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�� Az antitestek az immunvAz antitestek az immunváálasz rlasz réészei, speciszei, speciáális fehlis fehéérjrjéék, k, 
amelyeket amelyeket BB--limfocitlimfocitáákk éés a bels a belőőllüük k áátalakult talakult 
plazmasejtek termelnek plazmasejtek termelnek éés a vs a véérrel, nyirokkal rrel, nyirokkal 
keringenek. keringenek. 

�� Az antitestek felismerik az idegen fehAz antitestek felismerik az idegen fehéérjrjééket, ket, 
mikroorganizmusokat, toxinokat (mmikroorganizmusokat, toxinokat (mééreganyagokat), reganyagokat), 
hozzhozzáájuk kjuk kööttőődnek dnek éés ezzel semlegess ezzel semlegesíítve tve őőket. ket. 



AntitestAntitest

�� Az ellenanyagok fehAz ellenanyagok fehéérjrjéék, molekulatk, molekulatöömegmegüük 100.000 k 100.000 
ffööllöött van, tt van, 

�� Y betY betűű

�� NNéégy gy aminosavlaminosavlááncbncbóóll ééppüülnek fel, amelyeket lnek fel, amelyeket 
diszulfidhidak fognak diszulfidhidak fognak öössze egyetlen molekulssze egyetlen molekuláávváá. . 

�� A nA néégy lgy lááncbncbóól kettl kettőő--kettkettőő egyforma: kettegyforma: kettőő rröövid un. vid un. 

kköönnynnyűű lláánc nc éés ketts kettőő hosszabb, un. nehhosszabb, un. nehééz lz láánc.nc.
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MonoklonMonoklonáális lis antitestneknekantitestneknek nevezznevezzüük k 
azokat az immunfehazokat az immunfehéérjrjééket (ellenanyagok ket (ellenanyagok 
vagy antitestek), melyek egyazon vagy antitestek), melyek egyazon 
immunsejtimmunsejt--telepben (kltelepben (klóónban) termelnban) termelőődtek. dtek. 



ElElőőáállllííttááss

�� A monoklonA monoklonáális antitestek ellis antitestek előőáállllííttáása sa 
hibridhibridóómama techniktechnikáával tval töörtrtéénik:nik:

�� Az adott antigAz adott antigéénnel beoltjnnel beoltjáák az k az áállatot, llatot, éés vs váárnak, amrnak, amííg g 
az immunvaz immunváálasz megjelenik. lasz megjelenik. 

�� Ekkor az Ekkor az áállat vllat véérréébbőől levesznek, l levesznek, éés az adott antitestet s az adott antitestet 
termeltermelőő sejtet elksejtet elküüllöönníítik (tik (immunoassayimmunoassay), ), éés s mielmielóómama
sejtekkel, hogy gyorsan szaporodjon.sejtekkel, hogy gyorsan szaporodjon.

�� A fA fúúzizióó ututáán n hathatáárhigrhigíítjtjáákk az oldatot, majd szaz oldatot, majd széélesztik, lesztik, éés s 
tenytenyéésztik az adott B sztik az adott B limfocitlimfocitáátt..



FelhasznFelhasznáállááss

�� Tumor prognosztikai markerTumor prognosztikai marker ((plpl::eml::emlőőrráák)k)

�� A A natalizumabnatalizumab, az , az úúj termj terméék egy egk egy egéér antitest monoklonr antitest monoklonáális lis 
sejtkultsejtkultúúrráával elval előőáállllíított rtott réésze, mely szerkezetsze, mely szerkezetéében nagyon hasonlben nagyon hasonlíít t 
az egyik emberi antitesthez. az egyik emberi antitesthez. 

�� havonta egy alkalommal, intravhavonta egy alkalommal, intravéénnáásan tsan töörtrtééniknik

�� Az Az úúj monoklonj monoklonáális antitestek a kutatlis antitestek a kutatóók elkk elkéépzelpzeléései szerint sei szerint 
megkmegköötik a heveny felltik a heveny felláángolngoláásoksokéért felelrt felelőős immunsejteket, ezs immunsejteket, ezááltal ltal 
megakadmegakadáályozzlyozzáák azok bekerk azok bekerüülléésséét a kt a köözponti idegrendszerbe.zponti idegrendszerbe.

�� Az elsAz elsőő kkíísséérletsorozatban a heveny fellrletsorozatban a heveny felláángolngoláások gyakorissok gyakorisáága, a ga, a 
gygyóógyszer hatgyszer hatáássáára 66%ra 66%--kal cskal csöökkent a plackkent a placéébbóóval kezelt val kezelt 
betegekkel betegekkel öösszehasonlsszehasonlíítvatva. . 

�� Analitikai Analitikai immunoassaykhezimmunoassaykhez reagensnekreagensnek


