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Imuninio atsako ypatumai



Neutrofilai

• sudaro didžiausią cirkuliuojančių leukocitų dalį ( 50 – 70%);

• patekę į kraują, jie cirkuliuoja 6 - 20 val.;

• citoplazmoje gausu granulių, kurios skirstomos į pirmines ir antrines:

- pirminės granulės (azurofilinės) - tai lizosomos, kuriose yra fermentai
(rūgščios hidrolizės, neutralios proteazės, mieloperoksidazė,
lizocimas, endonukleazės, lipazės) ir baktericidiniai baltymai bei
peptidai (defensinai, serprocidinai, katelicidinai, protegrinai,
bakterijų pralaidumą didinantieji baltymai ).

- antrinės – specifinės neutrofilų granulės, kurių fermentai –
laktoferinas, lizocimas, šarminė fosfatazė, kolagenazė, vit. B12
jungiantis baltymas, NADPH oksidazės komponentai.

LĄSTELĖS, NAIKINANČIOS PATOGENUS ENDOCITOZĖS BŪDU



Mononukleariniai fagocitai

• 24 – 72 val. cirkuliuoja kraujyje;
• audiniuose monocitai  galutinai  subręsta ir diferencijuojasi į  makrofagus ir  

mieloidinės  kilmės  dendritines ląsteles.
• Makrofagai savo membranose ekspresuoja šias molekules:
– CD14
– HLA I ir HLA II klasės
– tiesioginio atpažinimo receptorius: TLR, lektinus, „šiukšles surenkančius”
– netiesioginio atpažinimo receptorius: CR1, CR3, CR4, FcγR I, II ir III, 

C1qR
– citokinų ir chemokinų, komplimento komponentų C3a ir C5a receptorius
– IgA bei IgM Fc fragmentams: Fcα/µR.

• Makrofagai – antigenus patekiančios ląstelės (APL):
– juose patogenų baltymai hidrolizuojami į smulkius peptidus; 
– peptidai sujungiami su HLA I ir HLA II klasės molekulėmis ir tokiame 

junginyje ekspresuojami makrofagų membranose, kur juos gali atpažinti Th 
ir Tc limfocitai;



Patogenų atpažinimas

• Tiesioginis mikroorganizmų atpažinimas
receptoriams priskiriami:

1) angliavandenių receptoriai (lektinai); 
2) „šiukšles surenkantieji“ receptoriai; 
3) grupė receptorių, kurie vadinami TLR (angl. Tool-like receptors).

• Netiesioginis mikroorganizmų atpažinimas. 
Netiesiogiai atpažįstami  opsoninais padengti mikroorganizmai; 
opsoninai:

- IgG1 ir IgG3 poklasių antikūnai, 
- C reaktyvusis baltymas ir manozę sujungiantis baltymas.

• Fagocituotų mikroorganizmų sunaikinimas. 
Fagolizosomose mikroorganizmai sunaikinami dviems būdais: nuo 
deguonies priklausomu ir nuo deguonies nepriklausomu.



LĄSTELĖS, NAIKINANČIOS PATOGENUS EGZOCITOZĖS BŪDU

Eozinofilai

• sudaro 2-5% visų leukocitų,

• sugeba pažeisti daugialąsčius ekstraląstelinius patogenus (helmintus ir 
protozoa); 

• eozinofilų granulių fermentai: rūgšti fosfatazė, arilsulfatazė, histaminazė, 
β-gliukuronidazė, fosfolipazė D, eozinofilų pagrindinis šarminis baltymas, 
katijoninis baltymas, eozinofilų neurotoksinas ir eozinofilų peroksidazė. 

• po aktyvinimo eozinofilai pradeda gaminti ir sekretuoti arachidono rūgšties 
metabolitus, kai kuriuos citokinus; 

• eozinofilai turi receptorius IgE Fc fragmentams (FcεRII, žemo afiniškumo), 
IgG molekulių Fc fragmentams (FcγRII), receptorius komplemento  C3b 
komponentui (CR1). 



Bazofilai ir audinių bazofilai

• sudaro 0,5-1% cirkuliuojančių leukocitų;

• bazofilų granulėse yra histamino, neutralių proteazių, elastazių ir kt.
fermentų, katepsino G, karboksipeptidazių ,chemotaksio faktorių
neutrofilams ir eozinofilams.

• bazofilų membranose ekspresuojami didelio afiniškumo receptoriai–
FcεRI.

• po aktyvinimo signalo pradedami sintetinti ir sekretuoti antriniai
mediatoriai – tai lipidinių mediatorių grupė (prostaglandinai,
leukotrienai, trombocitus aktyvinantis faktorius) ir citokinai.

• pirminiai ir antriniai mediatoriai veikia:
smulkių kraujagyslių endotelį ir lygiuosius raumenis, sukeldami
kraujagyslių pralaidumo padidėjimą ir vazodiliataciją;
sukelia bronchų ir virškinamojo trakto gleivinės lygiųjų raumenų
spazmus;
didina gleives sekretuojančių ląst.aktyvumą ir yra chemotaktiški kraujo
ląst.



NK ląstelės

• sudaro iki 15% kraujyje cirkuliuojančių limfocitų;
• citoplazmoje granulėse yra poras formuojančio baltymo perforino, 
serininių  proteazių (granzimų  ir antibiotikų  savybėmis pasižyminčio 
peptido granulizino); 
• aktyvintos NK ląstelės gali sekretuoti IFNγ, IL-1, GM-CSF, chemokinus. 

• pagrindinė funkcija – atpažinti ir apoptozės  būdu sunaikinti:
a) virusų infekuotas ląsteles;
b) kai kurių navikų ląsteles.

• dauguma NK ląstelių yra CD3-CD16+CD56+CD94+ fenotipo. 



Limfocitų aktyvinimas

• limfocitų aktyvinimui reikalingi du signalai:
- antigeno atpažinimas limfocitų receptoriais;
- signalą gali teikti mikroorganizmai, įgimtas imuninis atsakas į
mikroorganizmus, pažeistos mikroorganizmų šeimininko ląstelės.

• molekulės, kurios teikia limfocitams antrą aktyvinimo signalą, yra:
- kostimiliuojančios molekulės (pvz.: T limfocitų kostimuliatoriai yra APL
sintetinama B7.1 (CD80) ir B7.2 (CD86),
- citokinai (pvz.: IL-12, kuris reikalingas naiviųjų T limfocitų diferenciacijai į
efektorinias ląsteles),
- komplemento skaldymo produktai (pvz.: C hidrolizės produktas C3d. B
limfocitai turi jam receptorių – CR2 (CD21)).



T limfocitai

Ekspresuoja membranuose šias molekules
– TCR – antigenus atpažįstanti struktūra;
– CD3 – membraninis glikoproteinų kompleksas, asocijuotas su TCR, 

reikalingas aktyvinimo signalui perduoti į ląstelės vidų; turi tik T 
limfocitai;

– CD28 – kostimuliuojančios molekulės, kurių ligandai CD80 ir CD86 
molekulės APL;

– CD2 – adhezijos molekulė, kurios ligandas LFA-3;
– CD45 – signalo perdavimo molekulė, tirozino fosfatazė;
– CD4 – eksprsuoja T helperiai – asocijuoti su HLA II klasės 

molekulėmis;
– CD8 – eksprsuoja T citotoksiniai  – asocijuoti su HLA I klasės 

molekulėmis.



CTL sukeliamos ląstelių taikinių lizės etapai

D. Adomaitienė, N. Janulevičiūtė ir kt. “Klinikinės imunologijos įvadas”, 2001



B limfocitai

Ekspresuoja membranose šias molekules:

– BCR – subrendę B limf. ekspresuoja Ig molekules, kurios atpažįsta 
tirpius antigenus;

– CD19 ir CD20 – turi tik B limfocitai, svarbios ląstelės aktyvinimui;

– B7 – kostimuliuojančios molekulės, kurių ligandas CD28 Th 
membranoje;

– MHC I ir II klasės molekulės, kurių dėka  B limfocitas funkcionuoja 
kaip APL

– FcγRII (CD32) IgG Fc fragmento receptorius;

– CR1 (CD35) ir CR2 (CD21) – komplemento baltymų C3b ir C3d 
receptoriai

– CD45 – signalo perdavimo molekulė, tirozino fosfatazė.



Citokinų įtaka B limfocitų proliferacijai ir diferencijacijai

D. Adomaitienė, N. Janulevičiūtė ir kt. “Klinikinės imunologijos įvadas”,2001



Tolerancija ir autoimunitetas



• “autoimunitetas” – terminas pasiūlytas   bakteriologo Paul Ehrlich.

