


• Špecifickú imunitnú odpoveď zabezpečujú                  

• Odlíšiť ich možno: 

– podľa veľkosti,  

– podľa prítomnosti antigén špecifických receptorov 

– a podľa orgánu, v ktorom prebieha ich vývoj 

•Priemer lymf:  
•malé 4 – 7 µm,  
•stredné 7 – 11 µm  
•veľké 11 – 15 µm. 



(do sleziny, lymfatických uzlín 
a slizničného lymfoidného tkaniva),  
– kde sa diferencujú na zrelé formy schopné 

odpovedať na antigén   

 



• T- lymfocyty = zodpovedné za bunkami sprostredkovanú 
imunitnú reakciu  

 

• T- lymf majú rozhodujúcu úlohu:  

 

– pri likvidovaní buniek infikovaných intracelulárnymi mikroorganizmami 

– pri regulovaní vývoja   B-lymfocytov na plazmatické bunky 



• Antigén špecifický receptor T buniek patrí medzi 
somaticky generované receptory. 

• heterodimér viazaný na membránu 

• z αβ alebo γδ párov polypeptidových reťazcov 

• spojených s CD3 komplexom a CD4 alebo CD8 

• CD3 komplex obsahuje: 1 CD3δ, 1 CD3γ, 2 CD3ε a 
CD247 (ζ-ζ homodimér)  

αβ je u ľudí väčšinový typ TCR 



• TCR neviažu rozpustné epitopy 

• TCR má len krátku cytoplazmatickú časť a nedokáže preniesť 
signál do vnútra bunky.  

• Toto je zabezpečené CD3 komplexom, ktorý sa zúčastňuje na 
procese prenosu aktivačného signálu do bunky hneď ako sa 
TCR spojil s epitopom (pMHC)+ 



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) 



• V kostnej dreni vznikne nezrelá T bunka, ktorá sa 
nazýva prothymocyt 

• Prothymocyt migruje do týmusu a vstupuje do kôry 
týmusu = kortikálny thymocyt (zatiaľ neexprimuje 
žiadne povrchové molekuly)  

• V krátkom čase ich rýchlo získa a môže podstúpiť 
náročné selekčné testy. Ak ich splní, môže prejsť do 
drene týmusu, pričom sa mení na medulárny 
thymocyt. 





• bunky, ktoré sa viazali s MHC II. triedy, 
prestanú exprimovať CD8 a stanú sa z nich 
jedinečne pozitívne CD4+ bunky (asi 2/3) 

• bunky, ktoré sa viazali s MHC I. triedy, 
prestanú exprimovať CD4 a stanú sa z nich 
jedinečne pozitívne CD8+ bunky (asi 1/3) 

 



• Bunky, ktoré úspešne prešli pozitívnou selekciou, 
postupujú do ďalšieho testovania – 

• Ak rozpoznajú na APC vlastný peptid s MHC I. alebo II.  
a silno ho viažu svojím TCR, stávajú sa pre človeka 
potenciálne autoreaktívne, preto musia podstúpiť 
apoptózu  

Thymocyty, ktoré prešli aj pozitívnou aj negatívnou selekciou, 
opúšťajú týmus a ako zrelé T bunky sa dostávajú do cirkulácie 
a usídlia sa v sekundárnych lymfoidných orgánoch  





• Vznik a vývoj v kostnej dreni 
• Bunky lymfoidnej línie dostávajú výchovu „doma“ a stanú sa 

B-lymfocytmi 
 

 



• somaticky generované receptory – 

, (zabezpečujú kaskádový prenos signálu 
s následnou aktiváciou bunky)  

Jedna B bunka dokáže produkovať Ig iba jednej epitopovej špecificity a je určená náhodnou kombináciou 
variabilných oblastí ľahkých a ťažkých reťazcov.  



 

 

 



• lymfoidná prekurzorová bunka  
• pro-B bunka  
• pre-B bunka (má predbežný pre-BCR = pseudo IgM – ťažké µ 

reťazce a dočasné ľahké reťazce) 
• nezrelé B bunky (µ reťazce a κ alebo λ reťazce) 
• zrelý B-lymfocyt (pri súčasnej expresii aj IgM aj IgD)  

 
Zrelé B-lymfocyty sa vyznačujú tým, že 
už majú na svojom povrchu súčasne aj 
IgM aj IgD antigénový receptor. 
Prevažuje však IgM. 



• B-lymf, ktoré neboli v kontakte s Ag, majú len IgM a IgD 

 

• Po kontakte s Ag nastáva diferenciácia na 

• zmeny z bunky, ktorá mala Ig ako BCR receptor, na bunku, ktorá bude 
produkovať obrovské množstvo antigén špecifických protilátok 
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