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• Az NK-sejtek biológiája

• Az NK-sejtek feladatai, klasszikus és nem-klasszikus 
effektorfunkciói

• Az NK-sejtekkel kapcsolatos gyakori félreértések tisztázása

• Egy speciális subsset: az NKT-sejtek

• Példák NK-sejteket érintő működési zavarokra a klinikumban

Óravázlat



A (scanning elektron)mikroszkóp
benyomása az NK sejtekről



Az orvostanhallgató benyomása az NK 
sejtekről

Aktiváló receptor, 
pl. FcR

Gátló, 
pl MHCI-receptorok

Granzyme

Perforin

FasL

NK-sejt



Az immunológus benyomása az NK 
sejtekről



Az NK-sejtek - áttekintés

Az NK-sejtek a veleszületett/természetes
immunrendszer (IR) részei.

Az NK-sejtek a CD8+ citotoxikus T limfociták
funkcionális megfelelői a természetes IR-ben. 

Natural killer, azaz természetes ölősejtek: a 
CD8+ T sejtekkel szemben nem igényelnek
specifikus antigén-felismerést az öléshez.



Az NK-sejtek származása és érése

Vér NK-sejtek kis
része: éretlen

Vér NK-sejtek nagy
része: érett

NK-sejt érés: csontvelőben, 
lépben, mandulákban és
nyirokcsomókban is zajlik.

Az NK-sejtek limfoid
eredetű sejtek, 
limfociták.

Fő (minimum) markereik
a Lin-/CD3-, CD56+
és CD16+



Az NK-sejtek homeosztázisát befolyásoló főbb
citokinek faktorok

IL-7:
Érési folyamat,

túlélés

IL-2:
Aktiváció T sejt-

mediált támogatása
nyirokcsomókban?

IL-15, IL-21:
Aktiváció utáni

osztódás, expanzió

Az NK-sejtek homeosztázisát befolyásoló citokinek receptorai közös 
jelátvivő láncot használnak (gc common/közös g lánc)



Az IL-15-öt az NK-sejtek különleges 
módon, transzprezentálva érzékelik

Meglepő korai megfigyelések:
• IL-15R-hiányos NK sejtek normális gazdában gond nélkül

aktiválhatóak
• De normális NK sejtek IL15R-hiányos gazdában elpusztulnak

Magyarázat: Az IL-15 csak transzprezentálva hat



Az NK-sejtek szofisztikált, számos jel
érzékelésére képes sejtek



Az NK-sejtek elsősorban saját testi sejteket analizálnak, nem testidegen
sejteket vagy molekulákat:

vírusfertőzött saját sejteket, 
malignusan transzformált saját sejteket
stressz alatt álló saját sejteket

Karakterisztikus képességük egyes célsejtek autonóm felismerése:

• saját testi sejtek személyi igazolvány nélkül (missing self)
ÉS
• bizonyos figyelmeztető szignálok (induced self)

citotoxikus választ váltanak ki belőlük

Emellett nem autonóm módon, “segítséggel” is  felismerhetnek célsejteket,

• antitestek által vezérelten

is lehet citotoxikus válaszuk

Az NK-sejtek szofisztikált, számos jel
érzékelésére képes sejtek



Az NK-sejtek szofisztikált, számos jel
érzékelésére képes sejtek

• virális antigének, pl. hemagglutinin, neuraminidáz, stb.

• tumor-asszociált antigének pl. B7-H6 stb.

• sejthez kötődő antitestek

• klasszikus MHC proteinek hiánya

• vírusfertőzött sejteken megjelenő veszélyszignálok: ULBP család, stb.

• általános sejtes stressz-szignálok pl. MIC-A, -B stb.

• nagyszámú citokin, kemokin, PIBF stb.
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Az NK-sejtek alapvető biológiai 
feladatai

• vírusfertőzések, egyes intracelluláris bakteriális fertőzések leküzdése

• tumorsejtek pusztítása

• idegen testi sejtek pusztítása (transzplantáció)

• stresszben lévő saját sejtek eliminálása

• stresszelt/elpusztított saját sejtek lecserélése (IL-17, IL-22)

• humorális válasz/antites terápia celluláris válasszá konvertálása

• immunreguláció, szuppresszió (IFNg, IL-10, stb.)
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Az NK sejtek egyéb, újabban felismert 
biológiai feladatai

Ld Szekeres Barthó J előadása Pl. a terhességben az extravilózus
trofoblasztsejtek által termelt HLA-G korlátozott gyulladásos választ vált ki
a lokális NK sejtekből: lokális vaszkuláris remodelling-hez szükséges.

