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Obranné mechanizmy
Obranné mechanizmy hostiteľa sa 

skladajú z 3 obranných línií

Prvá línia 

Mechanické, 
chemické 

a biologické bariéry

Druhá línia

Vrodená imunita

Tretia línia

Získaná imunita

obranné mechanizmy
Prirodzené 
obranné mechanizmy



obranné mech.

Bariéry 

Mechanické Chemické Biologické

Prvá obranná línia - bariéry



Mechanické bariéry
• bránia vstupu potenciálne patogénnych 

mikroorganizmov do tela



Koža
najvrchnejšia vrstva –

stratum corneum

sa skladá z odumretých 
zrohovatených buniek, 
ktoré sa postupne 
odlupujú 

vode odolná

bráni dehydratácii
suché prostredie jej 
povrchu nie je vhodné 
pre mikroorganizmy

spolupôsobia na nej aj 

• chemické a biologické 
bariéry 

• pot, produkty 
mazových žliaz, 
nenasýtené mastné 
kyseliny, mikrobicídne
látky a fyziologická 
mikroflóra kože. 



Sliznice

Produkuje HLIEN

chráni bunky 
epitelu a priľahlé 
tkanivá, pomáha 

zachytávať 
mikroorganizmy

chráni pred 
poškodením 

časťami potravy, 
tráviacimi 

enzýmami alebo 
prachom

hlien je väzký 
a lepivý 

(mikroorganizmy sa 
„prilepia“)

viaže aj sekrečné 
IgA (pomáhajú 

zachytávať 
mikroorganizmy)

obsahuje látky, 
ktoré dokážu 

zlikvidovať alebo 
aspoň spomaliť 

množenie 
mikroorganizmov 

(lyzozým, laktoferín, 
laktoperoxidáza)

Slizničný epitel pokrýva všetky dutiny tela



Príklady pôsobenia hlienu na slizniciach 

• hlien (a s ním aj mikroorganizmy) je posúvaný riasinkami
a následne vylúčený kýchaním alebo kašľanímRespiračný trakt: 

• hlien s prilepenými mikroorganizmami sa posúva 
peristaltikou a je vylúčený z telaGIT: 

• je mechanicky chránená pred vniknutím mikroorganizmov 
prítomnosťou hlienovej zátky v krčku materniceDutina maternice: 

• sliny, slzy, moč obmývajú a oplachujú sliznice
obmývanie slizníc 

tekutinami 

• podobne ako bunky v pokožke, čo je dôležitý spôsob 
odstraňovania mikroorganizmov z mnohých sliznícobmieňanie buniek slizníc 



Dýchacie cesty
Pozitívny dopad na čistiacu schopnosť v DC

• Pohyb jemných chĺpkov vo vchode do nosa  
mechanicky sa zachytávajú nečistoty väčšie ako 10 
μm

• Nosový sekrét posúva zachytené nečistoty smerom 
von

• Synchronizovaný pohyb riasiniek posúva hlien z DC 
smerom von a odstránený je kýchaním alebo kašľom

Negatívny dopad na čistiacu schopnosť v DC

• Fajčenie 

• Vírusové a bakteriálne infekcie

• Vrodené poruchy spojené s tvorbou nadmerne 
hustého a viskózneho hlienu (cystická fibróza)

• Chronický alkoholizmus



Močové cesty
Močenie: 

prúd tekutiny nasmerovanej von z tela mechanicky bráni 
pohybu mikroorganizmov do močového traktu

slúži na vylúčenie baktérií, ktoré sa do tejto oblasti dostali 

• napr. nedostatočnou hygienou

• terapeutickým zavedením katétra

• anatomickými zmenami pri striktúrach, kameňoch a pod.



