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HYPERSENSITIVITA A D�JINY
„ta vosa krále bodla a král m�l z toho smrt“

FARAON MENI / MENES

vosa (Hymenoptera)



DEFINICE:

Hypersensitivita

- imunologická reakce,

která vede 

k poškození tkání p�i reexpozici k antigenu.



Imunopatologické reakce 
jsou vedlejším ú�inkem

obranných reakcí proti patogen�m. 

Vždy lze nalézt paralelu 

mezi fyziologickou 
a imunopatologickou reakcí.



Coombs a Gell

KLASICKÁ KLASIFIKACE

Imunopatologické reakce

Typ I – založené na protilátkách IgE
Typ II – založené na protilátkách IgG a IgM
Typ III – založené na tvorb� imunokomplex�
Typ IV – oddáleného typu –T bu�ky

Robin A. Coombs (1921-)



Typ I:
Imunopatologické reakce založené na protilátkách IgE

P�ECITLIV�LOST �ASNÉHO TYPU

reakce – vte�iny až minuty po kontaktu



Fyziologická funkce IgE -

obrana proti parazit�m.

Škrkavky

M�chovci

Motolice

-vypuzení, zni�ení membrány

Ankylostoma duodenale



Tvorba IgE
proti n�kterým antigen�m (alergen�m) zevního prost�edí.

•••• pylová zrna
•••• rozto�i                                  
•••• zví�ecí srst
•••• potravinové alergeny

Typ I   (IgE) P�ecitliv�lost �asného typu 



ALERGEN
1906           
�ecky:   allos   - jiný

ergon – práce

p�vodní význam – zm�n�ná reakce

sou�asný význam: agens, které zp�sobují 

p�ecitliv�lost zprost�edkovanou IgE

spole�né: • 10 000 – 40 000 Da

• rozpustné ve vod�

Typ I   (IgE) P�ecitliv�lost �asného typu 

Clemens P. von Pirquet
1874 - 1929



ATOPICKÉ CHOROBY

jsou podmín�ny 

zvýšenou produkcí IgE.

Typ I   (IgE) P�ecitliv�lost �asného typu 
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P�íklady atopických chorob

lokální
•••• rhinitis
•••• conjunctivitis
•••• astma
•••• ekzém (atopická dermatitida)
•••• urticaria

systémové
•••• anafylaxe

Typ I   (IgE) P�ecitliv�lost �asného typu 

ekzém

urtikaria

conjunctivitis



MECHANISMY

•••• IgE

•••• žírné bu�ky

•••• bazofily 

Typ I   (IgE) P�ecitliv�lost �asného typu 

mediátory: preformované:  
•••• histamin
•••• proteázy
•••• hydrolázy

nov� syntetizované:
•••• leukotrieny
•••• cytokiny (TNFαααα,  

IL-4, IL-5, IL-6)

receptory pro IgE



MECHANISMY II
Typ I   (IgE) P�ecitliv�lost �asného typu 



MEDIÁTORY ŽÍRNÝCH BUN�K
Preformované:
•••• vasoaktivní aminy: histamin
•••• neutrální proteasy: tryptasa, chymasa
•••• kyselé hydrolasy: ββββ-hexoseaminidasa
•••• proteoglykany: heparin, chondroitin sulfát

Nov� syntetizované:
•••• eikosanoidy (prostaglandiny, leukotrieny)
•••• cytokiny (TNFαααα, IL-4, IL-5, IL-6)

Typ I   (IgE) P�ecitliv�lost �asného typu 



AKUTNÍ FÁZE ALERGICKÉ REAKCE

• objeví se sekundy až minuty po aktivaci  
receptoru pro IgE (vylití mediátor� ze žírné bu�ky) 
odeznívá b�hem hodin

•••• pruritus, edém, erythema

•••• v�tšina efekt� m�že být replikována histaminem

Typ I   (IgE) P�ecitliv�lost �asného typu Lokální odpov��



POZDNÍ FÁZE ALERGICKÉ REAKCE

Typ I   (IgE)

•••• oddálená zán�tlivá odpov�	 (pík 4-8 hodin, trvání do 24 hodin), 

která následuje akutní reakci

- k�že – erythema, ztvrdnutí, pálení

- plíce – obstrukce pr�duch�, špatn� odpovídající na lé�bu bronchodilátory 

- nos/o�i – erythema, congestion, pálení

•••• mechanismus: 

degranulace žírných bun�k
je následovaná vstupem neutrofil� a eosinofil�, 
které následují mononukleární bu�ky

• mnoho efekt� m�že být replikováno TNFαααα



Response in allergic asthma
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OBJEV ANAFYLAXE

Charles R. Richet (1850-1935) a Paul J. Portier  (1866-1962)



ANAFYLAXE
Systémová reakce po reexpozici k antigenu. 