Terhességben a lokális PIBF termelés gátolja az NK sejt ölőaktivitást



Az NK-sejtek aktiválása

Az NK sejteket stimuláló
szignálok: (ún. killer-aktiváló
receptorok/Fc receptorok: 
CD16):

A) MIC-A, -B, ULBP1, stb.
proteinek a sejt felszínén: 

Celluláris stress, fertőzés
stb. jelei. KAR-ok ismerik
fel.

B) Antitestek saját sejtek felszínén:
Elpusztításra megjelölt saját sejtek. A CD16 / FcgRIII ismeri fel, ADCC-t 
vált ki

= CD16 ADCC:
Antitest-függő
sejtes
citotoxicitás



Gátló szignálok az NK-sejtek számára:
(killer-inhibitorikus receptorok ismerik fel):

Klasszikus MHCI proteinek
Az egyes MHC-fehérjékre való érzékenység
sejtenként eltérő.

Az NK-sejtek gátlása



Az NK-sejtek ölőaktivitásának szabályozása

Az ölőaktivitás
szabályozásának
lényege:

a célsejt megölése
ellen és mellett szóló
gátló és aktiváló
jelek relatív súlyának
felmérése



Az NK sejtek ölőaktivitásának
effektormechanizmusai

A citotoxikus pusztítás
végbemehet

A) Proapototikus kontakt-
proteinek autonóm
bemutatásával
• FasL
• TRAIL

B) Proapoptotikus proteinek
autonóm felszabadításával: 
• Perforin
• Granzyme-B,-A,-M(?) 

-K(??)

C) Proapototikus proteinek
antitest vezérelt
felszabadításával (ADCC)



Proapototikus kontakt-proteinek 
autonóm bemutatása



Proapoptotikus szekretált proteinek 
autonóm felszabadítása



Proapototikus proteinek antitest-
vezérelt felszabadítása (ADCC)



Az NK sejtek citotoxikus vs nem-
citotoxikus effektor funkciói

Ölőaktivitás: 

NK-sejt (középen) testidegen
eritrocitákat pusztít

Az NK sejteknek több, részben független
effektorfunkció tulajdonítható:

Szabályozás: 

NK-sejtek nagy mennyiségben képesek
a celluláris immunválaszt (hatékony
vírusok, daganatok ellen) stimuláló
citokineket felszabadítan

Tipikus NK-citokinek:

IFN-g

TNF-a



Az NK sejtek nem-citotoxikus effektor
funkciói

IFN-g: serkenti az endogén Ag processzálást, prezentációt, MHC expressziót, 
támogatja a Th1-válaszokat, type 1 Mf, CD8+ T aktivitást, citotoxikus válaszokat

TNF-a: gyulladásos reakció, leukocita infiltráció, szisztémás válasz, apoptózis



Az NK sejtek nem-citotoxikus effektor
funkciói

CCL3 (MIP-1α), CCl4 (MIP-1β), CCL5 (RANTES), XCL1 (lymphotoxin), és CXCL8 
(IL-8), IL-17: myeloid és limfoid sejtek toborzása, aktiválása

GM-CSF: serkenti a myeloid sejtek, főként a DC-k lokális érését, Ag 
processzálást, prezentációt, MHC expressziót

IL-10, IL-22, IL-17: gyulladásos válasz leállítása, immunszuppresszió, szöveti
károk elhárítása / repair megindítása



Az emberi vér NK-sejtjei heterogének; egyes (éretlenebb) sejtek inkább
szabályozó, míg más (érettebb) NK sejtek inkább ölőfunkciókkal bírnak.

