
IMUNOLOGIE: OTÁZKY KE ZKOUŠCE 
 

 
1. Aby B lymfocyty produkovaly vysokoafinní protilátky proti určitému proteinovému antigenu, 
musí dostat několik nezbytných signálů prostřednictvím několika receptorů na svém povrchu. 
Uveďte alespoň 3 takové receptory. 
2. Co by se stalo, kdybychom dali pacientovi s krevní skupinou A erythrocyty skupiny AB? 
3. Co je "pasivní imunizace"? 
4. Co je "sekreční komponenta"? 
5. Co je „izotypový přesmyk“? Za jakých okolností k němu dochází a co je výsledkem? 
6. Co je „reakce štěpu proti hostiteli“? V jaké klinické situaci k ní může dojít? 
7. Co je beta2-mikroglobulin? 
8. Co je hlavní úlohou MHC glykoproteinů?          
9. Co je hlavní úlohou:  B-lymfocytů,   TC,  TH1, TH2    
10. Co je charakteristickým rysem slizničních buněčně zprostředkovaných odpovědí? 
11. Co je charakteristickým strukturním rysem antigenů nezávislých na T buňkách? 
12. Co je příčinou akutního odhojení transplantátu? 
13. Co je příčinou aloreaktivity T-lymfocytů? 
14. Co je příčinou hyperakutního odhojení transplantátu? 
15. Co je příčinou tzv. sérové nemoci? 
16. Co je příčinou tzv. směsné lymfocytární reakce? 
17. Co je racionální podstatou snahy o „desensitizaci“ alergiků antigenem? 
18. Co je to „akutní“ odhojení transplantátu a co je  jeho příčinou? Jak se dá potlačit? 
19. Co je to „aloreaktivita“ T lymfocytů, co je její příčinou, kde se uplatňuje? 
20. Co je to „hyperakutní“ odhojení transplantátu a co je zpravidla jeho příčinou? 
21. Co je to „reakce štěpu proti hostiteli“? Kdy k ní dochází a co je  příčinou? Jak se dá potlačit? 
22. Co je to angiogeneze? 
23. Co je to degranulace, a které typy leukocytů ji využívají? 
24. Co je to tzv. „zkřížená prezentace“ známá též jako „cross-prezentace“? 
25. Co je transcytóza a kde se uplatňuje? 
26. Co je tzv. „genetická imunizace“? Jaké má výhody a jaké nevýhody? 
27. Co jsou "N-úseky" v přeskupených Ig genech? 
28. Co jsou (obecně) lektiny? Uveďte 2 příklady imunologicky důležitých lektinů. 
29. Co jsou „double-pozitivní“ thymocyty? Jaké buňky se z nich vyvíjejí? 
30. Co jsou „přirozené protilátky“? Jaké jsou jejich vlastnosti a biologický význam?  
31. Co jsou aferentní a co eferentní lymfatické cévy a čemu slouží? 
32. Co jsou anti-idiotypové protilátky? 
33. Co jsou cytokiny? 
34. Co jsou imunotoxiny a k čemu se používají? 
35. Co jsou lektiny? 
36. Co jsou proteasomy a kde se nacházejí? 
37. Co jsou transplantáty syngenní, alogenní a xenogenní? 
38. Co jsou tzv. "antagonistické peptidy"? 
39. Co jsou tzv. buňky LAK a TIL? 
40. Co obecně rozeznávají receptory „TLR“? 
41. Co provádí enzymový komplex zvaný C5-konvertáza? Kde se nachází? 
42. Co se děje při „izotypovém přesmyku“ a co je jeho výsledkem? 
43. Co se doposud jeví jako hlavní překážka úspěšnosti xenotransplantací? 
44. Co váží Fab fragmenty a co Fc fragmenty? 
45. Do těla pronikla cizorodá látka, ale nevznikla proti ní žádná imunitní reakce. Co může být 
příčinou? 
46. Existují dva základní typy patogenů, proti kterým se uplatňují dva základní typy imunitních 
odpovědí. Které to jsou? Uveďte příklady.   
47. Fosforylace je jednou z nejdůležitějších posttranslačních modifikací proteinů. Kde se uplatňuje 
v imunitním systému?  
48. Geny pro řetězce TCR přítomné v T lymfocytech a B lymfocytech (téhož jedince) se 
strukturně liší – ty v T lymfocytech mají oproti těm v B lymfocytech některé sekvence navíc a 
některé jim naopak chybí. Uveďte, které sekvence to jsou.   



49. Imunitní systém novorozence je značně nezralý a zpočátku produkuje jen velmi málo 
protilátek. Jak je zajištěna ochrana jeho organismu?   
50. Imunoreceptorová signalizace (TCR, BCR, FcR) je zahajována typickou posttranslační 
modifikací určité aminokyseliny. Jak se nazývá, který typ enzymů ji provádí? Který typ enzymů ji 
posléze odstraňuje? 