• žinoma > 40 autoimuninių susirgimų, iš kurių dažniausi – I tipo diabetas,

reumatoidinis artritas ir celiakija.

• imuninės ligos yra trečia pagal dažnumą mirties nuo ligų priežastis po 

širdies-kraujagyslių ligų ir vėžinių susirgimų.

Įvadas



Tolerancijos autoantigenams sukėlimo mechanizmai

• klonų delecija: po kontakto su antigenu specifiški jam limfocitai žūva;

• klonų anergija: po kontakto su antigenu ląstelė tampa nebeveikli;

• T limfocitų reguliatorių poveikis: jie gali slopinti subrendusių
autoreaktyvių T limfocitų aktyvinimą ir efektorines funcijas;

• klonų ignoravimas: kai kurie autoreaktyvūs limfocitai po kontakto su 
autoantigenais nei “aktyvinami” nei apmokomi tolerancijos.



Autoimuninės ligos

organui specifinės sisteminės

imuninis atsakas nukreiptas prieš

specifines to organo makromolekules                    įvairias ląstelių makromolekules

patologinis procesas

viename organe įvairiuose organuose ir audiniuose

ligos
autoimuninis tiroiditas sisteminė raudonoji vilkligė
tirotoksikozė dermatomiozitas
Adisono liga Sjogreno sindr.
insulinui rezistentiškas diabetas polimiozitas
miokarditas sklerodermija
sunkioji miastenija Goodpasture sindr.
autoimuninė hemolizinė anemija Krono liga
opinis kolitas



Autoimuninėms reakcijoms predisponuojantys veiksniai

• Autoimunines reakcijas predisponuoja Th limfocitai, kurių TCR gali 
jungtis su nuosavo antigeno MHC 

- vyraujant Th1 atsakui  susidaro autoimuinės reakcijos;
- Th2 saugo nuo šių reakcijų indukcijos ir progresavimo.

• Nustatytas ryšys tarp MHC alelių ir autoimuninio proceso rizikos.

Reliatyvi rizika (RR) =  (HLA alelis+/HLA alelis-) ligoniai
(HLA alelis+/HLA alelis-) kontrolė

RR>1 rodo asociaciją tarp ekspresuojamo HLA alelio ir esamos 
autoimuninės ligos

(ryškiausia asociacija – tarp HLAB-27 alelio ir ankilozuojančio 
spondilito)



Galimi autoimuninių reakcijų sukėlimo mechanizmai (1)

• Sekvestruotų antigenų išskyrimas
Sekvestruoti antigenai: mielininis baltymas, sperma, lęšiuko, miokardo 
baltymai dėl pažeidimų patekę į cirkuliacija gali tapti autoantigenais.

• Molekulinė mimikrija (1)
Specifiški mikroorganizmų epitopams T efektoriai ir antikūnai gali 
reaguoti su šeimininko baltymų komponentais, panašiais į šiuos 
epitopus (kryžminis reaktyvumas):

β-hemolizinio streptokoko membranos 5 tipo M baltymo epitopų 
panašumas į širdies mioziną;

Yersinia enterocolytica apvalkalo baltymo epitopų panašumas į 
tirotropino receptorius, HLAB27;



Galimi autoimuninių reakcijų sukėlimo mechanizmai (2)

• Molekulinė mimikrija (2)
Mikrobų karščio streso baltymai (angl. heat-shock proteins) Hsp65 turi 
didelio laipsnio amino rūgščių sekos homologiją su žmogaus  Hsp60, 
todėl gali inicijuoti autoimunines reakcijas (pvz.: sergančiųjų nuo 
insulino priklausomu diabetu kraujyje rasta antikūnų mikrobų Hsp65, 
kurie kryžmiškai reaguoja su β ląstelių fermentu).

• Netinkama MHC molekulių ekspresija
MHC II klasės molekulės nustatomos pažeisto organo membranose, 
sudarant galimybes pateikti Th atitinkamo organo peptidus:

tirocitų – Hašimoto tiroiditas, Greivso liga, 

β ląstelių – nuo  insulino priklausomas cukrinis diabetas,

- MHC II klasės molekulių ekspresiją sukelia IFNγ



Galimi autoimuninių reakcijų sukėlimo mechanizmai (3)

O nėra signalo O nėra antikūnų

Th limfocitas B limfocitas

O nėra signalo  O autoantikūnai

Th limfocitas B limfocitas
Alternatyvus signalas

� Polikloninis B limfocitų aktyvinimas
Gram(–) bakterijos, CMV, EBV gali nespecifiškai 
aktyvinti B limfocitus → diferenciacija į autoantikūnus 
sekretuojančias plazmines ląsteles.



Išorinių veiksnių įtaka autoantikūnų susidarymui (1)

• Vaistai
Medikamento ar jo metabolito konjugatas su nuosavomis molekulėmis 
tampa epitopu antikūnams (pvz.: alfa-metildopa, penicilinas indukuoja 
hemolizinę anemiją, prokainamidas – “lupus like” sindr.).

• Vakcinos
Vakcinų baltymai gali turėti epitopus panašius į nuosavų audinių, todėl 
susidarantys antikūnai gali būti autoreaktyvūs 

(pvz.: vakcinacija prieš difteriją, poliomielitą, stabligę gali 
indukuoti Guillain-Barre sindr., dėl susidariusių autoantikūnų 
prieš mielino-glikokonjugatus;

vakcinacija prieš tymus – siejama su sklerodermija).



Išorinių veiksnių įtaka autoantikūnų susidarymui (2)

• Tirpikliai
Tirpiklių (vinil-chlorido, chloretileno oksido, chloracetaldehido ir kt.),  
vartojimas asocijuojasi su:

sklerodermija (ligoniams turintiems anti–Scl-70);

anti-laminino, anti-GBM susidarymu;

trichloretileno metabolizme susidarę reaktyvūs aldehidai 
modifikuoja endogeninius baltymus.

• Pesticidai 
Pesticidų (karbamatų, organochloridų, fenoksiacetinių rūgščių ir kt.) 
vartojimas asocijuojasi su antinuklearinių antikūnų (ANA), antikūnų 
prieš lygiuosius raumenis bei tiroglobuliną susidarymu.



Tyrimų interpretacija

• Priklausomybė nuo lyties ir amžiaus
Antinukleariniai, antiparietaliniai bei antityrodiniai antikūnai 
dažniau nustatomi moterims bei vyresniems asmenims;
RF ir antikūnai prieš lygiuosius raumenis nekoreliuoja su lytimi ar 
amžiumi.

• Tiriant sveiką populiaciją (tyrime dalyvavo 2830 sveiki asmenys, 
kuriems buvo atliekami tyrimai nustatant 13 antikūnų spektrą) rasta:

22% asmenų  nustatytas vienas ar daugiau autoantikūnų;
dažniausiai rasti antikūnai prieš skydliaukės mikrosomas (6,6%), 
parietalines ląsteles (4,6%), ANA (6,6%),
lygiuosius raumenis ir RF (3,3%); 
rasti autoantikūnai persistavo 6 metus ir ilgiau.



Imuniniai audinių pažeidimai



Imuniniai audinių pažeidimo tipai

Pagal Keogan M .Concise Clin_Immunol_for_Health_Professionals, 2006

I tipo hiperjautrumo r-ja   IgE sąlygota

Histaminas ir 
kiti mediatoriai

Bazofilų degranuliac.

Niežulys
Bronchokonstrikcija
↑ kraujagyslių pralaidumas
Vazodilatacija

II tipo hiperjautrumo r-ja    Citotoks. Ak

Fagocitozė

lyzė

eritrocitai +
Ak + komplementas

III tipo hiperjautrumo r-ja      Imun. Kompl.

antigenas

+ antikūnai

+ komplementas IK aktyvina 
komplementą Neutrofilai šalina IK

IV tipo hiperjautrumo r-ja     Lėtos ląst. r-jos

Ag in situ
Aktyvinti makrofagai 
gamina citokinus

T limf. infiltracija.
Makrofagai pristato Ag  T limf.



