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Imunitný systém                                                              

komplexný, účinný, regulovaný 

• Ochrana pred cudzími šturktúrami  (antigénmi)                 
- infekcie 

• Rozpoznanie a odlíšenie cudzích a vlastných 
štruktúr                                                                                    
–  nádory, autoimunita 

• Regulácia a usmerňovanie obranných reakcií 
(samoregulácia)                                                                                      
– anergia, alergia 



Obranné mechanizmy 

• Imunitný systém 

• Nervový systém 

• Endokrínny systém 

 

 

Komunikačné systémy – 

interakcia, riadenie, dohľad 



Imunitné mechanizmy 

• Vrodené -  rovnaké u všetkých, niektoré druhovo 

špecifické, pripravené 

• Získané - aktivitou vlastného imunitného systému po 

stimulácii  

• Špecifické - na antigéne závislé 

• Nešpecifické - funkčne nezávisle od antigénu 

• Bunkové - vykonávané imunokompetentnými bunkami  

• Humorálne - vykonávané rozpustnými substanciami 

prítomnými v sére a tekutinách 

• Systémové - účinkujúce v celom organizme, v cirkulácii 

• Lokálne - fungujúce len na určitom mieste, sliznica 



Poznaj sám seba 

• Ja vs. oni 

• Ja a niektorí oni = my 

• My vs. oni 

 

• Bunky – moje, cudzie, moje zmenené 

• Mikroorganizmy – cudzie, patogénne 

                               -   cudzie, nepatogénne,  

                               -  fyziologická mikroflóra 



Predmet prednášky 

• Koncepcia vlastného 

• Imunitná pamäť 

• Obranné mechanizmy 

• Antigény 

• Receptory 



Cudzorodé                                          

agensy, molekuly, bunky 

• Vírusy, baktérie, parazity, huby, toxíny, 

cudzie bunky (transplantácie, štepy, 

transfúzie), cudzorodé molekuly (lieky, 

potraviny....), nádorové bunky – hrozby 

• exogénne alebo endogénne  
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3 obranné línie 
bariéry  

vrodené mechanizmy                                                                     

získané (adaptačné)  
imunitné 

mechanizmy 
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Rozdiely                                                        

vrodená a získaná línia 

vrodená -nešpecifická          zísakná, adaptačná-                

                                                          špecifická          

                                            - vytvorená až po stimule                                                            

- nastupuje okamžite       - po časovom intervale              

- nezávislá na antigéne    - reaguje len na určitý Ag  

- vždy rovnaká                 - rôzna pri 1. a ďalších                     
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Rozdiely                                                        

vrodená a získaná línia 
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Imunitná pamäť 

• Vrodené mechanizmy – vždy reagujú ako by to bolo prvý 
krát 

• Získané adaptačné mechanizmy – reagujú  pri ďalšom 
stretnutí:                                                                                           
- intenzívnejšie, rýchlejšie (mikrobiálne hrozby) 

    - nereagujú na bežné mikroorganizmy, neškodné polekuly 
(fyziologické baktérie, neškodné molekuly na koži, jedlo, 
voda) 

 

Odlišná reakcia na nebezpečné a bezpečné cudzie molekuly 



Rozpoznanie cudzieho - 

receptory 

• Rozpoznanie vlastného – b. rozpoznáva okolité bunky, 
nevyhnutné pre správnu funkciu 

• Zistenie neprítomnosti vlastného – môže spustiť reakciu 
(Ca znižuje množstvo MHC I molekúl, čo umožní NK 
bunkám zničiť vlastnú bunku) 

• Rozpoznanie cudzieho – prostredníctvom 2 typov 
receptorov: - PRR – na membránach buniek organizmu 
alebo ako rozpustné molekuly                                                                                   
- rozpoznávajú cudzie štruktúry, typické a spoločné pre 
mikroorganizmy 

                       - SGR –  prítomné na T a B lymfocytoch,                    
- rozpoznávajú len 1 špecificitu (je ich až 1010 u každého) 
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Rozpoznanie cudzieho - 

receptory 

    PRR                                                            SGR 
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Spôsoby eliminácie hrozby 

imunitným systémom 
-  Izolovanie 

- Rozbitie 

- Pohltenie a zničenie 

 

Mikroorganizmy 

- zabránenie šírenia, zabránenie rastu, zabitie 

Mechanické, biologické, chemické bariéry, tvorba 
granulómov, fagocytóza, navodenie apoptózy, 
komplement, tvorba protilátok, prirodzené 
zabíjače, špecifické lymfocyty, tvorba cytokínov  

a ich kombinácie 
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Obranné mechanizmy 
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Antigény a receptory 

Imunitný systém je stimulovaný k reakcii 

interakciou receptoru a ligandu 

Tvar a náboj receptoru a ligandu ovplyvňuje účinnosť a silu 

väzby - afinita 

Kolektívna afinity – avidita – sila viacerých väzieb 

Zoskupenie ligandov rozpoznávaných bb.im.systému – 

antigény 
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Antigény a receptory 

 

Prítomnosť iných väzieb môže ovplyvniť aktivitu.                                 

