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Az immunrendszer mAz immunrendszer műűkkööddéése se 
éés fels felééppííttéésese

A mA műűkkööddéés ls léényege:nyege: Az idegen kAz idegen küülslsőő (f(főőkkéént nt mikrobimikrobiáálislis) vagy ) vagy 
belsbelsőő ((malignusanmalignusan transzformtranszformáált) biollt) biolóógiai alakzatokkal szemben giai alakzatokkal szemben 
immunvimmunváálasztlaszt produkprodukáál, tovl, továábbbbáá a saja sajáát struktt struktúúrráákat kontrollkat kontrolláált lt 
kköörrüülmlméények knyek köözzöött elfogadja (tolertt elfogadja (toleráálja) lja) éés veszs veszéélyes lyes 
mellmelléékhatkhatáások nsok néélklküül ml műűkköödteti.dteti.
Az immunvAz immunváálasz:lasz: az immunrendszer maz immunrendszer műűkkööddéésséének termnek termééke, amit ke, amit 
jellemez az jellemez az „„antigantigéénnel (nnel (allergallergéénnelnnel))”” szemben termelt szemben termelt éés azzal s azzal 
reagreagáállóó „„ellenanyag (antitest)ellenanyag (antitest)”” vagy regulvagy reguláácicióós vagy s vagy citotoxikuscitotoxikus
kkéépesspessééggűű sejt.sejt.
A termA terméészetes immunitszetes immunitáás elemei:s elemei: a fagocita fagocitáák, a komplement k, a komplement 
rendszer, egyes rendszer, egyes citokinekcitokinek, stb., stb.
A szerzett immunitA szerzett immunitáás elemei:s elemei: T T éés B s B limfocitlimfocitáákk, az ellenanyagok, , az ellenanyagok, 
miket a B sejtek termelnek, tovmiket a B sejtek termelnek, továábbi bbi citokinekcitokinek, stb., stb.
Kapcsolat a termKapcsolat a terméészetes szetes éés szerzett immunits szerzett immunitáás elemei ks elemei köözzöött:tt:--
szorosszoros..
A termA terméészetes immunitszetes immunitáás elemei beinds elemei beindíítjtjáák k éés megszabjs megszabjáák a k a 
mműűkkööddéési jellegsi jellegéét a szerzett immunitt a szerzett immunitáás rs réészelemeinek. szelemeinek. 



Immunrendszer Immunrendszer öösszetevsszetevőői Ai A



Immunrendszer Immunrendszer öösszetevsszetevőői Bi B



Immunrendszer Immunrendszer öösszetevsszetevőői Ci C



Immunrendszer Immunrendszer öösszetevsszetevőői Di D



Az immunrendszer betegsAz immunrendszer betegséégeigei

Primer Primer éés szekunder immunhis szekunder immunhiáányny
AllergiaAllergia
PoliszisztPoliszisztéémmááss autoimmunautoimmun betegsbetegséégekgek
SzervspecifikusSzervspecifikus autoimmunautoimmun betegsbetegséégekgek
A reprodukciA reprodukcióós rendszer immunols rendszer immunolóógiai megbetegedgiai megbetegedééseisei
A transzplantA transzplantáácicióó immunolimmunolóógiai vonatkozgiai vonatkozáásaisai
A tumor immunitA tumor immunitáás immunols immunolóógiai vonatkozgiai vonatkozáásai sai 

MegjegyzMegjegyzéés:s:
••Az immunrendszer mAz immunrendszer műűkkööddéésséének vizsgnek vizsgáálata csaklata csak a ra réészek egyszek együüttes,   ttes,    
komplex vizsgkomplex vizsgáálata rlata réévvéén lehetsn lehetsééges ges éés eredms eredméényes!nyes!
•• Az immunrendszer megbetegedAz immunrendszer megbetegedéései sei éérinthetik az egyes rinthetik az egyes 

rréészeket vagy a teljes szisztszeket vagy a teljes szisztééma kma kóórosan megvrosan megvááltozott ltozott 
funkcifunkcióójjáát.t.



