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Immunglobulinok típusai 
(5 fő izotípus) 
 

• IgM: az új Ag-vel való 
találkozás után elsőként 
termelődő, pentamer 
molekula 

• IgG: termelődése az IgM titer 
csökkenésekor indul, 
serumban fordul elő 

• A human sérumban az Ig-k 
70-75 %-a IgG 

• IgA: mucosus váladékokban 
jelenik meg 

• IgD: a B- sejt felszínén 
keletkezik 

• IgE: anaphylactikus antitest, 
mucosus secretumokban 
található, hízósejtekkel lép 
kapcsolatba 
 



A humán szérumban   
az összimmunglobulin 70-75%-a IgG 
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Fc régió – konstans régió 
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IgG alosztályok: 

Immunglobulinok felépítése 
 
 

• A normál sérumban :  
     IgM, IgG, IgA található 
 
• Természetes antitestek – 

szándékolt immunizálás nélkül 
indukálódnak, és függetlenek az 
antigén expozíciótól. 
 

• Szabályozó hatásuknak 
kulcsfontosságú szerepe van az 
immunmediált rendellensségekben, 
autoimmun betegségekben 



 
Immunglobulinok:  az immunválasz effektor molekulái 
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Fc 

immune complex 

Immunglobulinok főbb tulajdonságai, funkciói 



Fc 

Immunglobulinok főbb tulajdonságai, funkciói 
• Ag felismerés és neutralizáció 
• Antii-idiotípus hatás 
• B sejt aktiváció és differenciáció gátlása 
• RF termelés (anti Ig antitest) 



Fc 

Immunglobulinok főbb tulajdonságai, funkciói 

Fc receptor 

 
 
 
 
 

Ig Fc régió 

• FcγRIIb:  
• B sejtek antitest 

termelésének gátlása,  
• autoreaktív T/B sejtek 

gátlása 
• gyulladásgátlás 



 

 NK sejtek, macrophagok, neutrophilek, hízósejtek….stb felszínén 

Immunglobulinok főbb tulajdonságai, funkciói 
FcReceptorok (FcγR) 



• A jelentős 
keresztreaktivitásának 
köszönhetően az IgM az 
antigének szélesebb 
spektrumát ismeri fel az 
IgG-vel összehasonlítva 

• Az antigénhez való kötődés 
erőssége 1000 x erősebb 
(aviditás) 

• A phagocytosist 1000 x 
hatékonyabban fokozza, 
mint az IgG1 

 

8 1 Cohen S, Porter RR: Structure and biological activity of immunoglobulins. Adv Immunol 1964, 4: 287 

Immunglobulinok főbb tulajdonságai, funkciói 



• Antibakteriális 
• Antivirális 
• Toxinneutralizáció 
• Opszonizáció 
• Béta-laktám antibiotikumok hatását fokozza 
• Immunmoduláns hatás: 

• antiinflammatórikus citokinek stimulációja 
• proinflammatórikus citokinek gátlása 
• az inflammatórikus citokinek neutralizációja 
• DC sejtek gátlása (differenciálódás, citokin termelés) 
• Komplement aktiváció (C1q-n keresztül) 
• Komplement gátlás: C4b és C3b scavenging,  
• a célsejteken való komplement depozíció gátlása 
• gátolja a T sejtek DC sejtek általi aktivációját 
• B sejtek antitest termelésének gátlása 
• T/B sejtek apoptózisának indukciója 
• T/B sejtek proliferációjának és aktivációjának gátlása 

 
 

Immunglobulinok főbb hatásai 



Immunglobulin készítmények - IVIG 
Monoclonalis 

Egy epitóppal szemben tartalmaz egy Ig osztályt, leginkább IgG 
Polyclonalis 

Több epitóp ellen tartalmaz antitesteket, elsősorban IgG, IgM és kis mennyiségben IgA 
Több ezer donor plazmájából készül – ( költség ) 
1gr 4x1018 IgG-t tartalmaz – kissé eltérő összetétel az egyes készítmények esetében 

ALKALMAZÁS 
• SUBSTITÚCIÓ 

• Primér immunhiány 
(elsősorban humoralis) 

• Secundaer immunhiány 
• IMMUNMODULÁNS HATÁS 

• Autoimmun betegségek 
• Indikáció – „off-label” 

• Infectiók profilaxisa, terápiája 
 



J Allergy Clin Immunol. 2017 Mar;139(3S):S1-S46. doi: 10.1016/j.jaci.2016.09.023. Epub 2016 Dec 29. 
Update on the use of immunoglobulin in human disease: A review of evidence. 
Perez EE1, Orange JS2, Bonilla F3, Chinen J2, Chinn IK2, Dorsey M4, El-Gamal Y5, Harville TO6, Hossny E5, Mazer B7, Nelson R8, Secord E9, Jordan SC10, Stiehm ER11, Vo AA12, Ballow M13. 

