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JACOB & PHILIP´S

IMMUNOLOGI KOMPENDIUM

Kompendiet er skrevet i panik mellem jul og nytår 2000 lige før mikro eksamen, derfor er der
en del fejl, som vi ikke har haft tid til at rette i, men vi håber at i selv vil fange dem, og at det
stadig vil være brugbart.
Kompendiet er udarbejdet som svar til 4. udgave af læsevejledning i immunologi. Vi brugte
Janeway & Travers som referenceværk. Det er vigtigt at bemærke at Janeway & Travers ikke
dækker transfusionimmunologien, som dækkes af den danske bog ,og at denne tillige ikke af
dækket af læsevejledningen. Tag og få læst kapitlet i den danske for ellers er i med stor
sandsynlighed på røven – den eksamen vi var oppe i havde f.eks. en pointfordeling med 12,5%
immunologi og 25% transfusionsmedicin…
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1. Immunsystemet
1.

Redegøre kort for immunsystemets makroskopiske og mikroskopiske opbygning samt lymfocytternes normale
recirkulation

Makroskopisk består immunsystemet af de primære og de sekundære lymfoide organer:
Primære: knoglemarven hvorfra B-lymfocytterne er deriveret samt thymus hvorfra T-lymfocytterne er deriveret.
I knoglemarven findes den pluripotente hematopoetiske stamcelle, der kan udvikle sig til enten myeloide eller lymfoide
progenitorceller. Det er fra den lymfoide progenitorcelle at B- og T-lymfocytterne udvikler sig. B-lymfocytterne udvikles i
knoglemarven; mens Thymocytten migrerer til thymus hvor den udvikles til en T-lymfocyt.

Thymus ligger anteriort i thorax og er beklædt med en kapsel som sender trabekler ind i cortex, hvilket giver den dens
lobulerede udseende. Den er delt i en ydre cortical region og en indre medulla. Dens stroma består af epithel og bindevæv
hvori knoglemarvsderiverede celler ligger indlejret. I cortex findes umodnede thymocytter og makrofager. I medulla findes
modnede thymocytter, dendritiske celler og makrofager. Thymus er mest aktiv før puberteten og aftager i størrelse
herefter.
Sekundære: lymfoide organer er milten, de regionale lymfeknuder samt GALT, MALT og BALT.
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Milten: er et knytnævestort organ, der opsamler antigen fra blodet, samt eliminerer gamle erythrocytter (disse
phagocyteres af makrofager. Den består hovedsagelig af den røde pulpa hvor erythrocytudskillelsen finder sted.
Lymfocytterne der ligger omkring arteriolerne udgør den hvide pulpa. I den periarteriolære zone (PALS) dominerer Tcellerne, udenpå disse findes en B-celle corona.
Den udgør et vigtigt forsvar mod kapsulate bakterier.

Lymfeknuderne: består af en cortex udadtil og en medulla indadtil. Den ydre zone af cortex består af follikulært
organiserede B-lymfocytter, den indre paracorticale zone er domineret af T-lymfocytter. Prolifererende B-lymfocytter i
den ydre corticale zone danner germinalcentre også kaldet sekundære lymfoide follikler. I medulla findes makrofager og
plasmaceller anordnet i strenge.
GALT (Gut-Associated-Lymphoid-Tissue) der består af tonsillerne, de Peyerske plaques og appendix,
BALT (Bronchie-Associeret Lymfatisk væv) bestående af diffust organiserede lymfocytter i det respiratoriske epithel, samt
MALT (Mucosa Associeret Lymfatisk væv) bestående af lymfoidt væv i mukøse overflader.
Generelt kan man sige om disse lymfatiske væv at de er forholdsvis diffust organiseret men at de består af et centralt Bcelle område med germinalcentre omgivet af T-celle områder. De Peyerske plaques i tyndtarmsvæggen er de mest
velorganisere i denne gruppe og indeholder specialiserede epithelceller M-celler der opsamler antigen fra tarmlumen.
Lymfocytrecirkulation: naive lymfocytter cirkulerer konstant mellem blodet og de perifere lymfoide væv. De træder ud af
blodbanen ved at klemme sig ud gennem kapillærvæggens endothel i de lymfoide væv og de returneres herefter til blodet
gennem lymfekarene. Hvis de har genkendt et antigen vil de tilbageholdes i det lymfoide væv og videreudvikle sig til
effektorceller der forlader lymfeknuderne via de efferente lymfekar.
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Redegøre for opdelingen i primære (centrale/overordnede) og sekundære (perifere) immunologiske organer
samt beskrive udviklingen (inkl. de vigtigste markørændringer) fra stamceller til immunkompetente T- og Blymfocytter

Udviklingen af B- og T-cellerne sker i de primære immunolgiske organer. B-cellernes udvikling foregår i knoglemarven;
mens T-celle forstadierne migrerer til thymus hvor deres videre udvikling finder sted.
B-celler:
Dannelsen af nye B-celler tager sin begyndelse i knoglemarven. I den tidlige pro-B-celle sker der genrearrangement i
heavy-chain gensegmentet for D- og J generne. I den sene pro-B-celle rearrangeres V-generne og V-segmentet føjes til DJsegmentet. På den efterfølgende celle, den store pre-B-celle udtrykkes µ-kæden på cellens overflade som en del af pre-Breceptoren, den anden del af pre-B-receptoren udgøres af en surrogat light-chain. I den efterfølgende lille pre-B-celle
findes µ-kæden både på celleoverfladen og i cytoplasmaet. I denne celle sker der V-J rearrangement i light-chain genet.
Når disse rearrangeringer er tilendebragt er der dannet en immatur B-celle som på overfladen udtrykker IgM. Denne celle
undergår selektion for selv-tolerance og cirkulerer herefter i periferien. Den modne B-celler, der udtrykker IgD dannes ved
alternativ splejsning af heavy-chains. Disse celler er naive B-celler, der udvikles til modne B-celler ved mødet med et
antigen.

T-celler:
Efter thymocytterne kommer til thymus fra knoglemarven kan de udvikle sig til dendritceller eller til de to slags
thymocytter. Det er interaktion med stromaet der afgør i hvilken retning thymocytten udvikler sig. Den første uge er der
ingen T-celle receptorer på thymocytten. Disse celler kaldes dobbelt-negative thymocytter, da de hverken har CD4 eller
CD8 receptorer (de har heller ikke noget CD3 komplex). Disse celler udtrykker herefter CD44 og lidt senere CD25. CD44
aftager mens der sker β-kæde rearrangement.De celler der rearrangerer deres β-kæde succesfuldt mister CD25 og kan nu
parre β-kæden med surrogat pTα-kæden dannende pre-TcR. På dette tidspunkt fremkommer CD3 (TcR co-receptoren) i
lav mængde. Nu udtrykkes også CD4 og CD8. Thymocytten siges at være dobbelt positiv. α kæden rearrangeres nu og
thymocytten får en komplet α:β antigen receptor. Herefter bliver thymocytten CD4 og CD8 dobbeltpositiv.
T-cellerne selekteres af makrofager og dendritceller ved positiv selektion for genkendelse af selv MHC:selv peptid
komplexer og ved negativ selektion for selv MHC:selv peptid der vil udløse T celle respons i perifere væv. 95% af cellerne
klarer ikke selektionen og fjernes ved apoptose. De sidste 5% bliver enten CD4 eller CD8 enkeltpositive og kan forlade
thymus

3.

Karakterisere immunsystemets vigtigste lymfocyttyper: B, T, og NK celler, samt de vigtigste subpopulationer
af T celler: CD4+ Th1 og Th2 og CD8+ Tc

B-lymfocytten: er en celle der bærer immunoglobulin. Aktivering af dette ved antigenbinding differentierer B-cellen til en
antistofproducerende plasmacelle med samme antigenspecificitet.
T-lymfocytten: er en celle der er udviklet i thymus og som bærer CD3 komplex bundet til en α:β eller γ:δ heterodimer.
Den er ansvarlig for cellemedieret immunforsvar. Der findes forskellige subpopulationer af T-celler:
NK celler er store granulære non-T non-B-celler der er vigtige i antistofafhængig cellemedieret cytotoxisitet. NK celler
bærer FcχRIII som genkender IgG1 og IgG3 antistofbeklædte celler og angriber disse med granzym og perforin.
CD4 celler binder til MHC II:peptid komplex. Disse celler differentierer til TH1 og TH2 celler.
CD8 celler binder til MHC I:peptid komplex. Disse celler uddifferentieres til Tc celler.
TH1 celler binder til makrofager der har antigen på overfladen og aktiverer disse til lysosom fusion med vesikler. Desuden
tilkaldes flere makrofager ved cytokinsekretion. TH1 celler genkender MHC II:peptid, især ved stærk stimulation.
TH2 celler genkender MHC II:peptid og aktiverer B-celler, især ved svagere stimulation.
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Tc celler genkender MHC I:peptid og dræber inficerede celler ved at inducere apoptose.
4.

Angive de vigtigste non-lymfoide celletyper, der indgår i immunsystemets integrerede funktion:
monocytter/makrofager, dendritiske celler, granulocytter og mastceller.

Monocytter: er hvide blodlegmer med en bønneformet kerne. De udvikler sig til makrofager.

Makrofager: er store migrerende mononukleære phagocytiske celler der er vigtige i medfødt immunitet, i den tidlige nonadaptive fase af immunrespons, som antigenpræsenterende celle og som effektorcelle i humoralt og cellulært
immunforsvar. Aktiveres af T-celler.

Dendritiske celler: er retikulære celler i T-celle zonen af lymfoide væv. De er potente stimulatorere af T-cellerespons.
Dendritiske celler findes også i huden hvor de optager antigen og migrerer til lymfeknuderne hvor de stimulerer T-celler.
Granulocytter: der findes tre slags af disse hvide blodlegemer – neutrofile, eosinofile og basofile.
Neutrofile phagocyterer extracellulære pathogener. Basofile menes at have samme funktion som mastceller. Eosinofile
aktiveres af lymfocytter ved bekæmpelse af parasitiske infektioner.
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Mast celler: findes især i dermis og submukøst væv. Binder IgE og afgiver bl.a. histamin granulae.
5.

Redegøre for de morfologiske og funktionelle følgevirkninger af thymectomi på unge dyr (se også
immundefekter, afsnit 9).

Ved thymectomi af unge dyr vil der kun dannes B-celler og ingen T-celler. I DiGeorge syndrom dannes der ikke normalt
thymusepitel og thymocytterne kan ikke modnes. Dette fører til en næsten total mangel på adaptivt immunrespons da der
ikke vil kunne ske T-celleaktivering af B-cellerne. Nude-mus har en defekt der gør at de ikke udvikler nogen thymus.
Defekten gør dem desuden hårløse – heraf navnet. Disse patienter kan kun danne immunrespons mod TI-1 (mitogene), TI2 antigener (repetitive polypeptider) samt superantigener (eksempelvis TSS toxin).
6.

Redegøre for CD-markørsystemet, der benyttes ved karakterisering af (fortrinsvis) immunsystemets celler
og/eller deres aktiveringsstade, samt give almindeligt anvendte eksempler på dets anvendelse - f.eks. for T celle
subpopulationer.

CD nomenklaturen stammer fra de første forsøg på at identificere celler på baggrund af deres overflademarkører; Når
grupper af monoklonale antistoffer fandtes at identificere det samme differentationsantigen (dvs. et antigen der definerer
en bestemt cellepopulation f.eks CD4+ T-celler) sagdes de at genkende clusters of differentation forkortet CD (efterfulgt af
et nummer der markerer hvilken markør der er tale om). CD nomenklaturen er nu blevet udbygget til at omfatte andre
molekyler end overflademarkørerne f.eks er CD74 den MHCII associerede invariante kæde.
7.

Give en definition på begrebet antigen.

Et antigen er et molekyle, der kan binde specifikt til et antistof. Nogle antigener kan dog ikke selvstændigt bevirke en
produktion af antistof. De antigener der selvstændigt kan føre til antistofproduktion kaldes immunogener. Alle
immunogener er antigener; men ikke alle antigener er immunogener.
8.

Diskutere bakteriers, virus' og cellers komplekse antigene sammensætning, samt give eksempler på
lokalisationen af betydende antigener

B-celler binder direkte til sit antigen og genkender strukturen af dette. T-celler binder til MHC:peptid og genkender
aminosyresekvensen i dette. Der er altså forskel på hvad de forskellige celler i immunforsvaret genkender.
Virus og visse bakterier kan replikere sig i cytosolen; andre bakterier (mycobakterier)og eukaryote parasiter formerer sig i
endocytosevesikler. MHC I binder til de førstnævnte og genkender 8-10 aminosyrer lange sekvenser. MHC I:peptid
præsenteres for CD8 celler og cellen dræbes. Parasiter og mycobakterier bindes til MHC II og genkendes af CD4 celler
som virker makrofag-aktiverende ved intracellulære patogener og B-celleaktiverende ved extracellulære patogener og
toxiner.
Nogle bakterier er beklædt med en kapsel, der skal gøre det sværere at genkende deres antigener. Makrofagernes
mannosereceptorer udgør et forsvar mod disse kapsler.
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2a. Antigenspecifikke receptorer I: antistoffer
1.

Beskrive antistofmolekylers funktion og struktur

Antistoffer dannes ved parring af heavy, H-chains og light, L-chains
L-chains findes i 2 typer: λ & κ
Typen af H-chains definerer antistofklassen/isotypen, idet det er H-kæden alene der er bestemmende for den funktionelle
aktivitet af antistoffet.
Således har IgM en µ-H-chain, IgD en δ, IgG en γ, IgA en α og IgE en ε.
IgG har desuden 4 former for γ-kæder og kan derfor subgrupperes i IG1-4. IgA har 2 typer α-kæder og kan subgrupperes i
IgA1&2.
H- og L-chains udgøres af konstante og variable regioner.
Den konstante region udgøres udelukkende af den isotypedeterminerende H-chain.
Den del af den konstante region der udgør den isotypedeterminerende del kaldes for Fc-delen på baggrund af fremkomst
af en Fc- og en Fab-del ved kløvning med papain. Funktionen af Fc-delen er
er at tjene til aktivering af macrophager, granulocytter, dendritiske celler, NK-celler Langerhanske celler og blodplader
ved binding til deres respektive Fc-receptorer. Desuden kan Fc-delen aktivere komplement og er nødvendig for at
antistoffet ved aktiv transport kan secerneres til tårer, mucus og mælk.
Den variable region udgøres af både H-chain og L-chain og til denne er antigengenkendelsen knyttet. Disse 2 kæder
udviser i den aminoterminale sekvens stor variabilitet indbyrdes imellem antistoffer.
2.

Redegøre for fordelingen af den variation i aminosyresekvensen, der gør sig gældende i de tunge og lette
kæders variable dele

Den variable region består 3 hypervariable regioner, HV1,2,3, med mellemliggende frameworkregioner. De hypervariable
regioner udgøres af loops som ved ved parring af H- og L-chain variable region danner det antigen bindende site. Derfor
kaldes de 3 hypervariable regioner også for CDR1,2,3 (complementary determining regions).
3.

Redegøre for, hvorledes det antigen-bindende "site" (paratopen) fremkommer i antistofmolekylet

Se ovenstående
4.

Gøre kort rede for, hvorledes BCR genkender antigen (epitopen) som en konformationel tredimenensional
struktur, og hvorledes bindingens styrke er afhængig af den rumlige tilpasning
(overensstemmelse/komplementaritet) mellem "combining site" og "epitop"

Den antigene determinant/epitopen kan bestå af aminosekvenser fra forkellige dele af antigenmolekylet der er bragt
sammen ved proteinfoldning. En sådan antigen determinant kaldes for en diskontinuær/konformational epitop.
En antigen determinant kan desuden udgøres af en enkelt aminosyresekvens, hvorfor en sådan kaldes for en
kontinuær/lineær epitop.
Immunoglobulinet genkender for det meste diskontinuære/konformationelle epitoper, hvorfor den 3-dimensionelle
konformation samt bindingsinteraktioner iform af ikke-kovalente bindinger i bindingssitet er af afgørende betydning.
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Immunoglobulinet kan dog også genkende kontinuære/lineære epitoper, hvilket bl.a gør det muligt at lave booster vacciner
iform af syntetiske peptider, rettet mod etablering af humoral immunitet mod et pathogens proteiner (f.eks exotoxiner).

5.

Redegøre kort for de genetiske forhold og mekanismer, der er basis for det store antal af forskellige antistofspecificiteter (diversitet).

Antistoffers diversitet, hvorved skal forstås forekomsten af et bredt repetoir af antistoffer med forskellig affinitet til
antigener, er baseret på adskillige mekanismer:
For L-chain gælder det at V-regionen dannes ved sammenføjning af et V(variabel)-gen segment og et J(joining)-gen
segment. C-regionen kodes for i et andet exon, og sammenføjes med V-regionen ved posttranskriptionel RNA-splicing.
For H-chain gælder det ligeledes at V-regionen dannes ved sammenføjning af et V-gen segment og et J-gen segment men
hertil kommer et D(diversitet)-gen segment.
For både H- og L-chain V-region generne gælder det at både V- og J-gen segmentet findes i flere kopier. H-chain har
desuden adskillige D-gen segmenter. λ L-chain har flere C-gen segmenter, κ L-chain kun et. H-chain har flere C-gen
segmenter der korresponderer til isotypen.
V,D og J gensegmenter sammenføjes ved rekombination af gener på samme kromosom. Processen sker f.eks ved at DNA
looper ud ved heptamererne ( RSS-recombination signal sequence) som flankerer generne, hvorefter loopet kan fraspaltes
og generne sammenføjes. Mekanismen er den samme for både H- og L-chain generne.
Sammenfattende opstår antistof diversiteten på baggrund af:
1. Tilstedeværelsen af flere forskellige V,J og D-region gensegmenter i genomet giver mulighed for random rekombination
af disse.
2. Kombination af forskellige H- og L-chain V-regioner.
3. Variabilitet i junctions mellem gensegmenter (junctional diversity): Ved sammenføjning af gensegmenter kan indsættes
P-nucleotider (palindromer) eller N-nucleotider (non-templat kodede). Desuden kan random deleteres nucleotider.
4. Somatisk hypermutation: I de sekundære lymfoide organer kan en B-celle når den er blevet aktiveret af antigen undergå
somatisk hypermutation, hvorved der opstår punktmutationer i V-region generne med en en høj frekvens. Herved dannes
immunoglobuliner, som udtrykkes på overflade, hvoraf nogle binder antigen bedre end det oprindelige IgG udtrykt. Derfor
kaldes fænomenet også for affinitets modning.

6.

Redegøre for, at den membranbundne form af antistofmolekyler (mIg) på B celler a) udtrykkes i forbindelse
med de signaltransducerende molekyler Igα og β, b) er klonalt distribueret (klon selektions hypotesen), c)
kontrollerer den antigenspecifikke stimulation af B cellen og d) væsentligt forstærker antigen processering.

Den membranbundne form af antistoffer kræver association med 2 Igβ:Igα-kæder for at kunne transducere et signal idet
disse kæder har et ITAM (immunoreceptor tyrosine-basedactivation motif) i deres cytoplasmatiske hale.
Signalforstærkning skyldes også B-celle co-receptor komplekset, som udgøres af CD19,21 og 81.
Membranbundne antistoffer præsenterer antigen til CD4 Th-celler som igen stimulerer dem til uddifferentiering til Ig
secernerende pasmaceller. Jeg mener ikke at man kan sige at signalering gennem B-celle receptoren forstærker antigen
processeringen i sig selv; antigen der bindes til mIg internaliseres godt nok hvorefter det udtrykkes af MHC på overfladen,
men forstærkelse af antigenprocesseringen i sig selv udføres af f.eks interferoner der øger dannelsen af MHC, TAPtransportere og proteasom komponenter,men måske bevirker stimulation af mIg dannelse af HLA-DM (se under 2c6).
7.