I hiperjautrumo tipo reakcijos mechanizmai

Ūmi fazė Lėtinė fazė

Pagal Keogan M .Concise Clin_Immunol_for_Health_Professionals, 2006

Putlioji ląst.      + Antigenas degranuliacija ir 
histamino išsiskyrimas

Chemokinai ir 
atraktantai

kraujagyslė

makrofagas

citokinai

GM-KSF

T limf. skatina 
IgE produkciją

↑ kraujagyslių 
pralaidumas



Tipas ir 
mechanizmas

Aplinkos 
antigenų 
sąlygotos ligos

Dalyvauja nuosavi 
organizmo 
antigenai

Infekcijos 
sąlygotos ligos

I tipas:
greitas padidėjęs 
jautrumas

II tipas: 
antikūnų sukeltas 
citotoksiškumas

III tipas: 
imuninių 
kompleksų 
depozitai

IV tipas: T limf.  
sukeltos lėtos r-jos

Alergija namų 
dulkių erkutėms, 
maistui, 
žiedadulkėms

Vaistų indukuota 
hemolyzinė 
anemija

Seruminė liga

Kontaktinis 
hiperjautrumas 
nikeliui

Nežinomi

Miastenija gravis,
Goodpasture sindr.,
Graves liga

Sisteminė raudonoji 
vilkligė

Reumatoidinis 
artritas,
Hašimoto tiroiditas

Šistosomozė

Infekcijos sulelta 
hemolyzinė 
anemija

Poinfekcinis 
glomerulonefritas
Hepatitas C

Hepatitas B,
raupai

Hiperjautrumo reakcijų klasifikacija ir pavyzdžiai



Imunitetas navikams



Imuninis atsakas navikams

Tc limf.

ŽLA I kl. 

navikinė ląst.

↓ navikinės 
ląst. ŽLA I 
kl. raiška

Ak padengta 
navikinė ląst.

Ak sąlygota 
citotoks. r-ja

komplementas

lyzė

makrofagų fagocitozė

Pagal Keogan M .Concise

Clin_Immunol_for_Health_Professio

nals, 2006



↓ navikinės 
ląst. ŽLA I kl. 
raiškaŽLA I klasė

Navikinė 
ląstelė

Ak padengta navikinė ląst.

Tc 
limfoc.

+
komplementas

Ak sąlygota 
citotoks. r-ja

Makrofagų fagocitozė

Lyzė



Navikinių ląstelių priešprieša imuniniam atsakui

Mažas imunogeniškumas

- nėra navikui specifinių antigenų

- nėra ŽLA peptidų

- nėra adhezijos molekulių

- nėra kostimuliacinių molekulių

Antigenų moduliacija

- antikūnai jungiasi prie navikinių ląst. Ag

- endocitozė ir antigeno skaldymas

- ląst. praradusių antigenus selektyvi atranka

Navikas indukuoja imuninę supresiją

-TGF-β slopina imuninį atsaką



Transplantacinė imunologija



Transplantato atmetimo reakcijų tipai

Atmetimo reakcijos 
tipas

Laikas po 
transplantacijos

Audinių pažeidimo 
mechanizmas

Žaibiškas atmetimas

Ūminis ląstelinis 
atmetimas

Ūminis humoralinis 
atmetimas

Lėtinis atmetimas

< 24 valandos

< 6 mėnesiai

< 6 savaitės

Mėnesiai – metai

Sąlygotas antikūnų, 
komplemento, koaguliacijos

Dalyvauja T citotoksiniai 

limfocitai

Dalyvauja po transplantacijos 
atsiradę antikūnai 

Randėjimas, kaip atsakas į 
pažeidimą



Transplantato atmetimo reakcija

sensitizacija

Transplantuotas 
inkstas

Th1 ir Th2

atmetimas
plazminė ląst.

donoro Ag

donoro Ag pristatomi recipiento 
APL

uždegimas, 
perfuzijos 
pažeidimas

↑ ŽLA raiška

donoro APL

APL – antigeną prezentuojanti ląstelė;
Th – T limfocitas helperis

Pagal Keogan M .Concise Clin_Immunol

_for_Health_Professionals, 2006



Antikūnų prieš žmogaus leukocitinius antigenus (ŽLA)
tyrimo metodikos

1. Presensitizacija ŽLA antigenams dažniausiai nustatoma
mikrolimfocitotoksiniu mėginiu (complement-dependent cytotoxicity
(CDC) assay). Sensitizacijos intensyvumas įvertinamas limfocitotoksinų
lygiu. Limfocitotoksinų lygis - tai teigiamų reakcijų, gautų ištyrus
ligonio serumą su nesusijusių giminystės ryšiais 40 asmenų limfocitais,
procentas. PRA proc. (su ląstelių panele (rinkiniu) reaguojantys
antikūnai).

2. Tėkmės citometrinis metodas (Flow cytometric) – nustatomi žemesnio
aktyvumo bei nesijungiantys su komplementu antikūnai.

3. Imunofermentinis metodas (Enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA). Nustatomi antikūnai prieš ŽLA I ir II klasės molekules
panaudojant B ir T limfocitus.

4. Luminex DSA (detected by single antigen bead assay) technologija.
- metodas aprašytas 1998 m, panaudojami rutuliukai (beads) padengti
žmogaus leukocitų antigenų molekulėmis ir dar padengti fluorochromu,
kad galima būtų aptikti tėkmės citometrijos pagrįsta technika. Taip
tiriant recipiento serumą, galima nustatyti ir sensitizacijos lygį ir
antikūnų prieš ŽLA specifiškumą.



Pirminiai ir antriniai imunodeficitai



Imunodefictinės būklės

• Būkles vadiname imunodeficitinėmis, kai organizme pritrūksta antigeną
gebančių atpažinti ir pašalinti faktorių. Skiriami pirminiai ir antriniai
imunodeficitai.

• Pirminiai imunodeficitai- tai įgimti imuninės sistemos pakitimai, susiję su
vieno ar kelių jos komponentų genetiniais defektais.

• Antriniai imunodeficitai – tai imuninės sistemos sutrikimai, kurie išsivysto
dėl egzogeninių priežasčių: mikroorganizmų ilgo persistavimo (ŽIV, CMV,
EBV, generalizuotų bakterinių infekcijų), metabolinių ligų (baltymų
praradimo, enteropatijų, nefrozinio sindr., diabeto), medikamentų vartojimo
(citostatikų, imunosupresantų), spindulinio gydymo, narkozės.



Antriniai imunodeficitai

– sutrikusi imuniniam atsakui svarbių molekulių gamyba, pvz.,
imunoglobulinų, citokinų (imunosupresinio gydymo, badavimo, vitaminų
arba mikroelementų deficito atveju);

– padidėjęs jų praradimas (pvz., organizmas netenka daug lgG po nudegimų,
inkstų funkcijos nepakankamumas arba nefrotinio sindromo atveju, sunkios
enteropatijos arba uždegiminės žarnyno ligos atveju)

– sutrikdyta imunokompetentinių ląstelių proliferacija (pvz.,
imunosupresantų poveikyje)

– imuninę sistemą gali pažeisti autoimuninės ligos (veikia pasyvūs antikūnai
(motinos vaisiui), aktyvūs antikūnai (prieš T ląsteles), T ląstelės (prieš B
ląsteles).



Ląstelinio imuniteto tyrimas 

nepakankamumas:
– grybelių, parazitų, virusų sukeliamos infekcijos; oportunistinės infekcijos,

kapsulinių bakterijų infekcija. Infekcijos recidyvuojančios, politopinės
(pažeidžiama oda, kvėpavimo takai ir virškinimo traktas).

tyrimai:
• Limfocitų proliferacinis atskas į mitogenus (fitohemaglitininą,

konkavaliną A).
Šis in vitro testas naudojamas T ir B limf. atsakui į duotą stimulą
nustatyti. (Normoje, atsakydami į fitohemagliutinino stimuliaciją
blastuoja 30-40 proc. limfoc.),

• Limfocitų subpopuliacijų kiekybinis tyrimas (tėkmės citometriniu
metodu):

T limfocitai: CD3+/CD8+

Natūralūs kileriai: CD16+/56+

HLA DR+ aktyvuoti limfocitai.



Fagocitų nepakankamumas

• dėl fagocituojančių ląstelių adhezijos, chemotaksio, fagocitozės ir
fagocituotų mikrobų naikinimo sutrikimų.

• dažniausi infekcijos sukėlėjai yra piogeninės bakterijos ir grybeliai
(Staphylococcus aureus, E.Coli, Candida albicans).

• būdinga lokalizuota infekcija, kurios židiniai būna odoje, gleivinėse,
kauluose. Dažni vidaus organų abscesai, supūliuoja limfmazgiai.
Infekcijos recidyvinės, ilgai trunka, nepasiduoda gydymui antibiotikais.



