
-   odpowiada za ogólną ochronę organizmu 
-   im sprawniejszy układ immunologiczny tym zakażenie bardziej krótkotrwałe  
-   uczestniczy w eliminacji  komórek wykazującymi defekt (kom. nowotworowe czy  kom. zdegenerowane) 

Reakcje układu immunologicznego 
są bardzo ściśle kontrolowane!  

Układ odpornościowy człowieka 
 (układ immunologiczny)

Immunologia - nauka o odporności.  Bada procesy prowadzące do utrzymania  
 organizmu w równowadze wobec powstałych wewnątrz  
              lub wnikających z zewnątrz substancji obcych



a) narządy centralne:  grasica, 
        szpik kostny 

b) narządy obwodowe: śledziona,  
     węzły chłonne, migdałki,  
    kępki Peyera, wyrostek robaczkowy 
   w przewodzie pokarmowym 

c) komórki układu immunologicznego:  
 

Elementy strukturalne układu odpornościowego



Pochodzenie  komórek układu immunologicznego

plazmocyt

Komórka 
 multipotencjalna  

(stem cell)

kom. prekursorowe  
w szpiku kostnym  

komórki mielocytarne

limfocyty T

limfocyty NK

limfocyty B

erytrocyty

Megakariocyty 

makrofagimonocyty

granulocyty

przeciwciała

kom. prekursorowe  
w szpiku kostnym 

komórki limfoidalne 



typ komórki funkcje lokalizacja

mastocyt * Wywołują lokalny stan zapalny – wydzielają 
czynniki prozapalne  
* Udział w reakcjach alergicznych

Tkanka łączna , błony śluzowe

makrofag *fagocytoza :neutralizacja antygenów  przez 
wolne rodniki tlenowe /enzymy lizosomalne 
* Prezentacja antygenu (APC)

Tkanki  np. wątroba (kom. Kupffera), płuca,  
centralny układ nerwowy (kom. mikrogleju), 
śledziona, skóra

komórka NK * Cytotoksyczność naturalna wobec komórek 
nowotworowych, zakażone wirusami

Krążą we krwi i przechodzą do tkanek 

dendrocyt * Prezentacja antygenu (APC) Węzły limfatyczne,  śledziona, skóra, błony 
śluzowe jamy ustnej,

monocyt * Fagocytoza  
 * zmieniają się w makrofagi 

Krew obwodowa 

neutrofil Największy % komórek we krwi  
*fagocytoza

Krew obwodowa 

bazofil *zaangażowane w reakcje alergiczne 
(histamina/heparyna) 

Krew obwodowa

eozynofil *fagocytoza 
*zwalczanie pasożytów 
* Zaangażowane w reakcje alergiczne

Krew obwodowa 

limfocyt •Odpowiedzialne za swoistą odp kom.  
Limf B > plazmocyt> przeciwciała 
Limf Th > produkcja cytokin 
Tc > cytotoksyczne 
Treg > wyciszenie odp . odporn.  

Krew obwodowa 



ODPORNOŚĆ 

         Naturalna                                                
Nabyta                                         (wrodzona, fizjologiczna, 
nieswoista)    (swoista)

1.  bariery anatomiczne (chemiczne i mechaniczne): 

2.  czynniki fizjologiczne: 

4.  komórki biorące udział w odporności wrodzonej: na co dzień mechanizmy 
nieswoiste i swoiste  

ściśle kooperują ze sobą 
w reakcjach (walce) z 

antygenami 
drobnoustrojów, 

przeszczepu, 
nowotworu... 

3.  czynniki biochemiczne:



1.  bariery anatomiczne (chemiczne i mechaniczne):  
- ciągłość skóry i błon śluzowych  

- względna suchość powierzchni skóry  

-duże stężenie soli w wysychającym pocie  

- kwaśne pH skóry 3,5-5,5  

- śluz wydzielany przez drogi oddechowe  

- włoski w jamie nosowej, nabłonek migawkowy górnych dróg oddechowych  

- przeciwbakteryjne właściwości woskowiny usznej  
- kwas solny żołądka  

- kwasy żółciowe niszczą błonę komórkową drobnoustrojów 

Odporność nieswoista (wrodzona) 



1.bariery anatomiczne (chemiczne i mechaniczne)  

-  łzy- działanie wypłukujące,  lizozym powoduje lizę ściany bakterii  
- spłukujące działanie moczu, pH moczu  
- spermina - obecna w spermie hamuje wzrost bakterii gram-dodatnich 

     - pH pochwy  i jelit   

Kwaśne ph zabija większość patogennych  drobnoustrojów, co ułatwia 

 wzrost bakterii niepatogennych np. pałeczki kwasu mlekowego  

w pochwie i jelitach.  

