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Imunitní systém

Imunitní systém je schopen rozpoznávat „vlastní“
od „cizího“ a podílí se na:

¬ Obranyschopnosti – chrání organizmus proti
infekcím

¬ Homeostáze – udržuje identitu organizmu 
průběžným odstraňováním starých a 
poškozených buněk

¬ Imunitním dohledu – průběžně odstraňuje mutované
buňky

Charakteristika imunitního systému

Imunitní systém je úzce propojen s
¬ nervovým systémem
¬ endokrinním systémem

zajišťuje složité regulační a adaptační
reakce organizmu



Poruchy funkce imunitního systému

- mohou vést až ke klinicky manifestním 
onemocněním, které se mohou projevit jako:

¬ IMUNODEFICIENCE
¬ ALERGIE (ATOPIE)
¬ AUTOIMUNITNÍ NEMOCI

¬ příp. nádorové choroby

Složky imunitního systému

• Buňky imunitního systému jsou rozptýleny po 
celém organizmu.

• Vznikají a zrají ⇒ v centrálních lymfatických
orgánech
(slezina, thymus)

• Vlastní imunitní reakce ⇒ v periferních
lymfatických orgánech

(slezina, lymfatické uzliny, tonzily,
lymfatická tkáň ve sliznicích GIT a dých. cest)   

Buňky imunitního systému

a) Buňky účastnící se přímo imunitní reakce:
- lymfocyty
- polymorfonukleární leukocyty
- monocyty a tkáňové makrofágy
- dendritické a folikulární dentrit. buňky mízních uzlin
b) Pomocné buňky:
- žírné buňky
- trombocyty
- endotelie 
- fibroblasty

Rozdělení složek imunity

Podle způsobu rozpoznávání antigenu se složky 
imunity dělí na: 

¬ Nespecifické
¬ Specifické – rozpoznávají antigeny prostřednictvím 

svých receptorů pro jednotlivé antigeny



Přirozená (nespecifická) imunita

- vyvíjí se již během intrauterinního života (je od 
narození)

- není ovlivněna opakovanou stimulací antigenem
- reaguje na jakoukoliv cizorodou látku bez přesného 

rozpoznání specifických antigenů
Mechanizmy zahrnují:
♣ bariérové vlastnosti kůže a sliznic
♣ fagocytózu
♣ cytotoxicitu NK-buněk
♣ aktivaci komplementového systému
♣ zánětlivou reakci

Získaná (specifická) imunita

- je zaměřena proti specifickému antigenu
- plně se rozvíjí po styku s antigenem („adaptace na 

styk s antigenem)

Mechanizmy zahrnují:
♣ antigen-prezentující buňky
♣ regulační druhy lymfocytů
♣ cytotoxické lymfocyty
♣ buňky produkující protilátky (B-buňky)
♣ protilátky

Srovnání nespecifických a specifických 
složek imunity



Srovnání humorální a buněčné imunity Humorální imunita

Je zajišťována součástmi séra:
¬ protilátkami
¬ systémem bílkovin – nazývají se komplement

Pomocnou úlohu hrají další sérové faktory:

např. proteiny akutní fáze – C-reaktivní protein,
fibronektin, α-2-makroglobulin a další

Protilátky se uplatňují

¬ v obraně proti extracelulárním opouzdřeným bakteriím
(pneumokokům, streptokokům, neisseriím…). Působí 
jako opsoniny – tj. látky usnadňující fagocytózu.

¬ při odstraňování antigenů z organizmu: Pt vytvoří s Ag 
imunokomplex, na nějž se vážou některé složky 
komplementu

¬ při cytolýze nežádoucích buněk nebo mikrobů: Pt vázaná 
na Ag            aktivuje komplement → rozpad buňky

zprostředkuje kontakt mezi cílovou 
buňkou a buňkou cytotoxickou  

¬ při neutralizaci toxinů a virů

Komplement se účastní

¬ při zánětlivé reakci a anafylaxi
některé složky (C3a, C5a) se uplatňují jako 
chemotaktické faktory – tj. přitahují imunitní buňky do 
místa, kam vnikla škodlivina

¬ při odstraňování imunokomplexů
vazbou na imunokomplex usnadňuje komplement jejich 
transport a metabolizaci

