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• Имунитет – естествен и придобит. Антигени 



• Хомеостаза – саморегулация, способност на 
отворена система да запази постоянството 
на своето вътрешно състояние, 
посредством координирани реакции 
насочени за поддържане на динамичното 
равновесие.  

• Клод Бернар  (1878) Уолтър Кенон(1932) 

 



• Имунитет (от лат. Immunis – свободен) – 
състояние на организма. 

• Устойчивост на организма срещу физични, 
химични и биологични фактори на 
заобикалящата го среда.  

•  Имунитетът е сложна система от защитно-
приспособителни реакции, които са се 
развили и усъвършенствали в хода на 
еволюцията.   



 

 

• Цел. Да се запази хомеостазата на 
организма като се неутрализира нежелан 
агент или негово вредно въздействие   



• Резистентност – способността да се 
избягват повреди и болести чрез собствена 
защита   

 

• Податливост – понижена или липстваща 
резистентност 
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• Патогени – агенти, които причиняват 
инфекциозно заболяване 

 



Протеинова обвивка или капсид на полиовирус 



Бактерия Vibrio cholerae 



Протозоа Toxoplasma gondii 



Нематоди Ascaris 



 

• Първични патогени - които могат да 
причиняват явни болести в повечето здрави 
хора, обикновено се различават от 
нормалната флора. Те се различават от 
организмите-коменсали по способността си 
да преминават през защитните бариери и 
да оцеляват в места на гостоприемника 
където други микроорганизми не могат.  



• Първичните патогени използавт силно 
специализирани механизми за 
преминаване през клетъчни и биохимични 
бариери, и за предизвикване на отговори 
от гостоприемника, които съдействат за 
оцеляването и размножаването на 
патогена. 

 



• Два типа реакция на защита от страна на 
гостоприемника  

• Неспецифична резистентност = стествена 
(вродена) имунна реакция = естествени 
имунни отговори = естествен имунитет 

 

• Специфична резистентност = придобита 
(развита, адаптивна) реакция = придобити 
имунни отговори = придобит имунитет 



• Неспецифичната резистентност присъства 
още с раждането ни и включва защитни 
механизми, които осигуряват незабавна, но 
обикновена защита срещу нашественици от 
широк спектър патогени.  

• Кожа, мукозни мембрани, кисел стомашен 
сок и др.   



• Специфичната резистентност или имунитет 
се развива в отговор на контакт със 
съответния нашественик.  

• Тя става по-бавно в сравнение с 
неспецифичните резистентни механизми и 
включва активиране на специфични 
лимфоцити, които са готови да посрещнат 
специфичен нашественик.  



•  Първа линия на защита - физични и 
химични бариери, които предпазват от 
лесен достъп на микроорганизми във 
вътрешността на човешкия организъм.  

 



• В първите критични часове и дни от 
контактите с нов патоген ние разчитаме на 
нашата вродена защитна система, за да ни 
защити от патогени, а също така разчитаме 
на нашата естествена система за защита да 
помогне за активирането на придобитата 
имунна система.  



 

• Физични фактори: 

• Епидермис на кожата - плътен слой от 
кератинизирани клетки, плътни контакти 
м/у епителните клетки. Образува физична 
бариера срещу навлизане на микроби. 

 

• Мукозни мембрани - компонентите на 
мукозните (слуз) слоеве, които инхибират 
колонизирането и дори убиват патогенни 
бактерии. Но не е така ефективна като 
нативна кожа. 



• Слуз – улавя микроби в дихателния и 
храносмилателен път.  

• Косми – филтрира микроби и прах в носа.   

• Реснички – заедно със слузта улавят и 
отстраняват микроби и прах в дихателните 
пътища.  

