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Komórki układu immunologicznego 

immunologicznie czynne 

limfocyty T  

limfocyty B 

komórki NK 

 

pomocnicze 

komórki dendrytyczne  

monocyty/makrofagi 

granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) 



limfocyty B 

limfocyty T 

neutrofie 

 testy skórne nadwrażliwości typu późnego  
 ocena odpowiedzi proliferacyjnej  

 określenie ekspresji markerów aktywacji 

 ocena aktywności cytotoksycznej 

 ocena produkcji cytokin 

 

 ocena miana swoistych przeciwciał po 

wykonaniu wcześniej szczepienia 

 ocena syntezy przeciwciał po stymulacji 

 ocena odpowiedzi proliferacyjnej 

komórki NK 

 ocena aktywności cytotoksycznej 

 ocena cytotoksyczności wzmacnianej cytokinami 

 ocena ekspresji powierzchniowej cząsteczek 

adhezyjnych pod wpływem aktywacji 

 ocena chemotaksji 

 ocena zdolności do fagocytozy 

 ocena zdolności do wybuchu tlenowego 

 ocena zdolności zabijania wewnątrzkomórkowego  

monocyty/makrofagi 

 prezentacji antygenu w celu proliferacji limfocytów T 

 ocena cytotoksyczności 

 ocena chemotaksji 

 ocena zdolności do fagocytozy 

 ocena zdolności zabijania wewnątrzkomórkowego  

Testy czynnościowe 



Testy funkcjonalne komórek 

immunologicznych w diagnostyce medycznej 

Pierwotne i wtórne niedobory immunologiczne 

Ocena stanu odporności nieswoistej i swoistej 

Ocena typu odpowiedzi immunologicznej  

(Th1 vs Th2) 



Testy skórne in vivo 

test punktowy  

test śródskórny 

test naskórkowy  

test skaryfikcyjny 



Test punktowy  

• prosty w wykonaniu, bezpieczny, swoisty, mało czuły  

• kropla alergenu wprowadzana jest ostrzem w powierzchniową 

warstwę skóry.  

• od 10 do 12 testów.  

• dodatnie reakcje w postaci bąbla otoczonego rumieniem 

występują po upływie  15 do 20 minut (reakcja 

natychmiastowa). 

• ocenia się wielkości bąbla i rumienia. 



Test śródskórny  

• bardziej pracochłonny i czulszy, mniej swoisty niż test punktowy.  

• alergen jest wprowadzany śródskórnie strzykawką.  

• wyniki testu odczytuje się po 15 do 20 minut (reakcja 

natychmiastowa) oraz po upływie 6 - 8 i 24 - 48 godzin (reakcja 

późna).  

• obserwuje się wielkość bąbla, rumienia lub nacieku.  

• dodatni test śródskórny potwierdza uczulenie, ujemny pozwala je 

wykluczyć 



Próba tuberkulinowa 

Reakcja umiarkowana Reakcja silna 



Test naskórkowy 

• ocena reakcji alergicznej typu IV, tzw. reakcji późnej (wg Coombsa).  

• w diagnostyce alergii kontaktowej.  

• alergeny naniesione na plastry przyklejane są badanemu na plecach 

lub na ramionach na okres 24 godzin.  

• reakcje alergiczne w postaci zaczerwienienia, pęcherzyków i guzków.  

• odczyt po 24, 48, 96 godzinach.  

• reakcje ocenia się w skali od + do ++++ 



Testy prowokacyjne 

testy ekspozycyjne donosowe   

testy ekspozycyjne wziewne 

testy ekspozycyjne doustne 



Ocena funkcji limfocytów in vitro 

Funkcjonalna analiza limfocytów T 

- testy proliferacyjne 

- testy cytotoksyczne 

- analiza aktywności wydzielniczej 

 

Funkcjolna analiza limfocytów B 

- ocena syntezy immunoglobulin in vitro 

- analiza aktywności wydzielniczej 



Metody oceny zdolności do transformacji 

metoda morfologiczna 

metody izotopowe 

metody fluorymetryczne 

metoda cytometryczna (FSC/SSC) 



