
СИСТЕМА НА КОМПЛЕМЕНТА.

АНТИТЕЛА. 

КЛАСИФИКАЦИЯ, СТРОЕЖ И 

СТРУКТУРА. 

ОСНОВНИ КЛАСОВЕ.

“Учение без разсъждение е безполезно,

а разсъждение без учение - опасно”

проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн



Система на комплемента - комплекс от 

плазмени белтъци (30) с ензимна функция, 

които се активират последователно на 

каскаден принцип.

Paul Ehrlich
Нобелова награда – 1908 г.

АТ “маркират” АГ, 

комплементът го 

унищожава!



Разтворим фактор на 
естествената 

резистентност и 
хуморален фактор на 

придобития имунитет.

Съставките на 
комплемента се 
активират при 

разкъсването на някоя 
от тях от протеаза, при 

което тя самата 
придобива протеазна 
активност – каскадна 

активация.

Основна съставка – С3



Класически път

АГ-АТ-комплекси Лектинов път
Алтернативен път

бактериални продукти

цитолиза хемотаксис опсонизация

бактерии фагоцити бактерии

възпаление

комплемент

1. 2.

3.

(IgM, IgG)

Вроден 

имунитет
Придобит

имунитет





Биологични ефекти на комплемента
• Цитотоксичност –

перфорация и 
каналообразуване -

цитолиза

• Опсонизация

• Възпаление

 привличане на 
неутрофили (хемотаксис)

 свързване с С3-
рецепторите на мастоцити 

и базофили

 увеличена съдова 
пропускливост

цитолиза на 

дизентериен бактерий



Разтваряне на АГ-АТ комплекси и  
улесняване на елиминирането им от 

организма

 Свързване на АГ и улесняване поемането 
от АРС – дендритни и В-клетки.

Лиза на клетки, покрити с АТ – негативни 
ефекти - имунна хемолитична анемия.

Дефекти в системата на комплемента
• Дефицит на С3 – чести бактериални 

инфекции
• Дефицит на С2 – автоимунни заболявания



АНТИТЕЛА

1890 г. – Behring & Kitasato откриват АТ (антитоксини)

в серум от ваксинирани лица

1901 г. – първата Нобелова награда

Emil Adolf Behring



АНТИТЕЛА

АТ - Ig, белтъци - гамаглобулини от кръвния серум. 

Секретират се от Pl при АГ-стимул.
Мол.маса на АТ – 150 до 900 кDa

1/3 от всички 

серумни белтъци. 

В 1 мл серум се 

съдържат 1017 

молекули АТ. От 

тях около 1 млн. 

АТ са с различна 

АГ-специфичност –

има АТ срещу всеки 

потенциален АГ.



патогени

епитопи

паратоп

АТ-1 АТ-2

V-участък

С-участък

1 2 2

обратимо 

свързване



Gerald Edelman Rodney Porter

1972 год.

Нобелова 

награда за 

химичната 

структура 

на АТ

СТРОЕЖ И СТРУКТУРА  НА 

АНТИТЕЛАТА



Паратоп =

АГ-свързващ 

участък

Строеж 
2 леки вериги  (L) Variable - вариабилен участък

2 тежки вериги (H) Constant - константен участък

Хипервариабилни участъци 

Дисулфидни връзки

Шарнирен участък

шарнир

V-участък
N-край

С-край

С-участък

дисулфидна

връзка
Комплементарно 

взаимодействие 

епитоп-

паратоп

хипер-

вариабилен





► Тежки вериги - , , , , 
Всяка молекула АТ съдържа само един тип 

тежка верига; тежките вериги определят 

класа на АТ.

IgG -  IgM -  IgA -  IgE -  IgD - 

►Леки вериги - , 
При всички класове АТ леките вериги могат 

да бъдат два типа -  (капа) или   (ламбда). В 

една  молекула АТ  те са винаги еднакви -

само две  , или само две  леки вериги.

Всяка молекула АТ съдържа само един тип 

лека верига, никога двете заедно!



Всяка молекула АТ винаги съдържа две 

еднакви леки и две еднакви тежки

вериги.

Антисерум – хетерогенна смес от АТ, 

получена от различни клонове В-клетки, 

всеки от тях с уникален В-клетъчен 

рецептор, разпознаващ точно определен 

епитоп.



Fab-фрагмент - свързва се с АГ; изгражда паратопа.
Fc-фрагмент - определя биологичните свойства на АТ.

папаин

пепсин



АТ с еднакви 

паратопи (Fab), но с 

различен клас тежки 

вериги (Fc), 

разпознават един и 

същ АГ, но го 

елиминират по 

различен начин. 



АТ

TCR

АГ-свързващ участък
паратоп

АГ-свързващ участък



• Афинитет –силата на свързване на 1 

молекула АТ с 1 епитоп (1АГ на 1 

определено място) – 1 моновалентен 

Fab-фрагмент, свързан към моновалентен 

АГ. Съответства на степента на 

комплементарност между АГ и АТ.

Съзряване на сродството – първоначално 

произведените АТ при първа среща с АГ 

са с по-нисък афинитет, по-късно 

произведените АТ са с по-висок 

афинитет.



• Авидитет (авидност) – сумарна 

сила на свързване между 1 

молекула АТ с различните 

епитопи на 1 АГ (в множество 

места на свързване); сумарната 

сила на свързване на всички 

паратопи  на АТ с всеки отделен 

епитоп; 

• по-голям по сила и стойност 

показател от афинитета.



Секси тела или антитела привличат жените?

Sexy bodies or antibodies?

