


predstavujú rýchly spôsob obrany pred infekciou, ak 
mikroorganizmy prenikli cez prvú obrannú líniu – cez 
mechanické, chemické a biologické bariéry. 

Používajú na to GENETICKY NAPROGRAMOVANÉ RECEPTORY, 
ktoré sú schopné rýchlo rozpoznať štruktúry charakteristické 
pre mikroorganizmy, a ktoré sa nevyskytujú u hostiteľa. 



Ide o molekulárne štruktúry, 
ktoré sa nachádzajú iba na 

patogénnych 
mikroorganizmoch

• nie na bunkách hostiteľa

• nie na nepatogénnych 
mikroorganizmoch

cukry, proteíny, lipidy, 
nukleové kyseliny alebo 

kombinácie týchto molekúl 

• nevyhnutné pre prežitie 
alebo patogenitu týchto 
mikroorganizmov



ROZPOZNAJÚ
molekulárny vzor 
patogéna PAMP, 
OKAMŽITE 
PODNIETIA 
BUNKU 
K ČINNOSTI 

Môžu reagovať na 
prítomnosť 
cudzorodej 
štruktúry 
mikroorganizmu 
prakticky 
okamžite

V procese 
rozpoznávania 
PAMP sú zvyčajne 
zapojené naraz 
viaceré PRR, pri 
zlyhaní sú 
nahraditeľné 
inými, preto sa 
znižuje 
zraniteľnosť IS = 
REDUDANCIA





Humorálne 
zložky

Bunkové 
zložky



Komplement

Mikrobicídne molekuly 

• lyzozým 

• bázické polypeptidy 

• interferóny 

• prozápalové cytokíny 

• proteíny akútnej fázy zápalu 

• a iné rozpustné látky, ktoré ovplyvňujú nešpecifickú imunitu 



Syntéza 
zložiek: 

prevažne v pečeni, v menšej miere v mononukleárnych
fagocytoch, slezine a kostnej dreni

Výskyt: v plazme (plazmatický proteín)

Označenie: - číselné C1 až C9                    - písmenami faktor B, D, H, I, P

- podľa funkcie MASP, MBL   - faktor bez biol.funkcie má i (iC3b)

jeden zo základných efektorových mechanizmov vrodenej imunity

komplex tvorený približne 30 sérovými glykoproteínmi



• Fragment b má proteolytickú aktivitu

• Fragment a má inú biologickú aktivitu

väčší fragment b, menší fragment a                                                                                 
výnimkou je C2 zložka komplementu, kde je to naopak

Ústrednou zložkou komplementu je GLYKOPROTEÍN C3

• vytvorenie membránového útočného komplexu (MAC) 

• a lýza cieľovej bunky

Konečným výsledkom aktivácie komplementu je 

premena jednej neaktívnej zložky na aktívny proteolytický enzým, ktorý rozštiepi 
molekulu nasledujúcej zložky na dva fragmenty z neaktívnej formy na aktívne enzýmy



Aktivácia komplementu

väzba fragmentov
rozštiepi 

nasledujúcu zložku 
komplementu

neaktívna 
forma

aktívny 
enzým

rozštiepenie 
molekuly 

ďalšej zložky

fragment b

• fragment a

Kaskádovitá aktivácia C1 – C9:



Úloha fragmentov

Malé fragmenty (C3a, C4a, C5a) – úloha 
anafylatoxínov

• do miesta infekcie priťahujú a aktivujú rôzne druhy 
leukocytov a ďalšie bunky

• tým pomáhajú eliminovať mikroorganizmy

Ústredná zložka komplementu: 
glykoproteín C3

• jeho fragment C3b funguje ako opsonín ( viaže sa na 
povrch mikroorganizmov)

Princíp:

• 1. naviazaním fragmentov na mikroorganizmus →
označí mikroorganizmus

• 2. fagocyty a B-lymfocyty – majú receptory pre 
komplement (CR)

