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JAK SE BRÁNÍME INFEKCI?



• Mutační varianty

• Nástroje patogenicity

• Únikové mechanismy

• Množství (load)

• Geny regulující imunitní reakce

• Další genetické vlohy mimo imunitní systém

• Aktuální kondice hostitele

Brána vstupu

CO URČUJE VÝSLEDEK INTERAKCE MIKROBA S HOSTITELEM?



Vstup do buňky

ACE2 RECEPTOR

SARS-CoV-2 vstupuje do buněk prostřednictvím 

receptoru ACE 2, ligandem je Spike protein viru. 

ACE 2 se nachází především v plicních alveolech, 

kde má vysokou expresi na epiteliálních buňkách 

(pneumocytech II. typu)

Další tkáně s vysokou expresí ACE 2 jsou ledviny, 

střeva a cévy, nízká exprese je pak nacházena na 

některých imunitních buňkách. 

Byla popsána přímá schopnost koronaviru SARS-

CoV-2 replikovat se v makrofázích a T buňkách. 
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Wang C, Wang S, Li D, Wei D-Q, Zhao J, Wang J, Human Intestinal
Defensin 5 Inhibits SARS-CoV-2 Invasion by Cloaking ACE2, Gastroenterology 
(2020)

Bariérové funkce (mechanické –
nepoškozený epitel, chemické - tvorba 

hlenu, defensiny, lysosym
mikrobiální - přirozená mikroflóra)

Malé množství viru

Zdravá sliznice (řasinky, defensiny, 
hlen..)
Zachycení (PCR+) a eliminace

Bez projevů nemoci

Nevzniká imunita



Překonání 
slizničních bariér 
- vstup do buňky

ACE2 RECEPTOR

SARS-CoV-2 vstupuje do buněk prostřednictvím 

receptoru ACE 2, ligandem je Spike protein viru. 

ACE 2 se nachází především v plicních alveolech, 

kde má vysokou expresi na epiteliálních buňkách 

(pneumocytech II. typu)

Další tkáně s vysokou expresí ACE 2 jsou ledviny, 

střeva a cévy - endotelie, nízká exprese je pak 

nacházena na některých imunitních buňkách. 

Byla popsána přímá schopnost koronaviru SARS-

CoV-2 replikovat se v makrofázích a T buňkách. 
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Infikovaná buňka – aktivace 
nespecifické imunity

Imunita: Produkce interferonů Virus SARS-CoV-2: Snižování exprese MHC molekul
Úloha NK buněk

Aktivace fagocytů

makrofágy, 
dendritické buňky, 

neutrofilní leukocyty

Makrofágy/DC mohou pomáhat i škodit

Fagocytóza viru, eliminace, 
aktivace specifické imunity

Rezervoár viru, 
nadměrná produkce 
cytokinů při velké 
virové náloži nebo při 
jiných chorobách

Eliminace nespecifickou 
imunitou - malá klinická 
symptomatologie, PCR+, 
úzdrava

Nevzniká imunologická 
paměť



Přirození zabíječi - NK buňky

In patients convalescing after therapy, the number of NK and CD8+ T cells was restored, and 
concomitantly their NKG2A expression was markedly reduced

In COVID-19 patients, exhausted NK and CD8+ T cells showed 
an increased expression of the NKG2A receptor
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Aktivace slizniční imunity

MUCOSA ASSOCIATED LYMPHOID TISSUE (MALT)

ORAL, NASAL
MUCOSA

-ACE neg.

CONJUNCTIVAL MUCOSA
?

RESPIRATORY MUCOSA
- BALT

Vysoká exprese ACE2
receptoru na 
pneumocytech II

Střevních epiteliích

Mírná klinická 
symptomatologie, PCR+, 
eliminace viru, úzdrava

Slabá přechodná imunita sIgA



Aktivace systémové imunity

MUCOSA ASSOCIATED LYMPHOID TISSUE (MALT)

RESPIRATORY MUCOSA
- BALT

Prezentace Ag v 
lymfatických 
uzlinách

Klinická symptomatologie -
+, PCR+, eliminace viru, 
úzdrava

Tvorba systémové imunity

Imunopatologie



BALT hyperplasia in a 62-year-old 
woman with a 40 pack-year
smoking history and histologic
evidence of respiratory
bronchiolitis (so-called smokers’ 
macrophages) and emphysema. 
Low-power photomicrograph
shows BALT hyperplasia, 
characterized by a collection of
small lym-phocytes (arrows) 
adjacent to the airway (*). (Original
magnification, 200; hematoxylin-
eosin [H-E] stain