51. Jak je zabráněno tomu. aby se na MHC proteiny II. třídy navázaly peptidy již v ER? 
52. Jak jistě víte, geny pro imunoglobulinové lehké řetězce přítomné v T lymfocytech a zralých B 
lymfocytech (téhož jedince) se strukturně liší – ty v B lymfocytech mají některé sekvence navíc a 
některé jim naopak chybí. Uveďte, které to jsou.   
53. Jak jsou chráněny vlastní buňky před poškozením komplementem? 
54. Jak se jmenuje enzym zodpovědný za "oxidační vzplanutí"? 
55. Jak se jmenuje konečné diferenciační stadium B lymfocytů? 
56. Jak se liší  (původem a funkcí) dendritické buňky (DC) od folikulárních dendritických buněk 
(FDC)? 
57. Jak se liší  dendritické buňky (DC) od folikulárních dendritických buněk (FDC)? 
58. Jak se liší geny pro imunoglobulinové řetězce přítomné v B lymfocytech, T lymfocytech a 
neutrofilech? 
59. Jak se nazývá komplex několika proteinů asociovaných s TCR a jaký má význam? 
60. Jak se nazývá kritický kostimulační receptor na povrchu B-lymfocytů a co rozeznává? 
61. Jak se nazývá receptorová molekula, na kterou se váže HIV a jak se jmenuje virový protein, 
který s ní interaguje? 
62. Jak se nazývají buňky, které se dnes běžně používají pro přípravu monoklonálních protilátek? 
63. Jak se nazývají enzymy provádějící fosforylaci? Které 3 aminokyseliny mohou být 
fosforylovány? jak se nazývají enzymy provádějící opačnou reakci (defosforylaci)? Uveďte příklad 
transkripčního faktoru aktivovaného jeho fosforylací. 
64. Jak se nazývají podjednotky MHC proteinů I. a II. třídy?  
65. Jak se nazývají úseky genu IgH, které dávají vznik variabilní části těžkého řetězce? 
66. Jak se zásadně liší lymfatický systém od cévního? 
67. Jak velké (kolik aminokyselin) jsou typické peptidy vážící se na MHC proteiny I třídy resp. II. 
třídy? 
68. Jak víte, geny pro imunoglobulinové lehké řetězce přítomné v T lymfocytech a zralých B 
lymfocytech (téhož jedince) se strukturně liší – ty v B lymfocytech mají některé sekvence navíc a 
některé jim naopak chybí. Uveďte, které to jsou.   
69. Jaká je biologická funkce regulačních T lymfocytů (Treg)? Podle jakého povrchového znaku 
se dají (alespoň přibližně) poznat? 
70. Jaká je funkce koreceptorů CD4 resp. CD8? Na jakých buňkách se vyskytují? S jakým 
enzymem jsou asociovány? 
71. Jaká je funkce kostimulačního receptoru  CD28? Na jakých buňkách se vyskytuje?  
72. Jaká je funkce kostimulačního receptoru  CD40? Na kterých dvou hlavních typech buněk se 
vyskytuje?  
73. Jaká je charakteristická silně vyvinutá organela plazmocytů a proč? 
74. Jaká je úloha "invariantního řetězce" (Ii)? 
75. Jaká je základní funkce dendritických buněk? 
76. Jaké buňky jsou citlivé k působení NK buněk? 
77. Jaké buňky jsou ničeny NK buňkami? Jaké mechanismy používají NK buňky k rozlišení 
normálních a abnormálních buněk? 
78. Jaké funkce mají krevní destičky? 
79. Jaké hrozí nebezpečí při terapeutickém použití zvířecích antisér proti hadím jedům? 
80. Jaké imunopatologické mechanismy se uplatňují při vzniku juvenilního (autoimunitního) 
diabetu a k jakému konečnému defektu vedou? 
81. Jaké imunopatologické mechanismy se uplatňují u choroby lupus erythematosus, k jakému 
poškození vedou? Jaká může být účinná léčba?  
82. Jaké jsou čtyři klasické projevy zánětu? 
83. Jaké jsou dva hlavní typy receptorů cizorodých struktur na fagocytech a dendritických 
buňkách? 