I. A I. A poliszisztpoliszisztéémmááss autoimmunautoimmun
kkóórkrkéépek fpek főőbb tbb tíípusaipusai

SzisztSzisztéémmáás s lupuslupus erythematosuserythematosus (SLE)(SLE)
SjSjöögrengren szindrszindróóma (SS)ma (SS)
RheumatoidRheumatoid arthritisarthritis (RA)(RA)
SzisztSzisztéémmáás s sclerosissclerosis ((SScSSc))
PolimyositisPolimyositis, , dermatomyositisdermatomyositis (PM/DM)(PM/DM)
Kevert kKevert kööttőőszszööveti betegsveti betegséég (MCTD)g (MCTD)
VasculitisVasculitis



II. A szervII. A szerv-- éés s sejtspecifikussejtspecifikus
autoimmunautoimmun kkóórkrkéépek fpek főőbb tbb tíípusai pusai 

A pajzsmirigy A pajzsmirigy autoimmunautoimmun kkóórkrkéépeipei
II--eses tipustipusúú cukorbetegscukorbetegséég (g (diabetesdiabetes mellitusmellitus))
AutoimmunAutoimmun hemolitikushemolitikus anemiaanemia (AIHH)(AIHH)
AutoimmunAutoimmun thrombocytopeniathrombocytopenia (ITP)(ITP)



AZ IMMUNOLAZ IMMUNOLÓÓGIAI  GIAI  
LABORATLABORATÓÓRIUM RIUM 

Egyetemi vagy megyei kEgyetemi vagy megyei kóórhrháázi centrumhoz zi centrumhoz 
kapcsolkapcsolóóddóó „„specispeciáálislis”” laboratlaboratóórium rium 

Feladata: Feladata: 
az immunrendszer betegsaz immunrendszer betegséégeinek kimutatgeinek kimutatáásasa
a ka kóórkrkéép p „„autoimmunautoimmun”” vagy vagy „„allergiallergiááss”” jellegjellegéének nek 
igazoligazoláása vagy elvetsa vagy elvetéése(se(autoreaktivautoreaktiv ellenanyag ellenanyag 
vagy sejt talvagy sejt taláálláása vagy kizsa vagy kizáárráása) sa) 
ennek ennek éérdekrdekéében az immunrendszer mind ben az immunrendszer mind 
humorhumoráálislis, mind sejtes elemeinek egy idej, mind sejtes elemeinek egy idejűű, , 
komplex vizsgkomplex vizsgáálatlatáát vt véégzi el minden betegngzi el minden betegnééll



Az ImmunolAz Immunolóógiai laboratgiai laboratóórium rium 
szakmai speciszakmai speciáális jelentlis jelentőősséége ge 
a modern orvostudoma modern orvostudomáánybannyban

LegalLegaláább bb egyszeregyszer ki kell mutatni a kki kell mutatni a kóóros, ros, 
autoantigautoantigéénn vagy vagy allergallergéénn specifikus specifikus 
ellenanyagot vagy sejtet a kellenanyagot vagy sejtet a kóórkrkéép p autoimmunautoimmun
vagy allergivagy allergiáás jellegs jellegéének kimondnek kimondáássáához hoz 
minden minden autoummunautoummun vagy allergivagy allergiáás betegns betegnéél.l.
Ez csak Ez csak inin vitrovitro laboratlaboratóóriumi mriumi móódszerrel dszerrel 
lehetslehetsééges!ges!



Az ImmunolAz Immunolóógiai Laboratgiai Laboratóórium rium 
legflegfőőbb mbb móódszereidszerei

SzerolSzerolóógia:gia:
fehfehéérje mennyisrje mennyiséég g éés s tipustipus mméérréés (s (turbidimetriaturbidimetria, , 
nefelometrianefelometria, , elektoforeziselektoforezis immunfiximmunfixáácicióó))
hemolhemolííziszis mméérréés (CH50) indirekt immuns (CH50) indirekt immun--
fluoreszcencia ( fluoreszcencia ( autoantitestautoantitest))
ELISA (RIA) (ELISA (RIA) (autoantitestautoantitest, , reaginreagin))

Sejtes vizsgSejtes vizsgáálatok: latok: 
fagocitfagocitóóziszis mméérrééss
limfocitalimfocita alosztalosztáály mly méérréés (s (ááramlramláási si sejtsejt--
fluorimetriafluorimetria))
funkcionfunkcionáális tesztek klis tesztek küüllöönbnböözzőő sejtekkelsejtekkel



