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Praktická úloha č. 2  Imunológia 

 

 Imunológia je jednou z najintenzívnejšie sa rozvíjajúcich odvetví  súčasnej medicíny. 

Zaoberá sa funkciami imunitného systému, jeho poruchami u imunitných ochorení, reakciami 

na antigén a patogény ako aj fyzikálnymi, biochemickými a fyziologickými vlastnosťami jeho 

jednotlivých komponentov. Jednou zo základných zložiek získanej imunity je práve 

protilátková imunita. Protilátka je látka bielkovinovej povahy, schopná rozpoznávať jedným 

koncom cieľovú molekulu (antigén) a následne sprostredkovať druhým koncom (tzv. Fc 

koniec) želanú  odpoveď imunitného systému (neutralizácia antigénu, aktivácia makrofágov, 

aktivácia komplementu). Každá protilátka rozpoznáva len určitý motív (sekvencia 

aminokyselín, špecifické priestorové usporiadanie chemických skupín), na ktorého podnet 

vznikla. Pre využitie protilátky vo vedeckej praxi je nevyhnutné poznať jej väzobné miesto 

tzv. epitop. 

 Na určenie proteínového epitopu sa využíva viacero metodík, z ktorých dnes 

využijete jeho stanovenie pomocou aminokyselinových skrátení cieľového proteínu. 

K dispozícií budete mať 3 rôzne protilátky s neznámym epitopom, ktoré rozpoznávajú 

rovnaký cieľový proteín X (dlhý 450 aminokyselín), avšak každá na inom mieste. 

V nasledujúcom experimente budete sledovať schopnosť týchto protilátok viazať sa k 3 

rôznym aminokyselinovým sekvenciám odvodených od proteínu X a následne určite približné 

väzobné miesto na proteíne  - epitop. 

 

Pomôcky : 3 roztoky protilátok s neznámym epitopom - Ab1  

- Ab2 

- Ab3 

  9 polystyrénových skúmaviek s naviazanou sekvenciou proteínu X: 

 3 skúmavky    - konštrukt 1 (sekvencia 1-240) 

   3 skúmavky    - konštrukt 2 (sekvencia 150-390) 

   3 skúmavky    - konštrukt 3 (sekvencia 1-450) 

  - pipeta, premývací roztok, roztok sekundárnej protilátky, vyvolávací roztok, 

1M kyselina sírová 

 

Teória použitej metodiky: 

Na určenie epitopu protilátky dnes využijete techniku analýzy interakcie aminokyselinových 

konštruktov proteínu X s protilátkami zjednodušeným ELISA testom. ELISA test je založený 

na nešpecifickom naviazaní aminokyselinovej sekvencie na povrch polystyrénovej 

skúmavky. Takto pripravená skúmavka je následne inkubovaná s cieľovou protilátkou. Po 

premytí skúmavky v nej ostáva naviazaná len tá protilátka, ktorá je schopná interagovať 

s proteínom (resp. jeho sekvenciou) na povrchu (protilátka neinteragujúca s proteínom je 

odmytá). Na detekciu prítomnosti naviazanej protilátky sa použije sekundárna protilátka 

schopná rozpoznávať Fc koniec akejkoľvek inej protilátky. Sekundárna protilátka zároveň 

obsahuje peroxidázu, ktorú využijeme na detekciu signálu vyvolávacím roztokom. Postup 

experimentu zobrazuje schéma 1. 
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Schéma   1 : Princíp zjednodušeného ELISA testu 

 

Postup práce: 

a) Pred sebou máte 9 polystyrénových skúmaviek s naviazanými sekvenciami proteínu 

X (3 skúmavky s naviazaným konštruktom 1 – sekvencia 1-240 aminokys. proteínu X, 

3 skúmavky s naviazaným konštruktom 2 – sekvencia 150-390 a 3 skúmavky 

s naviazaným konštruktom 3 – sekvencia 1-450) ako aj 3 skúmavky s roztokom 

protilátok s neznámym epitopom ( Ab1 – protilátka 1, Ab2 – protilátka 2, Ab3 – 

protilátka 3). 

b) Vylejte roztoky z polystyrénových skúmaviek s naviazanými proteínmi a pridajte ku 

každej 1 ml cieľovej protilátky podľa nasledujúcej tabuľky. V tomto kroku pracujte 

rýchlo, aby nedošlo k vyschnutiu povrchu skúmavky. Najvhodnejším postupom je 

vyliať si roztok z prvej skúmavky s konštruktom 1 a pridať 1ml protilátky Ab1, potom 

vyliať roztok z prvej skúmavky s konštruktom 2 a pridať protilátku Ab1 a nakoniec 

vyliať roztok z prvej skúmavky s konštruktom 3 a pridať protilátku Ab1. Rovnaký 

postup použijeme pre ďalšie skúmavky a protilátky Ab2 a Ab3. 

 

 1. Skúmavka  2. Skúmavka  3. Skúmavka  

Konštrukt 1 1 ml Ab1 1 ml Ab2 1 ml Ab3 

Konštrukt 2 1 ml Ab1 1 ml Ab2 1 ml Ab3 

Konštrukt 3 1 ml Ab1 1 ml Ab2 1 ml Ab3 

  

Označte si skúmavky fixkou podľa pridanej protilátky (Ab1, Ab2, Ab3). 

c) Nechajte inkubovať s protilátkou 30 minút (počas inkubácie sa venujte teoretickým 

úlohám na konci teoreticko-praktickej časti). 

d) Vylejte roztok protilátky a premyte každú skúmavku 3x s 2ml premývacieho roztoku.  