84. Jaké jsou funkce následujících molekul: CD3, CR3, C3? 
85. Jaké jsou funkce tyrosinové fosforylace proteinů v leukocytech (ale i v jiných buňkách)? 
86. Jaké jsou přibližné molekulové hmotnosti následujících imunoglobulinových molekul 
(podjednotek): 1)IgG  těžký řetězec,  2)IgG lehký řetězec   3) IgM těžký řetězec  



87. Jaké jsou systémové (celoorganismové) projevy rozsáhlejšího zánětu? 
88. Jaké jsou tři hlavní funkce komplementu? 
89. Jaké jsou typické vlastnosti „přirozených protilátek“? K čemu jsou dobré?  
90. Jaké konkrétní genetické defekty jsou zodpovědné za a) hyper-IgM syndrom, b) těžké 
kombinované imunodeficience vázané na X-chromozóm; c) agamaglobulinémie vázané na X-
chromozóm 
91. Jaké ligandy rozeznávají většinou gama-delta-T buňky? (rozdíl od většiny alfa-beta-T-buněk) 
92. Jaké následky má odstranění tzv. přirozených regulačních T lymfocytů z organismu? 
93. Jaké nebezpečí potenciálně hrozí při profylaktické aktivní imunizaci a jaké při terapeutické 
pasivní imunizaci? 
94. Jaké protilátky jsou účinné v obraně proti virovým infekcím? 
95. Jakou biologickou aktivitu mají fragmenty C3a, C5a? 
96. Jakou biologickou aktivitu mají proteiny zvané Jak a jakou proteiny Stat? 
97. Jakou cestou se dostávají lymfocyty z kostní dřeně do lymfatických uzlin? 
98. Jakou enzymovou aktivitu mají granzymy (A, B)? 
99. Jakou enzymovou aktivitu mají mnohé komplementové proteiny? 
100. Jakou funkci má komplementový receptor typu 2 (CR2)? 
101. Jakou funkci mají „folikulární dendritické buňky“? Jak se liší od „dendritických buněk“? 
102. Jakou praktickou výhodu a jakou nevýhodu by měla hypotetická etnická skupina, která by 
neměla polymorfimus MHC proteinů? 
103. Jakou roli hraje C3b? 
104. Jakou roli hraje CD40L? Na jakých buňkách je přítomen? Jak se nazývá onemocnění 
způsobené jeho chyběním? 
105. Jaký „fenotyp“ (pozorovatelné rozdíly oproti normálu) byste očekávali u myši, které byly 
genetickými manipulacemi inaktivovány obě kopie genu kódujícího společnou podjednotku 
leukocytárních integrinů? 
106. Jaký fyziologický význam má cytokin SCF? 
107. Jaký fyziologický význam má cytokin TNF? 
108. Jaký genetický defekt je příčinou imunodeficience zvané hyper-IgM syndrom? 
109. Jaký genetický defekt je příčinou těžké kombinované imunodeficience vázané na X-
chromozóm? 
110. Jaký imunitní defekt očekáváte při chybění funkčního genu pro CD40L? 
111. Jaký imunitní defekt očekáváte při chybění funkčního genu pro IL-7? 
112. Jaký je funkční význam děje zvaného opsonizace? Jaké molekuly se na něm podílejí? 
113. Jaký je fyziologický význam zánětu? 
114. Jaký je hlavní rozdíl mezi „nespecifickými“ a antigenně specifickými imunitními 
mechanismy? 
115. Jaký je hlavní rozdíl mezi receptory používanými buňkami v „nespecifické“ a antigenně 
specifické čásri imunitního systému? Uveďte příklady dvou typů takových receptorů z každé 
z těchto dvou skupin. 
116. Jaký je normální počet CD4+ lymfocytů na mm3 a jaký je u pacientů s AIDS? 
117. Jaký je princip tzv. „genetická imunizace“? 
118. Jaký je rozdíl mezi aktivní a pasivní imunizací? Uveďte konkrétní příklady. 
119. Jaký strukturní rys je charakteristický pro antigeny nezávislé na T-buňkách? 
120. Jaký typ ligandů obecně rozeznávají αβT-lymfocyty (pomocí TCR)? 
121. Jakým způsobem jsou označeny proteiny určené k destrukci proteosomem? 
122. Jakým způsobem lze zvýšit účinnost imunizace, pokud je daný antigen málo imunogenní? 
123. Jakým způsobem regulují Fc receptory na povrchu B-lymfocytů humorální odpověď? Který 
izotyp imunoglobulinů rozeznávají? 
124. Jakým způsobem regulují Fc receptory na povrchu B-lymfocytů humorální odpověď? 
125. Jakým způsobem se dostane sekreční IgA (resp. IgM) na slizniční povrch? Z jakých (a kolika 
kterých) řetězců se skládá sekreční IgA? 
126. Jakým způsobem se zabraňuje poškození vlastních buněk komplementem? 
127. Jakými (alespoň dvěma) způsoby rozeznávají fagocyty antigenní částice, které mají být 
pohlceny? 
128. Jakými způsoby se v klinické praxi zabraňuje odhojování transplantátů orgánů? 
129. Jeden (hlavní) typ regulačních T lymfocytů (Treg) vzniká v thymu. Co se stane, když tyto 
buňky z organismu experimentálního zvířete selektivně odstraníme?   