Metoda cytometryczna 



Test transformacji blastycznej 

H. Samara: Immunologia, 2008 

Indeks Stymulacji (IS)  = 
Cpm w hodowli stymulowanej 

Cpm w hodowli niestymulowanej 



• wiek badanych osób (np. noworodki reagują znacznie silniej reagują na 

mitogenne dawki PHA niż dzieci starsze),  

• rodzaj użytego antykoagulanta,  

• czas i sposób przechowywania próbki,  

• wzajemne proporcje limfocytów CD4/CD8 na początku testu,  

• rodzaj zastosowanych płynów hodowlanych,  

• sposób preparatyki,  

• źródło pochodzenia izotopu użytego do oceny lub mitogenu 

zastosowanego do pobudzenia                                                            

(istotna jest dawka, czas przechowywania, ilość rozmrożeń itp.), 

• wymóg istnienia specjalistycznej pracowni izotopowej,  

• stosowanie toksycznych płynów scyntylacyjnych,  

• utylizacja odpadów,  

• posiadanie wyspecjalizowanego sprzętu niezbędnego zarówno do hodowli 

jak i odczytu wyników 

Ograniczenia testu transformacji blastycznej 



Ocena fazy S cyklu komórkowego 

jodek propidyny 



Metody cytometryczne oceny aktywacji 

komórek 

PCNA 

Ki67 

CD25 

CD69 

CD71 

HLA-DR 

CD40 L 

http://en.wikipedia.org 



limfocytów T 
limfocytów B zależne od 

limfocytów T 

limfocytów B niezależne od 

limfocytów T 

fitohemaglutynina – PHA 

konkanawlina A – ConA 

mitogen szkarłatki – PWM 

octan mirystynianu forbolu – PMA 

alloantygeny – HLA-DR 

przeciwciała monokloalne          

anty-CD3, CD28, CD43 

globuliny anty-tymocytowe i       

anty-limfocytowe 

antygeny (np.PPD, bakterie, wirusy, 

grzyby) 

superantygeny (np. enterotoksyny 

gronkowcowe – Staphylococcus 

aureus) 

mitogen szkarłatki – PWM 

polisacharydy 

antygeny (np.PPD, bakterie, 

wirusy, grzyby) 

receptor CD40 

cytokiny IL-4 i IL-10 

endotoksyny 

anty-immunoglobuliny 

wirus Epsteina–Barr 

białko A gronkowca złocistego  

mitogen pochodzący z bakterii 

Nocardia 

cytokiny IL-4 i IL-10 

 

Stymulatory limfocytów T i B 



Inne metody 

pomiar napływu jonów wapniowych  do komórki 

pomiar poziomu wolnego ATP w komórce 



Zaburzenia aktywacji limfocytów 

pierwotne niedobory odporności: 
1.  Zespoły przebiegające z zaburzeniami odporności humoralnej i komórkowej:  

zesp. Wiskotta-Aldricha, zesp. Di George’a 

2.  Zespoły niestabilności chromosomowej: 

zesp. ataksja-teleangiektazja, zesp. Nijmegen, zesp. Blooma 

3.  Inne pierwotne niedobory: 

zesp. hiper-IgE, przewlekła kandydoza śluzówkowo-skórna 

wtórne niedobory odporności: 
1. AIDS 

2. Immunosupresyjne działanie leków: 

•  leki o charakterze immunosupresyjnym (tzw. profesjonalne immunosupresory):  

cyklosporyna A, azatiopryna, cyklofosfamid 

•  antybiotyki – tetracykliny (np.. Doksycyklina), cefalosporyny, amfoterycyna B 

•  leki przeciwpadaczkowe – fenytoina i karbamazepina 

•  niesteroidowe leki przeciwzapalne - D-penicylamina, sole złota, sulfasalazyna, kwas acetylosalicylowy 

•  leki stosowane w anestezjologii - halotan i droperoidol 

•  opiaty: morfina, heroina, kokaina 

choroby zakaźne  

choroby alergiczne 

zaawansowane choroby nowotworowe 



Ocena zdolności komórek do 

cytotoksyczności 

J. Sikora: Immunologia, 2008 

1.adhezja komórkowa, 

2.rozpoznanie obcego antygenu na  

powierzchni komórki docelowej, 

3.aktywacja komórki efektorowej i 

atak z udziałem różnych czynników, 

4.odłączenie komórki efektorowej 

od docelowej i recyrkulacja 

komórek cytotoksycznych. 