Chemické bariéry

pH 
prostredia v 

určitých 
oblastiach

Mikrobicídne
pôsobiace 

látky



pH prostredia
Medicínsky významné baktérie sú NEUTROFILNÉ, pH menšie ako 6 je pre ich rast 

nevhodné

Koža

• potné a mazové 
žľazy, mierne kyslé 
produkty (kyselina 
mliečna v pote), 
kyslé pH okolo 5,5 a 
vysoká koncentrácia 
NaCl v pote

Žalúdok

• veľmi kyslé pH 1,0 
až 3,0 vďaka 
žalúdočnej šťave, 
bráni vstupu 
mikroorganizmov 
do TČ (pacienti s 
achlórhydriou = 
časté črevné 
infekcie)

Dvanástnik

• mení sa pH, lebo sa 
primiešava aj 
zásaditý sekrét 
podžalúdkovej 
šťavy, vyskytujú sa 
tu žlčové soli 
toxické pre 
nepatogénne 
baktérie

Vagína
• pH 4,4 až 4,6 ; 

kyselina mliečna je 
produkt Lactobacillus 
acidophilus (súčasť 
FMF), ktorý štiepi 
glykogén z vaginálnych 
epitélií, produkuje aj 
peroxid vodíka

• význam má aj tvorba 
mikrobicídnych látok 
(bakteriocínov–lakticínov)



Mikrobicídne pôsobiace látky

inhibujú rast mikroorganizmov 

ničia ich tým, že poškodzujú ich bunkové steny a membrány

spôsobujú lýzu

priťahujú bunky vrodených imunitných mechanizmov

uľahčujú fagocytózu



Príklady mikrobicídnych látok

Koža

• RNáza, DNáza, defenzíny, 
katelicidín, mastné kyseliny

Pot 

• lyzozým, ktorý rozkladá 
peptidoglykán 
predovšetkým v stene 
grampozitívnych baktérií

Ústie vlasových 
folikulov a potných žliaz 

• kyselina mliečna, lyzozým 
a nenasýtené mastné 
kyseliny

Dýchací systém

• beta-defenzíny naviažu 
mikroorganizmy a uľahčia 
ich ingesciu (pohltenie) 
a deštrukciu fagocytózou  

GIT

• lyzozým, alfa-defenzíny 
(kryptidíny) a tráviace 
enzýmy

Slzy oplachujú očné 
spojovky

• lyzozým, laktoferín 
a sekrečné imunoglobulíny 
IgA



Biologické bariéry

FYZIOLOGICKÁ MIKROFLÓRA 
(FMF) obsahuje spektrum 

komenzálnych mikroorganizmov, 
ktoré existujú vo vzájomnej 

symbióze s ľudským organizmom



prítomnosť parazitov, plesní a vírusov aj bez 
klinických príznakov NIE JE POVAŽOVANÉ za 

fyziologickú mikroflóru



Význam fyziologickej mikroflóry 
Súťažia o receptorové miesta a nutričné faktory s patogénmi pri kolonizácii a invázii. 

Imunizujú hostiteľa proti patogénom prostredníctvom podobných alebo skrížene reagujúcich 
protilátok. 

Vytvárajú vhodné prostredie pre inhibíciu rastu patogénov (Lactobacillus sp.).

Podieľajú sa na tvorbe bakteriocínov (mikrobicídnych látok proteínovej povahy).

Podieľajú sa na tvorbe vitamínov (E. coli – K vitamín) 

Podieľajú sa na eliminácii toxínov (Bacteroides sp.).

Skorá expozícia vhodným nepatogénnym baktériám po narodení stimuluje Th1-lymfocyty, 
inhibujú aktivitu Th2-lymfocytov, a tým inhibujú uvoľňovanie cytokínov alergických reakcií. 



FMF

• Závisí od prostredia, typu stravy

Kolonizácia hneď po pôrode

• Vytvorené na základe ekologických vzťahov

Zloženie je typické pre jednotlivé zvieracie druhy

• Ovplyvnené vekom, zvyklosťami, prostredím, hormonálnou 
aktivitou, chorobnými stavmi (achlórhydria žalúdka), terapiou 

Zloženie je relatívne stále v rámci druhu aj jedinca 



Príklady FMF
• Hrubé črevo

– U dojčených detí – lactobacilus

– Pri zmiešanej strave – E. coli, Bacteroides, Clostridia, Enterococcus...

