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• Антиген – Antigen – antibody generator 

• Вещества с молекулна маса над 10 000 D, 
които индуцират имунен отговор.  

• Съкратено изписване – Аг (англ. Ag) 



 

 

• Аг са екзогенни по произход – чужди за 
организма, намират се извън него или са 
ендогенни по произход – променени 
собствени структури на организма    

 



Епитоп(и) – малки 
участък(ци) от молекулата 

на антигена, с които 
взаимодействат съответните 

Ат или рецептори по 
повърхността на Т-клетките. 

синоними:  
антигенни детерминанти, 

антитяло-свързващи 
участъци 

 
 



 
Валентност на АГ – брой различни АТ, които се свързват 
едновременно с епитопите на АГ 
 
Мултивалентен Аг –  

притежава много различни  епитопи  

 

 

 

 

Поливалентен Аг - притежава един  

епитоп, който се повтаря многократно. 

 

 

 



 

• Антитяло (Ат/Ab)– глобуларен 

протеин (имуноглобулин), произвежда се от 
плазмена клетка, който взаимодейства с 
антиген.  

 



 
Тази част на Ат, която 
свързва епитопа на Аг се 
нарича паратоп или  
антиген-свързващ 
участък 

 

 

 





• Характеристики на Аг: 

• Чуждородност 

• Специфичност 

• Антигенност 

• Имуногенност 



• Чуждородност – Аг са продукт на чужд 
генотип или променена собствена 
генетична информация 

• Променени настъпили в собствени на 
организма клетки, в резултат на мутация, 
водещи до експресия на непознати за 
имунната система Аг ( туморни клетки).   



• Екзогенни антигени – Аг, които постъпват в 
тялото отвън, чрез вдишване, хранене или 
инжекция.   

 

• Някои Аг започват като екзогенни и после 
стават ендогенни (например, 
интрацелуларни вируси). 
Интрацелуларните Аг могат да бъдат 
отново освободени при разрушаване на 
инфектираната клетка.  



 

 

• Ендогенни антигени – генерират се в 
първоначално нормални клетки като 
продукт на нормалния клетъчен 
метаболизъм или поради вирусна, или 
бактериална инфекция.  



• Имунокомпетентните клетки се обучават да 
разпознават свое – несвое през 
ембрионалния период. 

• Задбариeрни органи – тестиси, щитовидна 
жлеза, очна леща, надбъбречни жлези, 
бяло мозъчно вещество) 



 

 

• Антигенна специфичност – способността на 
клетките на гостоприемника да разпознават 
Аг специфично като уникална молекулна 
особеност и да го отличават от други с 
изключителна прецизност.   

• Определя се от наличието на епитопи. 



• Специфичността на Аг не е обсолютна – Ат 
може да се свърже не само с епитопа, 
предизвикал образуването му, но и с други 
сходни по структура.  

• Кръстосана реактивност – свойството на Ат 
да реагира с различни Аг със сходни 
епитопи.  

• Антигени, които реагират кръстосано с едно 
и също Ат притежават сходни епитопи 

 



• Антигенност – способността на Аг да 
взаимодейства в различана степен с Ат и 
имунни клетки 

• Израз на предизвикания имунен отговор 

• Определя се от количеството на Ат и 
ефекторните клетки, произведени срещу 
даден Аг. 

• Имунодоминантни епитопи – 
характеризират се с най-висока 
антигенност.  

 



• Имуноген – специфичен тип антиген. Той 
може да предизвика ПИО, ако се 
инжектира.  



• Имуногенност – свойството на Аг да 
предизвиква силен и траен имунен отговор. 

• Изразява се в способността на Аг да 
индуцира образуване на паметни клетки.  

• Силен Аг – силен имуноген! 

• Дизентерийни бактерии – пример за силна 
антигенност, но слаба имуногенност  

• Пример за висока имуногенност – вирусите 
на детските шарки, и бактерия на коклюша. 



• Имуногенност 

• Химична природа: 

• По-голяма молекулна маса – по-висока 
имуногенност.  Повечето макромолекули са 
имуногенни. 

• Протеини, гликопротеини, 
липополизахариди  

•   



• Хаптени – нискомолекулни органични 
съединения, които не са антигени, но могат 
да се превърнат в Аг, ако се коваленто 
свързани с носител.  

• Например – пестициди, антибиотици, 
лекарствени препарати като се свържат със 
серумни протеини се превръщат в 
антигени.    

 



• Естествени антигени – високомолекулни 
съединения, които нормално присъстват в 
организма, но се явяват Аг по отношение на 
индивиди от същия вид или друг вид.  

• Според своя произход те биват: 

• Автоантигени – индуцират имунен отговор у 
собствения организъм 

• Алоантигени – предизвикват имунен отговор у 
други индивиди от същия вид 

• Ксеноантигени – предизвикват имунен 
отговор в организми от други видове 

 



• Типове естествена антигенна 
специфичност 

• Според разпространението във вида 

• Според разпространението им в организма 

• Според периода на експресията 



• Според разпространението във вида 

• 1. Хетероложни антигени (хетероантигени) 
– общи Аг за индивиди от различни видове, 
което се обуславя от еднакви или сходни 
епитопи 

•  (антигенна мимикрия) 



• 2. Ксеноантигени (видово-специфични) – 
антигени на всички организми от даден 
вид, които не се срещат в организми от 
друг вид. 

• Имунната реакция на човека срещу 
различните патогени (вируси, бактерии, 
протисти)  



• 3. Групово-специфични антигени 
(алоантигени) – присъстват само в група 
организми от даден вид 

• Примери за алоантигени у човека  -
Еритроцитните антигени (АВО(Н), Резус) или 
антигените на МНС. 



• 4. Автоложни Аг (автоантигени) 
предизвикват имунен отговор в собствения 
организъм 

• Естествени автоантигени -имунологично 
привилегировани зони т.н. задбариерни 
органи   

• Потенциални автоантигени – собствени 
молекули, които се променят и стават чужди за 
имунната система (мутации, присъединяване на 
хаптени, под влияние на инфекциозни 
причинители). 



• Според периода на експресията 

• 1. Стадийно-специфични Аг (антигени на 
развитието)  

• Пример – хемоглобин Е, хемоглобин F, 
хемоглобин А 

• 2. Онкофетални Аг  

• Пример - карциномно-ембрионален Аг 
(СЕА), алфа-фетопротеин (AFP) 