Immunglobulin készítmények alkalmazása 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perez%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28041678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Orange%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28041678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonilla%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28041678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chinen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28041678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chinn%20IK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28041678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dorsey%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28041678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Gamal%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28041678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harville%20TO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28041678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hossny%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28041678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mazer%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28041678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nelson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28041678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Secord%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28041678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jordan%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28041678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stiehm%20ER%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28041678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vo%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28041678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ballow%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28041678


 
Sepsis 
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Immunglobulin készítmények alkalmazása 

RCT –  
randomizált kontrollált tanulmány igazolja a hatékonyságot 
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RCT –  
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Törzskönyvezett indikációk 
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Törzskönyvezett indikációk 
Idiopathiás thrombocytopaeniás purpura • 0,4 g/ttkg/nap 2-5 napig  

• 0,8-1 g/ttkg 1x (sz.e. 3nap múlva ism) 
Guillain-Barré szindroma • 0,4 g/ttkg/nap 3-7 napig 
Kawasaki szindroma • 1,6-2 g/ttkg (1-5 napra elosztva) 
Sepsis • 1-2 g/ttkg (1-5 napra elosztva) 

IVIg dózisai az egyes indikációkban 



Nem törzskönyvezett indikációk (off label) 
Szisztémás vaculitisek –  
• SLE 
• Egyéb szisztémás kisér vasculitisek 
• Schönlein-Henoch purpura,  
• PAN  
• ANCA asszociált vasculitisek 

• 1-2 g/ttkg/hó 3-5 napra elosztva 
• 0,4 g/ttkg/nap 3-5 napon keresztül  
(3-4 hetente ismételve a beteg állapotától, 
betegségaktivitástól  függően) 
 
• Fertőzések megelőzése :  
     10-20 g havonta 1x 

Reumatológiai betegségek 
• Autoimmun gyulladásos myopathiák  
• RA (súlyos, therapiarezisztens) 
• Juvenilis idiopathia arthritis (JIA) 
• Still betegség-Felty sy-macrophag aktivációs sy 

Neurológiai kórképek 
• Perifériás neuropathiák 
• Sclerosis Multiplex 
• Myasthenia gravis 

Autoimmun bőrbetegségek 
Autoimmun cytopeniák 
Szervspecifikus autoimmun betegségek: 
Graves ophtalmopathia 
Autoimmun uveitis 
Myocarditis 

IVIg dózisai az egyes indikációkban 
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Előny autoimmun betegségekben :  

cytopenia és septikus folyamat esetén is 
alkalmazható ! 



43 RCT 
25 RCT Polyclonalis IVIg 
 17 felnőtt (1958 fő) 
 8 újszülött 
18 RCT Monoclonalis IVIg (13413 fő9 

Eredmények:  
• a standard és az immunoglobulin M  
      (IgM)-gazdag polyclonalis IVIg-k csökkentették               
 felnőttek esetén a halálozást 
• Monoclonalis IVIg:  
• Anti-citokin AT kis mértékben csökkentette felnőttek 

esetén a halálozást 
• Anti-endotoxin AT alkalmazásakor nem volt észlelhető 

ez a redukció 

IVIg alkalmazása sepsisben 



IVIg alkalmazása myocarditisben 

Szívizom ellenes AT 
Szervspecifikus autoimmun betegség immunomodulation 



IVIg alkalmazása myocarditisben 

Szívizom ellenes AT 
Szervspecifikus autoimmun betegség immunomodulation 



IVIg alkalmazása myocarditisben 



IVIg alkalmazása myocarditisben 



•  <5% -nál 
• Leggyakoribb mh 

• Láz, hidegrázás 
• Izomfájdalom, hányinger, dyspnoe 

• Fejfájás 
 (gyakoribb nőknél, ha anamnesisben 
migrain/SLE gyakran 24-72 órával az onfusio 
után) 
• Influenzaszerű tünetek 

• gyengeség 
 

• Hypo vagy hypertonia 
• Asepticus meningitis 

 
• Anaphylaxia ( IgA ell AT)  

