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Хемопоетични стволови клетки  

(HSC) -  

недиференцирани предшественици 

 на всички кръвни клетки 

миелоиден ред лимфоиден ред 

Er  Maf PLT Ly Neu  Mo 

КОСТЕН 

МОЗЪК 



B – Ly –произлизат от HSC, узряват в костния мозък 

(Bone marrow) 

  

T - Ly – формират се в костния мозък, диференцират се в 

тимуса (Thymus) 

ЛИМФОЦИТИ 



Т-лимфоцити 

Тс клетки 

(цитотоксични) 

•Разрушават 

анормални, вирусно 

инфектирани, 

ракови клетки-

перфорин- 

формира пори в 

прицелните клетки 

= лизис; 

•Стимулират се от 

цитокини, отделяни 

 от Th. 

Treg клетки 

(регулатори) 

  

Контролират 

затихването на 

ИО след 

разрушаването 

на Аг. 

Tm клетки 

(паметни) 

• Оцеляват години 

след инфекцията; 

• Стимулират B-

клетките да 

произведат Ат; 

• Осигуряват 

вторичен ИО.  

 

Th- централна 

клетка в ИС 

•Разпознава 

повърхностни Аг 

представени 

основно от Maf; 

• Секретират 

цитокини, които 

стимулират В-

клетките, NK, Tc; 

•Регулират К и 

ХИО;  

•Инфектират се от 

HIV. 

 



Рецептори по повърхността на Т- клетките 

Т-клетъчен 

рецептор (TCR ) 

 

- изграден от 2 ППВ; 

 

- TCR1 или TCR 2; 

 

- залавя антигена 

 

- вариабилни 

 

 

Т - ЛИМФОЦИТ 

TCR  

Аг 



 

- CD - молекули  - кластери на 

диференциация  

Определят типа на Т-

лимфоцитите (непроменливи) 

 

CD 2, CD 3, CD 4, CD 5, CD 8 

 

 

 CD4+ = Th 

 CD8+ = Tc  

 
- Адхезионни молекули- 

повърхностни сигнални молекули, 

които подпомагат клетъчните 

взаимодействия 

 

Рецептори по повърхността на Т- клетките 

Т - ЛИМФОЦИТ 

TCR  
CD - молекула 



Рецептори по повърхността на Т- клетките 

- MHC I или MHC II клас 

Участват в антигенното разпознаване 

 MHC I клас – Тс MHC II клас – Тh 

Tc 

Th 

Туморна/вирусно 

 заразена клетка 

Maf 

МНС I 

МНС II 



- произвеждат антитела 

(Ат) = Ig 

B-лимфоцити 

 

• Могат да свързват Аг и да ги 

представят за разрушение 

на фагоцитите; 

•  Инактивират патогените 

като ги групират - 

аглутинация; 

•  Активират системата на 

комплемента  разрушаване 

на патогените. 

Популации: 

 
 

- В-лимфоцити 

 

- Плазматични клетки 

 

- Bm (паметни) 
  

Антитела 



- В-Ly взаимодействат с Аг, чрез рецептори, 

наречени BCR или имуноглобулини (Ig);  

B - лимфоцит 

Ig 

- Всеки В-Ly разпознава различен Аг; 

 

- Всеки антиген стимулира продукцията на 

специфични  антитела. 

 

 -  Th стимулират В-

лимфоцитите да 

продуцират клонове 

плазматични клетки, 

които секретират Ат 





Maf фагоцитират Аг и го 

представят на 

повърхността си 

асоцииран с MHC 

молекули 

Всеки B-Ly 

разпознава 

различен 

антиген и може 

да се 

диференцира до 

… 

Pl (плазматична 

клетка) 

Синтезират И 

секретират Ат 

При първа среща с Аг този 

процес отнема около 5-15 дни. 

 При втора среща – до 

денонощие 

Как функционират В-лимфоцитите? 

Патоген (бактерия, вирус) 

Макрофаг 



Ликвидирането на Аг се реализира чрез: 

 

- директна цитотоксичност – NK и Tc; 

 

- фагоцитоза;  

 

- ADCC; 

 

- неутрализация; 

 

- активация на комплемента. 



Дендритни клетки 

Антиген- представящи клетки (АРС)  

Антигенно представяне –  

процес, при който ендогенно синтезирани или екзогенно 

внесени Аг се преработват в АРС и епитопите им се 

представят върху клетъчната  мембрана  

асоциирани със собствени за АРС  

МНС І или ІІ клас. 

Едва тогава Аг активира Th, които стимулират  

В- и Т-лимфоците!!! 

Макрофаг 



http://immuneweb.xxmc.edu.cn/pic/Neutrophil

%20and%20Activated%20Platelets.jpg 

Неутрофили (“камикадзета”) 

неутрализират участъка на 

инвазията, освобождавайки 

токсични химикали - реактивни 

кислородни метаболити.  

Убиват всичко, включително и себе 

си.  (естествени защитници) 

Natural Killer (NK) клетки – 

освобождават перфорин – 

ензим, който формира пори,  

“перфорира” ракови и 

вирусно-заразени клетки. http://www.med.upenn.edu/immun/images/OrangeGraphic.jpg 



Естествени убийци,  

унищожават директно  

Аг без участие на Ат 

NK-клетки 

- Цитолиза по 2 механизма: 



NK-клетки 

 

 

- Антитяло-зависима клетъчна цитотоксичност (ADCC) 



Същност на имунния отговор 

- Попадане на Аг; 

- разпознаване и улавяне от АРС; 

- представяне на Аг епитопи, 

 асоциирани със собствени МНС; 

- разпознаване от Th; 

- АКТИВИРАНЕ НА Th; 

- секреция на цитокини; 

- Стимулиране на В- лимфоцитите; 

- превръщане на B-Ly в Pl-клетки 

- секреция на Ат; 

- активиране на Тс; 

-Елиминиране на Аг. 



Елиминирането на Аг се осъществява с:  

КЛЕТЪЧЕН ИМУНЕН ОТГОВОР 

Или се подпомага от В-лимфоцитите  

ХУМОРАЛЕН ИМУНЕН ОТГОВОР 

помощта на Т–лимфоцитите 



Между двата типа отговор няма рязка граница: 

- Ат се синтезират от Pl след взаимодейсттвие на  

В-Ly с Th и макрофагите; 

 

- NK-клетките унищожават Аг с участие на Ат (ADCC); 

 

- В противотуморния и трансплантационен имунитет участват 

 клетъчни и хуморални имунни фактори. 



Фази в протичането на ИО (придобит имунитет)  

Инициален 

етап 

Фаза на 

активация 

3. Диференциация 

на ефекторни 

клетки 

T Th и Тс 

B Aт  произвеждащи  

клетки 

Фаза на 

деклинация 

T и B 

клетки-

отмират 

Памет 

T B 

Клетки  

на паметта 

T 
B 

T 
B T 

B T 
B T 

B 
T 

B 
T 
B 

2. Експоненциално  

нарастване 

T B 

1. Клонална  

селекция 

Ефекторна 

фаза 

Хуморален и 

клетъчно-

медииран 

имунитет –

елиминиране 

на Аг 

Време след срещата с Аг 



Първичен имунен 

отговор  

Вторичен имунен 

отговор 



Затихване на ИО - Главни клетки - Treg ; 

 

- потискат ИО чрез  

секреция на цитокини; 

 

- инхибират Th; 

 

- В –клетките; 

 

- плазматичните клетки; 

 

- Maf 

 

- осигуряват имунната  

толерантност 

 

- причина за автоимунитета 

 


