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Имунокомпетентни клетки – 
типове, характеристика, функции 



Класически експеримет, който показва, че 
лимфоцитите са необходими за придобитите 

имунни отговори към чужди антигени 









• Т- и В клетките получават своите имена от 
органите, в които се развиват 

• Т клетките се развиват в тимуса 

• В клетките ( у бозайниците) във феталния 
черен дроб и червения костен мозък (bone 
marrow) (Bursa на Фабрици) 

• Местата където лимфоцитите се развиват от клетки-
предшественици (прекурсорни клетки) се означават като 

централни (първични) лимфоидни органи  
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• CD (cluster of differentiation; CD-антиген).  

• Степента на диференциация на незрелия B- 
или Т-лимфоцит се съпровожда с 
експресията на определени CD-антигени, 
които служат като молекулни маркери за 
разграничаване на клетъчни субпопулации 
(субклонове) 





В-клетъчен рецептор - 
BCR 



• IgM, който има m (μ) тежки вериги, е винаги 
първият клас Ат, което се произвежда от 
развиващите се В-клетки, макар че много В-
клетки превключват производството към 
други класове Ат когато ги стимулира Аг. 
Първите клетки в В-клетъчния ред, които 
правят Ig са про-В-клетки, които правят 
само μ-вериги. От тях се развиват пре-В-
клетки, в които μ -веригите са асоциирани 
с така наречените сурогатни леки вериги 
(заместващи истинските леки вериги) 



• Когато леките вериги комбинирани с 
тежките μ-вериги, заместват сурогатните 
леки вериги като формират четири-
верижната молекула на IgM (две леки и две 
тежки). Тези молекули след това се 
интегрират в плазмалемата, където те 
функционират като рецептори за антигена. 
На този стадий от развитието си В клетката 
се нарича незряла-В-клетка.  



• След като напусне червения костен мозък, 
клетката започва да продуцира 
повърхностни клетъчни IgD молекули, 
които са със същото антиген-свързващо 
място като това на IgM молекулата. Сега 
тази клетка се нарича зряла наивна В-
клетка. Това е клетката, която може да 
отговаря на антигена в периферните 
лимфоидни органи или тя е 
имунокомпетентна В клетка. 
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Развитие на В- лимфоцит преди среща с антигена 
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• Процесът на елиминиране или делеция на 
В-лимфоцити, които са реактивни към 
собствени антигени, по време на тяхното 
развитие в червения костен мозък се 
нарича негативна селекция.  

• Това е фундаментална особеност в 
теорията за клоналната селекция и 
развитието на централен толеранс.  
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• Централен толеранс: развитие на толеранс към 
собствени органи или тъкани, което се извършва в 
първични лимфоидни органи, където лимфоцитите 
придобиват своя антиген-специфичен рецептор.  

• В резултат от негативната селекция, лимфоцитите, 
които оцеляват и напускат първичния лимфоиден 
орган, за да циркулират в периферията, са 
толерантни към собствени антигени, но реактивни 
към чужди антигени.   

• Негативната селекция се осъществява и по 
отношение на развиващите се Т-клетки в тимуса.  
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• Наивни (девствени) IgM+ IgD+ B-клетки 

• Фоликулярни В-клетки – откриват се в първични и 

вторични фоликули 

• В-клетки на маргиналната зона на слезката – 
субпопулация от В-лимфоцити, обитаващи изключително 
маргиналната зона на слезката, които отговарят бързо на 
микробиални антигени в кръвта чрез производство на 
антитела IgM. 

• Почиващи, нестимулиран IgM+ IgD+ B-клетки 

• Плазмени клетки 

• Паметни В-клетки 
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• Тимус-зависими антигени – изискват 
участие на Th-лимфоцити 

• Плазмени клетки се генерират в 
Герминален център на лимфен възел, 
слезка или МАЛТ 
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• Плазмени клетки – кратко-живеещи (дни 
седмица) и дълго-живеещи (години)  

 

• Костен мозък - дългоживещи плазмени 
клетки секретират IgG, IgE, IgA – мономерна 
форма 

• МАЛТ – IgA димери 
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• Тимус-независими антигени – не изискват 
Th лимфоцити (полизахаридни компоненти 
от бактериалната капсула; отговорът е бърз 
– до няколко дни; произвеждат се IgM-
антитела). 

• Кратко-живеещи плазмени клетки се 
генерират в маргиналната зона на слезката. 
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• Паметни В-клетки (Bm - Memory B) – се образуват в 
герминативните центрове на вторични лимфоидни органи след 
активация от тимус-зависим антиген.  

• Те експресират изотипове различни от IgM (IgG, IgA, или IgE) 
върху техните повърхности и не експресират IgD 

• Паметните клетки експресират CD27, като плазмените клетки. 
Паметните клетки не са пролифериращи, дълго-живеещи 
клетки, които могат да бъдат активирани отново (вторично) и 
да дадат много по-бърз отговор срещу антигена.  

