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Имунна система. Съдба на антигена 



Лимфна и имунна  система 
- тя асистира в циркулацията на 
телесните течности и помага за 
защитата на организма от агенти-
причинители на болести  

 Съставена е от:  
лимфа - течност;  
лимфни съдове; 
лимфни структури и органи  - 
съдържат лимфна тъкан 
(специализирана форма на 
ретикуларна съединителна тъкан, 
която съдържа голям брой 
лимфоцити); 

червен костен мозък – кръвни 
клетки и лимфоцити 



• Основни функции на лимфната и имунна 
система 

• 1. Дренират интерстициалната течност 

• 2. Транспортират хранителните липиди 

• 3. Осъществява имунните отговори  

Лекционен курс – мултимедиен дизайн 
 Доцент д-р Мариан Драганов 



• Лимфа 

• След като интерстициалната течност (ИТ) 
премине в лимфните съдове тя се нарича 
лимфа (бистра течност).  

• ИТ и лимфата са много сходни. Най-
съществената разлика между двете е 
локализацията. Докато ИТ течност е 
течността между клетките на тъканите, то 
лимфата е локализирана в лимфните 
съдове и лимфни тъкани. 



 

 

• Лимфни съдове 

• Започват с лимфни капиляри – тънки 
съдове затворени на единия край, които са 
локализирани между клетките 
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• Лимфни органи и тъкани 

• Те са шроко разпространени в тялото и се 
класифицират в две групи въз основа на 
тяхните функции: 

• Първични лимфоидни органи – местата където 
стволовите клетки се делят стават 
имунокомпетентни т.е. способни да 
осъществяват имунен отговор – червен костен 
мозък и тимус 

• Вторични лимфоидни органи и тъкани – 
местата където се осъщствяват повечето 
имунни отговори - лимфни възли и слезка 





 

• Първични лимфоидни органи 

• От плурипотентни стволови клетки в 
червения костен мозък се развиват клетки-
предшественици, от които се появат зрели 
имунокомпетентни В- клетки и пре-Т-
клетки, които мигрират към тимуса, за да 
станат имунокомпетентни Т- клетки.  



• Червен костен мозък – в сърцевината на 
дългите кости и в гъбестата част на 
плоските кости.  

• Хемопоетичните стволови клетки са общи 
предшественици на клетки на миелоидния 
ред – еритроцити, гранулоцити, 
тромбоцити, моноцити, макрофати, а 
също така и на клетките на лимфоидния 
ред - лимфоцити 

Лекционен курс – мултимедиен дизайн 
 Доцент д-р Мариан Драганов 





Тимус 
кортекс: Т клетки, дендритни клетки, макрофаги, епителни клетки 

медулата: по-зрели Т клетки, дендритни клетки, макрофаги, епителни клетки  

 



 Незрели Т-клетки (пре-Т-клетки) – мигрират 

от костния мозък към кортекса, където пролиферират и 
стават зрели 

 Дендритни клетки – асистират в процеса на 

съзряването 

 Епителни клетки на кортекса – имат 

издължения, с които обхващат не по-малко от 50 Т-клетки. 
Те подпомагат “обучението на пре-Т-клетките в процес 
познат като “позитивна селекция”. Секретират също така 
тимусни хормони.  

 Макрофаги – 2 % от развиващите се Т-клетки 

оцеляват. Останалите се отстраняват от макрофагите. 

 

 



 

• Т-клетките, които напускат тимуса, чрез 
кръвта се пренасят до слезка, лимфни 
възли и други лимфоидни тъкани, като  
колонизират тези тъкани и органи.  

Лекционен курс – мултимедиен дизайн 
 Доцент д-р Мариан Драганов 



• Тимус  

• У деца – 70 гр. 

• След пубертета адипозната и ареоларна 
съединителна тъкан заместват тимусната 
тъкан.  

• В период на зрялост жлезата атрофира 
значително 

• Възрастен човек – 3 гр.   



