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‘A’ tételek 

 

1. A természetes immunitás jellegzetességei, sejtjei és molekulái 

2. A limfoid szervek és szövetek felépítése és funkciói 

3. Az immunsejtek vándorlása a szervezetben, a limfoid keringés 

4. A természetes immunitás felismerő és végrehajtó mechanizmusai 

5. Gyulladás és akut fázis válasz  

6. A szerzett immunitás jellegzetességei 

7. Az ellenanyagok és B sejtek általi antigén felismerés molekuláris alapjai. Az antigén felismerő 

receptorok sokféleségének genetikai háttere. 

8. Az ellenanyagok szerkezete és funkciója. Monoklonális ellenanyag terápiák. 

9. A komplement rendszer működése 

10. A B-limfociták antigéntől független differenciálódása 

11. A fő hisztokompatibilitási génkomplex (MHC) által kódolt fehérjék szerkezete és funkciója 

12. Az MHC molekulák genetikája 

13. Antigén feldolgozás és bemutatás 

14. A hivatásos antigén prezentáló sejtek 

15. A T sejtek általi antigén felismerés molekuláris alapjai. 

16. A T-limfociták fejlődése, a centrális tolerancia kialakulása 

17. A T-limfociták aktivációjának feltételei és következményei 

18. A citotoxikus T-limfociták 

19. A segítő T-limfociták effektor funkciói 

20. A B-limfociták antigéntől függő differenciálódása 

21. A B-sejtek aktivációja, az ellenanyag izotípusok képződése és funkciója 

22. A perifériás tolerancia mechanizmusai 

23. A primer és a szekunder immunválasz 

24. Az immunológiai memória kialakulása 



 

 

‘B’ tételek 

1. Az extracelluláris patogének elleni immunválaszok 

2. Az intracelluláris patogének elleni immunválaszok 

3. A vírusok elleni immunválaszok 

4. Aktív és passzív immunizálás 

5. Öröklött immundeficienciák I (A veleszületett immunrendszert, a komplement rendszert és a 

fagocita sejteket érintő deficienciák) 

6. Öröklött immundeficienciák II ((B-és T-sejtes immundeficienciák) 

7. A hiperszenzitivitási reakciók típusai és jellemzői I (Allergiás reakciók) 

8. A hiperszenzitivitási reakciók típusai és jellemzői II (II., III. és IV. típusú túlérzékenységi reakciók) 

9. Az autoimmun betegségek kialakulásában szereplő mechanizmusok 

10. Autoimmun betegségek jellemzői (Graves’ disease, RA, SLE, Myasthenia gravis) 

11. Tumor immunológia, a tumor antigének és a tumorokkal szemben kialakuló immunválasz. 

12. A tumorsejtek menekülési mechanizmusai az immunrendszer védekező folyamatai ellen, 

immunterápiás lehetőségek 

13. A szerv- és szövetátültetést követő immunológiai folyamatok 

14. A csontvelő átültetés immunológiai vonatkozásai 

 

 

 

’C’ tételek 

4 gyakorlat 

1. A monoklonális antitestek előállítása, és klinikai alkalmazása.  

2. Agglutináció. Az agglutináción alapuló tesztek alkalmazása a klinikumban. 

3. Az ELISA (EIA) módszer működési elve, az ELISA felhasználása a fertőzések- és a tumorok 

azonosításában.  

4.  Az áramlási citométer működése, az áramlási citometria klinikai alkalmazásai.  