Obvykle bunka musí korelovať informácie 

viacerých  

aktivovaných receptorov - niekedy protichodných  

signálov 
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Antigény a receptory 

Receptory sú                                                                                    

- na povrchoch buniek  (povrchové receptory)                               

- alebo sú rozpustné molekuly (produkty leu) 

Ligandy sú                                                                                         

- na povrchoch buniek (povrchové molekuly 

mikróbov)                                                                               

- alebo sú rozpustné molekuly (produkty buniek) 



Antigény 

• molekuly, organizmy alebo časti molekuly 

rozpoznateľné imunitným systémom 

• jednoduché, komplexné., proteíny, uhľovodíky, 

syntetické. 

        Epitop, Imunogén, Haptén, Tolerogén 
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Imunogenita 
veľkosť- 10kDa 

komplexnosť-viac rôznych 
epitopov,  polysacharidy 
(veľa rovnakých – slabý 
imunogén) 

konformácia – epitopy 
dosiahnuteľné receptormi 

chemická štruktúra –                            
proteíny>                   
uhľovodíky>                     
steroidy>                                                     
lipidy>                                                           
NK - slabé                                               
(napr. D-aminokyselin  >                   
L-aminokyselina) 
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Epitop – základná jednotka 

imunogenity 
• oblasť molekuly antigénu, ktorú rozpozná a viaže 

receptor (B a T lymfocytov) 

• rôzne typy                                                                                
- časti voľných  rozpustných molekúl, povrchové 
molekuly degradované (proteolytické) fragmenty 
antigénov (B bb) 

    - malé fragmenty na povrchoch špecializovaných 
hostiteľských buniek v molekulách (MHC) – (T 
bb) 

Podľa charakteristík imunitnej odpovede, ktorú 
vyvolajú: imunogény, haptény, tolerogény  
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Antigény a receptory 

Epitop – najmenšia samostatne identifikovateľná 

časť antigénu schopná väzby s receptorom – 

antigénna determinanta 



Imunogén 

• obsahuje epitopy, ktoré indukujú imunitnú 

dopoveď a sú cieľom imunitnej odpovede 

• nie každý antigén je aj imunogén 

• Antigén je molekula rozpoznateľná 

imunitným systémom 

• neimunogénne molekuly (haptény) sa  môžu 

naviazať na imunogén ( = nosič)  



Haptén 

• malé, neimunogénne molekuly, často nie 

biologického pôvodu, (syntetické epitopy) 

• sú to antigény schopné sa viazať na imuntné 

receptory a neschopné indukovať imunitnú 

odpoveď, nie sú imunogénne 

• Haptén + imunogén (nosič) = imunitná 

odpoveď proti obom 



Tolerogén 

• Počas vývoja imunitného repertoáru (suma 
všetkých epitopov, na ktoré sa vygenerovali 
imunitné receptory) sa najskôr vyvinie 
tolerancia na vlastné molekuly a bunky. 
(vrodená tolerancia) 

   Neexistuje imunita proti vlastným 

•  Získaná tolerancia  - v priebehu života. 
Spôsob podania (napr. p.o.) 



injekcia štruktúra odpoveď na 

epitop 

odpoveď na 

haptén 

komentár 

imunogén 

(nosič) 
      + protein na ktorý sa 

vyvinie 

im.opovedˇje 

imunogén 

haptén 

syntetický 

epitop 

       + 

 

molekula sama 

nevyvolá 

im.odpoveď – je 

to haptén 

haptén-nosič 

konj. 
       +       + haptén chem. 

naviazaný na 

nosič vyvolá im. 

odpoveď proti 

obidvom  

haptén, nosič 

nekonjug. 
       +                       - haptén a nosič 

nenaviazané 

nevyvolá im. 

odpoveď    



Receptory 

• Zapojenie receptorov je udalosťou, ktorá vedie k 
rôznym aktivitám, v závislosti na type ligandu, 
molekuly alebo bunky, s ktorou sa receptor spojí 

• - viažu molekuly a vytvoria signály, ktorými 
bunky komunikujú 

• - zachytávajú súčasti z prostredia a odhaľujú 
votrelcov 

• - sledujú okolie (susedov), aby sa uistili, že patria 
k vlastným a nepredstavujú nebezpečenstvo 



Preformované receptory 

• prítomné ako prvky vrodenej imunity 

• umožňujú rýchlu reakciu 

PRR – na rozpustných molekulách a hostiteľských bb. 