• Močové cesty
– Dolná časť uretry môže byť kontaminovaná FMF z okolia (z kože, vonkajšieho genitálu, 

čreva)

– pri stanovení množstva baktérií viac ako 105 je signifikantné

– Pri cievkovanom moči alebo suprapubickej punkcii  akékoľvek množstvo je signifikantné

• Nosová dutina
– Stafylokoky koaguláza negatívne, St. aureus, korynebaktérie, hemofily, neisserie, 

moraxely, Str. mitis, salivarius, viridans – možná kontaminácia z okolitej kože

• Koža
– Stafylokoky, propionibaktérie, korynebaktérie, klostrídie, kandidy...



Prostredie za fyziologických podmienok 
sterilné 

• Dýchacie cesty kaudálne od farynxu
• GIT od ezofagu po colon (prechodne len baktérie 

obsiahnuté v strave a prehltnutých slinách)
• Močové cesty (ojedinele v kaudálnej tretine uretry)
• Vnútorné pohlavné orgány
• Vnútorné tkanivá
• Orgány nervového systému
• Stredné ucho



obranné mechanizmy

• odpovedajú na vstup patogénov veľmi rýchlo a mnohokrát 
stačia na účinné zabezpečenie obrany jedinca

Bunky a molekuly vrodenej imunity

• vyvíja sa síce  pomalšie, ale poskytuje vysoko 
špecializovanú a vysoko efektívnu obranu proti infekcii, 
proti obligátnym patogénom

Získaná imunitná odpoveď 



Rozdiely: vrodená a získaná imunita
Vrodená – nešpecifická

Nastupuje 
okamžite, 

rýchla obrana

Vopred 
pripravená, 

nezávislá na Ag

Vždy rovnaká 
odpoveď v čase 

aj intenzite 

Získaná – špecifická 

Nastupuje až po určitom časovom 
intervale po Ag stimule

Reaguje, je adaptovaná, len určitému 
agensu (preto tiež adaptívna)

Rôzna odpoveď pri prvom a 
opakovanom kontakte 

Imunologická pamäť – pri opakovanom 
kontakte s tým istým Ag reaguje 

rýchlejšie a intenzívnejšie



Vrodené - nešpecifické imunitné mechanizmy

K HUMORÁLNYM ZLOŽKÁM 
nešpecifickej imunity patria: 

• komplement 

• lyzozým 

• transferín

• bázické polypeptidy

• lektíny

• interferóny

• proteíny akútnej fázy zápalu

• mnohé cytokíny

K BUNKOVÝM ZLOŽKÁM 
nešpecifickej imunity patria:

• fagocytujúce bunky

• prirodzené zabíjače – NK bunky 



Získané – špecifické imunitné mechanizmy 

Ak je do obrany organizmu zapojený systém získanej imunity, tak obidva systémy –
vrodené aj získané – úzko spolupracujú a koordinujú svoje aktivity, pretože na spustenie 
získanej imunity je potrebná aktivita zložiek vrodenej imunity. 



Lymfoidné tkanivá a orgány

• Hlavnými zložkami 
imunitného systému sú 
bunky a molekuly

• môžu sa nachádzať:
v cirkulácii a 

v tkanivách

v lymfoidných tkanivách 
a orgánoch 

s orgánmi a tkanivami tela sú prepojené 



Lymfoidné orgány 

– týmus 

– kostná dreň

• sú 

imunokompetentných 

– slezina 

– lymfatické uzliny

– nahromadenie lymfocytov 
v tkanive

, ktoré sa 
uskutočňujú v sekundárnych 
lymfoidných tkanivách, 



Primárne lymfoidné orgány



Týmus
• Bunky lymfoidnej línie
• Prekurzory T-lymfocytov prichádzajú 

ako pro-tymocyty do kôry (získajú TCR 
(antigén špecifický receptor) a CD3 komplex a 
povrch.molekuly CD4 a CD8) 