III. BelgyIII. Belgyóógygyáászati Klinika szati Klinika 
RegionRegionáális Immunollis Immunolóógiai Laboratgiai Laboratóórium rium 

4004 Debrecen, M4004 Debrecen, Móóricz ricz ZsZs. krt. 22. . krt. 22. 
Tel.: 52Tel.: 52--411411--600/5291600/5291

Debreceni Egyetem OrvosDebreceni Egyetem Orvos-- éés s 
EgEgéészsszséégtudomgtudomáányi Centrumnyi Centrum
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 984032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98

VizsgVizsgáálatklatkéérrőőlap lap 

MegjegyzMegjegyzééss

Minta Minta 
ttíípusapusa

napnaphhóóéévvMintavMintavéétel tel 
idejeideje

PecsPecséétsztszáámama

BekBeküüldldőő
orvos neveorvos neve

BekBeküüldldőő
ÁÁNTSZ NTSZ 
kkóódjadja

JJáárróóbetegbetegFekvFekvőőbetegbetegTTéérrííttéési si 
kategkategóóriaria

----TAJ szTAJ száámm

LakcLakcíímm

napnaphhóóéévvSzSzüületletéési si 
ddáátumtum

NNőőFFéérfirfiNemNem
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IMLFEH – fehérje meghatározás (natív vér piros kupakos csőben) 
 Alapszerológia (IgG, IgA, IgM, összkomplement aktivitás, komplement 3 faktor, komplement 4 faktor, 

immunkomplex) 
 Immunglobulin alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) 
 Szérum elektroforézis (szérum totál protein, szérum elektroforézis, immunfixálás) 
 Myeloma (IgG, IgA, IgM, szérum kappa lánc, szérum lamda lánc, szérum kappa/lambda arány, béta2-

mikroglobulin, szérum albumin, szérum totál protein, szérum elektroforézis, immunfixálás) 
 Vizelet elektroforézis (urina IgG, urina albumin, urina elektroforézis, urina totál protein, immunfixálás) 
 Bence-Jones protein (urina IgG, urina albumin, urina elektroforézis, urina totál protein, urina kappa lánc, urina 

lambda lánc, urina k/l arány, urina béta2-mikroglobulin, immunfixálás) 
Egyedi vizsgálatkérés (natív vér piros kupakos csőben) 

 IgG, IgA, IgM meghatározás  Transzferrin  
   Alfa 1-antitripszin 
 Izohemagglutinin titer  Osteocalcin meghatározás 
 Összkomplement aktivitás  Kollagén keresztkötés meghat. 
 Komplement 3. faktor 

 
Plazmaviszkozitás 
EDTA-val alvadásgátolt vér lila 
kupakos csőben - Telefonon 
megbeszélhető vizsgálat  
52/420-069 vagy 5689 mellék 

 Komplement 4. faktor Vizeletből végzett vizsgálatok 
 C1 észteráz inhibitor 

 Krioglobulin kimutatás/analízis  
A mintát 37oC-on kell tárolni a 
laboratóriumba érkezésig!!!!  Urina IgG 

 Szérum kappa lánc  Urina albumin 
 Szérum lambda lánc  Urina totál protein 
 Szérum béta2-mikroglobulin  

 Hideg agglutinin meghatározás  
A mintát 37oC kell tárolni a 
laboratóriumba érkezésig!!!  Urina béta2- mikroglobulin  

 Immunokomplex  Szérum albumin meghatározás  Urina kappa lánc 
 C-reaktív protein  Szérum totál protein  Urina lambda lánc 
 



1/2CsokoládéAmpicillin-HSA

Cephalosporin-HSAPenicilloyl V

Tetracyclin-HSAPenicilloyl G

Amoxicillin-HSALatex

Megbeszélhető egyedi vizsgálatok Tel.: 52-411-717/5291

Profil 8 (Élelmiszer 2) mandula, paradicsom, 
narancs, eper, kiwi, dinnye, banán, 
őszibarack

Profil 4 (Hámok) macska-, kutya hámszövet, 
ló-, tehénszőr, liba-, csirke-, kacsa-, 
pulykatoll

Profil 7 (Élelmiszer 1) tojásfehérje, tehéntej, 
tőkehal, búzaliszt, földimogyoró, 
szójabab, dió, mogyoró, mandula, 
kókuszdió

