
ИМУНИТЕТ.  

ВРОДЕН ИМУНИТЕТ 

“Учение без разсъждение е безполезно,  

а разсъждение без учение - опасно.” 

професор д-р В. Сарафян, дм, дмн проф. д-р В. Сарафян, дмн 



Immunitas – освободен от задължения, 

привилегия; невъзприемчивост към 

инфекции 

ИМУНИТЕТ –  

естествено съществуващи в 
организма механизми, които го 

защитават от външни или 
вътрешни агенти и запазват 

имунологичната му хомеостаза. 

Обща имунология 

Клинична имунология 



1979 г. – едрата шарка е 
първата ликвидирана 
болест в резултат на 
ваксинация 

Variolla (smallpox) – едра 

шарка; Вирусна болест с 

кожен обрив, висока 

смъртност и заразност. 

Lady M. W. Montagu – 1717 г. 

Dr Emmanuel Timoni 

вариолация 



 GP at Berkeley 
 Angina pectoris, 

инфаркт на миокарда 
 Поведение на 

кукувиците 
 Миграция на птиците 
 Плезиозавър 
 Класификация на 

организмите 

Edward Jenner 

vaccinia virus, първата 

ваксина!, “баща на 

имунологията” 



Louis Pasteur 
 Стереохимия – 

винена киселина 
 Ферментация – 

бирена и винарска 
индустрия 

 Пастьоризация – 
млечна индустрия 

 Копринена буба – 
текстилна индустрия 

 1880 г., ваксина 
срещу холера у 
кокошките 
(атенюация) - време 



Louis Pasteur 
 Ваксина срещу антракс – 

атенюация - toC,  
 Ваксина срещу бяс –

атенюация - изсушаване; 
Jo Meister, мозъчен 
екстракт от  бясни зайци 

“баща на имунологията”  



Emil von Behring & 

Shibasaburo Kitasato, 1890 

г.  откриват антителата в 

серум от ваксинирани 

индивиди,  

1901 г. първата Нобелова 

награда по медицина 

Robert Koch - “баща на 
бактериологията”; 

всяко инфекциозно 
заболяване се причинява 
от конкретен микро-
организъм;  

1905 г. - Нобелова 
награда 

Най-много Нобелови 

награди в медицината 

има в областта на 

имунологията ! 



ИМУНИТЕТ 

Вроден имунитет 
(естествена резистентност, 

естествена невъзприемчивост) 

Придобит имунитет 
(адаптивен имунитет) 

Активно придобит 
- по естествен път 

- по изкуствен път 

Пасивно придобит 
- по естествен път 

- по изкуствен път 



1.Адаптивен (придобит) имунитет  

-  специфични АТ или  

- имунни клетки  

Особености – високо специфичен, бавен,               

с имунна памет 

2. Естествен (вроден) имунитет = естествена 
резистентност (невъзприемчивост) -  
 ЧЕЛНА ЛИНИЯ НА ЗАЩИТАТА ! 

Включва :  
1. Механични, химични и физиологични бариери; 

2. Фагоцитоза; 3. Възпаление;  
4. Разтворими и клетъчни фактори 

Особености – относително специфичен, бърз, без 
памет 



Активно придобит 

патоген 

Образуване на АТ 
след преболедуване Имунен 

индивид 

ваксинация 
убити или омаломощени 

патогени 

Стимулира се   

производството на АТ Имунен 

индивид 

По естествен път 

(боледуване) 

По изкуствен път 

(ваксинация) 



Пасивно придобит 

Имунен 

индивид 

Имунен 

индивид 

временен 
имунитет 

временен 
имунитет 

АТ през плацентата 

и кърмата 

имунизация 

По естествен път 

(трансплацентарно, 

трансколастрално) 

По изкуствен път 

(имунизация) 



ИМУНИТЕТ 

Вроден имунитет 
(естествена резистентност, 

невъзприемчивост) 

Придобит имунитет 
(адаптивен имунитет) 

Т-клетки 

В-клетки 

TCR 

BCR 
•Фагоцити – 

Neu, Maf, DC 

•Ba, Eo 

•NK-cells 

•Mast cells 

TLRs (toll-like receptors) 

PRP (pattern recognition receptors) 

епителни бариери 



Патоген-асоциирани структури - бактериални 

липополизахариди, 

пептидогликани, манани, ДНК, РНК.  

Рецептори (pattern-recognition 

receptors) - манан-свързващ лектин 

Лектини -  растителни и 
животински протеини, които 

служат като рецептори за 
олигозахариди  



TLR (toll-like receptors) 

•консервативни трансмембранни 

протеини – 20-29 АК 

1997 – Medzhitov 

•Drosophila – дорзо-вентрална 

ориентация, устойчивост към fungi 

•Еволюционна консервативност и 

хомоложност в растения и животни от 

всички класове! 

•"Das ist ja toll!"  

•Нобелова награда за 2011 год. 