Fagocitų nepakankamumo sindromai

• Įgimta agranuliocitozė. Kaulų čiulpuose yra mieloidinių ląstelų-pirmtakų,
bet jos nevirsta promielocitais. Kraujyje neutrofilų mažiau kaip 200/mm3.
Manoma, kad šios patologijos atveju yra G-CSF nepakankamumas.

• Lėtinė granuliomatozinė liga. Tai paveldima, su X chromosoma susijusi
liga. Jos klinikinius požymius lemia fermentinių sistemų, reikalingų
laisviems deguonies radikalams gaminti, nevisavertiškumas, todėl sutrinka
fagocituotų bakterijų sunaikinimas. Yra nustatyti du defektai: citochromo
b245 ir gliukozo- 6-fosfatdehidrogenazės.



Fagocitų funkcijos tyrimas

• neutrofilų fagocitozės tyrimas: metodika skirta neutrofilų fagocitinei
funkcijai įvertinti. Fagocitai inkubuojami su polistireno latekso
dalelėmis. Jei ląstelė sunaikino (prarijo) 1-2 ar daugiau latekso dalelių –
fagocitozės procesas įvyko.

• chemotaksio tyrimas.

• nitromėlio tetrazolio testas: metodika skirta neutrofilų funkcijai
įvertinti, panaudojant nitromėlio tetrazolį, kuris neutrofilų deguonies
metabolizmo produktų paveiktas redukuojasi ir iškrinta citoplazmoje
juodais formazano depozitais.

• HLA DR+ (%) aktyvuoti monocitai.



Humoralinio imuniteto tyrimai

nepakankamumas:
dažniausia infekcijos priežastis – piogeninės bakterijos
(Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,
Staphilococccus aureus), ligoniai linkę sirgti kvėpavimo takų ir
virškinimo trakto infekcijomis.

tyrimai:
• imunoglobulinų koncentracija kraujo serume (IgA, IgM, IgG),

• IgG poklasių nustatymas (dažn. IgG1, IgG2 nepakank. Pasireiškia
bakt. infekcijomis, IgG4 deficitas kliniškai nepasireiškia)

• limfocitų subpopuliacijų kiekybinis tyrimas :
T limfocitai: CD3+/CD4+,
B limfocitai: CD19+/CD20+



Laboratorinis komplemento aktyvumo nustatymas
ir klinikinė interpretacija

• Padidėjusi C koncentracija yra nustatoma ūmaus uždegiminio atsako
metu, kur C komponentai dalyvauja kaip ÛFB. (pvz.: reumatoidinis
artritas, mazginis periarteriitas, dermatomiozitas, miokardo infarktas,
opinis kolitas, diabetas ypač asocijuotas su retinopatija, Reiterio sindr.,
infekcija).

• Maža komplemento koncentracija nustatoma dėl:
a. C komponentų pirminio imunodeficito,
b. sutrikus C sintezei (pvz. esant lėtiniams kepenų susirgimams,

infekciniams hepatitams)
c. padidėjus komplemento sunaudojimui (dėl alternatyvaus ar

klasikinio aktyvavimo) (pvz.: sisteminė SRV, ūmus glomerulonefritas,
miastenia gravis mišri krioglobulinemija (IgM-IgG), limfoma,
transplantato atmetimo reakcija, paroksizminė šalčio hemoglobinurija).



Komplemento sistemos baltymų nepakankamumo sindromai

• C1, C4 ir C2 nepakankamumas predisponuoja imuninių kompleksų ligoms,
nes sutrinka imuninių kompleksų klirensas ir soliubizacija;

• C3 nepakankamumas kliniškai gali pasireikšti sunkiomis piogeninėmis
infekcijomis, glomerulonefritais;

• properdino, D faktoriaus pirminiai defektai predisponuoja Neisseria
sukeliamoms ir kitoms piogeninėms infekcijoms;

• C5, C6, C7 ir C8 (MAK formuojančių baltymų) nepakankamumas
sukelia padidėjusį jautrumą Neisseria sukeliamoms infekcijoms.



Imunitetas infekcinėms ligoms



Imuninis atsakas infekcijai

Įgimtas imunitetas       Įgytas imunitetas               Adaptacinis imunitetas

Virusinė 
infekcija

Bakterinė 
infekcija

Mikobakte
rinė 
infekcija

interferonai

Natūralusis 
kileris

komplementas neutrofilas neutrofilas

makrofagas makrofagas

Pagal Keogan M .Concise Clin_Immunol_for_Health_Professionals, 2006



Imuninis atsakas į infekciją

Komplementas

Antigenas

Imuniniai kompleksai

Audinių žymenys

Antikūnai

2        4        6 8       10     12      14     16      18    20 
dienos

Koncentracija 
serume



Bendrieji mechanizmai patogenui siekiant išvengti imuninio atsako

žudomi 
Th

virusai 
slopina 
imuninį 
atsaką

↓ baltymų 
raiška ↓ ŽLA 

raiška

antikūnų 
inhibicija

genetiniai 
pokyčiai –
slopina atminties 
imunitetą

variabili 
paviršinių 
molekulių 
raiška

kapsulė 
slopina 
kompemento 
atsidėjimą

fermentai 
skaldo 
komplemento 
komponentus

atmetamas MAK 
ir atstatoma 
membrana

Pagal Keogan M .Concise

Clin_Immunol_for_Health_Professionals, 2006



Infekcijų laboratorinė diagnostika

II. Makroorganizmo tyrimų grupė

I. Mikroorganizmo tyrimų grupė

1) mikrobiologinis pasėlis
2) ląstelių kultūra
3) mikroorganizmo molekulių tyrimai:
• antigenų
• nukleorūgščių

1) universalūs uždegimo žymenys
2) antikūnų tyrimai (serologiniai tyrimai)
3) instrumentiniai tyrimai (rentgenograma, kompiuterinė 

tomografija, magnetini branduolinio rezonanso tyrimas ir kt.)



Makroorganizmo tyrimų grupė

1. Klinika

2. Bendras kraujo tyrimas :  
● leukocitozė
● leukograma
● ENG

3. Biocheminiai uždegimo/infekcijos žymenys:
● CRB
● prokalcitoninas
● serumo amiloidas A



Makroorganizmo tyrimai

Antikūnų tyrimai

Tiriamoji medžiaga: ligonio kraujo serumas

Tiriamoji analitė: antikūnai prieš ieškomą sukėlėją

Ig M klasės antikūnai

Ig A klasės antikūnai

Ig G klasės antikūnai



Mikroorganizmo
žymenys

tº

Sveikimo 
stadija

Dienos po užsikrėtimo

Infekcijos žymenų kitimas laike

Ak
Ag, NR

Lango periodas



Metodas Jautrumas Specifiškumas

Mikrobiologinis pasėlis + +++

Ląstelių kultūra + +++

Imuniniai metodai

(Ag/Ak reakcija)

Nuo + iki ++ Nuo + iki ++

Molekuliniai genetiniai metodai +++ +++



Citokinai

• Citokinai (CK) – tarpląstelinės sąveikos mediatoriai – tai nedidelės
molekulinės masės baltymai (15-25kDa), kurių pagrindinis šaltinis yra
įgimto ir įgyto imuniteto ląstelės (pagrindinės - monocitai/makrofagai ir
limfocitai );

• CK veikia tris svarbias ląstelių grupes: hemopoezės, uždegimo ir imunines.
Jie įtakoja jų proliferaciją, diferenciaciją, subrendimą ir funkciją;

• sintezė prasideda po ląstelės aktyvinimo ir yra trumpalaikė; CK veikimas
yra pleiotropinis ir dubliuojantis; būti vietinis ir sisteminis;

• aktyvūs femtomoliarinėse koncentracijose (10-15M) ir veikia ląstelę tik per
jiems specifinius receptorius;

• gali sukelti arba slopinti kitų citokinų sintezę, būti vienas kito atžvilgiu
sinergistais arba antagonistais;

• žinoma daugiau kaip 100 struktūriškai ir genetiškai skirtingų citokinų.



Citokinų grupės pagal funkciją

• Įgimto imuninio atsako mediatoriai ir reguliatoriai:
TNF-α, IL-1, IL-6, IL-12, IL-15, IL-18, CXCL, CCL, IFN-γ, IFN-α,
IFN-β, TGF-β, IL-10
Šie citokinai daro įtaką įgimto imuninio atsako reakcijoms ir uždegimui
(vietiniam ir sisteminiam).

