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Механизми във вроден и придобит имунитет 
Кинетиката на включване при двата вида имунитет е приблизителна и 

варира при различни инфекции.  



Видове придобит имунитет 



Система на комплемента 
 един от основните механизми на хуморалния имунитет 

  важна част от вродения имунитет 

 терминът „комплемент“ (complement) е въведен от Ерлих 
през 1890 г. 

 Нобеловата награда за физиология и медицина 1908   е за  
П. Ерлих и Ил. Мечников  

"като признание за тяхната работа върху имунитета". 

Теория за фагоцитозата 



Системата на комплемента съдържа голям брой плазмени 
протеини, които медиират няколко функции на възпалителния 

процес.  
 Комплементът се активира на каскаден принцип с усилване на 

ефекта. 

Тези протеини: 
 се секретират от различни клетки – хепатоцити, макрофаги и чревни 

епителни клетки 
 циркулират като про-ензими (в неактивна форма) 
 свързват се с имуноглобулини или мембранни компоненти на други 

клетки 

Roaring Fork Falls in the Pisgah National Forest 
of North Carolina 



Активирането на комплемента се осъществява по три 
механизма, известни като алтернативен, лектинов и 

класически път 
 

 Aлтернативен  
път 

Лектинов път Класически път 

Активиране на комплемента 

Струпване на 
 възпалителни клетки 

Опсонизация  
Разрушаване клетъчната 
мембрана на патогените 

Унищожаване на 
патогена/микроба 



Функции на комплемента 
 Опсонизация  

 Стимулиране на възпалителния процес 

 Комплемент-медиирана цитолиза 

 Подпомага за разтваряне и изчистване на антиген-антитяло 
комплекси 

 C3d протеинът улеснява активирането на В клетките и 
инициирането на хуморален имунен отговор 



 

 

 

Антитела /Имуноглобулини/ 



Развитие на В-клетките през първичните и 
вторичните лимфоидни органи 



Плазматични клетки (Pl)   

 Ендоплазмен ретикулум и комплекс на Голджи 

 Секретират антитела; хуморален имунен отговор 

  Една плазматична клетка – хиляди антитела  - 1  
сек. 

 



Антителата съществуват в две форми: 

Мембранно-свързани по повърхността на В-клетките  
- функционират като рецептор за антигена 

  Секретирани антитела 



 Серология  - изследването на антителата и 
взаимодействията им с антигени. 

 Секретираните антитела се намират в: 

-   плазма 

- лигавични секрети 

- интерстициална течност от тъкан 

 

Здрав 70-кг възрастен човек произвежда около  2-3 г 
антитела всеки ден.  

??? 



Част от функциите на антителата 



Всяко антитяло е изградено  от основна градивна единица – 
мономер 
Две идентични леки (L) вериги и две идентични тежки  (H) 
вериги 
 Има пет различни вида тежки вериги (μ, δ, γ, ε, и α), които 

определят класа на антителата IgM, IgD, IgG, IgE, IgА 
 Леките вериги са два вида (κ и λ). Всеки мономер може да 

съдържа само една от съществуващите разновидности само 
κ или само λ верига, но не и двете едновременно. 



Структура на секретируем IgG, мембранно-свързан 
IgM и кристалографска снимка на човешки IgG 

Cellular and molecular Immunology, 2012  



Гъвкавост/приспособимост на антителата 

Cellular and molecular Immunology, 2012  



Валентност и авидност на антитяло-антиген 
взаимодействието 

Афинитет – отразява здравина на свързване на Ат и Аг 

Авидност – сумарната сила на взаимодействие между Аг и Ат 

Валентност – определя се от антиген-свързващите участъци 



Антиген-антитяло комплекси 



Основни класове антитела 

Пет класа според типа на тежката верига 



Имуноглобулин М (IgM) 
1. Пентамер – най-големият имуноглобулин 
  молекулна маса  - 950 kDa 
  молекулна формула  - (µ2λ2)5 или (µ2κ2)5 
  съдържание в кръвния серум – 8-10% 
2. Мономер 
  рецептор за антигена по повърхността  
на В-клетката 
3. Функции:  
- Филогенетично и онтогенетично първият синтезиран Ig 
- Естествените Ат  
- Първичен имунен отговор 
- Главният Ig, синтезиран от плода 
- Висока авидност 
- Aглутинационна активност 
- Свързващ и активиращ комплемента 
 



