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REPRODUKTÍV SIKERTELENSÉG
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 I n f e r t i l i t á s ( p r i m e r, s z e k u n d e r )
 In vitro fer tilizáció eredménytelensége
 Te r h e s s é g ( i s m é t e l t ≥ 3 ) m e g s z a k a d á s a
 Spontán vetélés
 Missed Ab/elhalt terhesség
 Koraszülés



Infertilitás: fogamzás képtelensége 12 hónap rendszeres, védekezés nélküli szexuális kapcsolat
ellenére. Gyakorisága 10-15%.



Spontán vetélésnek nevezzük a terhesség megszakadását a 20. terhességi hét előtt, ha a magzat
világra jövetelekor életműködéseket nem mutat, és súlya nem éri el az 500 grammot, és a vetélés
észlelhető külső behatás nélkül következett be.
Becslések szerint az összes fogamzás akár 60 %-át is kitehetik a korai veszteségek, még a terhesség
felismerése előtt. (Inferilitásként vagy menstruációs zavarként jelenhet meg klinikailag.)
A klinikailag felismert terhességek körülbelül 15-20 %-a korai terhességi veszteséggel végződik.
Míg 30 éves kor alatt a vetélés gyakorisága egyes vizsgálatok szerint 9-17 % között mozog, ez az
arány 35 éves korra 20%, 40 évesen 40%, 45 éves korra 80%-ra növekszik! Többek között ezért is
javasolt 30 éves kor alatt a gyermekvállalás és 35 éves kor felett a genetikai vizsgálat.
Ismételt spontán magzatvesztés: Három vagy annál több esetben. A nők 1-2%-át érinti.








Koraszülés:
Morfológiailag normális magzat elvesztése a 34. terhességi héten vagy azon belül, súlyos preeklampszia vagy placenta elégtelenség miatt.
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Sárgatest elégtelenség
(progeszteron hiány)
PCOS
Inzulini rezisztencia/diabetes
Pajzsmirigy diszfunkció
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Immunológiai történések:

Th1>Th2
Th17 >Treg
NK sejt arány és aktivitás↑

Endokrin:

Autoimmun:

SLE, APS,
Autoimmun PM betegségek
Poliglanduláris szindrómák
+Alloimmun!

o

Trombofíliák

o

Életmód:

Dohányzás
Kávé (300 g koffein/nap)

A MAGZAT IMMUNSTÁTUSZA
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Antigén prezentáció? +
Felismerés? +
(anti-HLA AT)
Kilökődés? (, de nem terhes méhből
kilökődés, összehangolt
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„Szemi-allograft”

NORMÁL TERHESSÉG ALATT LÉTREJÖVŐ
IMMUNVÁLASZ, TOLERANCIA
Magzati antigének
Trofoblaszt (megjelenítés)
Nincs HLA I,II, van HLA G, E

γ/δ T sejtek (vagy CD8+ T sejtek)
Progeszteron receptor expresszió
Progeszteron
Blokkoló antitestek

B

Alacsony NK sejt aktivitás

Th

PIBF
Th (2 vs 1),
Treg vs. Th17
Citokinek aránya

A CITOKIN EGYENSÚLY SZEREPE
A TERHESSÉGBEN

Magzat és az
apai antigének

T helper 1
válasz

T helper 2
válasz
TNFa
IL-2, IL-12

Vetélés

Tolerancia

• Az uterinális NK sejtek több módon is befolyásolhatják a terhesség kimenetelét.
• Fontos, hogy eltérőek a mofológiai sajátosságaik (CD3-CD16-,CD56 briht), magasabb a lokális sejtszám és
jelentős a trofobalszttal való interakciójuk.
• Reproduktív sikertelenség esetén az inhibítoros receptoraik deficiensek, túlsúlyban vannak az aktiváló
receptoraik és fokozott az IFN-γ termelés.
• NK sejtekkel összefüggésbe hozható sikertelen terhesség hátterében vaszkuláris eltérések és az implantáció
zavara állhatnak.
• Egyre több adat bizonyítja az immunterápia eredményességét reproduktív sikertelenségben.

KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK
SIKERTELEN TERHESSÉG ÉS INFERTILITÁS
ESETÉN

IVIG ALKALMAZÁSI TERÜLETEI
 Szubsztitúció
 Primér dominálóan humorális ID-k
(CAVE:IgA hiány—anafilaxia veszély!!!)
 Szekunder ID-k AT hiánnyal
 Immunmoduláns hatás
 Autoimmun betegségekben
 Primér terápiás indikációban
 ITP
 Kawasaki betegség
 CIDP
 Lehetséges terápiaként („off-label”)
 HABAB

AZ IVIG KEZELÉS
HATÁSMECHANIZMUSA

Schwab I, Nimmerjahn F:

Intravenous immunoglobulin therapy: how
does IgG modulate the immune system?
Nat Rev Immunol 2013; 13: 176-89
Receptorok blokkolása

Citokinek, autoATek
neutralizálása

Anafilatoxin
scavange

Sejt depléció

FcgR expresszió
modulálása

FcRn telítése

Rtreg sejtek
expanziója

DC-ek modulálása
Aktiváló receptorok
blokkolása

Intravenous immunoglobulin (IVIG)
treatment modulates peripheral blood
Th17 and regulatory T cells in recurrent
miscarriage patients: Non randomized,
open-label clinical trial
Majid Ahmadj Sanaz et al.

Háttér:
A Th17 és Treg sejtek az ismételt terhesség megszakadás hátterében szereplő feltételezett riziófaktorok.
Cél:
Az intravenous immunoglobulinG hatásának vizsgálata a Th17 és Treg sejtek számára és funkciójára, illetve a terhességek
kimenetelére habituális vetélőkben.
Betegek:
94 habituális vetélő terhes nő bevonására került sor. A terhesség igazolásakor történt vérvétel, majd 400 mg/kg IVIG
megadására 44 betegben. A további 50 beteg nem kapott kezelést és kontrollként szolgált. A kezelt csoportban további
IVIG adására 4 havonta került sor a 32. gesztációs hétig. Az utolsó IVIG beadása után ismételt vérvétel történt.
Eredmények:
Az IVIG down-regulálta a Th17 sejtpopulációt és annak funkcióját, míg up-regulálta a Treg sejtek számát és azok
működését. A változás szignifikáns volt a kezelt csoportban.
A terhességek kimenetele az IVIG-kezelt csoportban sikeres volt 38/44 esetben (86.3%). Ezzel szemben a kezeletlen
habituális vetélők csak közül csak 21-en (az 50-ből) viseltek ki sikeres terhességet (42%). A különbség szignifikáns.
Konklúzió:
A sejtes immunválasz zavarával bíró habituális vetélőknek adott IVIG kezelés terhesség során kedvezően befolyásolta a
perifériás vérben a Th17/Treg arányt és kedvező hatással volt a terhesség sikeres kiviselésére.
Immunology Letters 2017; 192. 12-19
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IVIG KEZELÉS,
HATÉKONYSÁG

Intravénás immunoglobulin ismételt terhesség megszakadás kezelésére
HÁTTÉR:
Habituális vetélésben az immunoterápia kezelése ellentmondásos. A partner leukocitákkal való
kezelés hatékonysága csekély, partner trombocitával való kezelés is körülményes. Alternatív
lehetőséget rejt az IVIG terápia. Ennek hatékonyságát vizsgálták prospektív, trandomizált, kettős vak,
placebo kontrollos tanulmányban habituális vetélőkben.
BETEGEK:
95 idiopátiás habituális vetélőt (≥2) randomizáltak 500 mg/kg/hó IVIG és placebo (albumin) karba.
EREDMÉNYEK:
47 beteg kapott IVIG-et, 48 placebót. 34 nőt kizártak, akiknél a terhesség 4 ciklus alatt sem
következett be. A megmaradó 61 nő teherbe esett; 29 végződött szüléssel, 32 ismét vetélt.
Azok közül, akiknek sikeres volt a terhessége 18 (62%) kapott IVIG-et, 11 (38%) placebót.
Fordítva: A placebó csoportból 21 (66%) nő vetélt, míg az IVIG-esek közül csak 11 (34%) asszony.
Másként: A 61 teherbe eső nő közül 29 kapott IVIG-et, 32 placebót. A 29 IVIG-es terhes közül 18
(62%) szült sikeresen és 11 (38%) vetélt újra.
A 32 teherbe eső és placebót kapó nők csoportjából csak 11 (34%) szült sikeresen, míg 21 (66%)
újra elvetélt.
A különbség az élveszülési arány tekintetében az IVIG-et és PBO-t kapók közüt szignifikáns volt (p =
0.04, odds ratio 3.1).
KONKLÚZIÓ
Az IVIG hatékonyan növelte az élveszülés arányát az ismeretelen eredetű habituális vetélőkben.