130. K čemu slouží C3-konvertázy? 



131. K čemu slouží M-buňky? 
132. K jakým receptorům (obecně) patří molekuly zvané Jak a Stat? 
133. K fyziologicky významné aktivní imunizaci dochází při proniknutí cizorodé látky nebo 
mikroorganismu do těla. Co je výsledkem takového děje?   
134. Kde probíhá afinitní maturace a na čem je založena? 
135. Kde probíhá tzv. pozitivní selekce a kde negativní selekce T-lymfocytů ? 
136. Kde se navazují peptidy na MHC proteiny I. třídy? 
137. Kde vznikají a jakou úlohu mají tzv. indukované regulační buňky (známé také pod názvy Th3, 
Tr1). 
138. Kdo likviduje odumřelé neutrofily? 
139. Kdy dochází k „útoku hostitele proti štěpu“ a kdy k  „útoku štěpu proti hostiteli“? 
140. Kolik % thymocytů hyne během vývoje v thymu? 
141. Kolik (přibližně) klonů B-lymfocytů různých specifit existuje v imunitním systému? 
142. Kolik konstantních domén je v lehkém řetězci (kappa) Ig? 
143. Kolik konstantních domén je v těžkém řetězci IgG? 
144. Která chemická modifikace zahajuje signalizace BCR komplexem? Jaké enzymy ji provádějí?   
145. Která molekula slouží jako hlavní "receptor druhého (kostimulačního) signálu" na povrchu T-
lymfocytů a co rozeznává? 
146. Které  další dva typy řetězců (kromě těžkých a lehkých) jsou součástí některých typů 
imunoglobulinů? 
147. Které buňky fungují (a jak) jako „buňky prezentující antigen B-lymfocytům“?   
148. Které buňky jsou nejvíce postiženy u pacientů trpících LAD syndromem, jaký mají 
molekulární a funkční defekt? 
149. Které buňky jsou nejvíce postiženy u pacientů trpících LAD syndromem? 
150. Které buňky používají mechanismus zvaný ADCC a na jakých molekulách je založen? 
151. Které buňky produkují perforin? 
152. Které cytokiny inhibují vývoj TH1 a které TH2? 
153. Které cytokiny stimulují izotypový přesmyk na IgA a které na IgE? 
154. Které cytokiny stimulují vývoj TH1 a které vývoj TH2? Které naopak potlačují vývoj TH1 a 
které vývoj TH2? 
155. Které cytokiny výrazně vyvolávají zánět?  
156. Které dva izotypy imunoglobulinů obsahují J-řetězce? 
157. Které dva nejdůležitější mechanismy antigenně specifické části imunitního systému brání 
propuknutí autoimunitních chorob?  
158. Které dva základní zabíjející mechanismy používají TC? 
159. Které dvě složky komplementové kaskády působí jako hlavní chemotaktické faktory? 
160. Které dvě strukturně velmi odlišné třídy imunologicky významných proteinů mohou 
rozpoznávat a vázat sacharidové struktury? (neuvádějte TLR – ty de facto sacharidy neváží, 
v lipopolysacharidech váží lipidickou složku). 
161. Které enzymy asociované s komplexem BCR zahajují přenos signálu po rozeznání antigenu B-
lymfocytem? 
162. Které enzymy jsou asociovány s TCR komplexem a zahajují přenos signálu po rozeznání 
antigenu? 
163. Které geny pro řetězce TCR mají D-úseky? 
164. Které choroby se léčí pomocí transplantace kostní dřeně? Jakým způsobem se technicky 
provádí taková „transplantace“?  
165. Které imunitní mechanismy jsou účinné proti extracelulárním bakteriím? 
166. Které imunitní mechanismy jsou účinné proti virům? 
167. Které jsou hlavní cytokiny produkované TH1 a TH2? 
168. Které membránové receptor pozitivně spolupracují s TCR v prvních fázích aktivace T-
lymfocytů?   
169. Které molekuly jsou hlavními opsoniny? 
170. Které molekuly obsahují beta2-mikroglobulin? 
171. Které molekuly spolupracují s TCR jako "koreceptory"? Co rozeznávají? 
172. Které receptory patří mezi „antigenně specifické“ a na kterých buňkách se nacházejí?  
173. Které typy nekovalentních vazeb se uplatňují při interakci antigen-protilátka? 
174. Které všechny polypeptidové řetězce (podjednotky) tvoří molekulu sekrečního IgA? 
175. Které z následujících podjednotek imunoreceptorů jsou transmembránové proteiny: TCR-alfa, 
TCR-beta, BCR-H, BCR-L? 



176. Které z následujících struktur mohou a které nemohou být rozeznávány protilátkami: proteiny, 
nukleové kyseliny, sacharidy, organické látky, anorganické soli 
177. Které z následujících struktur mohou být rozeznávány TCR a za jakých okolností: proteiny, 
peptidy, anorganické soli, organické látky, nukleové kyseliny, sacharidy. 
