


Aktivácia T-lymfocytov

• TCR môžu rozpoznať iba peptidy naviazané na MHC a prezentované 
APC

• Vzťah medzi APC a T-lymfocytom sa označuje ako imunologická 
synapsa



• Pri fagocytóze sa najskôr kontaktuje fagocyt s malou časťou Ag 
prostredníctvom povrchových receptorov

• Ak nezrelá dendritová bunka zaznamená hrozbu, začne rýchlo 
dozrievať a migruje do oblasti regionálnych LU

• Znižuje schopnosť fagocytózy a makropinocytózy a zvýši syntézu 
MHC II. v ER



• Reťazce α a β sú spojené s invariantným reťazcom, ktorý  bráni 
naviazaniu peptidov, ktoré majú byť prezentované MHC I. 

• z ER prechádza MHC II. do Golgiho aparátu

• Vezikuly splynú s fagolyzozómami, invariantný reťazec sa odštiepi 
a uvoľní sa väzbové miesto pre peptid

• Vznikne komplex pMHC II. triedy, presunie sa na povrch bunky, kde 
je prezentovaný (ukáže sa okoliu) CD4+ T-lymfocytom



• intracelulárne mikroorganizmy a vírusy sa naviažu na bunkovú 
membránu a vstúpia do bunky priamo (nie fagocytózou)

• Vo vnútri bunky sú označené ubikvitínom na likvidáciu 
v proteazómoch

• To sú rúrkovité útvary, v ktorých prebehne proteolýza označených 
proteínov na malé peptidové fragmenty



• Tie sa peptidovou pumpou dostanú do ER a naviažu sa do 
vytvoreného väzbového miesta na MHC I. triedy

• Vzniká pMHC I., ktorý prejde do Golgiho ap. a odtiaľ sa 
v transportných vezikulách presunie na povrch bunky, kde je 
prezentovaný CD8+ T-lymfocytom

• vlastné pMHC I. zostanú nerozpoznané, lebo väčšina autoreaktívnych
CD8+ T-lymfo bola eliminovaná v týmuse 



• Ak TCR na T-lymfocyte rozpozná peptid prezentovaný ako pMHC, 
nastane aktivácia T-lymfocytu

• Pri samotnom rozpoznávaní spolupracuje TCR s koreceptormi CD4 
(pomáhajú viazať pMHC II. triedy) alebo CD8 (pomáhajú viazať pMHC
I. triedy)

CD4 spolu s pMHC II. (4 x 2 = 8)
CD8 spolu s pMHC I.  (8 x 1 = 8) 



• komplex TCR:pMHC:CD(4 al. 8)

• prenesie sa do vnútra T-lymf, cez 
komplex CD3 sa spustí prenos signálu

• Na aktiváciu T-lymfocytu je však 
potrebný ešte druhý signál

• interakcie medzi:
• kostimulačnými molekulami na 

APC

• a kostimulačnými receptormi na 
T-lymfocyte

Prvý a druhý signál spustia prenos signálu a intracelulárnu kaskádu 
aktivácie T-lymfocytu
Bez toho by podstúpili apoptózu



• Po aktivácii T-lymf nasleduje ich dozrievanie

• Pre ich vývoj je potrebný interleukín IL-2, ktorý funguje ako rastový 
faktor



• Na povrchu Thp sa začnú tvoriť receptory pre IL-2, a tým sa stávajú 
Th0 bunkami. 

• v závislosti od charakteru kontaktu s APC a prítomnosti cytokínov 
v mikroprostredí:
• v prítomnosti IL-12 sa bude diferencovať Th0 do Th1 subpopulácie

• v prítomnosti IL-4 do Th2 subpopulácie

• v prítomnosti cytokínu IL-1 alebo IL-6 do Th17 subpopulácie atď.



• V prítomnosti mikrob. 
lipopolysacharidov dendrit.bb 
tvoria

• za prítomnosti (zdrojom 
pre IL-4 sú najmä mast, baz
a eoz)= 

a ich 
diferenciáciu 



• sú dôležité na 

– extracelulárnymi
mikroorganizmami aj 
mnohobunkovými veľkými 
parazitmi. 