Coulam CB et al. Am J Reprod Immunol 1995; 34: 333-7

Az IVIG csak szekunder esetekben növeli a születési arányt
Összes

Primer

Szekunder

Előtt
Után

Az IVIG a terhesség előtt adva növeli a születési arányt, a terhesség alatt adva már nem.
Hutton et al 2006

Az IVIG kezelés szignifikánsan növelte a kedvező kimenetelű terhességek arányát.
Az IVIG kezelés mind a primer, mind a szekunder PL esetén hatékonynak bizonyult.

IVIG javasolt
Habituális vetélőkben

IVF kudarc esetén

Ha a sejtes immunválasz
zavara igazolt

Betegek: A korai gesztációs időszakban 5 napig adtak napi 20 g IVIG-et 60 habituálisan vetélő nőnek (≥4).
Eredmények: Az élveszülés aránya 73.3% (44/60). 14 beteg ismét elvetélt, 1 terhesség méhen belüli elhalással végződött.
A 15 abortumban 11-nél mutattak ki kromoszóma rendellenességet. Ezeket az eseteket kizárva a feldolgozásból
az élveszülés aránya 89.8% (44/49).Vvlt.
Következtetés: A nagydózisú IVIG kezelés hatékony a más okkal nem magyarázható habituális vetélés legyőzésébne.

14 terhességből közepes dózisú (40 g) IVIG kezelés mellett 4 esetben született élő,
egészséges újszülött a terhesség 36-40. hetében.
Ezzel szemben 8 terhesség szakadt meg spontán a 6-11.gesztációs héten.
A maradék 2 terhesség 17 és 21 hetes koraszüléssel ért véget korai burokrepedés
következtében. Mindkét esetben chorio-amnionitis szöveti jeleit igazolták. Az anyák
idősebbek voltak (29 és 37 éves), és sokszor vetlétek már (7 ill 12).
Az 1 kromoszóma rendellenességgel járó terhességet kizárva, az élveszülés aránya 30.8%
(4/13) volt .
Az IVIG kezelés hatására 1 héten belül a Natural killer sejtek aktivitása a perifériás vérben
szigifikánsan csökkent
Kezelés előtt: 12%; 4–53% (medián; min-max)
Kezelés után: 22%; 14–58% (medián; min-max), P < 0.001

IVIG KEZELÉS
BIZTONSÁGOSSÁG

IVIG KEZELÉSSEL SZEMBENI ELVÁRÁSOK
ÉS LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSAI
 Infúziós reakció

Hatékonyság
Biztonságosság

(fejfájás, láz,
kipirulás, mellkasi-, háti
fájdalom, izomremegés,
hypotonia)

 Anaphylaxia (IgA hiány!)
 Infúzióval átvihető
fertőzések
 Hyperviscositas (fejfájás,

szédülés, hányinger, hányás)

Tolerálhatóság

 Akut veseelégtelenség
 Aszeptikus meningitis
 Trombo-embóliás
események
 TRALI (transfusi on-related
lung injur y)

acute

 IVIG asszociált hemolízis

AZ IVIG HATÉKONYSÁGÁT ÉS MELLÉKHATÁSAIT
MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK
 A készítmény formája
 Liofilizált
 Oldat (előnyök, hátrányok)