Etapy reakcji cytotoksycznej: 



Cytotoksyczny test chromowy 

% cytotoksyczności   = 
Cpm T – Cpm S 

Cpm M – Cpm S 

H. Samara: Immunologia, 2008 



Nieizotopowy test cytotoksyczny MTT 

H. Samara: Immunologia, 2008 



Zaburzenia cytotoksyczności 

pierwotne niedobory odporności: 
1.  SCID 

2.  Wrodzone zaburzenia funkcji komórek żernych:  

niedobór adhezji leukocytów (LAD), zesp. Chediaka-Higashiego,  
3.  Inne pierwotne niedobory: 

defekt zabijania prątków, zesp. Griscelliego, choroba Duncana 

wtórne niedobory odporności: 
1. AIDS i zespoły związane z AIDS 

2. zesp. Przewlekłego zmęczenia 

3. Immunosupresyjne działanie leków: 

•  antybiotyki – penicyliny (np. ampicylina), amfoterycyna B 

•  leki przeciwpadaczkowe – fenytoina i karbamazepina 

•  leki stosowane w anestezjologii - halotan i droperoidol 

choroby zakaźne 
nawracające infekcje wirusem herpes, EBV 

choroby autoimmunologiczne:  

toczeń układowy, RZS, zesp. Sjögrena, mieszana choroba tkanki łącznej, stwardnienie rozsiane, 

cukrzyca typu I 

zaawansowane choroby nowotworowe:  
białaczki i przerzutujące nowotwory 



Metoda komórkowa 

Reakcja mieszana limfocytów (MLR) 

J. Żeromski: Metody immunologiczne, 1997 



Reakcja cytolityczna limfocytów (CML) 

Metoda komórkowa 

J. Żeromski: Metody immunologiczne, 1997 



Metoda serologiczna 

J. Żeromski: Metody immunologiczne, 1997 



Metody oceny wydzielania cytokin 

  bezpośrednie 

cytometria przepływowa, ELISA, ELISpot  

  pośrednie 

linie komórkowe wrażliwe na działanie cytokin 



Zaburzenia produkcji cytokin 

cytokiny  zaburzenia 

IL-1 

IL-2 

IL-4 

IL-5 

IL-6 

TNF 

IFN 

IFN 

IFN 

GM-CSF 

↑ choroby zapalne, infekcje 

 niedobory odporności, HIV 

↑ zesp. hyper-IgE 

↑ eozynofilia 

↑ HIV, choroba Castelmana 

↑ choroby zapalne,  defekt zabijania prątków 

 zapalenia wątroby, choroby nowotworowe 

↑ zapalenia wątroby, choroby nowotworowe 

 Niedobór IFN, LAD, defekt zabijania prątków 

↑ zesp. hyper-IgE 

Silny wpływ na wytwarzanie cytokin mają leki immunosupresyjne, antybiotyki, 

IVIG, leki przeciwpadaczkowe, anestetyki i opiaty  



Etapy fagocytozy 

ocena ekspresji kompleksu CD11/CD18  

test zdolności neutrofilów do chemotaksji (Migratest®) 

badanie zdolności do fagocytozy (Phagotest®) 

test pochłaniania NBT  

test chemiluminescencyjny 

ocena wybuchu tlenowego (Phagoburst®) 

test zabijania 

wewnątrzkomórkowego  



Wrodzony niedobór adhezji leukocytów 

- LAD I brak cząsteczek CD11/CD18 

- LAD II brak cząsteczki CD15s 

CD11a 
CD18 CD11b 

CD11c 



Ocena zdolności do chemotaksji 

Migratest 



Zaburzenia chemotaksji 

pierwotne niedobory odporności: 
1.  Wrodzone zaburzenia funkcji komórek żernych  

niedobór adhezji leukocytów (LAD), zesp. Chediaka-Higashiego, niedobór ziarnistości specyficznych 

2.  Wrodzone zaburzenia liczby komórek żernych 

zesp. Shwchamana  

3.  Niedobory składników dopełniacza 

niedobory składników drogi lektynowej 

4.  Inne pierwotne niedobory: 

zesp. hyper-IgE 

wtórne niedobory odporności: 
1. AIDS i zespoły związane z AIDS 

2. Immunosupresyjne działanie leków: 

•  antybiotyki – makrolidy (np. erytromycyna), teracykliny, cefalosporyny (np. cefotaksym), amfoterycyna B 

•  niesteroidowe leki przeciwzapalne – D-penicylamina, sole złota, sulfasalazyna, Ibuprofen  
•  opiaty – morfina i heroina 

nawracające infekcje skóry i układu oddechowego 

RZS 

marskość wątroby 

cukrzyca 

choroby nerek 

chłoniak Hodgina 



Ocena fagocytozy 

Indeks fagocytarny 

liczba komórek fagocytujących 

liczba sfagocytowanych bakterii 



Ocena zdolności do fagocytozy 

Phagotest 



Zaburzenia fagocytozy 

pierwotne niedobory odporności: 
1.  Wrodzone zaburzenia funkcji komórek żernych:  

niedobór adhezji leukocytów (LAD), niedobór ziarnistości specyficznych 

2.  Niedobory składników dopełniacza: 

niedobory składników drogi lektynowej 

3.  Inne pierwotne niedobory: 

zesp. hyper-IgE 

wtórne niedobory odporności: 