NK-sejt kevés
CD56(dim)-tal és sok
CD16(bright)-tal

Inkább ölősejtek: 
sok perforin /
granzyme, kevés
citokin

NK-Zelle sok
CD56(bright)-tal és
kevés
CD16(dim/negativ)-tal

Inkább szabályozó
sejtek sok citokint
termelnek, kevésbé
ölnek

A cirkuláló NK sejtek heterogenitása



Az NK-sejt egy fura limfocita, ami kivételesen nem az
adaptív IR része

Az NK sejt nem tanul, ismétlődő fertőzésre ugyanolyan
választ ad

Az NK sejt nincs tesztelve arra, hogy felismer-e saját
MHC-t (ld. T sejt pozitív szelekció)

Az NK sejt nem ismer fel-pusztít el testidegen humán
sejteket

Leszámolás néhány elterjedt
félreértéssel



Az NK-sejt egy fura limfocita, ami kivételesen nem az
adaptív IR része

Az NK sejt nem tanul, ismétlődő fertőzésre ugyanolyan
választ ad

Az NK sejt nincs tesztelve arra, hogy felismer-e saját
MHC-t (ld. T sejt pozitív szelekció)

Az NK sejt nem ismer fel-pusztít el testidegen humán
sejteket

Leszámolás néhány elterjedt
félreértéssel



Granulociták,
Makrofágok,
Hízósejtek,
… és mindenki más

ILC1
ILC2
ILC3
NK sejtek

gd T sejtek
NKT sejtek
B1 B sejtek

ab T sejtek
B2 B sejtek

Nincsenek
specifikus Ag 
receptorok

Funkcionálisan
Egyéb sejt-
csoportoktól
nagyon
eltérők

Spezifikus Ag 
receptorok

Nagyon sokszínű
receptor reper-
toár (1012/ 1014

különböző
receptor)

Spezifikus-
kevésbé
specifikus Ag 
receptorok

Kevésbé
variábilis
receptor 
repertoár

Nincsenek
specifikus Ag 
receptorok

Azonban
funkcionálisan
egyes ab T 
sejtcsoportok
analógjai

Az adaptív és a természetes IR közti
határ kevésbé tiszta, mint gondolnánk

Természetes IR-hez sorolva



• Az ILC-k az evolúció első T-sejt szerű termékei, még Ag-specifikus receptor 
nélkül.

•A mai napig fennmaradtak a szervzetünkben.

• Bár nem képesek specifikus Ag felismerésre, gyorsabban, és sokszor klonális
expanzió nélkül reagálnak a kórokozókra ➔ veleszületett immunitás

Group-1-ILC Group-2-ILC Group-3-ILC

Az NK sejtek újrabesorolása - a 
veleszületett limfoid sejtek (ILC-k) részei

Vírusok, 
intracell. bakt. 

ellen

Euk/makro-
paraziták

ellen

Extracelluláris
bakt/gombák

ellen

Szek. 
nyiroksz. 
felépítése

Citotoxikusak

NK
sejtek

ILC1
sejtek

ILC2
sejtek

ILC3
sejtek

Lti
sejtek

Helper-
szerűek
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A klasszikus ab-T sejtek és az ILC-k viszonya
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Az NK-sejt egy fura limfocita, ami kivételesen nem az
adaptív IR része

Az NK sejt nem tanul, ismétlődő fertőzésre ugyanolyan
választ ad

Az NK sejt nincs tesztelve arra, hogy felismer-e saját
MHC-t (ld. T sejt pozitív szelekció)

Az NK sejt nem ismer fel-pusztít el testidegen humán
sejteket

Leszámolás néhány elterjedt
félreértéssel



Az NK sejtek “memóriája” – a trained 
immunity



Az NK sejtek “memóriája” – a trained 
immunity



A tapasztalt NK sejtek memória-szerű sejtekké
alakulnak (stage 6)



Az NK-sejt egy fura limfocita, ami kivételesen nem az
adaptív IR része

Az NK sejt nem tanul, ismétlődő fertőzésre ugyanolyan
választ ad

Az NK sejt nincs tesztelve arra, hogy felismer-e saját
MHC-t (ld. T sejt pozitív szelekció)

Az NK sejt nem ismer fel-pusztít el testidegen humán
sejteket

Leszámolás néhány elterjedt
félreértéssel



A T sejtek pozitív szelekciója



A T sejtek pozitív szelekciójának analógiája:

Az NK-sejt felhatalmazása (licensing) 



Az NK-sejt egy fura limfocita, ami kivételesen nem az
adaptív IR része

Az NK sejt nem tanul, ismétlődő fertőzésre ugyanolyan
választ ad

Az NK sejt nincs tesztelve arra, hogy felismer-e saját
MHC-t (ld. T sejt pozitív szelekció)

