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Biele krvinky a Imunitný systém 

o 4 000 – 10 000/mm3 krvi 

o obsahujú jadro a štandardné bunkové organely 

o v cirkulácii a ďalších tkanivách tela 

o ameboidný pohyb cez steny kapilár  diapedéza 

Biele krvinky (Leukocyty = Le) 

o 4 000 – 10 000/mm3 krvi 

o obsahujú jadro a štandardné bunkové organely 

o v cirkulácii a ďalších tkanivách tela 

o ameboidný pohyb cez steny kapilár  diapedéza 

Granulocyty Agranulocyty 

Polymorfonukleárne bunky Mononukleárne bunky 

Biele krvinky (Leukocyty = Le) 

o 4 000 – 10 000/mm3 krvi 

o obsahujú jadro a štandardné bunkové organely 
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Neutrofily 

Granulocyty 

Eozinofily Bazofily 

Agranulocyty 

Polymorfonukleárne bunky Mononukleárne bunky 

Biele krvinky (Leukocyty = Le) 

o 4 000 – 10 000/mm3 krvi 

o obsahujú jadro a štandardné bunkové organely 

o v cirkulácii a ďalších tkanivách tela 

o ameboidný pohyb cez steny kapilár  diapedéza 

Neutrofily 

Granulocyty 

Eozinofily Bazofily Lymfocyty 

Agranulocyty 

Polymorfonukleárne bunky 

Monocyty 

Mononukleárne bunky 

Makrofágy 

Biele krvinky (Leukocyty = Le) 

Neutrofily (Ne) 

o 50 – 70% všetkých Le 

o nezrelé Ne = tyčinkovité bunky (podlhovastý tvar jadra) 

o zrelé Ne = polymorfonukleárne Le (PMNs) (laločnaté jadro) 

o v cytoplazme rôzne typy granúl obsahujúce:  

 antimikrobiálne proteíny, defenzíny, kyslé hydrolázy, lyzozým, 
myeloperoxidázu, cytokíny, leukotriény, prostaglandíny 

o schopnosť fagocytózy  profesionálne fagocyty 

o Prichádzajú ako prvé na miesto infekcie 

• Neutrofília   Ne (vírusové a bakteriálne infekcie) 

Biele krvinky (Leukocyty = Le) 
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o 1 – 4% všetkých Le 

o sústredené v spojivových tkanivách (pod mukóznym epitelom) 

o  pri parazitárnych infekciách a alergických reakciách  

o exocytózou uvoľňujú toxické molekuly z cytoplazmatických granúl 

o slabá fagocytová aktivita 

o < 1% všetkých Le 

o na membráne exprimujú Fc receptory pre IgE 

o uvoľňujú mediátory počas zápalových a alergických reakcií: 

 histamín, heparín a deriváty kyseliny arachidonovej (napr. leukotriény) 

Eozinofily (Eo) 

Bazofily (Ba) a Mastocyty 

Biele krvinky (Leukocyty = Le) 
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Monocyty (Mo)  Makrofágy 

o 2 – 8% všetkých Le,  

o najväčšie Le (v priemere 20 µm) 

o profesionálne fagocyty 

o antigén prezentujúce bunky (APC) 

o uvoľňovanie cytokínov 

Biele krvinky (Leukocyty = Le) 
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Monocyty (Mo)  Makrofágy 

o 2 – 8% všetkých Le,  

o najväčšie Le (v priemere 20 µm) 

o profesionálne fagocyty 

o antigén prezentujúce bunky (APC) 

o uvoľňovanie cytokínov 

Fagocytóza 

1. Prichytenie (TLRs, opsoníny) 

2. Internalizácia 

3. Degradácia 

4. Exocytóza 

Biele krvinky (Leukocyty = Le) 
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Monocyty (Mo)  Makrofágy 

o 2 – 8% všetkých Le,  

o najväčšie Le (v priemere 20 µm) 

o profesionálne fagocyty 

o antigén prezentujúce bunky (APC) 

o uvoľňovanie cytokínov 

Fagocytóza 

1. Prichytenie (TLRs, opsoníny) 

2. Internalizácia 

3. Degradácia 

4. Exocytóza 

Biele krvinky (Leukocyty = Le) 

