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JakiekikoJakiekiko hipersentikortasunhipersentikortasun--erreakzioenerreakzioen
patogenesiapatogenesia

MEKANISMOAK

I, II, III eta IV motako
hipersentikortasuna

FASEAK
1.Sentsibilizazioa

Immunitate-sistemarekin kontaktua

erantzun immunea eta oroimena

2. Fase efektorea
Ag-arekin kontaktu berria indibiduo sentsibilizatuetan

hanturazko erreakzioa



II mota

• Zelularen antigenoa /matrize 
estrazelularra

• IgG (→ C´, NK, fagozitoak)

• Kalte organo-espezifikoa
• Penizilinaz induzitutako anemia 

hemolitikoa

Hipersentikortasun motak

IV mota

• Antigeno disolbagarria edo 
zelularena

• T linfozitoak (Th1 → Mφ, TC)

• Tokiko kaltea→ sistemikoa

• Kontaktuzko dermatitisa

III mota

• Antigeno disolbagarria

• IgG ⇒ Immunokonplexuak

(C´, fagozitoak)

• Kalte sistemikoa

• Albeolitis alergikoa

I mota

• Antigeno disolbagarria
• IgE (→ mastozitoak)
• Tokiko kaltea→ sistemikoa

• Sintomak segunduetan/ 
minutuetan

• Polenarekiko alergia arrunta



Zelula 
fagozitatua

C´-aren 

aktibazioa

C3b

Mintzeko 
Ag

zitolisia

Ag

DEGRANULAZIOA

Bitartekariak

IgE

Immunokonplexuak (IK)

Baskulitisa
IK pilatu odol-

hodietan

Bitartekarien 
askapena

zelula 
inflamatorioen
erakarpen eta 

aktibazioa

Ehun 
kaltetua

zitokinak

T CD8

T CD4

I mota II mota

III mota IV mota

Hipersentikortasun motak



Berehalako hipersentikortasuna
(I mota)

“Alergiak” / “Erreakzio alergikoak” 

Alergia atopikoa (atopia)



ALERGIA

ALERGENOA

Arriskutsua ez den ingurumeneko antigenoa, 
zeinek IgE ekoizpenari lotutako 

hipersentikortasun-erreakzioa eragiten duen. 

Arriskutsuak ez diren ingurumeneko antigenoen
aurkako hipersentikortasun-erreakzioa.

Alergia atopikoan, antigenoarekiko bigarren edo
hurrengo esposizioetan Th2/IgE/mastozitoak tipoko
erantzunak eragiten dira, eta sintoma klinikoak
berehala agertzen dira (min).



Berehalako hipersentikortasuna
(I motako hipersentikortasuna)

�Antigeno berdinari berespozizioa

Sentsibilizazio-fasea

Erantzun immune alergikoa

• EZ dago sintoma klinikorik

• Erantzun immune adaptatiboa eragiten da

Oroimen immunologikoa

Sintoma klinikoak:

Errinitisa, asma, urtikaria, ekzema, digestio-aldaketak

�Antigenoarekin lehenengo kontaktua



IgE immunoglobulinek bideratutako berehalako hipersentikortasun-
erreakzioak eragiteko joera ingurumeneko antigeno arrunten aurka.

Zirkulazioan, indibiduo atopikoek gainerako indibiduoek baino IgE eta
eosinifilo gehiago dute eta baita alergia garatzeko aukera altuagoa.

Atopia

� Proteinak 

� Maiz funtzio entzimatikoa (proteasak)

� Pisu molekular baxua (ezaugarri aerodinamikoak)

� Disolbagarritasun altua: difusio erreza

� Egonkorrak (ezaugarri fisikokimiko iraunkorrak)

� I motako hipersentikortasuna eragiten dute dosi baxuetan

� Ostalariaren MHC II molekuletan sartzen diren peptidoekin

I motako hipersentikortasuna eragiten duten alergenoen 
ezaugarriak:



AtopiarenAtopiaren herentziaherentzia

Adierazpen klinikoak: 

belar onduaren sukarra, 

asma, dermatitis atopikoa

Gurasoak
EZ dira

atopikoak

Seme-alabetatik% 15 atopikoak

Aita edo ama 
atopikoa

Seme-alabetatik% 40-50 atopikoak

Gurasoak
atopikoak

Seme-alabetatik% 75 atopikoak



Berehalako hipersentikortasun-erreakzioak
(I motako hipersentikortasuna) 

EZ du 
alergiaren
sintomarik

Alergiaren
sintoma

moderatuak

Alergiaren
sintoma

indartsuak

Hasierako espozizioa Espozizio errepikatuak

IgE

alergenoa

Ostalari
sentsibilizatua

Ostalari EZ 
sentikorra

Ostalari
hipersentsibilizatua



IgE

Ag

DEGRANULAZIOA

bitartekariak

Berehalako hipersentikortasun-erreakzioak
(I motako hipersentikortasuna) 



Berehalako 
hipersentikortasuna

(I mota):
erreakzioak

Ag-arekiko 1. espozizioa Alergenoa

bitartekariak

Mastozitoak aktibatu eta 
bitartekariak jariatu

Zitokinak
Amina basoaktiboak, 
bitartekari lipidikoak

Th2

Alergenoak Th2 linfozitoak 
aktibatu eta IgE isotipo-

aldaketa induzitu
B

IgE sintetizatu
IgE

Mastozitoen FcεRI 
errezeptoreetan IgE lotu

Mastozitoa

Ag-arekiko berrezpozizioa

Hipersentikortasunaren 
berehalako erreakzioa

(Ag-arekiko 
berrespozizioaren 

hurrengo minututan)

Erreakzio 
berantiarra
(Ag-arekiko 

berrespozizioaren 
hurrengo 2-4 h)



Mastozitoen
aktibazioa

Erantzun
baskularra/muskularra: 
berehalako erreakzioa

Hantura: 
erreakzio

berantiarra

Mastozitoa atsedenaldian, IgE
immunoglobulinez estalita

Antigenoaz aktibatutako
mastozitoa

Alergenoa

IgE

FcεRI

Ag eta 
IgE/FcεRI-en 
arteko lotura 
gurutzatuak

Histamina/ bitartekari
lipidikoak

Zitokinak

Mikroskopia optikoa

Mikroskopia elektronikoa
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I motako hipersentikortasuna:
mastozitoaren bitartekariak

Mastozitoa

triptasa

Prostaglandinak

serotonina

histamina

Tromboxano A2

heparina

NCF (neutrofiloak)

Zn, Fe hidrolasa

PAF (plaketak)

ECF (eosinofiloak)

Leukotrienoak

Kimiotaxia

Hantura
Espasmoa

Aurrez sortutako osagaiak

Sintesi induzitua



Ehunetako 
kaltea

Hantura

Hestearen 
hipermotilitatea

Bronkokonstrikzioa

Odol-hodien 
iragazkortasuna 

handitu

Mastozitoak
/Eosinofiloak

Entzimak (ad. triptasa)

Berahalako hipersentikortasuna: 
bitartekarien efektu biologikoak

Amina biogenoak
(ad. histamina)

Bitartekari lipidikoak
(ad. PAF, PGD2, LTC4)

Zitokinak (ad.TNF)

(ad. PAF, PGD2, LTC4)



Berehalako hipersentikortasunaren
fase goiztiarra eta berantiarra

Th2

Fase goiztiarra:

Urtikaria, usin, 

errinorrea, 

konjuntibitis, 

sibilantziak

Fase berantiarra:

Sudur-kongestioa, 

ekzema, 

sibilantzia

iraunkorrak

Histamina, Leukotrienoak, PAF

Histamina

Lipidoak

Zitokinak

Neuropeptidoak

IL-5
IL-4

IL-4, IL-13 IL-5
Proteina basiko nagusia
Leukotrienoak, PAF

Eosinofiloa

Alergenoa

IgE



Erreakzio berantiarraren hasiera

kimiokinak

makrofagoa

eosinofiloa

kapilarra

zelula

endoteliala

degranulazioa

Mukosaren

epitelioa



Berehalako
erreakzioa eta 
erreakzio
berantiarra

0 1 4 8 12 16 20
Ag-arekiko espozizioaren ondorengo orduak
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espozizioa

