
АНТИГЕНИ.

Характеристика и класификация

“Учение без разсъждение е безполезно, 

а разсъждение без учение - опасно.”

проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн



АНТИГЕН - Antigen = antibody generator –

всяка молекула с ендогенен или екзогенен 

произход, която може да се свърже със 

специфично АТ или лимфоцитен рецептор 

(високо-молекулни вещества - над 10 kDа). 

Белтъци, въглехидрати, липиди, нуклеинови 

киселини

Eпитоп – участък от молекулата на АГ (5-6 AK),

който се разпознава от АТ (паратоп) или от

лимфоцитен рецептор



Разпознаване на епитопи от:

- АТ

- TCR

- BCR

АТ разпознават 

конформационни 

епитопи (3-4 АК или 5-6 

захарни остатъка)

ТCR – линейни АК

последователности

Високомолекулни АГ –

мултиепитопни!



Толероген – молекула, която се разпознава от имунната 

система, но тя е генетично програмирана да не отговаря! 

При пробив в толерантността – се превръща в алерген или в 

автоантиген!

Хранителни алергии



ХАПТЕНИ - нискомолекулни органични съединения, 

които не са АГ, но могат да станат такива, ако са свързани 

ковалентно с високомолекулен носител. 

Не могат сами да индуцират ИО,  но могат да се свързват с

продуктите му – АТ и имунокомпетентни клетки. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АНТИГЕНА

1. чуждородност

2. специфичност

3. антигенност

4. имуногенност



Чуждородност - продукт на чужд генотип

или на променена собствена генетична
информация (мутации, старост) .

Имунните клетки се “обучават” да разпознават
свое-несвое през ембрионалния период!

Задбариерни органи (имунологично

привилегировани зони) - бяло мозъчно

вещество, очна леща, тестиси, щит. жлеза,
надбъбречни жлези



Имунологично привилегировани зони:
(присаждане на тъкани без последващо отхвърляне)

 извънклетъчните течности не навлизат в 
лимф. съдове и Ly не попадат в тези зони; 

 локални цитокини (TGF-) напускат зоните 
заедно с автоАГ и предотвратяват 

разрушителен ИО;

 клетките им експресират Fas-лиганд, който 
се свързва с навлезли Т-Ly, носещи Fas-

рецептор (апоптоза на Ly).
Могат да индуцират автоимунни заболявания.
Могат да бъдат атакувани от имунната 

система, ако някъде другаде в организма има 
вече активиран ИО.



Автоимунни заболявания
СИМПАТИЧНА

ОФТАЛМИЯ

Ophtalmia sympathica

Louis Braille

Мултиплена склероза -
myelin basic antigen



2. Специфичност - определя се от 

епитопите.

Валентност на АГ - брой различни молекули 

АТ, които се свързват едновременно с епитопите 

на АГ.
Валентността на АГ е почти винаги по-ниска от броя на 

епитопите му поради пространствени взаимодействия

и конкуренция между АТ за свързване със сходни 

епитопи. 

Мултивалентни АГ - съдържат повече от два 

еднакви епитопа. 

Поливалентни АГ - много, но различни 

епитопи.



Малък АГ с 2 епи-

топа,Val=2

Среден АГ с 6 епи-

топа,Val=6

Голям АГ с 10 епи-

топа, Val=8



Антиген-свързващ участък (паратоп) на АТ -
структурата му е напълно комплементарна на тази 

на епитопа.

Специфичността на АГ не е абсолютна.



Кръстосана реактивност - свойство на ефекторните 

молекули (АТ или клетки) да реагират с две или повече 

различни молекули, имащи само някои сходни епитопи.

Полиспецифично 

свързване на АТ



3. Антигенност - способност на АГ да 

взаимодейства в различна степен с произведе-

ните срещу него АТ и имунни клетки;

- израз на силата на предизвикания ИО;

- определя се от количеството на АТ и 

ефекторни клетки, произведени срещу даден 

АГ.

Белтък с 20 различни АК? ДНК с 4 различни 

бази?

Имунодоминантни епитопи - с най-висока 

антигенност.



4. Имуногенност - свойство на АГ да 

предизвиква специфичен, силен и траен ИО; 
способност на АГ да индуцира възникване на

паметни клетки.

Имуногенност = (степен на чуждородност) х 

(химична структура) х (молекулна маса)

 начин на въвеждане и доза

► Силна антигенност, слаба имуногенност –
дизентерийни бактерии

► Силна имуногенност – вируси на детските 
шарки (доживотен имунитет)



Естествени АГ - генетично детерминирани

високомолекулни съединения в клетките и в

биологичните течности на всеки жив организъм;

представляват АГ за други индивиди от същия или

от друг биологичен вид.

❖ Хим. състав - белтъци, нуклео-, глико- и
липопротеини, поли- и липополизахариди.

❖ Локализация - секретирани, клетъчно
свързани.

❖ Видов произход –

автоантигени (естествени, потенциални);

алоантигени;

ксеноантигени (АГ-мимикрия).



❖Клетъчен произход –

клетъчно-,

тъканно-,

органно-специфични

❖ Връзка със заболявания –

болестно-асоциирани;

туморно-асоциирани.

❖ Етап на поява –

стадийно-специфични;

онкофетални.