Az NK sejt nem ismer fel-pusztít el testidegen sejteket

Leszámolás néhány elterjedt
félreértéssel



A hybrid rejekció misztériuma:

F1 generáció képes még teljesen beltenyésztett
P generációs graftot is kilökni

F1

P P



A hybrid rejekció háttere a licensing-ben 
keresendő



Az NK-sejt számára testidegen sejt
nagyon erős aktiváló szignál

Non-self felismerése



Egy speciális subset: az NKT sejtek

CD1d: MHC-I-szerű 
fehérje, lipideeket, 
glikolipideket prezentál

NKT sejtek ingerküszöbe
igen alacsony, egyfajta 
pre-stimulált állapotban 
vannak.

Két alcsoport:
iNKT:invariáns ab 

TCR (Vα24) erősen 
korlátozott diverzitással 
(viszonylag jól ismert)

NKT sejtek 
variábilis abTCR-rel (alig 
ismert)

Az NKT-sejtek inkább abT-sejtek NK-szerű sajátságokkal (CD3/CD161+, 
IL-15-függő sejtek), amiknek azonban MHCI vagy II restrikció helyett 
Cd1d-mediált antigén-prezentációja van.



Az NKT-sejtek száma igen alacsony, (0.001–0.3% aller PBMCs), és egyénenként 
extrém mértékben változó, de individuálisan időben stabil (oka ismeretlen).

Az iNKT sejteknek számos alcsoportja van (CD4+, CD4+/-, kettős negatív) 
alcsoportonként eltérő citokin-profillal és szervi homing preferenciákkal.

NKT sejtek
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A könnyű stimulálhatóságuk miatt az NKT sejteknél gyorsabban képesek reagálni, 
egyes vírus- vagy bakteriális fertőzésekben.

Képesek fertőzött 
sejtek citotoxikus
elminiálására

Makrofágok és 
neutrofilek
rekrutálására

Illetve a fertőzött 
szövetekben a 
dendritikus sejtek 
érésének 
facilitálására.

NKT sejtek



NK-sejtek működési zavarai:

A) NK-sejtes immundeficienciák

NK-sejtekre korlátozódó, bona fide klasszikus NK-defektusok extrém 
ritkák, szakirodalmi unikumoknak tekinthetőek

Klasszikus NK-sejt deficienciák (CNKD, NK sejt differenciáció érintett):

• CNKD1 (pár eset ismert): GATA-2 géndefektusok egy része; HPV, 
VZV, CMV, HSV-fertőzések, illetve kapcsolt daganatok

• CNKD2 (egy család ismert): MCM4 géndefektusok egy része EBV-
fertőzések kozta limforpoliferatív megbetegedések humorális válasz 
mellett is 

Funkcionális NK-sejt deficienciák (FNKD, NK funkció érintett):
• FNKD1 (néhány család ismert): CD16 géndefektus, kontrollált HPV, 

VZV, EBV-fertőzések



NK-sejteket is érintő immundefektusok viszont igen nagy és heterogén csoport

NK-sejt homeosztázisban kritikus signaling defektusok: 
X-SCID, NK sejtek teljes hiánya (gc-hiány> IL15R signaling hiánya)

Egyéb, NK-sejtes homeosztázisban zavaró signaling/metabolizmus defektusok: 
egyéb SCID-formák, csökkent NK sejt-szám

NK-sejtes citotoxicitást bénító géndefektusok:
Bloom sz: .csökkent NK-sejt-szám, ismeretlen mechanizmus (BLM)
Hermansky-Pudliak sz:, NK-sejtszám ~normális (AP3B1)
Wiskott-Aldrich sz: NK-sejtszám ~normális (WASP)
Leukocita adhéziós defektus, I-es típus NK-sejtszám ~normális (ITGB1)
stb.

Effektor funkciókhoz szükséges szignaling citotoxicitást érintő géndefektusok:
NEMO-defektus: killing indukció zavara (IKBKB)
stb.

Egyéb zavarok:
Csupasz/meztelen limfocita szindróma: licensing zavara (TAP1-TAP2)
IL12R defektus: citokin produkció, killing zavara
stb.

B) NK-sejteket is érintő immundeficienciák



Köszönöm a figyelmet!


