerzet t inmrn nitás a véde ke

zés egyre kifinomult abb formája. 

TERMÉSZETES IMMUNITÁS A védekezés ősi, örökölt formáj a. A 

baktériumokban és egysejtűekben is megvan. Döntő szerepe 
van az immunválasz beindításába n és vég rehajt ásába n egy

aránt. Vá loga tás nélkül pusztít minden olyan struktúr át, ame ly 

idege n mo leku láris mintáza tot tartalmaz . E mintá zat alapján 
kü lönbözteti meg az idegent a sajátt ól. A patogé nek szé nhidr át , 
lipid, sz iálsav tarta lmát ismeri fel. Gyors, pár óra alatt mozgó

síthat ó, ahogy a kóroko zó a szervezetbe lép. A szervezet szá

mára ártalmatlan, illetve veszé lyes , felismerése a döntő. Nem 
alakul ki immunm emó ria utána, nem vihető át más ik sze rve-
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zetbe sejtekk el. A vála szadó képesség ismételt fertőzés után 
sem j avul. Ne m indul be hatásukra ellenanyag term elés, nem 
fajl agos, nem spec ifikus! Sejtes elemei (a ce lluláris természe
tes immunit ás része i): a fagocita sejt ek, mint a makro fágok 
(MA), monociták, természetes ölősejtek (NK), gyulladásos 
gennysejt ek (neutrofil , basofil , eosinofil , granulocit ák), masz
toc iták (/ . tábláza t). 

1. táblázat. A veleszületett immunitás sej tjei 

Fagoc iták Természetes Gyu lladásos Antigén-

i ölősejtek sejtek prezentáló sejtek 

• • • Makrofágok Tumor és vírnssal Mastociták Dendritikus sejtek 
Monociták fenőzött sejte k Basofilek Makrofágo k 
Neutrofi lek ozmotikus lizisét Eosinofilek B-Ly 

indí tjá k be 

• • • Gyu lladásos MHC 11-vel 
mediátoroka t rendelkeznek 

Bekebelezik tennelnek 

• és meg semm i-

l 
sítik az Ag-t A CD4 Ly részére 

történő antigé n 
bemutatáshoz 
szükségesek 

A természetes 
és adaptív IR 
működéséhez 

szükségesek 

Mo lekuláris elemei (a humoráli s természetes immunitá s ré
szei) : a kaszkádszerűen működő komplement enzinu endszer, 
az akut fáz is fehé1jék, citokin ek, interferonok , illetve a makr o
fágokban található enz imek, szabad gyökök. A kórokozó min
tázatfelismerő receptorok főleg a makro fágokon és dendritiku s 
sejtek fe lszínén vannak. Ilyenek a mannóz-receptorok (szén
hidr át felismerésre), lipopoliszahar id-receptorok (LPS feli sme
résre), komplement-receptorok (komp lement fragmentum ok), 
scavanger-receptorok (bakt ériumok és gombák sejtfal ának fel
ismerésére) szolgá lnak. 

Ezek a sejt ek és molekulák eleve j elen vann ak a szervezetben 
a kórokozótól függetlenül , készen várják, hogy a veleszületett 
immunit ást biztosítsák. Ez a kórok ozók elleni védelem fonto s, 
mondhatnánk sorsdöntő mozza nata. Gyakran sajn os nem elég 
sikeresek ezek a mechani zmusok a parazitákkal szemben. A 
behatoló mikroor ganizmus képes kijátszani az éber immun
rendszert mutáció, mint ázat változás, gátló fehérjé k kialakítása 
útján. Ezért fejlődött ki évmilliók alatt az adaptív , specifikusan, 
sikeresebben működő, de szorosan az előzőre épülő immunvé
dekező rendszer. Ezt nevezzük szerzett immunitás nak. 

SZERZETT IMMUNITÁS Az egyé n egyedi élete során alaku l, fejlő
dik, tanult folyamat. Az ismételt fertőzésekre egyre erősödik 
reakciója . Csak egy bizonyos Ag indítja be, az antigénekhez 
folyamatosan alka lmazkodik (A ffinitás érés). Fő jellemzője 

a nagyfo kú specificitás ! A felismert struktúra főleg fehérje, 
glik o- és lipoprote in. Antigén fe lismerő receptorokkal rendel
kező, Ag-re specifikus T- és B-limfocitákon alapszik. TCR és 