IgG komplement antigén Opsonizácia  
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Monocyty (Mo)  Makrofágy 

o 2 – 8% všetkých Le,  

o najväčšie Le (v priemere 20 µm) 

o profesionálne fagocyty 

o antigén prezentujúce bunky (APC) 

o uvoľňovanie cytokínov 

Biele krvinky (Leukocyty = Le) 

Prezentácia antigénu  

Lymfocyty (Ly) 

o 20 – 40% všetkých Le,  

T Ly (T bunky) B Ly (B bunky) NK bunky 

Biele krvinky (Leukocyty = Le) 
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Lymfocyty (Ly) 

o 20 – 40% všetkých Le,  

T Ly (T bunky) B Ly (B bunky) NK bunky 

 špecifická imunitná odpoveď (bunková imunita) 
 dozrievajú v týmuse (65-85% z Ly v krvi)  
 cytotoxické T bunky  ničia abnormálne bunky 
 pomocné T bunky  uvoľňujú cytokíny, ktoré podporujú 

pôsobenie ďalších imunitných buniek 
 supresorové T bunky (Treg)  potláčajú imunitnú odpoveď 

Biele krvinky (Leukocyty = Le) 

Lymfocyty (Ly) 

o 20 – 40% všetkých Le,  

T Ly (T bunky) B Ly (B bunky) NK bunky 

 špecifická imunitná odpoveď (humorálna imunita) 
 diferencujú na plazmatické bunky  produkcia Ab 

 Funkcie protilátok:  
 viažu sa špecificky na antigén a inaktivujú ho 
 (neutralizácia, aglutinácia, opsonizácia) 

Biele krvinky (Leukocyty = Le) 

Lymfocyty (Ly) 

o 20 – 40% všetkých Le,  

T Ly (T bunky) B Ly (B bunky) NK bunky 

 Veľké granulárne Ly 
 nemajú antigén špecifické receptory  súčasť 

vrodených imunitných mechanizmov 
 ničia vírusmi infikované a rakovinové bunky 
 uvoľňujú cytokíny (IFN), obsahujú granuly s 

perforínmi a granzýmami (cytotoxické proteíny) 

Biele krvinky (Leukocyty = Le) Anatómia imunitného systému 

1) Mechanické a chemické bariéry 
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2) Imunitné bunky 

 

 

 

 

Anatómia imunitného systému 

1) Mechanické a chemické bariéry 
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3) Lymfoidné orgány 
týmus 

lymfatické 
uzliny 

slezina kostná 
dreň 



12. 12. 2018 

4 

Lymfoidné orgány 

o Primárne lymfoidné orgány 

Kostná dreň a týmus 
(Fabriciova burza u vtákov) 

Slezina, lymfatické uzliny, mandle, 
lymfatické tkanivo mukóznych membrán 

o Sekundárne lymfoidné orgány 

Patogény  aktivácia imunitného systému 
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vírus baktéria 

parazit huba 

Obranné mechanizmy 

Vrodená (nešpecifická) 
imunita 

Získaná (špecifická) 
imunita 

o rýchla obrana oproti infekčným 
agensom 

o nerozpoznáva špecifický 
patogén 

Obranné mechanizmy 

Vrodená (nešpecifická) 
imunita 

Získaná (špecifická) 
imunita 

o rýchla obrana oproti infekčným 
agensom 

o nerozpoznáva špecifický 
patogén 

o pomalšie odpovede voči špecifickým 
patogénom 

o charakteristiky imunitnej odpovede: 
špecifickosť, diverzita, pamäť, 
tolerancia 

Obranné mechanizmy 

Vrodená (nešpecifická) 
imunita 

Získaná (špecifická) 
imunita 

1. obranná línia 

• Mechanické a chemické bariéry 
 (vonkajšie bariéry) 

Mechanické a chemické bariéry 

lyzozým v slinách 

HCl v žalúdku 

kyslé prostredie v 
močovom trakte 

mazové sekréty 

pokožka 
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Chemické bariéry Mechanické bariéry 

mukózne membrány 

mukózne membrány 

o epitel 
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Obranné mechanizmy 

