


• využívajú molekuly, ktoré sú spoločné aj pre 
získanú aj pre vrodenú imunitu 

sú  
z týmusu  

z kostnej drene.  

• Obidva imunitné mechanizmy sú 



má zložku humorálnu a celulárnu 
Špecifická imunita je prispôsobená len na určitý agens, nededí sa, 
získava sa až v priebehu života a je jedinečná pre každého jedinca 

• Hlavnými znakmi špecifickej imunity sú:  

• špecifická odpoveď pri opakovanom kontakte s tým istým 
antigénom rýchlejšia a intenzívnejšia ako pri prvom kontakte 
s daným antigénom 

• umožňuje veľmi jemné rozlišovanie antigénov 



• Produkované sú plazmatickými bunkami,                               
ktoré vznikajú z B-lymfocytov po kontakte s Ag                      

• sú následne schopné 

– väzba medzi Ag a Ab vyvoláva ďalšie reakcie, vedú k odstráneniu Ag  
• opsonizácia  
• aktivácia komplementu  
• aktivácia makrofágov  
• neutralizácia antigénov 



Ľahké reťazce 
môžu byť iba 
jedného typu, buď 
(κ) alebo (λ). 

Ťažké reťazce môžu byť 
typu mí (µ), gamma (γ), 
alfa (α), epsilon (ε) alebo 
delta (δ). 



• Každý z Fab fragmentov obsahuje jedno väzbové miesto pre 
Ag (jedno epitop viažuce miesto) (VL + VH)  

= VL, VH, CL a CH1 

•Po rozštiepení papaínom:  



• Fc fragment je C-koncová časť imunoglobulínu 

• Ale , ktoré majú príslušné 
receptory pre tento fragment 

na povrchu niektorých buniek IS 
(makrofágov, neu, mast, B-lymf, DC, NK buniek a ďalších)  

= CH2, CH3, príp. CH4 



  

 





 5 monomérov, spojené do 
kruhu a viazané disulfidickými mostíkmi 
a jedným extra proteínom J reťazcom 

• 10 väzbových miest pre antigén  

• v primárnej imunitnej odpovedi 

• prvý izotyp protilátok, ktoré sa 
začnú tvoriť po kontakte 
organizmu s Ag 



• sú najviac zastúpené Ig 
v sére 

• v štyroch podtriedach 
označovaných IgG1 – IgG4  

 

– v sekundárnej imunitnej 
odpovedi 

– opsonizuje a neutralizuje  

– Aktivuje komplement 

– ADCC reakcie  

– Hypersenzitívne reakcie 



• Monoméry IgA sú v dimére spojené J reťazcom 

• Slizničný IgA obsahuje navyše aj sekrečný komponent, ktorý 
chráni IgA pred pôsobením proteolytických enzýmov 
v sekrétoch 

– Opsonizuje a neutralizuje 

– Zabezpečujú obranu slizníc 

vo forme monoméru alebo aj diméru 

•ako iba vo forme diméru (v podtriede IgA1 a IgA2)  



• Väzbou Ag na IgE naviazané na 
membránu týchto buniek 
dochádza k ich degranulácii a k 
uvoľneniu biologicky aktívnych 
mediátorov (enzýmov, 
prozápalových cytokínov...), kt. 
ovplyvnia ďalšie imunitné procesy  

 



• v sére v nestabilnej forme 

• ako 

 v slinách, slzách, 
hliene nosa, mandliach 

• V miestach, ktoré môžu byť 
častejšie atakované rôznymi 
mikroorganizmami  





MHC – major histocompatibility complex 

• HLA komplex (human leucocyte antigen complex) 
– ľudské leukocytové antigény 

• súbor génov, ktorý sa nachádza na krátkom 
ramienku šiesteho chromozómu v oblasti 6p21.31 

• kódujú množstvo enzýmov a molekúl, ktoré sú 
potrebné na aktiváciu a funkciu T a B buniek 

• Zodpovedné sú predovšetkým za prezentáciu 
antigénu 
 
 



• glykoproteíny, ktoré exprimujú na svoj povrch 
všetky jadrové bunky 

• dva proteínové reťazce: 

• Dlhší reťazec sa označuje α.                                    
Má tri domény (α1, α2, α3), je transmembránový 

• β2-mikroglobulín, je výlučne na vonkajšom 
povrchu membrány 

 MHC I. môžu viazať do väzbového miesta peptidy s dĺžkou 8-10 aminokyselín.  



V rámci molekúl MHC I. triedy  
• u ľudí tri klasické molekuly: 

– HLA-A,  
– HLA-B   
– HLA-C  
– vyznačujú sa vysokou polymorfnosťou  

• tzv. neklasické molekuly  
– (napr. HLA-E, HLA-F, HLA-G, HLA-H) 
– exprimované sú iba niektorými typmi buniek  
– majú limitovanú variabilitu 



• glykoproteíny, ktoré sa za normálnych okolností 
vyskytujú na APC (DC, monocyty, makrofágy, B-lymf) a 
na niektorých aktivovaných T-lymf 

• dva proteínové reťazce a                                               
obidva sú transmembránové: 

• Reťazec α má dve domény α1 a α2 

• Reťazec β má dve domény β1 a β2 

 

 

MHC II. môžu viazať do väzbového miesta peptidy s dĺžkou 15-35 aminokyselín.  



• Peptidy, ktoré môžu MHC viazať do svojich žliabkov, 
majú limitované množstvo aminokyselín (8-10, 
prípadne 15-35) 

• Ag však majú oveľa väčšiu veľkosť (aj 1000 AK)  
• musia byť najskôr spracované na menšie peptidy vo 

vnútri buniek a potom naviazané na MHC 
• Spôsob závisí od: triedy MHC a typu Ag 



• Endogénne antigény 

– pochádzajú zvnútra 
buniek,  

– sú spracované 
a prezentované MHC I. 
triedy 

• Exogénne antigény 

– pochádzajú z vonkajšej 
strany bunky  

– sú spracované 
a prezentované MHC II. 
triedy  
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