
ایمنی شناسی بالینی

افزایش حساسیت نوع دو
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ایمنی شناسی بالینی

qتعریف افزایش حساسیت نوع دو:
Øعمدتاً بادي هاي آنتی بدن در گاه هر IgM، IgG1 و IgG3 به فعال غیر یا و فعال صورت به 

 مسیست ساختن فعال با و شود متصل بدن اندام هاي و بافت ها سلول ها، سطح ژن هاي آنتی
 سبب و دهد رخ سلولی پذیرنده هاي فعالسازي یا و مهار و ADCC اپسونیزیشن، کمپلمان،
.گویند دو نوع حساسیت افزایش آن به شود بافتی آسیب
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ایمنی شناسی بالینی

vدو نوع حساسیت افزایش ایجاد سازوکار نماي

Øك
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ایمنی شناسی بالینی

vبیماري هایی سازوکار ایجاد آن ها افزایش حساسیت نوع دو است:

üخونی گروهاي ناسازگاري

üقلبی روماتیسم 

üگراویس میاستنی

üگریوز

üپورپورا ترومبوسایتوپنیک ایمون )ITP( اوانز سندرم و

üحاد فوق پیوند رد

üهمورال( آنتی بادي واسطه با حاد پیوند رد(
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ایمنی شناسی بالینی

vقلبی روماتیسم: 
üبدن  گردد، مزمن بیماري و نشوند درمانبیوتیک آنتی با اگر همولتیک بتا استرپتوکوك هاي با گلو عفونت اگر 

 شباهت این .است مشابه قلب دریچه پروتئین هاي به M پروتئین .می سازد آنتی بادي باکتري M پروتئین ضد

.گردد آن به آسیب موجب و داده متقاطع واکنش قلب دریچه آنتی ژن هاي با آنتی بادي این می شود سبب

Øبیماري تشخیص و رایج نشانه هاي:  
üآزمون شدن مثبت و کاردیت مایو پوستی، راش ASO الکتروکاردیوگرام و  

Øبیماري درمان:  

üآسپرین و کورتیکواستروئیدها
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ایمنی شناسی بالینی

vگراویس میاستنی:  

ü از بادي تیآن این .است عصبی  سیناپس در  کولین استیل پذیرنده پروتئین هاي ضد بادي آنتی تولید 

  سرطان دچار افراد این درصد 10  .شود منقل جنین به )پالسنتا( جفت از تواند می و است IgG کالس

  .می گردند تایموما یا تیموس

Øبیماري تشخیص و رایج نشانه هاي:  

ü می شوند مشکل دچار بلعیدن و کردن صحبت جویدن، چهره، حالت پلک ها، حرکت موارد بیشتر در.  

ü شدن طبیعی سبب پلک روي یخ کیسه دادن قرار .داد تشخیص را بیماري توان می سرما آزمون با  

 بکار تشخیص جهت سرما آزمون و اعصاب تست اسکن، سیتی ،MRI االیزا، .می شود پلک ماهیچه عملکرد

  .می رود
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ایمنی شناسی بالینی

Øگراویس میاستنی درمان:
  تولید هکنند مهار( سیکلوسپورین :مانند ایمنی سیستم هاي کننده سرکوب و کورتیکواستروئیدها-1

....و آزاتیوپرین سیرولیموس، تاکرولیموس، و ) 2اینترلوکین
.است اتوآنتی بادي تولید اصلی مرکز طبیعی غیر صورت به زیرا :)تایمکتومی( تیموس برداشتن -2
  ممانتین و گاالنتامین ریواستیگمین، دونپزیل، :استراز کولین استیل آنتی -3

بحرانی شرایط در فرد پالسماي تعویض :پالسمافرز -4

Øایتون -المبرت سندرم: 

üوزیکول رد سیناپتوگامین پروتئین یا کلسیمی کانال ولتاژ دریچه ضد اتوآنتی بادي بیماري این در  

 از استفاده راینبناب .نمی شود ترشح ولی می شود تولید کولین استیل نتیجه در .می شود تولید سیناپسی

.ندارد تاثیري گراویس میاستنی برخالف بیماري درمان در استراز کولین استیل کننده مهار
48



ایمنی شناسی بالینی

vگریوز  
üشد می شناخته تحریکی یا 5 نوع حساسیت افزایش عنوان به پیشتر.  