• 3. rozpoznajú fragmenty naviazané na 
mikroorganizmus

• 4. zničenie označeného MO



Terminálna fáza 
komplementovej 

kaskády

Klasická 

Alternatívna 

Lektínová



• 1.  KROK:  väzba C1 na komplex antigén-protilátka spúšťa 
klasickú cestu

Ag +  protilátka 
(IgM/IgG)

komplex Ag –
protilátka

odhalenie 
väzbového miesta 

na Ig
naviazanie C1

FIXÁCIA KOMPLEMENTU

• C1 – 3 fragmenty:
– C1q – väzba na IgG a IgM

– C1r a C1s štiepia ďalšie zložky komplementu → C2 a C4



2.  KROK:  Aktivácia C2 a C4

C4 → C4a + C4b

C2 → C2a + C2b

C2a + C4b → C4b2a (C3 – konvertáza)

C3 – konvertáza → štiepi C3 → C3a + C3b

•C3b ako opsonín

•C3b + C3 – konvertáza → C5 - konvertáza

3.  KROK:  C3  - konvertáza



4. KROK:  C5 - konvertáza

C5 – konvertáza → štiepi → C5 → C5a + C5b  

C5b + C6 + C7 + C8 + C9
membránový útočný 

komplex (MAC)
vznik pórov na 

membráne
únik obsahu lýza bunky

5. KROK: Terminálna fáza kaskády

MAC



Význam: 

Významnú úlohu tu zohráva manózu viažuci proteín MBP (tiež označovaný 
ako MBL)

Viaže sa na sacharidy (napr. manóza, fukóza, glukóza...) na 
povrchu patogénov, ale nie na povrchu eukaryotických buniek 
(vlastné bunky organizmu teda nie sú ohrozené). 

naň sa naviažu serínové proteázy MASP

komplex MBL-MASP štiepi C4 a C2 zložky

Ďalší priebeh je identický s klasickou cestou



• hlavný rozdiel - nie je zahrnutá zložka C1, C4 ani C2 (ostatné áno) 

• v plazme spontánna pomalá aktivácia C3 zložky na C3a a C3b (C3b 
sa viaže na membránu mikroorg.)

• Na C3b sa naviaže faktor B a ten je štiepený faktorom D na Ba a Bb. 

• Fragment Bb sa naviaže na C3b                                                  
a vznikne C3bBb = 

• C3-konvertáza účinne štiepi C3 zložku za vzniku veľkého množstva 
C3bBb3b = 





Mikrobicídne molekuly 

Defenzíny 

• prirodzené antimikrobiálne peptidy 
(antimikrobiálne pôsobenie, ale aj 
chemotaktické a imunostimulačné)

• napr. koža atopika má výrazne znížené 
defenzíny, a to v kombinácii 
s poruchou kožnej bariéry vedie 
k zvýšenej náchylnosti k bakteriálnym 
a vírusovým infekciám kože u atopikov

Lyzozým

• hydrolytický enzým s antibakteriálnym 
účinkom

• štiepi 1,4-beta-D-glykozidickú väzbu
medzi N-acetylmuramovou kyselinou 
a N-acetylglukozamínom v mureíne 
bunkovej steny

• v granulách neutrofilov, v krvnom sére 
a vo väčšine telesných sekrétov, napr. 
v nosovom hliene, slinách, slzách, 
materskom mlieku, kde sú vysoké 
koncentrácie (aj vo vaječnom bielku)

inhibujú rast mikroorganizmov



• Potláčajú replikáciu vírusov v infikovaných bunkách

• aktivujú makrofágy a NK bunky, čím zvyšujú odpovede vrodenej 
imunity

Interferóny

• signálne molekuly bielkovinovej                                                                    
povahy prenášajúce informácie                                                                 
medzi bunkami 

• Pôsobia

• autokrinne

• parakrinne

• endokrinne

Cytokíny, chemokíny, interleukíny



Proteíny akútnej fázy

C-reaktívny proteín (CRP)

• výrazne stúpa pri bakteriálnych 
zápaloch a niektorých 
neinfekčných zápaloch (infarkt 
myokardu, v pooperačnom 
období, pri niektorých 
reumatických ochoreniach)

Orosomukoid (Oroso)(tiež 
označovaný ako kyslý α-1-
glykoproteín)