¬ při opsonizaci mikrobů
vazbou složky C3b na jejich povrch

¬ při cytolýze buněk



Buněčná imunita

Úlohu hrají zejména makrofágy, lymfocyty T, buňky 
NK a produkty těchto buněk – cytokiny

Uplatňuje se:
¬ v obraně proti virovým, plísňovým a bakteriálním 

infekcím nitrobuněčnými parazity
¬ při rejekci transplantované tkáně
¬ v obraně proti nádorům
¬ v reakcích pozdní přecitlivělosti (IV. Typ)

Patologické imunitní reakce

Nadměrná nebo neúčinná imunitní reakce 
 ⇓

vede k poškození tkání a orgánů

Příčiny:
- povaha škodliviny (příliš agresívní, působí dlouhou 

dobu)
- porucha imunitního systému (vrozená či získaná)

⇒ poškozující reakce (dle Gella a Coombse) 
časté jsou kombinace několika mechanizmů současně



Imunopatologická reakce I. typu

⇒ buď je lokalizovaná na jednotlivé orgány
(alergické astma, alerg. rýma, atopická dermatitida, 

kopřivka apod.)

⇒ nebo systémová (anafylaktický šok)

Reakce má 2 fáze:
a) Časnou – uvolnění mediátorů vzniká několik minut 

po expozici alergenu (histamin, PGD2, LTC4…)
b) Pozdní – 4-6 hod. po expozici alergenu, závisí na 

eozinofilech, makrofázích i bazofilech + cytokiny

Anafylaktický šok

- je život ohrožující prudká alergická reakce, která se 
projevuje následujícími symptomy:

♣ arteriální hypotenzí
♣ bronchokonstrikcí
♣ laryngospazmem
♣ edémem
♣ kolikovitými břišními bolestmi
♣ svěděním a kožní vyrážkou
♣ ztrátou vědomí
♣ tachykardie, mydriáza, pocení, „studený pot“



Reakce II. typu - cytotoxická

Zprostředkovaná protilátkami IgG, vzácně IgM
namířenými proti antigenům na membráně

(často krevních buněk – Ery, Leu, Tromb)
3 mechanizmy cytotoxicity:
1) Pt zprostředkují cytotoxické působení buněk  

mechanizmem ADCC (buněčná cytotoxicita závislá na 
Pt)

2) Pt cytolytické indukují lýzu buňky aktivací 
komplementu klasickou cestou

3) Opsonizační Pt usnadňují fagocytózu cílových buněk



Klinické manifestace imunopatologická
reakce II. typu

¬ choroby periferních krevních buněk
(hemolytická anémie, leukopenie, 
trombocytopenie)

¬ Rh izoimunizace v těhotenství
¬ některé autoimunitní nemoci (thyreoiditis)
¬ hyperakutní rejekce transplantovaného 

orgánu
¬ Goodpastureův syndrom (pulmorenální)

Autoimunitní hemolytická anémie

Imunologie fetální erytroblastózy



Reakce III. typu – zprostředkovaná 
imunokomplexy

- způsobena protilátkami IgG nebo IgM, které se vážou 
na zevní nebo vnitřní antigen za tvorby 
imunokomplexů

jsou fyziologicky odstraňovány fagocytózou, ukládají-li se
v cévní stěně či extravaskulárně

⇓
zánětlivá reakce vede až ke tkáňové nekróze

Antigeny mohou být:
a) Endogenní – např. DNA u SLE
b) Exogenní – alergeny rostlinné, plísně, bakter. infekce..

Formy reakce III. typu:

Lokální:
♣ glomerulonefritida, alergická alveolitida (farmářská 

plíce), Raynaudův fenomén

Generalizovaná:
♣ Sérová nemoc: - vzniká po podání cizorodého séra

- imunokomplexy se ukládají v cévách a
tkáních (myokard, játra, ledviny, plíce, klouby)

Projevy:- teplota, bolesti kloubů, myalgie, kopřivka
♣ Systémový lupus erythematodes – chronická forma

reakce III. typu

Schéma imunitní zánětlivé reakce vyvolané 
imunitními komplexy



Přecitlivělost pozdního typu (IV)

- buňkami zprostředkovaná reakce, oddálená přecitlivělost
Základem je aktivace pomocných T-lymfocytů
cizorodými antigeny (na APC)

⇓
uvolněné cytokiny způsobí nahromadění makrofágů

⇓
ty produkují další mediátory

Může vést k vytvoření granulomů – jako výraz chronické 
stimulace T-lymfocytů a makrofágů

Příklady chorob způsobené tímto typem 
reakce:

¬ kožní tuberkulinová reakce
¬ kontaktní ekzém
¬ rejekce transplantovaných orgánů
¬ chronické infekce nitrobuněčnými parazity (TBC, 

lepra)
¬ některé virové infekce (herpes)
¬ systémové choroby neznámé etiologie 

(Wegenerova granulomatóza apod.)