Redegøre for, at opløselige antistoffer (sIg) secerneres af fuldt differentierede plasma celler, der ikke bærer
mIg på overfladen.

Opløselige antistoffer secerneres af plasmaceller efter en aktivering der kan ske på 2 måder:
1. B-cellen aktiveres normalt ved at antigen bundet til MHCII bindes til T-celle receptoren. Herunder er CD40L(ligand)
der bindes til CD40 receptoren på B-cellen en essentiel komponent.
Herefter secerneres cytokiner (IL-4) fra T-cellen som bevirker aktivering af B-cellen gennem dens cytokin receptor.
2. Thymus uafhængige antigener (TI1&2 antigener) kan også aktivere B-cellen. Disse udgøres af molekyler med
repetetive stukturer som f.eks bakterie kapsel fragmenter med LPS og kan aktivere B-celler uden hjælp fra Th-celler ved at
aktivere chemokinreceptoren direkte (Th celler kan i nogle tilfælde assistere).
8.

Redegøre kort for inddelingen af immunglobulinerne i klasser og subklasser, samt for hver klasse angive
molekylets opbygning og de væsentligste fysisk/kemiske og biologiske egenskaber

Immunoglobulinernes isotyper er defineret ved ders H-chain konstante region. Herudover varierer de i struktur med
henhold til antal af C-region domæner, antal og placering af disulfidbroer, antallet af oligosaccharider og længden af
hængselsregionen (se s. 102).
Hængselregionen i IgM og IgA gør molekylet fleksibelt, hvorved det har mulighed for at danne polymerer.
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IgM er det første antistof der produceres under et humoralt immunrepons. Det produceres før B-cellerne har undergået
somatisk hypermutation og er derfor af lav affinitet, hvilket det dog kompenserer for ved at have en højere aviditet, idet det
kan danne polymerer. Da det danner polymerer, som ikke kan passere membraner findes det hovedsageligt i blodet.
Det kan også produceres under et senere respons efter B-cellerne er affinitetsmodnet, og er en potent aktivator af
komplement.
IgG er det dominerende antigen i blod og ekstracellulærvæske og forekommer senere i immunresponset hvorfor det har en
større affinitet. Det er en potent neutralisator opsonizator og aktivator af komplement.
IgA er det dominerende antigen i sekreter. Det er mindre potent end IgG. Det kan danne polymerer.
IgE findes bundet til mastceller som det aktiverer i submucosa og i karrenes bindevæv.
IgD udtrykkes på overfladen af B-celler i sene stadier af disses udvikling, samt på mature B-celler. Funktionen er ukendt.
9.

Benævne de to typer af lette kæder

λ&κ
10. Angive et groft skøn over mængdeforholdene af IgG, IgA, IgM, IgE of IgD i plasma (serum) hos voksne
IgM=1,5mg/ml
IgG1-4=9-0,5mg/ml
IgA1-2=3-0,5mg/ml
IgE=5x10-5mg/ml
IgD=0.03mg/ml
11. Angive et groft skøn over forekomsten af IgG og IgM i plasma (serum) gennem det første leveår
Næsten intet IgG

12. Angive den omtrentlige biologiske halveringstid for IgG i plasma
7-21 dage (afhængig af subtypen)

13. Definere betegnelserne xeno-, allo- og autoantistoffer
Xenoantistof: antistof som reagere mod antigen fra anden art
Alloantistof:antistof som reagere mod antigen fra individ af samme art
Autoantistof: antistof der reagere mod selvantigener
14. Redegøre kort for begreberne: Isotype, allotype og idiotype
Isotypen er knyttet til C-regionen af H-chain, og danner grundlag for antistofklasserne.
Allotypen er knyttet til variationen i H- og L-chains der ses mellem forskellige individer, idet de kodende gensegmenter jo
nedarves.
Idiotypen er knyttet til det antigenbindende site (paratopen) der hos det enkelte individ findes i diverse former. Herfor kan
der også dannes anti-idiotypiske antistoffer mod paratopen)
15. Angive, hvad der forstås ved krydsreagerende antistoffer
Ved krydsreaktivitet forstås at antistoffer kan reagere på flere forskellige antigener såfremt der er tilpas stor homologi
mellem disses epitoper.
16. Angive, hvad der forstås ved et antistofs affinitet og et serums aviditet
Affinitet: Styrken af antigen-antistofinteraktionen determineret af bindingssitets konformation
Aviditet: Evnen til at danne polymerer der øger antigen-antistofinteraktionen. Kun IgM og IgA kan danne polymerer.

2b. Antigenspecifikke receptorer II: TcR
1.

Beskrive T celle receptoren (TcR)'s funktion og struktur (inkl. associerede signaltransducerende CD3
molekyler).
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T-celle receptoren(TcR) minder i struktur om et immunoglobulin fab-fragment. Den består af en α-og en β-kæde der er
koblet til hinanden via disulfidbindinger, samt en transmembran region og en cytoplasmatisk hale knyttet til hver af
kæderne. Der findes desuden en alternativ form med ukendt funktion der består af γ - og δ-kæder.
α- og β-kæderne består ligesom Ig af en V- og en C-region som ligeledes udgøres af V-, og J-lignende elementer i αkæderne og V-, D- og J-lignende elementer i β-kæderne (analogt til henholdvis L- og H-chains, har TcR som Ig de samme
muligheder for at generere kombinationel diversitet, men der forekommer dog ikke somatisk hypermutation).
T-cellens antigen receptoren består ud over af TcR af CD3 komplekset og af en cytoplasmatisk dimer af ζ-kæder med
ITAMs. CD3 komplekset består af en ε- + δ-kæde og en γ- + ε-kæde med tilknyttet cytoplasmatisk hale indeholdende
ITAMs.
Desuden associeres T-celle antigen receptorkomplekset med CD4 der binder til MHCII og CD8 der binder til MHCI

2.

Redegøre for fordelingen og den funktionelle betydning af den variation i aminosyresekvensen, der ligger bag
de to kæders opdeling i konstante og variable dele

TcR udgøres som Ig af C- og V-regioner, hvor der i V-regioner ses den største variation i aminosyresekvenser. Det
antigen bindende site fremkommer ved at CDR1-3 føres sammen. Idet TcR liganden altid er et MHC-molekyle og at det
bundne antigen er lokaliseret til centrum af kontaktfladen på MHC er det kun en lille del af det antigen bindende site der
kommer i kontakt med antigenet. Dette svarer til Vα CDR3 loopet medens CDR2&3 kun er i kontakt med MHC.
På denne måde er det kun en lille del af antigenet der kommer i kontakt med det antigenbindende site, hvorfor TcR
fortrinsvis detekterer forskelle i peptidsekvenser.

3.

Angive i grove træk, hvorledes det antigen-bindende "site" fremkommer i TcR, herunder at TcR genkender
både peptid og MHC samt at genkendelsen af peptidet er afhængig direkte af dets aminosyresekvens
(sekventiel genkendelse).

Se under 2.
4.

Redegøre kort for de genetiske forhold og mekanismer, der er basis for det store antal af forskellige T celle
receptor-specificiteter

Se under 1. Det er vigtigt at bemærke at diversiteten er fokuseret på CDR3.

5.

Benævne de to typer af T celle receptorer: αβ og γδ

Se under 1
6.

Redegøre for, at TcR kun udtrykkes på membranen af T celler

TcR udtrykkes kun på overfladen af T-celler, ligesom peniser kun udtrykkes på overfladen af hankønsvæsner.
7.

Redegøre for, at TcR er klonalt distribueret (klon selektions hypotesen)

TcR er klonalt distribueret idet T-celler der kan genkende et givent antigen bundet til MHCI drives til proliferation af den
antigenpræsenterende celle. Aktiveringssignalerne udgøres af TcR receptor komplekset samt B7 på den antigen
præsenterende celle der interagerer med CD28 på T-cellen hvorved T-cellen stimuleres til proliferation ved autokrin
selvsignalering med IL-2.
8.

Redegøre for, at TcR kontrollerer den antigenspecifikke stimulation af T cellen

TcR kontrollerer den antigenspecifikke stimulation af T-cellen, ligesom en gearstang kontrollerer gearene i en bil og en ….
kunne bruges til at kontrollere forfattere af pensumbeskrivelser, som stiller ….. spørgsmål (indsæt efter behag).

9.

Redegøre for, at TcR ved T cellens aktivering yderligere associerer med et af co-receptor molekylerne CD4
eller CD8 samt forskellige andre signalerings og adhæsionsmolekyler

Molekyler nødvendige for T-celle aktivering:
1. TcR
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2.CD3 komplekset bestående af en ε- + δ-kæde og en γ- + ε-kæde med tilknyttet cytoplasmatisk hale indeholdende ITAMs
samt den cytoplasmatisk dimer af ζ-kæder med ITAMs.
3. CD4 der binder til MHCII og CD8 der binder til MHCI
4. CD 45 (leukocyt common antigen), en tyrosin phosphatase der aktiverer Lck og Fyn.
5. Lck der er associeret med CD4 og CD8 og Fyn der er associeret med ζ-kæderne. Begge aktiverer ITAMs og Lck
desuden ZAP-70, hvorved den intercellulære signalkaskade initieres.

2c. Antigenspecifikke receptorer III: MHC
1.

Karakterisere Major Histompatibility gene Complex (MHC) ved en kort beskrivelse af funktionelle og
strukturelle karakteristika for henholdsvis klasse I og klasse II

MHC komplekset udgøres af omtrent 7⋅106. bp. Generne for α- og β-kæderne i MHCII er indeholdt i komplekset medens
generne for β2-microglobulin og den invariante kæde findes på separate kromosomer.
Der findes tre klasser af MHCI α-kæder; HLA-A,B,C og der er ligeledes 3 par af MHCII α- og β-kæde gener; HLADR,DP,DQ. Der findes i mange haplotyper et ekstra β-kæde gen i HLA-DR, som kan parres med HLA-DR α-kæden.
Den særlige kombination af MHC alleler på et kromosom kaldes for MHC haplotypen eller vævstypen.
Herudover findes der i MHC komplekset gener for TAP (transporteren), proteasomet (LMP-genet) for tapasin samt DM
gener, hvis produkters funktion er at katalysere peptidbinding til MHCII . Herudover findes et væld af andre gener, som
har betydning i immunresponset.
Transkription af MHCkompleks gener stimuleres af IFN-α og β, samt IFN-γ der aktiverer CIITA (MHC class II
transactivator).

MHC klasse I består af α1-3-kæder samt β2-microglobulin. Den største variabilitet i aminosyresekvenser ses svarende til
α1 og 2-kæderne som har kontakt med antigenet.
MHC klasse II består af α1-2 - og β1-2 -kæder, og den største variabilitet ses i α1 - og β1 -kæderne.
2.

Redegøre kort for den genetiske opbygning af MHC regionen med flere loci, der koder for MHC klasse I og II
molekyler, og forekomsten af mange alleler for de fleste loci (polymorfi)

MHC-komplekset er opbygget med flere loci, der koder for MHC klasse I og II og disse loci er desuden polymorphe,
hvorved forstås at der ses variationen i et enkelt locus indenfor samme art. Dette betyder også at et individ højst
sandsynligt vil være heterozygot i disse loci, hvorved polymorphismen har mulighed for effektivt at fordoble antallet af
MHC der udtrykkes på overfladen af et individs celler.
3.

Redegøre kort for hvorledes polymorfien har konsekvenser for MHC molekylernes peptid-bindende "site" og
dettes specificitet

Se under 2.
4.

Angive, hvor mange klasse I, henholdsvis klasse II, molekyler hver enkelt celle kan udtrykke, idet man antager,
at hvert locus p.gr.a. polymorfi'en er repræsenteret ved to alleler (heterozygoti)
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Med 3 MHCI gener og 4 MHCII gener (4, idet der for mange haplotyper findes et ekstra β-kæde gene) kan et individ, når
der tages højde for fordobling gennem polymorphisme udtrykkes 6 MHCI og 8 MHCII. (Se iøvrigt under 1)

5.

Redegøre for, hvilke celler der udtrykker henholdsvis MHC klasse I og II

MHC I udtrykkes på alle nucleate celler, særligt stærkt på T-celler samt på B-celler, makrofager, andre
antigenpræsenterende celler og neutrophiler.
MHCII udtrykkes kun på B-celler, makrofager og andre antigenpræsenterende celler samt på thymus epithel celler.

6.

Diskutere MHC klasse I, henholdsvis klasse II, molekylernes rolle i antigen processering og præsentation og
herunder kunne redegøre for, at MHC klasse I molekyler fortrinsvis præsenterer endogene antigener, mens
MHC klasse II fortrinsvis præsenterer exogene proteiner

MHCI
1. Binder proteiner nedbrudt i cytosolen. MHCI bliver samlet i ER og bliver kun endeligt foldet såfremt det binder antigen,
hvorvefter det kan forlade ER. Calnexin, calreticulin og tapasin fungerer som chaperoner under samlingen. TAP
transporterer peptidfragmenter fra cytosol til ER.
2. Aktiverer CD8 T-celler der kan eliminere den inficerede celle.
MHCII
1. Binder proteiner i endocytotiske vesikler. Proteinbinding i ER forhindres ved blokering af paratopen i ER med den
invariante kæde, som fraspaltes af proteaserne i proteasomet.
Efter proteolyse sidder en del af den invariante kæde, CLIP fragmentet, tilbage og blokerer paratopen. HLA-DM
katalyserer dissociation af CLIP fra paratopen.
HLA-DO inhiberer normalt HLA-DM, med ved inflammation overvindes denne inhibition ved induction af HLA-DM
transcription.
2. Aktiverer CD4 T-celler som aktiverer makrofager således at de eliminerer intracellulære bakterier de er inficeret med og
stimulerer B-celler til immunoglobulin sekretion.
7.

Angive i grove træk, hvorledes det peptid bindende "site" fremkommer i MHC, herunder at TcR genkender
både peptid og MHC

Se under 1.
8.

Redegøre kort for den peptid bindende specificitet af MHC, herunder at MHC ikke kan skelne mellem selv og
fremmed

Peptider der binder til MHCI er korte (8-10 aminosyrer), hvorimod de er længere for MHCIIs vedkommende .
Aminosyrernes sidekæder binder til anchor residues i paratopen som har en bred specificiet hvorfor MHC kan binde et
bredt spektrum af peptider og derfor også kan binde selvpeptider
9.

Redegøre for, hvad der forstås ved MHC restriktion

T-cellers antigen genkendelse er afhængig af tilstedeværelsen af et specifikt MHC molekyle idet TcR og MHC V-region
bringes i kontakt ved interaktionen. Herved er T-cellens antigen specificitet underlagt MHC genotypen, et fænomen som
kaldes for MHC restriktion.
10. Redegøre for, at CD8 positive T celler er MHC klasse I restriktede, mens CD4 positive T celler er MHC klasse
II restriktede, herunder de funktionelle konsekvenser heraf
Se under 6
11. Redegøre for MHC molekylernes rolle i udviklingen (selektionen) af T celle repertoiret
Positiv selektion af T-celler er afhængig både af TcRs interaktion med MHCI & II samt co-receptorerne CD4s og CD8s
interaktion med samme. Co-receptoren den modne T-celle udtrykker er afhængig af hvilket MHC klasse på thymocytten
denne har været i kontakt med under modningen.
MHC molekyler udtrykkes af corticale celler i thymus (makrofager og dendritiske celler deriveret fra knoglemarven) under
T-cellernes modning og præsenterer selvantigen til disse. T-celler der reagerer på selvantigen elimineres v.h.a et apoptose
signal. Dette kaldes for negativ selektion.
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3. T celle responset og T celle aktivering
1.

Angive de vigtigste antigen-præsenterende celler (APC), deres karakteristiske egenskaber og lokalisation

Dendritiske celler:
De mature dendritiske celler udøver deres antigenpræsenterende funktion i T-celle zonerne i lymfoidt væv. De er de mest
potente antigenrepræsenterende celler i immunforsvaret, idet de kan optage opløselige antigener ved macropinocytose.
De stammer fra myeloide progenitorer i knoglemarven.
Immature dendriritiske celler findes i bindevævet under overfladeepithel og i de fleste organer. I huden kaldes de for
Langerhanske celler (disse må ikke forveksles med dentritiske epidermale γ:δ T-celler). De udtrykker lidt MHC I og II og
de mangler det co-stimulatoriske B7 molekyle, men er meget aktive i phagocytose af antigen (bruger DEC 205 receptoren)
og macropinocytose.
For at modnes og emigrere til de lymfoide væv kræver de et signal der kun er til stede ved inflammation.
De mature dendritiske celler findes i lymfoidt væv. De udtrykker meget MHC og har det co-stimulatoriske B7 molekyle,
men har tilgengæld mistet evnen til phagocytose. De secernerer chemokinet DC-CK, som tiltrækker T-celler.
Follikulære dendritiske celler er distinkte fra de andre denritiske celler, idet de præsenterer antigen som antigen:antistof
komplekser bundet til Fc og komplement receptorer for B-celler
Macrophager:
De aktiverede makrofager udøver deres antigenpræsenterende funktion i alle dele af lymfenuderne og er mindre potente
antigenpræsenterende celler end de dendritiske celler, idet de ikke kan optage opløseligt antigen. .
Stammer som de dendritiske celler fra myeloide progenitorer i knoglemarven.
Den immature form, monocytten cirkulerer i blodet, og modnes til makrofagen når den migrer ind i vævene. De findes som
de immature dendriritiske celler i bindevævet under overflade epithel og i de fleste organer.
Hvilende makrofager udtrykker få MHCII molekyler på overfladen og udtrykker desuden ikke B7. Induktion af disse
molekyler sker når microorganismer phagocyteres.
Macrophager har et stort antal receptorer for komponenter af microorganismer (f.eks LPS), bl.a. mannose receptoren og
scavenger receptoren. Disse receptorer er nødvendig for induktion af co-stimulatorisk aktivitet, idet B7 kun induceres ved
binding af komponenter af microorganismer. Induceres co-stimulation ikke af komponenter af microorganismer bliver
macrophagen anerg (aktiverings refraktær).
Dette forhold har den funktionelle betydning at macrofager f.eks ikke aktiveres af selvantigener. Konjungeres
selvantigener dog med bakteriel adjunvant kan dette føre til autoimmunitet, idet selvantigener får mulighed for at
internaliseres, og præsenteres på overfladen af MHCII molekyler. Disse selvantigener kan så genkendes af Th1 celler, der
stimulerer B-celler til Ig sekretion.
Macrophager i leveren (Kupffer celler) og macrophager i den røde pulpa i milten clearer døde og døende celler fra blodet,
hvorfor de internaliserer meget antigen. På trods af dette udløser de ikke autoimmunitet, idet de udtrykker meget lidt
MHCII på overfladen
Macrofager aktiveres af CD4 Th1-celler til at eliminere intercellulære bakterier de er inficeret med Såfremt de er blevet
aktiveret og udtrykker B7 kan de stimulere naive T-celler til proliferation og differentiering (receptoren for B7 er CD28 og
CTLA-4).
B-celler
B-cellerne udøver deres antigenpræsenterende funktion i folliklerne.
De præsenterer effektivt opløselige antigener, idet de jo gennem deres Ig netop er egnet til netop dette. Bundet antigen:Ig
internaliseres og præsenteres på overfladen af MHCII.
Som makrofagerne kræver de stimulation med komponenter af microorganismer for at udtrykke B7 (de har 2 former; B7.1
og B7.2, hvis funktionelle distinktion endnu er uafklaret).
2.

Gøre rede for, hvorledes APC processerer og præsenterer exogene antigener for CD4 positive Th celler
forbindelse med klasse II molekyler (se også pkt. 2b.3, 2c.6,7,9,10)

Se under 2c6
3.

