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Az immunrendszer evolúciója 



Az immunitás „célja” 

!  a kórokozók felismerése 

!  védekező reakció az összköltség (a kórokozó 
által okozott kár + az immunreakció költsége) 
minimalizálására 

!  az immunrendszer működtetésének költségei: 
"   közvetlen költség: az immunrendszer fenntartása és 

aktiválása 
"   közvetett költség: „óhatatlan veszteségek” (bystander 

damage) 



Ha félrehord az irányzék 

!  allergia: reakció ártalmatlan anyagok ellen 

!  autoimmun reakció: saját szövetek ellen 

!  (kilökődés: átültetett szövetek ellen) 

az ártalmas idegen anyagokat kell felismerni 



Veleszületett immunitás 

!  gerincesekben és –telenekben egyaránt 
!  a specificitás az evolúció időskáláján alakul 

Mire irányulhat a felismerés? 



Veleszületett immunitás 

!  gerincesekben és –telenekben egyaránt 
!  a specificitás az evolúció időskáláján alakul 
!  a kórokozók konzervatív struktúráit, illetve a 

szövetkárosodást ismeri fel 
!  humorális (pl antimikrobiális peptidek) és sejtes 

(pl falósejtek) komponens 
!  korlátozott sokféleség, memória és 

indukálhatóság 





Adaptív immunitás 

!  csak gerincesekben (?) 

!  a specificitás az egyedi élet során alakul 

!  nem konzervatív struktúrákat is felismerhet 

!  jelentős memória és indukálhatóság 

!  szelektivitás és specializáció 
"   hatékonyság 
"   célzott tűzerő 



Felismerések a felismerésről 

!  antigén = minden, ami immunválaszt vált ki 
"   pl: kórokozók, de „ártalmatlan” anyagok is 

!  receptor = felismerőmolekula 
"   A felismerés alapja mindig kulcs-zár típusú 

molekuláris kapcsolódás. 

!  A veleszületett immunrendszer receptorai 
öröklötten kódoltak, és konzervatív 
struktúrákat ismernek fel 

!  Az adaptív immunrendszer hogyan tanulhat? 



A klonális szelekció elmélete: MacFarlane Burnet 1957 

Minden limfocita egyetlen meghatározott specificitású receptort hordoz. 
Az antigén felismerése osztódásra serkenti a sejtet. 

Az utódsejtek megőrzik az osztódó sejt specificitását. 



A klonális szelekció megnöveli az antigént felismerő 
sejtek számát 

A kórokozó eltávolítása után a specifikus 
sejtállomány újra összezsugorodik 



Az evolúciós egységek kritériumai 

• Szaporodás 
• Öröklődés 
• Változékonyság 
 (variáció) 

"   Természetes szelekció zajlik, ha vannak olyan bélyegek, amelyek 
öröklődő változásokat okoznak a túlélésben és/vagy a 
termékenységben. 









Variáció létrehozása: véletlen folyamatokkal 

!  az elvi lehetőségek száma csillagászati 
!  a ténylegesen létrehozott specificitások száma is 

óriási 
"   emberben 2.5×107 féle T-sejt specificitás 

!  a megvalósított cél: minden lehetséges kórokozót 
felismerni 

!  újabb problémák: mennyiség és tolerancia 



Autoimmunitás 

!  a véletlenszerűen generált specificitás 
irányulhat saját anyagok ellen is 

!  a sokszorozódási mechanizmus súlyosbítja a 
veszélyt 

!  a klonális szelekció (részleges) megoldást 
kínál 



Sokszorozott autoreaktív klón Deléció a sokszorozódás előtt 

Klonális (negatív) szelekció 

T-sejtek: a csecsemőmirigyben 
B-sejtek: a csontvelőben az érési folyamat során. 



Darwini immunitás 

!  a véletlenszerűen generált variáció 

!  a variációtól függő fitnesz/”szaporodás” 

!  folyamatos szelekciós körök 
"   5×109 CD8+ T sejt per nap; 10-9/bp/osztódás 

mutációs ráta 



Nagy evolúciós átmenet 

!  Új szelekciós szint 
!  Az információ tárolásának és átadásának új 

módja 
"   korlátozott " korlátlan információ 
"   a tanulás képessége öröklődik 

Innate immunity Adaptive immunity 

What is inherited fixed repertoire capability to generate 
or expand repertoire 

Acquired/changed between generations 
(evolutionary time) 

within individuals 
(lifetime) 

Targets 
(Capacity) 

one per gene 
(max. a few hundred) 

expandable 
(up to 107)  



Az átmenet következményei 

!  Szintek közötti konfliktusok: “önző” sejtklónok 

!  Központi kontroll: 
"   túlélési faktorok 
"   Hayflick-limit 
"   (nincs vertikális átvitel) 

!  Véletlen visszafordíthatatlanság: 
"   veleszületett mechanizmusok visszafejlődése 
"   MHC restrikció 



A fertőzött sejtek 
felismerése 



same functionality, 
independent implementation 

Minden állkapcsos gerincesben vannak 
"   T és B limfociták és antitestek 
"   Véletlenszerűen képzett 

specificitás 
"   Klonális szelekció, immun 

tolerancia 

jawless 
fish: 

Hogyan evolválódott? 



Hogyan evolválódott? 

!  Variáció- vagy szelekciólimitált? 

!  Immun „Big Bang” 
"   RAG gének (transzpozon eredet)! 
"   De: 



Egy lehetséges forgatókönyv 

1.  fix specificitás 

2.  megnövelt mutációs ráta a 
receptorgénekben 

3.  szomatikus variáció limitált 
mechanizmusai 

4.  klonális szelekció 

perifériás, majd 
központi 
immuntolerancia 



Adaptív immunitás gerinctelenekben 







CRISPR: lamarcki immunitás 

!  “irányított tanulás” 

!  a szerzett tulajdonság öröklődik 

!  De: nem nagy átmenet: 
"   korlátozott kapacitás 
"   nincs új szelekciós szint 



Az adaptív immunitás 50 árnyalata 