• Слъзен апарат – сълзите раграждат и 
отмиват дразнещи съединения и микроби 



• Слюнка – отмива микроби от повърхността 
на зъбите и мукозните мембрани на устата 

• Урина – отмива микроби от уретрата 

• Дефекация и повръщане – изхвърлят се 
микробите от тялото 



• Химични фактори: 

• Себум – формира защитен филм на 
повърхността на кожата и инхибира 
рестежа на микроби 

• Лизозим (мурамидаза) – антимикробна 
субстанция, която хидролизира 
пептидогликан или муреин в бакт. стена; 
дихателните пътища, сълзи, слюнка, 
назален секрет, тъканни течности 

 

 



• Стомашен сок – разрушава бактерии и 
повечето токсини в стомаха 

 

• Вагинален секрет – кисела среда, която не 
позволя растежа на бактерии; изхвърлят се 
бактерии от вагината 



• Дефенсини -антимикробиалните пептиди, 
които са открити във всички растения и 
животни. Те са къси (12-50 ам к-ни), 
положително заредени и имат хидрофобен 
или амфипатичен домейн.  

• Те съставляват различни фамилии с широк 
спектър от антимикробиална активност -
убиват Грам положителни и Грам 
отрицателни бактерии, гъби (дрожди) 
паразити (едноклетъчни и нематоди) и 
дори вируси. 



• Втората линия на естествена имунна 
защита обхваща вътрешно-присъщите на 
клетката отговори, чрез които отделната 
клетка разпознава, че е инфектирана и 
взема мерки, с които да убие или 
неутрализира нашественика.  

• Вътреклетъчно смилане на микроба във 
фаголизозомата 

• Деградиране на дв.в. РНК  

 



• Третата линия на естествената имунна защита 
зависи от специализиран комплект от протеини 
и фагоцитиращи клетки, които разпознават 
консервативни особености на патогени и бързо 
стават активирани, за да разрушат 
нашествениците.  

• Тук се включват професионални фагоцитиращи 
клетки като: неутрофили, макрофаги, 
естествени клетки убийци (NK) и системата на 

комплемента.   

 



• Естествените имунни отговори се основават 
на способността на тялото да разпознава 
консервативни признаци, характерни за 
микробиалните молекули, които не се 
произвеждат от гостоприемника.   







• Хемоаткрактанти – химически молекули или съединения, които 
предизвикват придвижването на различни клетки по посока 
източника на излъчване на тези вещества; такива са например, 
хемокините; вещества, които предизвикват хемотаксис.   

• Хемокини – голямо семейство протеини (структурно хомоложни), 
нискомолекулни цитокини (8-10 kDa), които стимулират левкоцитите 
към движение и регулират тяхната миграция от кръвта към тъканите 
(специално клетки на възпалението към повредени или инфектирани 
места).  

• Пример: интерлейкин 8 (IL-8) привлича: неутрофили, базофили и 
еозинофили;  

• Хемотаксис – движение на клетки, насочвани от химически 
концентрационен градиент. Движението на лимфоцити, 
полиморфонуклеарни левкоцити, моноцити и други левкоцити в 
различни тъкани често се определя от градиенти.  

 

• . 



• Цитокини – протеини, произведени от 
различни типове клетки, които медиират 
възпалението и имунните реакции. 

• Цитокините са медиатори на 
комуникацията между клетките на 
имунната система.  

 



• Много от тези микробиални молекули се 
разпознават от модел-разпознаващи 
рецептори (pattern recognition receptors), 
например, семейство Toll-like receptors 
TLRs, открити у животни и растения. 

• Мембранно-свързани TLRs  

• Разтворими рецептори в кръвта 
(компоненти на системата на 
комплемента  



•   

• В безгръбначни и гръбначни, след 
разпознаването на микробиалния 
нашественик обикновено следва бързо 
поглъщане от фагоцитиращи клетки. 
Растенията, обаче губят този тип ЕИО.  





• Фагоцитиращи клетки 

• Макрофаги  - при гръбначните, са 
професионални фагоцити, които присъстват 
навсякъде в тъканите на организма, като 
особено обилно са представени в места 
където има вероятност от поява на 
инфекция, например дихателните пътища 
или интестиналния тракт.  



 

• Неутрофили са втория главен тип 
професионални фагоцтиращи клетки. 

• Те се кратко-живеещи, обилни в кръвта, но не 
присъстват в нормални, здрави тъкани. Те бързо 
се събират в места на инфекция от (МФ), от 
молекули, такива като формилметионин-
съдържащи пептиди, които са освободени от 
микробите и от пептидни фрагменти от 
разцепване на компоненти на комплемента.  