Gøre rede for, hvorledes APC (specielt interdigiterende dendritiske celler) processerer og præsenterer
endogene antigener som peptider i forbindelse med klasse I molekyler for CD8+ T celler

Se under 2c6
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Gøre rede for, hvorledes den cellulære interaktion mellem CD4+ Th celler og APC fører til en indbyrdes
aktivering af de involverede celler, med særligt henblik på de signaler, der er nødvendige for den optimale
aktivering af T cellen (signal 1 = det specifikke signal efterfulgt af signal 2 = det kostimulatoriske signal),
herunder kostimulatoriske molekyler (eks.: B7 1 eller 2 og CD28/CTLA-4, CD40 og CD40L),
adhæsionsmolekyler (eks.: ICAM-1, LFA-1, CD 2, LFA-1) samt interleukiner og deres receptorer (eks.: Il-1,
TNFα, Il-12, IFNγ)

Det specifikke signal for aktivering af CD4 Th-cellen udgøres af MHCII:antigen:TcRkomplekset:CD4 komplekset
Bindingen af MHC:peptid komplex til TcR co-stimuleres i første omgang af CD4 co-receptoren; men for at opnå klonal
expansion må T-cellen co-stimuleres med større kraft. Dette sker ved at APC-cellens B7.1 eller B7.2 bindes til CD28 eller
til CTLA-4 der udtrykkes af aktiverede T-celler. Den aktiverede celle syntetiserer IL-2 og IL-2 højaffinitetsreceptorer, der
får cellen til at dele sig to-tre gange i døgnet. Aktivering fører desuden til expression af CD40 ligand.
Cytokiner :
1. TNF-α secerneres af Th1 og Th2-celler og kan aktivere macrophager. aktiverer endothelet og øger permeabiliteten.
Dette fører til feber og indgår i akut fase responset samt stimulerer produktion af IL-6 der fører til akut-fase protein
produktion.
2 IL-4,5,6 secerneres af Th2-celle og aktiverer B-celler
3. IL-10 secerneres af Th2-celler og inhiberer macrophager
3. IFNγ secerneres af Th1-celler, aktiverer macrophager og inducerer ekspression af MHC ved at aktivere CIIA.
4. IL-12 secerneres af macrophager og inducerer differentiering af Tho- til Th1-celler.
Adhesionsmolekylerne:
Binding af T-celler til andre celler kontrolleres af en række adhæsionsmolekyler på T-cellens overflade. Disse består
hovedsagelig af selektiner (CD62L,P,E) og integriner, der er medlemmer af immunoglobulinfamilien. Det er interaktionen
mellem L-selektin og GlyCAM-1 der binder naive T-celler til lymfoide væv. Mellem APC celler og T-celler i lymfeknuder
er det på T-cellen: LFA-1, CD-2 & ICAM-1, og på APC celler: ICAM-1, ICAM-2, LFA-1 og LFA-3, der indgår i
bindingen. Bindingen øger kontakttiden og giver T-cellen mulighed for at ”scanne” de præsenterede MHC-peptid
komplexer. Ved genkendelse vil LFA-1 undergå konformationsændringer som øger bindingaffiniteten for ICAM-1og
ICAM-2.
Integrinet LFA-1 er det vigtigste adhesionsmolekyle under T-celle aktiveringen. Det udtrykkes på på antigenpræsenterende
celler og T-celler og bindes til receptorer af immunoglobulin superfamilien ICAM 1 og 2 som findes på endothel og
antigen præsenterende celler.
LFA-I bindes til ICAM-3 på T-cellen hvis det findes på den antigenbindende celle. CD2 (Ig supefamilien) bindes til
LFA-3 på den antigenpræsenterende celle.
5.

Angive, at den i pkt. 4 nævnte udvikling kun kan finde sted i de T celle afhængige områder i et perifert
lymfoidt organ (oftest lymfeknuder), og at den dendritiske celle er den mest effektive APC i denne forbindelse

6.

Angive, at den i pkt. 4 nævnte udvikling kun kan finde sted i de T celle afhængige områder i et perifert
lymfoidt organ (oftest lymfeknuder), og at den dendritiske celle er den mest effektive APC i denne forbindelse
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7.

Angive, at den optimale aktivering af den CD4+ T celle fører til klonal ekspansion og differentiation

8.

Angive, at konsekvensen for en CD4+ T celle af en antigen præsentation uden kostimulatoriske signaler kan
være deaktivering/anergisering

9.

Angive a) at APC/T celle interaktion kan føre til aktiverede hhv. Th1 og Th2 subtyper, b) de centrale
interleukiner (Il-4, IFN g, Il-12 og Il-10), som bl.a. fører til udviklingen af denne polarisering af T cellernes
respons, og c) Th1 og Th2 cellernes egne interleukin profiler (se også 1.3).

10. Kort diskutere karakteren af de immunresponser, der domineres af hhv. Th1 og Th2
Th1-celleresponset:
Immunresponset er først og fremmest rettet mod destruktion af intracellulære pathogener levende i macrophag vesikler.
Th1-cellen genkender antigen stammende fra intracellulære vesikler bundet til MHCII, og secernerer IFN-γ som aktiverer
macrophagen, hvorved de infictiøse vesikler fusionere med phagolysosomet. Kronisk inficerede macrophager kan miste
deres evne til at eliminere pathogen. Disse udtrykker Fas receptoren og kan elimineres af Th1-celler der gør dem
apoptotiske ved at afgive Fas-ligand
Eksempler på intracellulære pathogener er Mycobakterier, Listeria, Chlamydia og parasitterne Leishmania donovani og
Pneumocystis carinii.
Ud over ovenstående virkningsmekanisme secernerer Th1-celler cytokiner der inducerer T-celle og macrophag
proliferation, inducerer macrofag diapedese ind i vævene og akkumulation af macrophager i infektionsfocus.
Aktiverede macrophager kan ud over at phagocytere Antistof coatede bakterier også afgive toxiske mediatorer der gør dem
i stand til at angribe større extracellulære pathogener som f.eks orme (det er dog primært eisonofiles opgave at eliminere
parasitter). Dette sker på bekostning af vævsdestruktion.
Th2-celleresponset:
Immunresponset er humoralt og er rettet mod antistofproduktin mod extracellulære pathogener.
Når en Th2-celle genkender antigen bundet til MHCII på B-cellen associeres det primære receptorkompleks
(MHCII:antigen:TcRkomplekset:CD4 komplekset) samt de sekundære
receptorkomplekser (CD40L:CD40, LFA1:ICAM1). Herefter secernes IL-4,5,6 som stimulerer proliferation og
uddifferentiering af B-cellen til en Ig secernerende plasmacelle. Det i sidste ende producerede antistof afhænger af hvilket
cytokin B-cellen er stimuleret til differentiering af, idet der sker isotype switching.
11. Kort gøre rede for, at nogle af de ændringer af overflademolekyler, som T celler (CD4+ såvel som CD8+)
undergår under aktiveringen (eks.: L-selektin ned, LFA-1 op og VLA-4 op) betyder, at de ikke længere
vandrer til lymfekirtler, men ud i de perifere (non-lymfoide) væv
L-selectin på naive T-celler bindes til vasculære adressiner ( f.eks GlyCAM1) hvilket er ansvarligt for at de homer til
lymfeknuderne. De kan dog ikke migrere over endotheliale barrierer medmindre de udtrykker integriner (VLA-4 og LFA1). Disse opreguleres når T-cellen aktiveres hvorved den homes til infektionsfocus. (Dette er naturligvis ikke nogen rigtig
forklaring idet integrinerne jo f.eks. også er nødvendige for at T-cellerne kan migrere gennem endothelet, når de skal ind i
de lymfoide væv...).
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12. Angive, at hvilende CD8+ T celler kan aktiveres til specifikke cytotoksiske T celler (se også infektionsforsvaret
afsnit 7)
13. Angive, at aktivering af T celler fører til fremkomsten af såvel effektor celler (Th1, Th2 og CTL) som
(primede) hukommelsesceller
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4. B celle responset og B celle aktivering
B celle responset mod T celle uafhængige antigener
1.

Kort karakterisere de to typer af T celle uafhængige antigener med hensyn til a) karakteristiske molekylære
træk, b) almindelig forekomst (oprindelse), c) måden hvorpå B cellen stimuleres, d) de antistoffer (Ig klasse og
klonalitet), som produceres:

De thymusuafhængige antigener er bakterielle antigener, der er to typer af TI-antigener: TI-1 og TI-2 og de har det
fællestræk at de kan stimulere B-celler uden T-celleaktivering. TI-1 antigenerne kaldes for B-celle mitogener og kan
aktivere både naive og modne B-celler; mens type 2 kun stimulerer allerede modne B-celler.
Strukturelt består TI-1 antigener af bakterielle polysaccarider, protein polymerer og lipopolysaccarider. TI-1 antigener i
høj koncentration aktiverer B-cellen direkte ved polyklonal aktivering.
TI-2 antigener består af cellevægsstrukturer og repetitive kapsulære polysaccarider. TI-2 antigener aktiverer især B-1
celler med CD5 receptorer, ved crosslinking af immunoglobuliner på B-celler. B-1 cellerne secernerer IgM som binder til
polysaccaridkapslen og aktiverer komplement. For lidt crosslinking fører ikke til aktivering, for meget fører til celleanergi.
TI-2 fører ikke til polyklonal aktivering.

B celle responset mod T celle afhængige antigener
2.

Gøre rede for, at B celler, når det drejer sig om T celle afhængige antigener (proteiner), må have både
specifikke (signal 1) og uspecifikke/kostimulatoriske signaler (signal 2) for at opnå optimal stimulering til
proliferation (klonal ekspansion) og differentiation (udvikling til antistof-producerende plasmaceller)

Det første signal der er nødvendigt for B-celle aktivering kommer gennem antigenreceptoren. Det andet signal der er
nødvendigt kommer fra T-cellerne, som bindes til antigenpræsenterende B-celler ved MHC:MHC, LFA-1:ICAM-1 og
CD40:CD40L kobling. Antigenreceptoren internaliseres ved receptormedieret endocytose og intracellulært nedbrydes
antigenet og præsenteres koblet til MHC komplex på cellens overflade. Når cellerne er koblet aktiveres B-cellen ved
cytokinsignalering med IL-4 fra T-cellen – det er denne cytokine stimulering der fører til produktion af antistoffer. Tcellen secernerer desuden IL-5 og IL-5 der indgår i dannelsen af primære foci og uddiferentierng til plasmaceller. B-celle
coreceptorkomplex CD19:CD21:CD81 forøger cellens sensitivitet for antigen og forøger dermed sandsynligheden for at
cellen modtager sit specifikke signal.
3.

Gøre rede for, at B celler modtager deres første (antigen-specifikke) signal gennem binding af antigen til mIg
og signaltransduktion gennem Igα og β kæderne

Se afsnit 2a: antistoffer
4.

Gøre rede for, hvorledes B cellen modtager kostimulatoriske signaler gennem kooperation (kontakt) med en
allerede aktiveret Th celle. Herunder, at aktivering finder sted dels gennem kostimulatoriske molekylepar
(f.eks. CD40 og CD40L), gennem adhæsionsmolekyler og endelig via en række soluble mediatorer (cytokiner).
De vigtigste overflademolekyler og mediatorer skal kunne nævnes

Kostimulationen sker ved at der frigives IL-4 og IL-5, samtidig med at der dannes bindinger mellem LFA1 og ICAM-1
og mellem CD40 og CD40ligand.
5.

Gøre rede for de molekylære mekanismer bag specificitetsfællesskabet mellem B cellen og den koopererende T
celle som bl.a. involverer a) at en epitop på det native protein bindes til B cellen v.hj.a. dennes specifikke mIg,
b) som dernæst medierer internalisering af det resulterende antigen/antistof kompleks, c) at antigenet
processeres og præsenteres på B cellens overflade v.hj.a dennes MHC klasse II molekyler og endelig d) at T
cellens antigen receptor (TCR) genkender (er specifik for) det således dannede peptid-MHC-kompleks

Se under 2
6.

Angive, at B cellen på grund af sin specifikke BCR kan være 103-4 gange så effektiv som andre APC m.h.t.
antigen præsentation

Det kan den sørme…
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7.

Angive den anatomiske lokalisation, hvor T-B kooperationen finder sted T-B kooperationen finder sted i Tcellezonen af lymfeknuderne, hvor antigenpræsenterende B-celler kobles til T-celler og danner primære foci.

8.

Gøre rede for a) at CD 40 og CD40L kontakt er nødvendig for klasseskift (fra mIgM og mIgD til sIgG, A, M og
E) og b) den sammenhæng, der gør sig gældende mellem de i mikromiljøet dominerende cytokiner og den sIg
klasse, plasmacellerne producerer

TH2 –cellen adhærerer til B-cellen og syntetiserer IL-4 og CD-40L. Herefter bliver T-cellens cytoskeleton polariseret imod
B-cellen. IL-4 frigøres i rummet mellem de to celler. IL-4 og CD-40 fører til klonal expansion. Nogle af de i de primære
foci aktiverede B-celler uddifferentieres til plasmaceller.
Isotypeswitching kræver CD40-L og cytokinstimualtion. Swithingen forudgåes af aktivering af Heavy Chain gener i Cregionen og splejsning af mRNA. Cytokinerne er IL-4, IL-5, IFN-χ, TGF-β samt IL-5.
Affinitetsmodningen stimuleres i germinalcentrene. Germinalcentrene dannes en uges tid efter stimulation med antigen. Bcellerne kan enten vandre til de medullære strenge hvor de bliver til plasmaceller, eller til de primære follikler hvor de
uddifferentieres til germinalcentre. Disse celler bliver til store lyse centroblaster og centrocytter, der vanrer ud i det
follikulære dendritiske cellenetværk. Rundt om disse ligger uspecifikke B-celler der danner kappezonen (mantle zone).
9.

I grove træk gøre rede for affinitetsmaturationen, og angive, hvor denne proces finder sted

Affinitetsmaturation er den øgning af et antistofs affinitet der finder sted når under det humorale immun respons. Den er
særlig effektiv ved sekundært immunrespons og finder sted i germinalcentre i lymfoide væv Der sker hypermutation og
selektion af immunoglobuliner med høj affinitet.
10. Karakterisere forløbet af et primært hhv. sekundært antistofsvar med angivelse af de typiske forskelle
(latenstid, Ig klasse sammensætning, affinitet, produktionens størrelse, og antistoffernes halveringstid)
Primært respons: lav affinitet af antistoffer, lav somatisk hypermutationsrate, IgM (t½ 10 dage)>IgG(t½ 7-21 dage),
frekvens af specifikke B-celler 1:104-5
Sekundært respons: : høj affinitet af antistoffer, høj somatisk hypermutationsrate, IgG og IgA(t½ 6 dage), frekvens af
specifikke B-celler 1:103

11. Angive, at immunsvar kan variere som følge af individ forskelle, antigen forskelle samt forskelle på
antigenernes fysiske tilstandsform, mængde og applikationsmåde
12. Redegøre for, hvad der forstås ved adjuvans, samt angive mulige/sandsynlige virkningsmekanismer for
sådanne stoffer
Adjuvans er stoffer som øger immunogeniteten af antigener. De er ikke fast bundne til antigenet, og indgår kun i
den primære immunisering. På disse to punkter adskiller de sig altså fra protein carriermolekyler.
De kan eksempelvis virke ved at omdanne opløste immunogener til partikulært materiale, der er nemmere at
optage for antigenpræsenterende celler. Desuden kan adjuvans være af bakteriel oprindelse og dermed øge
immunogeniteten af et antistof. Generelt kan man sige at adjuvans forøger makrofagernes antigenoptag ofte ved
micelledannelse.
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5. Tolerance
1.

Redegøre for begreberne: a) "immunologisk tolerance", b) tolerance overfor egne antigener "(autotolerance)"
og overfor fremmede antigener samt c) central og perifer tolerance""

Immunologisk tolerance: Manglende evne til at respondere på antigen.
Autotolerance: Manglende evne hos lymfocytter til at respondere på selvantigen.
Central tolerance: Tolerance udvikling hos immature lymfocytter i de centrale lymfoide organer
Perifrer tolerance: Tolerance udvikling hos mature lymfocytter i de perifrere væv.
2.

redegøre for, at immunologisk tolerance er antigen specifik, og at det er resultatet af en proces hvorunder T- og
B celler udsættes for det specifikke antigen under omstændigheder, som fører til, at celler med specificitet for
det pågældende antigen fysisk deleteres eller funktionelt inaktiveres (anergiseres)

Immunologisk tolerance er antigen specifik Således elimineres lymcofytter der responderer på selvantigen under deres
udvikling. Dette sker ved klonal deletion som er forskellig for B-celle og T-celle populationer.
For B-celler kan clonal deletion ske på 2 måder:
Responderer den immature B-celle under dens udvikling i knoglemarven på et opløseligt (selv)antigen anergeniseres den,
hvilket vil sige at den inaktiveres således at den ikke kan respondere på antigen, men den undergår kun apoptose, hvis den
møder en CD4 Th-celle (apoptasesignal gennem Fas).
Møder den tilgengæld et multivalent (selv)antigen f.eks iform af proteiner på en celleoverflade, undergår den apoptose.
B-celler bliver til stadighed produceret i knoglemarven. Deres overlevelse i periferien er begrænset til et par dage, med
mindre de modtager et overlevelsessignal fra follikelceller og kan i det tilfælde leve i 1-2 måneder. Memory B-celler lever
længere, men kræver også et overlevelsessignal.
For T-celler gælder det at antigener der findes i stor mængde i periferien optages af macrophager og dendritiske celler og
præsenteres for immature T-celler i thymus som herefter undergår apoptose safremt de kan respondere på selvantigenet.
Tolerance for selvantigen udvikles i føtallivet.

3.

redegøre kort for de omstændigheder, som fører til tolerance (lymfocyttens udviklingsstadie, den antigen
præsenterende celle, den anatomiske lokalisation m.v.)

Se under 2.

T celle tolerance
4.

Redegøre for, at T cellernes umodne forstadier i thymus (thymocytter) undergår central toleranceinduktion på
basis af deres T celle receptorer

Positiv selektion af T-celler er afhængig af association af både TcR og co-receptoren med MHC.
Vævsceller udtrykker ikke B7 eller andre co-stimulatoriske molekyler, hvorfor de kan inducere tolerance.
Det er kun antigener der repræsenteres i en sufficint mængde til T-cellen der bevirker positiv selektion af denne
5.

Redegøre for at thymocytten selekteres for dens evne til at kunne genkende - med lav affinitet/stabilitet - det
pågældende individs egne MHC molekyler (positiv selektion) uden dog at kunne genkende eventuelle selvpeptider præsenteret af samme MHC med høj affinitet/stabilitet (negativ selektion)

T-cellen selekteres i første omgang efter dens evne til at genkende selv MHC præsenteret af epitheliale celler i cortex af
thymus. Celler der ikke genkender selv MHC udvikles aldrig videre til dobbelt positive T-celler, og dør efter 3-4 dage. Tceller som reagere på selvantigen præsenteret af dendritiske celler og macrophager i den corticomedullære zone undergår
apoptose, negativ selektion.
For CD8 celler ved man at bindingsinteraktionen mellem TcR og antigenet er af afgørende betydning for selektionen;
Antigen med for svag eller for stærk evne til at binde til TcR leverer et enten for svagt eller for stærkt signal til T-cellen,
hvilket i begge tilfælde vil lede den til apoptose. Dette kan virke paradoksalt i det der på denne måde selekteres T-celler
der potentielt kan reagere på selvantigen, men de fleste selvantigener udtrykkes i periferien i så små mængder at de ikke
vil kunne udløse et T-celle respons (men dette er selvfølgelig på en måde en cirkelslutning. Der findes i virkeligheden ikke
en samlet teori for hvordan negativ og positiv selektion i praksis finder sted).
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6.

Angive, at positiv selektion finder sted på epithel celler i cortex, mens negativ selektion finder sted på
denditiske celler og makrofager i den corticomedullære"" zone

7.

Angive, at kun en ringe fraktion af thymocytterne overlever begge selektionsprocedurer, modnes og forlader
thymus som naive (ikke tidligere aktiverede) T celler, der genfindes i blod og perifere lymfoide organer

8.