48 

BCR Ly receptorok jel enléte szükséges a sok féle Ag fogadásá
hoz. Lehet Ag akár egy saját fehérje is, nem tesz különbséget 
saját és idegen között , ha egyszer szentizilálódott a szervezet. 
Ennek jelentősége egyes autoimmun kórképben van. Lassúbb, 
de tartósabb, sikeresebb immunvédelmet je lent a természetes 
immw1itásnál. Több nap, illetve hét is szükséges a specifikus T
és B-sejtkl ónok megjelenéséhez (primer válasz). Immunm emó
ria alaku l ki utána az ún. memór iasejtekben. Ismételt Ag talál
kozáskor sokkal erősebb és gyorsabb immunr eakció lép fel. Ezt 
szekund er reakciónak nevezzük, melyért a klonálisan, nagy tö
megben azonosan aktiválódó limfoc iták felelősek. Specifiku s 
sejt ekkel, ellenanyagokkal átv ihető másik egyedbe a szenz i
tizáltság és védettség is (védőoltások ki fejl esztése) . A szerzett 
immunit ás másik jellemzője a nagy fokú diverzi tás, azaz az 
Ag-t fajlago san felismerő mo lekulák (receptorok, ellenanyagok) 
sokfélesége . A TCR és BCR sokfélesége szomatikus génátren
deződés során alakul ki. I 0 11- 16 TCR, BCR receptor mutath ató ki 
az emberi szervezetben . Az Ag-ek számát 107 mennyiségűre be
csülik , tehát receptor bőség várja a külvilágból érkező betolako
dókat. A HLA (humán limfoc ita antigén) ugyanaz, mint a MHC 
(major hisztokompatibilitási kompl ex) egyedre igen j ellemző, 

stabil, de popu lációs szinten igen nagyszá mú variabilitást mu
tató , Ag felismerésben nagy szerepet j átszó membrán fehérjék. 
A HLA rendszer génjei a saját és idegen felismerésben és a kör
nyezethez való alkalma zkodásban j átszanak igen fontos szere
pet. Míg minden magvassejt en megtalálható a MHC l, addig az 
immunsejtek saj átja a MHC 11: receptor mintázat. 

2. 1áb/áza1. A szerzett immunitás sej tjei 

CD4+ T-sej tek 

t 
Citokineket 
tem1elnek 

Veleszületett 
és szerzett 
immunitásra 
hatnak 

T-limfociták 

CD8+ T-sej tek 

t 
Litikus granulumokat 

terme lnek 

Fertőzött saját 
sejt ek 
oldása 

Idegen 
sejtek 
oldása 

B-limfociták 
aktiválj ák 

t 
Az intakt antigént 

t 
Co-stimuláló jelre 

• A plazmasejt 
differenciálódása 

Antitestek 
termelődése indul be 

• A szerzett immu nitás 

• A működésbe 
hozott B-sej tek 
szabályozása 

A szerzett immunit ás cellulári s elemei a T-, a B- és a cito
toxikus Ly-ák (2. táblázat). Humo rális elemei az ellenanyagok 
és az interleukinok. A B-Ly-ák közve tlenül , a T-Ly-ák csak be
mutatva, (fagocita sejt által feldolgozva) ismerik fel az antigént 
(1. később antigénprezentác ió) . A két védelm i rendszer között 
igen szoros együttműködés, összefüggés van, egymásra épül
nek (6. ábra). Egyik sem működik igazán j ó l a másik nélkül. 
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Baktériumok 

Veleszilletett 
immunitás 

Baktériumok 

immunitás 
6. ábra. A komplement és az opszonizált ellenanyagok fokozzák a makrofá

gok fagocitáló képességét. Ellenanyagok hiányában (tennészetes immunitás) 

a baktériumok sokkal kevésbé és sokkal lassabban fagocitálódnak, mint ellen

anyaggal való kötődés után. Akkor a leggyorsabb a fagocitózis, ha mind az 

antitest, mind a C3b jelen van. 

AZ. IR SEJTES ELEMEI 

LIMFOCITÁK A limfociták 8- 10 µ nagyságú, kerek , nagy ma gvú, 

ki s citopl az májú sej tek . Kö zös őssejtbő l erednek a T- és 
B-Ly-ák, N K (természetes ölősejtek), de m(íködésükben igen 
eltérőek. Az adaptí v immunrendszer legfo ntosabb sejte s ele
mei. A Ly-ák képesek a fajl agos felismerésre, fontos effektor 
funkc iójuk van, biztos ítják az immunm emó riát ill. tolera nciát. 
Je llegzetességü k, hogy képződésük nem fejeződik be a mag
zati élette l, hanem az egész élet során új előal akok képződnek. 

A 8-L y-ák a csontvelőben a T-Ly-ák a thymu sban induln ak fej
lődésnek. Itt nyerik el vég leges érett formájukat. 

A központ i nyi rokszervekből csak azo k a sejt ek kerülhetnek ki 
a keringésbe, me lyek a szervezete t nem támadjá k meg , nem 
autoagressz ívek , és a szerveze tbe j utott antigént felismerik re
ceptoraik álta l (TC R, BCR recep toroknak nevezzük őket). A 
spec ifikus receptorok szerint klonális szaporodás nak indulnak 
a sejtek. A többi sejt 95%-ba n elpusztul apoptóz is, programo
zott sejth alál által. 