Profil 3 (Gyomok) parlagfű, feketeüröm, 
lándzsás útifű, aranyvessző, disznóparéj, 
libatop, ballagófű, juhsóska

Profil 6 (Rovarok) méh, darázs, csótány, 
lódarázs

Profil 2 (Füvek) csillagpázsit, angolperje, réti 
komó-csin, réti perje, fenyércirok, 
kodaköles, borjúpázsit, rozs, selyemperje

Profil 1 (Fák) juhar, nyír, tölgy, szil, olajfa, 
dió, éger, mogyoró, fűz, nyár

Profil 5 (Por és gombák) házipor, poratka, 
lisztatka, csótány, Penicillium Notatum, 
Cladosproium Her-barum, Aspergillus
Fumigatus, Alternaria Alternata

IgE meghatározás

Allergia vizsgálatokhoz plusz egy cső natív vért kérünk eljuttatni a laboratóriumba. Allergénspecifikus
IgE meghatározásból egyszerre 20, negatív lelet és kifejezett klinika tünetek esetén további 20 
kérhető! Belgyógyász, tüdőgyógyász, bőrgyógyász, gyermekgyógyász, klinikai immunológus és 

allergológus, fül-orr-gégész, szemész és reumatológus szakorvos kérheti a vizsgálatokat!

IMLALL – allergia vizsgálatok (natív vér piros kupakos csőben)



IMLAAT – Autoantitestek kimutatása/meghatározása (natív vér piros kupakos csőben) 
 Autoantitestek szisztémás autoimmun kórképekben (ANF HEp-2 sejten, autoantitestek a felsorolt antigének ellen: 

kettősszálú DNS, nukleoszóma, ENA, SS-A, SS-B, Sm, Sm-RNP, Scl70, Jo1) 
 Antifoszfolipid antitestek I. (kardiolipin IgG/IgA/IgM, B2GPI IgG/IgA/IgM elleni antitest) 
 Antifoszfolipid antitestek II. (protrombin IgG/IgA/IgM, foszfatidilszerin IgG /IgM, annexin V IgG/IgM elleni at) 
 ANCA (Antitest mintázatok granulocitán; MPO, PR3, Lactoferrin, BPI, Lizozim, Elastase, Cathepsin elleni at) 
 ENA (SS-A, SS-B, Sm, Sm-RNP, Scl70, Jo1 elleni antitestek) 
 Coeliakia (Gliadin, IgA/IgG, endomysium IgA/IgG, transzglutamináz IgA elleni antitestek) 
 Reuma profil (reuma faktor IgA/IgM, CCP elleni antitestek) 
 Autoantitestek kimutatása patkányszöveten (ANF; mitokondrium, simaizom, parietális sejt, retikulin, LKM elleni 

antitestek) 
Egyedi vizsgálatkérés 

 ANF kimutatás HEp-2 sejten  Rheumatoid faktor IgA 
 Nukleoszóma elleni antitest  Rheumatoid faktor IgM 
 Kettősszálú DNS elleni antitest  GBM elleni antitest meghatározás 
 Riboszómális P protein elleni meghatározás  Pancreas szigetsejt-, GAD elleni antitest meghatározás 
 Hiszton elleni antitest meghatározás 
 ANF meghatározása titerben HEp-2 sejten 

 Gangliozidok (GM1IgM, GM1IgG, GQ1bIgG) elleni 
antitest meghatározás 

 Endothelium elleni antitest meghatározás  Szívizom elleni antitest kimutatás 
 Spermium elleni antitest meghatározás  CCP elleni antitest meghatározás 
 TG-TPO elleni antitest meghatározás 
 Thrombocyta elleni antitest kimutatása 

 Helicobacter pylori (IgG/IgA, CagA IgG/IgA) elleni 
antitest meghatározás 

 Granulocyta elleni antitest kimutatása  Mellékvesekéreg elleni antitest meghatározás 
 Vvt elleni antitest meghatározás (Coombs reakció)  Streptococcus DNA-z elleni antitest meghatározás 
 



IMLSEJT – sejtes vizsgálatok (heparinnal alvadásgátolt vér zöld kupakos csőben) 
 Alappanel profil  CLL profil 
 Aktivált T-sejt profil  ALL profil 
 Autoreaktív B sejt profil  Naív és memória T-sejt profil 
 HLA-B27/HLA-B7 profil  Adhéziós sejtek profilja 
 Serazy profil  Monocita profil 
 Hairy cell profil  Intracitoplazmatikus citokin profil 

