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В осъществяването на ИО 
участват : 

 лимфоцити
 антиген-представящи клетки 

(АРС) 
 други (помощни) клетки

Плурипотентни костномозъчни 
стволови клетки (HSC)

лимфоиден клон миелоиден клон

лимфоцити фагоцити 
други кръвни 

клетки



костен 
мозък

плурипотентна HSC

pre-Т-клетка pre-B-клетка

зряла Т-клетка зряла В-клетка

Treg Tc TmTh
Pl

Bm

Th1                  Th2

мозък

тимус

костен

IL-2, IFN
клетъчен ИО

IL-4,5,6,10
хуморален ИО



1. Л
ИМФОЦИТИ

1012 Ly циркулират в организма; 
109 Ly се произвеждат всеки ден;
20% от всички имунни клетки;
2% от телесното тегло.



наивен
(девствен) Ly

активиран
(ефекторен) Ly

плазматична
клетка (Pl)



TCR-1 - 
TCR-2 - 
- (85-95%)

Всеки Всеки зрялзрял  Т-LyТ-Ly експресира  експресира само по един типсамо по един тип  
TCR-1 или 2, но никога и двата едновременно!TCR-1 или 2, но никога и двата едновременно!

1.1. Т- Ly

T-Ly

АНТИТЯЛО

TCR

АГ-свръзващ 
участък

АГ-свръзващ 
участък

дисулфидна връзка

TCR-2TCR-2



АНТИГЕН

МНС клас ІМНС клас І

TcTc

АНТИГЕН

МНС клас ІІМНС клас ІІ

ThTh

Всеки зрял Т-Ly експресира само един 
тип CD-молекула и взаимодейства само с

един тип МНС-молекула!

ThTh TcTc

ко-рецептори

+ HIV



Th1 - секретират IL-2, IFN-; 
клетъчен ИО; 

срещу вътреклетъчни АГ
---------------------------

Th2 - секретират IL-4, 5, 6, 10; 
хуморален ИО;

срещу извънклетъчни АГ

Th (CD4+) – 30% от зрялата Ly популация:
► подпомагат (активират) други имунни клетки 
(“тактици”);
► те са “слепи” за АГ. Нуждаят се от активация 
от АРС (“разузнавачи”), за да разпознаят АГ;
► всеки Th реагира на 1 определен АГ;



вирусно-заразена
клетка

Тс
секретиране на
перфорини и

гранзими

TIL-tumor 
infiltrating 

lymphocytes-
Тс, изолирани от 

тумора, 
стимулирани in vitro 

чрез IL-2.

Tc (CD8+) “войници-терминатори”,
циркулират в бойна готовност, 

убиват при сигнал от Th



Тс

Тс

Tu

Tu

контакт

цитолиза

Перфорин
Протектин

Гранзим 

Tc (CD8+)

• Treg – 
маркери 
CD4, CD25, 
Foxp3



Всяка В-клетка е Всяка В-клетка е моноспецифичнамоноспецифична и разпознава  и разпознава 
само един епитоп!само един епитоп!

В-клетъчни рецептори за АГ -  IgD и IgМ върху 
мембраната на В-Ly;

IgМ е главният повърхностен рецептор. 
Взаимодействието му с АГ е пусков момент за 

диференциацията на В-Ly в плазматична клетка.

1.2. В- Ly

- В-клетките са “слепи” за АГ; нуждаят се от 
активация, за да го разпознаят;
- В-клетките не мигрират до мястото на инвазия;
- Те изстрелват “бомби” (АТ) от далечно 
разстояние.



 Плазматични клетки 
(Pl) 

  краен стадий от 
диференциацията на В-Ly;
  активно синтезират и 
секретират АТ; 
 АТ са със същата АГ- 
специфичност като 
Ig-рецептори върху 
родителския В-Ly;
  не притежават 
мембранни рецепторни Ig.

 Bm - клетки



Активиращите рецепториАктивиращите рецептори разпознават чуждите АГ 
върху прицелните  клетки и активират цитолизата им. 
Инхибиращите рецепториИнхибиращите рецептори разпознават собствени МНС 
клас І мол. върху прицелните клетки. 
Разпознали свои МНС -структури, инхибиращите 
рецептори потискат сигналите, идващи от 
активиращите. 
NK-клетката не убива нормалните собствени клетки.

2. NK-КЛЕТКИ (ЕСТЕСТВЕНИ УБИЙЦИ)

 АНТИГЕН

активиращ 
рецептор

инхибиращ
рецептор



Липсващи или увредени МНС клас І молекули не 
генерират инхибиращ сигнал. Тогава  NK-клетката 

се задейства от сигнали, идващи от 
активиращите рецептори. 

Активираните NK-клетки (“бойни топове”) 
освобождават цитотоксични веществацитотоксични вещества - гранзими 

и перфорин, които водят до апоптоза  на 
прицелната клетка.

++



ФУНКЦИИФУНКЦИИ на  на NK-клетките :NK-клетките :
 разрушават  клетки чрез:

директна цитолиза при първа среща с 
вирусно-инфектирани и туморни клетки

 антитяло-зависима клетъчна 
цитотоксичност (ADCC) при първа 
среща с прицелни клетки
регулират ИО чрез секретиране на 

цитокини
Нямат имунологична памет!



