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Клетъчен ИО

Th1

Хуморален ИО

Th2

Осъществява се от:

Т-клетки

общ брой - 1-2.5 х109/l, 

Th - 0.5-1.6 х109/l, 

Тс - 0.3-0.9 х109/l, 

 Maf

 NK-клетки

Осъществява се от:

 АТ (В-клетки, Pl)

 комплемент

Maf, NK-клетките,

комплементът са 

едновременно и фактори на 

неспецифичната защита



Между двата типа ИО няма рязка граница, 

защото:

АТ се секретират от Pl, след взаимодействие 

на В-Ly с Тh и Maf;

 Th1-клетките подпомагат клетъчния ИО, а 

Th2-клетките – хуморалния;

 NK-клетките унищожават АГ при участие 

на AT (ADCC);

 отхвърлянето на присадките при 

трансплантация и противотуморният 

имунитет са резултат на клетъчни (Тc) и на 

хуморални имунни фактори (специфични АТ).



• Първичен ИО – при първа среща с 
АГ

• Вторичен ИО – при втора и 
последваща среща със същия АГ; 
резултат от образуване на паметни 
клетки

• И клетъчният, и хуморалният ИО 
могат да са като първичен, така и 
вторичен



1. Индукционна фаза (lag)

2. Експотенциална фаза

3. Стационарна фаза

4. Деклинационна фаза

Вторичен хуморален ИО
⚫по-кратка lag-фаза,

⚫бърза експоненциална фаза,

⚫по-висок титър на АТ,

⚫по-дълга деклинационна фаза

ДЪЛЖИ СЕ НА ПАМЕТНИ КЛЕТКИ

Първичен хуморален ИО Вторичен ИО

1

2

3

4



Първичен ИО - IgM

Хуморален ИО

Вторичен ИО - IgG



ГЕНЕТИКА НА АНТИТЯЛОСИНТЕЗАТА

Клонално-селекционна теория (1959 г.)

1. Способността да се произвеждат АТ е

кодирана в генома. Репертоарът на

произведените АТ нараства поради

соматични мутации.

2. Всяка В-клетка е моноспецифична -

един тип АГ-специфични рецептори по

мембраната й.

3. Клетките, “избрани” от даден АГ

(свързали АГ), се стимулират към АТ-

продукция и пролиферация. Така

дъщерните клетки унаследяват

свойствата на предшествениците си.

Sir Frank 

Macfarlane 

Burnet
Нобелова награда –

1960 г.



• Човешкият геном съдържа около 25-30 

хиляди гена.

• Броят на възможните TCR е 2,5 х 107

• Броят на възможните Ig (BCR) е 2,5 х 

107

• Всяка верига на TCR или Ig се кодира от няколко 

различни генни сегмента.

• белтъци-изключения, при които два и повече гени 

се обединяват, за да дадат една полипептидна 

верига

• имуноглобулиновите гени се реорганизират при 

диференцирането на В-лимфоцитите



ГЕНЕТИКА НА АНТИТЯЛОСИНТЕЗАТА

отделен генен сегмент за всеки тип Ig-верига - , , Н

 множество V-гени до 5'-края на кодиращата ДНК.

 един или няколко С-гени в 3’- края на ДНК. 

Всеки V-ген може да се комбинира с даден С-ген. 

 свързващи J-гени, кодират част от вариабилната област,

разположени между V- и С-гените. 

 няколко D-гени между V- и J-гените.

-лека верига - 2 хромозома

тежка верига - 14 хромозома

-лека верига - 22 хромозома

5’ 3’



V-участък 1V + 1J гени

L-верига

C-участък 1C ген 

V-участък 1V + 1D + 1J
гени

H-верига

C-участък 1C (, , , ,)

ген



•Гените, определящи структурата на антителата, не 

присъстват в готов вид в зародишните клетки.  

•Те не  носят набор от цялостни и функционални гени, а 

съдържат парчета от гени – комплект от съставни 

части. 

•Пренареждането на тези генни сегменти в лимфоцитите 

чрез изрязване на ДНК-участъци се нарича V(D)J-

рекомбинация - вид сайт-специфична рекомбинация 

под действие на ензими – рекомбинази. 