Citokin vizsgálatok (natív vér piros kupakos csőben) 
 Szolubilis IL-4 szint  TGF-béta 
 Szolubilis IL-13 szint  TNF-alfa 
 Szolubilis IL-10 szint  Interleukin-1 
 Szolubilis IFNγ szint  Interleukin-6 
 Szolubilis IL-2 szint   

Egyéb sejtes vizsgálatok 
 LE sejt kimutatás (citráttal alvadásgátolt vér kék 

kupakos csőben) 
 Fagocita kemilumineszcencia (heparinnal alvadás-

gátolt vér zöld kupakos csőben)  
Hétfőtől-péntekig 11 óráig fogadunk mintákat fehér-
vérsejtszámmal és abszolút granulocitaszámmal 

Egyedi vizsgálatkérés (heparinnal alvadásgátolt vér zöld kupakos csőben) 
 CD2 sejtarány  CD18 meghatározás  CD20/CD40 meghatározás 
 CD3 sejtarány  CD5/CD20 meghatározás  CD41 sejtarány 
 CD4 sejtarány  CD20/HLA-DR meghatározás  CD45 sejtarány 
 CD4/CD25 sejtarány  CD20/CD38 meghatározás  CD56 sejtarány 
 CD7 sejtarány  CD21 sejtarány  CD57 sejtarány 
 CD8 sejtarány  CD22 sejtarány  CD61 sejtarány 
 CD10 sejtarány  CD23 sejtarány  CD64 sejtarány 
 CD11a sejtarány  CD25 sejtarány  CD71 sejtarány 
 CD11b sejtarány  CD30 sejtarány  CD95 sejtarány 
 CD11c sejtarány  CD33 sejtarány  CD97b sejtarány 
 CD13 sejtarány  CD34 sejtarány  CD103 sejtarány 
 CD14 meghatározás  CD36 sejtarány  HLADR+ sejtarány 
 CD14/HLA-DR meghatározás  CD38 meghatározás  CD3/TcR alfa-béta sejtarány 
 CD16 meghatározás  CD19/CD40 meghatározás  CD3/TcR gamma-delta sejtarány 
 



VVéérsejtek rsejtek 
FehFehéérvrvéérsejtszrsejtszáámm ↓↓ ↑↑
NeutrofilNeutrofil granulocitagranulocita szszáámm ↓↓ ↑↑
LimfocitaszLimfocitaszáámm ↓↓
MonocitaszMonocitaszáámm ↓↓
TrombocitaszTrombocitaszáámm ↓↓
VVöörröösvsvéérsejtszrsejtszáám (hemoglobin) m (hemoglobin) ↓↓
VVöörröösvsvéérsejt srsejt süüllyedllyedéés s gyorsulgyorsul
JelmagyarJelmagyaráázat:zat:
↓↓ = = cscsöökken: szisztkken: szisztéémmáás s lupuslupus erythematosuserythematosus; primer ; primer 
SjSjöögrengren--szindrszindróómama; ; rheumatoidrheumatoid arthritisarthritis; ; FeltyFelty--szindrszindróómama, , 
polymyositispolymyositis//dermatomyositisdermatomyositis; ; ↑↑ = = emelkedik: emelkedik: StillStill betegsbetegséég, g, 
rheumatoidrheumatoid arthritisarthritis

1. T1. Tááblbláázat: Az zat: Az ááltalltaláános gyulladnos gyulladáás diagnosztika s diagnosztika 
laboratlaboratóóriumi mriumi móódszereivel kapott eredmdszereivel kapott eredméények nyek 

poliszisztpoliszisztéémmááss autoimmunautoimmun kkóórkrkéépekben I.pekben I.