178. Který cytokin podporuje vývoj TH1, který TH2? 
179. Který hlavní mechanismus je účinný v obraně proti intracelulárním protozoálním patogenům? 
180. Který hlavní mechanismus je účinný v obraně proti mnohobuněčným parazitům? 
181. Který izotyp imunoglobulinů je charakteristický pro slizniční humorální odpovědi?  Z jakých 
se skládá podjednotek? 
182. Který izotyp imunoglobulinů je charakteristický pro slizniční humorální odpovědi? 
183. Který izotyp protilátek nejlépe aktivuje klasickou cestu komplementu? 
184. Který membránový receptor často pozitivně spolupracuje s BCR v prvních fázích aktivace B-
lymfocytů T-independentním antigenem?   
185. Který membránový receptor pozitivně reguluje aktivaci B-lymfocytů a jaký má fyziologický 
význam (ve které fázi imunitní odpovědi se nejvýrazněji uplatňuje)? 
186. Který membránový receptor pozitivně spolupracuje s BCR při aktivaci B-lymfocytu 
imunokomplexy? 
187. Který typ buněk působí jako nejdůležitější fagocyty mikroorganismů? 
188. Který typ buněk se vyvíjí v brzlíku? 
189. Který typ fagocytů se zabývá hlavně odstraňováním pozůstatků odumřelých vlastních buněk? 
190. Který typ leukocytů je v krvi většinový? 
191. Který typ leukocytů je v krvi většinový? Jakou mají tyto buňky hlavní funkci? 
192. Který typ T lymfocytů rozeznává komplexy obsahující MHC proteiny I. třídy, který komplexy 
obsahující MHC proteiny II. třídy, který antigeny bez asociace s MHC proteiny? 
193. Který typ vakcín je obecně nejúčinnější a jaké nebezpečí skrývá? 
194. Který základní imunitní mechanismus je zodpovědný za DTH? Které buňky tvoří infiltrát v 
místě vpichu antigenu při experimentální DTH? 
195. Kterých lymfocytů je v lidské krvi více – T nebo B? 
196. Kterými význačnými rysy se liší  protilátkové odpovědi na T-dependentní a T-independentní 
antigeny?  
197. Mějme dva kmeny laboratorních myší: kmen A je inbrední (nemá polymorfimus MHC 
proteinů), kmen B je outbrední  (má přirozený polymorfimus MHC proteinů). Tyto dva kmeny 
budou experimentálně infikovány nějakým virem. V případě některých virů dopadne lépe kmen A, 
v jiných případech kmen B.  Vysvětlete.  
198. Může jedna a tatáž monoklonální protilátka specificky rozeznávat více než jednu chemickou 
strukturu (epitop)? Zdůvodněte. 
199. Na čem je založen nejdůležitější regulační mechanismus antigenně specifické části imunitního 
systému, který většinou  rozhoduje o tom, jestli odpověď bude účinná a přiměřená? 
200. Na které buňky hlavně působí  IL-2, IL-4, IL-7, G-CSF    
                   
201. Na kterém konci polypeptidového řetězce (C nebo N) TCR-alfa je variabilní doména? 
202. Na kterých buňkách se nacházejí molekuly zvané KIR? 
203. Na kterých buňkách se nachází MHC glykoproteiny I. třídy? 
204. Na kterých buňkách se nachází MHC glykoproteiny II. třídy? 
205. Nejdůležitější regulační mechanismus antigenně specifické části imunitního systému je 
založen na rozhodnutí mezi Th1 vs. Th2 odpovědí. Co se může stát, pokud toto rozhodnutí je 
chybné? (uveďte příklad). Proč je pro imunitní systém těžké takové nesprávné rozhodnutí změnit? 
206. Některé protilátky mohou paradoxně podporovat růst nádorů. Co může být příčinou?  
207. Některé protilátky se na viry sice váží, ale přitom nebrání účinně infekci. Co může být 
příčinou?  
208. Některé protilátky se na viry sice váží, ale přitom nebrání účinně infekci. Přitom jiné protilátky 
proti témuž viru výrazné  protektivní účinky mají. Co může být příčinou tohoto rozdílu? 
209. Někteří pacienti mohou mít defekty v extravasaci leukocytů (přestupu z krevního řečiště do 
tkáně v místě zánětu).  Jaké genetické defekty mohou být příčinou? Jaké zdravotní problémy 
očekáváte u takových pacientů?  
210. Někteří pacienti mohou mít defekty v prezentaci antigenů pomocí MHC proteinů II. třídy. 
Uveďte alespoň 4 hypoteticky možné (podle vaší úvahy) genetické defekty, které by to mohly 
způsobit.   



211. Někteří pacienti neexprimují žádné MHC proteiny I. třídy. Jaké u nich očekáváte imunitní 
defekty? Které důležité buňky jim budou chybět a proč?  