Anføre, at ikke alle potentielt autoreaktive T celler deleteres i thymus, og redegøre kort for de mekanismer, der
perifert opretholder tolerance på trods heraf

Se under 5.
B celle tolerance
9.

Redegøre for, at B celler, som kan reagere med selv-antigener med høj aviditet (f.eks. gennem krydsbinding til
andre cellers overflademolekyler) deleteres, mens B celler, som kan reagere med selv-antigener med lavere
aviditet (f.eks. gennem binding til molekyler i opløsning), funktionelt inaktiveres (anergi)

Responderer den immature B-celle under dens udvikling i knoglemarven på et opløseligt (selv)antigen dvs. et antigen med
høj affinitet anergeniseres den, hvilket vil sige at den inaktiveres således at den ikke kan respondere på antigen.
Responderer den immature B-celle på et multivalent (selv)antigen dvs. et antigen med høj aviditet, f.eks iform af proteiner
på en celleoverflade, undergår den apoptose.

10. Redegøre for, at en B celle for at kunne gennemføre isotypeskift og affinitetsmodning skal kooperere med en T
celle (se B celle svaret). Er de selv-reaktive T celler deleterede eller anerge udebliver hjælpen, og de høj-affine
antistoffer produceres ikke
B- celler kan ikke proliferere eller uddifferentieres med mindre de stimuleres af en Th2-celle i T-cellezonerne af det
lymfoide væv.
Th2-cellen udskiller IL-4,5,6 som stimulerer proliferation og uddifferentiering af B-cellen til en Ig secernerende
plasmacelle. Proliferationen sker i løbet af ca. 5 dage, hvor der opstår et primært B-celle focus i T-celle zonerne.
Det i producerede antistof afhænger af hvilket cytokin B-cellen er stimuleret til differentiering af, idet der sker isotype
switching grundet induction af DNA rearrangering. For at isotype switching overhovedet kan ske skal CD 40L være til
stede på Th1-cellen.
Som noget specielt kan Th1-celler også inducere isotypeswitching ved stimulation med IFN-γ som favoriserer dannelse af
IgG3 og IgG2a.
11. Anføre, at tærskelen for at inducere T celle tolerance som regel er lavere end den, der gælder for B celler

In vivo induktion af tolerance

12. Redegøre kort for, hvorledes in vivo tolerance-induktion kan opnås (administrationmåden, antigenets
tilstandsform, meget høje doser, meget lave doser, m.v.)
In vivo tolerance induction kan opnås ved:
1. Oralt indgivet antigen. Dette vil prime Th1-celler og på denne måde undertrykke et humoralt Th2-medieret respons på
antigen
2. Intravenøst indgivet antigen i opløselig form som vil inducere anergi af Th1-celler

13. Diskutere de terapeutiske muligheder i forbindelse med in vivo induktion af tolerance
Induceret tolerance i terapeutisk øjemed findes i behandlingen af allergikere. Som tidligere nævnt kan Th1 celler inducere
isotypeswitching ved stimulation af B-cellrmed IFN-γ. IFN-γ inhiberer desuden produktionen af IgE. Antigener som
selektivt kan drive et IgE respons kaldes for allergener. Ved gradvist at øge doseringen af et antigen der fremkalder
mastcelleaktivering ved binding til IgE kan man skifte responset fra et Th2 IgE domineret respons til et Th1 IgG domineret
respons. Patienten vil nu blive desentiziteret idet allergener vil bindes til IgG istedet for IgE. Dette kan dog også ses som et
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eksempel på immunisering.
Oralt indgivet antigen kan bruges til at inducere tolerance for selvantigener ved autoimmune sygdomme. Når antigenet
indtages oralt har det kun et lille pathogent potentiale, idet immunresponset i den intestinelle ikke er særlig potent.
Indenfor rheumatoid arthritia og multipel sclerose har man forsøgt sig med denne form for toleranceinduktion, indtil videre
kun med en marginal effekt.
Intravenøst indgivet antigen kan ligeledes hæmme det inflammatoriske respons, men indtil videre har det ikke fundet
terapeutisk anvendelse, idet der jo altid vil være risiko for anafylakse.
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6. Komplement
1.

Beskrive komplementsystemet i korte træk, herunder angive, at komplement består af en række forskellige
proteiner (C1 - C9, faktor B, D m.v), som er tilstede i normalt serum og aktiveres i bestemte sekvenser, samt af
frie og cellebundne regulatoriske proteiner

Funktionen af komplementssytemet er at facilitere optag og destruktion af patogener for phagocytiske celler, som har
complement receptorer CR type 1-5.
Komplementsystemet består af en række af proteiner 1-9, B & D, der i rækkefølge aktiveres ved proteolyse. Der er tre
forskellige pathways der fører til aktivering: Klassisk, MBL og alternativ pathway. Forskellen ligger i den udløsende
mekanisme og de indgående proteiner.

2.

Redegøre for, hvorledes komplementsystemet kan aktiveres (klassiske vej, alternative vej og lektinvejen), og
hvorledes denne aktivering er selvforstærkende (kaskadereaktion)

Klassisk: Indledes ved binding af et antigen:antistof komplex til C1q (som er et globulært collagenlignende molekyle
koblet til C1r og C1s). C1q kan binde IgG og IgM på celleoverflader; men ikke i opløsning. Dette fører til aktivering af
C1r som har enzymatisk effekt. C1r kløver C1s som herved omdannes til en aktiv serin protease. Aktiveret C1s kløver C4
til C4a og C4b, som bindes til cellens overflade. C4b bindes til C2 som kløves af C1s til C2a og C2b. heraf dannes
C4b,C2b komplexet. C4b,C2b komplexet er en aktiv C3 convertase som kløver C3 til C3a og C3b, som binder til cellen
eller til convertasen selv. De små fragmenter af C3, (C4) og C5 er mediatorer af inflammation.
MBL: Indledes ved at mannosebindende lectin bindes til patogen på celleoverfladen og C-4 aktiveres af MBL,
MASP-1 og MASP-2.
Alternativ: Indledes som forstærkning af den klassiske pathway. C3b på celleoverfladen kan binde faktor B. Bundet faktor
B kan derefter kløves af plasma proteasen faktor D. Udbyttet bliver Ba og Bb. C3b, Bb komplexet er en C3 convertase,
som kan kløve flere C3 molekyler. Noget af det herved dannede C3b bindes til C3b2Bb som er en C5 convertase, der deler
C5 i C5a (mest potente inflammator) og C5b (initierer dannelse af membran-attackkomplex).
3.

Redegøre for, at komplementsystemets funktion - i fravær af aktiverende stimuli - er nøje reguleret af
inaktiverende proteiner

Det første punkt i reguleringen af komplementaktivering er plasma proteinet C1inhibitor C1INH som binder det aktive
C1r:C1s og dissocierer det fra C1. Dermed begrænses den tid hvor C4 og C2 kan kløves.
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Det andet trin fjerner C2b fra C4b,C2b komplexet ved hjælp af C4bindende protein (C4BP) og decayaccelerating factor
(DAF). På cellens overflade findes membran cofactor protein (MCP) der virker regulerende ved at desociere C3b fra
cellemembranen.
Endelig forhidrer membranbundet CD59 at membran-attackkomplexet færdigdannes ved at forhindre C9 i at bindes til
C5b,C6,C7,C8 komplexet.
4.

Redegøre for komplementfaktor C3's centrale rolle i den fuldstændige aktivering af komplementsystemet, som
fører til dannelsen af Membrane Attack Complex (MAC)

C3 indgår i det første trin i dannelsen af MAC. C3b bindes til C3b,2b eller C3b,Bb og danner de aktive C5 convertaser:
C4b,2b,3b og C3b2Bb. Herefter bindes C5 til C3b delen af C5 convertasen og kløves til C5b og C5a. C5b bindes til C6 og
C7. C5b,C6,C7 bindes til membranen via C7. C8 bindes til komplexet og insereres i cellemembranen. 10-16 C9 bindes til
komplexet og polymeriseres til en 10 nm membranpore.
5. Redegøre for, hvorledes komplement medvirker såvel i det uspecifikke som det specifikke forsvar imod virus,
bakterier og parasitter (se også afsnittet om infektionsforsvaret afsnit 7)

6. Redegøre for komplements medvirken ved opsonisering
Da phagocytiske celler ikke har Fcreceptorer for IgM kan de i stedet aktiveres ved binding af komplement C3b til deres
CR1 receptor. Også C4b har denne effekt men C3b er vigtigst da der er langt mere af den til stede.
Binding af iC3b til CR3 stimulerer direkte til phagocytose.
7. Redegøre for komplements medvirken i inflammation, herunder redegøre for dets betydning i patogenesen ved
visse inflammatoriske sygdomme (f.eks. immunkompleks sygdomme)
Se under 10.
8. Redegøre for defekter i komplementsystemet og dets reguleringsmekanismer, som kan føre til karakteristiske
patologiske tilstande
Sygdommen arvelig angioneurotisk ødem skyldes mangel på C1INH. Dette fører till spontan aktivering C2 og C4
fragmenter. C2a fragmentet kløves til C2kinin, som er meget vsoaktivt. Dette fører til omsvulming af. Dette kan føre til
kvælning ved afklemning af trachea. Behandles med C1INH.
Paroxystisk natlig hæmoglobinuri: Skyldes en somatisk mutation af det X-bundne gen for et enzym der fører til at hverken
CD59 eller DAF fungerer. Dette fører til intravasculær lyse af røde blodlegmer. CD59 mangel kan også føre til spontan
aktivering af komplementsystemet.
Mangel på C3 fører til en høj infektionsfrekvens
9. Angive, at komplements aktivering er afhængig af tilstedeværelsen af bestemte ioner, og at visse komponenter er
varmelabile
13. Beskrive et komplementbindingsassay
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7. Infektionsforsvaret

1.

Redegøre for begreberne uspecifik (innat, medfødt) resistens og specifik (adaptiv, immunologisk, erhvervet)
resistens

Den uspecifikke resistens er den medfødte mekanisme til bekæmpelse af fremmede antigener, den består af makrofager,
granulocytter, NK-celler, B-1 celler og komplementsystemet.
Den specifikke resistens er den erhvervede mekanisme til antigenbekæmpelse. Den består af B- og T-lymfocytter,
plasmaceller og cirkulerende antistoffer. Den kan desuden regulere det medfødte immunrespons.
2.

Redegøre for, at organismens modtagelighed for infektioner afhænger af genetiske faktorer (individuelle og
artsbetingede), alder, ernæringstilstand, hormonbalance m.v.

Miljø: Sammenhæng mellem Goodpasturelungehæmmoragi og rygning.
Genetisk: eksempelvis er der sammenhæng mellem atopi der medfører forhøjet IgE og flere loci på 11q og 5q.
Hormonbalance: mange autoimmunsygdomme har kønsbias. Denne forsvinder med kastraktion. Kvindesygdomme har
toppunkt i den fødedygtige alder hvor østrogen og progesteronproduktionen er højest.
Graviditet fører til immunsuppresion. Underernæring medfører et generelt forhøjet cortisolniveau.

Uspecifikke forsvarsmekanismer
3. Diskutere mikroorganismers muligheder for at overleve på hud og slimhinder samt for at penetrere disse
barrierer, herunder betydningen af overfladernes anatomiske opbygning og kemiske miljø samt sekretstrømme,
ciliefunktion, reflekser og den normale bakterieflora
De epitheliale infektionsbarrierer:
Mekanisk: tight junctions mellem epithelceller, longitudinalt airflow og væskeflow over epithelet, ciliære bevægelser af
mucus. Hostereflex.
Kemisk: Fedtsyrer i huden, enzymer i sved, spyt og tårer, pepsin, lav pH i ventriklen, antibakterielle peptider – cryptidine i
tyndtarmen.
Mikrobiologisk: normalflora konkurrerer om føden og producerer antibakterielle stoffer.
4. Redegøre i grove træk for værtens mulighed for at standse spredningen af indtrængende mikroorganismer ved
hjælp af 1) makrofager, neutrofile granulocytter og andre fagocyterende celler 2) NK celler, 3)
komplementsystemet, 4) den akutte (uspecifikke) inflammatoriske reaktion, 5) akutfase proteiner, interferoner og
andre tidligt inducerede cytokiner
Phagocytose ved genkendelse af overfladesekvens. Makrofager har mannosereceptorer for bakteriekapsler, de har
derudover Fc-receptorer som kan binde Fc-delen af immunoglobuliner bundet til ex. bakterier.
NK-celler kan lysere celler der ikke bærer MHC og celler der på overfladen bærer visse virale proteiner. De bærer ikke
antigen-specifikke receptorer; men er istand til at genkende en begrænset række af abnorme celler. De indgår desuden i
ADCC (antistofafhængig celle-medieret cytotoxisitet) som udløses af NK-cellens FcγRIII-receptorer som er specifik for
IgG1 og IgG3. ADCC er en metode til at udføre antigen-specifik cytotoxicitet v.h.a. effektorceller der ikke har en
egenspecificitet.
Komplementet medvirker ved opsonisering
Makrofagerne aktiveres af LPS i fagocyterede bakterier til at secernere cytokiner:
IL-1 aktiverer vasculært endothel og lymfocytter, og gør adgangen for effektorceller til vævet nemmere. Øger desuden
niveauet af IL-6.
IL-6 aktiverer lymfocytter, øger antistofproduktionen, giver feber og inducerer akut-fase protein produktion.
IL-8 Virker som chemotaktisk faktor for neutrofile granulocytter og øger effektorcellernes adgang til vævene.
IL-12 aktiverer NK-celler, favoriserer dannelse af TH1-celler.
TNF-α aktiverer endothel og øger vasculær permeabilitet, dette øger antistoffers, komplements og effektorcellers adgang
til vævene. Desuden øges lymfeflowet til de lokale lymfeknuder.
5. Beskrive, hvorledes defekter i de under pkt. 4 nævnte mekanismer indvirker på infektionsresistensen (se også
afsn. 9 om immundefekter)
1) Nedsat antigenpræsentation og direkte phagocytose 2) Defekter vil næsten kun indvirke på det innate immunforsvar,
hvis evne til at fagocytere mikroorganismer uden MHC og mikroorganismer er koblet til FcγRIII-receptorrespons ved
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opsonisering med IgG1 og IgG3 3) Mangel på C3 vil øge infektionsfrekvensen. Mangel på C1INH fører til arveligt
angioneurotisk ødem; men det vil ikke påvirke infektionsresistensen med mindre al komplementet blev opbrugt først 4)
Infektionen vil spredes mere inden det specifikke forsvar sætter ind 5) se foregående spørgsmål.
6. Angive, hvorledes behandling med steroider/glukocorticoider, cytostatika, røntgen o.a. samt anæstesi og
chocktilstande kan indvirke på infektionsforsvarets effektivitet
Effekten af infektionsforsvaret vil nedsættes. Behandling med steroider fører til binding af steroid til den intracellulære
steroidreceptor, som dissocieres fra Hsp-90 og komplexet krydser over kernemembranen, hvor det binder og aktiverer
genregulatoriske sekvenser opstrøms for gensekvensen. Der aktiveres herved optil 1% af cellens gener og effekterne
bliver:
Nedsat IL-1,3,4,5,8 TNF-α og GM-CSF. Dette fører til nedsat cytokinmedieret inflammation.
Prostaglandin og leukotrien nedsættes p.g.a. nedsat phospolipase A2 og COX-2.
Nedsat leukocytemmigration til vævene p.g.a. nedsat transkription af adhæsionsmolekyler.
7. Angive, hvorledes der i forløbet eller efterforløbet af en infektionssygdom kan foreligge nedsat resistens overfor
andre infektioner
P.g.a. øget cortisolkoncentration reduceres imflammationsreaktioner. Der kan ske ny infektion inden normalfloraen er
genoprettet. Ciliefunktionen i luftvejene kan være nedsat, eksempelvis ved pertussis. Influenza giver skader på
luftvejsepithelet.

Specifikke forsvarsmekanismer

8. Redegøre for antistoffers direkte antimikrobielle rolle ved 1) hæmning af adsorbtion, 2) agglutination, 3)
komplementmedieret lyse, 4) opsonisering og 5) antistof-afhængig cellemedieret lyse (ADCC)
1) hindrer binding til værtsceller 2) sammenkobler erythrocytter ved flere ens antigenbindingssites 3) aktiverer C1q 4)
medfører specifik opsonisering som efterføles af lysering eller phagocytose 5) aktivering af NK-cellens FcχRIII-receptorer
som er specifik for IgG1 og IgG3.
9.

Redegøre for antistoffers rolle ved neutralisation af virus og bakterielle toksiner

Ab:toxin medfører blokering af bindingssitet på toxin der dermed er inaktivt. Bakterier hindres i at adhærere til
værtsceller.
10.Redegøre for hhv. Th1 og Th2 cellers antimikrobielle rolle, og for hvorledes de to celletyper påvirker
udviklingen af det immunologiske respons gennem deres forskellige interleukin produktion (profil)
TH1-celler er CD4 celler som indgår i inflammation og aktiverer makrofager. TH0 stimuleres til udvikling til TH1 af : IL-12
og IFN-γ som afgives af makrofager og NK-celler. De inhiberes af IL-10.
TH2-celler er CD4 celler som indgår i aktivering af B-celler til antistofproduktion. De stimuleres af : IL-4 som afgives af
1.1 NK-celler og IL-6. De inhiberes af IFN-γ.
11. Redegøre for CD8+ cytotoksiske T cellers (CTL) effektormekanismer, for deres betydning ved intracellulære
infektioner og for deres interleukin produktion
Virusinfiscerede celler bindes til CTL ved hjælp af LFA-1:ICAM og MHC:MHC. Herefter polariseres cytoskeleton og der
dannes en slags kanal imellem cellerne hvor CTL afgiver granzym og perforin. Desuden aktiveres cellen til at undergå
apoptose ved binding af Fas-ligand til sin membranbundne Fas-receptor.
Deres interleukinproduktion er domineret af IFN-γ som blokerer viral replication. De producerer desuden TNF-α og TNFβ, der virker som lymfotoxiner.
12. Redegøre for, at T effektor celler under aktiveringen ændrer ekspressionen af adhæsionsmolekyler, hvorved
deres cirkulationsmønster ændres til fordel for perifere inflammerede/inficerede væv
Der udtrykkes på CTL LFA-1 (binder ICAM) og CTLA-4 (binder B7) og i vævene reguleres VLA-4 op og L-selektin ned.
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13. Diskutere forskellige immunreaktioners og -mekanismers betydning ved akutte infektioner med 1)
mikroorganismer, der udelukkende er ekstracellulære (de fleste bakterier), 2) mikroorganismer, der repliceres
intracellulært, men spredes ekstracellulært (de fleste virus) og 3) mikroorganismer, der giver anledning til latente
(intracellulære) infektioner (f.eks. herpes virus)
1) antistof 2) MHCII mod bakterier, MHCI mod virus, og IgG mod ekstracellulært spredende 3) (intet respons).
14. Gøre rede for, hvorledes mikroorganismernes patogenese (formering og spredning i værten) er bestemmende
for, hvilke immunmekanismer, der er optimale for langvarig og solid immunologisk beskyttelse.
Langvarig immunisering er ikke mulig hvis der forekommer antigen shift og antigen drift.
Virus: IgG og CTL
De fleste bakterier: IgG
Legionella, ricketsia, mycobakterier CTL og makrofager
Protozoer og svampe: IgG og makrofager, som afgiver cytotoxiske mediatorer.
Orme: makrofager og eosinofile granulocytter.
15. Redegøre for, hvorledes virus' genetiske (antigenetiske) stabilitet kan være afgørende for muligheden for at
opnå langvarig og solid immunitet
De må ikke have for høj mutationsrate, især ikke antigen shift og drift.
16. Diskutere infektionsresistensen hos patienter med 1) T celle defekter (f.eks. kongenit thymus aplasi og AIDS), 2)
B celle defekter (f.eks. kongenit hypogammaglobulinæmi)
Der findes flere former for hypogammaglobulinæmi, hos spædbørn ses forbigående gammaglobulinæmi, hvor det kun er
IgG der er nedsat. Dette er forskelligt fra Burtons X-linked hypogammaglobulinæmi hvor alle immuoglobuliner er
sænkede. Desuden ses IgA-mangel, der medfører forhøjet infektionsfrekvens af især øvre luftvejsinfektioner.
Hypogammaglobulinæmi patienter kan håndtere virusinfektioner. T celle defekte får kroniske infektioner med
intracellulære mikroorganismer. De kan ikke få co-stimuleret deres B-celler og er derfor ikke istand til at lave respons mod
thymusafhængige antigener.
17. Angive eksempler på, at immunreaktioner ved infektionssygdomme kan medvirke ved udviklingen af
patologiske processer såvel direkte forbindelse med det antimikrobielle respons som ved induktion/exacerbation af
autoimmune reaktioner
Type III og IV reaktioner, som omtales i kapitel 10
18. Redegøre kort for samspillet mellem det innate og det specifikke infektionsforsvar
Det innate forsvar udgør den første forsvarslinie, som dels sænker væksthastigheden og dels præsenterer det specifikke
forsvar for antigener som det kan rettes imod.
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8. Vaccination, serumprofylakse og -terapi
Aktiv immunitet og vaccination:

1.