Vrodená (nešpecifická) 
imunita 

Získaná (špecifická) 
imunita 

1. obranná línia 

2. obranná línia 

• fagocyty (neutrofily, makrofágy) 
• zápal, horúčka 
• interferóny 
• komplement 
• NK bunky 

• Mechanické a chemické bariéry 
 (vonkajšie bariéry) 

Vrodená (nešpecifická) imunita 

o Fagocytujúce bunky 

1. Neutrofily https://youtu.be/I_xh-bkiv_c 

2. Monocyty (v cirkulácii) 
 makrofágy a dendritické bunky (v spojivových tkanivách) 

3.  Orgánovo-špecifické makrofágy  Mononukleárny fagocytový systém 

Kupfferove bunky Mikroglie Alveolárne 

makrofágy 

Spojivové tkanivá  Histiocyty 

Fixované makrofágy 

Splenické 

makrofágy 

Osteoklasty 

Vrodená (nešpecifická) imunita 

o Aktivácia vrodenej imunity 

Poplachové 

molekulové motívy 

Molekulové motívy 

patogénnosti 

Receptory rozpoznávajúce motívy 

Toll-like receptory 

• Cytokíny 

• Chemokíny 

• Mobilizácia 

imunitných buniek 

• Zápal 

Vrodená (nešpecifická) imunita 

o Interferóny 

o Skupina príbuzných proteínov (α, β, γ), ktoré poskytujú nešpecifickú, krátko-
pôsobiacu rezistenciu oproti vírusovým infekciám 

o alfa a beta interferóny –produkované vírusom infikovanými bunkami 

o gama interferón – produkované T a NK bunkami 

Vrodená (nešpecifická) imunita 

o Komplement 

o skupina plazmatických proteínov, ktoré indukujú lýzu cudzorodých buniek, 
zvlášť baktérií 

o C1 - C9 
Klasická 

dráha 
Lektínová 

dráha 
Alternatívna 

dráha 

Aktivácia komplementu 

Vrodená (nešpecifická) imunita 

o Komplement 

o skupina plazmatických proteínov, ktoré indukujú lýzu cudzorodých buniek, 
zvlášť baktérií 

o C1 - C9 
Klasická 

dráha 
Lektínová 

dráha 
Alternatívna 

dráha 

Aktivácia komplementu 

označenie antigénu pre pohltenie fagocytujúcimi bunkami 

Opsonizácia 

https://youtu.be/I_xh-bkiv_c
https://youtu.be/I_xh-bkiv_c
https://youtu.be/I_xh-bkiv_c
https://youtu.be/I_xh-bkiv_c
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Vrodená (nešpecifická) imunita 

o Komplement 

o skupina plazmatických proteínov, ktoré indukujú lýzu cudzorodých buniek, 
zvlášť baktérií 

o C1 - C9 
Klasická 

dráha 
Lektínová 

dráha 
Alternatívna 

dráha 

Aktivácia komplementu 

atrahovanie imunitných buniek do miesta zápalu  

Opsonizácia Chemotaxia 

Vrodená (nešpecifická) imunita 

o Komplement 

o skupina plazmatických proteínov, ktoré indukujú lýzu cudzorodých buniek, 
zvlášť baktérií 

o C1 - C9 
Klasická 

dráha 
Lektínová 

dráha 
Alternatívna 

dráha 

Aktivácia komplementu 

Opsonizácia Chemotaxia Sekrécia 
histamínu 

Komplex atakujúci 
membrány (MAC) 

prostredníctvom aktivácie bazofilov/ mastocytov 

Vrodená (nešpecifická) imunita 

o Komplement 

Tvorba MAC a lýza buniek 

o skupina plazmatických proteínov, ktoré indukujú lýzu cudzorodých buniek, 
zvlášť baktérií 

o C1 - C9 

tvorba póru opuch Osmotická lýza 
baktérií 

Zápal 

Akútny zápal Chronický zápal 

Rýchla odpoveď (s, m, h, d) 

Nešpecifická imunita 

Pomalá odpoveď (týždne, mesiace) 

Špecifická imunita 

Zápal 

Akútny zápal 

Rýchla odpoveď (s, m, h, d) 

