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Túlérzékenységi rekaciók (Gell, Coombs 1963.)
Elnevezés

A reakció
kezdete

Mechanizmusa

GYORSAN LEZAJLÓ REAKCIÓK
I. Azonnali típusú 1-2 percen Az antigén reagál a
túlérzéknység
belül
hízósejtekhez és bazofil
granulocitákhoz kötődött IgEvel, és az FcεRI-ok
keresztkötése révén aktiválja a
sejteket, amelyekről különböző
mediátorok szabadulnak fel.
II. Ellenyag
4-8 órán
A sejtfelszíni antigénekkel
mediált
belül
reagáló IgG és IgM
citotoxikus reakció
komplementaktiválás vagy
ADCC révén pusztítja el a
célsejtet.
III. Immunkomplex 2-8 órán
Az immunkomplexek lokálisan
mediált reakció
belül
vagy a keringésben alakulnak ki,
majd a szövetekben
lerakódnak, aktiválják a
komplementrendszert,
gyulladást indukálnak.
KÉSŐI TÍPUSÚ REAKCIÓ
IV. Sejtközvetített 1-3 napon Antigén hatására a szenzibilizált
reakció
belül
TH1 sejtekből felszabaduló
citokinek aktiválják a
makrofágokat és a Tc sejteket

Megnyilvánulási formái

lokalizált anaphylaxia:
szénanátha, asztma,
csalánkiütés, ekzema,
ételallergia
szisztémás anaphylaxia

transzfúziós reakció,
erythroblastosis foetalis,
autoimmun haemolyticus
anaemia

lokalizált: Arthus reakció
generalizált reakciók:
reumatoid arthritis,
szérumbetegség,
glomerulonephritis, SLE

kontakt dermatitis,
graftkilökődés,
tuberkulotikus laesiok

V. Típusú túlérzékenységi reakció

Minden olyan reakció ebbe a
csoportba tartozik, amelyet
antitestek váltanak ki, de a reakció
nem az antigén megsemmisítését
célozza ill. eredményezi. Olyan
autoimmun ellenanyag reakciók is
létrejöhetnek, amelyek egy szerv
vagy szövet sejtjének receptorához
kötődve annak stimulációját hozzák
létre (pl. Hashimoto-thyreoiditis,
amikor az ellenanyag TSH hatást
eredményez) vagy a receptor ellen
termelődött ellenanyag a specifikus
ligand bekötődésének
megakadályozásával gátló hatást fejt
ki (pl. az acetylcholin-receptor
gátlásával myasthenia gravist okoz).

I. EFFEKTORFUNKCIÓK
Komplementaktiválódás nélkül

Komplementaktiválódás kíséretében

II. CÉLSEJTEK
1.
2.
3.

Vörösvérsejtek ellen (transzfúziós reakciók, újszülöttek hemolítikus
betegsége, autoimmun hemolítikus anémia)
Más véralkotók, vagyis trombociták ellen (ITP)
Szöveti antigének ellen (Goodpasture szindróma, pemphigus vulgaris,
myastenia gravis, Graves/Basedow kór, stb.)

Antitest -dependens és komplement-dependens sejtölő mechanizmusok elkülönítése

A801: aglikolizáció + mutációk Lys320Glu (Cγ2) és Gln386Arg (Cγ3)

Lee és mtsai. Nature Immunology, 2017

1. Az antitestek a vörösvérsejtek ellen termelődnek
Megnevezés

transzfúziós reakciók

Klinikai jellegzetesség

Ab specificitás

hemolízis, láz, sokkos állapot,
Természetes IgM antitestek az A, B antigénekkel
hipotenzió, hányás, mellkasi fájdalom, szemben, agglutináció, komplementaktiváció,
anuria
intravascularis hemolízis
más vércsoport antigénekkel szemben IgG
keringési sokk, tubularis nekrózis,
ellenanyagok: opszonikus fagocitózis, a
anemia, sárgaság
komplementaktiválódás, májban vvt destrukció

1. Az antitestek a vörösvérsejtek ellen termelődnek
Megnevezés
újszülöttek
hemolítikus betegsége
(Rh betegség;
erythroblastosis
fetalis)

Klinikai jellegzetesség
a magzatban sárgaság,
megnagyobbodott máj, lép,
arcon végtagon bőrvérzés a
károsodott trombocita
funkciók miatt

Ab specificitás
RhD (és más) antigénekkel szemben az anyában IgG
ellenanyagok termelődnek, az első terhesség után, ami a
második magzatot komplementaktiválódás révén károsítja.
terápia: anti-Rh(D) kezelés: vvt elpusztul,valamint a blokkoló
antitestek a szenzitizálódást kivédik.

