
Ontwikkeling van 

IgE gemedieerde allergie

Allergeen



Antigeen presenterende cel

Allergeen

Een HMW allergeen komt, door bijvoorbeeld inademen, in de buurt van de epitheellaag. Het allergeen dringt 

door de epitheellaag het lichaam binnen en wordt daar opgevangen door een Antigeen Presenterende Cel 

(APC). Deze cel breekt het allergeen in kleine fragmenten die op MHC-complexen op de 

celmembraan worden gepresenteerd aan het immuunsysteem.



IL-4

IL-5

Th2 cel

Naïeve T cel

Het allergeenfragment wordt getoond aan een naïve T-cel. Iedere T-cel heeft een eigen unieke T-cel receptor 

waarmee de T-cel in staat is een getoond fragment te herkennen. Indien een naïve T-cel specifiek het 

fragment op het MHC-complex herkent, zal deze cel gaan matureren. In het geval van allergie ontwikkelt de 

cel zich tot een T-helper 2 (Th2) cel. Th2 cellen onderscheiden zich door de productie van onder andere 

Interleukine (IL) 4 en 5. IL-5 zorgt voor het aantrekken van eosinofiele cellen terwijl IL-4 B-cellen signaleerd. 



IL-4

B cel IgETh2 cel

Het door de Th2 cel geproduceerde IL-4 is één van de twee signalen die nodig zijn voor allergeenspecifieke 

B cellen om te transformeren tot immunoglobuline (Ig) producerende plasmacel. Het andere signaal wordt 

geleverd als de B-cel door middel van zijn B-cel receptor het allergeen herkend. 

Immunoglobulines twee identieke zware en twee identieke lichte aminozuurketens die samengehouden 

worden door covalente (zwavelbruggen) en niet-covalente bindingen. Bij elk van deze ketens is er een 

onveranderlijk (constant) deel, en een veranderlijk (variabel) deel. Het variabele deel van de lichte ketens 

kan specifiek binden aan allergenen.

Allergeen



Mestcel

Immunoglobuline kunnen met het uiteinde van de zware ketens (Fc-deel) binden aan speciale Fc-receptoren 

op andere cellen. IgE kan binden aan Fcε-receptoren op mestcellen. Mestcellen (of mastocyten) zijn 

gespecialiseerde cellen die zich bevinden in weefsels die in contact staan met de buitenwereld. 



o.a. histamine

Symptomen:

Rode of jeukende ogen

Rhinitis

Uitslag en eczeem

Astma

Anafylactische schok

Bij hernieuwd contact met een allergeen treedt een allergische reactie op. Als het allergeen door ten minste 

twee IgE moleculen op de mestcel wordt gebonden (dit heet crosslinken) vindt degranulatie van de mestcel 

plaats: blaasjes met chemische stoffen, waaronder histamine, migreren naar de celmembraan en storten hun 

inhoud door exocytose buiten de cel uit. Histamine is verantwoordelijk voor de bekende allergiesymptomen. 