Redegøre for begrebet "aktiv immunitet"

Vedvarende immunitet som følge af antigen immunisering med efterfølgende immunhukommelse.
2.

Redegøre for, at vaccination involverer en aktivering af det adaptive immunsystem, som finder sted under de
sikrest mulige omstændigheder, og som fører til en solid beskyttelse imod en udvalgt patogen
mikroorganisme/infektionssygdom

Ved injektion af antigen aktiveres et primært immunrespons. Vaccinen skal være sikker – ikke være årsagg til sygdom
eller død. Den skal virke beskyttende mod sygdom fra levende patogen. Den skal have langvarig virkning og inducere
neutraliserende antistoffer, der kan være essentielle for at hindre infektion af celler der ikke kan proliferere ex. Neuroner.
Der skal induceres T-celler da især de intracellulære patogener bedst bekæmpes med celle-medieret respons.
3.

Redegøre for forskellen mellem primære, sekundære m.v. immunresponser, samt diskutere hvorfor vacciner
bør indeholde epitoper, som aktiverer både B celler og T celler 10-25

Det primære immunrespons er det adaptive respons til initial eksponering med antigen. Den primære immunisering giver
både primært immunrespons og immunologisk hukommelse. Den primære immunisering varer ca. fem dage hvorunder der
finder proliferation, somatisk hypermutation og selektion sted i germinalcentrene.
Det sekundære respons skyldes en reeksponering med antigen. Det starter hurtigere, har højere affinitet end det primære
respons. Det er domineret af IgG; mens det primære respons er domineret af IgM.
B-cellerne producerer antistoffer ved møde med sit specifikke antigen, dette kræver dog ved møde med thymus-dependent
antigener at der sker T-celle co-aktivering, dette kaldes koblet genkendelse. Infektion med ekstracellulære patogener vil
være domineret af antistofrespons; mens intracellulære patogener vil føre til direkte aktivering af CD-8 T-celler.
4. Diskutere fordele og ulemper ved de nedennævnte vaccinetyper hvad angår bl.a.: immun respons
(humoralt/cellulært), sikkerhed, administration, størrelsen og antallet af de nødvendige doser samt pris:
• Vacciner indeholdende levende, virulenssvækkede mikroorganismer:
Fordel: Aktiverer CD-8 T-celler ved at producere virusprotein og aktiverer dermed flere relevante effektormekanismer.
Immumiteten minder meget om den naturligt erhvervede, og man kan nøjes med at vaccinere 1 gang.
Ulempe: Fare for at reversions mutationer fører til kraftig vækst af virus. Immunsupprimerede patienter kan udvikle
opportunistiske virulente infektioner.
• Vacciner, som indeholder hele dræbte mikroorganismer:
Fordel: Medfører et humoralt immunrespons, hvorfor det beskytter godt mod bakterielle infektioner
Ulempe: Dårligt cellulært respons, hvorfor der er dårlig beskyttelse mod virus.Hel-celle vaccine medfører rødmen af
huden, smerte og hævelse ved indstiksstedet (dette er ofte en effekt af adjuvansen) og mindre ofte høj temperatur.
• Vacciner, som indeholder toksoider eller oprensede bestanddele (komponenter) af mikroorganismer:
Fordel: Medfører immunitet overfor den receptorbindende del af det oprindelige toxin.Organismen bliver ikke udsat for
den pathogene organisme
Ulempe: Der må gives flere doser. Man bliver ikke immun overfor selve den pathogene organisme.
• Polysaccharid vacciner med koblet proteindel (f.eks. Hib vaccinen):
Fordel: Kan fungere som selvstændig thymus-independent vaccine. Hib vaccinen skal dog conjugeres til tetanus toxoid og
aluminiumssalte.
Ulempe: Børn under to år kan ikke danne et godt TI-respons og kan ikke vaccinerees med polysaccaridvacciner – dette kan
dog overkommes ved at conjugere bakterielle polysaccarider til protein carriers som kan kobles til T-celler.
• Vacciner, der indeholder peptid sekvenser fra en mikroorganisme
Fordel: Specifik sekvens. Peptidet kan findes ved screening eller ved revers immunogenetik.
Ulempe: Virker kun immonugent hvis man har den rette HLA-type. Peptider er kun svagt immunogene.
•

Vacciner, som indeholder DNA kodende for mikrobielle protein antigener
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Fordel: Specifik single-gen injektion i muskel. Danner både antistoffer og cytotoxiske T-celler. Forstærkes ved samtidig
injektion af GM-CSF.
Ulempe: Virkningsmekanismen er ukendt.
5. Angive metoder til - med henblik på vaccinefremstilling - at a) attenuere (svække) virulente mikroorganismer, b)
afgifte toxiner, og c) opnå drab/inaktivering af mikroorganismer
a)

Man kan svække vaccine ved at lade det gro i cellekulturer. Man udvælger vira fra celler der foretrækker non-humane
celler som vækstmedium ved at lade dem passere igennem cellekulturer, hvorved man kan selektere de bedst egnede
vira . Resultatet bliver en ophobning af virusmutationer der medfører dårlig replikation i mennesker. Disse
vaccinationer kan dog være farlige for immunsupprimerede eller ved reversion som følge af tilbagemutation til
humanvækst virus. Ved at påvirke bakterier med nitrosoguanidine kan man få dem til at mutere i deres gener for
enzymer der gør dem i stand til at biosyntetisere deres egne lipopolysaccarider. De bliver herved afhængige af at få
tilført lipopolysaccarid og vokser dermed langsomt. Ved optagelse vil de være længe nok i organismen til at inducere
et effektivt immunrespons; samtidig med at de vokser for langsomt til at gøre skade.
b) Toxin kan afgiftes ved at denaturere den toksiske kæde af toxinet, hvis denne er forskellig fra den receptorbindende
kæde sådan som det er tilfældet ved eksempelvis difteri og tetanus. Disse modificerede toxiner kaldes toxoider og
inducerer neutraliserende antistoffer mod det toxin toxoidet stammer fra.
c) Phændring, temperaturændring eller denataurering.

6. Redegøre for effekten af adjuvantia og angive, hvilket adjuvans der er tilsat difteri_ og tetanusvaccine
Effekten af adjuvantia er at forstærke immunogeniteten af et antigen ved det primære respons. Dette opnås ved at de
bakterielle komponenter af adjuvantia øger makrofagers og APC’ers antigenpræsenterende effekt. Desuden dannes der
emulsion af antigener, hvilket letter makrofagoptaget af disse. DiTe- vaccinen gives i alderen 3,5&12 mdr. samt 5 år.
H.Influenza polysaccarid kan tilsættes til tetanustoxoid for at aktivere T-celler. B.Pertussis toxin kan tilsættes til DiTe
vaccine og virker både som adjuvans og som vaccine mod kighoste. 14-19.
7. Kort diskutere mulighederne for fremstilling af antigener - med henblik på vaccinefremstilling - ved f.eks.
rekombinant teknologi eller ved organisk syntese
Et eksempel er produktion af fusionsprotein lavet af CTLA-4 og Fc regionen af humant immunoglobulin, som binder B7.1
og B7.2 og hindrer co-stimulation af T-celler. Dette kan anvendes ved grafting.
8. Diskutere, hvorledes mulighederne for at foretage en effektiv vaccination mod infektionssygdomme afhænger af
forhold ved disse sygdommes ætiologi og patogenese
Det er vigtigt at øge antigenpræsentationen. En årsag til at mange vacciner gives som injektion er for at hindre proteolyse
af antigenet før det møder den antigenpræsenterende celle. For at øge antigenoptaget kan antigenet coates med mannose
der bindes til APC mannose receptorer og complement receptorer. Desuden kan antigen bindes til adhæsionsmolekyler
som ex. CTLA-4 for at øge kontakten til APC celler. Antigenet kan også aktivere en bestemt intracellulær pathway ved at
kobles til lysosomale signal peptider.
9. Angive de vigtigste vacciner, der anvendes i Danmark, samt hvilken type de tilhører (jfr. pkt. 4)
Se 10 og 11

10. Redegøre for det danske børnevaccinationsprogram
Vaccinationsplan gældende fra 1. januar 1997
3 mdr.
*5 mdr.
*12 mdr.
15 mdr.
*2 år
*3 år
*4 år
*5 år
12 år
Fra 18 år

Di-Te-Ki-Pol 1 + Hib 1
Di-Te-Ki-Pol 2 + Hib 2
Di-Te-Ki-Pol 3 + Hib 3
MFR1
OPV 1
OPV 2
OPV 3
Di-Te 4
MFR 2
røde hunde (kvinder i fødedygtig alder)
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Vaccination med Di-Te-Ki-Pol-vaccinen

Vaccinen indeholder inaktiverede, d.v.s. dræbte bestanddele, der giver beskyttelse mod 4 sygdomme: 1. Difteri, der bl.a.
kan give alvorlig halsbetændelse. 2. Stivkrampe, der kan fås efter sårinfektion. 3. Kighoste, der kan være alvorlig, især
hos helt små børn 4. Polio, der kan medføre blivende lammelser. Den nu anvendte kighostevaccine giver færre
bivirkninger og kan gives i kombination med de 3 andre vacciner i ét stik. Efter vaccination med de 3 doser Di-Te-Ki-Pol
anses beskyttelsen mod difteri og stivkrampe at vare mindst 5 år. Det er endnu uafklaret, hvor lang tid beskyttelsen varer
mod kighoste, men den menes at være mindst 3 år. Varighed af beskyttelse mod polio er beskrevet under oral
poliovaccination. Nogle timer efter vaccinationen kan der komme rødme og hævelse på vaccinationsstedet samt eventuelt
feber. Reaktionen varer som regel 1-2 døgn.
•

Hib- vaccination.

Vaccinen indeholder inaktiverede bestanddele. Den beskytter mod de sygdomme, der skyldes, at bakterien Hæmophilus
influenzae type b kan gå i blodet og typisk medføre meningitis eller strubelågsbetændelse. Efter 3 doser anses
beskyttelsen mod meningitis og strubelågsbetændelse forårsaget af Hib-bakterien at vare resten af livet. Vaccinen
beskytter ikke mod andre former for meningitis. Hib-vaccinen må ikke blandes i samme sprøjte som Di-Te-Ki-Polvaccinen. Bivirkninger er de samme som beskrevet under Di-Te-Ki-Pol-vaccinen. Efter vaccination kan komme
lokalreaktion og hævelse samt mere sjældent feber.
•

Mæslinge-, fåresyge-, røde hunde- vaccination (MFR)

Vaccinen indeholder levende, svækket mæslinge-, fåresyge- og røde hundevirus, der giver beskyttelse mod 3 sygdomme:
1. Mæslinger kan i sig selv have et langvarigt forløb og kan blive kompliceret af lungebetændelse og andre
betændelsestilstande samt feberkramper. Den alvorligste komplikation er hjernebetændelse. 2. Fåresyge angriber
spytkirtlerne og kan blive kompliceret af testikelbetændelse og hjernehindebetændelse, der medfører indlæggelse med
mange undersøgelser. 3. Røde hunde-infektion er som regel ukompliceret hos børn, men kan hos voksne medføre
langvarige ledgener. Smitte af gravide kan medføre alvorlige fosterskader. MFR-vaccinen bør sædvanligvis ikke gives før
15-måneders alderen, da vaccinens effekt er usikker, så længe der kan være antistoffer til stede. Disse antistoffer har barnet
modtaget fra moderen under graviditeten. Under særlige omstændigheder, f.eks. i epidemi-situationer eller hvis barnet
skal ud at rejse, kan den første MFR-vaccination dog gives ned til 12-måneders alderen. Den anden MFR-vaccination
gives til alle 12-årige, både tidligere vaccinerede og børn, der menes at have haft én eller flere af sygdommene. Alle under
18 år, der ikke tidligere er MFR-vaccinerede, kan vaccineres gratis - uanset alder. Efter 2 MFR-vaccinationer anses
beskyttelsen for at være livslang. Der er ingen fordele ved at splitte vaccinen op, tværtimod skal barnet så stikkes tre
gange, og det vil vare længere, før barnet er beskyttet. Da vaccinen indeholder levende svækket virus, kan barnet efter
vaccinationen få symptomer, der i mild form minder om selve sygdommene. Desuden er hos enkelte børn beskrevet
forbigående gangforstyrrelser. I meget sjældne tilfælde kan efter vaccination forekomme komplikationer, som ligner de
alvorlige sygdomsforløb, der kan ses ved selve sygdommene. Det skal understreges, at disse komplikationer forekommer
langt sjældnere efter vaccination end efter selve sygdommene. De lettere bivirkninger, der kan forventes, indtræder fra en
lille uge indtil 3 uger efter vaccinationen og består i feber, snue eller udslæt. Børnene smitter ikke.

•

Oral polio-vaccination (OPV)

Oral betyder, at barnet får vaccinen gennem munden, typisk på et stykke sukker. Vaccinen indeholder levende, svækket
poliovirus af 3 forskellige typer. Efter fuldendt vaccinationsprogram mod polio anses poliobeskyttelsen for at være
livslang. Vaccinationen giver næsten aldrig anledning til bivirkninger.
•

Røde hunde-vaccination

Vaccinen indeholder levende svækket røde hunde-virus. Vaccinen anvendes til kvinder i den fødedygtige alder, hvis de
ikke tidligere er MFR-vaccinerede for derved at forebygge, at smitte under graviditeten kan overføres til det ufødte barn.
Selv om man tror, man har haft røde hunde, kan man ikke vide det uden en blodprøve, idet udslættet kan ligne meget
andet. Hvis man ikke er blevet vaccineret tidligere, kan man enten få taget en blodprøve eller blot blive vaccineret, idet
man ikke vil reagere på vaccinen, hvis man har antistoffer i forvejen. Der bør gå mindst 3 måneder fra vaccination, til
kvinden bliver gravid. Hvis man er gravid, og alligevel er blevet vaccineret, er der dog ikke grund til at få en abort.
Vaccinen kan fra 1 til 3 uger efter vaccinationen give feber, snue, udslæt eller ledsmerter. Ledsmerter er mere
karakteristisk hos voksne end hos børn. Men igen skal det understreges, at symptomerne er langt sjældnere, end hvis man
får røde hunde som voksen.
11. Angive de vigtigste vacciner, der anvendes i forbindelse med udlandsrejser fra Danmark
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De vigtigste vacciner er Hepatitis A og B, tetanus, difteri, typhys, Japansk hjernehindebetændelse.
12. Angive den omtrentlige varighed af immunologisk beskyttelse efter de hyppigst udførte vaccinationer
Difteri-stivkrampe-vaccination i 5-års alderen Vaccinen indeholder de samme inaktiverede bestanddele af Di-Tevaccinen, som var i Di-Te-Ki-Pol-vaccinen, der blev brugt til grundvaccinationen. Den gentagne vaccination mod difteri
og stivkrampe i 5-års alderen gives for at sikre langvarig beskyttelse mod begge sygdomme. Beskyttelsen anses herefter
for at vare i mindst 10 år, muligvis 20 år. Uanset hvor lang tid, der er gået efter grundvaccination mod difteri og
stivkrampe, skal der ved senere vaccination kun gives 1 vaccination.
13. Diskutere årsager til vacciners eventuelle indhold af uønskede komponenter, som f.eks. uønskede
mikroorganismer, allergener og toksiske produkter
Vacciners evt .indhold af uønskede komponenter skyldes at det er svært at renfremstille vaccinener, hvorfor man ofte får
uønsket materiale med.
14. Anføre forskellige typer af bivirkninger, komplikationer og kontraindikationer ved anvendelse af vacciner
Det mest typiske bivirkningsfund ved vacciner er lokale ved instiksstedet og sjældnere systemiske reaktioner (f.eks
urticaria). Der kan optræde symptomer der minder om de af mikroorganismen fremkaldte symptomer, hvoraf de værste er
symptomer fra CNS. Hos børn kan ses feberkramper.
15. Diskutere, hvorledes mulighederne for at foretage en effektiv vaccination (på populationsniveau) mod
infektionssygdomme (opnå "herd immunity") afhænger af befolkningens accept (tilslutningsgrad), og dens
forståelse af, at den samlede hyppighed og alvor af de bivirkninger, som vaccinen afstedkommer, som oftest er
minimale i forhold til hyppigheden og alvoren af de tilsvarende sygdomme
En effektiv vaccination på befolkningsniveau kræver at der er færre døde ved vaccination end uden. Befolkningen må have
stor tillid til vaccinationen og en stor andel må lade sig vaccinere. Effektiv administration er i den forbindelse vigtigt, man
skal have fat i hele befolkningen og have et fast program for vaccinationer såsom det danske program for
børnevaccinationer.
Passiv immunisering
16. Redegøre for hvorledes "passiv immunisering" (serumprofylakse og_terapi) opnås
Passiv immunisering opnås ved at overføre antistoffer til et individ fra en ydre kilde der kan være et andet individ, en hest
eller kunstigt fremstillede antistoffer.
17. Anføre indikationer for anvendelsen af normalt humant immunglobulin
Profylakse mod Hepatitis A.
Mæslinger: Neonatale og svækkede voksne man skønner vil blive udsat for smitte.
17. Anføre indikationer for anvendelsen af specifikke humane immunserumprodukter
Tetanus (stærkt kontaminerede sår)
Rhesusinkompatibilitet
Hepatitis B (ved formodet smitte)
Hepatitis A (ved rejser til egne hvor der er smitterisiko, 3 måneders virkningstid)
Rabies
Varicella-zoster (for at undgå misdannelser hos fosteret)
Antilymfocytglobulin anvendes som immunosupprimerende behandling ved transplantationer og sjældnere ved
streptasebehandling af myocardieinfarkt.
19. Anføre indikationer for anvendelsen af specifikke immunserumprodukter fra dyr
Forgiftning ved eksempelvis slangebid behandles med antivenin fra heste immuniseret med slange venom.
20. Redegøre for eventuelle risici ved anvendelse af humane og animalske serumprodukter
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Ved at anvende serum-produkter fra eksempelvis heste risikerer man at der udvikles serum-sickness eller Arthus reaktion.
Serum-sickness er en type III hypersensitivitetsreaktion (IgG), som kan skyldes dårligt kataboliseret fremmed antigen.
Specifikt heste anti-pneumokok antistof brugtes før antibiotika ved pneumokok pneumoni. Andre eksempler er anvendelse
af antivenin mod slangebid, eller anti-lymfocytglobulin som immunosuppresiv behandling. Sygdommen opstår efter 7-10
hvorefter der optræder primært respons mod fremmed antigen. Antigen kan aktivere complement og Fc receptorer på
leukocytter. Der dannes antigen:antistofkomplexer som kan cleares gennem milten.
Man kan heller ikke være sikker på at man ikke overfører f.eks virus både ved antigen skift fra dyr til menneske eller fra
menneske til menneske.
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9. Immundefekter

