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Čo môže ohroziť naše telo? Úloha imunitného 
systému

– odolnosť voči chorobám, najmä infekčným ochoreniam.

– skupina molekúl, buniek a tkanív, ktoré zabezpečujú 
odolnosť, 

– koordinovaná reakcia týchto buniek a molekúl

– zaoberá sa štúdiom imunitného systému

❑Najdôležitejšou je, aby sa 
zabránilo vzniku infekcie a aby bola vzniknutá infekcia zlikvidovaná.

• Infekčný mikroorganizmus zapríčiňujúci ochorenie 

• Jednotlivec infikovaný patogénom = 



Hlavné funkcie imunitného systému 

Rozpoznávať, čo je pre organizmus škodlivé a čo je neškodné 

Zabezpečovať obranyschopnosť organizmu proti patogénom a ich produktom. 

Navodzovať mechanizmy tolerancie voči vlastným tkanivám organizmu –
autotoleranciu

Zabezpečovať imunitný dohľad – rozpoznáva škodliviny vnútorného prostredia a 
priebežne odstraňuje staré, poškodené alebo patologicky zmenené bunky. 



výsledkom je vzájomná 
interakcia, riadenie a dohľad

Endokrinný 
systém

Nervový 
systém 

Imunitný 
systém



Druhy imunitných mechanizmov



• Biele krvinky (leukocyty) vznikajú 
z pluripotentnej hematopoetickej kmeňovej 
bunky v kostnej dreni

Bunky, ktoré zabezpečujú imunitné reakcie, sa označujú ako 
imunokompetentné bunky

Z kmeňových buniek sa diferencujú všetky krvné bunky: 



Granulocyty

(PMNL)

Neutrofilné granulocyty 60 %

Eozinofilné granulocyty 4 %

Bazofilné granulocyty < 0,2 %

Agranulocyty a 

NK bunky

Monocyty 8 %

Lymfocyty
T-lymfocyty

25 %B-lymfocyty

NK bunky



Podľa línie, 
z ktorej 
pochádzajú

bunky myeloidnej línie

bunky lymfoidnej línie

Podľa tvaru 
jadra 

polymorfonukleárne leukocyty

mononukleárne leukocyty

Podľa 
prítomnosti 
granúl

granulocyty 

agranulocyty 



Väčšina z nich má schopnosť fagocytovať, produkovať 
cytokíny a iné rozpustné mediátory.

Niektoré z nich (dendritové bunky, monocyty, 
makrofágy) sú APC a prezentujú Ag T-lymfocytom.

Monocyty a makrofágy plnia funkciu vychytávačov 
bunkových zvyškov, cudzorodých buniek a častíc, 
ktoré degradujú („upratujú“ v tele). 



Zapojené sú zväčša do mechanizmov získanej imunity

T-lymfocyty

• Vývoj po opustení kostnej drene pokračuje v týmuse, získavajú dôležité membránové CD znaky, zrelé 
T-lymfocyty opúšťajú týmus a usídľujú sa v sekundárnych lymfatických orgánoch

B-lymfocyty

• Vývoj prebieha v kostnej dreni a po stretnutí B-lymfocytu s Ag v sekundárnych lymfatických 
orgánoch sa diferencujú na plazmatické bunky, ktoré produkujú protilátky.

NK bunky

• veľké nefagocytujúce granulárne bunky

• ničia abnormálne bunky hostiteľa (vírusmi infikované alebo nádorové bunky). 



Mono 
nukleárne 
bunky majú 
jediné 
nelaločnaté 
jadro

z myeloidnej línie: monocyty, makrofágy, 
mastocyty a dendritové bunky (môžu byť aj 
lymfoid.línie)

z lymfoidnej línie:                                              
NK bunky, T a B-lymfocyty

Polymorfo 
nukleárne 
leukocyty majú 
viaclaločnaté 
jadro

z myeloidnej línie:                                
neutrofily, eozinofily, bazofily



Granuly 
obsahujú

Z myeloidnej 
línie: 

neutrofily, 
eozinofily, 

bazofily 
a mastocyty

Z lymfoidnej 
línie: 