Alergeny se dostanou do krve 
a jsou rozneseny po celém organismu ����

hromadná degranulace bazofil� a mastocyt�
���� zvýšená permeabilita cév, pokles krevního tlaku
���� •••• otok plic

•••• ischemie mozku
•••• multiorgánová selhání

Typ I   (IgE) P�ecitliv�lost �asného typu 



LÁTKY P
SOBÍCÍ ANAFYLAXI
• antibiotika (penicilin) 

a další léky

•••• latex

• potraviny (mléko, vejce, o�echy, buráky, ryby)

•••• bodnutí hmyzu (Hymenoptera)

Typ I   (IgE) P�ecitliv�lost �asného typu Systémová reakce



SHRNUTÍ – TYP I

Vte�iny až minuty po setkání s antigenem

IgE
Žírné bu�ky
Bazofily

CHOROBY

lokální
•••• rhinitis

•••• conjunctivitis

systémové
•••• anafylaxe •••• astma

•••• ekzém (atopická dermatitida)

•••• urticaria



Typ II      IMUNOPATOLOGICKÉ REAKCE
ZALOŽENÉ NA PROTILÁTKÁCH IgG a IgM,

které rozpoznávají

antigeny vázané na bu�kách



VAZBA PROTILÁTKY A AKTIVACE KOMPLEMENTU

FYZIOLOGICKÁ FUNKCE:

•••• OPSONIZACE 

•••• LÝZA MIKROORGANISM




Damage mechanisms
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na protilátkách závislá bun��ná cytotoxicita
• klasická cesta aktivace komplementu
• fagocytóza zprost�edkovaná FcR a CR

Efektorové bu�ky: makrofágy, neutrofily, 

K bu�ky, eosinofily

Mnoho autoimunitních onemocn�ní

vzniká z p�ecitliv�losti typu II,

zprost�edkované autoprotilátkami.

Typ II - Mechanismy
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• Reakce proti bu�kám krve

• Reakce proti tkáním

♦destruktivní

♦blokující

♦stimula�ní

Typ II IgG, IgM, antigeny vázané na bu�kách



REAKCE PROTI BU�KÁM KRVE A KREVNÍM DESTI�KÁM

•••• Reakce proti �erveným krvinkám

•••• Reakce proti krevním desti�kám

•••• Reakce proti neutrofil�m a lymfocyt�m

Typ II Bu�ky IgG, IgM, antigeny vázané na bu�kách



REAKCE PROTI  �ERVENÝM KRVINKÁM 

•••• nekompatibilní krevní transfúze
nejsiln�jší imunogeny AB0, Rhesus

•••• hemolytická choroba novorozenc�
matka senzit. proti erytrocyt�m fetu

•••• autoimunitní hemolytická anémie
pacient senzit. proti vlastním erytrocyt�m
(spontánní, reakce na léky)

Typ II Bu�ky IgG, IgM, antigeny vázané na bu�kách



PROTILÁTKY PROTI NEUTROFIL
M A LYMFOCYT
M

Neutrofily – ANCA  antineutrophil cytoplasmic autoantibodies

Wegenerova granulomatosa – proti proteinase-3 
(C-ANCA)

Typ II IgG, IgM, antigeny vázané na bu�kách Bu�ky 



PROTILÁTKY PROTI KREVNÍM DESTI�KÁM

Typ II Bu�ky 

70% idiopatické thrombocytopenní purpury

makrofágy sleziny odstra�ují desti�ky z cirkulace

IgG, IgM, antigeny vázané na bu�kách

penia = �ecky chudoba



REAKCE PROTI ANTIGEN
M TKÁNÍ

Typ II

destrukce
•••• Goodpastur�v syndrom 
•••• pemphigus             

blokující
•••• myastenia gravis 
•••• perniciozní anemie

stimulující
•••• Graves-Basedova choroba (tyreotoxikóza)

Tkán�IgG, IgM, antigeny vázané na bu�kách



GOODPASTUR
V SYNDROM 

Typ II Tkán�

protilátky proti bazální membrán����� nefritida 

kolagen typu IV – alternativní st�ih RNA ����

zm�n�ná bílkovina, kterou váže IgG – fixuje komplement ����

nekróza glomerul�, depozice fibrinu

postiženy plíce a ledviny (podobný antigen v bazální membrán�)

IgG, IgM, antigeny vázané na bu�kách



PEMPHIGUS
Typ II Tkán�

puchý�natá kožní choroba

autoprotilátky IgG4 proti adhezívní molekule, 
která tvo�í spoje mezi bu�kami epidermu

