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Представяне на антигена. 
Клетъчни взаимодействия 

при имунния отговор. 



Клетки участващи в имунния отговор 

• Лимфоцити  

• Антиген-представящи клетки 

• Помощни клетки 



• Подготовката на имунния отговор изисква 
взаимодействие на три основни типа 
клетки: Т-лимфоцити, В-лимфоцити и 
антиген-представящи клетки.  

• Взаимодействащите клетки си сигнализират 
както чрез пряк контакт (активирането на Т-

лимфоцит при свързване на Т-клетъчния му рецептор 

с Ag + MHC), така и паракринно (като паракринни 

сигнали в имунната система служат протеини, 

наречени цитокини).  

Лекционен курс – мултимедиен дизайн 
 Доцент д-р Мариан Драганов 



 Цитокин             Източник                                Основни функции 

• IL-1          Различни                  Индуцира възпаление,  

•                                                     Стимулира пролиферацията на Тh -клетки  

• IL-2         Th клетки                   Стимулира T- и B-клетъчна пролиферация 

• IL-4         T клетки                     Индуцира превключване на класа в  
          В клетки от клас IgM  към  клас IgG; 

•                                                     Потиска активността на възпалителни   
                          цитокини  

• IL-5        Th клетки                    Стимулира диференциацията на В-клетки  

• IL-10     T кл., Макрофаги      Инхибира активността на  макрофаги;  

•                                                     Потиска активността на възпалителни   
                          цитокини  

• IFN-        Th клетки , CTLs        Индуцира експресията на МНС в АРС, 

•                                                     Активира NK клетки  

• TNF-α      Различни                  Индуцира възпаление; активира            
                          производството на NO в макрофаги 

• GM-CSF    Th клетки, CTLs      Стимулира растежа и пролиферацията на    
                                           гранулоцити и макрофаги 
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Опростена схема, 
показваща активирането 
на клетки на придобитата 
имунна система и 
производството на 
антитела.  



 

• Антиген-представящи клетки – АПК (на англ. antigen 
presenting cells-АРС ) 

• Маккрофаги – произлизат от миелоидния ред при 
хемопоеза (моноцити и тъканни макрофаги) 

• Дендритни клетки – професионални АПК. Голяма група 
клетки, произлизащи от обща клетка-предшественик в 
костния мозък.   

• В-клетки – те нямат фагоцитираща активност, но могат да 
свързват и представят на Т-клетките нискомолекулни 
антигени, специфично свързани към техните повърхностни 
рецептори.  

Лекционен курс – мултимедиен дизайн 
 Доцент д-р Мариан Драганов 



Дендритна клетка 
Имунофлуоресцентна фотография на дендритна клетка в култура 
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• Въз основа на функцията и експресията на повърхностни молекули се 
различават два основни подтипа дендритни клетки: 
 

• Плазмоцитоидни дендритни клетки – синтезират интерферони 
(IFNs) α и β в ранната фаза на имунния отговор и съдействат главно за 
фазата на естествените имунни отговори срещу патогени, като напр. 
вируси. 

•  Миелоидни дендритни клетки – те имат основна роля в индуциране 
на Т-клетъчните имунни отговори. В презентацията, която следва, 
употребата на „дендритни клетки“ ще се отнася именно до този тип 
клетки.  

• Дендритните клетки се откриват в кръвоносната система и в много 
тъкани. Антигените могат да навлязат в организма по няколко пътя: 
чрез въздуха, който вдишваме; гастроинтестиналния тракт; кожата.  

• Дендритните клетки се намират в тъканите, разположени близо до 
тези места.  
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• Когато ДК се активират по време на инфекция те променят:  

• своята форма; 

• поведение за мигриране; 

• увеличават количеството на МНС протеините, които показват на 
своята повърхност; 

• активират своите антиген-представящи пътища; 

• стартират производството на повърхностни ко-стимулаторни 
протеини; 

• стартират производството и секрецията на цитокини (включително 
хемокини).  
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• Единична Т-клетка може да разпознае 
специфичен пептид представен от една 
МНС молекула, от огромния брой 
съществуващи различни МНС молекули. 
Това се означава като МНС рестрикция 



Модел на браздата на MHC клас I и MHC клас II 
протеини, в която се разполага антигена като пептид 
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Антиген представяща клетка, която преработва и 
представя протеинов антиген под формата на пептид, 

който е  включен в браздата на МНС клас I 



Антиген представяща клетка, която преработва и представя 
антигена под формата на пептид, който е  включен в браздата 
на МНС клас II 
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Клас I МНС протеини – главно представя чужди пептиди на Тс 
лимфоцити 
Клас II МНС протеини – представя чужди пептиди на Th- клетки и 
регулаторни Т-клетки  

 
 



Активация на Т-лимфоцитите.  
Клетъчен имунен отговор 

• Т-лимфоцитите, които още не са участвали в 
имунен отговор, се наричат нестимулирани 
или девствени (наивни).  