Poškození způsobené antireceptorovými 
protilátkami

Jiným příkladem je vytvoření protilátky proti buněčnému 
receptoru:

¬ Protilátka může blokovat jeho funkci
(např. u myastenia gravis)

¬ Protilátka může naopak receptor stimulovat
(např. u Gravesovy-Basedowovy choroby)   

Autoimunita a autoimunitní nemoci

Autoimunita
➤ získaná imunitní reaktivita proti vlastním 

antigenům („self“ antigeny)

Autoimunitní choroby
➤ autoimunitní odpovědˇ, která vede k poškození 

tkání (funkční a morfologické změny)



Autoimunita

➤ Původní představa -
autoimunita = nežádoucí fenomén

„horror autotoxicus“

➤ běžný proces - odstraňování vlastních antigenů
(poškozených či nevhodných)

autoreaktivní klony T-ly      autoprotilátky

Porucha vlastního (self tolerance)

➤ je specifická ztráta imunitní odpovědi na vlastní 
antigeny

3 hlavní mechanizmy:
a) Klonální delece - eliminace autoreaktivních buněk
b) Klonální anergie - neodpovídavost autoreaktivních

buněk
c) Suprese - funkční inhibice autoreaktivních buněk

centrální tolerance  x periferní tolerance

Mechanizmy způsobující narušení 
imunologické tolerance

1) Dostupnost normálně skrytých antigenů
oční čočka:
➤ po poranění, infekci - tvorba IgG (event. IgA) 

protilátek, vazba s Ag, fixace komplementu, stimulace 
lymfocytů

➤ zánětlivá odpovědˇ (2 týdny až roky ---- sympatická
oftalmie druhého oka)

Sperma, myelinové pochvy

2) Molekulární mimikry

Role mikrobiálních či virových antigenů
⇓

identické či podobné hostitelským buňkám
⇓

reakce proti vlastním tkáním stejným
efektorovým mechanismem, který sloužil k 
odstranění patogenu



Zkřížená reaktivita Pt u revmatické horečky po infekci 
Streptokokem proti Ag srdeční svaloviny 3) Polyklonální aktivace B-lymfocytů

Typická pro některé bakterie a viry
(G- bakterie, cytomegalovirus, EB-virus)

⇓
indukce nespecifické polyklonální aktivace B-
lymfocytů exprimujících IgM v absenci TH-ly

(obcházení T - buněk)

4) Genetická predispozice

např. existuje genetická vazba mezi určitým
typem zděděného HLA haplotypu 

s výskytem autoimunitních nemocí

př. Ankylozující spondylitida HLA B27       90%
IDDM                                   HLA DR3(4)   3% 

Autoimunitní choroby

➤ Prevalence: 3.5-7.5% 
➤ výsledek selhání „self“ tolerance
➤ multifaktoriální etiologie - kombinace

predisponujících a/nebo přispívajících faktorů:
* věk - vyšší incidence u starší populace
* pohlaví - ženy jsou obecně náchylnější
* genetika - některé nemoci jsou HLA asociované
* infekce, imunodefekty
* povaha autoantigenu, léky….



Autoimunitní choroby

Lze rozdělit na 2 velké skupiny:
a)orgánově-specifické:
➤ imunitní odpovědˇje namířena proti cílovému Ag jednoho 

orgánu (žlázy) - manifestace potíží je obvykle omezena na 
tento orgán

➤ buňky cílového orgánu mohou být poškozeny 
* přímo humorálním nebo buňkami zprostředkovaným 

mechanizmem
* protilátky mohou stimulovat nebo blokovat normální funkci 
b) systémové (orgánově-nespecifické)

Nedostatečnost imunitního systému -
imunodeficience

Jde o imunopatologické stavy, u nichž je snížena celková 
reaktivita organizmu na antigenní a jiné podněty 
vyvolávající specifickou či nespecifickou reakci.