SzerolSzerolóógiagia

IgGIgG, , IgAIgA, , IgMIgM, , IgEIgE ↑↑
Komplement 3 faktor (C3)Komplement 3 faktor (C3) ↓↓
Komplement 4 faktor (C4)Komplement 4 faktor (C4) ↓↓
Komplement aktivitKomplement aktivitáás (CH50)s (CH50) ↓↓
C C reaktivreaktiv proteinprotein ↑↑
TranszferrinTranszferrin ↓↓
ImmunkomplexImmunkomplex ↓↓ ↑↑
KrioglobulinKrioglobulin elelőőfordulhatfordulhat (pl. (pl. vasculitisvasculitis--benben))

JelmagyarJelmagyaráázat:zat:
↓↓ cscsöökken kken 
↑↑ emelkedik emelkedik 

2. T2. Tááblbláázat: Az zat: Az ááltalltaláános gyulladnos gyulladáás s 
diagnosztika laboratdiagnosztika laboratóóriumi riumi 

mmóódszereivel kapott eredmdszereivel kapott eredméények nyek 
poliszisztpoliszisztéémmááss autoimmunautoimmun kkóórkrkéépekben II.pekben II.



LymphocytaLymphocyta alosztalosztáályly VVááltozltozááss
CD3+ T sejtCD3+ T sejt ↓↓ ↑↑
CD4+ T sejt (CD4+ T sejt (helperhelper sejt) sejt) ↓↓ ↑↑
CD8+ T sejt (CD8+ T sejt (citotoxikuscitotoxikus sejt) sejt) ↑↑
CD19+ B sejt (CD19+ B sejt (ellenanyagtermelellenanyagtermelőő sejt) sejt) ↑↑
CD56+ (termCD56+ (terméészetes szetes ööllőő sejt) sejt) ↑↑
CD3+ HLACD3+ HLA--DR+ (kDR+ (kééssőői) aktivi) aktiváált T sejtlt T sejt ↑↑
CD3+CD69+ (korai) aktivCD3+CD69+ (korai) aktiváált T sejtlt T sejt ↑↑
CD3+CD4+ (CD3+CD4+ (i.ci.c. IL. IL--2, IFN2, IFNγγ+) Th1 T sejt+) Th1 T sejt ↑↑
CD3+CD4+ (CD3+CD4+ (i.ci.c. IL. IL--4, IL4, IL--6+)  Th2 T sejt6+)  Th2 T sejt ↓↓
CD3+CD4+ (CD3+CD4+ (i.ci.c. TGF. TGFββ+) Th3T sejt+) Th3T sejt ↑↑

((fibrosisfibrosis--banban))
CD3+CD4+  (CD3+CD4+  (i.ci.c. IL. IL--10+) Tr1 T sejt 10+) Tr1 T sejt ↑↑
CD4+CD25+ T regulCD4+CD25+ T reguláácicióós sejt s sejt ↓↓

JelmagyarJelmagyaráázat:zat:
IC = IC = intracellulintracelluláárisris; HLA = hum; HLA = humáán n leukocytaleukocyta antigantigéén; IFNn; IFNγγ = interferon= interferon--γγ, IL , IL 
= = interleukininterleukin; TGF; TGFββ = transzform= transzformáállóó nnöövekedvekedéési faktorsi faktorββ
↓↓ cscsöökkenkken
↓↓ emelkedik emelkedik 

3. T3. Tááblbláázat: A zat: A limfocitalimfocita alosztalosztáályok arlyok aráánynyáának nak 
éés sejtszs sejtszáámmáának vnak vááltozltozáása sa 

poliszisztpoliszisztéémmááss autoimmunautoimmun kkóórkrkéépekbenpekben



4. T4. Tááblbláázat: A zat: A poliszisztpoliszisztéémmááss autoimmunautoimmun betegsbetegséégek gek markermarker
autoantitestjeiautoantitestjei éés els előőfordulforduláásuk gyakorissuk gyakorisáága (%) I.ga (%) I.

2525--30%30%AntiAnti-- fibrillarinfibrillarin**
(U3 RNP)(U3 RNP)

4040--50%50%AntiAnti--centromercentromer**

1010--15%15%1010--15%15%7070--75%75%1010--15%15%2020--25%25%AntiAnti--SSSS--BB**

8585--90%90%1010--15%15%4040--50%50%AntiAnti--SSSS--AA**

1010--15%15%--1010--15%15%>95%>95%2020--25%25%AntiAnti--(U1) RNP*(U1) RNP*

1010--15%15%55--10%10%3030--35%35%AntiAnti--Sm* Sm* 

8585--90%90%AntiAnti--nukleosznukleoszóómama
((kromatinkromatin)*)*

2020--25%25%4040--60%60%AntiAnti--hisztonhiszton**

2020--25%25%6060--70%70%AntiAnti--dszDNSdszDNS**

ANCAANCA
vasculitisvasculitis

PSSPSSPM/DMPM/DMpSspSsRARAMCTDMCTDSLESLEAutoantitestAutoantitest



5. T5. Tááblbláázat: A zat: A poliszisztpoliszisztéémmááss autoimmunautoimmun betegsbetegséégek gek markermarker
autoantitestjeiautoantitestjei éés els előőfordulforduláásuk gyakorissuk gyakorisáága (%) II.ga (%) II.