•••• desmoglein-1
•••• desmoglein-3

autoprotilátky ni�í adhezi bun�k ���� narušení epidermu 
genetické dispozice: HLA-DR4 (DRB1*0402)

– prezentují peptid desmogleinu-3

IgG, IgM, antigeny vázané na bu�kách



MYASTENIA GRAVIS

Typ II Tkán�

svalová slabost

protilátky proti 

receptoru pro acetylcholin,

který je na povrchu 

svalové membrány

IgG a C3, C9

BlokujícíIgG, IgM, antigeny vázané na bu�kách



PERNICIOZNÍ ANEMIE 

protilátky proti tzv. vnit�nímu faktoru

(transportnímu proteinu) 

blokují vst�ebávání vitaminu B12

Fibrosa endokardu

Fe pigment

Typ II Tkán� BlokujícíIgG, IgM, antigeny vázané na bu�kách

Perniciosus = lat. zhoubný   an = �ecky zápor     haima = �ecky krev



GRAVES-BASEDOVA CHOROBA 
(TYREOTOXIKÓZA)

protilátky proti receptoru pro THS (hormon stimulující
tyroideu) ���� metabolická stimulace

Štítná žláza - prázdné folikuly po uvoln�ném hormonu exophthalmos

Typ II Tkán� StimulujícíIgG, IgM, antigeny vázané na bu�kách



TYP II - SOUHRN
Mechanismus: 
na protilátkách závislá bun��ná cytotoxicita
IgG, IgM,vazba protilátky na bu�ky

CHOROBY

bu�ky krve bu�ky tkání
•••• nekompatibilní krevní transfúze •••• Goodpastur�v syndrom

(AB0, RH) •••• pemphigus 
•••• hemolytická choroba novorozenc�             •••• myastenia gravis
•••• autoimunitní hemolytická anemie •••• perniciozní anemie
•••• idiopatická thrombocytogenní purpura • Graves-Basedova 
• Wegenerova granulomatóza choroba
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Typ III   IMUNOPATOLOGICKÉ REAKCE 
ZALOŽENÉ NA TVORB� IMUNOKOMPLEX


Mechanismus:

•••• protilátka IgG s antigenem (auto- nebo exo-)

tvo�í imunokomplexy

• místo eliminace facocytujícími bu�kami 

(neutrofily) m�že dojít k ukládání do tkání

•••• stimulace zán�tlivých proces�



FYZIOLOGICKÁ REAKCE

•••• eliminace antigen�

•••• stimulace akutního zán�tu

Typ III



MECHANISMY ODSTRAN�NÍ IMUNOKOMPLEX


•••• imunokomplexy jsou po aktivaci komplementu 
opsonizovány C3b 

•••• naváží se na receptor pro C3b (CR1) –
v�tšina na erytrocytech (700/erytrocyt)

•••• neseny do jater a sleziny, 
kde jsou odstran�ny makrofágy

nízká afinita protilátek ���� menší imunokomplexy
v�tší imunokomplexy rychle odstran�né, lépe se
váží na FcR

Typ III Imunokomplexy



IMUNOKOMPLEXY STIMULUJÍ ZÁN�TLIVÉ REAKCE

•••• imunokomplexy interagují s bazofily a krevními 
desti�kami (p�es FcR) ����
indukce vylití vasoaktivních amin�

•••• makrofágy jsou stimulovány k produkci IL-1 a TNFαααα

•••• interakce s komplementem tak, že se vytvo�í
anafylatoxiny C3a a C5a ���� vasoaktivní aminy

C3a a C5a chemotaktické pro bazofily, eosinofily
a neutrofily

Typ III Imunokomplexy



TYP III    PATOLOGICKÁ REAKCE

•••• podání velkého množství antigenu

•••• antigen v organismu p�etrvává

♦♦♦♦ persistentní infekce 

♦♦♦♦ autoimunita



TYPY CHOROB P
SOBENÝCH 
IMUNOKOMPLEXY

p�í�ina                 antigen                        místo ukládání
persistentní mikrobiální infikovaný orgán(y)
infekce                antigen                        ledviny

autoimunita        vlastní antigeny         ledviny, klouby
artérie, k�že

inhalovaný plísn�, rostlinné
antigen              nebo živo�išné plíce

antigeny

Typ III



CHOROBY
(model Arthusova reakce)

•••• sérová nemoc (podání terapeutického antiséra)

•••• farmá�ská plíce
(protilátky proti inhala�ním antigen�m – plísn�, 
seno)

•••• autoimunitní choroby

Typ III Imunokomplexy



The Arthus reaction
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Nicolas-Maurice Arthus
(1862-1945)