Může být:
a) Vrozená (primární imunodeficience)
b) Získaná (sekundární imunodeficience)

Podle postižené složky:
Postižení T-ly, B-ly, poruchu fagocytózy, defekt 

komplementu a kombinace



Primární imunodeficience

⇒ obecně se projevují opakujícími se infekcemi v časném 
dětství (některé jsou neslučitelné se životem v 
normálním prostředí)

• Poruchy B-buněk a tvorby protilátek:  
- časté infekce extracelulárně se množícími bakteriemi

• Poruchy T-buněk:
- snížená odolnost proti intracelulárním parazitům 
(baktérie, viry) a proti parazitům v užším slova smyslu

Izolovaný nedostatek IgA

- hlavní protilátky slizničních povrchů (respirační systém, 
GIT)

- Většinou vrozený defekt (x získaný po toxoplazmóze…)

- Příznaky: infekční onemocnění respiračního, GIT      
(průjmy) a urogenitálního traktu

- nemusí být klinicky manifestní

Brutonova agamaglobulinémie

- vrozená, jen u chlapců
- chybí imunoglobuliny a B-lymfocyty
- Příčinou: defekt genu pro tyrosinkinázu
- Příznaky: - hnisavé infekce (střední ucho, plíce, kůže)

na konci 1. roku života
- parazitární infekce plic

- odolnost proti virovým a houbovým infekcím je zachována
- častěji se rozvíjí autoimunitní nemoci



Běžná variabilní imunodeficience

- v krvi je nízká hladina Ig (hypogamaglobulinémie)
- Množství B-ly je normální, přeměna v plazmocyty vázne

- Projevy: infekce, průjmy

- Častěji se rozvíjí - autoimunitní onemocnění 
- lymfoproliferativní nemoci

Těžká kombinovaná imunodeficience (SCID)

- vzniká při nedostatečném vývojem jak B-ly tak i T-ly

- asi 40% případů - defekt enzymu adenosinové deaminázy 
(ADA)

- heterogenní etiologie (dědičnost AR, X)

- smrtelné bez transplantace kostní dřeně
(pokusy o genovou terapii)

Di Georgeův syndrom

- defekt T-lymfocytů (hypoplazie, aplazie thymu)
⇓

porucha vývoje 3. a 4. faryngeálního váčku

Příznaky:
- ↓ odolnost proti virovým a houbovým onemocněním
- tetanie (chybění příštitných tělísek)
- vady srdce a velkých cév

Ataxie-teleangiektázie

- Příčina: defekt schopnosti opravovat přerušení (zlomy) 
DNA (uplatňuje se při přeorganizování genů
pro receptor T-ly)
⇒ poškozen jejich vývoj

- Projevy: - poškození buněčné i humorální imunity
- mozečková ataxie (porucha udržení

rovnováhy a koordinace pohybů)
- svalová atrofie 
- teleangiektázie (rozšíření cév) na kůži
- nádorová onemocnění



Sekundární poruchy imunity HIV infekce. AIDS (syndrom získané 
imunodeficience)

- onemocnění je vyvoláno lymfotropním virem HIV-1 nebo 
HIV-2

⇓
váže se povrchových glykoprotein gp120 ke dvěma 

receptorům na povrchu T-ly a makrofágů:
CD4 a CCR5 

- Projevy: způsobeny deplecí pomocných T-lymfocytů

3 stádia infekce virem HIV Průběh infekce virem HIV



Průběh nemoci - 3 fáze:

A) Časná (akutní) fáze:
Příznaky: nespecifické - bolesti v krku,  teplota, svalové bolesti apod. 

(trvají 2-3 týdny, samovolně ustoupí)
- počáteční virémie, později sérokonverze (HIV Pt), objevení se HIV 

pozitivních CD8+ T-ly (
(za 3-6 týdnů u 50-75%)

B) Střední (chronická) fáze:
- asymptomatická nebo generalizovaná lymfadenopatie (až mnoho let)

C) Konečná fáze - klinicky manifestní AIDS
- selhání imunitních reakcí - oportunní infekce, nádory, neurologické 

poškození