Роля на TLR 

•Ембриогенеза и 

клетъчната адхезия 

•Първа линия на 

неспецифична защита 

срещу патогени чрез 

разпознаване на 

структурно 

консервативни мотиви 

•Регулация и на адаптивния 

имунен отговор – хронично 

възпалeние, автоимунитет? 
Перспективи 

Създаване на терапевтични 

средства от нова генерация  



1. 

 

Механични бариери 

Химични фактори 

Физиологични механизми 

 



Фагоцитоза - процес на поглъщане и 
разрушаване на навлезли в организма чужди 
агенти от специализирани клетки.  

Иля Мечников (Нобелова награда) – Maf съществуват 
още от раждането и атакуват директно чужди 
агенти без необходимост от предварително 
запознанство с тях. 

  2. 

1908 г. - Нобелова награда 

заедно с Paul Erlich 

Мечников “баща на 

клетъчната теория 

на имунитета”,  

Еrlich – “баща на 

хуморалната 

теория”  



Maf съществуват независимо от наличието на 

инфекциозен причинител; антителата възникват 

само при проникнал вече агент! 

Maf имат две основни роли във вродения имунитет : 

 осъществяват фагоцитоза; 

 отделят разтворими медиатори (цитокини), които 

подпомагат възпалението. 

Maf 



 

Макрофаги - първи посрещат патогените и ги 

разпознават, разграждат и унищожават без 

помощта на имунната система. 

Разпознаването се осъществява чрез 

мембранни рецептори върху Maf, които 

свързват повърхностни патоген-асоциирани 

структури.  

 Maf имат две основни роли във вродения 

имунитет :  

 осъществяват фагоцитоза; 

 отделят разтворими медиатори (цитокини), 

които подпомагат възпалението 



Фагоцитозата завършва с: 

 Пълно разграждане на  погълнатия чужд 
агент 

 Непълно разграждане – антигенна 
преработка (antigen processing) 

 

ФАГОЦИТОЗАТА Е: 

 Неимунна - фактор на вродения имунитет 

 Имунна 

• подпомага се от елементи на имунната защита; 

• засилва се под действие на различни фактори 

(опсонини) и така се улеснява поглъщането на 

чуждия агент (опсонизация).  



Опсонизация - 

покриване на 

патогени с белтъци, 

улесняващи 

фагоцитозата им.  

 

Опсонини са АТ, 

съставки на 

комплемента и 

някои белтъци. макрофаг 



Възпаление -  защитна  реакция, 

предизвикана от ендогенни или екзогенни 

фактори.  

     Симптоми: rubor, tumor, calor, dolor и 

загуба на функция. Инициира се от 

реакцията на Maf  към патогените. 

 

  3. 

Промени в кръвоносните съдове : 

  разширяване на диаметъра (вазодилатация);  

  експресия на адхезионни молекули;  

  увеличена пропускливост (пермиабилитет). 



извън- 

клетъчни 

течности 

Бактериите 

активират 

Maf към 

производство 

на цитокини. 

Разширяването на  

кръвоносните съдове 

и повишената им  

пропускливост  

причиняват 

зачервяване, 

затопляне и 

подуване. 

Възпалителни 

клетки 

мигрират в 

тъканите, 

освобождават  

медиатори,  

причиняващи 

болка и нарушена 

функция. 



 доставя 
допълнителни 

ефекторни 
молекули 
(клетки и 

цитокини) в 
огнището на 
инфекцията с 

цел да се ускори 
унищожаването 
на патогените 

 

Функции на възпалителната реакция:  

 

 осигурява физическа бариера за ограничаване 
разпространението на инфекцията  
  ускорява възстановяването на увредените тъкани 
(неимунологична функция) 



Система на комплемента - комплекс от 

плазмени белтъци с ензимна функция, които се 

активират последователно на каскаден принцип.  

Участва в: 

 - опсонизацията 

 - възпалителната реакция 

- “маркира” патогените за по-нататъшно 

разрушаване от фагоцитите (цитолиза) 

 4. 
Разтворими фактори на вродения имунитет 
 

4.1. 



Цитокини - нискомолекулни разтворими 

белтъци - медиатори в имунната система и 

между нея и други органи и системи. Клетките 

възприемат “сигналите” на цитокините чрез 

специфични за тях рецептори.   

Цитокини са:  
Интерлевкини – ILs;  

Интерферони - IFN-,,; 
 Колонио-стимулиращи фактори – CSFs;  
 Тумор-некротизиращи фактори – TNF;  

  Трансформиращи растежни фактори – TGF. 

4.2. 



Остро-фазови белтъци 
 - повишават  устойчивостта на организма към 

инфекция 
- ускоряват възстановяването на увредените тъкани 
- свързват се със структури на бактериалната стена 

- опсонизират АГ 
- активират комплемента 

Такива са: 
 компонентите на комплемента  

  С-реактивен протеин (залавя се за липополизаха-
риди по бактериалната стена) 
 протеиназни инхибитори 

  белтъци на кръвосъсирването  
  манан-свързващ лектин  

  сърфактанти А и D 

4.3. 


