


Regulácia imunitných reakcií

, jeho vlastnosti a množstvo 
ovplyvňujú kvalitu a rozsah odpovede
• Vymiznutie Ag k zníženiu a ukončeniu odpovede IS. 

• Veľmi veľké množstvo Ag k vyčerpaniu IS. 

• IS zabezpečuje homeostázu organizmu: 
• toleruje vlastné tkanivá a

• odstraňuje staré, poškodené bb vlastného organizmu. 



• vytvára sa . 

• Vychovávajú sa k tomu, aby vedeli 

•Tolerancia prebieha na úrovni:



• v týmuse pre T-lymf 
• negatívnou selekciou sú vyradené potenciálne autoreaktívne T-lymf 

(rozpoznávajúce komplexy vlastného pMHC s vysokou afinitou) pre 
organizmus sú potenciálne nebezpečné

• v kostnej dreni pre B-lymf
• negatívnou selekciou sú vyradené potenciálne autoreaktívne B-lymf (kt. 

dokážu rozpoznať a viazať vlastné molekuly)

Na vlastné antigény sa teda navodí tolerancia –
centrálna 



• priamo v tkanivách alebo regionálnych LU

• Výsledkom: 
(stav neodpovedavosti lymf, ak chýbajú ďalšie kostimulačné

signály)

(zničenie autoreaktívnych klonov lymf, kt. rozpoznali autoAg
a aktivovali sa)

(lymf nevedia rozpoznať autoAg, ak je v malom 
množstve, nevznikne dostatočný signál)

(potlačenie autoreakt. lymf inými bb., napr. regulačnými T-
lymf)



• Akonáhle Th-lymfocyty začnú tvoriť určitý cytokínový profil, začnú 
vylučovať rastové faktory, ktoré sú špecifické pre daný typ 
lymfocytov

• vzniká a vybraný Th-lymfocyt začne 
proliferovať a produkovať ešte viac svojho vlastného rastového 
faktora



• okrem pozitívnej spätnej väzby nastáva aj 

• Príklad: hlavný cytokín subpopulácie Th1-lymfocytov IFN-γ podporuje 
vývoj , ale negatívne ovplyvňuje ( ) 

• Príklad: cytokíny subpopulácie Th2-lymfocytov IL-4, IL-10 podporujú 
, ale výrazne 

Ak sa teda začne Th1 odpoveď, automaticky sa začne stabilizovať 
a potláčať konkurenčná Th2 odpoveď. A platí to aj naopak.



Cytokiny: cyto=bunka, kinesis = pohyb

• Medzibunková komunikácia

• - – produkované aj inými ako lymfocytmi

• - – produkované aj inými bb. ako  monocytmi

• Ich sekrécia začína stimuláciou cytokín secernujúcej bunky(napr. T helper)



• Cytokíny sú považované za základné regulačné látky imunitného 
systému

• interleukíny, interferóny, chemokíny, faktory stimulujúce kolónie, 
faktory nekrotizujúce tumory, transformujúce rastové faktory a ďalšie 
rastové faktory

• regulujú mechanizmy vrodenej imunity a mechanizmy špecifickej 
imunity



– mnoho účinkov na mnohé typy buniek

(aditívny), 

(protichodný),  

(viaceré ten istý, bez vzájomného  ovplyvnenia)



• Potláčajú replikáciu vírusov v infikovaných bunkách

• aktivujú makrofágy a NK bunky, čím zvyšujú odpovede vrodenej imunity

• signálne molekuly bielkovinovej povahy prenášajúce informácie medzi 
bunkami 

• Pôsobia



• rastový faktor pre T-lymfocyty 

• podporuje produkciu ďalších cytokínov (napr. IFN-γ)

• rastový a diferenciačný faktor pre Th2-lymfocyty 

• indukuje proliferáciu a dozrievanie B-lymfocytov a preladenie syntézy 
protilátok do tried IgE, IgG1, IgG3, IgG4

• v zrelých B-lymfocytoch zvyšuje expresiu MHC II. a kostimulačných molekúl, 
čím zvyšuje antigén prezentačnú schopnosť B-lymfocytov 



• podporuje Th2  a inhibuje Th1 odpoveď
• inhibuje produkciu cytokínov tvorených makrofágmi (IL-12, IFN-γ)
• znižuje expresiu MHC II. a kostimulačných molekúl, čím znižuje antigén 

prezentačnú schopnosť

• nie je produkovaný T-lymfocytmi, ale aktivovanými makrofágmi, 
dendritovými bunkami a B-lymfocytmi

• stimuluje produkciu IFN-γ, a tým podporuje Th1 cestu a inhibuje Th2 
odpoveď

• rastový faktor pre NK bunky



• podporuje Th1 imunitnú odpoveď, inhibuje Th2 odpoveď
• ovplyvňuje predovšetkým funkciu makrofágov, NK buniek a T-lymfocytov

• inhibuje diferenciáciu a aktiváciu T-lymfocytov
• pôsobí chemotakticky na neutrofily a monocyty
• podporuje preladenie protilátok na IgA
• je rastovým faktorom pre mnohé bunky

• je produkovaný Th17-lymfocytmi a spätne stimuluje ich proliferáciu
• reguluje špecifickú imunitu
• stimuluje epitelové, endotelové bunky a fibroblasty do produkcie ďalších cytokínov, čím 

ovplyvňuje zápalový proces



Delenie cytokínov podľa funkcie

:
• TNF, interleukíny IL-1, IL-10, IFN-gamma

:
• IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IFN gamma

:
• IL-3, CSF (faktory stimulujúce kolónie)



• podporujúce zápalovú aktivitu: TNF, IL-6, 1, 8, 12, 18, 19, 22, 33...

• Inhibujú zápalovú aktivitu: IL-4, 10, 25, 32, 35...

• Podporujú hematopoetické bb: IL-2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11..., CSF

• Pôsobia v protilátkovej imunite: IL-4, 5, 9, 10, 13...

• Pôsobia v bunkami sprostredkovanej imunite: IL-1, 2, 12, 15, 16, 23...

• Interferóny: IL-28, 29, IFN-α, β, γ



• Regulujú vývoj a aktiváciu leukocytov

• Chemotaktická aktivita

• Antivírusové obranné mechanizmy, regulátory IS

(nepríbuzné!!!)
• Regulujú mitózu, ovplyvňujú zápal, hojenie rán 

• Stimulujú diferenciáciu granulocytov, monocytov alebo oboch

• Pôsobia cytotoxicky a regulačne



• veľmi špecifické pôsobenie

• Účinky cytokínov môžu byť 

• pôsobia na viacero typov buniek

:
daného cytokínu

pôsobiacich na cieľovú bunku
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