
 

Имунна система. Имунокомпетентни клетки – 
типове, характеристика, функции.  

Фази в диференциацията им   
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Последователност от събития след   
навлизането на антигена 



Време на включване за вроден и придобит имунитет 



Клетки на имунния отговор 

 Циркулация на имунни 
клетки (вроден и придобит 
имунитет): 

 

- кръв и лимфа 

- лимфни органи 

- всички останали тъкани 

 



Клетки в кръвта (1) моноцити, (2) лимфоцити, (3) неутрофили, (4) еритроцити и  
(5) тромбоцити 



Хемопоеза – развитие на кръвни клетки 
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Стволовите клетки: 
Се самообновяват 
През ембрионалния период се намират във феталния черен 

дроб, слезка и костен мозък.  
След раждането се съдържат само в костния мозък като  
хемопоетични стволови клетки. 



Костен мозък 

 
  сърцевинна част на 

дългите и гъбестата част 
на плоските кости 

  хемопоетични костно-
мозъчни стволови клетки 
(HSC) 

 

Миелоиден ред Лимфоиден 
ред 



Стромални клетки 
 Епителни клетки и макрофаги - необходими за 

диференцирането на HSC към клетки от определена клетъчна 
линия 

Различни цитокини и 
стромални клетки индуцират 
различните пътища на 
диференциация. 



Експресията на различни мембранни протеини се използва за 
различаване на отделните популации клетки 

• Фагоцитите са  специализирани “ядящи” клетки (phagein: 
Greek, “да ям”), които са два вида -  неутрофили и макрофаги. 

Моноцит в кръвта 
Неутрофил в кръвта 

Моноцити - макрофаги Неутрофили 

Продължителност на 
живот в тъканите 

Възпалителни – дни или седмици 
Тъканно-фиксирани - години 

1-2 дни 
 

Фагоцитоза Продължителна способност за поглъщане 
на микроби, апоптотични клетки, чужди 
материали 

Бързо поглъщане на микробите 

Продукция на цитокини Основна функционална активност В ниска степен или липсва 

Дегранулация Не се забелязва Основен отговор 

Отговор спрямо стимул По-продължителен и бавен Бърза, краткоживееща, 
ензимна активност 



Мастни клетки, базофили и еозинофили 

Mастни клетки, базофили 

• Големи, плътни гранули в цитоплазмата им 

• Освобождаване на съдържанието им навън -  
екзоцитоза 

Еозинофили 

• Свързват се с паразити, покрити с антитела 

• Освобождават  съдържимото на гранулите  

(пероксидаза) срещу паразити 



Дендритни клетки (DCs) 
 Връзка между вроден и придобит имунитет 

 Разделят се на два основни подвида: 

- Експресиращи множество  MHC клас II молекули за 
взаимодействие с Т-клетки, слаба фагоцитираща способност 

- Фоликулни дендритни клетки (намират се в лимфоидните 
фоликули), не  фагоцитират, не експресират MHC клас II 
молекули, взаимодействат с В-клетки 
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Антиген-представящи клетки – (APC) 
 Различни клетъчни популации, които могат да участват в 

антигенното представяне 
Антигенното представяне е процес: 
 Аг (с екзогенен или ендогенен произход) се преработват 

и отделни епитопи се представят в комплекс с MHC I и II 
молекули 

 APC са дендритни клетки, макрофаги, В-клетки 
 
  



Лимфоцити 
 Специфичност и имунологична памет 
 Участват в придобития имунитет – T-клетки и B-клетки 
Притежават: 
 Сходна морфология 
 Специфични и различни рецептори за антигена 
 Допълнителни повърхностни молекули, необходими за 

връзка с останалите клетки 

Лимфоцит в кръвта 



LSC            незрели лимфоцити            зрели лимфоцити               
ефекторни/диференцирани лимфоцити 
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Етапи в узряване на лимфоцитите  



Позитивна и негативна селекция, “обучение“, 
на лимфоцитите 

„Позитивна“ 

• Изграждане на правилен 

 рецептор 

• Слаб афинитет към „свое“ 

„Негативна“ 

• Нефункционален рецептор 

• Силен афинитет към „свое“ 

„Спасителни механизми“ 

• Модифициране на рецептора 
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Т-клетки: 

  множество повърхностни  

молекули  - TCR, CD 

  Т-клетъчни рецептори за 

 антигена (TCR) - две  

полипептидни вериги 

 Диференцировъчни антигени (CD) 

 - CD2, CD3, CD5 антигени – експресират се от повечето Т-клетки в 
периферната кръв 

 - CD4, CD8 – зрели регулаторни и ефекторни клетки 

• T – клетъчни популации:  

T хелпери (Th)  

T цитотоксични (Tc)  

T регулаторни (Treg)  

T  паметни (Tm) 
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Th-клетки 

-    Експресират CD4+ 

- Разпознават антигена върху повърхността на APC, ако той е 
асоцииран с нейни собствени MHC клас II молекули 

- Регулират хуморалния и клетъчения имунен отговор 

Th субпопулации: 

В зависимост от цитокините, които те секретират, се делят на 
няколко вида:  

 

 

Th 

Th1 

IFNγ, IL-2 

Th17 

IL-17, IL-22 

Th2 

IL-4, IL-6 
 



Tс клетки (CTLs) 