1. Az antitestek a vörösvérsejtek ellen termelődnek
Megnevezés

autoimmun
hemolítikus anémia

Klinikai jellegzetesség

Ab specificitás
-meleg (37 Co) AIHA esetében a vörösvérsejtek (főként Rh)
a hemolízis következtében,
antigénjeivel szemben IgG, ellenanyag termelődik
sárgaság, gyengeség,
-hideg AIHA esetében 4 Co körüli hőmérsékletem reagáló IgM
fáradékonyság, fulladás
típusú ellenanyagok a vvt-vel reagálnak (I antigén epitóp)
Hideg AIHA setében a
fertőzések, allergének, gyógyszerek váltják ki (penicillin, kinin,
kapillárisok elzáródása miatt
szulfonamid stb.)
akrocianózis a fülön,
Kimutatás: direkt antitest teszttel (DAT, Coombs test), vvt
végtagokon
pusztulására utaló termékek, éretlen vvt-k megjelenése.

IgG/M és C3d a
vörösvérsejteken

Inkubálás antihuman Ig és anti
human C3d-vel

Agglutináció
(pozitív direkt
Coombs teszt,
DAT)

2. Az antitestek a trombociták ellen termelődnek
Megnevezés
Immun
trombocitopéniák/
idiopátiás
trombocitopéniás
purpura (ITP)

Klinikai jellegzetesség
bőrsérülések, pirosság a
bőrön,könnyen
kialakuló,vagy elhúzódó
vérzés, vér a vizeletben

Ab specificitás
A vérlemezkék membránján levő glikoproteinek
(IIb-IIIa, Ib-IX) ellen termelődő IgG antitestek
komplementet aktiválnak, és a vérlemezkéket a
májban, lépben levő makrofágok kebelezik be.
Fertőzések állnak kiváltóként, de más AI, neopláziás
betegséghez. Diagn: egyéb betegség kizárása,
<100x109/L trombocita, autoantitestek kimutatása

3. Az antitestek szöveti antigének ellen termelődnek
Megnevezés

Goodpastureszindróma

Klinikai jellegzetesség

Ab specificitás
Az antitestek a veseglomerulusok (20-40 %) és a
tüdőalveolusok (10 %) vagy mindkettő (60-80 %)
bazális membránján található glikoproteinekkel (IVes kollagén alfa 3 láncának NC1 doménje)
gyengeség, hányinger, vizeléskor
reagálnak. A főként IgG típusú antitest kötődés
égő érzés, vér, fehérje a
eredményezi a komplement-aktiválás mediálta
vizeletben, köhögés, nehézlégzés,
neutrofilek, makrofágok által előidézett glomerulus
vérköpés
nekrózist, fibrinlerakódást és az alveolusok
(előfordulás: 1/1 000 000)
károsodását is. Ok: dohányzás, szerves oldószer,
fémpor, kokain felszippantása, fertőzések, genetikai
háttér HLA-DR15 stb. Diagnózis: keringő és szöveti
antitestek kimutatása

Vesebiopszia fluorescens festése: IgG lerakódás a
glomeruláris bazális membrán mentén

3. Az antitestek szöveti antigének ellen termelődnek
Megnevezés

pemphigus vulgaris

Klinikai jellegzetesség
a bőrön és a szájban, szem
nyálkakártya felszínén,
nemiszerveken savós folyadékot
tartalmazó hólyagok alakulnak ki,
ami könnyen felszakad, fekélyes
seb keletkezik, súlyos
életveszélyes állapot, ami részben
a folyamatos immunszupresszív
terápiának is tulajdonítható

Ab specificitás
Az antitestek az epidermális sejteket összeragasztó
anyag, a desmoglein 3 (és desmoglein 1) ellen
termelődnek, emiatt a sejtek eltávolodnak
egymástól. Számos más antigén ellen is találtak
elenanyagokat, pl. desmokolin, acetilkolin receptor.
Ismeretlen az etiológia (genetikai hajlam, bizonyos
gyógyszerek is kiválthatják). Anti-Dsg kimutatás
diagnosztikus jelentőségű.
Incidencia: 1:100 000