Mastozitoen 
degranulazioa

Edema
Hodien 
kongestioa

Eosinofiloak

Erreakzioa

berantiarra

Berehalako

erreakzioa

Parham, Inmunología 2. edizioa, 2006

Abbas, Inmunologia celular y molecular , 7. edizioa, 2012 



� Antigenoa: natura, ezaugarriak, aurreko esposizioa

� Ingumenekoak: infekzioak, kutsadura,…

� Indibiduoarenak:

� Genetika: zenbait gene inplikatuak
(HLA, zitokinak, errezeptoreak,…)

� Ezaugarri immunologikoak: IgE, Th, TR,…

� Adina (> umeetan), Sexua (> gizonezkoak)

Atopiarekin erlazionatutako faktoreak

Herrialde garatuetan intzidentzia altuagoaHerrialde garatuetan intzidentzia altuagoa



INGURUNE

EZ ALERGIKOA ALERGIKOA
(asma, ekzema, 

errinitis)
GENEAK

• Garatzeko bidean dauden herrialdeak

• Familia handiak (kide asko)

• Baserriak, abereak

• Hesteko mikroflora aldakorra, igarokorra

• Osasungintza eskasa

• Infekzio fekal-oral asko

• Helmitoen infekzio-tasa altua

• Antibiotikoen erabilera murriztua

• Herrialde garatuak

• Familia txikiak (kide gutxi)

• Hiriko etxeak, klase akomodatuak

• Hesteko mikroflora egonkorra

• Osasungintza egokia

• Infekzio fekal-oral gutxi

• Helmintoen infekzio-tasa baxua / eza

• Antibiotikoen erabilera altua



IgE immunoglobulinak bideraturiko erantzunak

Gaixotasuna Alergeno mota Sarrera bidea Erantzuna

Tokiko hantura

Intsektuen ziztadak, 

alergiaren azaleko 

probak

Subkutaneoa
Tokiko basodilatazioa, 

tokiko edema

Errinitis 

alergikoa, 

asma bronkiala

Polena, hautsa, 

intsektuen edo beste 

animalia batzuen 

hondakinak

Arnasbideak

Bronkioen edo 

sudurraren mukosan 

edema eta 

narritadura

Jakiekiko alergia
Esnea, arrautzak, 

arrainak…
Heste-traktua

Oka, beherakoa, 

pruritoa, urtikaria

Anafilaxis 

sistemikoa

Botikak (penizilina).

Intsektuen pozoia. 

Kontraste 

erradiologikoa

Benabarnekoa

Edema, 

basodilatazioa, 

trakearen oklusioa, 

kolapso zirkulatorioa, 

heriotza

Tokikoa
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Alergenoa

IgG1/4

IgEIgG

IgE

Desensibilizazioa indibiduo atopikoetan
Immunoterapia
antialergenikoa



Immunoterapia
antialergenikoa

Th2

Gutxitu: 

�Th2 zelulen zitokinak, 

IgE immunoglobulinak

eta basofilo- eta 

mastozito- infiltratuak. 

�Fase berantiarra

Gutxitu: 

�Th1 zelulen zitokinak

� IgG ekoiztu

Induzitzea: 

� IL-10, TGF-β
�Erantzun alergeno-

espezifiko minimoa

Th1

Tr

Gero eta 
alergenoaren
kontzentrazio
handiagoak

administratzea



II motako
hipersentikortasuna

Mintzeko antigenoak (matrize estrazelularrekoak edo 

zelularen mintzekoak) + IgG (IgM)

Mekanismo efektoreak:

Konplementua, ADCC, fagozitosia

Lotura Ab/errezeptorea ⇒Inhibizioa/aktibazioa

Zeluletako edo ehunetako gaixotasun espezifikoak

Zelularen antigenoa
IgG (→ C´, NK, fagozitoak)
Kalte organoespezifikoa.