• Вторични лимфоидни органи и тъкани 

• Тук зрелите Т- и В-лимфоцити се срещат с антигена, 
който ги стимулира към по-нататъшна 
пролиферация и диференциация.  

• Системни органи – лимфни възли и слезка – място 
за улавяне и задържане на чужди агенти; място за 
синтез на Ат и антиген-специфични Т-клетки 

• Мукозно-асоциирана лимфоидна тъкан (МАЛТ) – 
предпазва организма от антигени навлезли 
директно през лигавиците на епителните 
повърхности.  



Лимфни възли 
фултруване на чужди агенти от преминаващия лимфен 

поток 



 

• Лимфните фоликули се появяват и изчезват в зависимост 
от антигенното стимулиране.  
В зародишния център на вторичен фоликул, В-
лимфоцитите  активно пролиферират  и се трансформират 
в плазматични клетки, продуциращи Ат, а също така, тук се 
образуват и паметни клетки 
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Слезка 

реализира се имунен отговор срещу Аг, които циркулират в кръвта. 
В бялата пулпа има Т-зависима зона и В-зависима зона.  

Присъстват: Т лимфоцити, В лимфоцити, фоликулни дендритни клетки, 
макрофаги, плазмени клетки. 

Слезката участва главно в хуморалния имунен отговор    
 



МАЛТ – мукозно-
асоциирани 
лимфоидни такани 
 сливици – небцови, 
езикови, 
фарингеална; 
апендикс; 
лимфоидни 
струпвания в: 
дихателната система; 
храносмилателната 
с-ма; 

пикочо-половата 
система 
 



Обобщение 

• 1. Имунната система осигурява защитата на 
организма. 

• 2. В първичните (централни) лимфоидни 
органи (червен костен мозък и тимус) се 
образуват клетките на имунната система. 

• 3. Вторични (периферни) лимфоидни органи и 
тъкани включват: слезка, лимфни възли, 
сливици, апендикс, МАЛТ. 

• 4. Във вторичните лимфоидни органи се 
осъществява имунния отговор.   



• Имунитет (от лат. Immunis – свободен) – 
състояние на организма. 

• Устойчивост на организма срещу физични, 
химични и биологични фактори на 
заобикалящата го среда.  

•  Имунитетът е сложна система от защитно-
приспособителни реакции, които са се 
развили и усъвършенствали в хода на 
еволюцията.   
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• Резистентност – способността да се 
избягват повреди и болести чрез собствена 
защита   

 

• Податливост – понижена или липсваща 
резистентност 
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• Два типа реакция на защита от страна на 
гостоприемника  

• Неспецифична резистентност = стествена 
(вродена) имунна реакция = естествени 
имунни отговори = естествен (вроден) 
имунитет 

 

• Специфична резистентност = придобита 
(развита, адаптивна) реакция = придобити 
имунни отговори = придобит имунитет 



• Неспецифичната резистентност присъства 
още с раждането ни и включва защитни 
механизми, които осигуряват незабавна, но 
неспецифична защита срещу нашественици 
от широк спектър патогени.  

• Кожа, мукозни мембрани, кисел стомашен 
сок и др.   



• Специфичната резистентност или имунитет 
се развива в отговор на контакт със 
съответния нашественик.  

• Тя става по-бавно в сравнение с 
неспецифичните резистентни механизми и 
включва активиране на специфични 
лимфоцити, които са готови да посрещнат 
специфичен нашественик.  
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Особености Естествен имунитет Придобит имунитет 

Характеристики  Антигенна неспецифичност Антигенна специфичност 

Бърз отговор (минути, часове) Бавен отговор (дни) 

Няма памет Памет 

Компоненти Естествени бариери 
(Кожа,  мукозни слоеве)  

Лимфоцити 

Фагоцити и NK клетки Молекули, разпознаващи 
антигена (Т- и В –клетъчни 
рецептори) 