T buňka Protivirová odpověďDendritická buňka

Tuto vazbu virus blokuje tím, že snižuje 
povrchovou expresi MHC – nedojde tak k 
prezentaci antigenu

CD8+ cytotoxický 
lymfocyt

Tvorba protilátek

BUNĚČNÁ
IMUNOLOGICKÁ PAMĚŤ 

PROTILÁTKOVÁ

Adaptivní imunitní reakce a vznik imunologické paměti

Regulace imunity – včasné ukončení reakce – Treg, Breg, cytokiny…



ELIMINACE VIREM INFIKOVANÉ BUŇKY – cytotoxické CD8 + T LYMFOCYTY

perforiny

Virem 

infikovaná

T lymfo
granzymy

 Tvorba perforinů a granzymů

 Uvolnění ligandů apoptotických receptorů (Fas, TRAIL)

 Cytokin TNF b = lymfotoxin

Virem 

infikovaná 

b.

FAS receptor

FAS ligand

T lymfo

Polibek smrti nebo apoptóza infikované buňky perforiny a granzymy

Eliminace viru

Poškození infikované buňky (pneumocytu) – poškození bariér - bakteriální
superinfekce
T lymfopenie způsobená infekcí coronavirem – dysfunkce T CD4+ i CD8+ imunity



CD8 T BUŇKY



T buňka Protivirová odpověďDendritická buňka
CD8+ cytotoxický 
lymfocyt

Tvorba protilátek

BUNĚČNÁ
IMUNOLOGICKÁ PAMĚŤ 

PROTILÁTKOVÁ

Adaptivní imunitní reakce a vznik imunologické paměti

Regulace imunity – včasné ukončení reakce – Treg, Breg, cytokiny…



Protilátková odpověď

- vysoká interindividuální variabilita 

- u onemocnění COVID-19 u některých pacientů takřka 

souběžná tvorba IgM, IgA i IgG protilátek

- IgA, G persistence dlouhodobě (více než 40 dní - ?)

- detekce protilátek do 7. dne je možná jen u malého procenta 

pacientů, a v diagnostice se proto upřednostňuje detekce viru 

pomocí PCR

- Protilátky proti S proteinu (neutralizační), protilátky proti N 

proteinu (Neprotektivní? enhancující? )



Kinetika IgA a IgM proti COVID-19



Baoqing Sun et al: Kinetics of SARS-CoV-2 specific IgM and IgG 

responses in COVID-19 patients, Emerging Microbes & 
Infections2020, VOL. 9

Odlišná kinetika tvorby IgG a IgM proti S a N proteinu v závislosti na tíži onemocnění 



Buněčná imunita u COVID-19

Studie u 20 nehospitalizovaných nemocných: 

• „SARS-CoV-2−specific CD4+ T cell and antibody responses were 
observed in all COVID-19 cases, and CD8+ T cell responses were 
observed in most. Importantly, pre-existing SARS-CoV-2−crossreactive 
T cell responses were observed in healthy donors, indicating some 
potential for pre-existing immunity in the human population“.

• Korelace IgG protilátkové reakce a CD4+ T buněčné imunity

• Grifoni A. et al: Targets of T cell responses to SARS-COV-2 coronavirus in humans with COVID-19 disease and 
unexposed individuals: Cell 2020, May 20.



- proinflammatory cytokines (TNF, IL-6, and IL-1β)
- cytokine storm
- vascular hyperpermeability
- multiorgan failure

IMUNOPATOLOGIE



Fyziologická imunitní reakce –
Eliminace viru, úzdrava, vznik 
imunologické paměti

Dysfunkční imunitní reakce –
Cytokinová bouře
ARDS
Multiorgánové selhání

Lymfopenie, CRP – predikce 
horšího průběhu



Výsledek infekce:

Hostitel: 
Genetika: 
HLA, polymorfismy
cytokinových genů
Regulace apoptózy
Varianty receptorů ACE

Vnější faktory:
Aktuální kondice, 
stav sliznic,
přidružené choroby
léky, zevní prostředí…

Virus:
Mutační varianty
Nástroje virulence
Únikové mechanismy

Množství - load



Co víme: 
- imunitní reakce na infekci SARS-COV-2 se 
zásadně neliší od infekcí jinými respiračními viry
- výsledek infekce záleží na řadě faktorů ze
strany hostitele a na množství infekční nálože
Co nevíme:  
- zda vzniká protektivní imunita, která složka

viru ji vyvolává (S protein?) a jak dlouho trvá
- jak se bude dál virus chovat (mutace)
- zda lze očekávat dlouhodobé důsledky
infekce (molekulární mimikry, autoimunita ?)
- ….

Publikační boom: PUBMED 15,899 results COVID-19 k 25.5.2020
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