TLR – prítomné na hostiteľských bunkách 

KAR – na NK bunkách 

KIR – na NK bunkách 

CR – na rozpustných molekulách, fagocytoch, B bb. 

FcR – na fagocytujúcich bunkách,  



PRR – pattern recognition 

receptors – receptory 

rozpoznávajúce vzory 

• prítomné na hostiteľských bb alebo v rozpustnej 

podobe (proteiny komplementu) 

• rozpoznávajú rôzne motívy (vzory) prítomné na 

mikroorganizmoch a nie vlastných bb. tzv PAMP 

– pathogen associated molecular patterns – 

molekulárne vzory patogénov 

• táto väzba spúšťa rôzne formy zápalu s cieľom 

zničiť patogéna 
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PRR – pattern recognition 

receptors – receptory 

rozpoznávajúce vzory 
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TLR – toll like receptors 

• prítomné na hostiteľských bunkách 

• väzba na PAMP mikroorganizmov 

• spustí transkripciu, syntézu a sekréciu 

cytokínov podporujúcich zápal a prísun 

makrofágov, NK, neutrofilov a 

dendritických buniek do miesta infekcie 



CR – receptory 

komplementu 

• Komplement – súbor 
rozpustných proteínov 
aktivovaných s cieľom 
zničiť patogéna. 

 

• Súčasti komplementu sa 
viažu na mikroorganizmy 

 

• CR - Receptory pre 
komplement na povrchu 
fagocytujúcich buniek a B 
bb. viažu fragmenty C´a 
uľahčia fagocytózu  na 
súčasti C´naviazaných 
mikroorganizmov 
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KIR, KAR – na bunkách NK 
• NK bunky – súčasť lymfocytovej línie 

• Receptory rozpoznávajúce zmeny na vlastných 
bunkách (po infekcii vírusmi, alebo zmenené Ca-
génnym procesom) 

• KAR – killer activation receptors – rozpoznanjú 
MICA, MICB (stresové molekuly) na vlastných 
bb. čo vedie k aktivácii NK k zabitiu vlastnej bb. 

• KIR – killer inhibition receptors – monitorujú 
MHC I molekuly. Nádorové a vírusom infikované 
bb. znižujú počet MHC I, čím sa znižuje možnosť 
väzby MHC I molekuly a inhibícia killerov je 
nedostatočná.  
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KIR, KAR – na bunkách NK 
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FcR – receptory pre Fc fragment 

imunoglobulínov  

• Imunoglobulíny  IgG, IgA, IgM – sú schopné viazať 

antigén (Fab fragmentom) a potom sa môžu svojim Fc 

fragmentom sa viažu na Fc receptory na povrchu 

fagocytujúcich buniek. 

• IgE sa môže naviazať na Fc fragment na mastocyty 
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Generované receptory 

• špecializované receptory B a T lymfocytov 
získaných adaptačných im.mechanizmov 

• generované náhodným chromozomálnym 
preskupením a mutáciami u každého 
jednotlivca = obrovské množstvo špecificít, 
s ktorými sa jedinec môže stretnúť – 
individuálna variabilita 

BCR – receptor na B bunkách 

TCR – receptor na T bunkách 



TCR • štrukturálne podobný ako 

imunoglobulín 

• heterodimér obsahuje  

alebo  pár reťazcov.            

Sú viazané na membránu 

a kombinujú sa s inými 

receptormi (CD3)                       

a rozpoznávajú epitopy v 

MHC molekulách 

(spolupracujúcich s CD4 

alebo CD8, ktoré fungujú 

ako koreceptory.) 



BCR – 

receptory B 

buniek 

• monomér imunoglobulínu 

 

• spojené s transmembránových 
heterodimérom Ig a Ig 

 

• po naviazaní epitopu na BCR 
cytoplazmatická časť Ig a 
Ig spustí kaskádu i.c. 
signálov,                                                      
čo vedie k aktivácii B bunky  
a ich premene na plazmatické 
bunky, ktoré následne 
syntetizujú a secernujú Ig 
rovnakej špecificita ako má 
BCR 
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