2020--30 %30 %4040--50 %50 %Anti Anti --foszfolipidfoszfolipid

>95%>95%1515--20%20%ANCAANCA

8585--90%90%Anti Anti --ciklikus ciklikus 
citrullincitrullinááltlt peptidpeptid

(CCP)(CCP)

±±±±±±±±4040--60%60%±±±±RfRf

3535--40%40%AntiAnti--alfaalfa--fodrinfodrin

2020--25%25%AntiAnti--JoJo--1* x 1* x 

4040--50%50%AntiAnti--SclScl--70*70*

2525--30%30%AntiAnti--RNSRNS
polimerpolimeráázz I*I*

ANCAANCA
vasculitisvasculitis

PSSPSSPM/DMPM/DMpSspSsRARAMCTDMCTDSLESLEAutoantitestAutoantitest



Az ImmunolAz Immunolóógiai Laboratgiai Laboratóórium rium 
ááltal megvltal megváálaszolandlaszolandóó
legfontosabb klegfontosabb kéérdrdéések sek 

VanVan--e e immundeficieneciaimmundeficienecia??
Az Az antimikrantimikróóbibiáálislis egegéészsszsééges immunvges immunváálasz megfelellasz megfelelőő
ererőőssssééggűű--e?e?
A betegsA betegséég allergig allergiáás s pathomechanizmuspathomechanizmusúú--ee??
A betegsA betegséég g autoimmunautoimmun pathomechanizmuspathomechanizmusúú--ee??
Ha Ha autoimmunautoimmun jellegjellegűű, akkor:  , akkor:  

Mi? Mi? -- poliszisztpoliszisztéémmááss??
-- szerv specifikus? szerv specifikus? 
-- sejt specifikus?sejt specifikus?

AktivAktiv vagy vagy inaktivinaktiv??
ReagReagáál a terl a teráápipiáára vagy nem?ra vagy nem?



Az ImmunolAz Immunolóógiai Laboratgiai Laboratóórium rium 
leletleletéének kinek kiéértrtéékelkeléési elvesi elve

ImmundeficienciImmundeficienciáákk esetesetéében:ben:
A betegben talA betegben taláált szerollt szerolóógiai giai éés sejtes ms sejtes méérréési adatokat si adatokat 
viszonyviszonyíítjuk az egtjuk az egéészsszsééges, korban, nemben illesztett ges, korban, nemben illesztett 
kontrollcsoportok elkontrollcsoportok előőzetesen, az adott populzetesen, az adott populáácicióóban ban 
kimkiméért laborrt laboréértrtéékeihez. keihez. 
JelentJelentőős css csöökkenkkenéés esets esetéén az n az immundeficienciaimmundeficiencia gyangyanúúja ja 
felvethetfelvethetőő. . 

AutoimmunAutoimmun kkóórkrkéépek esetpek esetéében:ben:
MegvanMegvan––e a betegse a betegséégnek legalgnek legaláább egy bb egy „„markermarker””
autoantitestjeautoantitestje??
MegvanMegvan--e legale legaláább egy bb egy autoreaktautoreaktíívv sejtklonsejtklon??
MegvannakMegvannak--e az aktivite az aktivitáást jelzst jelzőő laborjelek? laborjelek? 

KomplikKomplikááltabb esetekbenltabb esetekben::
a laborata laboratóórium szakorvosai rium szakorvosai öösszegzsszegzőő, , éés szakmai s szakmai 
áálllláásfoglalsfoglaláást megfogalmazst megfogalmazóó leletet adnak ki a bekleletet adnak ki a beküüldldőőnek.nek.