Имуноглобулин  G (IgG) 
1. Мономер 

  молекулна маса  - 150 kDa 

  молекулна формула  - γ2λ2 или γ2κ2 

  съдържание в кръвния серум – 70-80% 

  четири подтипа – IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 

2. Функции:  

  главен имуноглобулин на вторичния имунен отговор 

  единствени преминават през плацентата 

  активират комплемента 

 опсонизиращ Ig 

  преминават през  

стените на капилярите 

 



Имуноглобулин A (IgA) 
1. Мономер - серумен 

  молекулна маса  - 160-180 kDa 

  молекулна формула  - α2λ2 или α2κ2 

  съдържание в кръвния серум – 10-15% 

2. Димер - секреторен 

 молекулна маса  - 320-480 kDa 

 молекулна формула  - (α2λ2)2 или (α2κ2)2 

 Секреторен компонент 

3. Функции:  

 съдържа се в коластра, мляко, сълзи, пот, слюнка 

 опсонин 

 вторичен имунен отговор 

  защитава лигавиците  

 
Здрав 70-кг възрастен човек произвежда около  

2-3 г антитела всеки ден.  
 Приблизително две/трети е IgA 
(гастроинтестинален тракт). 



Имуноглобулин Е (IgE) 

1. Мономер 

  молекулна маса  - 200 kDa 

  молекулна формула  - ε2λ2 или ε2κ2 

  съдържание в кръвния серум – 0,005% 

2. Функции 

  алергични реакции от тип I 

  чревни паразитози 



Имуноглобулин D (IgD) 

1. Мономер 

  молекулна маса  - 180 kDa 

  молекулна формула  - δ2λ2 или δ2κ2 

  съдържание в кръвния серум – 1% 

2. Функции:  

  мембранно-свързан рецептор за  

антигена по пoвърхността на В-клетката 

  участва в диференциацията на В-клетката 

  

 

 



Генериране на моноклонални антитела 

 Нобелови лауреати Кьолер и Милщайн 1984 г. 
 

Характеризират се с: 
-Висока специфичност 
-Бързо получаване в големи 
количества 
-Могат да се съхраняват 
неограничено време 
-Ранна и точна диагностика на 
вирусни, паразитни, 
бактериални и ракови 
заболявания 
-Възможност за прицелно 
лечение на злокачествени 
тумори 



Терапевтичен потенциал на моноклоналните 
антитела 

Прицел Ефект Заболяване 

HER2/Neu Изчерпване на туморните 
клетки с HER2 
амплификация 

Рак на млечната 
жлеза 

VEGF Блокиране на туморната 
ангиогенеза 

Рак на млечната 
жлеза и 
колоректален 
карцином  

TNF Инхибиране на 
медиираното от Т-клетките 
възпаление 

Ревматоиден 
артрит 



Реакция аглутинация / хемаглутинация 

 

 

 

 



Бактериални токсини и неутрализация на 
вируси 

Когато секретираните антитела се свързват към микробните 
токсини, те: 

 Инактивират ензимните свойства на токсина 

 Възпрепятстват възможностите на токсина да се свърже с 
таргетната клетка 

 

Cellular and molecular Immunology, 2012  



Антитяло-медиирана опсонизация и 
фагоцитоза на микроби 

Рецепторите за Fc-фрагмента разпознават 
константните области от антитела 

Cellular and molecular Immunology, 2012  



Етапи в развитието на първичния хуморален 
имунния отговор 

1. Латентен (инкубационен) етап – 3-4 дни 

2. Експоненциална фаза – 10-15 дни – седмици 

3. Стационарна фаза – 10 дни 

4. Фаза на деклинация (затихване) 

 

Титър  
на антитела 

Време 

1 

2 

3 

4 



Характеристики на първичен и вторичен 
хуморален имунен отговор 

Cellular and molecular Immunology, 2012  



Разлика между първичен и вторичен хуморален 
имунен отговор 

 
1. Латентният период е 

много по-кратък – няколко 
часа 

2. Периодът на 
логаритмичното 
нарастване протича 
ускорено – 5-6 дни 

3. Максимумът на антителата 
е по-висок 

4. Периодът на затихване е 
по-продължителен 

5. IgG  

 

 


