
 



 
Porucha regulačnej funkcie imunitného systému  

 

Príležitostne aj nepoškodený imunitný systém reaguje neadekvátne – 
prehnane 

1963 – Coombs a Gell systém klasifikácie  
podľa typu vyvolávajúceho imunologického mechanizmu 
Výskyt – celosvetový, ovplyvnený: 
Vnímavosť – individuálna, (genetika, ochorenia rodičov, expozícia – 

fajčenie, domáce zvieratá) 

nie vždy je jasný imunologický podklad niektorých alergických prejavov – 
intolerancia, koprivka, intoxikácia ustricami   - dif.dg  



Alergia chorobný stav, pri ktorom imunitná odpoveď na antigén (alergén) navodí zápalové zmeny v 
tkanivách vedúce k poruche ich funkcií bez toho, že by slúžili k likvidácii antigénu 

Alergén  antigén vyvolávajúci alergickú reakciu – chem.látky prirodzené i syntetické 

Rôzne typy 
chem.látok  

rôzne mechanizmy alergie   

HyperSenzitivita  precitlivelosť- odpoveď na alergén 

Expozícia 
alergénom 

Typy a fázy alergických reakcií  

Atopik  osoba s pohotovosťou ku vzniku alergických reakcií sprostredkovaných IgE 



Podľa Coombsa a Gella – na základe imunitných 

mechanizmov 
• 4 typy hypersentívnych reakcií:                              

 

 
• Súčasný výskyt viacerých typov reakcií 



A) Fáza senzibilizácie: 
Expozícia antigénu navodí stav (špecifické 

protilátky,senzibilizované lymfocyty), ktorý sa klinicky 
prejaví až pri nasledujúcom stretnutí s tým istým 
antigénom (alergénom) – nie vždy je jasná doba 
senzibilizácie 

B) Fáza efektorová: 
- reexpozícia,  
- väzba na špecifické efektory,  
- uvoľnenie cytokínov,  
- klinické prejavy 



1) IgE-mastocyt-mediátor 
- skorá reakcia (typ 1) 
2) IgG alebo IgM-komplement-neutrofil 
- cytotoxická reakcia (typ 2) 
- reakcia z imunokomplexov (typ 3) 
3) Senzibilizovaný efektorový T-lymfocyt - DTH delayed 

hypersensitivity – lymfokín 
- oneskorená bunková reakcia (typ 4) 



A) SENZIBILIZÁCIA                                                                                                              

stretnutie Ag  s APC 

Spracovanie antigénu  
  
Kontakt s CD4 TH bunkami TH1?TH2 
Zmena B bunky                            Vznik                                                            

na plazmatickú bunku   senzibilizovanej TDH bb 
Produkcia imunoglobulínov                                                                                                                                                                                                         
  
  

B) EFEKTOROVÁ FÁZA 

                        Alergén + 
+ IgE                + IgG/IgM          + Tbb 
Mastocyt         komplement          
mediatory       anafylatoxíny      lymfokíny 
                               C5 
                      klinické príznaky   
  

1                  2,3                     4 



• Monomér 
• Zvláštna štruktúra 
- podobná IgG – monomér, ale na H reťazci 

má v konštantnej časti 3 domény(Fcepsilon 2-

4) Oblasť Fcepsilon 2 a 3 sa viažu špecificky 
na receptor mastocytov (FcepsilonRI) 



• 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 obrane proti mnohobunkovým parazitom 
na slizniciach,  

– pri alergických reakciách (hypersenzitivita 
I. typu), 

– na ADCC reakciách 

v sére vo veľmi nízkych 
koncentráciách  





Senzibilizácia 
   Primárny vstup antigénu vyvolá protilátkovú odpoveď 

–  syntéza špecifických IgE protilátok 
Prečo IgE a alergia? 

