
РЕАКЦИИ НА 

СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ

“Учение без разсъждение е безполезно,

а разсъждение без учение - опасно.”

проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн



ИМУНОПАТОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

1. свръхчувствителност

ИМУННА СИСТЕМА

2.имунен дефицит   3.автоимунитет

свое                           автоАГнесвое

инфекция

инокулиран АГ,

алерген

грешка в раз-

познаването

свое-несвое

неефективен

ИО

свръхактивен

ИО



РЕАКЦИИ НА СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Ненормално силни имунни реакции при последваща

среща с АГ, който обикновено е безвреден. Проявяват 

се в имунен (сенсибилизиран) организъм.

Водят до тежки тъканни увреждания 

(имунопатологични реакции).

Класификация на Coombs & Gell (1950 г.)

Тип І - анафилактични реакции (от бърз тип)

Тип ІІ - цитотоксични реакции

Тип ІІІ - имунокомплексни реакции

Тип ІV - клетъчно-медиирани реакции 

(забавена свръхчувствителност)



І ТИП - СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ ОТ БЪРЗ ТИП

инициират се от алерген - АГ, предизвикващ 

производство на специфични IgE антитела

Кожа (уртикария, екзема); око (конюнктивит); 

носоглътка (алергичен ринит, сенна хрема), дихателна 

система (астма); храносмилателна система

(гастроентерит);  анафилактичен шок

Анафилаксия - повишена 

чувствителност към даден АГ у хора с 

определено предразположение (МНС А2 

алел);

- проявява се много бързо - минути след 

въвеждането на алергена.



І ТИП - СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ ОТ БЪРЗ ТИП

Дегранулация на 

мастоцити и базофили :

►под действие на IgE -

свръхчувствителност

► без наличие на IgE – при 

стрес, физическо усилие, 

химически вещества (кодеин, 

фотопроявители, др.)



Дегранулация на мастоцитите



Медиатори, отделяни от мастоцити и 

базофили

• Предварително 

образувани 

Хистамин

Серотонин

Еозинофилен 

хемотаксичен фактор 

(еозинофилия)

• Новосинтезирани 

Левкотриени

Тромбоксани

Простагландини

Фактор, активиращ 

тромбоцитите

Бавно действаща 

субстанция А



Храносмилателна с-ма

секреция на течности,

перисталтика, 
(диария, повръщане)

Съдова с-ма кръвоток 

и пропускливост, навли-

зане на ефекторни клетки
(оток, зачервяване)

ЛЕЧЕНИЕ : Повишаване на 

съдовото налягане; блокиране на 

рецепторите за хистамин (Н2-

блокери) и за простагландини Е; 

активатори на цАМФ.



Дихателна с-ма

диаметър, секреция на 

слуз, запушване на дих.

пътища 
(задух, кихане, кашляне)

ЛЕЧЕНИЕ - Разширяване на 

бронхите (бронходилататори, 

салбутамол); стабилизатори на 

мастоцитната мембрана 

(Singulair); 

противовъзпалителни 

(кортикостероиди)



Анафилаксия



Атопична екзема в резултат на 

алергия към домашен прах

След 48 ч. 

инкубация 

с алергена

Отрицателна

контрола с

физ. разтвор

полен

фекалии на 

Dermatophаgoides



Късен отговор

след 5 часа

Бърз отговор

след 20 мин.

Кожно-алергичен тест



➢ инициират се от АТ (IgM, IgG), 

които се свързват с АГ върху 

повърхността на прицелни 

клетки. 

➢ цитолиза в резултат на: 

- фагоцитоза 

- активиране на комплемента 

- ADCC 

II ТИП - ЦИТОТОКСИЧНИ РЕАКЦИИ

Несъвместимо кръвопреливане

Лекарствени алергии - хаптени 
(антибиотици, аналгетици, 

анестетици, транквилизатори)



III ТИП - ИМУНОКОМПЛЕКСНИ РЕАКЦИИ

(НЕПРЕКИ ТЪКАННИ УВРЕЖДАНИЯ)

имунни комплекси

кр.съд

➢инициират се от свободно-разтворими

АГ-АТ имунни комплекси

➢ малките по размер комплекси избягват

фагоцитозата

➢ преминават между ендотелните клетки

на по-големите кръвоносни съдове

➢ отлагат се върху базалната мембрана на

малките съдове

Настъпва :

 активация на комплемента

 цитолиза

Постстрептококов гломеруло-
нефрит
Rheumatoid arthritis, SLE



ІV ТИП - КЛЕТЪЧНО-МЕДИИРАНИ РЕАКЦИИ 

(СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ ОТ ЗАБАВЕН ТИП)

➢ индуцират се от постъпването и прера-

ботването на АГ от Maf и последващата 

активация на Т-клетките (Th1 или Tc)

➢ дължат се на хемокини и цитокини,

отделени от Th1 под действие на АГ

➢ забавени във времето (24-48 ч. до 28

дни) - бавни алергии

➢ възпаление на мястото на контакта с

алергена



ЗАБАВЕНА СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ

24 год., 1886 г.

Проказа, лепра (“scaly -люспест”) –

Mycobacterium leprae, 

Грануломи – възпаление с акумулиране

на имунни клетки и патогени, които не

са елиминирани;

Липсва усещане за болка; отпадане на

части от крайниците поради хронични

наранявания



Туберкулинов 

кожен тест -

зачервяване и 

уплътняване на 

кожата 12-48 ч. 

след вътрекожно 

инжектиране на 

туберкулин.

Хистологично -

натрупване на

Ly и Maf.

ЗАБАВЕНА СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Туберкулинов

тест на Mantoux



КОНТАКТНА СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ
(контактен дерматит – след  48 ч.)

Екзема в резултат на 

свръхчувствителност към никел и бръшлян.


