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A citokinek általános jellemzői:

• Kis molekulasúly (10-40 kDa)
• Glikoproteinek
• Izolált sejtek termelik aktiváció hatására
• Sejtek közötti kapcsolatokat közvetítik:                    

- információ továbbítás                                      
- immunválasz szabályozása

• Hatásmód: - átmeneti génaktiváció termékei                                                                                      
- receptorokon keresztül                 
- nagy affinitás                               
- pikomoláris cc.-ban



A citkoinek funkcionális csoportosítása

I. Természetes immunitásban és 
gyulladásos folyamatokban 
résztvevők

IFNa, IFNb

TNFa, IL-1a, IL-1b, IL-6, IL-17

Kemokinek: CXCL8(IL-8), CCL3,4 
(MCP, MIF)

II. A limfociták aktivációját és 
differenciálódását szabályozók

Th1: IL-2,, INFg, TNFb, IL-12
Th2: IL-4, IL-5, IL-6, IL-13, 
Treg: IL-10, TGFb, IL-35

III. Az immunsejtek érésére hatók SCF, GM-CSF, IL-3, IL-7 



A citokinek hatásmódja I.:

Citokint termelő sejt:            Célsejt:

a citokint termelő sejt

közeli sejt

távol levő sejt

Autokrin hatás

Parakrin hatás

Endokrin hatás



A többláncú citokin receptorok jellemzői



IL-2 receptor láncok:



A citokin receptorok által elindított jelátvitel 
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TNF Receptor Signaling

Fig. 7-24



A citokinek funkcionális csoportjai:

1. Haematopoetikus citokinek –
növekedési faktorok



Az immunsejtek érésére ható citokinek



Immunsejtek érésére ható citokinek = hemopoetikus 
növekedési faktorok

CSF Colony Stimulating Factor
a csontvelpő progenitor sejtjeire hatnak

SCF, GM-CSF, IL-3 = multi-lineage (több-vonalon
ható növekedési faktorok )CSF

M-CSF
G-CSF
EPO
TPO
IL-5

Lineage-specifikus (egy vonalra ható 
növekedési faktorok)
Hasonló szerkezet: monomer
4 a helikális rész

IL-7
T sejt
B sejt érés



Stem cell factor receptor = c-KitR



SCF-R vagy c-KitR mutáció hízósejten 
Szisztémás mastocytosis



A citokinek funkcionális csoportjai:

2. Gyulladásos citokinek, kemokinek



Makrofág polarizáció a gyulladásban

Janeway CA Jr, Travers P, Walport M, Shlomchik MJ. Immunobiology, 2005.

Abbas, Lichtman, Pillai: Cellular and 
Molecular Immunology 7th Edition, 2012. 



Makrofág és tumor progresszió



A TNF koncentráció függő hatásai gyulladásos 
reakcióban 



Kemokinek

- Kemotaktikus citokinek: „csalogató” molekulák

Funkciójuk: Kemotaxis indukálása: - sejtek vándorlásának
- toborzásának irányítása

- adhéziójának fokozása
- Limfociták vándorlása a nyirokcsomóba
- Effektor limfociták „homing”-ja 
- Fagocita sejtek vándorlása a gyulladásos területre
- Homeosztatikus kemokinek: normál immunszöveti szerkezet

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/IL8_Solution_Structure.rsh.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Chemokine_concentration_chemotaxis.svg


Kemokinek szerkezete

- „kis citokinek”: MW: (8-10 kD)
- 4 konzervált helyen levő cisztein (C)→
- Görög kulcshoz hasonló harmadlagos szerkezet

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/ChtxChemkinStr2.png


„C” elhelyezkedése alapján csoportosítás:
(Cysteinek megjelenése)

a kemokinek (CXC)
b kemokinek (CC)
g, d kemokinek

CXCL8(IL-8), CCL3,4 (MCP, MIF)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/ChtxChemokineStruct.png


7transzmembrán receptor jelátviteli útvonalak



Neutrofil granulociták toborzása a gyulladás 
területére

CXCL8(IL-8), CCL3,4 (MCP, MIF), C3a, C5a



B sejt homing és kemokin receptor expresszió



A citokinek funkcionális csoportjai:

