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• fertőzőképes genetikai információ,  

amely a genetikai információt hordozó  

nukleinsavból és az azt körülvevő  

fehérjeburokból áll 

 

• élősködő, csak a gazdasejten belül képes  

szaporodni 

 

• nincs önálló anyagcseréje 

 

• mérete: 20-400 nanométer 

 

 

Mi a vírus? 



növényi pollen 

vörösvérsejt 

fehérvérsejt 

sütő élesztő 



E. coli 

Staphylococcus 



Ebola vírus 



Ebola vírus 

Rhinovírus 



Az embereket  

megbetegíteni  

képes vírusok 





Hogyan jutnak a vírusok az emberi szervezetbe? 



A vírusok életciklusának lépései 



A vírusellenes veleszületett immunitás 



A fertőzötté vált sejtek I. típusú interferonokat termelnek 



Vírusfertőzött sejt 

NK sejtek aktiválása, 

hogy elpusztítsák a  

vírusfertőzött sejteket 

 

Sejtfelszíni fehérjemintázat 

megváltozása, felismerhetővé 

válás az NK sejtek receptorai 

számára 

A sejtek rezisztenssé válása a 

vírusfertőzésekkel szemben 

 

 

  Interferon válasz  



Az I. típusú interferonok vírusellenes hatása 

Fehérjeszintézis  

gátlása 

Virális RNS 

lebontása 

Vírusok 

összeszerelődésének 

gátlása 



Az NK sejtek normális MHC-I  

expressziót érzékelnek   

Az NK sejtek érzékelik az MHC-I  

expresszió csökkenését és a MIC 

fehérjék megjelenését  

Az NK sejtek nem károsítják az  

egészséges hámsejteket  

Az NK sejtek elpusztítják a 

fertőzött hámsejteket  



Az I. típusú interferonok segítik az NK sejtek 

működését 



A vírusok elleni adaptív immunválasz 



Az immunrendszer felépítése 





Központi nyirokszervekben 

Perifériás nyirokszervekben 

Perifériás szövetekben 



A B-limfociták találkozása az antigénnel 



Aktiváció, 

Klonális  

felszaporodás 

Differenciáció 

Plazmasejt 

Ellenanyag 

termelés 

MEMÓRIA B-SEJTEK 

Az antigén felismerése a B-limfociták  

aktiválódását váltja ki 

B-limfociták 

Antigén 

felismerő 

receptor 



Az ellenanyagok végrehajtó  

funkciói 

 

Neutralizáció 

 

 

Fagocitózis 

segítése 

 

NK sejtek  

segítése 

 

 

Fagocitózis 

segítése 

 

Vírusok lízise 

Gyulladás  

Komplement 

aktiváció 



Vírus 

Replikáció 

Új vírus részecskék 

Transzláció 

Átírás 
+ 

Ellenanyagok 

A vírusok neutralizációja 

DNS 

Virus fehérjék 

Ellenanyagok 



Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC) 

 

Az ellenanyag kötődik a  

sejtfelszíni antigénhez 

Az NK sejtek receptorai  

érzékelik a kötött ellenanyagokat 

Az Fc-receptor keresztkötések 

aktiválják az NK sejt 

ölőmechanizmusait 

A célsejt apoptózissal  

elhal 



A dendritikus sejtek szerepe az adaptív immunválasz 

elindításában 



Az ölő T-limfociták aktiválódása 

 

Fertőzött  

sejtek 

elpusztítása 

 





Az ölő T-limfociták képesek elpusztítani  

a vírussal fertőzött sejteket 



Az elsődleges és a másodlagos immunválasz 



napok

vírus-

titer

2 4 6 8 101 3 5 7 9 1211 13

A különböző vírusellenes mechanizmusok kinetikája 
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VÍRUS TITER 



Köszönöm a figyelmet! 