AB LIMFOCITÁK A madarak Bursa Fabr icii által termelt sejtj ei
hez va ló hasonlóságuk alapján Bursa aequivalens sejt eknek ne
vezték el őket. A B-sejtek érése a csontvelőben, akti válódás uk 
pedig a nyirokcso mókban történik. Felszínükön speciá lis re
ceptorok, ún. BCR-ek által ismerik fel az Ag-t. Olyan sejtfé le
ség, mely ellenanyag termelésre képes ! Ag behatásra a S-sej
tek a nyirokcsomó k csíra központjában (centrum germ inativu
mában) plazmasejtekké differ enciálódnak , melye k nagy bőség

ben ontják később az ellenanyagokat. Génátrendeződés ered-
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ményeké ppen egy sejt csak egy antigénnek megfelelő speci ális 
ellenanyagot term el. 

Kétfé le 8-sejt populác ió isme rt a 81 és 8 2. A 81 az ősibb, 

főleg mukózá ban előforduló, alacsony affinitású, poli spec i
fiku s At-et termelő sejtf éleség. Sze repe a természet es auto
immunit ásban van. Hosszú életü , önfenntartó sejtp opu lác ió
ról van szó. lg-M típusú , polir eaktiv autoantites tek et termel

nek lipopoliszaharid, endotox in! termelő Grám nega tív kór
okozók hatására, de ezek igen gyenge hatású Ag-e k, nem 
okoznak általában kóros reakcióka t. A B !-sejtek akt ivációja 
T-helpersejtek nélkül indu l be. Specifikus mark erük a CD5+ . 
Fehérje típu sú Ag ellen az APC és a T-Ly segítő funk c iója is 
szükséges . 

A 82 sejtféleség a klassz ikus ét1elemben vett 8-L y, mely a 

külső kórokozók , Ag-ek ellen spec ifikus, erős hatású ellen
anyag term elésse l reagá l. Az antigén prezentáló sejt által be
mutat ott antigén hatá sára a nyirokcsomókban 8 2-sejt ek bla sz
tos transzformációja jön létre, az Tg gén spec ifikus átrendező
désé t eredményezve. Az lg nehézlánc izotípus váltása után 
klonáli s szaporodá snak induln ak a 82-s ejt ek, és plazmasej tek
ké érnek , melyek lehetővé teszik a specifikus lg terme lésé t. Ezt 
nevezz ük szomatiku s mutá ciónak. A 8 2-sej tek nagyfo kú sze
lekc ió révén nagy affinitású, egy Ag- re ható, egyre specifiku
sabb ellenanyag tern1elésére lesznek képesek. Ezt nevez ik affi
nitás érésnek. Először mind ig Tg-M, majd később lg-A illetve 
lg-G típu sú ellenanyag j elen ik meg a keringésben . 

A 8-limfo citák spec ifikus markere a CD 19+, CD20+, CD2 I + . 
Memória 8 -sejt ek is k ialakulhatnak , azt eredm ényezve, hogy
ha újabb talá lkozás történik egy bizonyos Ag-ne l, nem szüksé
ges a bonyo lult Ag prezentáció folyama ta, a 8- sejt közve tle
nül kapcsolód ni képes az Ag-nel, gyors p lazmasejt érés t hozva 
létre, mely gyors ellenan yag te1111elést okoz. Ez az ún. máso d
lagos immunitás lényege. A védőoltások is ezen alapulnak . 

A T-LIMFOC ITÁK A thymusban érlelődő sejtekről van szó. A mag
zat i élet 7-9 . hetében vándoroln ak a T- sejt előalakok a thy
musba. Felszínükön különfé le je llegzetes markereke t vise lnek 
(TCR), ennek alapján lehet őket elkülöníteni . Lehet alfa/béta -
gamma/ delta láncú TCR. Közös ma rkerük a CD3+. Elkülöní
tünk COS+ és CD4+ T-limfoc itákat , ennek alapjá n citotox icus 
(Te) és helper (segítő) Th-sejt eket különböztetünk meg. A T
limfoc iták az immunrendszer mened zserei , irányító sze repük 
az adaptív immunválaszban nélkülözhetetlen. A thymusban el
pusztul nagy részük. Csak azok a sejt ek kerülhetnek a perifé 
riára, melyek idegen MHC-t ismernek fel. A saj át MHC-vel és 
Ag-nel reagáló k apoptóz is révén elpusztulnak. 

A T-helper sejt ek az IR kamagyai, ők szervezik citokinjeik által 
az immunfunk ciókat, szabják egyedire a reakc iókat. Kétféle 
ismert: Th I és TH2. Funkcióju kban és citokin mintázatukban 
térnek el. CD4+-MHC II. sejt felszíni koreceptora ik által az 
extrace lluláris Ag-ek felismerésében vesznek részt. Lim fokin 
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3. táblázat. A különböző Th limfocit ák álta l terme lt c itokinek 

T-helper 1 ......_ T-he lper O ~ T-helper 2 

termelésben, immunoregulálásban, 8-sejt aktiválásban van sze

repük . 

yfNF, 

IL-4 , IL-5, IL-6, IL-9, 

IL-10 , IL-1 3 

A Thl -sejtek gyulladásos folyamatokban , sejtközvetített, késői 
típusú immunreakciókban játszanak döntő szerepet. Ezeke t se
gítő citokinek: 11-2, 11-3, Il-12, garnma-INF, TNF- béta. 