Az ImmunolAz Immunolóógiai Laboratgiai Laboratóórium rium 
szszáámmííttóóggéépes adattpes adattáárolroláássáának nak 

sajsajáátstsáágai I.gai I.
A vizsgA vizsgáálatok egy jelentlatok egy jelentőős rs réésze nem sze nem „„akutakut”” jellegjellegűű, , 
elvelvéégzgzééssüük 1k 1--3 hetes intervallumban t3 hetes intervallumban töörtrtéénik. Eznik. Ezéért rt 
folyamatos gyfolyamatos gyűűjtjtéés s éés ts táárolroláás ts töörtrtéénik, ami kiznik, ami kizáárja a primer rja a primer 
cscsöövekbvekbőől folyl folyóó mméérrééseket.seket.

A vizsgA vizsgáálatok kb. fele alkalmas az automatlatok kb. fele alkalmas az automatáákkal vkkal véégzett gzett 
munkmunkáára, ezeknra, ezeknéél lehetsl lehetsééges az ges az „„onon--lineline”” kapcsolat a kapcsolat a 
szszáámmííttóóggéépes hpes háállóózattal. A specizattal. A speciáálisan gylisan gyűűjtjtöött savtt savóóknknáál (pl. l (pl. 
mikor egy mikor egy nativnativ cscsőő szszéérumrumáábbóól tl tööbb automata dolgozik eltbb automata dolgozik eltéérrőő
ididőőben), a vizsgben), a vizsgáálatklatkéérréések szsek száámmííttóóggéépre vitele csak pre vitele csak 
manumanuáálisanlisan ttöörtrtéénhet.nhet.

Vannak csak manuVannak csak manuáálisan vlisan véégezhetgezhetőő vizsgvizsgáálatok (pl. indirekt latok (pl. indirekt 
immunfluoreszcenciaimmunfluoreszcencia, r, réészben az szben az elfoelfo éés s ááramlramláási si 
sejtfluorimetrisejtfluorimetriááss vizsgvizsgáálatok), amelyek esetlatok), amelyek esetéén n 
munkalistakmunkalistakéérrééss alapjalapjáán tn töörtrtéénik a mintnik a mintáák vizsgk vizsgáálati lati 
elelőőkkéészszííttéése, se, éés ezekns ezeknéél a kivitelezl a kivitelezéés uts utáán az eredmn az eredméények nyek 
bevitele is csak manubevitele is csak manuáálisan tlisan töörtrtéénhet.nhet.



A A poliszisztpoliszisztéémmááss autoimmunautoimmun beteganyag fokozottan beteganyag fokozottan 
igigéényli az eredmnyli az eredméények csoportos nyek csoportos validvalidáálláássáátt, ami az , ami az 
elteltéérrőő ididőőpontban elkpontban elkéészszüült rlt réészeredmszeredméények miatt tovnyek miatt továább bb 
kkééslelteti a teljes lelet elkslelteti a teljes lelet elkéészszííttéésséét. A rt. A réészeredmszeredméények nyek 
azonban a klinikazonban a klinikáán beln belüül a l a validvalidáállááss ututáán kn köözvetlenzvetlenüül l 
megtekinthetmegtekinthetőők azon  bekk azon  beküüldldőők k ááltal, akik a Laborral ltal, akik a Laborral onon--
lineline kapcsolatban vannak. Termkapcsolatban vannak. Terméészetesen ez fokozottan szetesen ez fokozottan 
éérvrvéényes a teljesen knyes a teljesen kéész leletekre.sz leletekre.

A kA küülslsőő (nem klinika telepi) bek(nem klinika telepi) beküüldldőők a k a validvalidááltlt
eredmeredméényeket csak az nyeket csak az öösszes vizsgsszes vizsgáálat elklat elkéészszüülléése utse utáán, n, 
teljes leletkteljes leletkéént kapjnt kapjáák meg a szk meg a száámmííttóóggéépbpbőől kinyomtatott l kinyomtatott 
formformáában, postban, postáán, esetenkn, esetenkéént nt öösszegzsszegzőő laborszakorvosilaborszakorvosi
áálllláásfoglalsfoglaláással kiegssal kiegéészszíítve. tve. 

Az ImmunolAz Immunolóógiai Laboratgiai Laboratóórium rium 
szszáámmííttóóggéépes adattpes adattáárolroláássáának nak 

sajsajáátstsáágai II.gai II.