IVIg alkalmazás mellékhatásai 



•  <5% -nál 
• Leggyakoribb mh 

• Láz, hidegrázás 
• Izomfájdalom, hányinger, dyspnoe 

• Fejfájás 
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• gyengeség 
 

• Hypo vagy hypertonia 
• Asepticus meningitis 

 
• Anaphylaxia ( IgA ell AT)  

IVIg alkalmazás mellékhatásai 

TEENDŐ 
• Lassítani az infusiot 
• Pre-medikáció: 

antihisztamin és steroid 
 



• Acute veseelégtelenség 
• Eddig 120 az egész világon (1985 óta US FDA) 
• Valószínűleg a cukor összetevőtől és a osmolylitástól függ az előfordulás 
• Rizikótényezők: korábbi veseelégtelenség, diabetes, > 65, sepsis, 

paraproteinaemia, volumendepletio, egyidejű nephrotoxicus szer 
• Prevenció:  folyadékbevitel  

• Thromboemboliás történések 
• Cardiovasc történések, TIA, MVT, MI,  
• Rizikófaktorok: hypertonia, hypercholesterolemia, AF, ismert vascularis 

betegség  
    Vucic S. : Thromboembolic complications of intravenous 
    immunoglobulin treatment. Eur Neurol. 2004;52(3):141-4  

 
 

 

IVIg alkalmazás (RITKA) mellékhatásai 



IVIg kezelés alkalmazása az ORFI ITO-n  
2016.01.01 - 2018.04.19.  

Kórállapot Betegszám (14) 
Myocarditis  2 
Myocarditis + SSc  1 
Sepsis + SSc 2 
Sepsis + SLE 2 
Dermatomyositis 1  
Vasculitis 3 + PEX 2x 
SLE + vasculitis 1 
SLE + TTP (ADAMTS13 MUT POZ) 1   + PEX 
SLE + cytopenia + vasculitis 1  + PEX 

PEX és IVIg együttes alkalmazásakor : PEX majd IVIg 
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IVIg kezelés alkalmazása az ORFI ITO-n  
2016.01.01 - 2018.04.19.  

Kórállapot Betegszám (14) 
Myocarditis  2 
Myocarditis + SSc  1 
Sepsis + SSc 2 
Sepsis + SLE 2 
Dermatomyositis 1  
Vasculitis 3 + PEX 2x 
SLE + vasculitis 1 
SLE + TTP (ADAMTS13 MUT POZ) 1   + PEX 
SLE + cytopenia + vasculitis 1  + PEX 

PEX és IVIg együttes alkalmazásakor : PEX majd IVIg 

Mellékhatás: 
 egy beteg esetén fejfájás 
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IVIG Immunosuppresszív 
 szerek 

PEX 

A keringő antitestek és 
immunkomplexek szintjének 
csökkentése 
 
Az antitesttermelés csökkentése 
 
 
Az aktivált sejtek down-regulációja 
 
 
A complement aktiváció 
csökkentése 
 
Gyulladás gátlása 

 
A szövetek szervek 
regenerációjának segítése 

 +++  

 +++  

   +  

 +++  

 no  

 no  +++  

 ++  

 ++  

 +++  

 ++  

 +++  

 no 

 +++  

 no 

 no 

 no 

 no 

Terápiás lehetőségek összehasonlítása 
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IVIG Immunosuppresszív 
 szerek 

PEX 

A keringő antitestek és 
immunkomplexek szintjének 
csökkentése 
 
Az antitesttermelés csökkentése 
 
 
Az aktivált sejtek down-regulációja 
 
 
A complement aktiváció 
csökkentése 
 
Gyulladás gátlása 

 
A szövetek szervek 
regenerációjának segítése 

 +++  

 +++  

   +  

 +++  

 no  

 no  +++  

 ++  

 ++  

 +++  

 ++  

 +++  

 no 

 +++  

 no 

 no 

 no 

 no 

Terápiás lehetőségek összehasonlítása  
IVIg autoimmun betegségekben  

 
Az esetek döntő többségében csak  “off label” alkalmazható 

 
Megfelelő kombinálás az egyéb terápiás lehetőségekkel jelentősen fokozza a 

hatékonyságot 
 

Előny:  
Nagyon jól kihasználható az immunmoduláns hatás ott, ahol erélyes 

immunszuppresszióra nincs lehetőségünk (betegségaktivitás + infekció) 
Cytopenia és septikus folyamat esetén is alkalmazható ! 

 
Hatása viszonylag gyors: 24-48 órán belül is kialakulhat 

 
Mellékhatás ritka 

 
Hátrány: magas költség, nincs elegendő adat (RCT) 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! 
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