• НФ могат да детектират комплемент-получени 
хемоатрактанти с концентрации по-ниски от  

• 10-11 М 



• Фагоцитите използват комбинация от 
деградиращи ензими, антимикробиални 
пептиди и реактивни кислородни 
производни (O2

- , H2O2 , OCl- , .OH), за да 
убият навлизащи микроби.  

• Освен това те секретират сигнални 
молекули, които задействат възпалителен 
отговор.  



Еозинофили (и други 
бели кръвни клетки) 
обграждат ларва на 
шистозома, която е 

покрита с антитела или 
комплемент  и 

колективно я убиват 
като секретират 

различни токсични 
молекули. Фагоцитите 
не могат да погълнат 

големи паразити, 
например, като ларва 

на шистозома.   



Активираните макрофаги съдействат за възпалителен 
отговор на местата на инфекция 

 

•  Когато патоген навлезе в тъканта това 
почти винаги предизвиква възпалителен 
отговор.  

• Реакцията, която активира вродените 
механизми на защита, в зоната на 
нараняване или инфекция, се означава като 
възпаление. 

 

 



• Промяна в локални кръвоносни съдове 
причинява отговор, характеризиращ се с 
болка, зачервяване, температура, подуване 
в мястото на инфекцията.  

• От хиляди години лекарите разпознават 
възпалението по тези признаци, на 
латински въведени от римския лекар Целз: 
dolor, rubor, calor, tumor). 

• Нарушена функция (Functio laesa) Р. Фирхоф 

 



Сканираща 
микроскопия .  

Уловен е момент, в 
който NK-клетка 
(ляво) вече се е 
прикрепила към 

ракова клетка, но още 
не е индуцирала 

раковата клетка да се 
убие 



• Клетки инфектирани с вируси произвеждат 
интерферони, които индуцират серия от 
клетъчни отговори – инхибират вирусната 
репликация и активират убиващата 
активност на NK-клетки 

 



• Интерферони – от англ. Interferon(s) – INF(s) – група 
цитокини (семейство малки гликопротеини),първоначално 
наречени така, поради способността им да 
взаимодействат с вирусни инфекции, но те имат и други 
важни имуномодулаторни функции.  

• Към Тип I INFs се отнасят: INFα и INFβ, чиято главна 
функция е антивирусна. 

• Тип II INF, означаван също INFγ, активира макрофаги и 
различни други типове клетки. Те се синтезират от Т-
лимфоцити и от NK-клетки и съдействат за разрушаването 
на ракови клетки или клетки инфектирани с 
вътреклетъчни паразити.  



• Хуморални защитни механизми при 
вродената резистентност 

• Съсирването при нараняване намалява 
риска от инфекции. 

• Наличие на бактерицидни вещества в 
тъканните течности и кръвната плазма 

• Наличие на система от протеини в кръвната 
плазма – системата на комплемента  

 



• У гръбначните, микробиалните 
повърхностни молекули също така 
активират комплемента.  

• Комплемент – група протеини на кръвта, 
които се активират за да: 

•  направят микроба цел за фагоцитоза, 
реализирана от макрофаги и неутрофили,  

• разрушат мембраната на микроба, 

• предизвикат възпалителен отговор 



• Системата на комплемента е съставена от 
около 20 разтворими протеина, които 
взаимодействат по между си, и се 
произвеждат главно в черния дроб и 
циркулират в кръвта и екстрацелуларната 
течност.  

• Повечето са неактивни, докато не ги 
активира инфекция.  



Във всички три пътя, 
реакциите на активация на 
комплемента обикновено 
става на повърхността на 
навлизащия микроб и води 
до разцепване на С3.  
Класически път: С1-С9; 
Лектинов път: mannose-
binding lectin (MBL), MBL-
associated serine protease 
(MAPS); 
Алтернативен път: фактори 
B и D са централните 
компоненти на системата 
на комплемента.  
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Събиране на късните компоненти на комплемента, 
за да се формира комплекс, атакуващ мембраната.  



Laslo Detre ( Ladislav Deutsch) 
1903 “Antisomatogen = Immunkorperbildnher”) 

anti(body)-gen 

 

 

• Антиген – Antigen – antibody generator 

• Вещества с молекулна маса над 10 000 D, 
които индуцират имунен отговор.  