NK bunky

Granuly 
neobsahujú

Z myeloidnej 
línie: 

monocyty, 
makrofágy, 
dendritové 

bunky

Z lymfoidnej 
línie: 

T a B-lymfocyty





• Profesionálne  fagocyty, granulocyty (mikrofágy), granuly sa nefarbia ani 
bázickými ani kyslými farbivami 

• polymorfonukleáry (viaclaločnaté jadro, rôzny počet) 

• Veľmi výkonné bunky imunitného systému („ťažné kone“) viac ako polovica 
všetkých leu (60%)

• Základné bunky 1. obrannej línie proti patogénom, významné v obrane 
proti infekcii tým, že napadnú baktérie

• Sú to prvé bunky prichádzajúce na miesto poškodenia (privolané 
chemotaktickými signálmi, rýchlo sa mobilizujú a uvoľňujú mediátory zápalu) 

• Zdraví ľudia majú asi 5000 neutrofilov v každej kvapke krvi

Fagocytujú, ale     

NIE SÚ antigén 

prezentujúce bunky



- žijú iba krátko, necelý deň
- stotisíc nových denne
- diferenciácia trvá 2 týždne

Metamyelocyt – obličkovité jadro
Juvenilný neu – paličkovité jadro
Segmentovaný neu – rôzny počet 
segmentov (lalokov)

Zvýšený počet v periférnej krvi 
neutrofília = je ukazovateľom akútnej 
infekcie. 

• obsahujú hydrolázy, 
myeloperoxidázy. 

Primárne 
azurofilné
granuly

• obsahujú laktoferín, 
lyzozým, alkalickú 
fosfatázu, kolagenázu 
a iné. 

Sekundárne 
granuly



• Granulocyty, ktorých granuly sa farbia kyslými farbivami na červeno

• Vnútri granúl sú špecializované proteíny (hlavný bázický proteín, kyslá 
fosfatáza, eozinofilná peroxidáza, kationický proteín eozinofilu...), ktoré 
pomáhajú likvidovať nádorové bunky a patogény, najmä parazity

• polymorfonukleáry (dvojlaločnaté jadro) 

• Majú receptory pre imunoglobulíny IgE a zložky komplementu (C3b)

• Dôležitá úloha: pri alergických reakciách

pri parazitárnych infekciách

pri chronickom zápale

• Zdraví ľudia majú niekoľko sto eozinofilov v kvapke krvi

Sú schopné len 
slabo fagocytovať, 
ale z granúl 
uvoľňujú aktívne 
metabolity



• Granulocyty, granuly sa farbia bázickými farbivami na 
tmavomodro 

• polymorfonukleáry (viaclaločnaté jadro) 

• Aktivované pri zápale, pri alergickej reakcii (zápal je bežnou 
súčasťou alergických reakcií)

• Cirkulujú v krvi, morfologicky sú podobné mastocytom

• Obsahujú veľké množstvo zápalových mediátorov, vrátane 
histamínu, ktorý rozširuje cievy a podieľa  sa na vzniku žíhľavky

• Obsahujú receptory pre imunoglobulín IgE

Nefagocytujú, ale 
z granúl uvoľňujú 
vazoaktívne amíny 
(histamín, heparín...)



• Najdôležitejšie pri alergických reakciách

• V spojivovom tkanive, pri krvných, lymfatických cievach a pri 
periférnych nervoch, tiež blízko pri epiteloch v respiračnom, 
tráviacom systéme a koži

• Morfologicky ako bazofily

• V granulách: 
• zápalové mediátory (heparín, histamín, proteázy,                                    

leukotriény, prostraglandíny,...),                                                                                        
ktoré uvoľnia do extracelulárneho priestoru

• Obsahujú receptory pre imunoglobulíny IgE



• opúšťajú krvné riečisko diapedézou z ciev do tkanív a 
premenia sa na tkanivové makrofágy alebo dendritové bunky