• Те не са недиференцирани и когато напускат 
тимуса са напълно имунокомпетентни и 
експресират CD4+ или CD8+, което значи, че са 
детерминирани да станат съответно Тh- или 
Тc-лимфоцити. 

• Нестимулираният Т-лимфоцит има нужната 
квалификация, за да участва в имунен отговор, 
обаче е в състояние на покой.  



Представяне на липиди и гликолипиди 

• Липиди и гликолипиди се представят от молекули познати като 
CD1 (семейство протеини), които се експресират от АПК 
(макрофаги и дендритни клетки).  CD1 молекулите се кодират 
извън MНC региона. Подобно на МНС клас I молекулите, те 
също се намират на повърхността на АПК в асоциация с β2m. 
Структурата на CD1 молекулите е сходна са тази на МНС клас I 
молекулите, но CD1 притежават по-голяма бразда с дълбока  
вдлъбнатина. Във вдлъбнатината  се свързва хидрофобния 
регион на липидния антигена, а  полярния регион на липида 
или гликолипида се свързва с Т-клетъчния рецептор.  
Предполага се , че свързването на липидните антигени към CD1 
се осъществява в  вътрешното пространство на кисели 
компартменти, подобно на натоварването на MHC class I 
молекули   
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• herpes simplex virus 1 потиска експресията на 
CD1d, 

• Като по този начин инхибира представянето на 
гликолипидни антигени.  

• CD1a, b, и c представят липиди и гликолипиди, 
на T клетки, които използват  αβ TCR, но CD1d 
представят  липиди и гликолипиди на подтип Т 
клетки, NKT-клетки, които имат 
характеристики на NK- и на Т-клетки.  
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• Схема, показваща особеностите на антигени, познати 
като суперантигени. Такива са, например при човека, 
главно екзотоксини, отделяни от патогенни бактерии. 
Например ентеротоксин, отделян от стафилококови 
бактерии, причиняващи хранителните отравяния. 
Суперантигените не се подлагат на преработка, а като 
интактни молекули се свързват с молекули МНС клас II, 
извън антиген-свързващата им бразда, свързвайки 
кръстосано MHС II молекулите с вариабилния регион на 
TCR β веригата, която се експресира от CD 4+ T клетки. 

• Суперантигените са способни да активират повече от 10 
% от цялата Т-клетъчна популация.  



• Всеки Т-лимфоцит има CD4 или CD8 
молекула 

•  Th са CD4+Т-лимфоцити 

•  Tc са CD8+ Т-лимфоцити   
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CD 8 взаимодейства с МНС 
протеини клас I 
  
 
CD4 и CD8 са ко-рецептори – 
допълнителни рецептори, които 
имат пряка роля в активирането на Т-
клетки, чрез генериране на техни 
собствени вътреклетъчни сигнали  

 
 CD4 взаимодейства с МНС 
протеини клас II 
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Хелперни Т-клетки 

 

• Ефекторни хелперни Т-клетки активират 
други клетки на естествената и придобита 
имунни системи     
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• Тh клетките са доказани като най-важните 
клетки на придобития имунитет.  

• Те са необходими за почти всички ПИО. 

• Те помагат на: 

• - активирани В-клетки да секретират Ат; 

• - макрофаги да разрушават погълнатите патогени;  

• - Тс клетки, за да убият прицелни клетки; 

• - ДК да активират наивни Тс-клетки по-ефективно.  
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Събития свързани с трансдуцирането на сигнала, 
които се инициират от свързването на комплекси: 

пептид – МНС за TCRs.  
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• Щом като започне развитието на ефекторни Th 
клетки от тип Тh1 или от тип Тh2, това потиска 
диференциацията на другия тип Тh-клетки.  

• IFNg произведен от Тh1-клетки инхибира 
развитието на Тh2-клетки, докато IL4 и IL10 
произведени от Тh2-клетки инхибира 
развитието на Тh1-клетки.  

• Щом като отговорът е вече осъществен, той 
усилва първоначалния избор чрез неговите 
ефекти върху отговора на другите Т-клетки в 
съседство.            

