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Imunitní reakce 
a imunogenetika  
pro laboranty

J. Šebek

Složky imunitního systému v organismu vytvářejí 
vzájemně provázané děje, při nichž eliminace 
škodlivých nox není finální, ale pokračuje dalším 
zpracováním. Děje se tak za účelem, aby v budoucnu 
byla imunitní reakce efektivnější než ta současná. 
Pohlcený materiál ve fagocytech podléhá degradaci 
za vzniku antigenních struktur, které makrofágy 
nebo dendritické buňky vystavují na svém povrchu. 
Proto je označujeme jako antigen prezentující buňky 
(APC). Následné nabídnutí antigenních štěpů právě 
antigen prezentujícími buňkami umožňuje další pů-
sobení imunitních mechanismů, a to především těch 
specifických. Zda bude vůči antigenům převažovat 
humorální či buněčná reakce záleží na potřebách 
organismu a povaze infekčního agens.

Buněčné reakce
Zaměříme-li se na specifické mechanismy, tak bu-
něčné reakce probíhají převážně na úrovni T-lym-
focytů za využití jejich pomocných i cytotoxických 
subtypů. Základní funkce T-buněk, pro něž bývá 
typickým znakem povrchová molekula CD3 a pak 
CD4 nebo CD8, spočívá v regulaci buněčné viability, 
fagocytózy i produkci protilátek ve smyslu zvýšení 
imunoglobulinové syntézy. Ovšem ještě před tím, 
než začnou takto zasahovat do regulace imunitních 
dějů, musejí jednotlivé prekurzorové T-lymfocyty 
získat imunokompetenci resp. schopnost na dané 
antigeny reagovat. Děje se tak za pomoci jejich 
receptorového komplexu TCR (T-cell receptor) na 
cytoplazmatické membráně, který se váže s anti-
genními štěpy asociovanými s HLA molekulami 
(taktéž MHC gp) na povrchu antigen prezentujících 
buněk. Právě to lymfocytům umožní identifikaci 
nežádoucích antigenních struktur. Průběh vazby, 
kterou lze označit jako imunologickou synapsi, 
ovlivňují především HLA molekuly. Antigenní štěpy 
v asociaci s HLA molekulami druhé třídy dokáže na 
svůj TCR vázat jen TH-lymfocyt (pomocný), což 
determinuje molekula CD4. Naopak molekula CD8 
z povrchu TC-lymfocytů (cytotoxických) vymezuje 
jejich působení jen k antigenům asociovaným s HLA 
molekulami první třídy. Zároveň ke znakům CD28 
umístěným na buněčné membráně prekurzorových 
lymfocytů afinují znaky CD80 či CD86. Ty na svůj 
povrch typicky vystavují antigen prezentující buňky 
a kostimulačně působí na proliferaci i diferenciaci 

