ГЛАВА 14

14.2. ІМУНОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ
Імунологічна реактивність – це здатність організму відповідати на дію антигенів утворенням антитіл
і комплексом клітинних реакцій, специфічних щодо цього антигену. Іншими словами, це властивість
організму давати імунну відповідь, головне призначення якої полягає у збереженні антигенного гомеостазу. В основі імунологічної реактивності лежить здатність імунної системи розрізняти «своє» від
«чужого» та ініціювати процеси знищення останнього.
Існує два механізми імунологічної реактивності: гуморальний і клітинний.
 Гуморальний тип імунної відповіді направлений на позаклітинні антигени, а саме (1) бактерії,
(2) бактеріальні токсини, (3) віруси. Ефекторною ланкою цього типу відповіді є антитіла (імуноглобуліни) – продукти діяльності В-лімфоцитів.
 Клітинний тип імунної відповіді направлений на захист від внутрішньоклітинних антигенів
та клітин, що несуть чужорідну генетичну інформацію. Цей захист здійснюється виявленням і
знищенням (1) клітин, уражених вірусами та деякими бактеріями (напр., мікобактеріями туберкульозу); (2) патогенних грибів, (3) паразитів, (4) перероджених, тобто пухлинних клітин; (5)
клітин трансплантованих органів і тканин. Його ефекторною ланкою є імунні Т-лімфоцити, які
несуть специфічні рецептори до цього антигену.

Основні учасники імунної відповіді.
Перед тим, як розглянути механізми двох різних типів імунної відповіді, маємо стисло зупинитися на
чинниках, які прямо чи опосередковано беруть участь у подіях, що розвиваються в організмі (рис. 14.8).

1. Антигени.
Це речовини, здатні при надходженні в організм викликати імунну відповідь і взаємодіяти з продуктами цієї відповіді – антитілами або активованими Т-лімфоцитами.
Антигенами, як правило, є високомолекулярні сполуки – молекули білків, поліпептидів, полісахаридів та інших біополімерів. В організм антигени найчастіше потрапляють ззовні у вигляді антигенних комплексів – вірусів, бактерій, чужорідних клітин. Проте, антигени можуть утворюватися і в
самому організмі з власних біомолекул або внаслідок переродження клітин (злоякісні пухлини). Такі
антигени називають автоантигенами.
Антигени мають дві важливі властивості:
1) імуногенність – здатність індукувати імунну відповідь, тобто утворення антитіл чи активованих
Т-лімфоцитів;
2) здатність специфічно взаємодіями з продуктами цієї відповіді – антитілами чи активованими
Т-лімфоцитами.
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Рис. 14.8. Головні учасники імунної відповіді.
АПК – антигенпрезентуючі клітини

