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Главен комплекс на тъканна 
съвместимост (МНС). 

Представяне на антигена. 
Клетъчни взаимодействия при 

имунния отговор. 



• HLA-B*35 алел се свързва с бързата 
прогресия на симптомите на СПИН 

• HLA-DRB1*1302 алел корелира с 
резистентност към съответния тип малария 
и инфекции от хепатит В. 



• Вродени и 
придобити имунни 
отговори 
ВИО се активират 
директно от 
патогени и 
защитават 
организма от 
инфекции.  

• У гръбначните, 
патогени заедно с 
ВИО, които те 
активират, 
стимулират ПИО.  



Двата главни класа придобити имунни отговори 



Клетки участващи в имунния отговор 

• Лимфоцити  

• Антиген-представящи клетки 

• Помощни клетки 



• Подготовката на имунния отговор изисква 
взаимодействие на три основни типа 
клетки: Т-лимфоцити, В-лимфоцити и 
антиген-представящи клетки.  

• Взаимодействащите клетки си сигнализират 
както чрез пряк контакт (активирането на Т-

лимфоцит при свързване на Т-клетъчния му рецептор 

с Ag + MHC), така и паракринно (като паракринни 

сигнали в имунната система служат протеини, 

наречени цитокини).  
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 Цитокин             Източник                                Основни функции 

• IL-1          Различни                  Индуцира възпаление,  

•                                                     Стимулира пролиферацията на Тh -клетки  

• IL-2         Th клетки                   Стимулира T- и B-клетъчна пролиферация 

• IL-4         T клетки                     Индуцира превключване на класа в  
          В клетки от клас IgM  към  клас IgG; 

•                                                     Потиска активността на възпалителни   
                          цитокини  

• IL-5        Th клетки                    Стимулира диференциацията на В-клетки  

• IL-10     T кл., Макрофаги      Инхибира активността на  макрофаги;  

•                                                     Потиска активността на възпалителни   
                          цитокини  

• IFN-        Th клетки , CTLs        Индуцира експресията на МНС в АРС, 

•                                                     Активира NK клетки  

• TNF-α      Различни                  Индуцира възпаление; активира            
                          производството на NO в макрофаги 

• GM-CSF    Th клетки, CTLs      Стимулира растежа и пролиферацията на    
                                           гранулоцити и макрофаги 



 

• Антиген-представящи клетки – АПК (на англ. antigen 
presenting cells-АРС ) 

• Маккрофаги – произлизат от миелоидния ред при 
хемопоеза (моноцити и тъканни макрофаги) 

• Дендритни клетки – професионални АПК. Голяма група 
клетки, произлизащи от обща клетка-предшественик в 
костния мозък.   

• В-клетки – те нямат фагоцитираща активност, но могат да 
свързват и представят на Т-клетките нискомолекулни 
антигени, специфично свързани към техните повърхностни 
рецептори.  
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• Когато ДК се активират по време на инфекция те променят:  

• своята форма; 

• поведение за мигриране; 

• увеличават количеството на МНС протеините, които показват на 
своята повърхност; 

• активират своите антиген-представящи пътища; 

• стартират производството на повърхностни ко-стимулаторни 
протеини; 

• стартират производството и секрецията на цитокини (включително 
хемокини).  
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• MHC протеините се кодират от голям генен 
комплекс наречен – major histocompatibility 
complex (МНС). 

 
• МНС се експресират от клетките на всички висши 

гръбначни животни 

 

• У мишка са наречени Н-2 антигени (histocompatibility -2 
antigens) 

 

• У човека HLA (human leucocyte-associated antigen) 



Приблизително 20 различни гена се характеризирани, 
повечето от които са силно полиморфни. Идентифицирани 

са над 7000 алела на МНС гените.   



Човешките АРС могат да 
представят голям брой пептиди.  

Горна схема. Схематичен модел на 
различни МНС молекули от клас I, 
които човек може да притежава. 
Този клас МНС протеини се кодира 
от голям брой гени като три от тях 
са представени с голяма брой 
алели.  В този конкретен пример, 
индивидът е хетерозиготен по HLA-
A, B и C локуси, а е хомозиготен по  
HLA-E, F и G локуси, което му 
осигурява общо 9 различни MHC 
клас I молекули.    