výber na tejto „vysokej škole“ je veľmi 
prísny. 95-98 % z pro-tymocytov uhynie

je vybrať 
také T bunky, ktoré budú vedieť rozpoznať 
vlastné molekuly MHC, ale nebudú 
reagovať na vlastné Ag

POZITÍVNOU SELEKCIOU (budú vedieť 
rozpoznať vlastné MHC) a budú mať iba 
CD4 alebo iba CD8, ostatné podľahnú 
apoptóze

NEGATÍVNOU SELEKCIOU (ak sa veľmi 
silno viažu na komplex MHC s proteínom, 
tiež podľahnú apoptóze)



Kostná dreň
• Bunky lymfoidnej línie
• dostávajú výchovu „doma“ a 

stanú sa B-lymfocytmi
• Preskupením génov DNA vytvoria 

BCR (antigén špecifický receptor), 
molekuly Igα a Igβ (potrebné pre 
spustenie kaskády 
intracelulárnych signálov) a na 
povrchu exprimujú IgM
= 

• Ďalej nastáva súčasná expresia
povrchového IgM aj IgD
=

• V niektorých B bunkách vznikajú 
náhodne vytvorené BCR, ktoré 
dokážu rozpoznať a viazať vlastné 
molekuly 

• Tieto bunky sú potenciálne 
nebezpečné, reagujú na vlastné 
molekuly organizmu 

• Preto sa u nich spustí proces 
apoptózy, čím sa odstránia 
autoreaktívne bunky.



Sekundárne lymfoidné orgány



Slezina
• najväčší lymfoidný orgán
• Koncentruje antigény z krvi 

a odstraňuje nepotrebné častice 
z krvi

• B aj T-lymfocyty, APC a ostatné 
leukocyty, veľký počet 
plazmatických buniek

• Nemá žiadne priame prepojenie 
zo systémom lymfatických ciev

• Červená pulpa bohatá na ery,
• Biela pulpa bohatá na lymfocyty



Lymfatické uzliny - filter lymfy

Do každej uzliny vstupuje artéria a vystupuje 
véna; vstupuje aferentná lymfatická cieva 
a vystupuje eferentná lymfatická cieva

Kôra povrchová časť obsahuje B-lymfocyty

je týmus-nezávislá oblasť

hlboká časť obsahuje T-lymfocyty

Dreň T-lymfocyty, 
makrofágy a veľké 
množstvo 
plazmatických 
buniek

Bunky z povrchovej časti kôry postupujú ďalej do hlbokej časti kôry a do drene. 
Až potom opustia lymfatickú uzlinu

miesto, kde dochádza ku kontaktu lymfocytov a antigén 
prezentujúcich buniek, ich aktivácii, proliferácii, 
diferenciácii a k spusteniu imunitných odpovedí



Slizničné lymfoidné tkanivá - MALT

je tvorené:

• zhlukmi lymfoidných 
folikulov 

• tonzily

• adenoidné 
vegetácie

• apendix

• Peyerove plaky 
v tenkom čreve

• rozptýleným 
lymfoidným tkanivom

chráni sliznice a lokalizované je 
práve na miestach najčastejšieho 
vstupu mikroorganizmov do tela



Lymfatický cirkulačný systém

• Lymfa je priezračná vodnatá tekutina
obsahuje leukocyty a bunkové zvyšky

– 45 % lymfocytov vstupuje do sleziny
– 40 % lymfocytov do LU cez krvné cievy
– 15 % lymfocytov do LU aferentnými lymf. Cievami
– časť lymf. vstupuje do slizničného lymfoidného tkaniva
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