• 74 мъже от латвийски произход на 
20-год. възраст 

• ваксина срещу хепатит Б 

• 94 жени от латвийски произход на 
20-год. възраст 

• високият тестостерон е в корелация 
както със секси телата, така и със 
силните имунни реакции 

• връзката между тестостерона и 
привлекателността е най-силна при 
мъжете, които имат най-ниски нива 
на кортизол 





Класове АТ

IgG 
мономер

участва главно във

вторичния ИО; 
преминава през 

плацентата;
преминава през стените 

на капилярите;
активира комплемента 

по класическия път;
опсонин.



IgA - серумен и секреторен
мономер;  димер; тример

участва главно във вторичния ИО;

секретира се в кърмата и коластрата;
предпазва лигавиците; 

опсонин.

J-верига



IgM
участва главно в 

първичния ИО;
фило- и онтогенетично 

най-стар;
най-силен аглутинин; 

опсонин;
най-силно активиращ 

комплемента.

➢пентамерна 
форма - секреторен 
IgM
➢мономерна форма
- мембранен IgM -
рецептор върху В-
клетките



IgE
мономер

взаимодейства с 
Fc-рецептора на 

мастоцити и 
базофили - алергични 

реакции;
опсонин.

IgD
мономер

 рецептор за АГ по В-клетките;
маркер за диференциация на В-клетките.



IgG и IgM преобладават в 
серума;

IgG и серумен (мономерен)
IgA - в извънклетъчните 
течности;

Секреторен (димерен) IgA -
в секретите на епителните 
повърхности, кърма;

IgE - свързан с мастоцитите 
в подепителните 
повърхности (дихателна и 
храносм.системи, кожа)
В мозъка няма Ig.



• Имунитет на плода и новороденото
Около 2,5 мес. след оплождането започва пасивното 

пренасяне на IgG АТ от майката в плода. Те 
защитават новороденото до към 9 месец. 

В ембрионалния период IgM започва да се 
произвежда от плода към 4,5 мес., но с много ниска 
концентрация. Това е единственият Ig, който се 
синтезира пренатално. 

Веднага след раждането започва продукция на IgG и 
IgA, но те са в много ниски концентрации. 

У дете на 1 година IgG е 60% от концентрацията на 
възрастен индивид, IgA – 20%,  IgM – 75%. Поради 
тази причина новородените са по-чувствителни към 
инфекции. 

Кърменето осигурява допълнителна защита с АТ.



Адапторна функция на АТ

АТ не

унищожава

т директно 

АГ! 

Те само 

подпомагат 

елиминира

нето му.



МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ НА АНТИТЕЛАТА

1. Аглутинини - IgM

АТ не разрушават директно АГ!



2. Преципитини





3. Антитоксини -

неутрализиращи

4. Опсонини

5. Цидини, лизини -

комплемент-

свързващи

извънклет. бактериибактер. токсини бактерии в плазма-
та

Maf

неутрализация опсонизация акт. комплемент

Compl.

разграждане от Maf разграждане от Maf
разрушаване (лиза) 

и разграждане



6. Стимулиращи - ADCC

7. Реагини - IgE, IgG4



Нобелова награда – 1984 г.

Хибридомна техника

Georges Kohler Cesar Milstein



Производство на моноклонални антитела
(хибридомна технология)

инжектиране с 
чуждАГ

здрава мишка мишка с тумор
(миелом)

АТ

фузия

от слезката се 
изолират моно-
специфични В-Ly

изолират се 
туморни клетки

МКА

хибридома

В-Ly/туморна кл.



Поликлонални АТ-

относително 

неспецифични

• Получават се от серуми
на хора или животни, 
инжектирани с даден АГ.

• Представляват сбор от 
АТ, получени от 
диференцирането на 
различни клонове В-Ly.

• Разпознават различни 
епитопи от молекулата 
на АГ.

• Използват се за имуно-
диагностика, профилак-
тика и терапия.

Моноклонални АТ

(МКА) - строго 

специфични

• Получават се чрез 
хибридомна технология.

• Представляват сбор от 
АТ, получени от 
диференцирането на 
един единствен клон В-
Ly.

• Разпознават само един 
епитоп от молекулата на 
АГ.

• Използват се за имуно-
диагностика и (?) 
терапия.



• Хуманизирани АТ - AТ с животински произход с 

модифицирани АК- последователности с цел да се 

увеличи сходството им с човешките АТ



Химерно антитяло

ERBITUX 

(Cetuximab) - EGFR 

инхибитор за лечение 

на метастатичен 

колоректален карцином





1. В ембрионални стволови клетки от мишки са инактивирани гените, отговорни 

за синтез на тежките и леките вериги на мишите антитела.

2. С тези клетки са създадени хомозиготни мишки, които са загубили 

способността за производство на миши антитела.

3. В други ембрионални стволови клетки от мишки се въвеждат гени за синтез на 

човешки антитела.

4. С тези клетки са създадени трансгенни мишки, способни да произвеждат 

човешки и миши антитела.

5. Мишките, които са загубили способността да произвеждат миши антитела, се 

кръстосват с трансгенни мишки (които произвеждат както миши, така и 

човешки антитела).

6. От тази кръстоска се получава поколение мишки, способни да произвеждат 

единствено човешки, но не и миши антитела.

7. Мишките се имунизират и от далака им се изолират В-клетки, които 

произвеждат антитела.

8. В-клетките се сливат с „безсмъртните“ клетъчни линии, при което се 

получават хибридоми.

9. Хибридомната технология накрая се използва за производство на напълно 

човешки моноклонални антитела.