• Съкратено изписване – Аг (англ. Ag) 



 

 

• Аг са екзогенни по произход – чужди за 
организма, намират се извън него или са 
ендогенни по произход – променени 
собствени структури на организма    
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Епитоп(и) – малки 
участък(ци) от молекулата 

на антигена, с които 
взаимодействат съответните 

Ат или рецептори по 
повърхността на Т-клетките. 

синоними:  
антигенни детерминанти, 

антитяло-свързващи 
участъци 
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• Антитяло (Ат/Ab)– глобуларен 

протеин (имуноглобулин, произвежда се от 
плазмена клетка), който взаимодейства с 
антиген.  

 



 
Тази част на Ат, която 
свързва епитопа на Аг се 
нарича паратоп или  
антиген-свързващ 
участък 

 

 
 





• Характеристики на Аг: 

• Чуждородност 

• Специфичност 

• Антигенност 

• Имуногенност 



• Екзогенни антигени – Аг, които постъпват в 
тялото отвън, чрез вдишване, хранене или 
инжекция.   

 

• Някои Аг започват като екзогенни и после 
стават ендогенни (например, 
интрацелуларни вируси). 
Интрацелуларните Аг могат да бъдат 
отново освободени при разрушаване на 
инфектираната клетка.  



 

 

• Ендогенни антигени – генерират се в 
първоначално нормални клетки като 
продукт на нормалния клетъчен 
метаболизъм или поради вирусна, или 
бактериална инфекция.  



 

 

• Антигенна специфичност – способността на 
клетките на гостоприемника да разпознават 
Аг специфично като уникална молекулна 
особеност и да го отличават от други с 
изключителна прецизност.   

• Определя се от наличието на епитопи. 



• Специфичността на Аг не е обсолютна – Ат 
може да се свърже не само с епитопа, 
предизвикал образуването му, но и с други 
сходни по структура.  

• Кръстосана реактивност – свойството на Ат 
да реагира с различни Аг със сходни 
епитопи.  

• Антигени, които реагират кръстосано с едно 
и също Ат притежават сходни епитопи 

 



• Имуноген – специфичен тип антиген. Той 
може да предизвика ПИО, ако се 
инжектира.  



• Имуногенност – свойството на Аг да 
предизвиква силен и траен имунен отговор. 

• Изразява се в способността на Аг да 
индуцира образуване на паметни клетки.  

• Силен Аг – силен имуноген! 

• Дизентерийни бактерии – пример за силна 
антигенност, но слаба имуногенност  

• Пример за висока имуногенност – вирусите 
на детските шарки, и бактерия на коклюша. 



• Имуногенност 

• Химична природа: 

• По-голяма молекулна маса – по-висока 
имуногенност.  Повечето макромолекули са 
имуногенни. 

• Протеини, гликопротеини, 
липополизахариди  

•   



• Хаптени – нискомолекулни органични 
съединения, които не са антигени, но могат 
да се превърнат в Аг, ако се коваленто 
свързани с носител.  

• Например – пестициди, антибиотици, 
лекарствени препарати като се свържат със 
серумни протеини се превръщат в 
антигени.    

 



• Според разпространението във вида 
антигените биват: 

• 1. Хетероложни антигени (хетероантигени) 
– общи Аг за индивиди от различни видове, 
което се обуславя от еднакви или сходни 
епитопи 

•  (антигенна мимикрия) 



• 2. Ксеноантигени (видово-специфични) – 
антигени на всички организми от даден 
вид, които не се срещат в организми от 
друг вид. 

• Имунната реакция на човека срещу 
различните патогени (вируси, бактерии, 
протисти)  



• 3. Групово-специфични антигени 
(алоантигени) – присъстват само в група 
организми от даден вид 

• Примери за алоантигени у човека  -
Еритроцитните антигени (АВО(Н), Резус) или 
антигените на МНС. 



• 4. Автоложни Аг (автоантигени) 
предизвикват имунен отговор в собствения 
организъм 

• Естествени автоантигени -имунологично 
привилегировани зони т.н. задбариерни 
органи   

• Потенциални автоантигени – собствени 
молекули, които се променят и стават чужди за 
имунната система (мутации, присъединяване на 
хаптени, под влияние на инфекциозни 
причинители). 