212. Někteří pacienti neexprimují žádné MHC proteiny II. třídy. Jaké u nich očekáváte imunitní 
defekty? Které důležité buňky jim budou chybět? Které další buňky sice chybět nebudou, ale budou 
nefunkční? 
213. Popište stručně děje, které se odehrají na genové úrovni během diferenciace dřeňové kmenové 
buňky až do plasmatické buňky produkující vysokoafinní IgE. 
214. Popište stručně důležité děje, které se odehrají na genové (DNA) úrovni během diferenciace 
dřeňové kmenové buňky až do plasmatické buňky produkující vysokoafinní IgE. 
215. Popiště stručně jak fungují tzv. superantigeny. 
216. Popište stručně pořadí dějů při přeskupení IgH genů. 
217. Popište stručně postup při přípravě B-hybridomů. Co hybridomy produkují?  
218. Popište základní děje, které musí proběhnout, aby došlo k tvorbě komplexů MHC proteinů II. 
třídy s peptidy pocházejících z extracelulárních proteinů.  
219. Popište základní děje, které musí proběhnout, aby došlo k tvorbě stabilních komplexů MHC 
proteinů I. třídy a jejich vystavení na povrchu buňky. 
220. Proč by došlo k život ohrožujícím reakcím po transfuzi erythrocytů skupiny B pacientovi 
s krevní skupinou A? 
221. Proč by došlo k život ohrožujícím reakcím po transfuzi erythrocytů skupiny B pacientovi 
s krevní skupinou A? 
222. Proč dochází k rozvoji alternativní cesty aktivace komplementu na povrchu bakterie, která 
pronikla do organismu, ale nikoli na povrchu vlastních buněk organismu? 
223. Proč jsou výsledky transplantací lepší, když jsou dárce a příjermce geneticky příbuzní? 
224. Proč NK buňky ničí nádorové buňky, ale ne zdravé buňky? 
225. Protilátkové odpovědi na některé antigeny se vyznačují absencí paměťových buněk. O jaké 
antigeny se zpravidla jedná a co je příčinou tohoto jevu?  
226. Receptor CR2 pozitivně spolupracuje s BCR při aktivaci B-lymfocytu imunokomplexy. Jaký 
je mechanismus tohoto děje? 
227. Rozdělte následující buňky do 3 skupin podle jejich vzájemné vývojové příbuznosti:  (a) 
dendritické buňky, (b) NK buňky, (c) monocyty, (d) folikulární dendritické buňky, (e) T-lymfocyty, 
(f) mastocyty, (g) neutrofily. 
228. Rozdělte následující buňky do 3 skupin podle jejich vzájemné vývojové příbuznosti:  (a) 
dendritické buňky, (b) NK buňky, (c) makrofágy, (d) folikulární dendritické buňky, (e) T-lymfocyty, 
(f) mastocyty 
229. Se kterým hlavním typem buněk kooperují folikulární dendritické buňky a jak? 
230. Se kterými buňkami spolupracují TH1, se kterými TH2 ? 
231. TLR4 rozeznává m.j. bakteriální lipopolysacharidy (LPS). Mohou proti LPS vznikat i 
specifické protilátky?  
232. Tzv. přirozené regulační T lymfocyty vznikají v thymu. Co rozeznávají jejich TCR? Jaká je 
jejich úloha? 
233. U dětského pacienta byla zjištěna absence B lymfocytů. Jaký genetický defekt může být 
příčinou? Jaká může být účinná terapie? 
234. U dětského pacienta byla zjištěna úplná absence T i B lymfocytů. Jaký genetický defekt může 
být příčinou? Jaká může být účinná terapie? 
235. U dětského pacienta byla zjištěna úplná absence T lymfocytů. Jaký genetický defekt může být 
příčinou? Jaká může být účinná terapie? 
236. U některých pacientů nedochází k imunitní odpovědi proti určitým antigenům přestože u velké 
většiny ostatních lidí za stejných podmínek k silné odpovědi dochází. Uveďte alespoň 3 možné 
příčiny tohoto jevu. 
237. Uveďe po jednom příkladu rozpustných a membránových (povrchových) lektinů hrajících 
důležité role v imunitním systému. 
238. Uveďe příklady alespoň dvou různých typů lektinů hrajících důležité role v imunitním 
systému. 
239. Uveďte 2 příklady imunosupresivních látek používaných při orgánových transplantacích 
240. Uveďte 3 druhy buněk, které spolupracují při tzv. germinální reakci. Co je výsledkem? 
241. Uveďte 4  typické mechanismy úniku patogenů před imunitními mechanismy. 
242. Uveďte alespň tři příklady autoimunitních chorob způsobených autoprotilátkami.  
243. Uveďte alespoň 2 hlavní aktivity interferonu gamma. 
244. Uveďte alespoň 2 příklady antigenů asociovaných s nádory (TAA).. 



245. Uveďte alespoň 2 příklady antigenů specifických pro nádory (TSA).. 
246. Uveďte alespoň 2 příklady buněčné kooperace mezi antigenně specifickými a antigenně 
nespecifickými imunitními mechanismy. 