• Įgyto imuninio atsako mediatoriai ir reguliatoriai:
IL-2, IL-4, IL-5, IFN-γ, IL-10, IL-13, TGF-β ir kt.
Jie reguliuoja limfocitų proliferaciją, diferenciaciją, funkciją ir
reguliuoja kitų efektorinių ląstelių aktyvumą (makrofagų, eozinofilų,
audinių bazofilų).

• Hemopoezės reguliatoriai:
IL-3, IL-7, IL-9, IL-11, kolonijas stimuliuojantys fakt. (GM-CSF, M-
CSF) ir kt.



Imuninės sistemos neuroendokrininė 
reguliacija



Istoriniai faktai

• H. Selje: čiobrialiaukės involiucija dėl streso (1936 m.)

• Antinksčių kortikosteroidai slopina limfocitų funkcijas, sukelia
limfocitų lizę čiobrialiaukėje ir antriniuose limfiniuose organuose,
veikia priešuždegimiškai.

• Vėlesni tyrinėjimai patvirtino, kad imuninės sistemos sekretuojami
citokinai veikia nervines ir endokrinines ląsteles.



Stresorių įtaka nervų sistemai

• Stresas: mikrobai, triukšmas, skausmas, karštis, šaltis, badavimas, 
jonizuojanti sipnduliuotė.

• Nervų sistema reguliuoja stresorių sukeltą atsaką:
- tiesiogiai (autonominės n.s. neuromediatoriai, atsipalaiduojantys  

limfiniame audinyje, aksonų galuose)
- netiesiogiai (per hormonus: pogumburio-hipofizės-antinksčių ašis, 

pogumburio–hipofizės-skydliaukės, pogumburio–hipofizės-lyt. liaukų ir 
kt.)



Stresas ir gliukokortikoidai

• Streso sąlygomis kraujyje padidėja gliukokortikoidų.

• Gliukokortikoidai slopina imuninę sistemą: 
- imuninių ląstelių brendimą, proliferaciją, diferenciaciją, migraciją. 
- didina uždegimą slopinančių citokinų (IL-10, IL-4) ir mažina 
uždegimą skatinančių citokinų (IL-1, IL-12, TNFα, chemokinų) 
sintezę, adhezijos molekulių ekspresiją.
- slopina TH1 vystymąsi ir aktyvumą, o kartu ir ląstelinio imuniteto
reakcijas.

• Natūralūs gliukokortikoidai (hidrokortizonas) moduliuoja imuninio atsako 
genų transkripciją.

• Farmakologiniai gliukokortikoidų preparatai (deksametazonas) pasižymi 
stipriu imunosupresiniu poveikiu.



Simpatinė nervų sistema

• Imuninės sistemos organai įnervuojami simpatinės nervų sistemos skaidulų

• Neuromediatoriai jungiasi su adrenerginiais receptoriais ir keičia jų
funkcijas

α1- ir α2- adrenerginiai receptoriai – limfocitų membranose;
β2 adrenerginiai receptoriai – limfocitų, makrofagų, granulocitų ir
kaulų čiulpų ląstelių membranose.

Periferinė nervų sistema

Išskiriami neuropeptidai (substancija P), kortikoliberinas, vazoaktyvus
žarnų peptidas moduliuoja vietines uždegimines reakcijas.



Katecholaminų įtaka imunoreguliacijai

• Uždegimo židinyje slopina uždegimą skatinančių (IL-12, TNFα, IFNγ) ir 
skatina uždegimą slopinančių (IL-10, TGFβ) citokinų sintezę makrofaguose;

• Selektyviai slopina TH1 ir skatina TH2 limfocitų atsaką (per IL-12 sintezės 
slopinimą);

• Didina NK-ląstelių citotoksiškumą ir mažina jų adheziją prie endotelio;

• Lokaliai skatina uždegimą, aktyvindami IL-1, TNFα ir IL-8 sintezę.

Acetilcholinas

• Silpnina uždegimą skatinančių citokinų išsiskyrimą iš endotoksinu 
stimuliuotų makrofagų



Neuroendokrininių hormonų ir neuropeptidų poveikis
imuninės sistemos ląstelėms



Limfocitų išskiriami endokrininiai hormonai

Limfocitai išskiria nedidelius kiekius endokrininių hormonų, kurie, 
veikdami autokriniškai ar parakriniškai, gali turėti įtakos vietiniam 
imuniniam atsakui



Citokinų sintezė smegenyse

• Nerviniame audinyje citokinų padaugėja pažeidus smegenų ląsteles 
(infekcija, trauma, išemija, traukuliai, lėtinės ligos)

• Mikroglijos ląstelės gamina IL-1b, IL-6, TNFα.

• Stresoriai taip pat turi įtakos citokinų gamybai smegenyse



Citokinų dalyvavimas ūmios fazės atsake

• Citokinų sekrecija padidėja: 
esant audinių pažeidimui, greitam ląstelių augimui, 
audinių remodeliacijai, 
dėl infekcijos, traumos, ligos.

• Aktyvinti makrofagai išskiria didelį kiekį IL-1, IL-6, TNFα – šie citokinai:

- per PHA ašį sukelia stresinį atsaką, katecholaminų, AKTH ir 
gliukokortikoidų hipersekreciją ir kitus CNS pokyčius (karščiavimą, 
anoreksiją, hipotenziją);

- kepenyse skatina ūmios fazės baltymų sintezę;

- veikdami kaulų čiulpus sukelia leukocitozę.



Citokinų poveikis neuroendokrininei sistemai



Imuninės sistemos neuroendokrininė reguliacija

• Imuninė ir neuroendokrininė sistemos yra susijusios abipusiais ryšiais,
turi bendrų receptorių ir jų ligandų.

• Autonominė nervų sistema: neuropeptidų vietinis ir sisteminis poveikis
imuninės sistemos ląstelių funkcijai.

• Neuroendokrininė sistema: hormonų ir neuropeptidų sekrecijos pokyčių
poveikis imuninės sistemos ląstelėms.

• Imuninė sistema: ląstelių sekretuojamų citokinų tiesioginis ir
netiesioginis poveikis neuroendokrininės sistemos ląstelių funkcijoms.



Kraujo grupių sistemos



Eritrocitų antigenai

• Eritrocitų membranose serologiškai nustatyta daugiau negu 500 antigenų,
dalis kurių suformuoja sistemas.

• Pagal tarptautinės organizacijos kraujo perpylimo klausimais nomenklatūrą
(International Society for Blood Transfusion (ISBT) Working Party) dabar
skiriamos 25 genetiškai nepriklausomos kraujo grupių sistemos.

• Eritrocitų membranoje esantys antigenai, patekę į organizmą (t.y. perpylus
kraujo ar eritrocitų), kuris neturi šių antigenų, geba inicijuoti specifinių
antikūnų gamybą, o šie gali sulipdyti (agliutinuoti) eritrocitus.

• Natūraliomis sąlygomis to paties asmens kraujyje niekuomet nebūna
vienavardžių agliutinacijos veiksnių.



Veiksniai, lemiantys kraujo ląstelių antigenų imunogeniškumą

• Antigeno dydis – kuo didesnė antigeno molekulinė masė, tuo stipresnė jo
sukeliama reakcija. Antigeno molekulinis svoris turi būti ne mažesnis nei
10000 Da, antraip jo imunogeninės savybės gali ir nepasireikšti.

• Antigeno dozė – jei antigenas veikia nedidelėmis dozėmis, gali atsirasti
tolerantiškumas. Sukeliama reakcija visuomet priklausys nuo konkrečios
situacijos ir individualaus organizmo.

• Trukmė – jei antigenas veikia trumpai, imuninė sistema gali jo neatpažinti.

• Recipiento amžius – bėgant metams reakcija į eritrocitų antigenus silpnėja.
Vaikų imuninis atsakas į antigenus yra stipresnis nei suaugusiųjų.



Antigenai fetaliniu periodu

• Įvairūs kraujo ląstelių antigenai fetaliniu periodu susiformuoja gana
skirtingu laiku ir šis procesas kartais nesibaigia net antraisiais gyvenimo
metais.

• Ši eritrocitų antigenų formavimosi savybė labai svarbi ne tik diagnostine
prasme, bet jų sukeltomis komplikacijoms pasireikšti: jeigu antigenai
fetaliniu periodu susiformuoja anksti, tai ir galimų komplikacijų tikimybė
didesnė.



Paveldimumas

• Kraujo grupių antigenai priklauso polimorfinėms sistemoms, kurios yra
genetiškai viena nuo kitos nepriklausomos ir reguliuojamos atitinkamų
alelinių genų.

• Dauguma šių genų turi du alternatyvius alelius, kurie gali būti
homozigotiniai arba heterozigotiniai abiejuose chromosomų porų
haplotipuose.