Nešpecifická imunita 

Znaky zápalu 

Zápal 

1. Akútna vaskulárna odpoveď 
 

2. Akútna bunková odpoveď 
 

 Vazodilatácia 

 Zvýšená permeabilita 

 Migrácia Ne do miesta 

zápalu 

Akútny zápal 

Rýchla odpoveď (s, m, h, d) 

Nešpecifická imunita 

1) Zvýšený prietok krvi 

3) Nábor neutrofilov  
do miesta zápalu 

2) Únik plazmy bohatej na 
proteíny do tkanív  edémy 
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Zápal 

rezolúcia fibróza 

progres 

Akútny zápal Chronický zápal 

Rýchla odpoveď (s, m, h, d) 

Nešpecifická imunita 

Pomalá odpoveď (týždne, mesiace) 

Špecifická imunita 

Zápal 

3. Chronická bunková odpoveď 
 
4. Zahojenie 
 

Chronický zápal 

Pomalá odpoveď (týždne, mesiace) 

Špecifická imunita 

Zápal Obranné mechanizmy 

Vrodená (nešpecifická) 
imunita 

Získaná (špecifická) 
imunita 

1. obranná línia 

2. obranná línia 

Humorálna imunita 

B lymfocyty (B bunky) 
oproti baktériám, toxínom a vírusom 
prítomným v telesných tekutinách 

Bunková imunita 

T lymfocyty (T bunky) 
oproti baktériám a vírusom skrytým 
v rámci infikovaných buniek tela 

• fagocyty (neutrofily, makrofágy) 
• zápal, horúčka 
• interferóny 
• komplement 
• NK bunky 

• Mechanické a chemické bariéry 
 (vonkajšie bariéry) 

Získaná (špecifická) imunita 

o Špecifickosť 

o Všetky receptory na jednotlivých T a B bunkách viažu špecifický antigén 

B bunkový receptor 
(BCR) 

T bunkový receptor 
(TCR) 

Získaná (špecifická) imunita 

o Špecifickosť 

o Všetky receptory na jednotlivých T a B bunkách viažu špecifický antigén 

B bunkový receptor 
(BCR) 

T bunkový receptor 
(TCR) 

o Antigény (Ag)  bielkovinové alebo polysacharidové komponenty vírusov, 
baktérií, húb ... 

 epitop = antigénny determinant, časť Ag rozpoznaná protilátkou alebo TCR  
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Získaná (špecifická) imunita 

Rozpoznanie antigénov TCR 

o antigén musí byť spracovaný a prezentovaný 

Získaná (špecifická) imunita 

Hlavný histokompatibilný komplex (MHC) = HLA komplex 

o Molekuly MHC  

• pomáhajú lymfocytom rozpoznať antigén 

• sú to glykoproteíny na povrchu buniek 

MHC molekuly I triedy    sú konštitutívne exprimované na povrchu 
 väčšiny buniek tela 

   prezentujú endogénne antigény 
 cytotoxickým T bunkám 

 
MHC molekuly II triedy   sú exprimované na antigén  

 prezentujúcich bunkách 
   prezentujú extracelulárne antigény  

 pomocným T bunkám 

(Human Leukocyte Antigen) 

Získaná (špecifická) imunita 

o Diverzita 

o každý Ly v tele nesie 

antigénové receptory určitej 

špecificity 

(náhodné genetické udalosti) 

o => diverzita Ly 

o => imunitný systém má kapacitu 

rozpoznávať a odpovedať na 

milióny odlišných patogénov 

Klonálna selekcia B buniek 

© Pearson Education, Inc. 2013 

Získaná (špecifická) imunita 

o Pamäť 

Primárna imunitná 
odpoveď 

Sekundárna 
imunitná odpoveď 

Antigénom aktivované B a T bunky 
proliferujú a diferencujú sa na 
efektorové a pamäťové bunky 

Antigénom aktivované pamäťové 
bunky proliferujú a diferencujú sa 

na efektorové bunky 
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Získaná (špecifická) imunita 

o Kapacita rozlíšiť 
vlastné od cudzieho  

o antigénové receptory 
na B a T bunkách 
nerozpoznávajú a 
nereagujú oproti sebe 

o zlyhanie tolerancie 
vedie k autoimunitným 
ochoreniam 

o Imunologická tolerancia 