 



Кръстосано инхибиране на подтипове CD4+ Т клетки  

 

 

 

Субтипове Цитокини Инхибират 

TH1 IFN-γ TH2 и TH17 
 

TH2 IL-4 TH1 и TH17 
 

Treg TGF-β TH1, TH2 и TH17 
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• Активация на Th1 лимфоцити 
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• Активация на Th2 лимфоцити 

 



• Наивните хелперни Т-клетки биха могли да се 
развият също така в трети тип ефекторни 
клетки, наскоро описани като Тh17-клетки, 
понеже те секретират провъзпалителен IL17.  

• Тh17-клетките помагат в защитата срещу 
екстрацелуларни патогени, но те също играят 
важна роля при много автоимунни болести.  

• Тh17-клетки се развиват когато наивни Тh-
клетки се активират от Аг в присъствие на TGFb 
и IL6.        
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• Активация на Th17 лимфоцити 
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• Активация на Treg лимфоцити 
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Ефекторна цитотоксична Т-клетка убива прицелна клетка в 
култура 



Активация на CD8+ Т клетка 

 



Две стратегии за убиване на прицелни клетки от ефекторни 
Тс-клетки 



• фагоцитирана частица  

 

 

• дендритната клетка 

 

 

• периферен лимфоиден орган 

 

 

• антигени в комплекс с МНС клас I или МНС клас II  

 

 

• активиране на Тh- лимфоцити  
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• Активация на В лимфоцит 
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• Активиран В-лимфоцит 

 

•                 

• Пролиферация (клон)            

 

 

• Диференциация (плазмени клетки) 

 

 

• Секреция на  IgM-антитела 
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Обобщение 

• Повечето Т-клетки разпознават пептиди, а не други 
молекули. 

• Т-клетки разпознават линейни пептиди, а не 
конформационни детерминанти на протеинови 
антигени. 

• Т клетки разпознават антигени асоциирани с клетка, 
а не разтворими антигени. 

• CD4+ и CD8+ T клетки преференциално разпознават 
антигени съответно от цитозолния пул и 
екстрацелуларното обкръжение. 
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Обобщение 

• МНС молекулите играят важна роля за Т-
клетъчния отговор срещу антигени, получени в 
клетките или постъпили в тях. 

• МНС молекулите избирателно свързват 
пептиди, които са получени от протеинови 
антигени като ги представят на Т-клетки със 
съответния рецептор. Затова се казва, че Т-
клетъчните отговори са МНС рестриктирани.  
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• Обобщение 
 

• МНС клас I и клас II молекулите свързват пептиди от протеини, които 
са преработени вътре в клетката, в различни компартменти.  

• МНС клас I молекулите свързват пептиди с дължина от 8 до 12 ам.к-
ни, които са преработени в цитоплазмата  (“ендогенни 
антигени“); пептидите се транспортират в ЕПР, където се 
свързват към новосинтезирани молекули MHC клас I и β2m вериги. • 
MHC клас II молекули свързват пептиди с дължина от 14 до около 
24 ам. к-ни, които са получени от протеини, внесени в клетката 
(„екзогенни антигени“), които са преработени в 
ендолизозомалната система на АПК.  

• Дендритните клетки имат уникален път за кръстосано представяне на 
антиген, постъпил в клетката, свързан към MHC клас I молекули и 
пептидите се представят на CD8+ T клетки. 
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Обобщение 
 

• Поради факта, че протеините са структурно сложни 
молекули, обикновено се генерира поне един пептид, 
който може да се свърже към МНС молекула, което да 
гарантира, че ще има Т-клетъчен отговор към поне част 
от чуждия антиген.  

• MHC клас I молекули взаимодействат също и с 
рецептори на NK клетки. Това взаимодействие 
предпазва да се убият нормални собствени клетки. 
Понижената експресия на MHC клас I след инфектиране 
със съответните вируси и при някои тумори, активират 
NK клетка да убие променената собствена клетка.  
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Обобщение 

• MHC молекулите свързват освен чужди пептиди и 
собствени, но собствените нормално не активират 
Т-клетъчен отговор. Това е защото при нормални 
условия собствените молекули не генерират  сигнал 
(втори) чрез ко-стимулаторния път на 
сигнализиране, който е необходим, за да се 
активират наивни Т-клетки. Т-клетъчният отговор е 
фокусиран като отговор към чужди молекули, 
съответните компоненти на патогени, които 
индуцират тези ко-стимулиращи сигнали.  