Odporność nieswoista (wrodzona) 



ODPORNOŚĆ 

         Naturalna                                                                                        
(wrodzona, fizjologiczna, nieswoista)    

2. czynniki fizjologiczne:  

 - temperatura ciała (w temp.ok. 37 st.C słabo rosną mikroorganizmy)  
 

- ciśnienie tlenu (wysokie w płucach hamuje wzrost beztlenowców) 
 

- równowaga hormonalna 



ODPORNOŚĆ 

         Naturalna                                                                                        
(wrodzona, fizjologiczna, nieswoista)    

Odporność 
nieswoista – bardzo 
ważna,  
skierowana przeciwko 
różnym antygenom – kilka 
godzin (szybka)

3. czynniki biochemiczne: 

• układ dopełniacza  

• lizozym 

• białko C-reaktywne i inne białka ostrej fazy, transferyna, laktoferryna      

•  interferony INF : α - leukocytarny, β - fibrocytarny, wytwarzane w odpowiedzi na zakażenie 

wirusowe



Odporność nieswoista : 3. czynniki biochemiczne: 

Dopełniacz –układ dopełniacza 
-      złożony z ponad 30 białek, w surowicy krwi zdrowego człowieka ,występuje w małym stężeniu i formie 
nieaktywnej.  
        
-     uczestniczy w humoralnych reakcjach obronnych organizmu. 
      jego działanie polega na aktywacji kaskady enzymatycznej. 
-     końcowy produkt aktywacji układu dopełniacza określany 
  jest jako kompleks atakujący błonę MAC 

MAC tworzy kanały w błonie 

   wypływają jony np. potasowe 

    wpływają inne jony, woda,   
lizozym...     

      

liza komórki 

Inne:  
-opsonizacja 
-chemotaksja  



Odporność bierna naturalna: 
•  przeciwciała matki przechodzą do płodu przez łożysko 
•  u noworodków z mlekiem matki 
•  przez przewód pokarmowy - błona jelit przepuszczalna dla  przeciwciał 
    

Odporność bierna sztuczna: 
•    podanie surowicy zawierającej przeciwciała wytworzone przez  
     innego  osobnika (homologiczne lub heterologiczne).  
•   w praktyce  podawane są surowice:  przeciwtężcowe, przeciwbłonicze,  
•  oporność krótkotrwała, gdyż przeciwciała (jako obce białka)  
   są stosunkowo szybko usuwane z organizmu

ODPORNOŚĆ 
                Nabyta                                        
        (swoista)

Powstaje w wyniku kontaktu 
z czynnikiem szkodliwym, 
rozwija się w ciągu całego 

życia.  

Jest cechą osobniczą, 
uzyskaną w ciągu życia 

płodowego lub  po 
urodzeniu.



Odporność czynna naturalna:  
•      powstaje po przebyciu choroby zakaźnej lub częstych zakażeń     

 bezobjawowych, charakteryzuje się dużą trwałością, 
  po  przebyciu niektórych chorób zakaźnych (ospa, odra,  

płonica) odporność utrzymuje się do końca życia. 