Ad. penizilinak induzitutako 
anemia hemolitikoa



Anti-ehun antigorputzek eragindako kaltea

Ab-ak lotu

Antigenoa matrize 
estrazelularrean

C´ eta FcR-ak bideraturiko zelula 
inflamatorioen erakarpen eta 

aktibazioa

neutrofiloa makrofagoa

Entzimak, 
bitartekari 

erreaktiboak
Ehunetako kaltea

II motako
hipersentikortasuna



Antigorputzek bideratutako
gaixotasun-mekanismoak (I)

Fagozitosia

Konplementuak eta FcR-ak bideratutako hantura

Fagozitoa

Zelula 
fagozitatua

Zelula 
opsonizatua

C´-aren aktibazioa

Hantura era 
ehunetako kalteaC´-aren aktibazioa

FcR

Neutrofiloen aktibazioa

Konplementuaren
bitartekariak 
(C5a, C3a)

FcR

C3bR

C3b

Opsonizazioa eta fagozitosia



Antigorputzek errezeptorea 
estimulatzen dute nahiz eta 

ligandoa ez egon

Antigorputzek ligandoaren
eta errezeptorearen arteko 

lotura inhibitzen dute

tiroidesaren hormona

tiroideseko
zelula 

epiteliala

TSHR 
(tirotropinaren
errezeptorea)

anti-TSHR Ab

anti-AChR Ab  

AChR
(ACh-ren

errezeptorea) 

ACh
(azetilkolina)

amaiera nerbiosoa

Erantzun fisiologiko EZ aproposak, 
zeluletako/ ehunetako kalterik GABE

Muskulua

Hipertiroidismoa (Graves gaixotasuna) Miastenia larria

Antigorputzek bideratutako
gaixotasun-mekanismoak (II)



• Botikekiko erreakzioak

• Plaketekiko erreakzioak
Ezohiko hemorragiak

• Odoleko transfusioen inkonpatibilitateak
ABO/Rh inkonpatibilitateak

• Jaioberriaren anemia hemolitikoa

• Anemia hemolitiko autoimmune
Rh taldeko antigenoek konplementua aktibatu eta fagozitosia eragin 

→ hemolisia, anemia

• Injertoen errefusa hiperakutua

II motako hipersentikortasuna: adibideak



Immunokonplexuak (IK)

Ehunetan /organoetan pilaketa

Ondorio negatiboak
(Konplementuaren eta leukozitoen aktibazioa→

Ezin da IK fagozitatu ⇒ degranulazioa ⇒ Hantura)

Antigeno disolbagarria+
IgG ⇒ Immunokonplexuak

(C´, fagozitoak)
Kalte sistemikoa

Ad.: albeolitis alergikoa 

Ag disolbagarria+ Ab (IgG, IgM) 

III motako
hipersentikortasuna



Immunokonplexuak (IK)

Baskulitisa
IK pilatu 

odol-hodietan

Bitartekariak 
askatu

Zelula inflamatorioen
erakarpena eta 

aktibazioa

III motako
hipersentikortasuna



Basofiloa

Neutrofiloa

C3a, 
C5a

Plaketen agregazioa
(mikrotronboak)

Amina 
basoaktiboak

Immunokonplexuak

Immunokonplexuek bideratutako
gaixotasun-mekanismoak



Sintoma klinikoak:
sukarra, 

baskulitisa, 
artritisa, nefritisa

Denbora 
(egunak)

Sueroaren 
proteina 
arrotzak

Sueroaren 
proteina 
arrotzen 

aurkako Ab

Sueroaren gaixotasuna
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Immunokonplexuak
(Ag:Ab konplexuak)

