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ИМУННА СИСТЕМА

Система от лимфоидни органи, в които 
лимфоидните клетки се
зараждат (генерират)

размножават (пролиферират) и  
узряват (диференцират)

• разположени из цялото тяло
• функционират координирано
• капсулирани органи 
• дифузни струпвания на лимфоидна 

тъкан





Всички Ly, напускащи централните  лимф. 
органи, са наивни (девствени) Ly - те  никога 

не са се срещали с АГ и никога не са 
отговаряли на АГ-стимул. Тези от тимуса – 

наивни Т-Ly, а от костния мозък – наивни В-Ly.
Наивните Ly мигрират от първичните 

лимф.органи до вторичните, където при среща 
с АГ биват “арестувани”, пролиферират и се 

диференцират в ефекторни Ly.

І. Първични (централни) лимфоидни 
органи --  производство (лимфопоеза), 

пролиферация и диференциация (узряване) на 
лимфоидните клетки без наличие на АГ.



ІІ. ІІ. Вторични (периферни) лимфоидни Вторични (периферни) лимфоидни 
органиоргани  - средата, в която зрелите Ly 

взаимодействат по между си и с АГ; осъществява 
се специфичен ИО спрямо определен АГ. 

Лимфоидните клетки непрекъснато 
рециркулират между кръвта и лимфата и 
произвеждат специфични молекули:
антитела (АТ)антитела (АТ)
рецепторирецептори 
разтворими медиаториразтворими медиатори (лимфокини)
Лимфа - извънклетъчна течност, която се 
произвежда непрекъснато чрез филтрация от 
кръвта.

Лимфоидните клетки непрекъснато 
рециркулират между кръвта и лимфата и 
произвеждат специфични молекули:
антитела (АТ)антитела (АТ)
рецептори рецептори 
разтворими медиаториразтворими медиатори  (лимфокини)
ЛимЛимфафа  - извънклетъчна течност, която се 
произвежда непрекъснато чрез филтрация от 
кръвта.



ЛИМФОЦИТНА ЦИРКУЛАЦИЯ 
между кръвта и лимфата

• Ly се зараждат в костния мозък 

чрез кръвоносната в лимфната

система система

в периферните тъкани

Лимфата се движи от периферията към 
сърцето (дублаж на венозната система)!

Тя съдържа Ly и се събира в голям лимфен съд ductus 
thoraciсus - успореден на аортата, влива се в               
v. subclavia sin. Така Ly от периферията се връщат 

обратно в кръвта - рециркулация.
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Лимфата и Ly
се връщат в кръвта през

 ductus thoracicus

Наивните Ly навлизат 
в лимфните възли 

чрез кръвта

АГ от зоните на инфекция достигат до лимф. възли през 
лимф. съдове

периферна
инфектирана

тъкан

Ly-възел

1.

2.

3.



Пренатален 
(ембрионален) период
Първични лимф.органи -
жълтъчно мехурче, 
ч.дроб и слезка, костен 
мозък и тимус

Постнатален период
Първични лимф.органи -
костен мозък и тимус
След пубертета – главно 
на В-кл. в к.мозък на 
плоски кости 
(стернум, ребра, таз)



І.1. КОСТЕН МОЗЪК

Костен мозък
  (мезенхим на жълт.мехурче,

фетален черен дроб)

Tr Er

Лимфоиден ред Миелоиден ред

лимфоцити Maf

гранулоцити



I.2. Bursa Fabricii
BB-Ly - Bone marrow, Bursa



І.3. ТИМУС - лимфо-епителен орган, съставен от 
мигрирали костно-мозъчни стволови лимфоидни клетки 
и от нелимфоидни клетки (непрекъснато взаимодействие)

• кортикална 
(корова, 
периферна) зона
• медуларна 
(сърцевинна, 
централна) зона, 
инфилтрирана 
от Т-Ly

тимус

медула

кортекс

епителни
клетки

T-Ly с костно-
мозъчен произход

епителни
клетки

дендритни кл.
с костномозъчен 

произход

Maf с костно-
мозъчен произход

Епит.кл. – тимозин и 
тимопоетин + IL-7 – 
узряване на Т-клетки



 тимус-зависими (TD) и независими (TI) АГ

инволуция 
след пубертета 
(апоптоза-98%)

новородени мишки
тимектомия

имунен дефицит

новородени деца - 
 синдром на DiGeorge

 възрастни –
Т-клетъчен имунен дефицит 

Тимус – школа за обучение на “свое-несвое”; 
Мигриралите клетки не са само “пътници”!

Тимектомия -  атрофия на пол.жлези и потискане на хипофизата



ИМУНОДЕФИЦИТНИ БОЛЕСТИ
вродени 

- придобитият имунитет напълно липсва; 
- смърт  в ранна детска възраст; 

- в по-леките форми индивидите живеят, но боледуват 
много често. 