 Експресират CD8+ молекула 

 Разпознават антигена върху повърхността на APC, ако той е 
асоцииран с нейни собствени MHC клас I молекули 

 Механизъм на цитотоксичност, ензими перфорини и 
гранзими 



Tс клетки - апоптоза 

1. Перфорин-индуцирана апоптоза 

2. Fas-медиирана апоптоза 

 
 



Т-клетките индуцират другите  
клетки към определени действия  



Т-клетки, атакуващи ракови клетки 

Seattle’s Fred Hutchinson Cancer Research Center 



Treg клетки 

 

Регулаторните T клетки експресират CD4 и се 
разделят на:  

 “естествени” Treg — узряват в тимуса  

 “индуцирани” Treg – развиват се от „наивни“CD4+ 
T-клетки, след среща с антигена 

 



B-клетки 
  BCR – IgM и IgG 

  CD19, CD20, CD21, CD40  

 действат като APC 

Различават се две популации B-клетки (B1 и B2) 

 B1-клетки – отговорни са за секрецията на IgM 
антитела и разпознават антигени (захари/липиди).  

 B2-клетки  - участват в производството на IgG, IgA, и 
IgE 

 

 
В-клетка 

Плазматична 
клетка 

Антитела 

Bm 



Плазматични клетки (Pl)   

 Ендоплазмен ретикулум и комплекс на Голджи 

 Секретират антитела; хуморален имунен отговор 

  Една плазматична клетка – хиляди антитела  - 1  
сек. 

 



Паметни лимфоцити 

 Генерирани по време на инфекции 

Циркулиращи в продължение на месеци или 
години след отстраняване на микробите 

Идентифицират се спрямо експресията на 
протеини по тяхната повърхност 

 В новородено Тm- клетките са под 5% и над 50% 
при възрастен индивид 

 

 Tm- клетки – IL-17RA, CD45 

 Вm-клетки – IgG, IgE, IgA, CD27 

 

 

 



NK-клетките 
 Гранулирани лимфоцити – 10-15% от цирк. клетки 

 Неспецифични цитотоксични клетки 

 Перфорини и гранзими 

 Действат като част от вроден и придобит имунитет 

 Антитяло-зависима клетъчна цитотоксичност (ADCC) 

 

 



 

 

 

 

Анатомия и функция на лимфоидните органи 



LSC            про-лимфоцити             пре-лимфоцити           незрели лимфоцити 
зрели лимфоцити               ефекторни/диференцирани лимфоцити 
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Етапи в узряване на лимфоцитите  



Имунна система – състои се от лимфоидни 
органи/тъкани 

 
1. Първични (централни) 
  Тимус 
  Костен мозък 
  Бурса на Фабриций – при 

птиците 
2. Вторични (периферни) 
  Слезка 
  Лимфни възли 
  МАЛТ (мукозно-

асоциирана лимфоидна 
тъкан) 

 



 Костен мозък – първичен 
лимфоиден орган  

 Осъществява се 
производството на 
лимфоидните клетки 

 Разнообразие от 
рецептори за Аг се 
продуцират 

 Лимфоцитите 
пролиферират  и узряват 
без наличието на Аг 

 Селекция 

 Наивните лимфоцити се 
придвижват към 
вторичните лимфоидни 
органи 

 

 

Костен мозък - първичен лимфоиден орган  

В-клетки 

 



Тимус – първичен лимфоиден орган  

Т-клетки 

  лимфо-епителен 
орган – епителни 
клетки и тимоцити 

  разположен зад 
гръдната кост 

  две зони – кортекс и 
медула 

  клетките узряват, но 
остават наивни (не 
разпознават антиген - 
Аг) 



Преход на Т-клетките от първични към 
вторични органи 

 



 
 
 

Лимфни възли – 
вторичен лимфоиден 
орган 

  концентрирани в 

определени анатомични 

области 

  малки, овални 

капсулирани органи 

  изградени от кортекс, 

паракортекс и медула 

  Аг, идващи по лимфен път 

 

 
 



Слезка (далак) - вторичен 
лимфоиден орган 
 
- Локализация в лявото 
подребрие на коремната 
кухина 
 - Капсулиран орган с 
имунни и физиологични 
функции 
- Изграден от: 
Бяла пулпа – имунни 
клетки 
Червена пулпа –  
отстранява дефектни или 
остарели еритроцити и 
тромбоцити 
- Аг, идващи от кръвта 

 



МАЛТ - вторична лимфоидна тъкан 
 Лигавиците са основните места за навлизане на микробите в 

тялото 
 Повече от 50% от общата телесна лимфоидна маса се свързва 

с тези повърхности 
 Две основни групи: 
1. Разпръснати лимфоцити, които  "се организират" във 

фоликули  
2. Дифузна лимфоидна тъкан: 



 

 

 

Чревно-асоциирана лимфоидна тъкан (GALT) 
Бронхо-асоциирана лимфоидна тъкан (BALT) 
Назално-асоциирана лимфоидна тъкан (NALT) 
Кожно-асоциирана лимфоидна тъкан (SALT) 
 
 

MALT 



Пътят на наивните лимфоцити до 
диференцирани имунни клетки 

 Пролиферация 
 Селекция 
 Узряване 
 Диференциация 

 



Антиген-независима фаза Антиген-зависима фаза 

Фази в диференциацията на  
имунокомпетентните клетки 