Cesta vstupu – rovnaká,  
Typy molekúl – rovnaké 

  Dôležitá je veľkosť dávky – veľmi malé množstvo Ag  
   Celkové ladenie imunity – bývalé kontakty, 

naštartovanie imunity, expozícia antigénom 
postnatálne (typ Th1 a Th2) 

  
•   



• IgE sa špecificky viažu svojim Fc fragmentom na povrch 
mastocytov, ktoré zostávajú v cirkulácii 

• Opakovane podaný antigén (10-14 dní) sa okamžite viaže na Fab 
fragment IgE na mastocytoch, čo spôsobí degranuláciu 
vazoaktívnych amínov (histamín, sérotonín), uvoľnenie lipidových 
mediátorov a chemotaktických látok 

• Klinický prejav vyvolaný účinkom mediátorov (kontrakcia hladkej 
svaloviny, vazokonstrikcia steny ciev, vazodilatácia endotelu ciev, 
zvýšená cievna permeabilita, bronchospazmus, edém, anafylaktický 
šok - okamžite 

  
• Alergie na lieky, plesne, poštípanie hmyzom 
• Testovanie – i.c. aplikáciou 



• Protilátky sa vytvárajú proti antigénom na povrchu vlastných 
buniek a tkanív  
- ako následok zlyhania imunotolerancie  alebo 
- skríženej reaktivity protilátok proti  antigénu s  podobnými  

štruktúrami na povrchu vlastných buniek  
- väzby cudzorodých antigénov na povrch vlastných buniek  

 
• Mechanizmus poškodenia:  opsonizácia antigénu na povrchu 

bunky protilátkami typu IgG alebo IgM a následne sa zvýši 
, reakcie, a lýza 

bunky  
 

  



• Typ II: 
• Spúšťaný interakciou Ag viazaného v membráne cieľovej 

bunky al. na nej + Ab 

• aktivácia komplementu klasickou cestou 
• Lýza cieľovej bunky, tkaniva 

 
Príklady: 
• Pemfigus – IgG protilátky reagujú s intracelulárnymi 

substanciami medzi epidermálnymi bunkami (pľuzgierovité 
kožné autoimunitné ochorenie)  

• Hemolytická autoimunitná anemia – napr.: PNC 
• Goodpastureov sy , Morbus hemolyticus neonatorum, 

posttransfúzne reakcie, chladové protilátky, skorá 
rejekcia transplantátu 



 

• Nie je závislá na komplemente 

• Využíva bb s receptorom pre  Fc fragment Ig (NK, mono, neu, eoz) 

 

• Fc sa naviaže na FcR na NK bunkách (najvýznamnejšie) 

• Lýza, tkanivové poškodenie 



reakcie, kedy protilátky priamo neaktivujú komplement, ani nepôsobia prostredníctvom ADCC 
cytotoxicky na bunky, ale stimulujú alebo inhibujú funkcie bunky 

• Napr. pri Graves-Basedowovej 
chorobe TSH receptor je stimulovaný 
autoprotilátkami proti TSH rovnako 
ako keby to bol TSH (tyreotropný 
hormón)  

• štítna žľaza neprestajne produkuje 
hormóny štítnej žlazy, a to vyústi do 
hypertyreoidizmu  

• blokujúce autoprotilátky proti 
receptoru TSH sa naviažu na TSH 
receptor, ale nestimulujú ho.  

• Naopak, bránia prístupu 
prirodzeného ligandu (teda TSH) na 
tento receptor, ktorý je následne 
vyradený z funkcie. 

• Tento stav napokon vedie 
k hypotyreóze 



• Cirkulujúce protilátky (IgG) vytvorené v čase senzibilizácie - 
(v čase reexpozície) za vzniku 

cirkulujúcich imunokomplexov ( ) 
• Tie sú makrofágmi obvykle odstránené 

• pri ukladaní CIK v tkanivách  
• a/alebo  aktivácii komplementu (tvorba anafylatoxínov a 

chemoatraktantov)                                                                                      



• Obvykle po chronickej expozícii antigénu – dlhodobá 
záťaž makrofágov (chronické streptokokové infekcie, 
autoimunité ochorenia a SLE, alergická alveolitída) 
 

• Závisí na type Ag aj Ab aj od veľkosti imunokomplexu:  
• malé CIK zostávajú v cirkulácii,  
• veľké sú odstránené,  
• stredné sa môžu ukladať 

 



Injikovaný antigén +  cirkulujúce Ab opustia vaskulatúru a vytvoria IK 

s Ag v tkanivách –– aktivácia komplementu, agregácia trombocytov,  

uvoľnenie mediátorov, zvýšenie permeability ciev,  vytvorenie 
lokálneho edému, prítomnosť PMNL 