DiGeorge синдром

придобитипридобити  - СПИН



ВТОРИЧНИ ЛИМФОИДНИ ОРГАНИ
 

системни органи (лимфни възли, слезка)
 различна локализация и форма
 променливи динамични структури 
 сходно устройство - капсула, кортекс и медула, В- и 
Т-зависими зони, лимфни фоликули
 сходна функция 
- залавят АГ от местата на инфекция
- място за производство на АТ или на АГ-специфични 
Т-клетки и генериране на  придобит ИО

  мукозно-асоциирана лимфоидна тъкан 
(МАЛТ)
 кожна имунна система



Вторични лимфоидни органи

• Аферентни лимфни 
съдове  навлизат през 
кортекса и внасят 
лимфа от тъканите - 
наивни (девствени) Ly, 
АГ и АРС 

• Еферентен лимфен 
съд  излиза от медулата 
и изнася лимфа

ІІ.1.
Лимфни възли

Функция - механично и биологично филтриране 
на АГ; имунен отговор спрямо АГ, идващи през 

кожата и  тъканите; лимфаденомегалия. 

аферен-
тни Ly-
съдове

пара-
кортекс 
(T-Ly)

герминативен 
център

еферен-
тен

Ly-съд

артерия
вена

медуларни
Maf и Pl



Вторични лимфоидни органи

• капсула,кортекс, 
паракортекс и медула

В кортекса  - В-Ly и Вm-
клетки, организирани в 
Ly-фоликули; 
герминативен център

В паракортикални зони - 
Т-Ly и FDC; улавяне, 
преработка и пред-
ставяне на АГ на Т- Ly

В медулата - Т-,В- Ly, Pl, 
АТ, Maf 

ІІ.1.
Лимфни възли

аферен-
тни Ly-
съдове

пара-
кортекс 
(T-Ly)

герминативен 
център

еферен-
тен

Ly-съд

артерия
вена

медуларни
Maf и Pl



малки, 
неактивни 

В-Ly

лимфен възел

фоликулни 
дендритни клетки

ГЕРМИНАТИВЕН ЦЕНТЪР

пролифера-
ция на В-Ly

производство 
на паметни 
клетки и Pl

свързване на 
ФДК с АГ



Вторични лимфоидни органи

•   Капсулиран орган, изграден от 
червена  пулпа и разпръсната сред 
нея бяла пулпа; не е свързан с 
лимфните съдове, приема АГ от 
кръвта

• Червена пулпа  - отстранява 
дефектни или остарели Er и Tr 
(Маf); резервоар за кръвни клетки 
при спешност 

• Бяла пулпа - лимфоидна тъкан,Т-
зависима (периферна) и В-
зависима зони  

• Функции
Физиологична –  филтрираща, 

резервоар на 25% Ly
Имунна –  хуморален ИО, срещу 

кръвни АГ

спленомегалия, спленектомия

ІІ.2.Слезка

трабекуларна
артерия

червена пулпа
капсула

бяла пулпа

СЛЕЗКА

НАПРЕЧЕН СРЕЗ
бяла пулпа

НАДЛЪЖЕН СРЕЗ
бяла пулпа



ІІ.3. МАЛТ (мукозно-асоциирана лимфоидна тъкан) 
- некапсулирани струпвания от лимфоидна тъкан и 
разпръснати лимфоцити. 

Включва : 
тонзили

  апендикс
  лимфоидни струпвания в носоглътката (NALT, 

Waldeyer’s ring)
 в дихателната система (бронхо-АЛТ = BALT)

  в чревния тракт (чревно-АЛТ = GALT) 
  в пикочо-половата система. 

• Чревно-асоциирана лимфоидна тъкан Чревно-асоциирана лимфоидна тъкан -- представена 
главно от В-Ly, организирани във фоликули. Т-Ly са 

разположени между тях. 
АГ навлизат през специализиран епител, изграден от 

т.нар. М-клетки (multifenestrated, multifold).



МАЛТ

М-кл. са разположени 
между ентероцитите, в 
близост до субепител-

ните Ly и дендритни кл.

M-кл. поглъщат АГ чрез пиноцитоза в малки 
мехурчета и го транспортират до субепителните 
тъкани чрез  трансцитоза. B-Ly във фоликулите 
секретират IgA. Епит. кл. чрез TGF-beta 
стимулират продукцията на IgA.

Функция - предпазва от АГ, 
навлизащи директно през 
епителните повърхности

чревен лумен
М-клетки

чревна стена

М-клетка

Ly



Лигавичен (мукозен) имунитет и лигавични 
ваксини

Ваксинация на едно място в лигавиците води до имунитет и в
други места  поради миграцията на лимфоцитите до други 

мукозни тъкани



ІІ.4. Кожна имунна система 
Епидермис - Епидермис -  Т-кл. CD8+, Лангерхансови клетки – 

фагоцитират, мигрират до регион. лимф.възли
Дерма – Т-кл. CD4+, Maf, DC



СЪДБА НА АНТИГЕНА
Локален ИО Системен ИО

АГ лигавици МАЛТ

храносмилателна/дихателна с-ми

АГ кръв  слезка

      АГ кожа и тъкани    регионални 
Ly-възли

►

►

►
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