dotyčných lymfocytů, z nichž nejdůležitější je klon 
buněk TH1, TH2 a TC.
TH1 reakce
Účel klonu TH1-lymfocytů spočívá ve spolupráci 
s fagocyty přesněji řečeno s monocyty, což vede 
k jejich diferenciaci v aktivované formy makrofágů. 
Ty se vyznačují zvýšenou fagocytární aktivitou i in-
tracelulárním metabolismem. Příkladem může být 
vystupňovaná syntéza oxidu dusnatého, peroxidu 
vodíku či volných kyslíkových radikálů schopných 
účelněji degradovat pohlcený materiál.
Klon TH1-buněk, jak bylo popsáno výše, vzniká bě-
hem imunologické synapse z prekurzorových forem 
za působení interleukinu 12 v lymfatické tkáni. Po 
této diferenciaci lymfocyty při opětovném setkání 
s antigenem o mnoho rychleji reagují a monocyty 
stimulují k transformaci v makrofágy tedy plnohod-
notné antigen prezentující buňky. 
TH2 reakce
Imunitní reakce za účasti TH2-buněk zásadním 
způsobem podněcuje populaci B-lymfocytů k pro-
liferační aktivitě a následné diferenciaci v plazma-
tické buňky, jež syntetizují specificky zaměřené 
imunoglobuliny. Aby vznikl klon aktivních TH2-
lymfocytů, je opět jako u předchozí TH1-reakce 
zapotřebí styk jejich prekurzorových forem s pro-
fesionální antigen prezentující buňkou na úrovni 
imunologické synapse v lymfatické tkáni. Zásadní 
úloha při této reakci náleží interleukinu 4. Vzniklý 
klon TH2-lymfocytů pak při styku se stimulovanými 
B-lymfocyty účelně napomáhá jejich transformaci 
v plazmatické buňky. Ovšem je zapotřebí vhodné 
receptorové působení, aby pomocné lymfocyty 
rozeznaly, že jsou v blízkosti B-lymfocytu. Takový 
informační charakter zprostředkovává vazba znaku 
CD40 z B-lymfocytu s molekulou CD40L z povrchu 
TH2-lymfocytu. 
Vzájemné buněčné interakce ve své podstatě vedou 
ke dvěma způsobům diferenciace plazmatických 
buněk a konečné syntéze protilátek. Pomoc může být 
přímá eventuálně nepřímá. Obvykle se rozvijí tzv. 
přímá pomoc B-lymfocytům, kdy T i B-buňky byly 
iniciovány stejným antigenem. U nepřímé pomoci 
B a T-lymfocyty aktivovaly rozdílné antigeny.
Cytotoxická reakce
Oproti TH-lymfocytům, jež zásadně pomáhají jiným 
buňkám imunitního systému, cytotoxické lymfocyty 
se eliminace antigenů v organismu účastní přímo. 
Samotnému zahájení jejich aktivity předchází stejně 
jako u TH1 či TH2-reakce identifikace cizorodých 
antigenních struktur prostřednictvím vazby s anti-
gen prezentující buňkou. Rozdílnost vzniklé vazby 
ovšem vyplývá ze skutečnosti, že TCR cytotoxických 
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lymfocytů afinuje k antigenním štěpům asocio-
vaným s HLA molekulami první třídy. Je to dáno 
povrchovou molekulou CD8 cytotoxické buňky. 
Nezbytný kostimulační efekt opět poskytuje adheze 
lymfocytárního znaku CD28 k molekulám CD80 
nebo CD86 z povrchu APC.
Nastane-li mezi iniciovaným TC-lymfocytem a an-
tigenně transformovanou buňkou kontakt, může 
cytotoxický lymfocyt zahájit aktivitu. Pochopitelně 
antigenní struktura musí být identická s tou, která 
navodila vznik efektorových lymfocytů. Cytotoxická 
aktivita se opírá o uvolnění cytotoxických granul 
perforující cytoplazmatickou membránu, ligandu 
pro receptor CD95 indukující apoptózu nebo 
lymfotoxinu.

Protilátkové reakce
Syntéza jednotlivých imunoglobulinů bezpro-
středně závisí na složkách buněčné imunity, a to na 
lymfocytech typu B i TH2. Při expozici antigenem 
vykazuje produkce imunoglobulinů charakteristický 
průběh. Po tzv. lag fázi, kdy probíhají aktivační děje 
imunocytů, následuje exponenciální nárůst titru 
specifických protilátek. Posléze začíná být jejich 
hladina konstantní a nakonec v řádech několika let 
pozvolna klesá. 
Ústřední roli v protilátkové imunitní odpovědi 
sehrává receptorový komplex BCR (B-cell receptor) 
z povrchu B-lymfocytů. Ten je na rozdíl od TCR 
schopen rozeznat nativní antigenní struktury tedy 
bez spolupráce s antigen prezentujícími buňkami. 
Po stimulaci B-lymfocytu do procesu vstupují TH2-
lymfocyty navozující TH2-reakci, jak bylo popsáno 
výše. Po určité době nastává izotypový přesmyk 
a reakci lze rozlišit na fázi primární a sekundární. 
Takovou odezvu vyvolávají jen tzv. antigeny závislé 
na T-lymfocytech (T dependentní). Naproti tomu 
antigeny polysacharidové či lipopolysacharidové 
(bakteriálního charakteru) navodí silnou stimulaci 
BCR na B-lymfocytech, což navodí transformaci 
v plazmocyty bez účasti pomocných lymfocytů. 
Nevýhodou je, že při protilátkové odpovědi vzni-
kají imunoglobuliny jen izotypu IgM po krátkou 
dobu. 
Primární protilátková reakce
V případě zpracování antigenů závislých na po-
mocných lymfocytech nastává tvorba specifických 
imunoglobulinů s rozvojem primární i sekundární 
protilátkové odpovědi. Při terapeutické imunizaci 
antigenem ve vhodných časových intervalech 
mohou být jednotlivé fáze zřetelně sledovány. 
Nicméně běžné antigenní zpracování například 
způsobené infekcí vede k prolínavému průběhu 
tvorby protilátek. 

