
Клетъчно инженерство 

 
Лекционен курс – мултимедиен формат 

Доцент д-р Мариан Драганов 



Клетъчна Биотехнология 
 Лекционен курс – мултимедиен формат 

Доцент д-р Мариан Драганов  
 

• Дефиниция: 

• Методи и техники с чиято помощ могат да 
се модифицират или селектират клетки и да 
се разработят условия за отглеждане на 
клетки, които да се използват за различни 
изследователски проекти, диагностика и 
терапия на определени болести.  
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• Клетъчни 
култури- термин, 
с който се 
отбелязва, че 
еукариотни 
клетки се 
поддържат или 
култивират в 
условия in vitro.  



 
В процеса на култивиране, клетъчната култура може да увеличава 

своята численост или гъстота чрез митоза и клетъчно делене. 
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• Вирусни ваксини 

• Моноклонални антитела 

• Генетично модифицирани клетки и 
клетъчни продукти 

• Клетъчна терапия 
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• 1954 г. (Salk & Gori) Първата ваксина против полиомиелит (детски 
паралич) произведена и приложена на хора. Ваксината е била 
инактивирана форма, произведена in vitro в първични култури от 
бъбречни клетки на маймуна. 

• 1960 г. – FMDV ваксина ( 200 мил. дози)  
• 1963 г. Ваксина срещу дребната шарка – (WI-38) 
• 1964 – Ваксина срещу вируса на беса - (WI-38) 
• 1969 г. – Ваксина срещу заушки и рубеола 
• 1974 г. – Ваксини срещу варицела, CMV, кърлежов енцефалит 
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• Фирма Wellcome разработва едромащабен (8000 л) процес на 
култивиране на суспензионни клетки Namalwa (ракови В-
лимфобластоидни човешки клетки) за производство на алфа 
интерферон (Wellferon) през 1970 г.  

• През 1981 г. алфа интерферона получава одобрение, което е 
забележителна еволюция, по отношение на биотехнологията на 
животинските култури, като отвори възможност за използване и на 
други клетки за фармацевтичната индустрия освен ЧДК.  

• 1987. производство на моноклонални антитела – Orthoclone (1987), 
Myoscint (1989), Centoxin (1990), Oncoscint (1990), Reopro (1994) 

• 1987. Първият рекомбинантен продукт (tPA – activase/actilyse) 
• 1989. EPO (Epogen/ procrit/ Epoetin) 
• hGH (Saizen) HBsAg (GenHavac) 
• 1991. IFN (Roferon) 
• 1992. Factor VIII (рекомбинантен) Centoxin 
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•Моноклонални антитела  
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• Моноклоналните 
антитела (mAbs) - 
имат уникална 
специфичност и 
афинитет. 

•   
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• mAbs са продукт на 
клетки от един 
клетъчен клон. 

• Дефиниция: 

Клетъчен клон – 
популация от клетки, 
потомци на една 
клетка, получена чрез 
митоза. 

 



Приложение на mAbs 

• Научно-изследователски цели 
• Диагностика 
• Терапия 



Изследователски цели 
 

https://www.google.bg/url?url=https://www.flickr.com/photos/zeissmicro/8695004301&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwinu5eS7MzLAhVkz3IKHRwwDAU4FBDBbggtMAw&sig2=vSwSf9naVQ0oSmKxXPGJ9w&usg=AFQjCNFnBaBxa5bhqibrj5nP2TPIgZl8aQ
http://www.google.bg/url?url=http://www.microscopyu.com/staticgallery/fluorescence/mouseintestine2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwinu5eS7MzLAhVkz3IKHRwwDAU4FBDBbggnMAk&sig2=LwmAhpnDYRaQO5m1Fd-wNA&usg=AFQjCNGHEjWk2_6tunuDiI6YB2SOZfYZ-w
http://www.google.bg/url?url=http://www.cell.com/pictureshow/super-resolution&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjCjtjA88zLAhVn4XIKHXgdCQc4oAEQwW4INzAR&sig2=zzpCPly4qPhkM0QLOrg-zQ&usg=AFQjCNEVdlLF14ao46ApJAmjUv03g5dr_g


 
Диагностика 

 • Chlamydia trachomatis (Грам-отрицателна 
бактерия) – хламидоза. 

• Стрептококови инфекции –  

• Херпес вирус тип 1/2 –  

• Левкози, левкемии -  

• Анализ на тъкани за трансплантация  

• Хранителни алергени 

•  Диагностика на малки молекули: лекарства; 
токсини; хормони 

• Диагностика на СПИН чрез ELISA 

 



Диагностика 
• Диагностика на 

автоимунни болести 
като:  

• Доказване на АНА и 
АМА 

• Системен лупус 
еритематозус; 

• Синдром на Sjongren; 

• Смесени съеднително 
тъканни болести; 

• Полимиозити; 

• Дерматомиозити; 

• Автоимунни хепатити и 
др. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:DsDNA_antibodies.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:ANA_NUCLEOLAR_3.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:CENTROMERE.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:AMA_ANTIBODIES.jpg


Лечение  
 

 



Търговията с антитела 
• Най-бързо развиващият се сегмент на 

биофармацевтичния пазар. 65 млрд за 2012 г. 