Разтворими медиатори 
(напр. комплемент) 
Модел-разпознаващи  
молекули 

Секретирани молекули 
(напр. антитела) 
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• Патогени – агенти, които причиняват 
инфекциозно заболяване 

 



 

• Първични патогени - които могат да 
причиняват явни болести в повечето здрави 
хора, обикновено се различават от 
нормалната флора. Те се различават от 
организмите-коменсали по способността си 
да преминават през защитните бариери и 
да оцеляват в места на гостоприемника 
където други микроорганизми не могат.  
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• Първичните патогени използват силно 
специализирани механизми за 
преминаване през клетъчни и биохимични 
бариери, и предизвикване на отговори от 
гостоприемника, които съдействат за 
оцеляването и размножаването на 
патогена. 

 



Протеинова обвивка или капсид на полиовирус 



Бактерия Vibrio cholerae 



Протозоа Toxoplasma gondii 



Нематоди Ascaris 



• Естествената имунна защита зависи от 
специализиран комплект от протеини и 
фагоцитиращи клетки, които разпознават 
консервативни особености на патогени и бързо 
стават активирани, за да разрушат 
нашествениците.  

• Тук се включват професионални фагоцитиращи 
клетки като: неутрофили, макрофаги, 
естествени клетки убийци (NK) и системата на 

комплемента.   
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• Естествените имунни отговори се основават 
на способността на тялото да разпознава 
консервативни признаци, характерни за 
микробиалните молекули, които не се 
произвеждат от гостоприемника.   



• Тези, патоген-асоциирани молекули 
(наречени, патоген-асоциирани или 
микроб-асоциирани  имуностимулатни) 
задействат два типа ЕИОи – възпалителни 
отговори и фагоцитоза от професионални 
фагоцити (неутрофили и макрофаги), а чрез 
дендритни клетки се активират Т-клетки на 
ПИ. 
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• Микроб-асоциирани имуностимуланти  

 

• Различни типове молекули на повърхността 
на микробните клетки, а също така и 
дв.в.РНК молекули  на някои вируси 







Структура на липополизахарид (LPS)  
Всички форми на LPS предизвикват силни естествени 

имунни отговори 



• формилиран метионин - пептиди, съдържащи 

формилметионин на техните N-краища действат като 
мощни потенциални хемоатрактанти за неутрофили, които 
мигрират бързо към източника на петиди и поглъщат 

бактериите)  

• протеогликани на клетъчната стена и 
бактериален флагелум, LPS, тейхоева киселина.   

• молекули в клетъчните стени на гъби, като манан, 
глюкан и хитин.  

• глюкозилфосфатидилинозитол в Плазмодиума 

• Къси секвенции в бактериалната или вирусна ДНК 
„CpG-мотива” , който е съставен от неметилиран 
динуклеотид CpG, фланкиран от два, 5’- пуринови и два 3’-
пиримидинови, остатъка.  



• Хемоаткрактанти – химически молекули или съединения, които 
предизвикват придвижването на различни клетки по посока 
източника на излъчване на тези вещества; такива са например, 
хемокините; вещества, които предизвикват хемотаксис.   

• Хемокини – голямо семейство протеини (структурно хомоложни), 
нискомолекулни цитокини (8-10 kDa), които стимулират левкоцитите 
към движение и регулират тяхната миграция от кръвта към тъканите 
(специално клетки на възпалението към повредени или инфектирани 
места).  

• Пример: интерлейкин 8 (IL-8) привлича: неутрофили, базофили и 
еозинофили;  

• Хемотаксис – движение на клетки, насочвани от химически 
концентрационен градиент. Движението на лимфоцити, 
полиморфонуклеарни левкоцити, моноцити и други левкоцити в 
различни тъкани често се определя от градиенти.  

 

• . 



• Цитокини – протеини, произведени от 
различни типове клетки, които медиират 
възпалението и имунните реакции. 

• Цитокините са медиатори на 
комуникацията между клетките на 
имунната система.  
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• Различните класове микроб-асоциирани 
имуностимуланти често се срещат като 
повтарящи се модели и поради това често 
се наричат, патоген-асоциирани 
молекулни модели – ПАММ  

• (pathogen-associated molecular patterns – 
PAMPs).  