•Всеки V, D и J-сегмент е заграден в двата си края от 

палиндром, който служи като сигнал за рекомбиназите .

С -     



Гени, кодиращи С-регионите на Ig при човека

Възможни класове (субкласове) Ig



Сглобяване на Ig-ген =

= соматична рекомбинация

 Функционално активен Ig ген =

преподреждане (рекомбинация) на ниво ДНК между V-,

D-, J- и С-гените на тежките вериги, съчетано с

рекомбинация между V-, J- и С-гените на леките

вериги.

 протича в ембрионалния период.

 всяка една комбинация от генни сегменти попада

в отделен В-лимфоцит.

 осъществява се още преди контакта с АГ.

 при постъпването си, АГ избира само няколко от

многото В-клетки с разнообразни V-области.



СОМАТИЧНА РЕКОМБИНАЦИЯ

тежки

вериги
леки

вериги







Susumu Tonegawa
Нобелова награда – 1987 г.

- Генетични механизми 

на разнообразието на 

АТ

- Соматична 

рекомбинация

- Откриване на нов вид 

ТCR gamma/delta



• Рекомбинацията между VH, DH и JH

генните сегменти води до минимум 

8,3 х 103 различни комбинации на 

тежките вериги.

• При дефект в свързването между VH, 

DH и JH генните сегменти възникват 

комбинирани имунодефицитни 

болести.



Разнообразието в Ig-репертоар
(АТ срещу всеки възможен АГ) е резултат 

от :
➢ Соматична рекомбинация – сглобяване на 

пълен функционално активен V-ген. 

➢ Множество различни V-гени.

➢ Комбинационно разнообразие – случайна 

рекомбинация от различни V-, D-, J-сегменти 

за получаване на функционален V-екзон.



Разнообразието в Ig-репертоар
➢ Случайни инсерции и делеции на нуклео-

тиди в J-областите и в края на кодиращите 

участъци.

➢ Комбиниране на различни V-гени за леки и 

тежки вериги, формиращи АГ-свързващи 

участъци.

➢ След експресията на даден Ig в отговор на 

АГ-стимул в В-клетките настъпват соматични 

хипермутации в V-областите.

Вероятният брой АТ е над 1 милиард

(безкраен?)



Antibodies (BCRs) Gene Segments Combinations

Vκ 40

Jκ 5 200 κ chains

Vλ 31

Jλ 4 124 λ chains

VH 51

DH 25

JH 6 7,650 H chains

Any H chain with any L chain (324) 2.5 x 106

Ig-репертоар е практически безкраен!



АЛЕЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
 Всяка молекула АТ

(мономер) се кодира от 2

генни комплекса - 1 за

леките и 1 за тежките й

вериги.

 Всяка В-клетка е

моноспецифична.

 АЛЕЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ -

експресията само на

майчиния или само на

бащиния Ig-ген във

всяка отделна В-клетка

и блокирането на другия

алел. Така се формира

функционално активен

генен комплекс.

І. Н-вериги

ІІ. L-вериги

Всеки Ig мономер е изграден от 

2 майчини и от 2 бащини вериги.





ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЛАСА НА 

АНТИТЯЛОСИНТЕЗАТА

(class switching)

процес, при който В-клетката заменя С-ген

за съответен клас тежки вериги с друг

С-ген, който се комбинира с точно 

определен V-ген.

Цел - да се произведе АТ от различен Ig-

клас, но със същата АГ- специфичност.





В-Ly превключва класа на синтезираните Ig
само веднъж
една В-клетка не може да произвежда
едновременно АТ от два различни класа
паратопът (Fab-фрагмент) на ново-
синтезираното (превключено) АТ се запазва.
Променят само тежките му вериги в Fc-
фрагмента.

Резултат : един и същ АГ се разпознава и 
свързва от АТ с различни биологични 

свойства и се елиминира по различен начин. 

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЛАСА НА 

АНТИТЯЛОСИНТЕЗАТА

(class switching)



1. Производство на Ig-рецептори върху В-клетката



2. Преминаване от мембранно-свързана към

секретирана форма на В-клетъчните рецептори

Мембранен

IgM

Секретиран

IgM

Мембранен IgM Секретиран IgM



3. Преминаване от производство на IgM към 

друг клас АТ в хода на ИО