• 5 лекарства с mAb са в топ 10 

• 1. AbbVie - Humira (adalimumab) 9, 285 млрд $ (артрити) 

• 2. Roche - Rituxan (rituximab) 7, 285 млрд $ (терапия на не-
Ходжкинова лимфома)  

• 3. Roche - Hereceptin (transtuzumab) 6, 397 млрд $ (терапия 
на рак на гърдата) 

• 4. Roche - Avastin (bevacizumab) 6, 260 $ (метастатичен рак 
на колона) 

• 8. Johnson & Johnson - Remicade (infliximab) 6,139 млрд $ 
(артрити). 
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• Техниката, чрез която се получават mAbs се 
нарича Хибридомна биотехнология.   
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• Хибридомна биотехнология за получаване 
на mAbs 

• Сливане (фузия) на антитяло-продуцираща 
В-клетка и миеломна (ракова) клетка. 

• При успешно сливане се получават 
хибридни клетки (хибридоми) – съдържащи 
генетичен материл от две клетки.  

• Ако тази клетка продуцира Abs тя може да 
се намножи и да служи като източник за 
добив на големи количества от това mAb.    
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Niels Kaj Jerne, Georges J.F. Köhler, Cèsar Milstein   
Нобелова награда за Медицина и физиология за 1984 г.  



 

http://www.google.bg/url?url=http://www.procedureswithcare.org.uk/intraperitoneal-injection-in-the-mouse/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwigvbH9z8zLAhVJn3IKHaU6CwQQwW4IFTAA&sig2=qi3npfaEMVg_n7MGrsBnSQ&usg=AFQjCNEVk28tbEubzKMqh7okAwdOJJDIyw
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•Стволови клетки 



Речник  

• ESC  -  ембрионални стволови клетки  
• Стволови клетки от възрастен организъм 
• iPSCs – идуцирани плурипотентни стволови клетки  
• Тотипотентни – могат да дадат появата на всички други клетъчни типове в 

организма. 
• Освен зиготата, тотипотентни са клетките получени след първите няколко 

деления.  
 

• Плурипотентни – могат да се развият във всички клетъчни типове на 
организма, с изключение на тези, формиращи амниотичната торба (сак) и 
плацентата.  

• Ранният ембрион е съставен главно  от такива клетки 
 

• Мултипотентни – могат да се развият в няколко типа клетки, близко свързани 
• Мултипотентните стволови кръвни клетки могат да се развият в различни 

типове кръвни клетки  



 



Стволови клетки  
Лекционен курс – мултимедиен формат 

Доцент д-р Мариан Драганов 

• Характеристики на Стволова клетка 

• 1. Притежава способност да се 
самовъзпроизвежда (чрез митоза) 
многократно във времето 

• 2. Клетките-потомци на тази клетка 
притежават потенциала да се 
диференцират и специализират в 
различни клетъчни типове  

 

 

 



            J. Thompson 



 



 Sir John Gurdon 
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• somatic cell nuclear transfer (SCNT) 
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Клониране 



Бантенг (Bos javanicus) Гаур (Bos gaurus) 

 

Robert Lanza  



山中 伸弥 Yamanaka Shin'ya 

• iPSCs – 
индуцирани 
плурипотентни 
стволови 
клетки, 

• 2006 г. 
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• Яманака използва  

• 4 транскрипционни 
фактора:  

• Sox2,  

• Oct4,  

• Klf4,  

• c-Myc 
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• През 2007 г първите съобщение за 
репрограмирането на човешки клетки до iPSCs . 

 

• S. Yamanaka (Kyoto University, Japan). Oct4, Sox2, 
Klf4, and cMyc  чрез ретровирусна система за 
въвеждане на гените 

 

• J. Thomson (Univerisy of Wiscocin-Medison) – 
въвеждат Oct4, Sox2, Nanog и Lin28 гените, чрез 
лентивирусна система 
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• iPSCs 
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• CRISPRs технологиите – редактиране на 
генома (редактиране на iPSCs) 
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CAR T-клетъчна терапия 



Michel Sadelain  
Memorial Sloan Kettering Cancer Center in  New York City  

• CAR T-клетъчна терапия (терапия с химерен 
Т клетъчен антигенен рецептор)  

• Вид лечение, за което се използват Т-клетки 
от пациент, които така се променят в 
лабораторни условия, че те да атакуват 
ракови клетки.  
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• химерен Т клетъчен 
антигенен рецептор) 
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• Првите CAR-T клетки бяха разработени през 
1989 г. в Израел от Gideon Gross и Zellig 
Eshhar  от Weizmann Institute.   
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• От Септември 2019 г. в САЩ е разрешена CAR T 
клетъчната терапия за лечение на раково болни хора.  

• Axicabtagene ciloleucel (YescartaR) 
• Tisagenleccleucel (KymriahR) 
• Тези два лекарствени продукта са създадени като 

автоложни продукти и са разработени за прицелване 
срещу CD19 антигена, който се експресира от повечето 
ракови В-клетки. 

• Двете лекарства са одобрени за прилагане на  пациенти 
с В-клетъчна лимфома, докато Kimriah е одобрена също 
така за деца и възрастни пациенти с остра лимфоидна 
левкемия.    
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• На етап клинични изпитания са различни 
CAR T-клетъчни терапии (автоложни и 
алогенни) за лечение на различни видове 
рак: различни субтипове левкемии и 
лимфоми, рак на мозъка, рак на гърдата, 
рак на белия дроб, мултиплена миелома, 
рак на овариума и др.  