3. A specifikus immunválaszt 
szabályozó citokinek



Thelper sejt alcsoportok

Xin Zhang et al. Follicular Helper T Cells: New Insights Into Mechanisms of Autoimmune Diseases
Ochsner J. 2013 Spring; 13(1): 131–139

Follicular T helper (Tfh) cells 



Regulatórikus T sejtek jellemzői

• CD4+ CD25high+, CD45RBlow+ , FoxP3+
• TcRab széles repertoire, MHC-II restrikció, de 

más mint a naív T CD4+ Th sejteké
• Aktív recirkuláció
• IL-2 dependens differenciálódás és funkció, de 

önmaga nem képes IL-2 termelésre,
• a konvencionális T sejtek IL-2 termelése serkenti 

őket



Természetes és indukált Treg

Natural/thymic Tregs

Induced/peripheral
Tregs



A Treg sejtek szuppressziós mechanizmusai



Citokin mérési módszerek



Intracelluláris citokin mérés

SEJTEK STIMULÁLÁSA:
1. PMA/ionomycin stimulálás brefeldin jelenlétében 4-24 óra 37C
2. Vagy specifikus anti-CD3/CD28 antitest stimuláció
3. Makrofágok: LPS

JELÖLÉSEK:
1. Sejtfelszíni jelölés: anti-CD3/CD4 mAb
2. Fixálás, permeabilizálás
3. Intracelluláris jelölés: anti-IL-2, IL-10, TGFbeta mAb

CD4-FITC

IL
2-

PE



ELISPOT – szekretált citokin mérés

Anti-humán IFNy-val 
bevont nitrocellulóz filter 
a vályú alján

IFNy-t termelő 
stimulált sejtek

2 3

A szekretált IFNy 
hozzákötődik a befogó 
antitesthez

1

6 5 4

A sejteket és a nem 
kötődő fehérjéket 
lemossuk

AP / HRPO enzimmel 
konjugált riporter 
antitesttel detektáljuk a 
lekötődött IFNy-t

Precipitáló szubsztráttal 
előhívjuk a spot-okat.



SZÉRUMBÓL: - gyulladásos citokinek szepszisben

SEJTEK FELÜLÚSZÓJÁBÓL

SEJTEK STIMULÁLÁSA:

Thelper sejt citokinek mérése:
1. PMA/ionomycin nemspecifikus stimulálás 4-24 óra 37C

2. Vagy specifikus anti-CD3/CD28 antitest stimuláció

Makrofágok:

1. LPS - TLR4 stimuláció, vagy CpG – TLR9 stimuláció

2. PMA/ionomycin stimulálás 4-24 óra 37C

Szekretált citokin mérés



Szendvics ELISA

Kompetitív ELISA

Lemez érzékenyítése
A befogó antitesttel

+ standard antigén
vagy minta

Mosás 3x Mosás 3x Mosás 3x Mosás 3x

Mosás 3x Mosás 3x

+ detektáló antitest + enzim-jelölt 
2. antitest

+ szubsztrát

Színreakció mérése

Színreakció mérése

+ szubsztrát+ standard antigén
vagy minta

+ enzim-jelölt antigénCitokin ELISA



In vitro Mycobactérium tuberculosis teszt





Nem kompetitiv, szendvics módszer

• Legnagyobb szenzitivitás és specificitás
• Egyenes arányosság a jel és a citokin koncentráció között



Homogén és heteorgén immunoassay

Ha az antigén-antitest komplex mérés előtti szeparálása szükséges →
heterogén assay-ről beszélünk