Лекционен курс – мултимедиен дизайн 
 Доцент д-р Мариан Драганов 



• Много от тези микробиални молекули се 
разпознават от модел-разпознаващи 
рецептори (pattern recognition receptors), 
например, семейство Toll-like receptors 
TLRs, открити у животни и растения. 

• Мембранно-свързани TLRs  

• Разтворими рецептори в кръвта 
(компоненти на системата на 
комплемента  



• Асоциираните с клетка TLRs имат две 
функции:  

• инициират фагоцитоза на патогена 

• активират програма за генна експресия в 
клетка на гостоприемника, отговорна за 
ЕИОи 



• Много от рецепторите на бозайниците за 
разпознаване на патоген асоцииран 
молекулен модел са членове на семейство 
toll-like receptors (TLRs) 

• Човек има поне 10 TLRs.  

• Някои от тях играят важна роля в 
разпознаването на микроб-асоциираните 
имуностимуланти произведени от 
бактерии, вируси, гъби и паразити 



• Различни лиганди активират различни TLRs 

• TLR4 разпознава липополизахариди от 
външната мембрана на Грам-отрицателни 
бактерии,  

• TLR9 - CpG ДНК,  

• TLR5 – протеин, който изгражда 
бактериалния флагелум. 
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• Повечето ТПРи са обилно представени на 
повърхността на МФ, ДК, НФ и епителните 
клетки, постилащи дихателния и 
интестинален път.  

• Други, обаче са асоциирани с 
вътреклетъчни мембрани, където те могат 
да детектират вътреклетъчни патогени.  



• Второто семейство рецептори 
разпознаващи модела са изключително 
интрацелуларни.  

• Те се наричат NOD протеин (НОД) и също 
имат лейцин-богати мотиви. Те също са 
функционално сходни на TLRs, но 
разпознават различен комплект от лиганди, 
включващи компоненти на бактериалната 
клетъчна стена.  
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•   

• В безгръбначни и гръбначни, след 
разпознаването на микробиалния 
нашественик обикновено следва бързо 
поглъщане от фагоцитиращи клетки.  



Лекционен курс – мултимедиен дизайн 
 Доцент д-р Мариан Драганов 



• Фагоцитиращи клетки 

• Макрофаги  - при гръбначните, са 
професионални фагоцити, които присъстват 
навсякъде в тъканите на организма, като 
особено обилно са представени в места 
където има вероятност от поява на 
инфекция, например дихателните пътища 
или интестиналния тракт.  



• След като напуснат костния мозък МФ присъстват в 
кръвта около 1 денонощие и се означават като 
моноцити. След това се настаняват в тъканите като 
тъканни макрофаги с различни имена: 
 

• Хистоцити – съединителна тъкан; 
• Алвеоларни макрофаги – бели дробове 
• Купферови клетки – черен дроб 
• Лангерхансови клетки – кожа 
• Остеокласти – кост 
• Микроглия – мозък 
• Плеврални макрофаги – гръдна кухина 
• Перитонеални макрофаги – коремна кухина 
• Гломерулни мезангиални клетки - бъбрек  
•   



 

• Неутрофили са втория главен тип 
професионални фагоцтиращи клетки. 

• Те се кратко-живеещи, обилни в кръвта, но не 
присъстват в нормални, здрави тъкани. Те бързо 
се събират в места на инфекция от (МФ), от 
молекули, такива като формилметионин-
съдържащи пептиди, които са освободени от 
микробите и от пептидни фрагменти от 
разцепване на компоненти на комплемента.  

• НФ могат да детектират комплемент-получени 
хемоатрактанти с концентрации по-ниски от  

• 10-11 М 



• Фагоцитите използват комбинация от 
деградиращи ензими, антимикробиални 
пептиди и реактивни кислородни 
производни (O2

- , H2O2 , OCl- , .OH), за да 
убият навлизащи микроби.  