IL-2 , IL- 12, TNF-P 
L_ _ ________ .....:::.... lL-2 , IL-3, GM -CS F, TNF -a 

4. táblázat. A citokinek működése 

Csa lád 

HEMOPOETINEK 
INTERLEUKINO K 

INTERFERONOK 

TUMORNEKRÓZIS
FAKTOROK 

KEMOKINEK 

BESOROLATLAN 

IG 

ADHÉZIÓS 
MOLEKULÁK 

INTEGRINEK 

SZELEKTINEK 
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Elnevezés 

Eritropoet in 
IL- 1 a , p 
IL-2 
IL-3 
IL-4 

IL-5 
IL-6 

IL- 7 
IL-8 
IL-9 
11- 10 

IL- 12 
(N K stimul á ló fakto r) 
lL- 13 

IL- 14 
11-18 

GM-CSF 

INF-y 
INF-a 

INF-P 

TNF -a 

TNF-P 

C D 40 ligand 
FAS liga nd 

IL- 8 

MIP -la 
M IP- IP 
RANTES 
IL- 16 

TGF-P 
MIF 

B-7 

ICAM-1 , 2, 3 

VLA - 1-6 
LFA-1 

L-sze lekt in 
E-szelekt in 
P-sze lektin 
T H I 
g-fNF 
l L-2, IL-1 2, TNF-P 
IL-2, IL- 3, 

Termelő sejt 

Vese 
MA , epite l 
T-Ly 
T-Ly, Thym us 
Th 1, hízósejt, 
bazofil 
Th2, hízósejt 
Th2 , MA, Mo 

Csontve lő 

MA, több sejt 
Th2 
Th2 , MA 
Epstei n-Bar r vírus 
B-Ly, MA 

T-Ly 

T-Ly 

T-Ly, MA 

T-Ly, NK 
Leukociták 

Fibrobl aszt 

MA , NK 
(kahektin) 
T- és B-Ly 
(limfotoxin) 
T-Ly, hízóse jt 
T-Ly, stróma 

MA, több sejt 

MA , egyé b 
T, B-Ly, Mo 
T-Ly, Thr . 
T-Ly 

Kondrocyták , T-Ly, Mo 
T-Ly, egyéb 

APC 

Számos sejt 

Leukocyta 
MO , MA , gran ulocyta 

Leuko citák endoté l 
End oté l 
Endote l 
THO 
IL-4, IL-5, lL- 6, IL-9, 
IL- 10, IL-1 3 
GM-CSF , TNF - a 

Hatás 

A Th2-sejt ek szerepe lg termelésben, allergiás folyamatok ban, 
terhességben nő meg. Je llem
ző citokinj eik: 11-4, Il-5, 11-6, 
Il- 3, 11-10, Il-13 (3-4. táblá-

YVl előalakok 

Láz! , T-Ly aktiválás 
T sejt prolifer áció 
Hemato po ez is 
B-Ly aktiváció 
IgE vá ltás 
Eos . növe kedés, differenc iá lódás 
T, B-Ly növekedés , differenciálódá s 
ac ut fáz is reak c ió 
Kora i Ly érés 
Kemokin 
Hízósejt aktiválás 
MA IN F, IL-12 
gá tlása 
NK akt iválás, 
TH I irányú d ifferenciálódás 
B-sej t növe kedés, differenciá lódás 
MA gyu lladásos citokin gát lás 
B Ly differenciálódás 
Th I Th I hatá s nö ve lés (lL-1 2, fNF) 
IL- 10 gátlás , NK-re hat 
M ielo monocyta 
növe lés, stimul álás 

MA aktív , MH C expresszió fokozás 
Antivirá lis hatás 
MHC 1. expresszió fokozás 
Antivirál is hatás 
MHC 1. express zió fokozás 

Gyu lladás, end otel 
akt iváció 
Citotoxi citás , endote l 
akt iváció 
B-sej t aktivác ió, lg osztályvá ltás 
Apoptózis 

Neutrofil és T-Ly 
szá mára kemotakt ikus 
Mo , T-Ly, eos. kemoatra k táns 
Mo, T-Ly kemoatraktán s 
Mo, T-Ly, eos. 
Th -Ly, Mo, eos. 

Sejtnövekedés gát lás 
MA migrá c ió gát lás 

T sejt válasz kostimuláció s moleku la, 
CD28 kapcso lódás 

LFA- 1, rhinoviru s, ma lár ia rece ptora 

Lam inin, kollagé n kötődés 
ICAM-1 , 2, 3 köté se 

Nyirokcso mó HEY 
Mo, Ly, mie loid sej tekr e hat 
Mo, Ly, neutrofi lekre hat 
TI-12 

zat). Mindkét sejtfé leség által 
term elt citokinek: 11-2, 11-3, 
TNF-a, GM-CSF . 