Během zpracování imunitním systémem antigenní 
fragmenty jednak v nativní formě afinují k BCR na 
povrchu B-lymfocytů a také podléhají zpracování 
antigen prezentujícími buňkami, jež následně zajistí 
vznik specifických buněk TH2. Vzájemné působení 
buněčných populací vede k proliferaci B-lymfocytů 
a svojí etapu završují přeměnou v plazmatické buň-
ky taktéž plazmocyty. Ty již za 4-6 dní produkují 
specifické imunoglobuliny izotypu IgM. Po určité 
době část stimulovaných B-lymfocytů vstupuje do 
sekundární protilátkové reakce.
Sekundární protilátková reakce
Dlouhodobé či opětovné působení antigenních 
podnětů začne vyvolávat další změny v populaci 
B-lymfocytů aktivovaných již během primární fáze 
v lymfatické tkáni, což zapříčiňuje genezi nových 
plazmatických buněk.
Sekundární lymfatická tkáň obsahuje folikulární 
dendritické buňky (FDC), které významným 
způsobem ovlivňují reakci. Na svém povrchu totiž 
vystavují daný antigen nejčastěji ve vazbě s IgM 
a komplex prezentují za společného působení TH2-
lymfocytů aktivovaným B-lymfocytům. Plazmocyty 
vzniklé při sekundární reakci již syntetizují protilát-
ky o jiných biologických vlastnostech, což spadá do 
problematiky imunogenetiky. 

Paměťové buňky
Popisované mechanismy buněčné a humorální 
imunity kromě efektorových lymfocytů navozují 
i diferenciaci paměťových buněk (MC, memory 
cell), které jsou tvořeny subpopulacemi lymfocytů 
typu B i T. Morfologicky nejsou rozlišitelné od 
ostatních buněk, ale exprese receptorů na buněčné 
membráně vykazuje rozsáhlé změny. Především 
narůstá zastoupení TCR i BCR. To ve své podstatě 
zvyšuje reaktivnost lymfocytů vůči potencionálně 
přítomným antigenům, a tak zabezpečuje imunolo-
gickou paměť. Překvapivě sami o sobě také podléhají 
v organismu eliminaci, ale jejich viabilitu prodlužují 
folikulární dendritické buňky, protože je pozvolna 
v řádu několika let dokáží stimulovat antigeny, jež 
zapříčinily rozvoj dané imunitní reakce. 

Imunogenetika
Mechanismy vedoucí k syntéze protilátek s lepší 
efektorovou funkcí spadají do oblasti imunogene-
tiky. Geny řídící syntézu protilátek jsou uloženy na 
chromozomech číslo 2, 14, 22 a právě zde probíhá 
proces označovaný jako rekombinace genů. Přesněji 
řečeno Ig-geny, které kódují variabilní oblasti těž-
kých i lehkých řetězců imunoglobulinu, podléhají 
během maturace B-lymfocytů změnám. Celý těžký 
řetězec H kóduje několik opakujících se genových 
sekvencí označovaných V, D, J a C. Zatímco oblast 
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C obsahuje informace o konstantní části řetězce, 
geny V, D, J právě určují jeho variabilní část. Pře-
skupování v D-J a následných segmentech V-D díky 
aktivitě enzymatických rekombináz nenapomáhá 
vytvářet jen protilátky komplementární k antigenu, 
ale i komplementární BCR. Tyto receptorové kom-
plexy totiž můžeme chápat jako určitý biologický 
předstupeň imunoglobulinu, jež v budoucnu může 
B-lymfocyt produkovat. Čili budou kopírovat schop-
nost antigenní vazby dle BCR. Dále přeskupování 
genů zasahuje i do oblasti lehkého řetězce L, jež 
však kódují pouze úseky V aj. Proto zde nastává 
jednodušší přeskupování V-J segmentů. 
Výše popsané přeskupování genů vede k vytvoření 
BCR schopných vazby s daným antigenem a zlepšení 
specifity již produkovaných imunoglobulinů, ale 
rekombinace Ig-genů v segmentech C mění jejich 
konstantní část řetězce. Rekombinázy několikaná-

sobně vyštěpují určité části genu v segmentu C. Vý-
sledkem je změna izotypu, takže po primární reakci, 
kdy plazmatické buňky syntetizují IgM, se rozvijí 
sekundární reakce s produkcí IgG. Přitom ale není 
manipulováno s geny pro variabilní oblasti.
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