Долна схема. Схематичен модел, 
който показва различните пептиди, 
представени от протеина, който е 
кодиран от един МНС алел.   
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МНС комплекси – молекулна структура и организация  
 



Модел на браздата на MHC клас I и MHC клас II 
протеини, в която се разполага антигена като пептид 
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Антиген представяща клетка, която преработва и 
представя протеинов антиген под формата на пептид, 

който е  включен в браздата на МНС клас I 



Антиген представяща клетка, която преработва и представя 
антигена под формата на пептид, който е  включен в браздата 
на МНС клас II 
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Клас I МНС протеини – главно представя чужди пептиди на Тс 
лимфоцити 
Клас II МНС протеини – представя чужди пептиди на Th- клетки и 
регулаторни Т-клетки  

 
 



TCR и асоциирания с 
него CD3 комплекс. 
Всички CD3 полипептидни 
вериги , с изключение на  
(зета) веригите имат 
екстрацелуларни Ig-подобни 
домейни и съответно са в 
състава на Ig суперфамилия. 
В резултат от активацията на 
TCR интрацелуларните 
домейни на CD3 бързо се 
фосфорилират по 
тирозинови остатъци, които 
служат като докуващи места 
за интрацелуларни сигнал-
трансдуциращи протеини 



Активация на Т-лимфоцитите.  
Клетъчен имунен отговор 

• Т-лимфоцитите, които още не са участвали в 
имунен отговор, се наричат нестимулирани 
или девствени (наивни).  

• Те не са недиференцирани и когато напускат 
тимуса са напълно имунокомпетентни и 
експресират CD4+или CD8+, което значи, че са 
детерминирани да станат съответно Тh- или 
Тc-лимфоцити. 

• Нестимулираният Т-лимфоцит има нужната 
квалификация, за да участва в имунен отговор, 
обаче е в състояние на покой.  



• CD (cluster of differentiation; CD-антиген).  

• Степента на диференциация на незрелия Т-
лимфоцит се съпровожда с експресията на 
определени CD-антигени, които служат като 
молекулни маркери за разграничаване на 
клетъчни субпопулации (субклонове) 

• Например:  

• CD3 се появава в късните етапи на диференциация на всички 
Т-клетки. 

• CD4 и CD8 се експресират от зрели регулаторни и 
ефекторни Т-лимфоцити.  

 



• Всеки Т-лимфоцит има CD4 или CD8 
молекула 

•  Th са CD4+Т-лимфоцити 

•  Tc са CD8+ Т-лимфоцити   
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CD 8 взаимодейства с МНС 
протеини клас I 
  
 
CD4 и CD8 са ко-рецептори – 
допълнителни рецептори, които 
имат пряка роля в активирането на Т-
клетки, чрез генериране на техни 
собствени вътреклетъчни сигнали  

 
 CD4 взаимодейства с МНС 
протеини клас II 
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Събития свързани с трансдуцирането на сигнала, 
които се инициират от свързването на комплекси: 

пептид – МНС за TCRs.  





Две стратегии за убиване на прицелни клетки от ефекторни 
Тс-клетки 



Хелперни Т-клетки 

 

• Ефекторни хелперни Т-клетки активират 
други клетки на естествената и придобита 
имунни системи     
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• Тh клетките са доказани като най-важните 
клетки на придобития имунитет.  

• Те са необходими за почти всички ПИО. 

• Те помагат на: 

• - активирани В-клетки да секретират Ат; 

• - макрофаги да разрушават погълнатите патогени;  

• - Тс клетки, за да убият прицелни клетки; 

• - ДК да активират наивни Тс-клетки по-ефективно.  
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Диференциация на 
наивни Тh-клетки в 
ефекторни Th1- и 

Th2-клетки в 
периферен 

лимфоиден орган 
 

Природата на 
активираната ДК и 

характеристиките на 
патогена, който я 
активира, главно 

определят кой тип 
ефекторна Тh-клетка 

ще се развие  
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Диференциацията на ТН1-клетка и активация на 
макрофаг.  



Стимулиране на Т-клетки чрез IL2.  
Този модел може да се приложи за хелперни и цитотоксични Т-клетки. 

