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Immuunsüsteemi ehituse 
põhimõtted 



Primaarsed  
lümfoidorganid 

Sekundaarsed 
lümfoidorganid 

https://www.informedhealth.org/what-are-the-organs-of-the-immune-system.2254.en.html 



Luuüdi 

• Vereloome (hematopoees) 
• Vereloome tüvirakkude asukoht 

• Lameluudes! 

 

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Bone+marrow 



Tüümus 

• T-rakkude ehk T-lümfotsüütide areng 

• T-rakke õpetatakse tegema vahet „omal“ ja „võõral“ 
• Positiivne selektsioon 

• Negatiivne selektsioon 

• Immuuntolerantsus 

http://www.slideteam.net/business_powerpoint_diagrams/7439539-style-medical-3-immunology-1-piece-powerpoint-presentation-diagram-infographic-slide.html 



Lümfisõlmed ja lümfisüsteem 

• Lümfisõlmed – immuunvastuse 
algatamine, nö kogunemispunktid 

• Lümfisooned – ei moodusta suletud ringet 
nagu veresooned 

http://www.lymphnet.org/le-faqs/what-is-lymphedema/what-is-the-lymphatic-system 



Põrn 

• Sisuliselt sama roll mis lümfisõlmedel 

  + eraldada ja lagundada verest rakujäänuseid 

  + raua taaskasutus ja tagavara 

http://www.wisegeek.com/what-is-an-accessory-spleen.htm#spleen-highlighted-on-body 



Loomulik (kaasasündinud) 
immuunsus 



Omadused 

• Käivitub kiiresti (minutid-tunnid) 

• Hävitavad suure osa haigustekitajatest infektsiooni esimeste tundide 
jooksul 

• Tunneb ära haigustekitaja põhitüübi: viirus, bakterid, seened, 
algloomad, parasiidid 

• Vastavalt tüübile alati sarnane kaitsemehhanism 

• Puudub mälu 

• Käivitab omandatud immuunvastuse 



Epiteelbarjäärid 

• Füüsiline barjäär 
• Tiheliidused epiteelirakkude vahel 

 

• Keemiline barjäär 
• Naha ja limaskestade poolt eritatavad antimikroobsed ained 

• Defensiinid 

• Lüsosüüm 

 

• Mikrofloora 
• Ökoniššide hõivamine 



Loomuliku immuunsüsteemi rakud 

http://highresmed.weebly.com/anatomy-of-the-immune-system.html 



Fagotsütoos 

• Viivad läbi fagotsüüdid ehk õgirakud 
• Neutrofiilid 

• Makrofaagid 

• NK-rakud 

• Nuumrakud 

• (Dendriitrakud) 

 

Näide fagotsütoosist 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phagocytosis 

https://www.youtube.com/watch?v=ygkvXT1BmaA


Kuidas haigustekitajaid ära tuntakse? 

• Patogeenidega seotud molekulaarsed mustrid (pathogen associated 
molecular patterns, PAMP) 
• nt bakteri rakukesta komponendid 

 

• Koekahjustusele iseloomulikud molekulid (damage associated 
molecular patterns, DAMP) 
• nt rakuväline DNA, ATP 

 

• Aktiveerivad loomuliku immuunsuse rakke, mis omakorda võimaldab 
neil aktiveerida omandatud immuunsüsteemi rakke. 



Põletik on loomulik immuunsüsteemi 
kaitsereaktsioon! 

Põletiku peamised funktsioonid: 
1. tuua nakkuskoldesse kohale uusi immuunrakke 

2. isoleerida haiguskolle (mikrovaskulaarne koagulatsioon) 

3. soodustada koe regeneratsiooni 

 

Tsütokiinid 



Omandatud immuunsus 



Omadused 

• Käivitub esmasel kokkupuutel aeglaselt, hilisemal natuke kiiremini 
(mõõdetav päevades) 

• Hävitavad haigustekitajad infektsiooni lõppfaasis 

• Tunneb ära äärmiselt spetsiifiliselt konkreetse haigustekitaja  

• Vastavalt haigustekitajale spetsiifiline kaitsemehhanism 

• Immunoloogiline mälu 

• Vajab aktiveerumiseks loomuliku immuunsuse rakke 

 



Omandatud immuunsüsteemi rakud 

http://highresmed.weebly.com/anatomy-of-the-immune-system.html 



T-rakud 

• T-abistajarakud (T-helpers, TH) 
• TH1 – rakusisete mikroobide vastu 

• TH2 – ümarusside vastu 

• TH17 – rakuväliste bakterite ja seente vastu 

 

• Tsütotoksilised T-rakud (cytotoxic T-
lymphocytes, CTL) 
• Viirusega nakatunud rakkude vastu 

• Kasvajarakkude vastu 

• Regulatoorsed T-rakud  (Treg) 

B-rakud 

• Antikehade tootmine 



Kuidas teha vahet „omal“ ja „võõral“? 