IgG tartalom
IgG alosztályok összetétele
Specifikus antitest tartalom
IgA tartalom
Egyéb szennyeződések

 Instabilitás
következményei:





Aggregátumok
Fragmentáció
Dimerizáció
Oxidáció

Fehérjék közötti kölcsönhatás
eredménye a
termodinamikailag kedvezőtlen
fehérje –oldószer közti
kapcsolat megakadályozására
A fehérje feldarabolódása,
denaturációja deamináció,
oxidáció, hidrolízis
következtében
Koncentráció
pH, Hőmérséklet
Oldószer függvényei

 Hatékonyság csökkenés
(prokoagulánso k , alvadási
 Mellékhatások
faktorok , izohemagglutininek ,
patogén ágensek ,…)
Az egyes készítmények nem azonos összetételűek, ezért
Oldat stabilitása
hatékonyságuk és mellékhatásaik is eltérőek.

Cramer M et al: Vox Sanguis 2009;96:219-25

MIK A DIMEREK?
Poliklonális Immunglobulin

Monomer IgG

Dimer IgG
Dinamikus egyensúly

•
•
•
•
•

A dimerek 2 IgG molekula összekapcsolódásából alakulnak ki. Hátterükben idiotípus-anti-idiotípus kölcsönhatás áll.
Kialakulásuk függ a donor pool nagyságától, a behatás tartamától, a pH-tól és hőmérséklettől.
A magas szintű IgG dimer tartalom enyhe és átmeneti mellékhatásokat (fejfájás, láz és kipirulás) eredményezhet1,2.
A dimerek és az aggregátumok aktiválják a komplement rendszert (hypotonia, thrombózis),
KR és FcγR keresztül az MPS rendszert (TNFalfa szekréció, gyulladásos tünetek)
Az IgG dimer képződés ellenőrzésével különleges, speciális stabil készítményeket lehet elérni1,2.

1. Knezevic-Maramica I et al., Transfusion 2003;43:1460–1480, 2. Bolli et al., Biologicals 2010, 38: 1; 150–7,
3. Dalakas MC: Neurology December 1998 vol. 51 no. 6 Suppl 5 S2-S8, 4. Hagan J et al., Expert Rev Clin. Immunology 2012 8: 162-78. 5. Sun A et al,
Expert Rev Clin. Immunology 2013; 9:577-87.

STABILIZÁLÓ SZEREK,
EZEK ELŐNYEI, HÁTRÁNYAI
 Cukrok
 Szukróz

(kr is t ály os dis z ac har id: fr ukt óz , glükóz , IVIG assz . akut ve se e lé gt e le nsé g 9 0 %-áé r t e z fe le lős , 6 5 é v
fe le tt, is me r t ve s e baj, c ukor be te gs é g e s e té n, ne pfr otox ikus s z e r e kke l, hy pohy dr ált állapotban, sze pszisbe n,
par apr ote iné m iában óvatos an. Ve s e e pithe liál is s e jte kbe n akkumulá lód i k, ozmotikus ne fr ózist okoz )

 Glükóz

(monos z ac hr id, e le ktr on donor , az ox idác ió-é r z é ke ny foly amatokat gátolja. A Se glu s z inte t ne m e me li
é r de mbe n, fr uc t oz zá me taboliz álód i k , Fr u-intole r anc i ában ne m adható)

 Maltóz

(víz oldé kony d is z ac har id, 2 glu-ból áll, mh. Ls d glu, ill kukor ic ábó l állítjá k e lő, igy ar r a túlé r z é ke ny e k
ne m kaphatják. Kis %-ban ARF-e t vált ki).

 Polialkohol
 Szorbitol

(kir s tály os c ukor alkohol , fr uktóz z á me taboliz ál ód i k, lax atív, ill. intr ac e llu lár i s ödé mát okoz ).