• Šie aleliai reguliuoja eritrocitų antigenų ekspresiją dominantiniu arba
recesyviniu ar kodominantiniu būdu.



Svarbiausi eritrocitų antigenai, jų paplitimas ir biologinės funkcijos

Sistema Svarbiausi antigenai ir jų
paplitimo dažnis (%)

Antigenų 
skaičius

Antigeno molekulių 
funkcijos

ABO* A (42), A1 (33), B (11), H (67) 23 Šlapalo pernešimas

I* I (>99,9)  I (>99,9) Šlapalo pernešimas

Rh∆ D (85), C (70), E (30), c (80), 
e (98)

52 Struktūriniai baltymai, 
transportinė funkcija

Kell∆ K (9), k (99,8), Kpa (2), Kpb

(>99,9), Jsa (<1), Jsb (>99,9)
25 Panaši į endopeptidazių

Lewis* Lea (22), Leb (72) 5 Leb – Helicobacter pylori 

receptoriai

* - glikoproteinai ir glikolipidai;
∆ - baltyminiai antigenai (struktūriniai baltymai).



Biologinė kraujo grupių funkcija

• Žmogaus individualumo išraiška

• Dalyvauja ląstelių brendime ir išgyvenamume, išlaiko ląstelės
vientisumą

• Atlieka transportinę funkciją – per membranas perneša anijonus
(pvz.: Diego kr. gr. antigenai perneša Cl-, H2CO3

-, Colton –
perneša H2O)

• dalyvauja kaip citokinų receptoriai ar adhezijos molekulės (pvz.:
Duffy, Lutheran, LW sist. ag.)

• turi fermentinį aktyvumą (pvz.: Kell, Cartwright sist. ag.)



Kraujo grupių antikūnai

• Nukreipti prieš kraujo grupių antigenus

• Jie gali būti:
alo-antikūnai
auto-antikūnai
hetero- antikūnai

• Antikūnų struktūra:
priklauso IgG ir IgM, rečiau IgA klasėms 
polikloniniai

• Klinikinė kraujo grupių reikšmė priklauso nuo antikūnų:
- Ig klasės ir poklasės
- sugebėjimo aktyvuoti komplementą
- sugebėjimo praeiti placentą



IgG klasės antikūnai
• monomeras M 150 000

• skiriamos poklasės IgG1, IgG2, IgG3 ir IgG4

• vienintelė Ig klasė, galinti praeiti placentą

• aktyvuoja komplemento kaskadą (Ig1 ir IgG3) → intravaskulinė 
hemolizė
sudarę IK jungiasi su makrofagų receptoriais → ekstravaskulinė 
hemolizė

• sukelia imunologinę atmintį

• nepilni (incomplete) – nesugeba sudaryti agliutinatų dėl 
molekulių mažo skersmens

• šilti Ak – optimalus reaktyvumas 37◦C

• Rh izoagliutininai , netapataus kraujo perpylimo bei autoimuninės 
hemolizinės anemijos atvejais susidarę antikūnai dažniausiai –
IgG1 ir  IgG3



IgM  klasės antikūnai

• pentameras M 900 000

• 10 antigeno prijungimo vietų

• gali būti natūraliai atsirandantys

• šalti Ak - optimalus reaktyvumas <37◦C

• galintys aktyvuoti komplementą → intravaskulinė hemolizė

• pilni (complete) antikūnai, galintys sukelti agliutinaciją

• paplitimas – ABO izoagliutininai, šalčio agliutininai



ABO sistemos antikūnai

• Anti-A ar anti-B yra kraujo serume, jeigu eritrocitai neturi
atitinkamų antigenų

• Natūraliai atsirandantys antikūnai
Į eritrocitų A ir B antigenus panašią karbohidratinę struktūrą
mus supančioje aplinkoje turi bakterijos ir virusai:

Salmonella, shigella, E.coli - į B
Pneumococcus – į A
Influenza – į A ir B
Žuvys, paukščiai ir žinduoliai – į A ir B

• Gimimo metu nėra. Gamyba prasiseda 3 – 6 mėn. (pikas pasiekiamas
5 –10 gyvenimo metais). Senatvėja antikūnų kiekis sumažėja

• Priklauso IgM klasei

• Pilnai aktyvina komplementą

• Sukelia ūmią intravaskulinę hemolizę,



Rh sistemos antikūnai

• Dažniausiai priklauso IgG1 ir IgG3 izotipo

• Kliniškai svarbiausias antikūnis - anti-D,

• Sukelia ūmią naujagimių hemolizinę ligą,

• Dažnai su anti-C ar anti-E sukelia lėtinę potransfuzinę hemolizę

• Anti-E ,- dažnai natūraliai atsirandantis, sukelia lėtinę potransfuzinę 
hemolizę

• Anti-c dažnai su anti-E gali sukelti ūmią naujagimių hemolizinę ligą



Kell kraujo grupės sistema

• Sudaro  25  antigenai – K, k, Kpa,Kpb, K0, Js  ir  kiti

Stipriausias imunogenas – K antigenas (K antigeną turi apie 9% baltosios ir 
2 % juodosios rasės žmonių)

Kell sistemos antigenai pasižymi peptidazės aktyvumu

Anti - Kell antikūnai

• Dažniausiai – IgG1 ar IgG3 izotipo

Sukelia:

hemolizinę potransfuzinę reakciją,

retai, bet labai sunkią naujagimių hemolizinę ligą,

slopina vaisiaus kaulų čiulpų eritroidinių ląstelių augimą.



Kidd kraujo grupės sistema

• Žinomi antigenai: Jka, Jkb, Jk3

• Kidd Ag baltymai dalyvauja šlapalo transporte. Jie neleidžia eritrocitui 
lizuoti, keičiantis urea koncentracijai eritrocitų pasažo metu iš inksto 
žievinės į šerdinę dalį.

Anti - Kidd antikūnai
• dažniausiai  - IgG3 ar IgG1izotipo
• aktyvina komplementą
• galimos potransfuzinės reakcijos:

lėto tipo hemolitinę potransfuzinę reakciją,
ūmią intravaskulinę hemolizę,
dažniausiai legvos eigos naujagimių hemolizinę ligą.



MN kraujo grupės sistema

Žinoma 60 antigenų 
• Svarbiausi M, N, S, s, U antigenai
• Antigenų nešėjai  - glikoforinai:
• Glikoforinas A – M ir N
• Glikoforinas B - S, s ir U
• Glikoforinai A ir B stabilizuoja eritrocitų membranas ir neleidžia 

jiems agreguotis. 
• Glikoforinas A – receptorius Plasmodium falciparum

Anti - MN antikūnai sukelia:
• ūmią ir lėto tipo potransfuzines hemolizines reakcijas
• naujagimių hemolizinę ligą
• kliniškai svarbiausias anti - U, sukeliantis letalias potransfuzines 

reakcijas ir vaisiaus mirtį in utero



Lutheran kraujo grupės sistema

• Žinoma 20 antigenų – svarbiausi Lua ir  Lub

•Anti - Lua antikūnai:
reti, dažniausiai šalti IgM, naturaliai atsirandantys,
jeigu IgG – sukelia lėto tipo hemolizines potransfuzines reakcijas ir lengvos 
eigos NHL

•Anti - Lub antikūnai:
Reti, dažniausiai IgG ar IgM/IgA klasės,
sukelia lėto tipo hemolizines potransfuzines reakcijas



Duffy kraujo grupės sistema

Žinomi 6 antigenai
• Svarbiausi Fya ir  Fyb

• Fya imunogeniškesnis
• Individai, turintys Fy(a-b-) fenotipą,  yra rezistentiški 

Plasmodium vivax patekimui į eritrocitus
• Duffy Ag yra receptoriai chemokinams, ypač IL-8, todėl jų 

buvimas ir ant endotelio ląstelių yra svarbus leukocitų praėjimui 
į audinius

Anti - Duffy antikūnai
• Dažniausiai - IgG1 izotipo
• Sukelia:
ūmią ir lėto tipo hemolizines potransfuzines reakcijas,
naujagimių hemolizinę ligą



P kraujo grupės sistema

Antigenai : P, P1, P2, Pk, p, LKE (Luke)
• Yra ant eritrocitų, trombocitų, limfocitų, fibroblastų
• Po gimimo pilnai susiformuoja 7 gyvenimo metais
• P – receptorius parva virusui, E.coli

Anti - P antikūnai 
• anti - P1 -
• dažniausiai reaguoja kaip šaltieji naturaliai atsirandantys agliutininai
• kliniškai svarbūs, jei reaguoja kaip šiltieji agliutininai 
• sukelia lėto tipo hemolizines potransfuzines reakcijas

• anti - P ir P + P1 + Pk – naturaliai atsirandantys, gali sukelti ūmią 
hemolizinę potransfuzinę reakciją ir spontaninius abortus

• auto anti - P –
• dažniausiai - IgG
• pagrindinis auto-antikūnas šalčio paroksizminės hemoglobinurijos 

metu



Potransfuzinės reakcijos



Tiesioginė Kumbso reakcija

Principas:
naudodami Kumbso reagentą nustatome nepilnus (IgG) antikūnus ant
eritrocitų. T.y. nustatomi in vivo sensibilizuoti eritrocitai. Priklausomai nuo
reagento specifiškumo gali būti nustatomi ir IgM, IgA antikūnai, bei
komplementas.