247. Uveďte alespoň 2 příklady intracelulárních parazitů makrofágů. Jaký imunitní mechanismus 
vede k likvidaci tohoto typu infekcí? 
248. Uveďte alespoň 2 příklady tzv. imunitně „privilegovaných“ orgánů. Uveďte alespoň 2 
mechanismy přispívající k „privilegovanému“ charakteru některých tkání. 
249. Uveďte alespoň 2 tzv. reaktivní oxidační molekuly, které se tvoří v průběhu „oxidačního 
vzplanutí“. 
250. Uveďte alespoň 3 charakteristické situace, kdy podání antigenu vede k navození tolerance. 
251. Uveďte alespoň 3 imunitní mechanismy přispívající k obraně proti virovým onemocněním. 
252. Uveďte alespoň 3 mechanismy používané mikroorganismy k úniku před imunitním systémem. 
253. Uveďte alespoň 3 mechanismy přispívající k toleranci vůči autoantigenům (self-tolerance). 
254. Uveďte alespoň 3 mechanismy, jimiž se nádory brání imunitnímu systému. 
255. Uveďte alespoň 3 možnosti jak protilátky mohou regulovat (nikoli uskutečňovat) imunitní 
odpověď. 
256. Uveďte alespoň 3 příklady látek rozeznávaných receptory ze skupiny TLR. Na jakých buňkách 
se tyto receptory typicky vyskytují?  
257. Uveďte alespoň 4 mechanismy jimiž fagocyty zabíjejí pohlcené mikroorganismy 
258. Uveďte alespoň dva hlavní typy adhezivních molekul leukocytů. 
259. Uveďte buňky, molekuly a mechanismy nutné pro to, aby došlo k „afinitní maturaci“ 
protilátkové odpovědi. 
260. Uveďte dva hlavní typy opsoninů. 
261. Uveďte dva imunologicky důležité příklady transcytózy. 
262. Uveďte dva typy buněk charakteristických pro lymfoidní folikuly. 
263. Uveďte funkce následujících komplementových proteinů: C1, C3b, C5a, C8, C9 
264. Uveďte funkce následujících komplementových proteinů: C3a, C3b, C5a, C5b, C9 
265. Uveďte hlavní biologické aktivity následujících cytokinů:  IL-2, SCF, TGFβ, IL-7 
266. Uveďte hlavní biologické aktivity následujících cytokinů:  IL-4, TNF, IFN�IL-8 
267. Uveďte konkrétní příklady přirozeně se vyskytující, fyziologicky velmi důležité aktivní a 
pasivní imunizace. 
268. Uveďte názvy alespoň 3 molekul, které jsou členy signalizační kaskády TCR. 
269. Uveďte nejdůležitější regulační mechanismus antigenně specifické části imunitního systému, 
jehož poruchy mají vážné imunopatologické důsledky. 
270. Uveďte nejdůležitější regulační mechanismus antigenně specifické části imunitního systému, 
který většinou rozhoduje o tom, jestli bude obrana proti konkrétní infekci efektivní.  
271. Uveďte nejdůležitější regulační mechanismus antigenně specifické části imunitního systému, 
který rozhoduje o tom, bude-li proti určitému parazitovi použita protilátková nebo zánětlivá 
odpověď.  
272. Uveďte nejdůležitější regulační mechanismus antigenně specifické části imunitního systému, 
který většinou  rozhoduje o tom, jestli odpověď bude účinná a přiměřená. 
273. Uveďte přehledně klíčové děje, které musí po setkání s T-dependentním antigenem postupně 
proběhnout, aby došlo ke kvalitní protilátkové odpovědi. 
274. Uveďte přehledně klíčové děje, které musí postupně proběhnout, aby došlo ke kvalitní 
protilátkové odpovědi na T-dependentní antigen. 
275. Uveďte přehledně všechny klíčové děje, které musí postupně proběhnout, aby došlo ke kvalitní 
zánětlivé odpovědi proti intracelulárnímu parazitovi. 
276. Uveďte přehledně všechny klíčové děje, které musí postupně proběhnout, aby došlo ke kvalitní 
protilátkové odpovědi na T-dependentní antigen. 
277. Uveďte přehledně všechny klíčové děje, které musí postupně proběhnout, aby došlo ke kvalitní 
zánětlivé odpovědi proti intracelulárnímu parazitovi. 
278. Uveďte přehledně všechny klíčové děje, které musí postupně proběhnout, aby došlo k „afinitní 
maturaci“ protilátkové odpovědi. 
279. Uveďte příklad negativní a pozitivní regulace signální transdukce antigenně specifických 
receptorů leukocytů protein tyrozin fosfatázmi. 