• jeho zvýšenie má o niečo pomalší 
nástup a pretrváva dlhšie 

Prokalcitonín

• zvyšuje sa najmä pri 
bakteriálnych, mykotických, ale 
nie pri vírusových ochoreniach 

α-1-antitrypsín (A1AT), α-
2-makroglobulín (A2M), 

ceruloplazmín (Cpl), 
transferín, fibrinogén



• Medzi najvýznamnejšie patria:

• likvidácia mikroorganizmov a abnormálnych 
buniek tela a 



profesionálne 
fagocyty 

polymorfonukleárne 
leukocyty (PMNL) –
mikrofágy (neu, eoz) 

makrofágy a ich 
prekurzory monocyty

schopnosť profesionálnych fagocytov rozpoznať, pohltiť, usmrtiť 
a degradovať usmrtený cudzorodý materiál

–
fagocytóza a 
eliminácia pomocou 
baktericídnych látok a 
hydrolyt.enzýmov

–
sprostredkovaná 
produkciou cytokínov, 
prostaglandínov, 
leukotriénov a pod.



• základné bunky 1. obrannej línie proti patogénom

• hlavnou úlohou je fagocytóza a deštrukcia patogénov

• nepatria medzi APC (neexprimujú MHC II. triedy)

• v cirkulácii približne 6-7 hodín. Po aktivácii a migrácii do tkanív prežívajú 
1-2 dni (potom súčasť hnisu)

Po ich aktivácii vhodnými chemotaktickými 
signálmi neutrofily opúšťajú krvné riečisko 
a idú do miest infekcie alebo poškodeného 
tkaniva po traume, kde pohlcujú a likvidujú 
baktérie



• fagocytujú len veľmi slabo
• V cytoplazme veľké množstvo malých acidofilných granúl
• receptory pre zložky komplementu (C3b) a receptory pre protilátky 

IgE
• Eozinofília je prítomná pri parazitárnych ochoreniach, alergiách a pri 

niektorých typoch nádorov kostnej drene a lymfatických uzlín

Úloha: - pri alergických reakciách, 
- v obrane proti parazitárnym infekciám vyvolaných 

mnohobunkovými červami (proti helmintom v GITe), 
- v obrane proti nádorovým bunkám



• po neutrofiloch sa rýchlo aktivujú monocyty

• opúšťajú krvné riečisko diapedézou do tkanív a premenia 
sa na makrofágy

• v 1. obrannej línii hostiteľa

• profesionálne fagocyty a APC

• receptory pre zložky komplementu (C3b) a Fc receptory

• Dokážu opakovane fagocytovať

monocyt



• Majú funkciu:
– efektorovú (fagocytóza)

– regulačnú (produkujú 
imunoregulačné látky, 
signálne 
a antimikrobiálne
proteíny) 

• predstavujú tak prechod 
medzi nešpecifickou 
a špecifickou imunitou 



FAGOCYT

Plazmatická 
membrána

Cytoplazma 

Pseudopódie

Mikroorganizmus 
alebo iná 

cudzorodá 
častica

Chemotaxia a adherencia 

Pohltenie

Vytvorenie fagozómu

Fagozóm 

Fagolyzozóm

Fúzia fagozómu s lyzozómom, 
vznik fagolyzozómu

Lyzozóm a 
enzýmy

Čiastočne 
rozložené 
mikróby

Degradácia pohltených 
mikróbov enzýmami
Vytvorenie reziduálnych 
teliesok obsahujúcich 
nestrávený materiál
Vylúčenie odpadového 
materiálu

Reziduálne 
teliesko

Nestrávený 
materiál

Pohltenie 

Vylúčenie 
odpadu



• Fagocyty putujú do miesta zápalu alebo poškodeného tkaniva

• Priťahované sú molekulami = chemotaxínmi

• Na povrchu fagocytov sú receptory pre tieto chemotaxíny

CHEMOTAXIA

• Prichytenie cudzorodého materiálu na povrch fagocytujúcej bunky

• Na povrchu fagocytov sú vopred vytvorené (preformované) receptory PRR 
rozpoznávajúce štruktúry na povrchu patogénov PAMP = vtedy ide o 
fagocytózu nezávislú na opsonínoch

