
Imunológia 3 

Mechanizmy nešpecifickej imunity 



Úvod 

• Bariéry 

• Nešpecifické mechanizmy 

 - sú aktivované alebo taktmer aktivované 

- nastupujú rýchlo 

- rozpoznanie širokého spektra agensov 

- deštrukcia a/alebo fagocytóza (a deštrukcia) 

- zápal (lokalizácia infekcie) 

 



Rozpoznanie 

• PRR - Pattern recognition receptors – vzory 

rozpoznávajúce receptory na bunkách 

nešpecifickej imunity 

• PAMP – pathogen associated molecular 

patterns – s patogénom súvisiace molekulárne 

vzory – molekuly prítomné na cudzích nie 

vlastných bunkách 

• Vrodené mechanizmy sú schopné rozpoznať 

vlastné a cudzie 



PAMP 

• Peptidogykan 

• LPS 

• nešpecifické antigény vírusov 



PRR 

Extracelulárne proteíny, na membrány  

viazané proteíny na fagocytujúcich bunkách 

• TLR – rozoznanie rôznych patogénov, prenos 
signálu do jadra, aktivácia génov kódujúcich 
produkciu cytokínov stimulujúcich zápal 

• opsoníny – molekuly viažúce sa na povrch 
mikroorganizmu, čim ho robia príťažlivejším pre 
fagocyty 

Môžu byť aktivované viaceré receptory naraz 



Molekuly ukazujúce na zmenu 

vlastného 

• molekuly tepelného šoku, molekuly MICA, 

MICB – produkované napr.: 

- vírusom napadnutými vlastnými bunkami 

- bunkami podliehajúcimi kancerogenéze 

Rozpoznávané napr. TLReceptormi 

fagocytujúcich buniek, aktivujúce 

KillerActivatingReceptors na NK bunkách  



Humorálne mechanizmy 

• Okrem aktivít celých buniek zamestnávajú 

vrodené mechanizmy aj rozpustné molekuly 

- deštrukcia buniek (vírusom napadnutých) 

- zosilnenie iných mechanizmov (napr. fagocytóza) 

Interferón typ I 

Defenzíny 

Komplement 

Cytokíny 



Interferón typu I 

• sú produkované podskupinou dendritických 

buniek (IFa), fibroblastami (IFg) 

• po spojení vírusových PAMP s PRR  

• navodia aktiváciu antivírusových 

mechanizmov (aktivitu makrofágov, 

dendritických bb.) 



Defenzíny 

Množstvo buniek epiteliálnych buniek, neutrofilov 

a makrofágov v koži a sliznicich secernuje na 

cysteín bohaté peptidy 

 Tieto peptidy tvoria kanály v bunkovej membráne 

baktérií, ktoré spôsobujú influx (vstup) niektorých 

iónov a eventuálne bakteriálnu smrť.  

Iné molekuly s mikrobicídnymi funkciami zahŕňajú 

katelicidín, lyzozým, Dnázy, Rnázy  



Cytokíny a chemokíny 

• Cytokíny - secernované leukocytmi a inými bunkami                                                                                      

-  zahrnuté v systéme vrodenej imunity, získanej imunity 

a zápalu                                                                              

- účinkujú antigén nešpecifickým spôsobom                                                                              

- indukcia širokého spektra fyziologických zmien.  

• Chemokíny sú podskupinou cytokínov s nízkou 

molekulovou hmotnosťou,                                                             

- zahrnuté do chemotaxie (chemicky indukovaná 

migrácia) 



Komplement 

• Komplement je systém enzýmov 

a proteínov, ktoré fungujú pri vrodených aj 

získaných imunitných mechanizmoch.  

• Pri vrodených imunitných mechanizmoch 

sa aktivuje komplementovýsystém                           

- alternatívnou cestou alebo                                                    

- MBL (manan viažúci lektín) cestou  



Komplement 

• Pozostáva z inaktivných cirkulujúcich glykoproteinov, ktoré 
sú kaskádovito aktivizované po prvotnej stimulácii 

• 3 rozpoznávacie stimulujúce cesty:                                            
- klasická ( antigén + protilátka)                                              
- alternatívna ( mikroorganizmy a ich produkty)                                     
- lektín viažúca cesta 

• Výsledkom je vytvorenie                                                             
MAC membrane attact complex                                                  
jeho naviazanie na povrch bunky (mikroorganizmu) 
vytvorenie dier na povrchu membrány                                                      
lýza bunky 

 



• -         Súčasti C1 až C9, B, D a P sú prirodzené 

súčasti (proteíny) komplementu v sére 

• -         Fragmenty natívnych súčastí komplementu 

sú označené malým písmenom (C4a, C5b, Bb). 

Menšie fragmenty sa označujú písmenom „a“, 

väčšie fragmenty písmenom „b“. 

   -          Horizonálna čiara nad súčasťou alebo 

komplexom komplementu naznačuje enzymatickú 

aktivitu napr.. C4bC2b.  