• v 1. obrannej línii hostiteľa

a 

• receptory pre zložky komplementu (C3b) a Fc receptory

• žijú dlho, niekoľko mesiacov,     
dokážu opakovane fagocytovať

Fagocytujú a sú 

ANTIGÉN 

PREZENTUJÚCE 

BUNKY

Patria medzi: 
mononukleárne leu a 
agranulocyty



• myeloidného aj lymfoidného pôvodu

• poslovia medzi vrodenou a získanou imunitnou 
odpoveďou

• Dendritové bunky slúžia ako vyhľadávače

• Svojimi výbežkami zasahujú medzi epitelové bunky a ak 
zachytia antigén, migrujú do regionálnych lymfatických 
uzlín. Popritom spracujú zachytený antigén a predstavia ho 
ako peptid viazaný na molekuly HLA T-lymfocytom

najdôležitejšie 
antigén prezentujúce bunky



• S okrúhlym alebo oválnym jadrom a úzkym lemom 
svetlomodrej cytoplazmy, sú predovšetkým v lymfe a orgánoch 
lymfatickej sústavy po celom tele alebo cirkulujú v krvi

• Tvoria 25-30 % všetkých leukocytov

• Klasifikácia: 
• podľa membránových znakov (CD)

• podľa expresie receptorov pre rozpoznávanie antigénov (TCR, BCR)

• Zdraví ľudia majú niekoľko tisíc lymfocytov v kvapke krvi 

Patria medzi: 
mononukleárne leu a 
agranulocyty



• zodpovedné za bunkami sprostredkovanú špecifickú imunitu 
(celulárnu)

• T lymfocyty migrujú z kostnej drene do týmusu, kde získajú svoju konečnú 
morfologickú a funkčnú podobu

• Na základe expresie Ag receptora (TCR):
• s receptorom TCRαβ (95%) 

• Pomocné Th-lymf

• Cytotoxické Tc-lymf

• Prirodzene regulačné nTreg-lymf

• s receptorom TCRγδ (5%) 

Všetky majú membránové znaky CD2 a CD3, 
navyše , 



• zodpovedné za humorálnu časť špecifickej im.

• Vyvíjajú sa v kostnej dreni, kde aj dozrievajú

• Exprimujú na svoj povrch Ag receptor BCR

• V prítomnosti antigénu (týmus nezávislý antigén) alebo aj 
v spolupráci s T-lymfocytmi (týmus závislý antigén) sa menia B-
lymfocyty na plazmocyty (plazmatické bunky) - produkujú veľké 
množstvo protilátok rovnakej špecifickosti ako mal pôvodný B-
lymfocyt, z ktorého sa vyvinuli

• (samotné B-lymfocyty nemajú schopnosť produkovať protilátky)



• sú komponentami vrodenej 
imunity, ale z lymfoidnej línie

• význam v protinádorovej
a protivírusovej imunite 

• regulujú imunitné procesy 
produkciou početných 
cytokínov 

• Sú hlavným efektorom cytotoxicity
závislej na protilátkach (ADCC), 
obsahujú receptor pre protilátky 
(Fc) 

mononukleárne bb.,             
obsahujú granuly



CD znaky buniek imunitného systému

• pomáhajú diferencovať typ alebo 
subtyp bunky, jej maturačné
štádium, stupeň aktivácie atď. 

• Zloženie: z písmen CD a číslic (napr. 
CD1, CD2,...)

• Na čo slúžia: na presnejšiu 
identifikáciu rôznych bunkových 
populácií

• Do r. 2017 známych 417 CD znakov

CD2 Nezrelé T-lymfocyty

CD3 Všetky T-lymfocyty (súčasť TCR)

CD4 T helper lymfocyty

CD8 T cytotoxické lymfocyty

CD14 Monocyty a makrofágy

CD15 Neutrofily a eozinofily

CD16 NK bunky, neutrofily

CD19 B-lymfocyty

CD38 Plazmatické bunky

CD56 NK bunky

CD58 Endotelové bunky, bunky predkladajúce

antigén T-lymfocytom

CD68 Dendritové bunky, makrofágy

CD80 a 86 Bunky predkladajúce antigén T-lymfocytom

CD203 Bazofily, mastocyty

jedinečné molekuly alebo komplex molekúl, ktoré bunka exprimuje
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