• Освен това те секретират сигнални 
молекули, които задействат възпалителен 
отговор.  

Лекционен курс – мултимедиен дизайн 
 Доцент д-р Мариан Драганов 



• Макрофагите обикновено оцеляват като 
яростни убийци и живеят за да убиват 
отново, НФ обикновено не.  

• Мъртви и умиращи НФ са главния 
компонент на гнойта, която се образува в 
акутните инфектирани рани. 



Сканираща 
електронна 

микрофотография, 
показваща 

макрофаг, който 
поглъща 5 

червени кръвни 
клетки, покрити с 
антитела срещу 
повърхностен 
гликопротеин  



Еозинофили (и други 
бели кръвни клетки) 
обграждат ларва на 
шистозома, която е 

покрита с антитела или 
комплемент  и 

колективно я убиват 
като секретират 

различни токсични 
молекули. Фагоцитите 
не могат да погълнат 

големи паразити, 
например, като ларва 

на шистозома.   



Неутрофили 
изхвърлят своя 
хроматин, за да 
улавят бактерии в 
мрежа от лепкави 
нишки от ДНК и 
хистони 
А. Почиващи 
неутрофили 
В. Активирани 
неутрофили 
С. Staphylococcus aureus 
D. Salmonella enterica 
E. Shigella flexneri 



Активираните макрофаги съдействат за възпалителен 
отговор на местата на инфекция 

  

 

• Когато патоген навлезе в тъканта това почти 
винаги предизвиква възпалителен отговор.  

• Фагоцитните клетки имат важна роля във 
възпалителния отговор. 

 

 



       

• Реакцията, която активира вродените 
механизми на защита, в зоната на 
нараняване или инфекция, се означава като 
възпаление. 

• Възпалението е главен компонент в 
защитните механизми на тялото. 



• Промяна в локални кръвоносни съдове 
причинява отговор, характеризиращ се с 
болка, зачервяване, температура, подуване 
в мястото на инфекцията.  

• От хиляди години лекарите разпознават 
възпалението по тези признаци, на 
латински въведени от римския лекар Целз: 
dolor, rubor, calor, tumor). 

• Нарушена функция (Functio laesa) Р. Фирхоф 

 

Лекционен курс – мултимедиен дизайн 
 Доцент д-р Мариан Драганов 



Обобщение 

• Има два типа имунитет: вроден (естествен) и 
придобит. 

• 1. Естественият имунитет е с широк обхват на 
действие и имунните отговори са бързи (за минути 
или часове). 

• 3. Много от елементите, участващи в естествения 
имунитет, включват: физични бариери (напр. кожа), 
химически бариери (напр. кисели стойности на рН). 

• Комплемент 
• Клетъчни компоненти (напр. фагоцити и NKT 

клетки) и специфични клетъчни рецептори (напр. 
TLRs).  



Обобщение 

• Естествен имунитет 
• 1. Естественият имунитет е с широк обхват на действие и имунните 

отговори са бързи (за минути или часове). 

• 2. Много от елементите, участващи в естествения имунитет, включват: 
физични бариери (напр. кожа), химически бариери (напр. кисели 
стойности на рН). 

• 3. Комплемент 

• 4. Клетъчни компоненти (напр. фагоцити и NKT клетки) и специфични 
клетъчни рецептори (напр. TLRs). 

• 5. Няма нарастване на активността му при следваща среща кс 
антигена – няма имунологична памет.  

 



Обобщение 

• Придобит имунитет: 

• В- и Т- лимфоцити и техните ефекторни клетки. 

• Всеки В- и Т –лимфоцит е специфичен за съответния 
антиген 

• Като популация лимфоцитите са изключително 
разнообразни. 

• Осъществяват имунологична памет. 

• Способност да различават свое (собствени клетки) от не-
свое (патогени). 

• Самоограничение – позволява на системата да се върне в 
изходно състояние.   

 