AUTOIMUNITNÍ CHOROBY

Typ III Imunokomplexy

•••• reumatoidní arthritida

reumatoidní faktory = protilátky proti Fc-fragment�m 

jiných vlastních protilátek

•••• poststreptokoková glomerulonefritida
•••• karditida s kloubním revmatismem
•••• postinfek�ní arthritidy

po chlamydiových, salmonellových nebo 
shigellových infekcích u jedinc� s HLA B27



TYP III - SOUHRN
protilátky váží rozpustný antigen
tvorba imunokomplex� a jejich ukládání

p�í�ina: persistentní infekce
inhalovaný antigen
autoimunita

CHOROBY:

autoimunitní choroby
•••• revmatoidní arthritida

• sérová nemoc                   •••• poststreptokoková
glomerulonefritida 

• farmá�ské plíce •••• karditida s kloubním 
(=exogenní alergická alveolitis) revmatismem

•••• postinfek�ní arthritidy 
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Typ IV: IMUNOPATOLOGICKÉ REAKCE ODDÁLENÉHO TYPU

DTH – delayed type hypersensitivity      
projevy za�ínají za více než 12 hodin
po setkání s podn�tem

Zán�t zprost�edkovaný T bu�kami

reakce proti 

exo- nebo autoantigen�m.
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FYZIOLOGICKÁ REAKCE

Odstran�ní vnitrobun��ných patogen�

spoluprací 

bun�k prezentujících antigen 

a T bun�k.

Typ IV



VARIANTY REAKCÍ POZDNÍ P�ECITLIV�LOSTI

název  projev maximální reakce

kontaktní 48 – 72 hodin

tuberkulinová 48 – 72 hodin

Granulomatózní 21 – 28 dní

Odhojení št�pu – DTH a další reakce

Typ IV     



KONTAKTNÍ HYPERSENZITIVITA

ekzematózní reakce v míst� setkání s alergenem nebo iritantem

•••• nikl

•••• chrom

•••• latex                                           

•••• dinitrochlorbenzen

•••• pentodekakatechol

(ze škumpy jedovaté)

Typ IV     Pozdní p�ecitliv�lost
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Škumpa jedovatá (Rhus toxicodendron)



REAKCE NA ŠKUMPU JEDOVATOU

Typ IV  (hapten, bu�ky)  Pozdní p�ecitliv�lost Kontaktní hypersenzitivita
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TUBERKULINOVÁ REAKCE

popsáno p�vodn� R. Kochem
indukováno rozpustnými antigeny:

•••• Mycobacterium tuberculosis
•••• Mycobaterium leprae
•••• Leishmania tropica

m�že být též indukováno berylliem a zirkonem

nejd�ležit�jší: monocyty 80-90% infiltrátu
infiltrát rozrušuje kolagen

Typ IV  (rozpustný antigen, bu�ky) Oddáleného typu



TUBERKULINOVÁ REAKCE

• Langerhansovy bu�ky
prezentace antigenu T bu�kám

• Neutrofily

• Monocyty a lymfocyty

• Zán�t dermu

Typ IV  (rozpustný antigen, bu�ky) Pozdní p�ecitliv�lost
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GRANULOMATÓZNÍ HYPERSENSITIVITA

klinicky nejvýznamn�jší

v�tšinou: v makrofázích  

persistentní infekce,

kterou nejsou schopny zni�it 

(M. tuberculosis, M. leprae)

n�kdy:  imunokomplexy- typ III

(alergická alveolitida)

Typ IV  (rozpustný antigen, bu�ky) Pozdní p�ecitliv�lost
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GRANULOMATÓZNÍ CHOROBY

typické: chronická antigenní stimulace

•••• lepra

•••• tuberkulóza

•••• schistosomiáza

•••• sarkoidiosis

•••• Crohnova choroba

Typ IV  (rozpustný antigen, bu�ky) Pozdní p�ecitliv�lost
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lepra

lepra



TYP IV - SOUHRN
Pozdní p�ecitliv�lost –

Delayed type hypersensitivity
reakce dny po setkání s antigenem

Zán�t zprost�edkovaný T bu�kami

CHOROBY
•••• kontaktní hypersensitivita - škumpa jedovatá, nikl, chrom, latex

•••• tuberkulinová reakce - Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium leprae, 
Leishmania tropica

•••• granulomatózní choroby - lepra
tuberkulóza
schistosomiáza
sarkoidiosis
Crohnova choroba

DTH se projevuje p�i odhojení št�pu.
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IMUNOPATOLOGICKÉ REAKCE P�ECITLIV�LOSTI

SHRNUTÍ
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