• Kõikide keharakkude pinnal on olemas nn koesobivuskompleksi 
valgud ehk MHC (major histocompatibility complex) 

 

• Üliolulised keharakkude ja immuunrakkude vaheliseks ning 
immuunrakkude omavaheliseks suhtluseks. 

 

• MHC I – keharakkude ja immuunrakkude vaheline suhtlus (kõikide 
rakkude pinnal) 

• MHC II – immuunrakkude omavaheline suhtlus (ainult osade 
immuunrakkude pinnal, nn antigeeni esitavad rakud: nt B-rakud, 
dendriitrakud) 



http://what-when-how.com/acp-medicine/adaptive-immunity-histocompatibility-antigens-and-immune-response-genes-part-1/ 



• MHC molekulide abil esitleb rakk enda sees leiduvate valkude 
fragmente (peptiide) teistele rakkudele. 

 

• MHC-peptiid kompleksi tunneb ära T-raku retseptor 

 

• Ülimalt spetsiifiline äratundmine! 

 

https://en.wikivet.net/Major_Histocompatability_Complexes 



Omandatud 
immuunvastuse 
läkitamine 

https://online.science.psu.edu/biol141_wc/node/7585 



Antikehad 

• Vereplasmas leiduvad valgud – immunoglobuliinid ehk Ig molekulid. 

• Tunnevad ülimalt spetsiifiliselt ära antigeene. 

 

http://myplace.frontier.com/~dffix/medmicro/igs.htm http://www.technology.org/2015/04/16/nist-develops-nmr-fingerprinting-for-monoclonal-antibodies/ 



Antikehade alajaotus 

https://www.labome.com/method/Mouse-Antibody.html 



Neutraliseerimine, opsoniseerimine ja 
aglutinatsioon 

http://spot.pcc.edu/~jvolpe/b/bi234/lec/8_9defenses/9_host_defense2b_L.htm 



Immunoloogiline mälu 

• Põhineb T- ja B-mälurakkudel, mis tekivad pärast esmast kokkupuudet 
haigustekitajaga.  

 

• Immuniseerimine 

https://www.studyblue.com/notes/note/n/ch-2-diversity/deck/12786236 



Immuunsüsteemi häiretega 
seotud haigused 



Autoimmuunsus 

• Immuuntolerantsuse häire – immuunvastus keha oma kudede vastu 
• 1. tüüpi diabeet 
• Luupus 
• Polüskleroos 
• Reumatoidartriit 
• jpt 

• Enamus haiguseid esinevad naistel sagedamini kui meestel 
(östrogeenide kaudne stimuleeriv toime immuunsüsteemile) 

• Vähesed haigused avalduvad lapseeas 

• Enamus on polügeensed haigused 



Ülitundlikkus ja allergia 

• Võib olla antikehade või rakkude poolt vahendatud 

 

https://www.healthtap.com/topics/after-effects-of-anaphylactic-shock 



Immuunpuudulikkus 

• Primaarne immuunpuudulikkus 
• Geneetilised defektid ja arenguhäired 

• Avalduvad reeglina varajases lapseeas 

• Raskemad primaarsed immuunpuudulikkused on väga haruldased 

• Raske diagnoosida 

 

• Omandatud immuunpuudulikkus 
• Kahjustava keskkonnateguri tagajärg (alatoitumine, avitaminoos, 

nakkushaigused, rasked traumad, kasvajad...) 

• Võivad tekkida kogu elu jooksul 



Immuunmolekulide rakendused – antikehad 
biotehnoloogias ja meditsiinis 

• Aglutinatsiooni reaktsioonid  

• Toksiinide neutraliseerimine 

• Immunofluorestsents ja immunohistokeemia 

• ELISA (enzyme-linked immunosorbent analysis) 

• Terapeutilised antikehad (vähivastane teraapia) 



Aglutinatsioon 

http://www.keyword-suggestions.com/Ymxvb2QgdHlwaW5nIGFnZ2x1dGluYXRpb24/ 



Millise veregrupiga on tegu? 

https://medisquare.wordpress.com/2015/05/29/blood-grouping/ 



Toksiinide neutraliseerimine - vastumürgid 

http://sciencenordic.com/how-biotechnology-could-offer-hope-snakebite-victims 



Immunofluorestsents 

https://www1.imperial.ac.uk/nhli/cardio/vascular/endohome/ 
http://www.abcam.com/secondary-antibodies/direct-vs-indirect-immunofluorescence 



ELISA 

• Võimaldab näiteks määrata: 
• kindlat tüüpi antikehade olemasolu patsiendi veres (nt osad HIV testid) 

• antigeenide määramine verest/teistest kehavedelikest (nt kodune 
rasedustest) 

 

http://www.elisa-antibody.com/ELISA-Introduction/ELISA-Principle 



http://www.slideshare.net/science_lablinks/official-elisa-powerpoint 



Küsimused ja arutelu 