• След като бъдат реактивирани паметните клетки могат да се 
превърнат в плазмени клетки.  

• Паметните клетки напускат лимфоидния орган, в който се 
образуват. Те циркулират през лимфоидните органи подобно на 
наивните В-клетки.   
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 • 5. Следва стадий незряла В-клетка, експресираща IgM 

молекула в асоциация Igα/β на повърхността на клетката. 
Комплексът от IgM и Igα/β се определя като В-клетъчен 
рецептор. Клетката експресира високи нива на IgD. 

• 6. По-нататъшното развитие на В-клетката става извън 
костния мозък  като резултат от среща с антигена. 

• 7. Активацията на В-клетката води до пролиферация и 
диференциация в плазмени клетки – това са клетките, 
които синтезират и секретират антитяло.  Някои от 
активираните В-клетки се диференцират в паметни 
клетки, които правят по-бърз имунния отговор и 
синтезират изотипове антитела, различни от IgM, при 
повторна среща са антигена.   
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• Експресията на мембранни Ig е уникално 
за В-клетките.  

• CD10, CD19, CD20, и CD27 се експресират на 
определени стадии от диференциацията на 
В-клетката.  

 



Т-клетъчно развитие и диференциране в тимуса 

• Тимусът като първичен орган за 
диференциране на Т-лимфоцити  



Молекули за разпознаване на 
антигена 

• Т-клетъчен рецептор 



TCR и асоциирания с 
него CD3 комплекс. 
Всички CD3 полипептидни 
вериги , с изключение на  
(зета) веригите имат 
екстрацелуларни Ig-подобни 
домейни и съответно са в 
състава на Ig суперфамилия. 
В резултат от активацията на 
TCR интрацелуларните 
домейни на CD3 бързо се 
фосфорилират по 
тирозинови остатъци, които 
служат като докуващи места 
за интрацелуларни сигнал-
трансдуциращи протеини 
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• Т-клетъчен рецепторен комплекс – 
комбинацията от TCR, CD3 и ζ.  

• CD3 – съставен от три полипептидни вериги – 
γ,δ и ε, в две съчетания - γ ε и δ ε. 

• CD3 и ζ не свързват антигена. Те са молекули, 
трансдуциращи сигнала, които се активират 
след като антигена се свърже с TCR. Те са 
аналогични на молекулите Igα/Igβ, свързани с 
Ig в антиген-специфичния рецепторен 
комплекс на В-клетките 



• CD3 се появава в късните етапи на диференциация на всички 

Т-клетки. 

• CD4 и CD8 се експресират от зрели регулаторни и 

ефекторни Т-лимфоцити.  
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Активация на Т-лимфоцитите.  
Клетъчен имунен отговор 

• Т-лимфоцитите, които още не са участвали в 
имунен отговор, се наричат нестимулирани 
или девствени.  

• Те не са недиференцирани и когато напускат 
тимуса са напълно имунокомпетентни и 
експресират CD4 или CD8, което значи, че са 
детерминирани да станат съответно Тh- или 
Тc-лимфоцити. 

• Нестимулираният Т-лимфоцит има нужната 
квалификация, за да участва в имунен отговор, 
обаче е в състояние на покой.  



• Т-клетки, които потенциално се използват, са 
позитивно селектирани в тимуса 

•   
• Ние видяхме, че Т-клетките разпознават антиген в 

асоциация със собствени МНС протеини, но не в 
асоциация с чужди МНС протеини, така че Т-клетки 
показват МНС рестрикция.  

• Тази реакция е резултат от процес на позитивна 
селекция по време на развитието на Т-клетки в тимуса.  

• В този процес тези незрели Т-клетки (тимоцити), 
които ще станат способни да разпознават чужди 
пептиди представени от собствени МНС протеини се 
селектират за оцеляване и съзряване, докато повечето 
от останалите, които ще отпаднат от употреба  у 
животното се подлагат на апоптоза.  

• Така, МНС рестрикцията е придобита особеност на 
имунната система, която се проявява при развитието на 
Т-клетки в тимуса.  



Детерминиране съдбата на Т-клетките в тимуса. 
Скриниращият процес в тимуса селектира Т-

клетките чрез апоптоза. 
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• Има 4 главни класа Т-клетки 
• Цитотоксични Т-клетки (Тс – cytotoxic T cells) – 

директно убиват инфектирани клетки 

• Помощни Т-клетки (Th - Helper T cells) – активират 
макрофаги, дендритни клетки,Тс-клетки, В-клетки като секретират 
различни цитокини и посредством ко-стимулаторни протеини на 
клетъчната повърхност  

• Регулаторни (супресорни) Т-клетки (Treg) – 
използват същите стратегии, за да инхибират активността на Th, 
Tc, дендритни клетки 

• Паметни Т-клетки (Tm – T memory cells) – 
осъществяват имунологична памет 



 
Т- и В-клетките в състояние на покой изглеждат еднакви дори под електронен 
микроскоп. Малки по размери (почти като еритроцити) с малко цитоплазма. 
След активация от антигена те пролиферират и съзряват в  
ефекторни клетки. 
 