1. AIDS i zespoły związane z AIDS 

2. Immunosupresyjne działanie leków: 

•  antybiotyki – aminoglikozydy (np. gentamycyna), teracykliny 

•  leki stosowane w anestezjologii - thiopentan i ketamina 

dysfunkcja aktyny  

niedobory tuftsyny i receptora składowej dopełniacza C3b 

po urazach 

cukrzyca 

choroby nerek 

infekcje (infekcje bakteryjne skóry i dróg oddechowych, infekcje po poparzeniach) 

u noworodków, u dzieci i osób w podeszłym wieku 



Metody oceny metabolizmu tlenowego 

 detekcja ROS uwalnianych na zewnątrz komórek 

- test redukcji cytochromu c 

- testy oksydacji PHPA lub skopoletyny 

- testy chemiluminescencyjne (izoluminol, lucygenina) 

 

 detekcja wewnątrzkomórkowego wytwarzania ROS  

- test redukcji NBT 

- testy oksydacji DAB, PHPA, skopoletyny lub DHR 

- test chemiluminescencji (luminol) 



Test pochłaniania NBT 

H. Samara: Immunologia, 2008 Przewlekła choroba ziarniniakowa 



Ocena wybuchu tlenowego 

Phagoburst 



Inne testy oceniające aktywność 

oksydacyjną leukocytów 

ilościowe jodowanie  

ocena metabolizmu glukozy 

ocena konsumpcji tlenu  

ocena aktywności enzymatycznej oksydazy NAPDH 

 



pierwotne niedobory odporności: 
1.  wrodzone zaburzenia funkcji komórek żernych:  

przewlekła choroba ziarniniakowa, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), 

niedobór ziarnistości specyficznych    
2.  niedobory składników dopełniacza: 

niedobory składników drogi lektynowej 

3.  Inne pierwotne niedobory: 

zesp. hyper-IgE 

wtórne niedobory odporności: 
1. AIDS i zespoły związane z AIDS 

2. Immunosupresyjne działanie leków: 

•  antybiotyki – makrolidy (np. erytromycyna ), teracykliny 

•  niesteroidowe leki zapalne – ibuprofen 

•  leki stosowane w anestezjologii – flunitrazepam, lidokaina i ropiwakina  

u chorych po przeszczepach 

u noworodków i u małych dzieci w przebiegu ciężkich zakażeń może wykazywać 

wartości podwyższone 

Zaburzenia wybuchu tlenowego 



Test zabijania wewnątrzkomórkowego 

www.biotech.univ.gda.p  



Zaburzenia zabijania wewnątrzkomórkowego 

pierwotne niedobory odporności: 
1.  wrodzone zaburzenia funkcji komórek żernych:  

przewlekła choroba ziarniniakowa, Zespół Chediaka-Higashiego, niedobór mieloperoksydazy,   

niedobór ziarnistości specyficznych    
2.  wrodzone zaburzenia liczby komórek żernych: 

zesp. Shwachmana 

3.  Inne pierwotne niedobory: 

zesp. hyper-IgE 

wtórne niedobory odporności: 
1. AIDS i zespoły związane z AIDS 

2. Immunosupresyjne działanie leków: 

• antybiotyki – aminoglikozydy (np. gentamycyna),  

•  niesteroidowe leki zapalne – ibuprofen 

•  leki stosowane w anestezjologii – flunitrazepam, lidokaina i ropiwakina  

u chorych po przeszczepach 

u noworodków i u małych dzieci w przebiegu ciężkich zakażeń może wykazywać 

wartości podwyższone 



Zastosowanie testów czynnościowych 

komórkowe i mieszane niedobory immunologiczne (pomiar 

zdolności do transformacji blastycznej limfocytów, testy 

cytotoksyczne, produkcja cytokin in vitro, ocena chemotaksji, 

ocena zdolności do fagocytozy, do produkcji ROI) 

choroby zakaźne (testy skórne, ocena zdolności do transformacji 

blastycznej limfocytów, ocena cytokin) 

zaawansowane choroby nowotworowe 

typowanie antygenów HLA (testy cytotoksyczne, MLR, CML) 

 zgodność między dawcą i biorcą (próby krzyżowe, MLR, CML) 