280. Uveďte příklady  alespoň 2 autoimunitních onemocnění způsobených autoreaktivními T-
lymfocyty. Jaký druh terapie se používá? 
281. Uveďte příklady 3 autoimunitních onemocnění způsobených autoprotilátkami. 
282. Uveďte příklady 3 autoimunitních onemocnění způsobených autoprotilátkami. 



283. Uveďte příklady alespoň 3 typů látek vylučovaných po stimulaci mastocytů a bazofilů 
alergeny. 
284. Uveďte příklady alespoň dvou různých typů lektinů hrajících důležité role v imunitním 
systému. 
285. Uveďte příklady přirozené a umělé (terapeutické) pasivní imunizace. 
286. Uveďte stručně jaký je význam polymorfismu MHC proteinů. 
287. Uveďte stručně rozdíl mezi klasickou a alternativní cestou aktivace komplementu. 
288. Uveďte tři hlavní efektorové mechansimy působení protilátek. 
289. Uveďte všechny různé typy řetězců, které se nacházejí v různých typech imunoglobulinů? 
290. Uveďte základní kroky ve vývoji T-lymfocytů v brzlíku. 
291. V čem se liší gen pro beta řetězec TCR přítomný v T a B lymfocytech (téhož jedince)? 
292. V čem se liší výsledek protilátkové odpovědi na „T-dependentní“ a „T-independentní“ 
antigen? 
293. V některých případech infekcí (např. lepromatosní forma lepry) tvoří pacienti ve velkém 
množství protilátky proti příslušnému mikroorganismu, a přesto má onemocnění těžký průběh. Co je 
příčinou? 
294. V některých případech se může stát, že i když bychom pacientovi s krevní skupinou B podali 
při transfuzi erythrocyty skupiny B, přesto dojde k hemolytické reakci. Co může být příčinou? 
295. V některých případech se může stát, že i po transplantaci ledviny od dárce s velmi dobrou 
shodou v MHC I a MHC II dojde k silné odmítavé reakci. Co může být příčinou? 
296. Ve které části molekuly se navzájem většinou liší různé alelické formy MHC glykoproteinů? 
297. Ve které části protilátkové molekuly se nacházejí tzv. hypervariabilní úseky? 
298. Ve které části protilátkové molekuly se nachází „idiotypové struktury“? 
299. Ve které fázi vývoje B-lymfocytů dochází k somatickým mutacím? V jakých genech? Jakých 
podnětů je k tomu třeba?  
300. Ve které molekule se nachází „pantová oblast“? 
301. Ve kterém orgánu se odehrávají časná stadia vývoje leukocytů? 
302. Ve kterých fázích vývoje B-lymfocytů dochází k: (1)  přeskupování Ig-genů; (2) somatickým 
mutacím v Ig-genech; (3) izotypovému přesmyku  
303. Ve kterých genech se nacházejí "N-úseky"? Jak vznikají? 
304. Ve kterých isotypech Ig se nachází J-řetězec? 
305. Ve kterých organelách se váží peptidy na MHC proteiny I. třídy? 
306. Ve kterých řetězcích imunoglobulinů jsou „hypervariabilní smyčky“? Jaký je jejich význam? 
307. Ve kterých řetězcích jsou „hypervariabilní smyčky“? 
308. Ve kterých řetězcích TCR jsou „hypervariabilní smyčky“? 
309. Ve tkáních (např. v kůži) se nachází velký počet dendritických buněk. Popište, co všechno se 
s nimi postupně stane poté, co rozeznají, že se v jejich okolí objevilo něco cizorodého a potenciálně 
nebezpečného. 
310. Vyjmenujte 3 základní druhy lymfocytů. 
311. Vyjmenujte 5 druhů myeloidních buněk. 
312. Vyjmenujte alespoň 3 složky antigenně nespecifických (neadaptivních) imunitních 
mechanismů. 
313. Vyjmenujte alespoň 4 cytokiny a uveďte jejich hlavní biologické aktivity. 
314. Vyjmenujte alespoň 4 druhy buněk, které patří mezi myeloidní buňky. 
315. Vyjmenujte alespoň tři mechanismy, kterými neutrofilní granulocyty ničí patogenní 
mikroorganismy. 
316. Vyjmenujte hlavní (alespoň 2)  biologické aktivity interferonu gamma a interleukinu 4. 
317. Vyjmenujte hlavní subpopulace T-lymfocytů. Jaké jsou jejich charakteristické povrchové 
znaky? 
318. Z jakých proteinů pocházejí peptidy navázané na MHC proteiny I. třídy a z jakých proteinů 
pocházejí peptidy navázané na MHC proteiny II. třídy? 
319. Za jak dlouhou dobu po primární imunizaci dochází k tvorbě protilátek? Který izotyp se 
produkuje jako první? 
320. Ze kterých složek se skládá výsledný komplementový lytický pór? 