e) Premývací roztok vylejte. Do každej skúmavky pridajte 1 ml roztoku sekundárnej 

protilátky a inkubujte 15 minút 

f) Vylejte roztok sekundárnej protilátky a premyte každú skúmavku 3x s 2ml 

premývacieho roztoku (toto je dôležité premývanie, preto ho robte precízne) 

g) Vylejte premývací roztok. Pridajte 1 ml vyvolávacieho roztoku. Počkajte 3 minúty. 



h) Zastavte reakciu s 1 ml 1M kyseliny sírovej a sledujte, či došlo k farebnej zmene 

v dôsledku prítomnej peroxidázy. Výsledky zapíšte do tabuľky 1 (zmena signálu +, 

bez signálu -) 

 

Tabuľka 1: 

 Ab1 Ab2 Ab3 

Konštrukt 1 (1-240)    

Konštrukt 2 (150-
390) 

   

Konštrukt 3 (1-450)    

 

   prítomnosť signálu zaznačte znamienkom +, neprítomnosť znamienkom – 

 

OTÁZKY K PRAKTICKEJ ČASTI 

 

1. otázka : Na základe zistení z predchádzajúceho experimentu určte najkratšiu 

aminokyselinovú sekvenciu, na ktorej sa nachádza epitop jednotlivých protilátok (napr. 

sekvencia 216-316). 

 

Protilátka Aminokyselinová sekvencia (číselne 
rozpätie) 

Ab1  

Ab2  

Ab3  

 

 

2. otázka :Pravdepodobne ste si všimli, že v jednotlivých skúmavkách nedochádza 

k rovnakej farebnej zmene počas experimentu. Od čoho závisí sila pozitívneho signálu 

(farebnej zmeny), ak roztoky použitých protilátok mali všetky rovnakú koncentráciu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. otázka : Ako by ste vysvetlili hypotetický prípad, kedy by sa protilátka Y viazala na 

konštrukt 1 (1-240), ale neviazala na konštrukt 3 (1-450) obsahujúci aj sekvenciu samotného 

konštruktu 1? 

 

 

 

 

 

 

 



4. otázka : Predstavte si prípad, kedy by sme rozdelili proteín X (450 aminokyselín) na 3 

rovnako dlhé konštrukty (1-150; 151-300; 301-450). Sledovali by sme interakciu protilátky 

Z s týmito konštruktmi zjednodušeným ELISA testom. Na naše prekvapenie, by však 

skúmaná protilátka Z interagovala so všetkými troma konštruktmi. Aké je vaše vysvetlenie 

takéhoto hypotetického prípadu? Kde na proteíne X leží epitop danej protilátky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORETICKÉ ÚLOHY 

 

1.otázka : Pri získavaní protilátkovej imunity je cieľový antigén alebo jeho časť (baktéria, 

vírus atď) rozpoznávaný receptorom na povrchu B-lymfocytu, vďaka čomu dochádza 

k produkcii protilátok a ich vylučovaniu do telových tekutín. Čo si myslíte od akej bielkoviny je 

odvodený daný receptor, teda ktorému proteínu je najviac podobný? 

a) samotnej protilátke 

b) obalovému proteínu viriónu 

c) proteínom bakteriálnej membrány 

d) samotnému antigénu 

 

2. otázka :Produkcia špecifických protilátok začína vždy ako reakcia na vystavenie 

organizmu danému antigénu (napr. protilátky proti vírusu chrípky sa začnú produkovať až po 

infekcii týmto vírusom). Navrhnite hypotézu ako je možné, že zatiaľ čo u novorodencov 

nenachádzame protilátky krvných skupín (anti-A a anti-B) u niekoľkoročných detí sú už tieto 

protilátky prítomne aj napriek tomu, že sa ich organizmus nestretol s iným typom červených 

krviniek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. otázka :Priraďte charakteristiky k jednotlivým typom krvných derivátov. 

a) vznikajú v bunkách kostnej drene 

b) zabezpečujú bunkový typ imunitnej odpovede 

c) zabezpečujú protilátkový typ imunitnej odpovede 

d) dozrievajú v týmuse 

e) sú to bezjadrové bunky 

f) zabezpečujú rozpoznávanie a odstránenie nádorových buniek 

 



B-lymfocyty - 

 

T-lymfocyty - 

 

Erytrocyty - 

 

4. otázka : Zakrúžkujte leukocyty schopné fagocytovať cieľový patogén. 

a) T-lymfocyty 

b) B-lymfocyty 

c) Makrofágy 

d) Neutrofily 

e) Bazofily 

f) Eozinofily 

 

5. otázka : Ktorú funkciu/-e  plní imunitný systém cicavcov? 

a) Rozpoznávanie a odstraňovanie nádorových buniek 

b) Odstraňovanie starých buniek 

c) Odstraňovanie buniek pri vývinových prestavbách organizmu 

d) Presun Ca2+ iónov pri osifikácií 

e) Produkcia keratínovej ochrannej vrstvy v podkožnom väzive ako ochrana pred 

vstupom patogénov 

 

6. otázka : Spojte nasledujúce skupiny zložiek imunitného systému s reakciou (alebo 

funkciou), ktorú spôsobujú. 

a) Histamín, IgE protilátky, mastocyty 

b) B-lymfocyty, Th lymfocyty, IgG protilátky 

c) Komplement, C-reaktívny proteín, makrofágy 

d) Eozinofily, peroxidázy, hlavný bázický proteín (MBP) 

 

Vytvorenie protilátkovej imunity po vakcinácií - 

 

Reakcia na kolonizáciu črevnými parazitmi - 

 

Alergia -  

 

Vrodená imunitná odpoveď organizmu na bakteriálnu infekciu -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autor: RNDr. Tomáš Augustín 

Recenzia: doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 

Redakčná úprava: doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 

Slovenská komisia Biologickej olympiády 

Vydal: IUVENTA Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2013 

 