ОбщоОбщо  - - Експресират МНС клас ІІ Експресират МНС клас ІІ 
молекулимолекули

Различно –Различно –  локализират се в локализират се в 
различни зони на различни зони на Ly Ly възливъзли

--  представят различни типове АГпредставят различни типове АГ

3. АРС (АНТИГЕН-ПРЕДСТАВЯЩИ 
КЛЕТКИ) 

клетки “разузнавачи”, “свързочници” между 
вродения и придобития имунитет





3.1.Дендритни 
клетки 

- с костно-мозъчен 
произход 
- в кортекса в 
близост до Т-
клетъчните зони;
- представят 
вирусни АГ
- най-силни Т-
клетъчни 
активатори

3. АРС (АНТИГЕН-ПРЕДСТАВЯЩИ КЛЕТКИ)

вирусен
АГ

вирус



3.3. В-Ly 
- във фоликулите

- представят 
бактериални 

токсини

токсин

3. АРС (АНТИГЕН-ПРЕДСТАВЯЩИ КЛЕТКИ)

3.2. Maf 
- из целия 
Ly възел

- представят
бактериални АГ

бактерий



ФУНКЦИИФУНКЦИИ на  на макрофагитемакрофагите
  поглъщат, преработват и представят  АГ, 
асоцииран със собствените им МНС клас ІІ 
молекули, на Th
секретират  цитокини, които контролират 
пролиферацията, диференциацията и ефектор-
ната функция на Ly. 

Функции във връдения имунитет:
първи посрещат,  разпознават, разграждат и унищожават 
патогените без  помощта на имунната  система.  
  осъществяват фагоцитоза
отделят разтворими медиатори (цитокини), които 
подпомагат възпалението.





4.4.  ДРУГИ КЛЕТКИДРУГИ КЛЕТКИ4.1. Фоликулни 
дендритни клетки  

- не са АРС

- не произлизат от костния 
мозък

- не фагоцитират

- не експресират МНС клас 
ІІ молекули

-притежават израстъци

-залавят и задържат  на 
повърхността си АГ

-откриват се във 
вторичните фоликули



4.2.4.2.  М-клеткиМ-клетки

- тънко-чревни епителни клетки

- елемент на МАЛТ

- абсорбират и транспортират неразградени АГ в 
дълбочина до лимфоидните струпвания, където се 

поемат от АРС.

М-клетка

дендритни клетки

Ly



ФАЗИ В ДИФЕРЕНЦИАЦИЯТА НА 
ИМУНОКОМПЕТЕНТНИТЕ КЛЕТКИ

АГ-независима фаза - протича непрекъснато безнепрекъснато без 
наличие на АГ. Изразява се в  поддържане на  
постоянно ниво на циркулиращи лимф. клетки.

АГ-зависима фаза  - започва  с навлизането на 
АГ; настъпва бластна трансформация на Т- и В-
Ly във вторичните лимфоидни органи. 

инициален, централен и ефекторен период

 В-Ly се превръщат в Pl, произвеждащи AT. 

 Т-Ly се диференцират в съответни субпопулации.

 възникват Вm и Тm.



Treg

мозък

костен 
мозък

костен

плурипотентна HSC

pre-Т-клетка pre-B-клетка

зряла Т-клетка зряла В-клетка

Tc TmTh Pl Bm

Th1              Th2

тимус

IL-2, IFN
клетъчен ИО

IL-4,5,6,10
хуморален ИО

АНТИГЕНАНТИГЕН

АГ-независимаАГ-независима

АГ-зависимаАГ-зависима



Същност на ИОСъщност на ИО - последователност от 
междуклетъчни и междумолекулни 

взаимодействия, водеща до 
производство на специфични 

АТ и клетъчни рецептори.

Междуклетъчните взаимодействия 
се осъществяват при :

- пряк контакт 
- чрез медиатори (цитокини)



Пътища за отстраняване на АГ:

Тс разпознава комплекса АГ-пептид/МНС клас І мол.
на повърхността на туморна  или вирусно-инфектирана 
клетка и убива прицелната клетка чрез цитолитични ензими 
- перфорини и гранзими.

NK-клетката  не се нуждае от АГ-представяне, 
разпознава директно  прицелната клетка и я убива по същия 
механизъм като Тс.

цитолитични
ензими1.1. Директна Директна 

цитотоксичност цитотоксичност 
- NK- NK-клетки и Тс.-клетки и Тс.



NK-клетките взаимодействат с АТ, свързали АГ по 
чуждата клетка (опсонизирани антигени), и така 

осъществяват цитолизата й.

2. Антитяло-зависима клетъчна 2. Антитяло-зависима клетъчна 
цитотоксичност цитотоксичност 

(ADCC)(ADCC) – инди – индиректна цитотоксичност – ректна цитотоксичност – 
NKNK-клетки; -клетки; макрофаги; еозинофили.макрофаги; еозинофили.



33. Фагоцитоза и . Фагоцитоза и 
опсонизацияопсонизация – 
АТ и съставки на 

комплемента свързват 
АГ и улесняват 
фагоцитозата.

Опсонизация – “червен 
флаг” за атака от 

страна на фагоцитите.



44. Неутрализация. Неутрализация на 
токсини, бактерии и вируси 
►АТ свързват токсина и 
пречат на навлизането
му в клетката.

► АТ свързват бактериите и 
пречат на разпространението 
им.
►АТ покриват вирионите или 
вирусно-заразените клетки и 
спират инвазията.

Неутрализираният АГ се 
поглъща и разгражда от 

макрофагите.



5. Активация 5. Активация 
на на 

комплементакомплемента
-АТ свързват АГ и 

активират 
комплемента. 

Резултат – цитолиза.
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