A citotox ikus T-sejtek az intra
celluláris idegen Ag-ek (vírus, 
tumor) fe lismerésébe n, prezen
tálásában veszne k részt CD8+ 
-MHC I. sejtfelszín i korecep
toraik segítségéve l. Végre haj tó 
funkc iójuk sejtoldó hatású mo
lekulák (perforin , granzym) il
letve Fas ligand révén valósul 
meg, mely az ún. programozott 
sejthalálban szerepel. 

A gamma/delta típusú T-lim
fociták a B 1-Ly-hoz hason lóan 
egy ősibb sejtt ípust képvise l
nek, ezek alaku lnak ki először. 

A bőrben, nemi szervek tájé
kán, placentá ban fordu lnak 
elő. A T-sejte k 1-3%-át teszik 
ki. CD3+ markerük van. Para
zita, hősokkfehérje felismerés
ben j átszanak szerepet. 

Az NK (természetes ölő) sejtek 
nem a thymusban érlelődő lim
fociták. CD3 negat ívak. A saj át 
MHC je lenléte gátolja akt ivitá
sukat. A természetes immun vá
lasz része i. Az At függő cito
toxicitásban is szerepük van. 
Az lg-ok Fc receptoráho z tud
nak kapcso lódni. A vírus fertő

zött, illetve tumoros sejtek fel
oldásában van szerepük. CD2+, 
CD 16+, CD57+ markerek j el
lemzik. Nincs memóriájuk. 

MAKROFÁGOK (MA) Monoc ita 
eredetű , egészséges szöve tek
ben mindenütt megtalálható 
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fagocita funkciójú sejt ek. Legfo ntosabb szöve ti falósejtek . 
Az antigén prez entálá sban is részt vesznek. A veleszülete tt 
imm unitás részét képezik , de az adap tív immunit ásban is sze 
repet játszanak. Májban Kupfer-sejteknek , hörgőkben alveo
láris makrofágnak , csontvelőben osteokla sztoknak nevezzük . 

MONOCITÁK (MO) A vérben előforduló, 15-20 µm nagyságú , bab 
alakú maggal rendelkező fehérvérsejtek. Fagocitálnak , Ag pre
zentálásban, citokinek termelésében vesznek részt. 

GRANULOCITÁK Csontvelői eredetű, vérben, gyu lladásos szöve
tekben előfordu ló falósejtek. Ép szövetben általában nem for-

baktérium 

sejtmag 

fagolizoszóma 

bakteriális antigén 
(idegen) 

7. ábra: T-helper (CD4) limfociták antigénfelismerése baktériumok, gombák 

és protozoonok elleni védekezés során. Ezek a mikroszervezetek felfalódnak, 

fehérjebontással megemésztődnek a fagolizoszómákban, majd az antigének a 

sejtfelszínen bemutatódnak. A T-sejt receptor (TCR) segítségével a helper-sejt 

felismeri mind az antigént, mind a II. osztálybeli endogén molekulát. Ezen 

interakció következtében a makrofág fL-et szabadit fel, ami a helper-sejtet IL-

2 tennelésére serkenti. Ez viszont elősegíti az antigén által aktivált T-helper

sejtek proliferációját. 

Golgi-apparátus 

T. osztálybeli 
HLA-fehérje (saját) 

citotoxikus 
T-sejt 

8. ábra: A citotoxikus T-sejt általi antigén felismerés modellje egy vírussal fer-

1őzött sejttel való kölcsönhatás keretében. A vírus által fertőzött sejt új vírus

antigéneket tenne!, ezeket a sejthártyán bemutatja, a T-sejt receptorok (TCR) 

pedig felismerik. Ezzel egyidöben a T-sejt felismeri az endogén 1. osztálybeli 

HLA-fehérjét. Az idegen (vírus) és saját (HLA-1) felismerése után a célsejt el

pusztítható. 
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dulnak elő. Szöveti sérülés, gyu lladás helyére adhéziós mole
kulák seg ítségéve l vándoro lnak. A bekeb elezett kóroko zóka t 
sejten belül enzimeik segí tségéve l a fagolizo szómá kban 
emésztik fel. A termész etes immunitá s sejtjei. Ag prezentá
lásban, citok in termelésben is van szerepük, de legfontosabb 
funkciójuk a romel takarítás . Gennysejteknek is nevezik őket. 

Háromfél e granu locita különböztethető meg granulum aik fes
tődése szer int: neutrofil, basofil , eos inofil granu lociták . A gra
nulumokban tárolódnak az emésztő funkciój ukhoz szükséges 
préformált enz imek, biológiailag aktív anyagok. 

A bazofil granulociták hisztamin tartalmú fehérvérsejtek. A hí
zósejt ekkel együtt az allergiás, azonna li típusú, anafilaktiku s 
reakciók effektor sejtjei. Nagy affinitású Fc epszi lon receptor
ral, lg-E receptorra l rendelkeznek . Az allerg iás szervezetben 
a felszínükön megkötött lg-E két allergénhez tudnak kapcso
lódni (hídképződés), mely hatására degranulálódnak. 

