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Definícia predmetu

• Historicky: Veda o obranyschopnosti

• Súčasnosť: Imunológia je veda, ktorá študuje 
imunitné procesy, ktoré sa odohrávajú po 
stretnutí organizmu s látkami, ktoré sú pre 
organizmus cudzie – antigénmi.



Míľniky vývoja imunológie

Edward JENNER
(1798 - 1823) si
všimol, že dojičky 
kráv, ktoré predtým 
prekonali kravské 
kiahne, nikdy 
neochoreli na pravé 
kiahne. 



Míľniky vývoja imunológie

E. Jenner začal očkovať 
obsah hnisavých 
pľuzgierikov od chorých 
s kravskými kiahňami 
zdravým. 

Ako prvý sa procedúre 
podrobil osemročný 
chlapec (James Phipps),
ktorého potom neskôr 
infikoval pravými 
kiahňami; chlapec 
neochorel.





Imunitný systém

IS z morfologického hľadiska netvorí jediný orgán, ale 
skladá sa z viacerých orgánov a tkanív a početných 
buniek a molekúl; u dospelého človeka váži asi 1 kg.

Primárne lymfatické orgány

 Kostná dreň: vývoj a dozrievanie kvrvotvorných buniek 

 Týmus: vývoj a dozrievanie T-lymfocytov

Sekundárne lymfatické orgány

- lymfatické uzliny, slezina, Peyerove plaky, slepé črevo







Ako nás imunitný systém chráni?

 Nešpecifická imunita (prirodzená)

mechanizmy prvej obrannej línie

mechanizmy druhej obrannej línie

 Špecifická (adaptívna)

 protilátková

 bunková



Mechanizmy prirodzenej imunity



Mechanizmy prirodzenej imunity



Fagocytóza  proces pohltenia                        
a usmrtenia baktérií

 Baktérie sa najprv obalia protilátkami 

 Fagocyty obalené baktérie pohltia, lebo ich svojimi 
receptormi rozpoznajú

 Pohltené baktérie usmrtia rôznymi mechanizmami





Mechanizmy špecifickej imunity

 Humorálne 
mechanizmy:
zabezpečujú ich 
predovšetkým protilátky

 Bunkové mechanizmy
zabezpečujú ich 
predovšetkým                      
T-lymfocyty a NK-bunky

T-lymfocyt NK



Protilátky a komplement zničia terčové 
bunky, na ktoré na nadviažu







Porovnanie nešpecifickej a špecifickej imunity

Nešpecifická imunita = poriadková polícia, 
„policajti na ulici“.

 Špecifická imunita = detektívna zložka polície, 
je trénovaná na vystopovanie unikajúceho 
zločinca a po odpykaní trestu drží ho              
v evidencii ako potenciálneho zločinca 
budúcnosti.



Biologický význam imunitného systému

Ochrana pred infekciami

Ochrana pred nádormi

Ochrana vyvíjajúceho sa 
plodu

Zabezpečenie individuality 
jedinca



Imunitný systém zapríčiňuje choroby

Alergia

Autoimunitné choroby

Senná nádcha

SLE



Vývoj alergie

Senzibilizácia –

vytvorenie 
špecifických (IgE) 
protilátok a ich väzba 
na receptory buniek IS 
(mastocyty a bazofily)



Efektorová fáza

Reexpozícia tým istým 
alergénom po určitom 
časovom odstupe 
(mesiace, roky) vedie              
k uvoľneniu mediátorov  
a k vzniku klinických 
príznakov:

 Anafylaktický šok
 Senná nádcha
 Astma bronchiale
 Neznášanlivosť                        

na potraviny
 Zápaly kože (dermatitídy)





Autoimunitné procesy

Imunitný systém reaguje proti vlastným zložkám 
organizmu a poškodzuje ich tak, že vznikajú  
klinické prejavy z poruchy štruktúry a funkcie 

terčového tkaniva či orgánu.

• Na au. choroby trpí asi 4  5 % populácie

• Doteraz poznáme okolo 80 autoimunit. chorôb 





Imunitný systém je sám predmetom 
útoku

Imunodeficientne stavy

 primárne – defekty sa prejavia už od narodenia

 sekundárne – IS spočiatku bol plne funkčný, 
ale neskôr dôjde k jeho poruche: 

- metabolické choroby

- nádorové choroby

- infekcie: najznámejšie je infekcia HIV



M. Buc AIDS 27



T-lymfocyt neinfikovaný (vľavo)

a infikovaný (vpravo) HIV



Klinický priebeh typickej HIV-infekcie

 Infekcia (2 týždne; nijaké príznaky alebo ako 
pri chrípke)

 Bezpríznaková fáza (3. týž. .... 2   10 rokov) 

 ARC (AIDS-related complex): zvýšená teplota, 
nočné potenie, hnačky, úbytok hmotnosti, 
zdurenie lymfatických uzlín)

 AIDS (smrť od 6 mesiacov do 2 rokov).



M. Buc AIDS 30





Využitie poznatkov o IS v praktickej 
medicíne

Transplantácia tkanív a orgánov

Liečbe chorôb monoklonovými protilátkami                    
a imunohormónmi (cytokínmi)

Paternitné spory





Význam jednotlivých transplantačných 
(HLA) antigénov pre transplantácie

HLA-DR

>

HLA-B 

>

HLA-A



Listina čakateľov



Monoklonové protilátky

Monoklonové protilátky 
sa pripravujú umelo a 
sú namierené len 
proti jednému 
jedinému antigénu a 
teda majú aj rovnakú 
silu viazať antigén a 
likvidovať ho!



Figure 14-17



Liečba imunohormónmi (cytokínmi)

 Interferón-alfa: pri liečbe niektorých typov 
leukémií, pri rakovine obličiek ... 

 Interferón-beta: roztrúsená skleróza

 Rastový faktor krvotvorných buniek G-CSF:
liečba nedostatočnej tvorby bielych krviniek 
(neutrofilov)



HLA-komplex a paternitné spory

 Dobre definovaný genetický systém

 Jasná dedičnosť

 Jednoznačná identifikácia HLA-aliel

Komplexnosť a polymorfnosť systému 
zabezpečujú individualitu jedinca, prakticky je 
vylúčené, aby sa v nepríbuzenskej populácii 
našli dvaja HLA-identickí jedinci !!!





Dedičnosť HLA-komplexu
 Mendelovský, 

kodominantný 
typ dedičnosti

 HLA-oblasť 
prítomná na 
jednom 
chromozóme,
haplotyp,
sa prenáša                   
z rodičov                   
na potomstvo 
vcelku



HLA



Slovo na záver

Ďakujem za pozornosť