üکالس از تحریکی آنتی بادي بیماري این در IgG پذیرنده ضد TSH  می تولید تیروئید سطح در 
  .شود

üفعالیت  آنتی بادي ها این TSHمی نماید تقلید را.  

ü شود منقل جنین به )پالسنتا( جفت از می تواند آنتی بادي این. 

Øبیماري تشخیص و رایج هاي نشانه:  

ü  است بیماري این رایج هاي نشان از چشم سفیدي زدي بیرون و تیروئید شدن بزرگ.  
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ایمنی شناسی بالینی

vگریوز درمان  
üلوبکتومی(  تیروئید از )ها(لوب بردشتن(  

ü تیروئیدکتومی( تیروئید برداشتن(  

ü  تیروئید سلول هاي پرکاري مهار براي  :اکتیو رادیو ید

üتیروپروکسیداز سنتز مهار با :اوراسیل تیو پروپیل )TPO( هورمون هاي تولید مهار سبب 
  .می گردد تیروئیدي

üبحرانی شرایط در فرد پالسماي تعویض :پالسمافرز
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ایمنی شناسی بالینی

vپورپورا ترموبوسیتوپنیک ایمیون )ITP(
üگلیکوپروتئین ضد آنتی بادي تولید بیماري این بروز علت IIb/IIIa پالکت کاهش سبب که .است پالکت  

 بدن پوست روي )قرمز نقاط( پتشی سبب پالکت کاهش  همچنین .می گردد آن ها خواري بیگانه اثر در ها
 .گردد می

üویندگ اوانز سندرم را  قرمز هاي گلبول و ها پالکت ضد همزمان بادي آنتی اتو تولید صورت در. 
.است همراه قرمز هاي گلبول همولیز و پالکت کاهش با اوانز سندرم

Øدرمان:  
üتزریق IvIg )IgG عروقی درون( پذیرنده هاي کردن مسدود جهت IgG بویژه  FcγRI )CD64( در 

  .شود می استفاده درمان جهت پالکت کنسانتره  همزمان تجویز و منوسیت ها و نوتروفیل ها  سطح
üفرد پالسماي تعویض :پالسمافرز
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ایمنی شناسی بالینی

vنوتروفیل سیتوپالسمی آنتی ژن هاي ضد آنتی بادي اتو
üAnti Neutrophil Cytoplasmic Antibodies (ANCA)

üنوتروفیل سیتوپالسم در 3 پروتئاز ضد آنتی بادي )C-ANCA( ایجاد وگنر گرانولوماتوز در 
.می شود

üسیستمیک اریتماتوس لوپوس در میلوپروکسیداز ضد آنتی بادي )SLE( رگ هاي وسکولیت با 
 نندمی ک احاطه را هسته گرانول ها بیماري این در آنجائیکه از .می شود گلومرونفریت و کوچک

  .می شود گفته )P-ANCA )Perineuclear-ANCA آن به

Øاسی ایمونوفلئوروسنت :تشخیص )IFA(

Øکورتیکواستروئید و سیکلوفسفامید :درمان
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ایمنی شناسی بالینی

vگودپاسچر سندرم
üلمشک ایجاد کمپلمان سیستم شدن فعال و کلیه 4 نوع کالژن هاي ضد آنتی بادي ایجاد علت به 

  .می نماید
Øاسی ایمونوفلئوروسنت :تشخیص )IFA(  
Ø کورتیکواستروئیدها و سایکلوفسفاماید پالسمافرز، :درمان
vولگاریس پمفیگوس:
üکالس هاي آنتی بادي تولید .دارد نقش پوست و مخاط اپی درم سلول هاي اتصال در دسموگلین IgA 

  سبب مخاط در 3 دسموگلین ضد آنتی بادي همچنین و پوست و مخاط در 1 دسموگلین ضد IgG4 و
  .است ولگاریس پمفیگوس عنوان به پوست زاي تاول بیماري

Øپالسما ضتعوی و ایمنی کننده هاي سرکوب استروتیدها، کورتیکوئید با درمان و  االیزا با  :تشخیص  
.است
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