Az eosinofi l granu locitáknak fontos szerepük van a paraziták 
elleni harcban. Az eozinofi leknek az I. típusú króniku s, aller
giás gyu lladásos reakc iókban tulajdonítanak szerepet. Asztmá
sok, szénaná thások légúti szöveteiben szaporodnak el, és a ké
sői reakc iókért fele lős mediátorok termel éséért fe lelősek. Akt i
válódásukho z Th2 típusú citokin hatásokra is szükség van. 

HÍZÓSEJTEK Csontvelői eredetű, a bazofil granulocitákhoz ha
sonló, de eltérő fej lődésű sejtvonalat képviselő sejt ek. Az 
azonna li típusú allergia, h isztamin mediált reakcióiért felelős 

legfontosabb sejtféleség. Nagy affinit ással köti az lg-E-t. Két 
lg-E közti hídképződés, melyet az allergén köt össze, sejtlízist 
eredményez (degranu láció), melynek nagyfokú hisztamin libe
rác ió a következménye . (I. típusú allergiás reakc ió.) 

ANTIG~NPREZENTÁLÓ SEJTEK Az immunfolyamatok egyik legfon
tosabb sejtjei . Fagoc itóz isra képes, csontvelői eredetű, makro
fág típusú sejtek. Nyúlványa ikkal sok sejtte l történő kapcsolat
felvételre képe sek. A patogén (Ag) lebontása során a fago li
zoszómákból (proteoszó mákból) 10-20 aminosav egységekből 

álló mintákat gyártanak , és ezt juttatják a sejtmembrán felszí
nére bemutatá s céljábó l a T-limfociták számára. Még sejten be
lül összekapcsolódnak az egye d sejtje ire j ellemző major hisz
tokompatibil itási kompl exekkel (MHC) , mivel csak ezzel 
együtt ismer i fel őket a T-Ly. Endogén kórokozó t a MHC I. se
gítségéve l a CD 8+ T-Ly-nak , az exogé n koroko zókat a MHC 
II . segítségével a CD4+ Ly-nak mutatj ák be. A sejt felsz ínére 
történő kijuttatás aktív folyamat, · ún. transzporter molekula 

(TAP) hajtja végre (8. ábra) . 

A dendritikus sejtek sok nyúlvánnyal rendelkező, Ag bemuta
tásra specializálódott fagoc ita sejtek. Az antigén bem utatás 
mesterei! A nyirokcsomók T-sejt dependen s területein nagy 
számba n fordulnak elő, a T-sejt vá laszt stimulálják. A bőrben 

Lang erhans-sejtn ek nevez ik őket, a hörgőkben a makrofágok 
töltik be ezt a funkciót. 
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kórokozó sét seg ítik elő, de fagoc ita funkc ióju k nincs. Fo ntos B-sejt ak
tivátorok. Az eddig felsorolt immu nsejt ek nagyobb egységek

ben az immun szervek ben találhatók , és ott fejt ik ki műkö
désüke t, kapják meg szerveze ti egységüke t. 

AZ. IMMUNSZERVEK 

KÖZPONTI IMMUNSZERVEK A központi immunszerv az embe rben 
a csontvelő és a thymus. A csontvelő a hemopoez is közpon tja. 
A vörösvé rtestek, a fehérvérsejtek közü l a granu lociták , mak
rofágo k és a B típusú limfociták itt keletke znek, érés i folyama 
tokon mennek keresztü l. A thymus csak a T típusú limfoc iták 
éréséé rt fe lelős. Nagy fokú sze lekc ión, ellenőrzésen és egybe n 
di fferenciálódáson esnek át a sejtek. A keletkezett sejtek kb. 

antigénprezen táló sejt 5%-a juth at csak a perifériára. 

9. ábra. Külső antigén (a kórokozó egy jellegzetes részének) bemutatása a PERIFÉRIÁS IMMUNSZERVEK A perifér ián szolgálatot te ljesítő im-
T-limfocita felé. A bekebelezett és a fagolizoszómákban 10-20 aminosav egy- munszerv ek a nyirokcsomók, a lép és a nyá lkahártyá kkal, il-
ségre bontott antigén az MHC 11-vel tönénő kapcsolódás után a sejt felsziné- lelve a bőrrel asszociá lt immunrend szerek. 
re kerül, és a T-sejt ezt ismeri fel a TCR-receptora segítségével. 