Odporność czynna sztuczna : 
Szczepionki  mogące zawierać: 

•  zarazek żywy o małej zjadliwości, 
•  zarazek zabity,  
•  metabolity bakterii,  
•  wyciąg z komórki bakteryjnej 
•  mieszaniny zarazka i surowicy

ODPORNOŚĆ 

                Nabyta                                        
        (swoista)



- kompetencje do odpowiedzi uzyskują  
  w szpiku kostnym  

- plazmocyty są końcowym stadium 
  różnicowania  limfocytów B  

- biorą udział w reakcjach  
 odpornościowych typu  humoralnego 
  
- odpowiedź humoralna polega na  
   rozpoznawaniu i neutralizacji   
   antygenów przy udziale przeciwciał 

   

Odpowiedź humoralna

Limfocyty B:
- kompetencje do odpowiedzi uzyskują w 
 grasicy  

- nazwa pochodzi od pierwszej litery  
 (ang. i łac.) Thymus = grasica  
   
- biorą udział w reakcjach  
     odpornościowych typu  komórkowego 

- odpowiedź komórkowa polega na  
 rozpoznawaniu i neutralizacji antygenów  
 za pośrednictwem komórek  
 (limfocytów T, makrofagów) 

- za pomocą swoistych receptorów  
 uczulone ( aktywowane) T rozpoznają  
     antygeny drobnoustrojów

Limfocyty T:

Odpowiedź komórkowa 



W obrębie limfocytów wyróżniono wiele subpopulacji, które różnią się 
receptorami powierzchniowymi oraz zdolnością  do sekrecji różnych 
substancji. 

Odpowiedź komórkowa Odpowiedź humoralna

Limfocyty B:Limfocyty T:



Immunoglobuliny = przeciwciała

Skład:  
▪  2 łańcuchy polipeptydowe lekkie L (light) 
▪  2 łańcuchy polipeptydowe ciężkie H (heavy)

Łańcuchy  L i H składają się z 2 funkcjonalnych części  : 
 - cześć zmienna V (variable), odpowiedzialnej za wiązanie antygenów 
 - cześć stała C (constant) odpowiedzialne za tworzenie komplementu 

Odpowiedź humoralna



Reakcja:  antygen  - przeciwciało

Na jednym antygenie  może 
być  kilka determinant – 

epitopów 
przeciwciało rozpoznaje 1 

epitop 

Przeciwciała, czy receptory rozpoznające specyficznie antygeny nie 
rozpoznają całego białka, a jedynie niewielką przestrzeń (EPITOP).

antygeny monowalentne 
(jednowartościowe), zawierające 
tylko jeden epitop i wiążące się z 

pojedynczym paratopem

antygeny poliwalentne 
(wielowartościowe), 
posiadające wiele 

epitopów

Odpowiedź humoralna

Wspólne epitopy na różnych antygenach dają krzyżowe 
reakcje



Immunoglobuliny = przeciwciała

❑   najważniejsze cząstki  układu immunologicznego 

❑   produkowane przez plazmocyty biorą udział w 
     odpowiedzi typu humoralnego 

❑   należą do frakcji gamma-globulin osocza (Ig) 

❑   klasy immunoglobulin człowieka:  
  IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, 
   
❑   człowiek wytwarza najwięcej IgA, ale jest jej  
      najmniej w osoczu ( wytwarzana miejscowo 
      w błonach śluzowych) 

Odpowiedź humoralna



- ŚLADOWE ILOŚCI  
 W OSOCZU

- GŁÓWNIE NA POWIERZCHNI LIMFOCYTÓW B



Każda komórka B jest zaprogramowana do tworzenia tylko jednego przeciwciała, które 
jest  umieszczone na jej powierzchni jako receptor antygenowy 

Antygen wiąże się tylko z limf. B z właściwym receptorem prowadzi to do selekcji 
klonalnej, proliferacji i dojrzewania komórki produkującej przeciwciała-kom. 
plazmatycznej oraz komórek pamięci 



Głównym zadaniem komórek 
prezentujących antygen  (APC antigen-
presenting cell) jest pobudzenie swoistych 
antygenowo limfocytów Th, dzięki czemu 
może rozwinąć się swoista odpowiedź 
odpornościowa.

Inne komórki APC: 
* limfocyty B – prezentują gł. Th2 
* komórki Langerhansa – skóra, prezentują 
Th1 
* komórki splatające się – grasica 
* komórki dendrytyczne grudek – węzły, 
śledziona,                    
śluzówka 
* makrofagi –silnie fagocytują  

na co dzień mechanizmy nieswoiste 
i swoiste  ściśle kooperują ze sobą 
w reakcjach (walce) z antygenami 

drobnoustrojów, przeszczepu, 
nowotworu... 