– lokálna reakcia z imunokomplexov 

– testovanie existencie imunokomplexov alebo rizika 3. 

typu reakcie (sérová reakcia – po liečbe heterológnym 

sérom) 



– systémovo prebiehajúca 
hypersenzitivita III.typu (3.typu) 

• pri rozsiahlej diseminácii 
imunokomplexov po celom tele 

• malé, cirkulujúce imunokomplexy 
sú zle odstraňované fagocytózou 
a cirkulujú v tele dlhšie - spôsobujú 
väčšie patologické následky 

• po aplikácii exogénneho antigénu 
vo forme 

 (antitetanového, antirabického 
atď.) alebo 

 (sulfonamidov, penicilínov, 
cefalosporínov). 

• Príznaky ochorenia 
z imunokomplexov sa vyvinú 

 
, objavia sa 

• Sérová choroba je samolimitujúca, 
pretože exogénny antigén sa 
postupne z tela odstráni.  
 

poškodenie (tzv. sterilné následky) po 
niektorých infekčných ochoreniach. Napr. 
poststreptokoková glomerulonefritída, 
reumatická horúčka, postinfekčné artritídy.  



• 1.- 3. typ sa prejavili po reexpozícii veľmi rýchlo 

(20 minút – niekoľko hodín) 
• 4. typ – len Th bunky, nie protilátky                                                                                                 

– po viac ako 12 hodinách 
   – oneskorený typ – existujú 4 typy prejavov:                                                                                

a) (Jones Mote)                                                         

b) kontaktná alergia                                                             

c) tuberkulínová reakcia                                                                

d) granulomatózna reakcia        

  Prejavia sa                            
  za 1 – 3 dni 

za 14 a viac dní 



• Po kontakte kože s alergénom 
• max po 2-3 dňoch 
• Nízkomolekulárne haptény                                                            

– prenikajú kožou                                                             
– viažu sa na vlastné telesné proteíny                                                            
– senzibilizácia,                                                                                     
– aktivita Langerhansových buniek:  

                     fungujú ako fagocyty,  
                     tkanivové makrofágy                                    
          APC – uvoľnenie lymfokínov, mononukleárny 

infiltrát, lokálny zápal kože, pľuzgieriky - 
epidermálna reakcia 



• Haptén pri opakovanom kontakte (kontaktný senzibilizátor – kovy, synt. 

chemikálie, rastlinné produkty) kovalentná väzba na vlastný proteín 
 

• Haptén+proteín=konjugát vychytaný dendrit.bb 
 

• Imunokomplex rozpoznaný CD4T-lymf produkuje cytokíny 

– vznik lokálneho zápalu kože  



• Robert Koch 
                                                      

pocit ochorenia s teplotou a lokálny edém a indurácia 
Dnes: presne odmerané množstvo 

 
Prejav: edém a indurácia 15 mm infiltrácia monocytmi a makrogágmi. 
 Pri pretrvávaní antigénnej expozície – až granulomatózny zápal 
 Anergia – negatívna tuberkulínová reakcia napriek expozícii (pri 

aplikácii spolu s kortikoidom) 



Matoux test 

Aplikácia PPD 

Meranie indurácie 
Negatívna reakcia 

15 mm 



• Zriedkavá 

• Vytvorí sa 

(miernejšie ako pri DTH, bez tvorby granulómov, 
pasívne prenosný lymfocytmi alebo sérom - bazofily) 

• Indukovaná rozpustnými antigénmi 
• Po 24 hodinách a edém kože pretrvávajúci týždeň 



• Pri dlhodobej stimulácii (perzistencia i.c. mikroorganizmov, 

imunokomplexov, anorganických častíc – latex – ktoré sú príliš 
veľké pre makrofágy) –vznikajú granulómy 

• Antigén – lymfocyt – lymfokín – makrofág aktivovaný makrofág 

– epiteloidná bunka (bez fagozómov) – obrovské bunky 

spojením epiteloidných bb.– nedostatočné zásobovanie centra 

– nekróza. Jadro je obklopené lymfocytmi a fibroblastami – 

syntéza kolagénu - fibrotizácia 

Makrofág s prežívajúcou baktériou priťahuje ďalšie 
makrofágy a lymfocyty 
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