1.Redegøre kort for inddelingen i primære (medfødte/genetisk betingede) og sekundære (erhvervede)
immundefekter, samt anføre den relative hyppighed af de forskellige primære immundefekter
Primære (medfødte /genetisk betingede) immundefekter: Her er en eller flere komponenter i immunsystemet defekte.
Skyldes oftest en recessivt gedefekt. Sygdommen vil derfor have en kendt arvegang.
Sekundær (erhvervede) immundefekter: Skyldes beskadigelse af lymfocytter fra en udefrakommende komponent. Ex: HIV

2 Angive de vigtigste kliniske manifestationer af immundefekt (primær og sekundær), samt redegøre kort for, at
naturen af hyppige infektioner hos patienten (virus, bakterier, svampe m.v.) indgår i den diagnostiske udredning
Hiv: der er ca. 3500 smittede i Danmark i dag. Årligt smittes 200-300 nye.
3.Angive eksempler på medfødte sygdomme, forårsaget af forskellige medfødte immundefekter (primære T- og B
celle defekter, SCID, MHC klasse II defekter, defekt thymus embryogenese, defekter i TCR og immunglobulin
gener, komplement defekter, fagocyt defekter).
Se fig. 11.8 i bogen for detaljer omkring nogle af de nævnte sygdomme.
4.Angive eksempler på sygelige tilstande (metaboliske lidelser; maligne sygdomme; fejlernæring; infektioner) og
terapeutiske indgreb/interventioner (steroidbehandling; immunsuppressiv behandling i forbindelse med
transplantationer eller autoimmun sgd., cancerkemoterapi, anæstesi, splenektomi (sekundær iatrogen
immundefekt)), der kan ledsages af nedsat immunfunktion
Eksempler på sygelige tilstande: Diabetes mellitus, Grawes diesease, hypoglycogenæmi, malign lymfom, Karposis
sarcom, tuberculose, mæslinger.
5.Diskutere muligheder for diagnostisk påvisning af immundefekter, herunder differentialtælling af leucocyter,
bestemmelse af immunglobuliner og specifikke antistoffer, kutanreaktioner, mitogen- og antigenstimulering af
lymfocyter, kvantitering af B- og T lymfocyter (herunder bestemmelse af subpopulationer), histologisk
undersøgelse af biopsimateriale, total hæmolytisk komplement
Ved B-lymfocyt defekt:
- Er der tale om den klassiske X-bunden agammaglobulinæmi, vil B- celler mangel helt, derfor er et mål for disse
en god diagnostisk indikator.
- Et normalt IgG vil ikke udelukke IgG-subklassedefekter, der skal derfor undersøgels for subklasserne i dette
immunoglobulin.
Ved T-lymfocyt defekt:
- Denne form for lymfocytopeni ses i blodet ved både primær og sekundære immundefekter.
- Ved svær kongenit T-celledefekter mangler T-celler helt eller er stærkt reduceret i antal. Ved erhvervet Tcelledefekt kan en T-cellesubpopulation også være afficeret.
- En god undersøgelse er lymfocytprolifereation in vitro , da man efter stimulation med polyklonale aktivatorer
vil se at antigener altid vil være nedsat ved svær T-celledefekter
- NK- og K-cellecytotoksicitet kan være reduceret ved kongenitte immundefekter. (henvisning til afsnit 14)
Ved fagocytdefekt:
- Et godt diagnostisk mål vil være en kvantitering af neutrofile og monocytter i blodet og en vurdering af
morfologien .
- En kvalitetsbestemmelse af fagocytterne kan gøres ved en nitroblåt-tetrazolium test(NBT).
- Man kan lave en in vitro test hvor man bestemmer de neutrofiles superoxidproduktion direkte.
- Makrofagernes og monocytternes evne til at secernere cytokiner kan fortælle noget om deres funktion.
Ved komplementdefekter:
- Undersøgelser for total hæmolytisk komplement kan afsløre grove defekter.
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6. Redegøre kort for patogenesen (hvad angår påvirkningen af immunsystemet) ved AIDS (forårsaget af HIV), og
ved nedsat immunfunktion forårsaget af andre infektiøse agens (Morbilli; EBV; Mycobacterium sp. m.fl.)
HIV repliceres vedvarende og inficere hele tiden nye celler. Efter en initiale viræmi er immunforsvaret ikke i stand til at
kontrollere virusproliferation. Ved den akutte viræmi sker en aktivering af CD8 T-cellerne, som så eliminerer HIVinficerede celler. Der sker en antistof dannelse – seroconversion. Det cytotoxiske T-celle respons er vigtigt i
viruskontrollen. . Efter den akutte viræmi kommer en klinisk latensfase, hvor CD4 tallet vedvarende falder dog langsomt,
denne periode kan være alt fra 2 til 15 år. Til slut kommer en periode med opportunistiske infektioner, her er
sandsyndligheden for infektion meget høj.
HIV’s cellulære tropisme bestemmes af virus receptorerne på dens overflade. Her spiller glycoproteinerne gp120 og gp41
en vigtig rolle. Gp120 binder en co-receptor - en chemokinreceptor – og binder sig dermed på CD4 T-celler. Da
dendritiske celler og makrofager også udtrykker lidt CD4 på deres overflader binder virus også til disse.
Mycobakterium vil optages af makrofagen og herefter vil den forhindre fusion af fagosom med lysosom.
EBV: se fig 11.5.
7.Redegøre kort for de kliniske manifestationer (primær sygdom og senere karakteristiske infektioner,
neurologiske påvirkninger, maligne lidelser) ved HIV infektionen samt den diagnostiske udredning
(antigen/antistof påvisning; CD4 differentialtælling)
Primær sygdom: 1-4 uger efter infektionen ses få uger med vedvarende influenzalignende sygdomsbillede, feber, træthed
og evt. morbilliformt exanthem, muskel- og ledsmerter.
Så kommer den lange kliniske latensfase 2-15 år.
Senere karakteristiske symptomer, kommer af infektioner der slår igennem da den CD4-medieret immunitet ikke fungerer.
Tidligt: - Patienterne taber resistensen til oral candida, og til mycobakterium tuberculosis, med efterfølgende hoste og
tarmtubercler.
Senere: - Patienterne får herpes zoster infektion, EBV-induceret B-celle lymfomer, kaposis sarcom, og pneumocystisk
carinii pneumonia.
I det sidste stadie: - Patienterne får cytomegalovirus eller mycobacterium avium komplex.
8.Diskutere behandlingsmuligheder ved forskellige typer af immundefekter
Masser af ro og varm te.
9Angive, at transfusion af ubestrålet blod og blodprodukter og vaccination med levende vaccine kan forårsage
alvorlige kliniske tilstande hos patienter med immundefekter
10. Angive, at immunsystemet fungerer suboptimalt hos nyfødte og gamle individer samt ved fysiske og psykiske
stress-situationer (det neuro-immuno-endokrine netværk) og miljøpåvirkninger (f.eks. solskin)
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10. Immunologisk betinget vævsskade

Type I reaktionen (overfølsomhed af type I, den Ig-E allergiske straksreaktion)
1.

Beskrive patogenesen ved en type I reaktion, herunder redegøre for:

Type I reaktionen er en antistofsmedieret reaktion mod opløselige antigener. Immunreaktanten er IgE der bevirker
aktivering af mastcellen når antigen bindes.
Type I reaktioner omfatter:
Lokale anafylaktiske og allergiske reaktioner: Allergisk rhinitis (høfeber) og asthma som respons på pollen eller
støvmidelort. Fødemiddelallergi som respons på f.eks skaldyr, mælk, æg etc. respons på farmaka, serum, toxiner.
Urticaria, angioødem og dermatitis som respons på f.eks insektbid eller allergitester
Systemisk generaliseret anafylakse som respons på farmaka, serum, toxiner, peanuts.

opbygningen af IgE molekylet og dets vigtigste fysisk/kemiske og biologiske egenskaber
IgE er karakteriseret ved at have epsilon heavy chains, indeholder ligesom IgM et ekstra C domæne og er altid monomert.
Det diffunderer let ud i vævene hvor det binder sig til mastcellereceptorer, hvorfor koncentrationen er lav i blod og
ekstracellulærvæske.
at evt. IgE produktion efter antigen eksposition er T celle afhængig og kan hæmmes i et miljø præget af cytokiner
karakteristiske for et Th1-lignende respons (specielt IFN γ, IL-12, IL18) men fremmes af cytokiner karakteristiske
for et Th2-lignende respons (specielt IL-4 og IL-10, måske også IL-13)
Produktionen af IgE kræver at B-celler stimuleres af IL-4 udskilt af Th2-celler.
Det af plasmacellen producerede antistof afhænger af hvilket cytokin B-cellen er stimuleret til differentiering af, idet der
sker isotype switching grundet induction af DNA rearrangering. For at isotype switching overhovedet kan ske skal CD
40L være til stede på Th1-cellen.
Naive CD4 T-celler uddiferentieres til Th2 celler ved stimulation med IL-4 (der også hæmmer uddifferentieringen til Th1celler), udskilt af en særlig subpopulation af T-celler kaldet NK1:1+.
Th2-cellen udskiller IL-4,5,6 som stimulerer proliferation og uddifferentiering af B-cellen til en Ig secernerende
plasmacelle. IL-4, & Il-3) fremprovokerer classswitching i B-celler fra IgM til IgE. Dette respons kan ligeledes medieres
af mast-celler, basofile og eosinophile ved binding af IgE, til deres FcεRI -receptorer, hvorved responset amplificeres.
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Th1-celler kan også inducere isotypeswitching ved stimulation med IFN-γ som favoriserer dannelse af IgG3 og IgG2a.
bindingen af IgE til mastcellen og basofilocytten, der foregår v.hj. af FcεRI
FcεRI er en højaffinitetsreceptor for IgE der findes på mastceller samt på cirkulerende basofiler og eosinofiler.
krydsbindingen af celleassocieret IgE med specifikt allergen, og denne bindings betydning for frigørelsen af
præformerede (histamin, heparin, eosinofil kemotaktisk faktor, neutrofil kemotaktisk faktor) såvel som
nysyntetiserede mediatorer (prostaglandiner, leukotriener, "platelet activating factor")
Histamin: kortlivet vasoaktiv amin der bevirker øgning af den lokale blodgennemstrømning ved vasodilation (H2receptorer), samt øger permeabiletet af karrene og øger ekspressionen af E-selektin på endothelceller (øget cellemigration).
Desuden øges mucus-sekretionen i bronchierne og konstriktionen af glat muskulatur i bronchierne (H1-receptorer)
Heparin : er kompleksbundet med histamin i mastceller og virker anti-koagulerende ved en binding til antithrombinIII.
Eosinofil kemotaktisk faktor: består af toxiske granula proteiner og frie radikaler der virker baktericidt, men også bevirker
vævsdestruktion.
Prostaglandiner, leukotriener og "platelet activating factor: bevirker rekruttering og aktivering af blodplader, Th2-celler
og eosinofiler, hvilket amplificerer det inflammatoriske respons.
TNF-alfa:opregulerer endothelekspressionen af E-selektin, hvilket øger rekrutteringen af Th2-celler eosinofiler etc. Virker
desuden koagulerende, hvorved karrene aflukkes, hvilket kan forhindre spredning af mikroorganismer.
de ovenfor nævnte mediatorers patofysiologiske virkning på vævene lokalt og på organismen systemisk.
Ved dissimineret mastcelleaktivering, hvilket kan forekomme hvis et allergen absorberes hurtigt eller gives systemisk ses
et syndrom kaldet systemisk anafylakse karakteriseret ved akut blodtryksfald grundet global vasodilation,
luftvejskonstriktion grundet histamins virkning på H1-receptorer i bronchier og ødemer (hvoraf epiglottalt ødem kan være
fatalt) grundet øget karpermeabilitet. (Måske vil der også forekomme dissimineret intervaskulær koagulation medieret af
TNF-α). Behandlingen består akut i indgift af adrenalin.

at der er såvel et miljøbetinget som et genetisk element i udviklingen af IgE-medieret sygdom, at det genetiske
element er meget komplekst (de afgørende gener til dels ukendte) og at udviklingen af type I sygdomme i visse
tilfælde kan være relateret/associeret til MHC (HLA).
2.

Angive opdelingen i systemiske og lokale allergiske reaktioner og kunne foreslå principper for medikamentel
behandling af sygdomme indenfor begge grupper

Den kliniske effekt af et allergen er afhængig af hvilken vej det kommer ind i kroppen og i hvilken dosis.
• Et allergen der gives intravenøst kan udløse et systemisk anafylaktisk shock ; adrenalin
• Et allergen der optages i tarmen kan medføre opkast og diare samt systemisk, hvis det når blodbanen, anafylakse eller
urtikaria (dissimineret wheal and flare reaktion); antihistamin mod urticaria.
• Et allergen der gives subcutant kan give en lokal wheal-and-flare reaktion; topisk steroidbehandling
•

Et allergen der inhalleres kan lokalt give allergisk rhinitis i de øvre luftveje og asthma i de nedre; H1antagonister(antihistaminer) og bronchodilatorer mod akutte asthmatiske anfald, steroider profylaktisk

3. Angive de vigtigste symptombilleder ved systemiske (anafylaktiske) og lokale (allergiske) type I sygdomme.
Se ovenstående
4.

Redegøre for vigtige procedurer og tests (f.eks. anamnese, lungekapacitetstest, hudtest, provokationstest, RIST,
RAST, histaminfrigørelse fra basofile) i den diagnostiske udredning for en patient med symptomer på allergi

•

Den allergiske IgE reaktion forudsætter at et individ på et tidligere tidspunkt er blevet udsat for et allergen og er blevet
sensibiliseret for dette. Derfor kan patientens anamnese være vigtig.
Hudtest kan bruges til at afklare hvilket allergen der er tale om idet applicereing af allergen subcutant vil føre til en
lokaliseret wheal-and-flare reaktion.

•
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•
•
•

En provokationstest kan udføres ved at lade patienten inhallere allergen i stigende, hvorved et positivt respons vil ses
som et fald i FEV1 p.g.a bronchokonstriktion
Ved (P)RIST testen måles IgE i serum v.h.a. et radioimmunoassay.
RAST testen er ligeledes et radioimmunoassay der dog er mere specifikt
Ved indgift af allergen kan histaminfrigørelse fra basofile registreres. Denne test bruges til at afgøre om der vil være
vinding vedhyposensibilisering

5.

Angive, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der må træffes ved allergi testning direkte på patienten

At de ikke bliver syge og brækker sig på en, og så er det for resten også rart at have lidt adrenalin ved hånden..

6.

Angive emner, der hyppigt giver anledning til allergiske reaktioner (pollen, dyrehår/skæl, husstøvmider m.v.)

Se under pkt. 1. Hertil kan siges at allergener oftest er proteiner.

7.

Kort redegøre for begrebet atopi

Atopi er den øgede tendens hos nogle mennesker til at udvikle hypersensitive reaktioner. Disse er oftest knyttet til IgE
reaktioner. Både arv og miljø har en betydning. En nedarvet genetisk variation i promotorregionen for IL-4 er vist at være
associeret med et højere IgE niveau i disse individer. Miljømæssigt kan man spekulere på om muligheden for infektion
med en organisme der udløser et Th1 respons tidligt i livet, vil medføre et nedsat Th2 respons senere i livet (se under pkt.
1.)

8.

Diskutere immunologisk specifikke metoder til forebyggelse (sanering) og behandling (hyposensibilisering) af
allergiske lidelser

•
•
•
•

Hæmning af mastcelle aktivering ved blokering af IgE receptoren
Hæmning af Th2 aktivering ved ændring på Th2/Th1 balancen v.h.a. cytokiner
Hæmning af B-celle aktiveringen ved blokering af co-stimulation eller hæmning af Th2 cytokiner.
Hæmning af mediatoraktioner farmakologisk som omtalt under pkt. 2.

9.

Kort redegøre for, at der hos et stort antal patienter med type I lign. symptomer ikke kan påvises noget
immunologisk grundlag for hyperreaktiviteten

Hos et stort antal patienter med type I lign. symptomer kan ikke påvises noget immunologisk grundlag for
hyperreaktiviteten, hvorfor man kalder dette fænomen for intolerance eller pseudoallergi.

Type II reaktionen (den antistof-afhængige måldestruktion)
10. Redegøre for patogenesen ved en type II reaktion, herunder:
Type II reaktionen er en antistofmedieret reaktion mod celle- eller matrixassocierede antigener. Immunreaktanten er IgG,
der bevirker aktivering af komplementsystemet, phagocytter og NK-celler.

at reaktionen medieres af antistoffer rettet imod: a) indtrængende bakterier eller virus, b) farmaka m.v. associeret
til værtens cellemembraner på f.eks. erytrocytter eller leukocytter (lægemiddelinducerede anæmier, leukopenier),
c) donor erytrocytter (transfusion imod major A ,B, 0 eller RhD uforlig), eller d) organismens egne celler (evt.
basalmembraner) ved autoimmune sygdomme
at denne specifikke binding af antistof til målceller medfører: a) øget adhæsion til FcR-bærende leukocytter
(fagocytter, K-celler m.v.), b) aktivering af komplement (inklusiv anafylatoksiner) med dannelse af MAC
komplekset eller med nedfældning af C3b på celleoverfladen (øget adhæsionen til leukocytter med CR3), c)
aktivering af fosfolipase A2 og produktion af prostaglandiner og leukotriener eller d) signalændring ved antistoffer
rettet mod receptor-epitoper
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at konsekvensen af disse reaktioner er a) øget fagocytose eller lyse af målcellerne samt lokal inflammation, b)
funktionssvigt/aktivering, når der er tale om receptor antistoffer, og c) inflammation og frigørelse af
vævsbeskadigende enzymer m.v. ved fagocytters antistof-medierede adhæsion til basalmembraner
11. Angive de klinisk vigtige sygdomme, i hvis patogenese en type II reaktion indgår
Farmakaallergier og transfusionsreaktioner idet nogle mennesker danner anti-farmaka antistoffer hvor der kan ses
hæmolytisk anæmi eller thrombocytopeni.
Visse typer af glomerulonephritis og lungesygdomme (de typer hvor basalmembranen destrueres)
12. Anføre principperne for den diagnostiske udredning og den medikamentelle behandling af sygdomme, der
involverer type II reaktioner

13. Redegøre for, at type II reaktioner er vigtige ved det antimikrobielle forsvar såvel som ved patogenesen ved en
række immunmedierede sygdomme
Type II reaktioner er vigtige ved det antimikrobielle forsvar idet de involverer de normale cytotoxiske reaktioner hvor IgG
er involveret som aktivator af komplementsystemet, phagocytter og NK-celler.
De kan dog også indgå i patogenesen ved en række autimmune sygdomme. Ved infektion med en mikroorganisme kan
udvikles krydreaktivitet med kroppens egne antigener. Dette ses f.eks ved febris rheumatica ved tidligere infektion med S.
pyogenes hvor der er antigent fællesskab med myocardiets & synovialis og bakteriens antigener, hvorfor disse kan
angribes af kroppens egne celler.
Krydsreaktivitet ses også ved infektioner med f.eks. hepatitis, tuberkelbakterier, malaria, schistosomer etc.
Type III reaktioner (immunkomplekssygdomme)
14. Redegøre for patogenesen ved type III reaktioner, herunder: at immunkomplekser er centrale i patogenesen,
og at de enten kan dannes i a) cirkulationen (serumsyge) og udfældes lokalt i glomeruli, små kar i huden m.v. eller b) ved interaktion mellem præformerede præcipiterende antistoffer og lokalt appliceret antigen (Arthus'
fænomen, vaccination, allergisk alveolit)
Type III reaktioner omfatter: Serum syge, Arthus reaktionen og visse autoimminune sygdomme så som rheumatoid
arthritis (se figur) og systemisk lupus erythomathosus.