A ny irokcsomó cs íra központjaiban talá lható follikuláris dend
ritikus sejtek sok nyú lványuk segítségéve l Ag-A t kom lex köté-

NYIROKCSOMÓK A nyirokcsomó a nyirokrendszer szűrője. Ly-ák, 
MA-ok, dendr itikus sejtek találhatók benne . Az antigén bemu
tatás fő helye. Része i: cortex, pa racortex, és medu lla. A cor-

10. ábra. A nyirokcsomó follikuluszai Ag hatására másodlagos follikulusokká alakulnak, ahol a B-limfociták blasztos átalakuláson esnek át, és immunglobulint 

termelő plazmasejtek képződnek belőlük. 
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FDC= 
folli.k:uláris dendritikussejt 

nyirokcsomó 

Centrum germotivum 
Szekunder folllkulus a nyirokcsomóban 

B-sejt blasztos 
átalakulása 

FDC segítségével 
pozitív kiválasztódás 
az antigén hatására 

köpenyzóna 
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texben a pri mer follikulu sok fog lalnak helyet, ahol nagy szám 

ban B Ly-ák találha tók. A paraco rtex terü let T-Ly, MA-ok, dend
ritikus sejte k, antigén preze ntáló sejt ek helye. Antigén hatásá

ra a pri mer follikulusok szekun der follikulu ssá alaku lnak át, 

vagy is az érett B-sejte k blasztos transzfo rmációja következik be. 
Centrob lasz tból centroc ita, majd plazmasej t a lakul ki (9. ábra) . 

Sötét zóna- vi lágos zóna-kü lső zóna (sa pka) a sejt ek haladás i 

iránya. A medull ába lg termelő plazmase jt ek kerüln ek. Innen 

az érpályába ürüln ek az ellenanyago k. 

LÉP A lép 150 gram m súlyú szerv ünk , a vér szűrője. A kerin 

gés be jut ott kóroko zó kiszűrésére szolgá l. Mási k fe ladata a vö
rösvé rtestek lebontása a vörös pu lpában. A fehér pul pa a fol

liku lusa iban B Ly-ák, az érfala kat ujjszer üen körül vevő pari

etá lis hüvelyben főleg T-Ly-á k találhatók. A lép felépít ésének 
je llegzetessége, hogy nincs ny iroké rellátása . Lép e ltávo lítás 

után megnő a tokos bakté rium által okozott szepsz is veszé lye. 
Védőoltás kötelező splenectomizá lt betegbe n (pi: H. intl uen

zae B, Pneumovax) (23). 

MALT Muk ózáva l, nyá lkahártyáva l asszoc iált lim foid szöve t a 

röv idítés j ele ntése. Ide tartoznak az emésztőszervekhez csa tla
kozó tonsilla, app endi x, a vékonybélben ta lá lható Peye r-plak
kok. Együ ttesük elnevezése a GALT (gasz tro intesz tinumm al 

asszoc iált limfo id szövet). A hörgőrendszerben BALT az elne
vezése. A bevezetőben le írt elsőd l eges barri er funk ciót be

töltő, a környeze tte l ige n nagy felületen talá lkozó nyál kahár-

Az immunitás korszerű szemlélete(!) 

tyák védelmének igen fontos sze repe van. Sok Ly található e 

nagy felsz ínek mukózáj ába n, submukózájában . A bélnek ki
emelt szerepe van a táplálékkal bejut ó nagy mennyiségű Ag fel
do lgozásá ban, a nélkülözhetet len toleranc ia kia lakí tásában. A 

bejut ó táp lálék kb. 1 %-a je lent immunológia i értelemben Ag-t. 

s1s A bőrrel kapcso lódó immunszöve t neve . A keratoc itálmak, 
illetve az Ag preze ntálásban szerepet j átszó Langhans-típu sú 

sej tekne k, gamma/delta T-Ly-nak van kiemelt sze repe. Az UV 
sugara k elleni védelembe n, különböző paraz iták, bőrre kerülő 

vegy i anyago k hatástalanításában j átsza nak döntő sze repet. 

A7. IMMUNITÁS HUMORÁLIS ELEMEI 

CITOKINEK A citokinek kis tömegű glikopro teinek. Főleg a 
helpe r típu sú T-sej tek terme lik. Kommunikációs molekulák. A 

sejt ek közö tti kapcso latokba n jelentős sza bályozó sze repük 

van. Antigéntől függetle n, so lubilis, spec iális fehérjé k. Sej tfe l

sz íni rece ptoro khoz nagy affinitássa l kötődnek, kis szám ban is 
hatékonyak, és sej ten belüli j e látvite li rendsze reke t indítanak 
be a szo mszédos sej teken. lntr ace llu láris j elek, máso dlagos 

messe ngerek j önnek létre. Hatás uk gyors, átmene ti, több féle 
sejt terme lheti, több funkc iósak (pleiotró p hatás), helyettes ít

hetők (funk cioná lis redu nda ncia), antago nista, addi t ív, sz iner

gista hatás uk is lehet. 

Ide tartoznak az inte rleukino k (IL), interferonok (INF), növe
kedés i faktorok (TGF) (4. tábláza t) . Az interferon terme lést fő

leg vírusi nfekc ió indítja be. Limfoc iták álta l terme lt c itoki-

11. ábra. A leukocitákat az adhéziós molekulák közötti kölcsönhatás a fertőzés helyére irányítja. Az érfalon történő átjutás aktív folyamat. (2). 
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12. ábra. A komplement-aktíválódás három útja. Kaszkádszerűen egymást 

aktíváló enzimreakciók láncolata. Végeredmény: a sejtoldó hatású MAC 

( membránoldó-komplex ). 