Alternatívna cesta 
• Je spustená súčasťami bunkových povrchov, 

ktoré sú rozpoznané ako cudzie pre hostiteľskú 
bunku, takými sú napr. LPS  

• Množstvo enzýmov (napr. kalikreín, plazmín, 
elastáza) rozkladá C3 súčasť sérového 
komplementu, ktorý sa nachádza v množstve 
(1300 mg/l), do viacerých malých fragmentov. 
napr. krátko prežívajúci a nestabilný C3b 
fragment je najvýznamnejším opsoninom 
komplementového systému a viaže sa na 
receptory na bunkových povrchoch 



MBL cesta 



MBL – lektínová cesta 

Cesta je aktivovaná väzbou lektínu na mannózu obsahujúce 
zbytky glykoproteínov niektorých mikroorganizmov (napr 
Listéria, Salmonella, Candida albicans). 

MBL je proteín akútnej fázy zápalu, jedným zo sérových 
proteínov, ktorých hladiny môžu stúpnuť rýchlo ako 
odpoveď na infekciu, zápal alebo inú formu záťaže.  

MBL naviazaný na vhodný manózu obsahujúci zvyšok môže 
spolupracovať s Mannózou Aktivovanou Serínovou 
Proteázou to vedie k následnej aktivácii súčasti C2, C4 
a C3  



MAC 

•           C5a         chemotaxia, anafylatoxín 

• C3a 

• C3bC5bC6C7C8C9 

 

•                  opsonizácia 

 





Lýza 

• Naviazanie C5b na bakteriálne membrány spustí 
tvorbu MAC a lýzu bunky  

• Väzba C5b vedie k pripojeniu súčastí C6, C7 
a C8.  

• C8 poskytuje silné zakotvenie do membrány 
a chráni následné pripojenie viacerých C9 
molekúl, po čom sa vytvoria póry v membráne.  

• Strata integrity membrány má za následok 
neregulovaný tok elektrolytov a spôsobuje lytickú 
smrť bunky  

 



Celulárne mechanizmy 

• Okrem rozpustných (humorálnych) imunitných 

mechanizmov, zamestnáva vrodený imunitný 

systém aj bunkové mechanizmy.  

• Receptory, ktoré rozpoznávajú ligandy patogénov 

spúšťajú zápal a deštrukciu mikroorganizmov 

fagocytmi.  

• NK bunky zaznamenajú a zničia hostiteľské 

bunky, ktoré boli infikované, poškodené alebo 

transformované.. 

 



Fagyocytóza 

• pohltenie a degradácia mikroorganizmov a ostatných 

korpuskulárnych častí bunkami: makrofágy, 

dendritické bunky, neutrofily a dokonca B 

lymfocyty (pred ich aktiváciou).  

Tieto bunky sú časťou čistiaceho mechanizmu tela                

- chránia organizmus ingesciou                                                

- odstraňujú zbytky buniek a častíc 

 



• 1. prechod leu cez intercelulárne spojenie 
endotelu a adherencia na endotel 

• 2.vstup leu do interstícia a jeho aktivizácia 
chemickými látkami, ktoré vznikajú v mieste 
prítomnosti mikroorganizmu jako  odpoveď na 
poškodenie - chemotaxia 

• 3. antigén je obalený molekulami uľahčujúcimi 
jeho ingesciu - opsonizácia *fibronectin, *IgG 
špecifické protilátky, C3 

• 4. adherencia Ag na neutrofil vyvolá jeho 
obkolesenie - internalizáciu,  

• 5. vytvorenie fagozomu a jeho fúzia s primárnymi 
(hydrolytické a proteolytické enzýmy) a 
sekundárnymi granulami (laktoferín, cytochrom b) 





Fagocytóza 

• priamy mechanizmus boja proti infekcii                                       
- pohltenie a degradácia mikroorganizmov 
fagocytujúcimi bunkami, - ktoré secernujú 
cytokíny a chemokíny                                                            
- priťahujú a aktivujú iné bunky vrodených 
imunitných mechanizmov. - Oxidatívne vzplanutie 
- produkuje viaceré vysoko reaktívne kyslíkové 
metabolity, - degradačné enzýmy sú dôležitým 
prostriedkom na zničenie pohltených 
mikroorganizmov  





NK bunky 
• NK bunky zaznamenajú zmenené bunky tela a nasmerujú 

ich na deštrukciu  

• NK bunky obsahujú KAR – killer activation receptors 
– zabíjače aktivujúce receptory, ktoré rozpoznajú 
stresové molekuly, vrátane MICA a MICB u ľudí, ktoré 
sa objavujú na povrchu infikovaných a transformovaných 
hostiteľských bunkách, čo vytvára signál zabíjania. 
Predtým ako dôjde k zabitiu cieľovej bunky, NK bunky 
použijú KIR – killer inhibition receptors – zabíjače 
inhibujúce receptory- na zaznamenanie molekúl MHC 
I na povrchu cieľovej bunky. Dostatočná väzba 
receptorov KIR premôže KAR vražedný signál 
a hostiteľskej bunke bude umožnené prežiť. 

 



Zápal 

• - aktiváciou komplementu alternatívnou alebo 
lecitín viažucou cestou,  

• - priťahovaním a aktiváciou fagocytujúcich 
buniek, ktoré secernujú cytokíny a chemokíny,  

• - aktiváciou NK buniek,  

• - zmenou vaskulárnej permeability a  

• - zvýšením telesnej teploty 

Získané imunitné mechanizmy tiež zohrávajú úlohu 
pri vzniku zápalu   

 

 



Znaky 

     bolesť 

     teplo 

     začervenanie 

     opuch  

    strata funkcie  

    (dolor, calor, rubor, tumor, functio laesa) 

 

 