Taikymas diagnostikoje:

• ūmaus ir lėtinio tipo hemolizinių potransfuzinių reakcijų nustatymas
• naujagimių hemolizinės ligos diagnostika
• autoimuninių hemolizinių anemijų, sąlygotų antikūnų ar komplemento

prisijungimo prie eritrocitų nustatymas
• vaistų sukeltos imuninės hemolizės diagnostika



Netiesioginė Kumbso reakcija

Principas: nustatome nepilnus antikūnus serume, jei šie antikūnai 
susijungia su eritrocitais in vitro. Tai yra nustatome antikūnus, naudodami 
žinomus eritrocitų antigenus ir Kumbso reagentą.

Taikymas diagnostikoje:

• nustatant nėščiųjų kraujo serume esančius antikūnus ir rezus konflikto 
grėsmę

• parenkant kraują (tapatumo reakcija)
• identifikuojant antikūnus kraujo donorams ir ligoniams, kuriems bus 

atliekams kraujo perpylimas



Potransfuzinė hemolizė

• Ūmi hemolizinė transfuzinė reakcija:
priežastis - aloantikūnai IgM (retai IgG), kurių kiekis recipiento 
kraujyje didelis;
dažniausiai anti-A, anti-B, rečiau anti-PP1Pk;

tipas - intravaskulinė hemolizė.

• Lėto tipo hemolizinė transfuzinė reakcija:
priežastis- recipientų antikūnai IgG nukreipti prieš  donoro 
eritrocitų Rh , Kidd, Duffy, Kell, MNS ir kt. kraujo grupių 
antigenus;
tipas - ekstravaskulinė hemolizė.



Ūmi hemolizinė transfuzinė reakcija

• Priežastis:      intravaskulinė hemolizė, aktyvinus komplementą 
hemoliziškai 

aktyviems aloantikūnams IgM (retai IgG), kurių kiekis 
recipiento kraujyje didelis 

• Antikūnai:     dažniausiai anti-A, anti-B, rečiau anti-PP1Pk, anti-Jk

• Simptomai:     karščiavimas, dispnėja, pykinimas, hipotenzija, 
hemoglobinemija/urija; reakcijai progresuojant vystosi  

DIK, inkstų nepakankamumas, šokas; mirštamumas - 10-40%; 
koreliacija su netapataus perpilto kraujo kiekiu;
reakcijai prasidėti pakanka 10-15 mL kraujo, netapataus pagal 

ABO

• Diagnozės patvirtinimas: tiesioginis Kumbso mėginys

• Prevencija: tikslus kraujo suderinamumo nustatymas



Ūmios hemolizės imunologiniai mechanizmai

Ag-Ak kompleksas eritrocito
membranos paviršiuje

Aktyvuotas komplementas Aktyvuotas Hagemano fakt. (XIIa f.)

Intravaskulinė hemolizė

Vazoaktyvių komponentų 
išsiskyrimas

Aktyvinama  vidinė krešėjimo 
kaskada + eritrocitai

DIK

Inkstų nepakankamumas

Aktyvuota kininų 
sistema

↑ bradikininas

− kapiliarų pralaidumas;

Arteriolių dilatacija

Hipotenzija



Anafilaksinė transfuzinė reakcija

• Dažnis:            1: 20 000 - 1:50 000

• Priežastis:       dažniausiai - recipientams, sergantiems IgA 
nepakankamu,

susiformavus anti-IgA;
rečiau - antikūnai prieš Chido, Rodgers kraujo grupių antigenus

• Simptomai:     hipotonija, bronchospazmas, krešumo pakitimai

• Prevencija:      eritrocitų plovimas 

Pastaba: Selektyvus IgA nepakankamumas
Paplitimas 1:700 – 1:800;   IgA<0,05 g/L.
Priežastis – sutrikusi membranose ekspresuojančių IgA limfocitų  
diferenciacija į IgA sekretuojančias plazmines ląsteles; autoantikūnai prieš 
IgA. 50% atvejų kliniškai nepasireiškia.



Febrilinė reakcija

• Dažnis: 1:200 

• Priežastis: anti- ŽLA
citokinai TNF-α , IL-1β, IL-6, sekretuoti leukocitų

• Patogenezė:                       TNF-α , IL-1β, IL-6 →
pagumburis →prostaglandinai E2 →vazomotorinis centras,
simpatiniai nervai →odos kraujagyslių susitraukimas →
sumažėjęs šilumos atidavimas → karščiavimas

• Simptomai: po transfuzijos temperatūra pakyla per 8 val.

• Prevencija: mažinti leukocitų kiekį (<0,5x109)



Ūmi plaučių edema

• Dažnis: 1:625

• Priežastis: anti-ŽLA

• Patogenezė:      imuniniai kompleksai nusėda plaučių kraujagyslėse →
aktyvuojamas komplementas, atsipalaiduoja leukocitų
fermentai ir laisvieji radikalai →
pažeidžiamas kraujagyslių endotelis →
didėja pralaidumas →
plaučių edema

• Simptomai: pasireiškia 1-6 val. po transfuzijos
karščiavimas, dispnėja, hipoksemija

• Prevencija: mažinti leukocitų kiekį (<0,5x109)



“Transplantatas prieš šeimininką” reakcija
Transfusion-Associate Graft-versus-Host Disease (TA-GvHD)

• Priežastis: donoro Th- limfocitų atsakas prieš recipiento aloantigenus

• Patogenezė: donoro Th- limfocitai atpažįsta recipiento aloantigenus,
sintezė IL-2 → aktyvinama NK, Tc limfocitai ir 
makrofagai →TNF sintezė epitelio nekrozė odoje, 
tulžies latakėliuose, virškinamajame trakte 

• Simptomai: pasireiškia 2 - 30 dieną po transfuzijos; gelta
karščiavimas, odos bėrimas, vėmimas, viduriavimas, 

• Rizikos grupės: naujagimiai, ligoniai su nuslopinta imunine sistema

• Prevencija: gamma apspinduliavimas ląstelinių komponentų (25 Gy)



Potransfuzinė purpura

• Dažnis: reta;    moterims 10 kartų dažnesnė

• Priežastis: anti-trombocitiniai antikūnai

• Simptomai: trombocitopenija, kraujavimas

mirštamumas apie 10% dėl intrakranijinės hemoragijos

• Prevencija: pilti plazmą be trombocitų



Lėto tipo hemolizinė reakcija

• Dažnis: 1:11 000 iki 1:40 000

• Priežastis: ekstravaskulinė hemolizė eritrocitų, padengtų IgG 
antikūnais  ir/ar C3b; eritrocitai fagocituojami ar 
suardomi citotoksiškaikepenyse (padengti C3b ir 
dideliais kiekiais IgG) arba blužnyje (padengti IgG)

• Antikūnai: recipientų antikūnai nukreipti prieš  donoro eritrocitų 
Rh, Kidd, Duffy, Kell, MNS kraujo grupių antigenus

• Simptomai: dažnai - asimptominė eiga;
10-14 d. po transfuzijos: anemija, temperatūros 
pakilimas,hipotenzija, neryški gelta

• Prevencija: visi antikūnai, nustatyti recipiento serume, turi būti  
dokumentuojami; sekančioms transfuzijoms naudoti 
eritrocitus, neturinčius antigenų, prieš kuriuos nukreipti 
recipiento antikūnai



Lėto tipo hemolizinės reakcijos laboratoriniai tyrimai

• Tiesioginis Kumbso mėginys:

- neigiamas – tuoj pat po transfuzijos;

- teigiamas – po 3-7 d. ar vėliau.