• Th2 pomáhajú



• Ak v IO na mikroorg. budú na 
začiatku zapojené makrofágy 
a dendritové bunky, budú 
produkované IL-12, a tie 
stimulujú vznik Th1 bunkovej 
línie. 

• Ak v IO na mikroorg. budú na 
začiatku zapojené bazofily
a mastocyty, budú produkované 
IL-4, a tie stimulujú vznik Th2 
bunkovej línie

či sa budú Th0 lymfocyty vyvíjať cestou Th1 alebo Th2 rozhoduje prítomnosť 
cytokínov IL-12 a IL-4 



• Naivné CD8+ T-lymf rozpoznajú
pomocou TCR pMHC I. na 
povrchu infikovaných APC alebo 
iných cieľových buniek (

• a vytvoria si receptor pre IL-2 
(IL-2R)

• Cytokín IL-2 je produkovaný Th1 
bunkami a je potrebný na 
proliferáciu klonu Tc-lymfocytov, 
lebo je rastovým faktorom pre 
CD8+ T-lymfocyty a oni samotné 
ho produkujú len veľmi málo. 
Th1 bunky teda napomáhajú pri 
vývoji Tc produkciou IL-2.

Správne stimulovaný CD8+ T-lymfocyt  je vtedy: 
o keď rozpozná pMHC I. cez svoj TCR receptor 
o dostane kostimulačné signály cez CD28.



• Keď sa antigén (najmenej s dvoma identickými epitopmi) naviaže na 
dva alebo viac receptorov, dôjde k prekríženiu BCR, to vedie ku 
konformačným zmenám a transdukcii signálu do vnútra bb.



lebo vlastnia 
špecifický receptor, preto

• vedia prezentovať Ag prítomný aj vo veľmi malom množstve

Ak sa Ag vyskytuje vo vysokej koncentrácii, ako APC slúžia hlavne dendritové bb. a makrofágy.
Ak koncentrácia Ag klesne na nízke hodnoty, vtedy pôsobia ako APC práve B-lymfocyty.   



najmä proteíny

• diferenciácia na plazmatické bb. 
len s pomocou T-lymf

• Dochádza 

najmä 
polysacharidy

• diferenciácia na plazmatické 
bunky bez pomoci T-lymf

• možná iba u zrelých B-lymf

• vznik Ab

• Nedochádza k preladeniu tried 
(izotypovému prešmyku), ani 
k dozrievaniu afinity. 



• Protilátkové reakcie závislé na Th-lymf prebiehajú v dvoch fázach: 



• Pri prvom stretnutí s antigénom dochádza k dvom dejom:



• Prevažujúcim izotypom protilátok pri primárnej fáze sú IgM

• Majú pomerne nízku afinitu k antigénu, ale zvyčajne dobre blokujú 
šírenie infekcie a prispievajú k tvorbe imunokomplexov

• Časť B-lymf sa diferencuje na plazmatické bb, časť ide do germinálnych
centier (sú vo folikuloch lymf.uzlín alebo sleziny)

• V germ.centrách nastáva: preladenie tried (izotypov), dozrievanie 
afinity, vznik pamäťových bb, aj vznik ďalších plazmatických bb.



• pamäťové bunky sa môžu mobilizovať rýchlo a vo veľkom 
počte, čím sa skracuje čas potrebný na odpoveď

• vznikajú protilátky majúce vyššiu afinitu ako v primárnej 
fáze a v závislosti od izotypu majú aj rôzne efektorové
vlastnosti



•Prevažujúcim izotypom protilátok pri sekundárnej 
odpovedi sú najmä IgG, ale prítomné sú aj IgA a IgE

• Majú vyššiu afinitu k antigénu ako v primárnej odpovedi

• Vďaka pamäťovým bunkám, ale aj vďaka pretrvávaniu kvalitných 
protilátok po primárnej infekcii je odpoveď na opakovanú infekciu rýchlejšia 
a významne silnejšia
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