Suero 
arrotzaren 

ziztada



Arthus erreakzioa

Ag-aren aurkako    

IgG duen indibiduoan 

Ag ziztatu

Immunokonplexuen

tokiko garapena

C` aktibatu: C3a eta 
C5a molekulek  

hantura eta 
mastozitoen aktibazioa 

eragiten dute

1-2 ordu

Tokiko hantura: 
fluidoaren eta 

proteinen askapena 
gehitu, fagozitosia eta 
odol-hodien oklusioa

C5a

C3a



• Arthus erreakzioa
Azalean ziztatutako Ag ⇒ IK subkutaneoak

• “Baserritarraren birika”
Ag inhalatua dosi altuan ⇒ IK albeoloetan

• Sueroaren gaixotasuna
Ag odolbidetik⇒ IK odol-hodietan, giltzurrunean, artikulazioak…

• Diabetes intsulinoerresistentea
Intsulinaren errezeptorea blokeatu

• Lupus eritematoso sistemikoa
DNA, nukleoproteinak⇒ IK odol-hodietan, giltzurrunetan, artikulazioak…

III motako hipersentikortasuna: adibideak



Itu-zelularen heriotza
Zitokinak ⇒ Hantura

T CD8 
(Tc linfozitoek 

bideratutako zitolisia) 

T CD4
(atzeratutako 

hipersentikortasuna)

Mφ aktibatu
Zitokinak ⇒ Hantura

Ehunetako kaltea

T linfozitoek  Ag-ari erantzuten diote 
(zelulei asoziatua edo disolbagarria)

Efektuak: Ag topatu ondorengo ≥ 24 h

IV motako
hipersentikortasuna



T linfozitoek bideratutako
mekanismo patologikoak

Zitolisia eta 
ehunetako kaltea

T linfozitoek bideratutako zitolisia

Atzeratutako hipersentikortasuna

Kaltetutako 
ehuna

Hantura

Zitokinak

Ehun 
osasuntsua

T CD8+

APC T CD4+

T CD8+



haptenoa

Linfa-hodi  
aferentea 

carrier

Langerhans
zelula

epidermisa

dermisa

Sentsibilizazio-fasea
haptenoa

Linfa-
gongoila

Erantzun-fasea

kapilarra

IFN-γγγγ

T linfozito 
birjina

Oroimen 

linfozitoa

IV motako hipersentikortasuna



Atzeratutako hipersentikortasunaren proba

Indurazioaren tamaina
3-5 mm 

Mantoux test

Antigenoa dermisaren
barruan inokulatu

(PPD)
Mycobacterium tuberculosis

Diametroaren neurketa

CDC, PHIL, #6806
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• Kontaktuzko hipersentikortasuna
Kontaktuzko dermatitisa (Ni, Cr)

• Artritis erreumatoidea
Giltzaduren Ag ezezagunen aurkako erreakzioak →  

artikulazioetan kaltea

• Tuberkulinaren erreakzioa

• Hipersentikortasun granulomatosoa
Beriliosia; silikosia ⇒ arnasteko arazoak

• Diabetes mellitus intsulinodependente (I mota): 
Tc linfozitoek bideratutako zitolisia→ pankreaseko β

zelulen suntsiketa

IV motako hipersentikortasuna: adibideak



Alergiak Kalte immuno-
patologikoa

Errefusa Gaixotasun 
autoimmunea

Alergenoak Patogenoak Aloantigenoak Autoantigenoak

I mota 

(IgE/Mastoz. 

berehalakoa)

Errinitis alergikoa 

(polena)

Shock anafilaktikoa 

(kisten apurketa)

II mota 

(IgG)

Anemia hemolitikoa

(penizilina)

Erreakzioa 

transfusionala

(ABO, Rh)

Miastenia larria 

(azetilkolinaren 

errezeptorea)

III mota 

(IK)

Baserritarraren  

birika

Glomerulonefritis

(post-

estreptokozikoa)

Lupusa (DNA)

IV mota 

(T linfozito, 

atzeratua)

Kontaktuzko 

dermatitisa(Ni)

Legena 

tuberkuloidea

(mikobakterioak)

Errefusa akutua 

(HLA)

Diabetes insulina-

dependentea

(β zelulak)

HIPERSEN-

TIKORTASUNA