Rheumatoid Artritis:
A)Se senere
B)Arthus reaktionen er en betegnelse de symptomer der kommer (lokal vaskulitis, inflammation) når et antigen tilføres
subcutant grundet den lokale immunkompleksdannelse.
Ved bindingen af IgG til antigen introduceret subkutant dannes et kompleks der binder sig til matscellers Fc-receptorer,
aktiverende disse hvorved et inflammatorisk respons igangsættes.
En sådan lokalreaktion ses hyppigt ved vaccinationer
at de involverede antigener kan være eksogene: a) mikrobielle (streptokokker, mæslingevirus, hepatitis B m.m.fl.),
b) iatrogene (artsfremmede serumprodukter, farmaka), c) inhalerede (erhvervsbetingede antigener i miljøet), d)
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fødemiddelemner eller endogene (autoantigener): a) immunglobuliner (Rheumatoid artritis), b) nukleære antigener
(SLE),
A)når det adaptive immunrespons ikke får gjort has på infektiøse organismer vil disse fortsætte med at producere antigener
og immunsystemet vil fortsætte med at producere antistoffer, hvorved der dannes en stor mængde immunkomplekser.
B) ved indgift af artsfremmede serumprodukter eller farmaka så som anti-lymfocyt globulin eller streptokinase kan
optræde serumsyge som følge af dårligt kataboliserede antigener i store mængder hvilket bevirker feber, udslæt arthritis og
glomerulonephritis med symptomdebut efter 7-10 dage sammenfaldende med dannelse af antistoffer mod det pågældende
antigen.

SLE:
C) Nogle inhallerede allergener fremkalder IgG i stedet for IgE respons sandsynligvis fordi de er tilstede i høj
koncentration. Disse reaktioner ses hos populationer med specielle erhverv som f.eks. landmænd der kan lide af
farmers lung som reaktion på indånding af partikler i staldene.
D) Nødder
A2) Ved rheumatoid artritis produceres rheumafaktor, som er et IgM anti-IgG antistof…
B2) Immunkomplekser kan også have sværere ved at cleares fra blodbanen i tilfælde når autoantisfoffer dannes mod
intracellulære nukleoproteiner; hvorved er der meget antigen (værtens eget) tilgængeligt for kompleksdannelse.
Sygdommen associeret med denne mekanisme er systemisk lupus erythomathosus som er en systemisk autoimmun
sygdom associeret til kronisk dannelse af IgG mod selvantigener.
at kompleksernes evne til at fremkalde sygdom afhænger af a) mængden af kompleks, b) sammensætning (mindre
komplekser dannet i let antigenoverskud forbliver længst i cirkulation eller væv), c) de involverede antistofklassers
evne til at aktivere komplement
Immunkomplekser dannes ved alle antistofresponser, men kun små immunkomplekser virker pathogene idet de store
aktiverer komplementsystemet og cleares hurtigt fra blodet (C3b binder til til immunkomplekser og virker som
forbindelsesled til CR1 på erythrocytter, som fører dem til nyren).
Små komplekser har derimod en tendens til at aflejres i karvæggene og glomeruli, hvor de kan ligere med Fc-receptorer på
leukocytter hvorved disse aktiveres, og der ses inflammation og vævsdestruktion. Komplementfragmenter (specielt C5a)
dannet ved komplementaktivering, de såkaldte anafylatoxiner, giver også anledning til lokal inflammation.

at kompleksernes sygdomsfremkaldende evne er tæt forbundet med aktivering af komplement (inflammation) og
frigørelse af enzymer fra FcR bærende neutrofile (vævsskade)
15. Anføre principperne for den diagnostiske udredning og den medikamentelle behandling af type III sygdomme

16. Anføre de klinisk vigtige sygdomme, i hvis patogenese type III reaktioner indgår
Serum syge og reaktioner på farmaka. Visse autoimminune sygdomme så som rheumatoid arthritis og systemisk lupus
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erythomathosus.

Type IV reaktioner - T celle medieret inflammation
17. Kort redegøre for udviklingen af T celle medieret inflammation, herunder: aktivering af T cellerne, deres
samtidige ændring af overflademarkører og dette forholds betydning for cellernes recirkulationsmønster de
aktiverede T cellers frigørelse af mediatorer i vævene efter kontakt med det specifikke antigen og disse
mediatorers indflydelse på de lokale endothelcellers adhæsionsmolekylerrekruttering af uspecifikke T celler
samt andre celletyper (specielt makrofager) de forandringer, som disse begivenheder medfører i vævet
Type IV reaktioner er en forsinket reaktion, idet der skal finde T celle aktivering sted, hvilket tager 24-72 timer.
Reaktionen kan involvere et CD8 Tc eller et CD4 Th1 respons.For nærmere uddybning af disse henvises til tidligere afsnit.
18. Redegøre for, at T cellemedieret cytotoksicitet (fortrinsvis klasse 1 restriktede CD8+ T celler) og cytokiner
produceret af makrofager, CD4+ og CD8 + T celler (bl.a. IL-12 og 18, TNF α, IFN α, β og γ ) er centrale i
forsvaret ved akutte infektioner med de fleste virus og mange (fortrinsvis) intracellulære bakterier og
protozoer, samt at den T celle medierede inflammation, som ved visse kroniske infektioner - f.eks TB, lepra og
schistomiasis - forårsager irreparabel vævsskade, skyldes effekten af bl.a. IL-1, IFNγ, TNFα/β, IL-6, IL-8 m.v,
secerneret fortrinsvis af makrofager og T celler
Se tidligere afsnit
IL-1, IFNγ, TNFα/β, IL-6, IL-8 m.v, secerneres af Th1 celler efter disse er blevet stimuleret af macrophager. De aktiverer
macrophager, og rekrutterer disse til infektionsfocus, forårsager vævsdestruktion og øger vævets ekspression af
adhesionsmolekyler samt øger produktionen af monocytter i knoglemarven.

19. Redegøre for den immunreaktivitet, som involverer T celler med specificitet imod selv-antigener, og som er
involveret ved visse autoimmune sygdomme (f.eks. IDDM) samt anføre de vigtigste patogenetiske
mekanismer/mediatorer
Ved visse autoimmune sygdomme f.eks. myastenia gravis OG IDDM ses en t-lymfocyt medieret immunreaktion mod
selvantigener (i disse tilfælde mod acetylcholinreceptoren på den motoririske endeplade og β-celler i pancreas), hvorved
kroppens egne celler udsættes for angreb fra immunforsvaret.

20. Redegøre for, at kontaktekzem i mange tilfælde skyldes T celle medieret inflammation, og at overfølsomheden
overfor visse metaller (nikkel, chrom m.v.) formentlig induceres på grundlag af disse metallers modifikation af
selv-peptid strukturer, samt anføre de vigtigste stoffer, der giver anledning til kutane type IV reaktioner
Kontaktekzem kan fremkaldes af haptener (lavmolekylære stoffer), når de kobles til kroppens proteiner og dermed virker
som komplette antigener, der kan sensibilisere individet.
De vigtigste stoffer, der giver anledning til kutane type IV reaktioner er nikkel, chrom, gummi, rengøringsmidler,
indholdsstoffer i lokalt applicerede lægemidler samt kosmetik.
21. Anføre, at betegnelsen "delayed type hypersensitivity" (DTH) ofte anvendes i situationer, hvor organismen har
været exponeret for et antigen, som har aktiveret T celler, og har induceret en T celle "memory", hvorefter
organismen udsættes for det samme antigen (klassisk intradermalt) og reagerer med en typisk og hurtigt
indsættende T celle medieret inflammation (f.eks. tuberkulin testen).
Mantoux-/tuberkulin testen kan bruges til at afsløre om en person har haft tuberculose, idet tuberculin er et antigen fra
tuberkelbakterien. Ved subcutan administration af tuberculin kan iagttages om der forekommer inflammation. Såfremt det
forekommer vil det tyde på at personen har været udsat for bakterien, idet han har udviklet cellulær immunitet.
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11. Transplantationsimmunologi og vævstypebestemmelse
1.

Definere begreberne autotransplantat, isotransplantat, allotransplantat og xenotransplantat, samt forklare
betegnelserne syngene, allogene og xenogene individer

Autotransplantater er transplantater der stammer fra patienten selv, det kan eksempelvis være blodprodukter tappet før
kemoterapibehandling og tilbageført i efterforløbet.
Isotransplantater er mellem to genetisk identiske individer.
Allotransplantater stammer fra genetisk forskellige individer af samme art.
Xenotransplantater stammer fra andre arter og problemet med dem er bl.a. at de ikke har komplementinhibitoriske egenskaber.
Syngene = genetisk identiske individer
Allogene = genetisk forskellige individer af samme art
Xenogene = genetisk forskellige individer af forskellig art

2. Angive nogle eksempler på hyppigt udførte transplantationer
Blod (hyppigste), cornea, nyrer, lever, hjerter/lunger, knoglemarv.
3. Redegøre for, at der findes adskillige genetiske systemer, som koder for transplantationsantigener
Der er især to typer af vævsantigener der er vigtige ved transplantationer, det første er MHC-typen der er den væsentligeste faktor
i afstødningsproblematikken ved transplantation, disse virker efter ca. en uge i første afstødning; men vil allerede virke efter to
dage ved efterfølgende afstødninger af samme vævstyper. Herefter følger H-generne også kaldet minor histoccompatibility
antigener som indgår i forsinket afstødningsrespons (ca. to uger efter transplantation)
4. Angive navnet på det stærke transplantationssystem hos musen, samt navnene på de to mest betydningsfulde
transplantationssystemer hos mennesket
Mus: MHC-H-2 Menneske: AB0, Rh, MHC-HLA (i nukleære celler), Minor histocompatibility antigen også kaldet minor H
antigener, hvoraf H-Y findes på Y-kromosomet.
5. Redegøre for HLA systemets genetiske opbygning, samt for den kendsgerning, at antallet af mulige fænotyper er
overordentligt stort.
MHC findes på kromosom nr. 6 og består af 70 tæt koblede loci der koder for klasse I, II og III gener. HLA typen hører til klasse
II (DR, DQ og DP). HLA systemet er meget polymorft, hvilket medfører at der findes vældig mange forskellige kombinationer af
de forskellige loci. Da HLA loci er tæt koblede arves de en bloc. HLA locus består af A (57 typer), B (111), C (34) og D (228).
6. Redegøre for HLA systemets arvegang, samt definere en haplotype
Fra hver forældre gives der en af de to mulighede haplotype i arv til børnene. Man får en haplotype fra hver forældre, hvilket
betyder at der er 25 % sandsynlighed for at søskende har identiske HLA antigener. Haplotypen består af alleler der nedarves som
én enhed. Der kan dog finde overkrydsning sted inden for HLA regionen.
7. Redegøre for, at "major histocompatibility complex" (MHC) kontrollerer Klasse I, II og III molekyler, samt kort
redegøre for disses funktion (se også 2c)
MHC genet er 4-7 mio. basepar stort og indeholder tre klasser af gener, klasse I består af HLA-A, -B, og –C og koder for MHC I
α kæder hos mennesket. Klasse II koder for MHC klasse II α og β-kæderne og generne der koder for disse hedder HLA-DR, DQ,
og DP. Klasse I og II er de antigenpræsenternde; mens klasse III koder for komplementproteinerne samt TNF-α og Lymfotoxin A
& B.

8. Angive i korte træk:
den principielle struktur af vævstypeantigener, og forekomsten af Klasse I og Klasse II molekyler på organismens
forskellige celletyper
Vævstypeantigenerne består af en α og en β-kæde som nævnt ovenfor.
I de fleste væv vil der findes MHC type I antigener ved graftrejektion.
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9. Redegøre for pricinpperne i HLA typebestemmelse med serologisk og DNA teknik for Klasse I og Klasse II antigener
Serologisk HLA typebestemmelse udføres ved at tilsætte kendte antistoffer til en vævsprøve, man kan enten registrere direkte
binding til antigenet, dette kaldes primær interaktion, eller man kan få antistoffer til at udfældes ved at binde antigenet, det kaldes
sekundær interaktion.
DNA ?
10. Definer begrebet koblingsuligevægt
Koblingsuligevægt er det fænomen at man i befolkningen ser en meget hyppigere kobling af to alleler end man ville forvente.
Alle HLA-koblede sygdomme er autoimmune.
11. Redegøre for HLA systemets betydning for transplantation og transfusionsbehandling
Forlig er nødvendigt indenfor klasse I, hvis man allerede har afstødt en gang vil man altid afstøde hurtigere næste gang man
transplanteres med samme vævstype. Da der er stor polymorfi og mangel på organer, må man supplere med immunsupressiv
behandling; men AB0 og Rh-typerne skal altid være forligelige, da der ellers vil ske agglutionation og hyperakut afstødning.
12. Redegøre i korte træk for, hvorfor transplantationsreaktionen må antages at være en immunologisk betinget reaktion
Den kan undertrykkes med immunsuppresion, den er vævstypeafhængig, der dannes hukommelsesceller der medfører hurtigere
efterfølgende afstødning.
13. Diskutere T- og B cellers betydning i transplantationsreaktionen
Recipientens APC celler kan i graften møde sit specifikke alloantigen hvorefter det transporteres til de regionale
lymfeknuder. Her aktiveres T-celler, som føres til graften hvor de kan aktivere makrofager som så destruerer graftvævet.
Der kan også ske direkte genkendelse af fremmede MHC molekyler af recipientens egne T-celler som aktiveres direkte i
graften.
B-cellerne kræver T-celle aktivering, derfor er T-cellerne det afgørende punkt ved transplantationsproblemer.
14. Angive nogle effektormekanismer, der kan forklare afstødningen af et transplantat
Se 13. Desuden kan der sker aktivering af komplement og trombedannelse som følge af recipinetens antistoffers møde med donor
vævsantigener. Dette fører til aflukning af karrene til graften, som bliver purpurfarvet og går til grunde.
15. Redegøre for årsagen til den hyperakutte transplantatsrejektion samt for, hvilke undersøgelser der kan foretages for
at undgå denne komplikation
Hvis der allerede er eksisterende antistoffer tilstede ved transplantation mod de transplanterede polymorfe MHC antigener kan
der ske hyperacute graftrejection, dette skyldes at der i løbet af et par minutter sker komplementaktivering. Der kan dannes
tromber i endothelet i karrene til graften og den vil derfor gå til grunde og farves purpurfarvet af deoxygeneret blod. Ved crossmatching kan man før transplantationen bestemme om der er antistoffer i recipienten mod leukocytter fra donoren. Er der det vil
der med stor sandsynlighed ske afstødning og transplantation er derfor kontraindiceret
16. Angive eksempler på transplantater, der uden særlige forholdsregler erfaringsmæssigt viser kort henholdsvis lang
overlevelsestid, samt diskutere årsagen til denne forskel ved samme grad af vævstypeuforligelighed
Corneatransplantater har en lang overlevelsestid og behøver ikke at være af forligelig vævstype, det skyldes at øjet er et
immunologisk privilligeret sted og at antigener der kommer ind af den vej fører til tolerance, sandsynligvis ved at antigenet
blandet med TGF-β (produceret på det privilligerede sted) inducerer TH2 respons fremfor det vævsskadelige TH1 respons.
17. Redegøre kort for de immunologiske mekanismer, der kan antages at forklare symbiosen moder/foster trods
transplantationsuforligeligheden
Placenta synes at adskille fosteret fra moderens T-celler. Trophoblasten der adskiller fosteret fra moderen udtrykker ikke MHC I
og II, hvilket gør den modstandsdygtig overfor angreb fra maternelle T-celler. HLA-G beskytter desuden trophoblasten mod
angreb fra NK-celler, der normalt angriber overflader uden MHC I. HLA-G binder til KIR1 og KIR2 der er inaktivernde
receptorer på NK-celler. Yderligere beskyttelse kommer af at uterusepithelet secernerer TGF-β, IL-4 og IL-10 der øger TH2
respons og hæmmer TH1 respons. Der sker i løbet af graviditeten overførsel af paternelle antigener til moderens blod; men der er
beviser for at moderens T-celler under graviditeten udvikler tolerance for disse ved at udtrykke en receptor for paternelle
alloantigener.
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18. Anføre nogle tilstande, hvor knoglemarvstransplantation kan komme på tale
Ved kronisk myeloid leukæmi kan lymfocytter fra donormarven angribe residualtumorer, man ved ikke om dette skyldes graftversus-host-reaktion eller om det er entumorspecifik mekanisme.
Arvelige immundefekter som eksempelvis SCID kan kureres ved knoglemarvstransplantation, hvor faren dog er at der udvikles
graft-versus host disease (GVHD).
19. Redegøre for den praktiske betydning af ABO forligelighed ved nyre-, lever-, hjerte- og knoglemarvstransplantation
Det er det allervigste. Hvis der ikke er forlig vil der ske hyperakut afstødning.
20. Anføre tre vigtige immunsupprimerende midler, der anvendes profylaktisk og terapeutisk i forbindelse med
transplantation
Corticostereoid, Cyklosporin A, FK 506 (tacrolimus), Rapamycin (sirolimus).
21. Redegøre for "graft versus host" (GvH) reaktionen og dens kliniske betydning
Ved transplantation er der fare for at T-celler fra donoren genkender recipienten som fremmed og angriber denne, dette kan
medføre systemisk immunologisk sygdom. Dette kan undgås ved at fjerne modne T-celler fra donorknoglemarv.
22. Anføre nogle eksempler på sammenhæng mellem HLA systemet og sygdomme, samt diskutere nogle mulige årsager til
og nogle anvendelser af disse sammenhænge
Der er en 25 gange højere incidens af diabetes mellitus blandt individer der er heterozygote for HLA-DR3 og DR4, dette gælder
for begge køn og skyldes at der er en genetisk kobling mellem disse loci og gendefekten i diabetes.
Et andet eksempel er fundet af sammenhæng mellem HLA-B53 og immunitet overfor malaria, man kan undersøge HLA-B53
individer ved hjælp af revers immunogenetik for kandidat peptider der kan beskytte mod malaria, på den måde håber man at
kunne udvikle en vaccine mod malaria – ulempen er at den kun er specifik for HLA-B53 individer.
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12. Autoimmunitet
1. Angive, hvad der forstås ved autoimmunitet, og hvad der forstås ved autoimmun sygdom samt diskutere forekomsten
af autoantistoffer gennem et livsforløb hos raske personer
Autoimmunitet er når man har adaptivt immunresons overfor selv-antigener, autoimmun sygdom er en patologisk tilstand
forårsaget af selv-immunrespons. I perifere væv ses B-celler der reagerer overfor selv, fordi de ikke har mødt de vævsspecifikke
antigener.
Der er flere årsager til at man normalt ikke ser autoreaktivitet i disse perifere væv. Vigtigst er at der ikke i lymfeknudernes T-celle
zoner findes CD4 T-celler der er istand til at co-aktivere B-cellen.
B-celler kan anergiseres ved mødet med cirkulerende antiger og de nedregulerer herefter deres IgM. Man anser denne mekanisme
for at være en forsinket deletion. Autoreaktive T-celler kan eliminere autoreaktive B-celler gennem Fas:FasL signalering.
Desuden kan der ved somatisk hypermutation dannes nye B-celler, der er specifikke for selv-antigener. I germinalcentrene vil
disse celler møde opløseligt antigen og undergå apoptose.
2. Diskutere generelle forhold, der kan støtte opfattelsen af, at en sygelig tilstand kan betragtes som en autoimmun
sygdom (histologisk billede, påviselig immunitet mod kendt autoantigen, passiv overførsel til foster, symptomatisk bedring
ved immunosuppressiv behandling, MHC-associering, dyreeksperimentel analog)
Histologisk vil man se at der er sker vævsspecifik reaktion. Ved diabetes mellitus kan man observere at der udelukkende sker
destruktion af β-cellerne i pancreas når man injicerer autoantistoffer. Dette viser at destruktionen er selektiv (medieret af CTL).
At der sker overførsel til fostre er Graves’ disease et eksempel på. Behandles barnet med plamapherese vil symptomerne
forsvinde, da fosteret ikke selv danner autoantistoffer. Ved mange autoimmune sygdomme vil man ved immunsupprimerende
behandling se at der sker en bedring i patientens tilstand, symptomerne letter men vil ved behandlingens ophør kunne komme
igen.
Mange autoimmune sygdomme er koblet til en bestemt HLA-klasse med større eller mindre styrke. Den kraftigeste kobling ses
ved ankyolyserende spondyolitis, hvor der er 87.4 gange forøget sygdomsrisiko ved vævstype HLA-B27. Diabetes mellitus er
koblet til HLA-DR3 og DR4 heterozygot men med mindre styrke, her er der 25 gange forøget risiko for at udvikle sygdommen.
Som dyreeksperimentel model anvendes mus der præpareres med MBP (myelin basic protein) og udvikler den multiple
scleroselignende tilstand EAE (experimentel allergisk encephalitis). Sygdommen medieres af MBP-specifikke TH1 celler.
3. Diskutere teorier for opståen af autoimmune sygdomme (molekylært "mimicry" (sekvelae ved infektioner), brud på
tolerance, dysregulation af immunrespons, frigivelse af sekvesterede Ag, ændring i MHC udbud, hapten-carrier
fænomener, genetiske forudsætninger)
Molecular mimicry skyldes at antistoffer eller T-celler mod infektiøse stoffer krydsreagerer med selv antigener. En anden
mulighed der kan forklare at der kan opstå autoimmune sygdomme efter en infektion er at infektionen inducerer co-stimulation af
APC celler som ekspresserer lave niveauer af peptid (eksempelvis MBP). Co-stimulationen fra infektionen kan herefter activere
selvreaktive T-celler.
4. Redegøre kort for organspecifikke og systemiske (ikke-organspecifikke) autoimmune sygdomme og beskrive
patogenesen af disse i den udstrækning den er kendt
Goodpasture’s syndrom er en type II reaktion hvor autoantigenet findes i det non-kollagene domæne af type IV kollagen i
basalmembranen. Dette medfører glomerulonefrit eller pulmonær blødning.
Pemphigus vulgaris er en type II reaktion mod epidermalt cadherin, som medfører blisterdannelse i huden
Rheumatisk feber er en type II reaktion mod streptokok antigen hvori antistofferne krydsreagerer med hjertemuskulatiren, hvilket
fører til myocarditis og klapdefekt.
Insulinkrævende diabetes mellitus er en type IV reaktion hvor T-celler reagerer mod pancreatiske β-cellers antigener, dette
medfører celledestruktion og insulinmangel.
EAE/MS er en yndet dyremodel for type IV reaktioner, da den kan induceres i forsøg med mus. T-cellerne reagerer overfor MBP
(myelin basic protein) og hjernen invaderes af CD4 T-celler og patienten paralyseres som følge af demyelinisering.
5. Angive sammenhængen mellem specifikke vævstyper og autoimmune sygdomme og diskutere den basale
immunologiske baggrund for denne sammenhæng
Sammenhængen skyldes at den autoimmune sygdom er genetisk koblet til HLA. Eksempelvis er valin i stedet for aspartat på
plads 57 i HLA-DQβ1 forbundet med suseptibilitet for IDDM.
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6. Angive, at autoantistoffer kan dannes sekundært ved visse sygdomme, der medfører vævsdestruktion (f.eks.
myokardieinfarkt)
Ved febris rheumatica sker der sekundær aktivering af autoantistoffer som følge af ”molecular mimicry” der medfører B-celle
aktivering af T-celler der er specifikke for streptokok-infektion.
7. Angive specifikke infektionssygdomme, som medfører stor risiko for autoimmun sygdom i efterforløbet
Febris rheumatica, som følge af gruppe A streptokok infektion
Reiters syndrom (arthritis) som følge af Clamydia trachomatis infektion
Reaktiv arthritis som følge af infektion med Shigella, Salmonella typhi, Salmonella enteritidis, Yersinia enterocolitica eller
Camphylobacter jejuni.
Kronisk arthritis som følge af infektion med Borrelia burgdorferi (Lyme disease).
8. Angive eksempler på autoantigener og autoantistoffer og metoder til påvisning af dem
autoantigener: Ach receptor i myastenia gravis TSH-receptor i Graves’ disease
autoantistoffer: Anti-acetylcholin receptorantistof i myastenia gravis, antiTSH-receptorantistof i Graves’ disease, anti-Ro
antistoffer i kutan lupus erythematosus m.fl.
9. Angive eksempler på autoimmune sygdomme, der kan overføres fra moder til foster
I Graves’ disease overføres anti-TSHR antistoffer transplacentært til fosteret. Plasmapherese frafiltrerer maternelle anti-TSHR og
herefter er barnet raskt.
10. Angive konventionelle retningslinier for behandling af autoimmune sygdomme (f.eks. antiinflammatorisk behandling,
metabolisk kontrol)
Ved SLE: corticosteroidbehandling, ved diabetes mellitus: diætbehandling og insulin. Miljøfaktorer spiller også en rolle i
sygdommens udvikling, eksempelvis forværres Goodpasture glomerulonefritis ved rygning.
10. Diskutere nye lovende behandlingsmuligheder (oral tolerance induktion, cyclosporin behandling hæmning af TNF
eller TNF-receptor)
Måden et antigen præsenteres på vil påvirke immunresponset. Dette er baggrunden for forsøgsterapi med udsættelse for større og
større doser af allergener samt forsøg på at skifte et IgE til et IgE respons ved oral indgift af antigener. Forsøg med indgift af
peptider oralt har ført til favorisering af TH2 respons og IL-4 uden at der dannes TH1 respons og cirkulerende antistoffer. I forsøg
på mennesker med rheumatoid arthritis er der fundet en marginal effekt af sådan behandling.
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13. Tumorimmunologi
1. Redegøre for de forskellige antigener, der kan forekomme på overfladen af tumorceller, samt diskutere disse antigeners
teoretiske mulighed for at stimulere værtsorganismens immunsystem.
Tumor-specifikke transplantations-antigener (TSTA) er tumorantigener der kan udløse T-celle respons. Man har påvist at
melanom antigen, renal celle carcinom antigen, og MUC-1 i bryst- og pancreastumorer kan udløse T-celle respons. Tumorer
udtrykker antigener af MAGE familien og melanom antigener er peptider spaltet fra gp100, MART1 og gp75 af enzymet
tyrosinase. MHC I molekylerne er dominerende ved tumorer; men de tyrosinasespaltede peptid:MHC complexer fra melanomer
er også MHC II præsenterende og stimulerer derfor også CD4 T-celler.
2. Redegøre kort for "immunsurveillance" teorien
Immunsurveillance-teorien fremsat af Burnet går ud på at immunforsvaret kan opdage og bekæmpe tumorer. Dette gælder
muligvis for virus-associerede tumorer; men normalt vil immunforsvaret ikke reagere overfor nye antigener opstået som
følge af tumormutationer. Der er ikke øget incidens af tumore hos immunsupprimerede, når man ser bort fra de virusassocierede tumore. Mange tumorer producerer TGF-β der virker T-celle supprimerende.
3. Diskutere, hvorledes en eventuel "immun surveillance" kunne eliminere tumorceller (f.eks. cytotoxiske T celler,
lymfokin-producerende T celler, antistof-komplement medieret cytolyse, og NK-celle medieret cytolyse)
Antigenpræsenterende celler ville kunne genkende de muterede selvantigener og derved specifikt aktivere phagocytose og
lysering af tumorcellerne
4. Redegøre for, hvorledes tumor-associerede antigener kan udnyttes diagnostisk
I blandet lymfocyt/tumor suspension kan man inducere cytotoxiske MHC restrikterede T-celler der var specifikke mod
tumorantigener og som kunne dræbe tumoren. Desværre udtrykkes disse antigener kun in vitro og de er kun svagt immunogene.
De i pkt. 1 nævnte antigener kan muligvis anvendes til fremstilling af vaccine mod tumorer; men de er ikke tumorspecifikke og
det kan derfor indebære risiko for autoimmunitet. Eksempelvis findes MAGE-1 naturligt i testes, så en vaccine mod gliomer ville
muligvis inducerer autoimmunitet i testes.