C komplement, MKP mannózkötö lektinhez asszociált proteáz, MAC mem

bran attack komplex (,,sejtmembrán-fúró'') 
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neket limfokineknek is nevezik. Autokrin (saj át sejt fé leségre 
ható), parakrin (szomszédos sejtekre ható), endokrin (távo li 
sej tekre ható) funkciój uk ismert . Az immu nsejt ek citokin min
tázata, vagy is az egyes citokin receptorok j elenléte szabja meg 
hatásuk irányát. 

ADHÉZIÓS MOLEKULÁK A fehérvérsejte k vándorlása az érpályá
ból a gyulladásos szövetekbe irányított folyamat, ún. migrác ió 
(10. ábra). Az érfalon történő átjutás aktív, szabályozott fo. 
lyamat (adhéziós kaszkád). Ezeket irányító fehérjé ket interce l
luláris adhéziós molekuláknak nevezzük. /ICAM/ . E folyamat
ban résztvevő anyagok az integrinek, szelektinek, kadherinek 
( 4. táblázat). 

KOMPLEMENT RENDSZER Fehérj e bontó konvertáz, szerin-észte
ráz enz imek rendszeréből álló, kaszkádszerűen aktiválódó, ön
magát erősítő, antigéntől független sej toldó enzimrendszer. A 
mikróbák elleni immunitásban és a gyulladásos folyamatokban 
van j elentősége. Mind a veleszületett, mind az adaptív IR vég
rehajtó, szolubi lis funkc ionális molekulái. 

Aktiválódásának klasszikus, lektinfüggő és alternatív útja is
meretes (11. ábra) . Klassz ikus módon az Ag-At komplex kap
csolódása indítja be. Az lg-M és IG3 a legerősebb kom pleme nt 
aktiváló immunglobu linok, melyek C I q-t kötve elindítják a to
vább i enzimek hasítását, egyben aktiválódását. Az inaktív 
enzim az előző konvertáz hatására egy aktív „b" és egy „a" 
melléktermékké bomlik. Legaktívabb konvertáz a C3b, mely a 
legerősebb opszonin (sejt et bevonó anyag, melytől a fagoc iták 
még vonzóbbnak találjá k a sejtet.) A kaszká d végterméke a 
membrán attak komplex (MAC) , több enzim összekapcsolódá
sából keletkezik (C5b-C6-C7-C8-C9), mely sejtfal oldó hatású 
enzim komplex, melynek hatására a megtámadott sejt szétesik! 
Melléktermékként fontos biológ iailag igen hatékony, érperme
abilizást fokozó, anafilaktoid reakc iót kiváltó agyagok kelet
keznek. pi: a C4a, C3a , C5a. 

A lektinfüggő út (mannóz!, cukrot kötő membrán fehérjék) 
esetén a C2-C4 komplement szintnél kapcso lódik be a rend
szerbe, kihagyva a C l-t . 

Az alternatív út nem immunológiai úton aktiválódó faktorok 
segítségéve l lép működésbe. B-, D-faktorok által C3b szintj én 
kapcsolódik be, illllen közös a klassz ikus úttal. 

A komlementet gátló faktorok tartják egye nsúlyban szerve

zetünkben. Legismertebb a C I inhibitor faktor (C 1 fNH), a 
plazma fehérjék 20%-át teszi ki, melynek veleszületett vagy 
szerzett hiánya angioneurotikus oedémát okoz. A komplement 
faktorok hiánya autoimmun kórképekhez vezet (SLE). C5-9 
hiány a Ne isseria kórokozó iránti érzéke nysége t, a meningitis 
haj lamot fokozza . 

ZÁRÓ GONDOLATOK Első, bevezető cikkünk ben az immunfo
lyamatokban résztvevő legfontosabb elemeket mutattuk be. 
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Nagy on nehéz egység ben szemlélni az egés z bon yolult , szöve

vényes, még is sikerese n működő folyama tot. Az igen egyszerű 

enzimatiku s folyamatok kap csolódnak hyperspec ializá lódott 
membrán struktúr ákhoz kötött reakc iókhoz, melyek a sejt en 
belüli jel átv ite l útján fontos sejt en belüli változáso kat idéznek 

elő, és a kívánt feh érje terme lését indítj ák be. Az ép sze rvezet

ben ész revét lenül , gördül ékenyen zaj lanak e reakc iók, csak 

már akkor figyelünk fel, ha az IR kisiklása, túl- vagy alulmű

ködése beköve tkeze tt. Az IR mük ödésének he lyreá llítása ne
héz művelet, ez t a gyógyí tó munk ánkban nap mint nap tapasz
ta ljuk , ezé rt van szükség a rész letek miné l ponto sab b, sejt és 

molekulári s szintű megismerésére, hogy a megfelelő helyen, a 

legkiseb b kárt okozva tudj unk működésébe beleava tkozni , és a 

sze rvezet integri tásá t helyreá llítan i. 
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