• Netiesioginis Kumbso mėginys:

- neigiamas – tuoj pat po transfuzijos;

- teigiamas – 1-2 sav. po transfuzijos.



Imunohematologiniai radiniai, esant
šaltiems agliutininams ir monoterminiams šaltiems hemolizinams

• Šalčio agliutininų specifiškumas dažniausiai yra anti-I, rečiau anti-i, anti-Pr.

• Šalčio agliutininai įtakoja klinikinus laboratorinius tyrimus:

- sunku paruošti kraujo tepinėlį;

- citruotas ar EDTA kraujas sukreša (agliutinuoja);

- analizuojant kraują automatiniais analizatoriais, gaunami klaidingi rezultatai;

- padidėja ENG;

- nustatant ABO ir Rh kraujo grupes, gaunami klaidingai teigiami rezultatai;

- atliekant tapatumo mėginį, gaunami klaidingai teigiami rezultatai.



Antigeno-antikūno sąveika pagrįsti laboratorinės 
diagnostikos metodai



Metodai, kurie remiasi imuninės reakcijos antigenas-antikūnas principu

• Agliutinacija

• Precipitacija 

• Netiesioginė ir tiesioginė imunofluorescencija, tėkmės citometrija

• Imunofermentinė analizė

• Radioimuninė analizė

• Western / dot immunoblotting



Agliutinacija

Agliutinacija – tai korpuskulinių antigenų (Ag) sulipimas su 
antikūnais (Ak) ir iškritimas į nuosėdas homogeninėje suspensijoje.

serumas + antigenu padengta dalelė

inkubuojama mikrošulinėlyje

serume yra 
specifiniai Ak

serume nėra 
specifinių Ak

dalelių 
agliutinacija

agliutinacijos  
nėra         

dalelių 
“kilimas”

dalelių 
“pumpuras”



Precipitacija
• Tirpiems antigenams reaguojant su antikūnais sisiformuoja netirpūs 

imuniniai kompleksai, vadinami precipitatais, o reakcija vadinama 
precipitacija

• Metodai, kurie remiasi precipitacijos reakcijos principais: 
– imunodifuzija
– turbidimetrija,
– nefelometrija

• Imunodifuzija
– taikoma tirpiųjų antikūnų paieškai.
– trunkantis daug laiko ir mažai jautrus metodas

• Imunoelektroforezė.
– metodas, apjungiantis elektroforezę ir imunodifuziją agaro gelyje.
– antigenas frakcionuojamas elektroforezės būdu, po to lygiagrečiai

elektroforezės krypčiai agaro gelyje išpjaunami grioveliai, kurie
užpildomi serumu su esančiais antikūnais. Šie difunduoja į agarą ir dėl
specifinės sąveikos su antigenu sudaro vizualiai matomas precipitacijos
juostas.

– tyrimas leidžia įvertinti antikūnų specifiškumą antigenams.



Nefelometrijos metodas

Antikūnas

Analitė

lazeris lazeris

Imuniniai 
kompleksai

Nėra analitės – nėra 
šviesos išsklaidymo

Šviesos 
išsklaidymas 
proporcingas 
analitės 
koncentracijai

Pagal Keogan M .Concise

Clin_Immunol_for_Health_Professionals, 2006



Turbidimetrijos (A) ir nefelometrijos (B) metodų palyginamosios schemos

Šviesos 
šaltinis

Šviesos 
šaltinis

tirpalas (antigenas+antikūnas)



Imunofermentinis metodas

• angl. – enzyme linked immuno sorbent assay – ELISA

• Laboratorinėje praktikoje gali būti naudojamos kelios tyrimo versijos: 
– netiesioginė imunofermentinė analizė; 
– daugiasluoksnė „sumuštinio” tipo imunofermentinė analizė;
– konkurencinė imunofermentinė analizė.



Imunofermentinio metodo principas

• reakcijos metu susidaręs imuninis kompleksas išryškinamas įvedus
fermentu žymėtų rūšiai specifinių izotopinių antikūnų (konjugato);

• po inkubacijos, pridedama substrato;
• fermentui skaidant substratą, išryškėja spalva, kuri padeda įvertinti

imunofermentinės reakcijos rezultatus – spalvos intensyvumas įvertinamas
fotometriškai ir yra proporcingas antigenui specifinių antikūnų
koncentracijai mėginyje.



Chemiliuminescencijos imunoanalizė

• chemiliuminescencija - šviesos emisija, po to kai energija yra perduodama 
chemiliuminescencinei molekulei cheminės reakcijos metu; 

• naudojami sintetiniai chemiliuminescenciniai junginiai (pvz.: 3-amino-
ftalhidrazinas, izoliuminolas, ar akridino esterių junginiai);

• fotonų emisija yra matuojama liuminometru ar skysčių švytėjimo 
analizatoriumi, po to kai pridedama oksidacinių agentų (pvz., H2O2) ir 
katalizatorių (pvz., laktoperoksidazė, vario ar kobalto jonai). 

Radioimuninis metodas. 

• tyrimo principas toks pats, kaip ir imunofermentinio metodo – čia reakcijos 
metu antikūnų koncentracijai kraujo serume nustatyti, konjugate 
panaudojama radioaktyvi žymė (dažniausiai radioaktyviojo jodo izotopai). 



Imunofluorescencinis metodas

Naudojami du imunofluorescencinio tyrimo būdai: 

– netiesioginis tyrimas padeda aptikti antikūnus esančius kraujo serume,

– tiesioginis metodas naudojamas nustatyti imunokompleksams biopsinėje

medžiagoje. 

Tiesioginio ir netiesioginio imunofluorescencinio žymėjimo principas



Citometrijos metodas

• tėkmės citometrija yra analitinis metodas, leidžiantis greitai nustatyti ir
registruoti atitinkamai apšviestų ląstelių savybes.

• tėkmės citometrijos principas remiasi ląstelių šviesos sklaidos ir
fluorescencinių savybių registracija, po to kai šios nešančiojo skysčio
sraute susiduria su fokusuotu lazerio spinduliu.



Kraujo mėginio paruošimas žymint monokloniniais antikūnais:
A – monokloniniai antikūnai (MAk),
B – fluorochromais pažymėti Mak,
C – kraujo mėginys,
D – kraujo mėginys lizavus eritrocitus,
E – mėginys su žymėtais MAk,
F – mėginio analizė tėkmės citometru.



Tėkmės citometrą sudarančios technologinės sistemos

– tai hidrodinaminė sistema (sukurianti tiriamų dalelių srautą),

– apšvietimo sistema (sužadinimo bangų šviesos šaltinis),

– optinė sistema (linzių, veidrodžių ir filtrų sistema fluorescencijos bei
šviesos sklaidos signalų nukreipimui į detektorius),

– elektroninė sistema (šviesos signalų registracija ir vertimas elektroniniu
signalu) ir kompiuterizuota duomenų rinkimo ir analizės sistema



Fluorescencinės ir tėkmės citometrijos metodų palyginimas

Fluorescencinė mikroskopija Tėkmės citometrija 

1. Lėta analizė 
2. Mažas analizuojamų ląstelių skaičius 
(žemas statistinis patikimumas) 
3. Silpnas kiekybinis vertinimas 
4. Matoma fluorescencijos lokalizacija 

1. Greita analizė (>100000 ląstelių per 
sekundę) 
2. Didelis kiekis analizuojamų ląstelių 
(geras statistinis patikimumas) 
3. Geras kiekybinis vertinimas 
4. Negalima matyti kuri ląstelės dalis 
fluorescuoja (trūkumas) 
5. Galima atlikti lyginamąją keleto 
parametrų analizė 
6. Galima frakcionuoti (rūšiuoti) ląsteles 

 



Imunobloto metodas

� naudojama nitroceliuliozinės membraninė juostelė
padengta elektroforeziškai frakcionuotomis
antigeninėmis struktūromis (pagal baltymų
molekulinę masę);

� juostelė inkubuojama su tiriamuoju kraujo serumu,
bei konjugatu, o vėliau ir substratu;

� esant teigiamai reakcijai susidaro antigeno -
autoantikūno - fermentu žymėto antikūno
kompleksas;

� imunologinės reakcijos rezultatas identifikuojamas
pagal spalvinę reakciją, atsirandančią fermentui
skaldant substratą;

� tyrimas įvertinamas pagal membraninėje plokštelėje
atsiradusią spalvotą juostelę;

� imunobloto tyrimas yra jautrus, tačiau neleidžiantis
tiksliai įvertinti antikūnų koncentracijos tyrimo
metu.

ENA bloto 
pavyzdys