Ha nincs szeparálás a méréshez → homogén assay



Homogenous immunoassay I.
Animáció/Slide Show üzemmódban

• ANTIGEN containing 
sample

• Addition of antibody

• Incubation 

Y



Homogenous immunoassay II.
Animáció/Slide Show üzemmódban

• Antibody bind to the 
antigens in the 
sample

• Addition of labelled 
antigen

• The labelled antigen 
binds to the free 
binding sites of the 
antibody

• Little signal Y



Homogenous immunoassay III.
Animáció/Slide Show üzemmódban

• No ANTIGEN in the 
sample

• Addition of antibody

• Incubation

• Addition of labelled 
antigen

Y



Homogenous immunoassay IV.
Animáció/Slide Show üzemmódban

• Antibody binds to the 
labelled antigen

• The binding cause 
signal



Multiplex immunszerológiai módszerek

1. Protein chip alapú protein „microarray”: - chip reader
Felszin: 

- üveg
- műanyag
- silica
- nano-well

2. Microbead alapú módszerek: - Flow cytometriás mérés
- Becton Dickinson
- Bender MedSystem
- Luminex platform



Multiplex szendvics ELISA

































Multiplex citokin protein array

MIP-3 – CCL20
LIX- CXCL-5

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=cytokine+array&source=images&cd=&cad=rja&docid=kkkk_WgcivZVXM&tbnid=pi2V1L6lqbgl5M:&ved=&url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0945053X07001126&ei=zjptUYaOCIrntQaQ44CwBg&psig=AFQjCNH3q4tnCp77s_IL1RqrPn_C0gxNaw&ust=1366199374271531


Multiplex microbead array (MMA)

Fluorescent
microbead

1. Mikrogyöngyhöz kapcsolt citokin specifikus 
befogó antitest

2. Citokin specifikus riporter antitest



Typical standard curves for IL-1b, IL-10 and IL-6 run simultaneously.

Step 1 Step 2 Step 3



BDTM Cytometric Bead Array (CBA)

Citokin mintázat detekció multiplex mikrobeadek segítségével

Humán gyulladásos citokin kit



Vizsgálati 
minta: szérum

Reagensek:
különböző színű 
mikrogyöngyök

Reakció cella
1000 gyöngy/ antigén

BDTM Cytometric Bead Array (CBA)



Multiplex Microbead Assay

FL-2

Klaszter azonosító 
fluoreszcencia színek

Riporter 
fluoreszcencia

- Minden egyes szín önálló microbead csoportot (klasztert) alkot

- Minden klaszter más-más specifikus AAT vagy citokin 
kimutatását végzi

- Egy minta-komponens a mennyiségével (koncentrációjával) 
egyenesen arányos riporter fluoreszcenciát „gerjeszt”

BDTM Cytometric Bead Array (CBA)





IL-2

IL-4

IL-6

IL-10

TNF

IFN-g

- Az azonos méretű  mikrogyöngyök 

fluoreszcencia intenzitás alapján 

(klasztert) elkülöníthetők

- Minden klaszter (FL-3) más-más 

specifikus  citokin kimutatását végzi

- Minden citokin a koncentrációjával 

egyenesen arányos riporter (FL-2) 

fluoreszcenciát „gerjeszt”

BDTM Cytometric Bead Array (CBA)



Humán gyulladásos citokin CBA kit

Ta
lá
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  (
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Klaszterező paraméter (FL3)



Standard görbe kalkulálás

20 pg/ml 625 pg/ml 5000 pg/ml

CC 10.000

FL
2 

M
FI



Luminex xMAP technológia

A gyöngyöket feltöltik a 
speciális festék 
keverékkel



Luminex xMAP technológia
100 xMAP microgyöngy klaszter

FL
3 
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FL2 fluoreszcencia intenzitás

A különböző gyöngy klasztereket össze lehet keverni. Mivel minden egyes gyöngy egyéni
felismerési jelet hordoz, az xMAP detekciós rendszer detektálni tudja, hogy melyik gyöngy
melyik klaszterhez tartozik. Elméletileg 100 különböző mérést lehet így egyetlen mintában
egyszerre elvégezni.



Molekulák felkötése a gyöngyök felszínére

Egyszerű kémiai (kovalens) kötéssekkel különböző anyagokat könnyen a
mikrogyöngyök felületére lehet kötni.

Antitestek  

Oligonukleotidok

Peptidek

Receptorok



Felhasználási lehetőségek

DNS vizsgálat Immun vizsgálat

Receptor-ligand vizsgálat Enzim vizsgálat



FL
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FL2 fluoreszcencia intenzitás

Luminex xMAP technológia

Citokinek



Mikrogyöngy klaszter detektálása
A vörös lézer a
mikrogyöngyökben
található vörös és
infravörös festékét is
gerjeszti, lehetővé téve
a gyöngy besorolását
valamelyik klaszterbe
a lehetséges 100
közül.



Detektáló paraméter detektálása
A zöld lézer a
mikrogyöngyök
felületéhez kötődő
detektáló fluorofórt
gerjeszti, lehetővé
téve a mintában lévő
anyag
mennyiségének
meghatározását.
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