 Aminosavak
 Glicin (a le gkis e bb aminós av, ne m kir ális , hidr ofil é s – fób kör ny e z e t he z is alkalm azko d i k)
 Prolin (ne m e s s z e nc iális , de a te r mé s z e tbe n e lőfor duló, ne m tox ikus aminós av. Amfifi l ve gy üle t.
Hipe r pr oliné m iában ne m adható)

Sun A et al: Expert Rev Clin Immunol 2013; 9:577-87.
Hizentra- Summary of Product Characteristics. (COUNTRY specific insert date of approval)
Bolli R, et al. Biologicals. 2010;38:150-157, Hagan et al., Exp. Review, 2012, 169-178

L- PROLINE A CSL BEHRING
IG TERMÉKEKBEN

Koncentrált oldatban az Ig G molekulák Fab
frakció mentén reverzibilisen kötődhetnek
egymáshoz, IgG dimereket alkotva
Hagan J et al., Expert Rev Clin. Immunology 2012 8: 162-78
Sun A et al, Expert Rev Clin. Immunology 2013; 9:577-87.

A proline, egy kis, természetes amphifil molekula, amely
az IgG hidrofób végződéséhez kapcsolódva
megakadályozhatja a dimerképződést
Hidrofób részével kötődik az IgG hidrofób részéhez, maszkírozva
és blokkolva a két fehérje közti kapcsolatot, ill.
Hodrofil végével az oldószerhez kötődve segíti az IgG oldatban
tarását.

IVIG-ASSZCIÁLT HEMOLÍZIS
 IVIG több 1000 donor plazmájából gyűjtött készítmény.
 Vércsop or t elleni antitesteket (izohemaggluti nine ket; B: anti- A -t, A: anti-Bt, 0: anti- A ,B-t) tar talmaz. Egyedül az AB vércsop or tú donor plazmájában
nincs hemagglutinin.
 A recipines oldaláról a 0 vércsop orú betegben nem jön létre IAH, de az
összes többiben igen.
 IVIG beadása előtt VCS meghatározás ajánlott.
 A hemolízis klinikai tekintetben lehet tünetmentes, enyhe, kp súlyos,
súlyos-életve sz élyes.
 Főként magas A titerü donorok esetén és nagydózisú, immunmooduláns
dózisoknál kell számítani rá.
 Gyakoriságáról nincs pontos adat. Súlyossága változó, az enyhe esetek
felismeretlenek maradhatnak . Felnőtt populációb an 1 .6% ( D a w Z a t e l . : T r a n s f u s i o n
2 0 0 8 ; 4 8 : 1 5 9 8 – 1 6 0 1 . ) Gyermek Kawasakis betegek között 16%. ( B e r n a r d R , e t a l . : P e d i a t r
Rheumatol Online J. 2012;10:10.)

IVIG-ASSZOCIÁLT HEMOLÍZIS:
A MEGELŐZÉS LEHETŐSÉGEI
 Donorszűrés (magas anti- A titerű donor plazmák kizárása a
feldolgozásból, 7% veszteséget eredményez, viszont felére
csökkenti a hemolízis előfodulását)

Mohamed M: Int J Clin Transfusion Medicine 2016:4 121–131

IVIG-ASSZOCIÁLT HEMOLÍZIS:
A MEGELŐZÉS LEHETŐSÉGEI
 Gyártási technológia (hideg etanolos precipitáció, immunaf finitás kromatográfia, gyöngyökhöz kötött A , B vcs. Ag-eket
utánzó oligoszacharidok alkalmazása: 80%-kal csökkenti az
izoagglutininek mennyiségét)

Hoefferer Let al.: Transfusion 2015;55: S117-121

ÖSSZEFOGLALÁS
 A fer tilitási zavarok és a siker telen
terhességek hátterében állhatnak
autoimmun betegségek , még gyakrabban
egyéb immunológiai okok .
 A citokin egyensúly Th1 irányú eltolódása,
magas NK sejt aktivitás, Th17 dominancia,
alacsony Treg sejt arány vagy a
progeszteron-indukált blokkoló faktor
elégtelensége igazolt ismételt reproduktív
siker telenségben.
 Az intravénás immunglobulin kezelés jól
szelektált esetekben jelentősen növeli a
sikeresen kiviselt terhességek arányát.
 Megfelelő készítményt választva az IVIG-el
járó kockázat csökkenthető.
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