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ИМУНОЛОГИЯ – наука за защитата на организма. 

 

 
Имунитетът включва всички естествено съществуващи 

в организма механизми, които го защитават  

от външни или вътрешни агенти 

и запазват неговата имунологична хомеостаза. 

 

ЕСТЕСТВЕН ИМУНИТЕТ 

 

- първа линия на защита; 

- физиологични механизми; 

 
 

ПРИДОБИТ ИМУНИТЕТ 

 

- ниво на специфична защита; 

- с помощта на  

ИМУННАТА СИСТЕМА 
 

 



Имунната система при гръбначните животни  

се състои от лимфоидни органи, в които се осъществява  

пролифeрацията и диференцирането на лимфоидните клетки. 

ИМУННА СИСТЕМА 

- капсулирани органи 

 

Състои се от: 

- дифузни струпвания  

от лимфоидна тъкан 

Разположени са в цялото тяло,  

но функционират координирано. 

- лимфоидните клетки са в непрекъсната циркулация; 

- произвеждат специфични молекули: 

  антитела, рецептори и медиатори. 



 ПЪРВИЧНИ ЛИМФОИДНИ ОРГАНИ 
 

- лимфопоеза - производство на лимфоидни клетки;  

 

-  лимфоцитите възникват, пролиферират и узряват  

БЕЗ наличие на антиген!!! 

  

КОСТЕН МОЗЪК ТИМУС 



КОСТЕН 

МОЗЪК 

ПЪРВИЧНИ ЛИМФОИДНИ ОРГАНИ 

КОСТЕН МОЗЪК - в сърцевината на дългите и гъбестата 

част на плоските кости. Място на синтез на всички 

кръвни клетки.  



ПЪРВИЧНИ ЛИМФОИДНИ ОРГАНИ 

хемопоетични стволови клетки  

(HSC) -  

недиференцирани предшественици 

 на всички кръвни клетки 

миелоиден ред лимфоиден ред 

Er  Maf PLT Ly Neu  Mo 

КОСТЕН 

МОЗЪК 



ПЪРВИЧНИ ЛИМФОИДНИ ОРГАНИ 

Тимус на 

новородено 

Тимус на 

възрастен 

ТИМУС  

- капсулирана двуделна жлеза; 

- инволюира след пубертета; 

- кортекс и медула инфилтрирани с Т-лимфоцити; 

- степента на зрялост  , а броят им   от кортекса към медулата; 

- в тимуса Т-лимфоцитите се “обучават” да разпознават 

своите от чуждите молекули. 

 



– зрелите В- и Т-лимфоцити осъществяват  

имунен отговор, като взаимодействат по между 

си и с чуждите антигени. 

ВТОРИЧНИ ЛИМФОИДНИ ОРГАНИ 

Системни 
МАЛТ 

-лимфни 

възли; 

 

- слезка 

- Струпвания  

от лимфоидна тъкан; 

- тонзили; 

- апендикс; 

- пайерови плаки; 

- разпръснати Ly. 

Улавят Аг и са място за 

производство на Ат и  

Аг-специфични клетки 

Предпазват от Аг, 

навлизащи през 

лигавиците 



Медула 

(В- и Т- Ly, Maf; Pl) 

Еферентен  

лимфен съд 
Aртерия 

Вена 

Паракортекс 

(Т-клетки) 

Кортекс 

 - Първични 

 лимфоидни  

фоликули (B клетки) 

Аферентни   

лимфни съдове 

Лимфни възли – овални структури по дължината на лимфните  

съдове. Филтрират Аг, идващи чрез лимфните съдове. 

ВТОРИЧНИ ЛИМФОИДНИ ОРГАНИ 

Капсула 



Red Pulp 

T 

Capsule White Pulp 

Капсулиран орган: 

- червена пулпа- отстранява дефектни и остарели Er и  PLТ; 

Резервоар за Er, Gr, PLT 

- бяла пулпа – лимфоидна тъкан с  

Т-зависима-периферна и В-зависима зона; 

- Първични и вторични фоликули – с герминативни центрове 

 

Слезка - разположена в лявото подребрие; 

 улавя Аг, циркулиращи в кръвта. 



Tonsil 
тонзили 

МУКОЗНО-АСОЦИИРАНА ЛИМФОИДНА ТЪКАН – 

улавят Аг навлезли през лигавиците на 

храносмилателната или дихателната системи. 

Струпвания от лимфоидна тъкан – дифузно или като възли: 

- в дихателната и храносмилателната системи; 

- в чревния тракт; 

- в пикочополовата система. 

пайерови плаки апендикс 



тимус 

 

костен мозък 

 

слезка 

 

лимфни възли 

 

 

МАЛТ 

 

Първични и вторични органи на ИМУННАТА СИСТЕМА 



Първични 

лимфоидни органи  

Вторични 

лимфоидни органи 

 

място за синтез и 

пролиферация 

на имунни клетки 

 

 

 

 

 

 

място за елимиране на 

антигените 

ЗАПОМНЕТЕ! 



Пътища на Аг 

От кръвта  - до слезката  

– взаимодейства с Maf, B- и  T- Ly; 

- предизвиква специфичен ИО; 

- Ат постъпват директно в циркулацията 



Пътища на Аг 

През кожата – в лимфните възли 

- Локална възпалителна реакция;  

- Предизвиква специфичен ИО; 

- Т-клетки и Ат постъпват в циркулацията. 



Пътища на Аг 

През лигавиците – в МАЛТ 

- Maf  и Ly поемат Аг; 

- Произведените Ат остават в МАЛТ; 

-  действат локално в тъканта 