Комбинацията от пептид – МНС комплекси и ко-стимулаторен В7 протеин (В7-1 
или В7-2, също наричани CD80 и CD86) върху активирани ДК помага да се 

стимулират почиващи Т-клетки, след което те експресират високо-афинитетни 
рецептори за IL2 и секретират IL2. Свързването на интерлейкина с неговия 
рецептор помага за стимулиране на Т-клетките да пролиферират и да се 

диференцират в ефекторни клетки.  



• Щом като започне развитието на ефекторни Th 
клетки от тип Тh1 или от тип Тh2, това потиска 
диференциацията на другия тип Тh-клетки.  

• IFNg произведен от Тh1-клетки инхибира 
развитието на Тh2-клетки, докато IL4 и IL10 
произведени от Тh2-клетки инхибира 
развитието на Тh1-клетки.  

• Щом като отговорът е вече осъществен, той 
усилва първоначалния избор чрез неговите 
ефекти върху отговора на другите Т-клетки в 
съседство.            
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• Наивните хелперни Т-клетки биха могли да се 
развият също така в трети тип ефекторни 
клетки, наскоро описани като Тh17-клетки, 
понеже те секретират провъзпалителен IL17.  

• Тh17-клетките помагат в защитата срещу 
екстрацелуларни патогени, но те също играят 
важна роля при много автоимунни болести.  

• Тh17-клетки се развиват когато наивни Тh-
клетки се активират от Аг в присъствие на TGFb 
и IL6.        
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• фагоцитирана частица  

 

 

• дендритната клетка 

 

 

• периферен лимфоиден орган 

 

 

• антигени в комплекс с МНС клас I или МНС клас II  

 

 

• активиране на Тh- лимфоцити  



• В-лимфоцитите разпознават антигена в 
нативния му вид, поради което не се 
нуждаят от антигенно представяне от типа, 
описан за Т-лимфоцитите.  
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• Активацията на В-лимфоцитите зависи от 
типа на антигена.  

• Някои антигени – полизахариди и 
липополизахариди, са тимус-независими.  
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Крайно диференцирана, ефекторна В клетка  

В-лимфоцитът губи 
имуноглобулиновите 
рецептори по 
мембраната си, но 
стартира синтезата и 
секрецията на 
разтворими антитела. 
Продължителността на 
съществуване и 
функциониране на 
такива плазмени клетки 
е от няколко дни до 
няколко седмици.  
За тях не е наложително 
да напускат органа – Ат 
дифундират надалече.  



• Активиран В-лимфоцит 

 

•                 

• Пролиферация (клон)            

 

 

• Диференциация (плазмени клетки) 

 

 

• Секреция на  IgM-антитела 
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Активация на В-лимфоцити.  
Хуморален имунен отговор 

 

 

• Периферните лимфоидни органи съдържат 
многобройни нестимулирани В-лимфоцити, 
снабдени с IgM- и IgD-рецептори.  

 

• Разнообразието им е толкова голямо, че се очаква 
за всеки възможен проникнал антиген да има 
поне няколко В-клетки, които да го разпознаят и 
свържат.  



• Активацията на В-лимфоцитите зависи от 
типа на антигена.  

• Някои антигени – полизахариди и 
липополизахариди, са тимус-независими.  

 



• Антиген-зависимото диференциране на В-
лимфоцитите включва процес, наречен 
“превключване на класа”.  

• Това е изборът: кой клас имуноглобулини 
ще се секретира?  

• Регулацията на процеса се определя от  
интерлейкините продуцирани от Тh-
клетката  



• Придобитият имунитет (ПИ) е специфичен, 
защото имунният отговор се “развива" след 
проникването на патогена. 

• Втори важен аспект за ПИ е неговата сила. 
Тя се определя от това, дали даденият 
патоген вече е познат на имунната система. 



Обобщение 

• Повечето Т-клетки разпознават пептиди, а не 
други молекули. 

• Т-клетките разпознават линейни пептиди, а не 
конформационни детерминанти на 
протеинови антигени. 

• Т клетките разпознават антигени, асоциирани 
с клетка, а не разтворими антигени. 

• CD4+ и CD8+ T клетки преференциално 
разпознават антигени съответно от 
екстрацелуларното обкръжение и цитозолния 
пул. 