ADHERENCIA

• „Ochutenie“ častíc, aby boli atraktívnejšie pre fagocyty

• Označujú sa opsoníny, napr. C3b, imunoglobulíny IgG1 a IgG3, MBL, 
proteíny akútnej fázy

• Ide o fagocytózu závislú na opsonínoch 

OPSONIZÁCIA





• Nastáva po rozpoznaní a prichytení cudzorodej častice 

• Nastane remodelácia membrány a cytoskeletu fagocytujúcej bunky

POHLTENIE = INGESCIA

• Endocytózou je častica vsunutá do fagocytu

• Fagocyt začne vysielať panôžky = pseudopódie, ktorými obopne časticu

ENDOCYTÓZA

• Dendritové bunky využívajú makropinocytózu

• Vytvoria v plazmatickej membráne „jamky“ smerom do vnútra bunky 

• Do jamiek pohltia extracelulárnu tekutinu s množstvom molekúl a 
uzavrú ju do cytoplazmatickej vezikuly 

MAKROPINOCYTÓZA





FAGOZÓM

• Vzniká, keď je pohltená častica úplne obklopená

• Ocitá sa vo vnútri vakuoly = fagozómu

FAGOLYZOZÓM 

• Vzniká splynutím (fúziou) fagozómu s lyzozómom

LYZOZÓM

• Obsahuje baktericídne pôsobiace látky, početné hydrolytické enzýmy





• Obsahujú lyzozomálne kyslé hydrolázy, vrátane proteáz a nukleáz

• Kyslé prostredie vo fagolyzozómoch (pH 4-5)

• Reaktívne kyslíkové radikály s baktericídnym účinkom vznikajúce 
počas oxidačného (respiračného) vzplanutia (superoxidový radikál, 
peroxid vodíka, hypochloridový ión, hydroxylové radikály), ktoré sú 
vysoko toxické pre mikroorganizmy 

• Oxid dusnatý NO je ďalší významný mikrobicídny prostriedok

• Ostatné mikrobicídne molekuly

LYZOZÓMY disponujú viacerými mechanizmami, schopnými zabiť a 
degradovať pohltené mikroorganizmy alebo iný cudzorodý materiál:





REZIDUÁLNE TELIESKA

• Po deštrukcii pohlteného materiálu nestráviteľný alebo ťažko 
stráviteľný materiál zostáva v reziduálnych telieskach.

EXOCYTÓZA

• Následne dochádza k vylúčeniu tohto odpadového materiálu 
exocytózou.



• pochádzajúce 
• schopné rýchlo zabíjať: 

– niektoré nádorovo zmenené bunky 
– vírusmi infikované bunky

• veľké granulárne bunky, ktoré obsahujú v granulách 
= hlavné cytotoxické nástroje NK 

buniek Úloha: - v obrane proti vírusovým 
- bakteriálnym aj 
- parazitárnym infekciám
- významným efektorom cytotoxicity  

závislej na protilátkach – ADCC.

napr. ľudia s deficitom NK buniek 
vykazujú zvýšenú vnímavosť 
k herpes vírusom

https://www.youtube.com/
watch?v=Va1jaBGwoT8

https://www.youtube.com/watch?v=Va1jaBGwoT8


– schopné rozpoznať na 
hostiteľských bunkách 
človeka prítomnosť 
stresových molekúl MICA 
a MICB

– monitorujú MHC molekuly I. 
triedy (prirodzene sa 
nachádzajúce na všetkých 
jadrových bunkách ľudského 
organizmu)



– schopné viazať Fc časť protilátok

• Ak sa stretne NK bunka s patogénom, ktorý bol 
opsonizovaný protilátkami, naviaže sa naň 
prostredníctvom Fc receptora a aktivujú sa cytotoxické
mechanizmy, ktoré vedú k zničeniu infikovanej bunky. 

• ADCC nie je to isté ako fagocytóza, kde sú patogény 
pohltené a usmrtené vnútri fagocytu. 

Od 1.minúty

https://www.youtube.com/watch?v=sZ9ki8Jgvjo

https://www.youtube.com/watch?v=sZ9ki8Jgvjo
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