Recyrkulacja limfocytów i komórek APC: 
Limfocyty z centralnych tkanek 
limfoidalnych (grasica/szpik kostny ) 
migrują do obwodowych  narządów 
(śledziona / węzły chłonne).  APC wnikają 
w tkanki, wychwytują antygen i 
prezentują go limfocytom T i B. Po 
kontakcie z antygenem, limfocyty migrują 
do miejsca zapalenia.  



LIMFOCYTY T (poprzez swój receptor TCR) 
rozpoznają antygeny związane z cząsteczką MHC 

* T CD4  (Th) – MHC kl. II  * T CD8  (Tc) – MHC kl. 
I

https://www.biolegend.com/newsdetail/4005/

endosom

  lizosom

 Fagolizosom

szorstkie ER
  aparat 
Golgiego 

Prezentacj
a  
antygenu 
na błonie

białko  
MHC

Rozpoznanie antygenu przez komórkę T

komórka

Przetworzony 
antygen 

Obce białko



Główny układ zgodności tkankowej  (MHC- major histocompatibility 
complex )

-   cząsteczki MHC są glikoproteinami.  

-   antygeny zgodności tkankowej prezentują obce antygeny własnym 

limfocytom T 

-   MHC u człowieka nazwano kompleksem HLA (Human Leukocyte Antigens) 

•  występują na powierzchni 
wszystkich komórek 
jądrzastych 

•  występują głównie na komórkach APC 
• w wyniku aktywacji lub oddziaływania 
niektórych cytokin mogą pojawić się 
także na innych komórkach: śródbłonka, 
nabłonka jelitowego, fibroblastach, 
pobudzonych limfocytach T 

Cząsteczki MHC 
klasy I    

  

Cząsteczki MHC klasy II



Główny układ zgodności tkankowej (MHC- major histocompatibility 
complex )

(HLA-DR, HLA-DQ, HLA-
DP)

( HLA-A, HLA-B, HLA-C)

MHC klasy II są 
kodowane przez 

geny:

MHC klasy I są 
kodowane przez 

geny:

Kompleks MHC (HLA) usytuowany jest na krótkim ramieniu chromosomu 
6.

HLA – kl. III – kodują białka dopełniacza, 
TNF 
- Brak na komórce  

 Układ HLA dziedziczy się wg praw 

Mendla 

Jeden zestaw haplotypów dziecko 

otrzymuje: 

Liczne geny układu HLA znajdują się w 
6. chromosomie, ale między nimi 
rzadko dochodzi do crossing-over, 

dlatego zwykle geny te dziedziczą się 
razem



Odporność nieswoista i swoista

Odporność nieswoista Odporność swoista

Czas  

Wcześniejszej 
aktywacja 

bardzo szybka  
nie wymaga wstępnej aktywacji

rozwija się powoli 
wymaga kontaktu z antygenem

Dziedziczenie dziedziczona z pokolenia na pokolenie nie jest dziedziczona

Zagrożenia celem ataku nie są własne struktury 

organizmu

może dojść do autoagresji 

Pamięć 
immunologiczn

a

nie pozostawia trwałej pamięci 

immunologicznej

pozostawia trwałą pamięć 

immunologiczną 

Niezależność 
wytworzenia 
odpowiedzi

rozwija się niezależnie od odporności 

swoistej

do rozwinięcia prawie zawsze wymaga 

odporności nieswoistej



        * autoimmunizacja – niewłaściwa/niepotrzebna odpowiedź immunologiczna 
na własne antygeny, spowodowana przez brak rozróżniania self od non self 

        * nadwrażliwość (alergia) – nadmierna odpowiedź immunologiczna na 
nieszkodliwe antygeny (tzw. alergeny), np. pokarmowe, pyłki...  

        * niedobory immunologiczne – niedostateczna odpowiedź immunologiczna 
na zakażenie 

        * układ odpornościowy działa prawidłowo ale odpowiedź jest niepożądana w 
świetle współczesnej medycyny – przetoczenie krwi, odrzucenie przeszczepu 

• niepożądane (niekorzystne dla organizmu) konsekwencje