5. Angive, hvilke ulemper nogle af de immunsuppressive behandlingsstrategier (f.eks. i forbindelse med transplantation)
kan tænkes at have set ud fra et onkologisk synspunkt
Immunosuppresion undertrykker CD4 T-celle respons mod eksempelvis melanomer. CD8 T-celler modtager normalt ikke costimulation da tumorer ikke har B7 molekyler, så de er ikke så væsentlige i denne sammenhæng.
6. Angive, hvilke ulemper nogle af de i cancerterapien anvendte cytostatika kan tænkes at have set ud fra et immunologisk
synspunkt
Lymfocytter er særligt følsomme for cytostatika og man vil derfor nedsætte infektionsforsvaret under
cytostatikabehandling.
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14. Immunologiske teknikker
Antigen-antistof reaktioner
Generelt:
1.

Angive den fysisk-kemiske karakter af bindingen mellem antigen og specifikt antistof

Antigen-antistof bindingen er af ikke-kovalent karakter. Den udgøres af hydrogenbindinger, hydrofobe interaktioner,
elektrostatiske kræfter og Van der Waalske kræfter.
2. Angive, hvad der forstås ved følgende begreber
et antistofs specificitet
et antistofs affinitet
et antistofs aviditet
et serums antistoftiter
Antistof specificitet: Et antistofs evne til at genkende et bestemt motiv hos et antigen.
Antistof affinitet: Styrken af bindingen mellem antistof og antigen.
Antistof aviditet: Summen af bindingstyrken af 2 eller flere antisfoffers binding til et antigen.
Serums antistoftiter:Den styrke hvormed antistoffet binder antigenet udtrykt ved den reciprokke værdi til den laveste værdi
der giver agglutination.
3. Angive at antigen-antistof interaktioner kan detekteres i tre principielt forskellige faser
i opløsning (f.eks. ligevægts dialyse)
i semi-solid fase (f.eks. i gel)
på fast fase (f.eks. ELISA)
4. Angive at en antigen-antistof interaktion typisk gøres målbar f.eks.
ved mærkning af en af komponenterne (f.eks. radioaktivitet, enzymer, fluorescens, guldpartikler), efterfulgt af
separation af frie og bundne komponenter (f.eks. ved vask, i gel etc) og endelig detektion (f.eks. farvning,
mikroskopi etc.
ved måling af afledte funktioner (f.eks. komplementlyse, agglutination, fagocytose, neutralisation)
Semi-solidfase assays:
5. Redegøre for præcipitationsreaktionen (betydningen af valens af antigen og antistof, betydningen af
mængdeforholdet mellem antigen og antistof, dannelsen af antigen-antistof komplekser med forskellig
opløselighed)
Præcipitationsreaktionen er en metode til at kvantificere antistof.
Når antistof blandes med antigen vil antigen:antistof komplekser udfælde sig. Mængden af precipitat vil afhænge af
mængden af antistof og antigen og ratioen mellem dem. Der kræves altså et ganske bestemt mængdeforhold mellem
antigen og antistof; findes der overskud eller underskud af den ene eller den anden komponent vil alt ikke præcipitere.
Derfor er det nødvendigt at undersøge supernatanten for residual antigen eller antistof, for at kunne vide om ens opløsning
er i ligevægt.
Præcipitation er også afhængig af antallet af bindingssteder et antistof har (afhængigt af isotypen) og det maksimale antal
antistoffer et antigen kan binde. Dette kaldes for antigen og antistoffers valens, og denne skal være over 2 for begge for at
præcipitation kan finde sted.
Fastfase assays:
6. Redegøre for princippet i direkte og indirekte immunfluorescens eller immun-enzymteknik, samt angive
eksempler på metodernes praktiske anvendelse
Ved direkte og indirekte immunofluorescens og immun-enzymteknik kobles et antitof eller anti-antistof til et kemisk stof
eller et enzym, som producerer et kemisk stof, som afgiver en tydelig fluorescens under lysmikroskopet. Denne teknik kan
således bruges til at finde bestemte molekyler/antigener i et vævssnit og er således kun egnet til at påvise et antigens
tilstedeværelse.
Antistofferne fremstilles ofte fra immuniserede mus.
Ved den direkte metode inkuberes prøven(vævet) direkte med mærket antistof. Herefter vaskes ubundet antistof af og
prøven iagtages i mikroskopet.
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Ved den den indirekte metode tilsættes umærket antistof. Herefter vaskes og et mærket anti-antistof tilsættes.
7. Skitsere det princippet i fastfase teknikker (f.eks. ELISA, RIA, Western blot) til påvisning af antigen eller
antistof samt angive eksempler på metodernes praktiske anvendelse."
ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), RIA (radioimmunoassay) og Western Blot bruges som flurorescens
teknikkerne til at påvise tilstedeværelsen af antigen eller antistof. Til dette formål er det nødvendigt at have en
renfremstilling af antigen eller antistof
ELISA
1. Antigen bindes til plastoverflade hvorefter overskydende antigen vasker af.
2. Serum tilsættes, hvorefter det antistof man ønsker at påvise binder sig til antigen. Vask
3. Et anti-antisfstof hvorpå der er koblet et enzym der omdanner et farveløst substrat til et farvet tilsættes. Vask.
4. Farvereaktion iagtages.
RIA:
Fremgangsmåden er den samme som for ELISA, her gælder det bare at antistoffet er radioaktivt mærket, hvorved
radiaktiviteten kan måles.
Western blotting:
Western blot bruges til at teste serum for tilstedeværelsen af specifikke proteiner, f.eks specifikke komponenter af HIVvirus.
1. Serum tilsættes detergens, hvorved celler og virioner lyseres
2. Lysatet køres igennem SDS-page som separerer proteiner efter størrelse.
3. Separerede proteiner fra gelen overføres til nitrocellulosepapir
4. Antiserum med antistoffer specifikke for f.eks virusproteiner tilsættes.
5. Proteinerne påvises ved at tilføre radioaktivt mærket anti-antistof.
Agglutination:
8. Diskutere mekanismen ved den direkte agglutinationsreaktion, samt beskrive denne metodes praktiske
anvendelse både som objektglas-agglutination og som reagensglas-agglutination (fx blodtypebestemmelse og Widalreaktion)
Ved agglutinationsteknik kan man både kvantitativt og kvalitativt påvise antistoffer som bindes til antigener på overfladen
af partikler.
Agglutination kan udføres direkte på et objektglas. Et eksempel på dette er Widal reaktionen som bruges til diagnostik af
S. typhi idet antistoffer specifikke for bakteriens overfladeprotein ved tilsætning vil få bakterierne til at klumpe sammen.
Det kan også udføres indirekte i reagensglas. Et eksempel på dette er hæmagglutinationsreaktionen, hvor anti-A eller antiB tilsættesbrønde hvorefter der tilsættes blod, hvorved blodtypen kan bestemmes efter agglutinationen. Det samme princip
gør sig gældende ved svangerskabspåvisning, hvor man benytter sig af anti-choriongonadotropin
Neutralisation
9. Skitsere princippet i kvantitering af neutraliserende antistof mod f.eks. virus eller toksin
Ved neutralisationstesten bestemmes et antistofs evne til at neutralisere et pathogen.
Den udføres ved at inokulere en blanding af antistof og pathogent og effekten iagtages.
Cellulære reaktioner
1.

Angive metoder til oprensning/isolering af lymfocytter, og til undersøgelse af disse cellers overflademolekyler
(fænotype).

Kilder til lymfocytdispensationer:
1. Fra blod v.h.a. densitetscentrifugering idet lymfocytter vil samles i supernatanten i det øverste lag af glasset.
2. Fra lymfoide organer (oftest mandlerne).
3. Fra overflade epithel ved fraktionering af dette.
4. Fra infektionsfocus.
Til differentiering af de forskellige leukocyttyper og deres overflademarkører kan bruges et flurorescens-activated celle
sorter (FACS).
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Princippet er at lymfocytterne først bliver tilsat fluorescensmærket antistof eller anti-antistof specifik for en bestemt
overflademarkør. Dernæst passerer cellerne igennem et flow cytometersom identificerer, optæller og separerer cellerne.
Maskinen udsender en laserstråle som vil afbøjes når det kommer i kontakt med komponenter af cellerne, hvorved
celletypen kan bestemmes.
Det fluorescensmærkede antistof eller anti-antistof vil desuden fluorescere når det udsættes for laserstrålen, hvorved det er
mulig at påvise hvilke overflademarkører der er tilstede på cellen. (Dette brugtes i den tidlige identifikation af AIDS, hvor
der ses en selektiv deletering af CD4 T-celler)
Data der opnås ved denne undersøgelse afbildes på en computer som et diagram hvor f.eks fluorescens intensiteten
afbildes mod cellenummeret.

2.

Redegøre kort for princippet i og udførelsen af lymfocyt-transformations-test (proliferations-test), hvori der
stimuleres med mitogener, "konventionelle" antigener eller allogene celler (mixed lymphocyte culture)

Et mitogen er et stof der stimulerer lymfocytter til proliferation idet de inducerer lymfocyttens indtræden i G1-fasen.
3H-thymidin kan bruges til at vurdere lymfocytters evne til at dele sig, idet det indbygges i DNA, hvorved thymidin
forbruget vil være proportionalt med celledelingen. Dette kan bruges klinisk i vurderingen af en immundefekt patient evne
til at generere et lymfocytrespons mod et antigen.
Lymfocyt transformationstesten finder klinisk anvendelse ved mixed lymphocytere culture testen som foretages før
transplantationer. Princippet er at leukocytter fra 2 pesoner A&B blandes. Leukocytterne fra person strålebehandles
forinden hvorved de har mistet evnen til at dele sig, men stadig kan stimulere B´s celler til at dele sig. Er der uforligelighed
mellem vævstyperne vil A´s celler stimulere B´s til at dele sig, og proliferationen kan detekteres ved at at tilsætte 3Hthymidin.
3.

Redegøre kort for princippet i og udførslen af en test (fx krom-release) for cytotoksiske celler.

CD8 T-celle funktion kan påvises ved deres evne til at eliminere målceller.
Ved 51Cr-release indgives radioaktivt mærket natriumchromat, som optages, men ikke afgives af celler medmindre de
lyserer. Er der således CD8 T-celle integritet hos patienten kan det radioaktive stof påvises i supernatanten. Et 3Hthymidin- assay kan ligeledes bruges til at påvise om en tumor er sensitiv for T-celle angreb.
4.

Redegøre kort for princippet i et bioassay til bestemmelse af cytokiner (f.eks. interleukin-2).

Cytokinproduktion af lymfocytter kan påvises ved sandwich ELISA som udnytter cytokinernes evne til at danne bro
mellem 2 antistoffer f.eks kan udføres på følgende måde:
1. Antistof mod det pågældende cytokin bindes til plastoverflade i brønd.
2. Cytokin tilsættes, hvorefter det cytokin man ønsker at påvise binder sig til antistof. Vask
3. Et mærket cytokinspecifikt antisfstof hvorpå der er koblet et enzym der omdanner et farveløst substrat til et farvet
tilsættes ved titrering. Vask.
4. Der titreres til der opnås en farvereaktion, hvorved den tilsatte mængde antistof vil være proportional med cytokin
koncentrationen
Herudover kan cytokinproduktion bestemmes ved RIA eller bioassays som f.eks. en lymfocyt proliferations test (IL-2
stimuleret lymfocytproliferation)

5. Redegøre for anvendelsen af hudreaktioner til at undersøge for visse hypersensitivitets reaktioner.
Se under 10.4 & 10.21

Figurer sat ind af Manan. Opdateret: 10. Marts 2003
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