3. Az antitestek szöveti antigének ellen termelődnek
Megnevezés

anemia perniciosa

Klinikai jellegzetesség

Ab specificitás
A gyomor fali sejtjei (H+/K +ATP-áz) ellen termelt
Sokáig lappangó betegség. Főbb
antitest krónikus gyulladást eredményez, ami a
tünetek: fáradékonyság,
gyomorfal sejtjeinek a pusztulásához vezet. Emiatt sem
étvágytalanság, gyengeségérzés
intrinsic faktor (B12-t kötő fehérje) sem pedig
szapora szívverés, nehézlégzés
gyomorsav nem termelődik megfelelő mértékben.
mellkasi nyomóérzés, sápadt
Törékeny megaloblasztos vörösvérsejtek jellemzőek.
bőr, töredezett körmök,
Intrinsic faktor elleni és gyomor parietális sejt elleni
nyelvgyulladás, hajhullás, szájzug
antitesteknek diagnosztikus jelentősége van. Kialakulás:
kirepedezése
H. pylori fertőzés , genetikai háttér; Gyakran asszociált
Prevalencia 1:1000
más AI betegséggel (DM I tip. AT, Vitiligo)

3. Az antitestek szöveti antigének ellen termelődnek
Megnevezés

Klinikai jellegzetesség

myastenia gravis

fokozódó izomgyengeség, a szemizom
gyengesége, rágás, beszéd, nyelés vagy a légzés
nehezítettsége, valamint a izomgyengeség a
combon
1:10 000, nőkben többnyire korábban jelentkezik,
mint férfiakban

Ab specificitás
IgG1, IgG3 antitestek reagálnak a
posztszinaptikus ideg-izom végződés
AChR-ral, 1) komplement lízis 2) AChR
internalizáció degradáció elősegítése,
3) acetilkolin neurotranszmitter hatás
gátlása
Thymus hiperplázia van gyakran a
háttérben, mint kiváltó tényező

Egy mozgató véglemez képe
1. ideg
2. szinaptikus rés
3. preszinaptikus vezikula
4. receptor a posztszinaptikus
membránon
5. mitokondrium

3. Az antitestek szöveti antigének ellen termelődnek
Megnevezés

Graves
betegség/Basedow kór

Klinikai jellegzetesség

Ab specificitás
Ab a pajzsmirigy epitél sejtjeinek TSH receptorához
Több szervet érintő betegség,
kötődnek (TRAt) (szemizomhoz is), stimulálják azt,
szemkigúvadás, szemkörüli ödéma,
mintha TSH hatna, ezáltal pajzsmirigy túlműködést:
golyva, álmatlanság, kézremegés,
túlzott pajzsmirigyhormon termelést T3, T4,
hiperaktivitás, izzadás,
szekréciót és a pajzsmirigy megnagyobbodását idézik
súlycsökkenés, megnőtt étvágy,
elő. TSH szint lecsökken. TG, T3, T4 elleni antitestek is
hasmenés, izomgyengeség,
termelődhetnek. Ok: fertőzést (Yersinia
előfordulás: 1/1000, nőkben ötször
enterocolitica) feltételeznek. A TRAt mérés diagn.
gyakoribb
jelentőségű.

Az antitestek szolubilis idegen vagy saját antigénhez kötődnek. A nagy mennyiségben
keletkező immunkomplexek lokálisan vagy az ér lumenben, az érfalban, illetve közvetlen
szomszédságában, pl. az ízületben vagy a vese glomerulusokban képződnek.

1.
2.

lokális: Arthus reakció:
generalizált: szérum betegség, glomerulonephritis, RA, SLE

Arthus reakcó
M. Arthus (1903) lószérumot oltott subcutan nyulakba, ödéma majd további
oltás hatására szövetelhalás jött létre.
Antigén-antitest-komplement által kiváltott lokális IC vasculitis lépései
• bőrbe beoltott szolibilis Ag ellen preformált IgG típusú precipitáló
ellenanyagok vannak jelen
• nagy mennyiségű Ag ismételt bejutása: lokálisan kialakuló IC az érfalakban
rakódik le, ami további lokális folyamatokat idéz elő:
• komplementaktiváció,
• trombocita aggregáció
• hízósejt degranuláció
• limfocita aktiváció
• neutrofil aktiváció: mediátorok felszabadulása
• érfalban fibrin lerakódás, nekrózis

Szérumbetegség

Anti-diftériatoxin lószérummal kiváltott passzív immunitás során (C. von
Pirquet, 1911)
• diftéria toxinnal immunizált lovak szérumának intravénás beadása emberbe
• nagymennyiségű idegen (ló) fehérje Ag is bejut a védő antitestekkel
egyidejűleg
• ellenanyagok termelődése a lószérum fehérjékkel szemben
• kialakuló IC-k jellegzetessége: Ag túlsúly
• immunkomplexek nem tudnak hatékonyan kivonódni a szervezetből
• lerakódás az érfalakban
• szisztémás, több szervet érintő gyulladás kialakulása, ami ismételt oltással
súlyosbodik
• láz, ödéma, kiütések, izületi gyulladás, vesefunkciók károsodása