• Т- и В-клетките стават морфологично 
различни едва след като бъдат активирани 
от антиген. 

 

•  Ефекторните В-клетки секретират антитела. 
В тяхната най-зряла форма, когато ги 
наричаме плазмени клетки, в цитоплазма 
се наблюдава силно развит ГЕР. 

• В ефекторните Т-клетки има малко ЕПР в 
цитоплазмата и не се синтезират Ат, а 
цитокини – локални медиатори   

•   



Обобщение 

• 1. Т-клетките експресират уникален, 
рецептор за антигена, означаван като T 
клетъчен рецептор (TCR).  

• 2. Повечето човешки и миши Т-клетки носят 
TCR, съставен от две трансмембранни 
вериги, αβ. 
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3. αβ TCR взаимодейства с пептид, свързан с 
MHC молекула на повърхността на собствени 
клетки.  

4. αβ веригите се експресират на 
повърхността на Т-клетката в мултимолекулен 
комплекс (TCR комплекс) в асоциация със CD3 
и ζ полипептиди, които действат като 
единица в сигналната трансдукция след 
свързване на антигена към αβ. 
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5. ко-рецепторни молекули са асоциирани с αβ 
• TCR. Върху зрели Т-клетки ко-рецептор е CD4 или 

CD8, които поделят Т-клетките в две субпопулации - 
αβ+CD4+ или αβ+CD8+. Функцията на тези ко-
рецепторни молекули са:  

• 1. да се свързват към непроменливата част на МНС 
молекулата на клетката на гостоприемника (CD4 

• с MHC клас II и CD8 с MHC клас I);  
• 2.да задейства свързването между Т-клетката и 

представящата клетка; 
• 3. усилва сигналната трансдукция след активация на 

TCR.  
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6. γδ e TCR, който се експресира върху малка 
популация от човешки Т-клетки, установени 
главно в места на мукозен епител, като черва, 
кожа. Те са в асоциация само със CD3 и ζ.  

γδ+ T играят роля в първата линия на защита 
срещу патогени. Тези клетки показват 
признаци, отнасящи се до  естествени имунни 
отговори и придобити имунни отговори 
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7. Тимусът е органът, в който се развиващите се 
Т-клетки придобиват своя TCR (αβ или γδ).  

8. Малка популация от Т-клетки оцеляват и 
постъпват в циркулационната система и други 
тъкани извън тимуса.   

9. Двойно положителните клетки се подлагат на 
селекция в тимуса, медиирана от 
взаимодействия на TCR и ко-рецепторни 
молекули с МНС молекули и пептиди 
експресирани от тимусни нелимфоидни клетки. 
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11. Позитивна селекция: Развиващите се Т-клетки 
взаимодействат с МНС молекули (и пептиди) 
експресирани от епителни клетки на кортекса на 
тимуса. Следва насочването им да станат CD4+ T или 
CD8+ T клетка, като по този начин развиващият се Т-
лимфоцит се „обучава“, така че когато стане зряла 
клетка, тя отговаря на антиген, само ако е представен 
от клетка, която носи същата МНС молекула, с която Т-
клетката е взаимодействала  по време на нейната 
диференциация в тимуса (рестрикция на Т-клетъчния 
отговор по отношение на собствена МНС). Така, зряла 
CD4+ T клетка отговаря на пептид плюс собствен МНС 
клас II, а зряла CD8+ T клетка отговаря на пептид плюс 
собствен MHC клас I. 
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• Негативна селекция: развиващата се Т-клетка 
взаимодейства с MHC молекули (и пептиди) 
експресирани от тимусни дендритни клетки и 
епителни клетки на медулата. По този начин се 
отстраняват Т клетки с висок афинитет към 
собствени молекули, предотвратявайки 
евентуална реактивност към собствени 
антигени и осигурявайки толеранс към тях. 

• Така, αβTCR+ T клетки, които напускат тимуса 
са рестриктирани спрямо собствени МНС и са 
толерантни към собствените си антигени. 
 



Сравнение между Т- и В-клетъчен рецептор 

TCR BCR 

Две вериги Четири вериги 

Едно антиген-свързващо място  
(моновалентен) 

Две антиген-свързващи места 
(бивалентен) 

Разпознава главно протеинови 
антигени (по-точно пептиди) 

Разпознава протеини, въглехидрати, 
ДНК, липиди 

Пептидът, който разпознава трябва 
да бъде свързан с MHC молекули  

Може да разпознае свободни 
антигени  

Рестриктиран е да взаимодейства с 
други клетки 

Може да взаимодейства с всеки 
антиген в телесните течности 

Не се секретира при активация  При активация се секретира 

Не настъпват промени в TCR по 
време на отговор на антиген 

Може да се подложи на соматична 
хипермутация и рекомбинация за 
превключване на класа  