Az immunkomplexek tulajdonsága, keletkezése és eliminálása

Immunkomplexek tulajdonságait
befolyásolják:
Ag valencia,
Ag kémiai sajátságai
Ab osztály/alosztály,
Ab affinitás, aviditás
Ag/Ab arány

Az antigének eliminációjának egyik útja antitest
termelés által, immunkomplexek keletkezése révén
történik. Normál viszonyok esetén a szervezet
eliminálja ezeket, kiürülnek a szervezetből. Ebben az
Fc és komplement receptorok által közvetített
fagocitózisnak van szerepe.

A máj, vese és egyéb tényezők szerepe az immunkomplexek eliminálásában
Jelölt immunkomplex mennyisége

1.
2.
3.
4.
5.
6.

0

Komplement- és fagocitarendszer épsége (SLE)
IC tulajdonságai (méret, komplement aktiváció)
érfal áteresztőképessége
vérnyomás
vese
turbulencia
Ag specifikus affinitása egyes szövetekhez
RA: izület, SLE: vese

3

6

óra
artériás vér

vena portae

renális véna

májvéna

komplement szerepe az IC-k eliminálásában

A vese globuláris bazális membránján (GBM) kötődő IC következményei
• Sérült sejtekből kikerülő
pozitív töltésű törmelékek
(DNS) a negatív töltésű GBMhoz
• A sejt eredetű antigének (IgG
típusú) antitestek
termelődését indukálja
• Fc-specifikus anti-IgG elleni
(IgM típusú) antitestek
jelennek meg (RF)
• Kiterjedt méretű, nem
eliminálódó IC lerakódás
• Állandósult gyulladási
folyamatok

Az immunkomplex túlsúly kialakulásának lehetőségei

folyamatos/tartós fertőzés
leprózis, malária (makrofágokban fennmaradnak)
hepatitis virus B, C
staphylococcalis endocarditis (antigén beágyzódik)
szisztémás autoimmun betegség (SLE, RA)
farmer-tüdő
földpor, penészspórák, pollenek
galambász-tüdő
madár eredetű fehérjék: toll, bőr, állati ürülék, vizelet

Ag bejutása

IC komplement aktiváció

érfal tágulat

IC lerakódás

PMN szövetkárosodás

A szövetekben lerakódott vagy in situ keletkezett IC szövetkárosító hatása
A szövetekben lerakódott vagy in situ keletkezett IC-k aktiválják a
komplementrendszert
C5a
keletkezése
leukociták aktiválódása,
fokozott tapadás az
endothelsejtekhez , az
endothelsejt
aktiválódása, szöveti
oedema

C5b-9 (MAC) keletkezése
a sejtek membránján

kemotaktikus
hatás, a neutrofil
granulociták
a szöveti IC-khez
vándorolnak
az IC-k frusztrált
fagocitózisa,
proteolitikus
enzimek
és toxikus
oxigéngyökök
kerülnek a
környező
szövetekbe
szövetkárosodás

citotoxikus
hatás

nem lítikus hatás,
prosztaglandinok,
leukotriének, limfokinek,
kemokinek és
gyulladásmediátorok
keletkezése
szöveti gyulladás

• heterológ szérum adása (lószérum ellenméreg, pl. pókcsípés,
kígyómarás, veszettség kivédésére)

•
•
•
•
•

Penicillin terápia
HBV prodromális tünetei
HCV extrahepatikus tünetei
Kevert típusú cryoglobulinemia
dengue hemorrhagiás láz (flavivírus fertőzés)

• Akut poststreptococcalis glomerulonephritis vasculitisek (antigén: sztreptokináz)
• Bakteriális fertőzések (pl. endocarditis)
• Hodgkin-kór, leukémiák és szolid tumorok

• Membranosus glomerulonephritis (subepithelialis depozitumok)
• SLE nephritis

állandósult
fertőzés
autoimmunitás
belélegzett
antigén
gyógyszer

mikrobiális antigének

fertőzött szerv (vese)

saját antigén
penész, pollen, szőr, toll
egyéb állati fehérjék
idegen fehérje (lószérum),
penicillin, szulfonamidok

vese, izület, artériák, bőr
tüdő
bőr, izület, artériák, vese

Köszönöm a figyelmet!