За характером імунної відповіді антигени можуть бути (а) імуногенами, (б) толерогенами і (в)
алергенами. Перші – викликають звичайну імунну реакцію, другі – спричиняють пригнічення (супресії) імунної відповіді і є причиною розвитку імунологічної толерантності (див. нижче), треті – навпаки, зумовлюють імунні реакції надто високої інтенсивності – алергію (див. главу 15).
Більшість антигенів є імуногенами – вони мають обидві наведені вище властивості. Проте існують
так звані неповні антигени – гаптени. Це низькомолекулярні сполуки, що не мають імуногенності,
але здатні специфічно взаємодіяти з антитілами. Індукування імунної відповіді на гаптени відбувається лише за умови, що гаптен попередньо зв’язується з високомолекулярним носієм. Такий комплекс започатковує активацію імунної системи і утворення антитіл, взаємодія ж останніх з гаптеном
може відбуватися, коли той перебуває у вільному, не зв’язаному з носієм, стані (див. нижче).
Імуногенність антигену визначають такі чинники:
а) чужорідність. Молекули, що є «своїми» не мають імуногенності для організму. Імунну відповідь можуть індукувати тільки «чужі» молекули;
б) молекулярна маса. Існує певний критичний рівень молекулярної маси, досягаючи який речовини
стають імуногенними. Високу імуногенність мають білки з молекулярною масою понад 100 000.
Сполуки, що мають молекулярну масу нижче 10 000, поступово втрачають імуногенність;
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в) неоднорідність хімічної структури. Так, полімери з однієї амінокислоти, якою б великою не була
їхня молекулярна маса, не мають імуногенності. Натомість полімери з 2-3 амінокислот стають
імуногенними. Хімічна неоднорідність сполуки зумовлює появу антигенних детермінант (епітопів) – хімічних груп в молекулі антигену, здатних специфічно взаємодіяти з молекулами відповідних антитіл. Більшість антигенів мають багато епітопів, тобто є мультивалентними. До складу
антигенної детермінанти входить, як правило, п’ять і більше амінокислот чи цукрів. Це надає
епітопу певної просторової конфігурації, що важливо для специфічної взаємодії з антитілом;
г) доза антигену. Мінімальна доза, здатна викликати імунну відповідь, для різних антигенів неоднакова. Приміром, у мишей мінімальна імуногенна доза бичачого сироваткового альбуміну
становить 10-4 г, тимчасом як бактеріального ендотоксину – 10-14 г. Зі збільшенням дози зростає
імуногенність, щоправда лише до певного рівня. Дуже великі дози антигену можуть, навпаки,
викликати стан специфічної ареактивності – імунологічну толерантність;
ґ) способи введення антигену. Найбільшу імуногенність мають антигени при парентеральному введенні в організм;
д) стан генетичного контролю за імунною відповіддю. Існують видові особливості, що визначають
реакцію організму на той чи той антиген. Так, приміром, чисті полісахариди є імуногенними для
людини і мишей і не виявляють імуногенності у морських свинок. У представників одного й того
ж виду імуногенність сполуки залежить від генів, що контролюють силу імунної відповіді (Irгени). Залежно від стану цих генів кількість антитіл, що утворюються в різних осіб у відповідь
на одну й ту ж дозу антигену, буде різною;
е) дія ад’ювантів. Імунологічні ад’юванти – це сполуки, що посилюють імуногенність антигенів,
незалежно від їхньої специфічності. Вони, не маючи безпосереднього стосунку до антигенів,
неспецифічно стимулюють активність імунокомпетентних клітин або на довгий час затримують
антиген в організмі. Ад’ювантну дію мають сполуки алюмінію, деякі макромолекулярні речовини (напр., декстран), поверхнево активні сполуки, ліпіди, інактивовані бактерії кашлюку і мікобактерії та ін.
За розташуванням в організмі антигени поділяють на (1) позаклітинні і (2) внутрішньоклітинні. Місце перебування антигену має визначальне значення для характеру імунної відповіді (див. далі).
Позаклітинні антигени, що започатковують гуморальний тип імунної відповіді, у свою чергу поділяю на (а) тимуснезалежні і (б) тимусзалежні. До перших належить відносно невелика кількість
антигенів (ліпополісахариди, полісахариди бактерій), спільною рисою яких є те, що всі вони мають
велику кількість повторюваних, тотожних одна одній антигенних детермінант. По суті, сама така молекула є «обоймою» епітопів, яку для інших антигенів (тимусзалежних) створюють антигенпрезентуючі клітини і T-лімфоцити. А тому імунна відповідь на ці антигени не потребує участі T-лімфоцитів.

2. B-лімфоцити.
На ці клітини припадає 10–30 % від загальної кількості малих лімфоцитів, що циркулюють у периферичній крові. Крім того, вони заселяють периферичні органи лімфоїдної системи, а саме (1)
лімфатичні вузли, (2) білу пульпу селезінки, (3) мигдалики, (4) лімфатичні фолікули травного каналу
(пеєрові бляшки, апендикс).
Розрізняють (1) антигеннезалежну і (2) антигензалежну фази життєвого циклу B-лімфоцитів (рис.
14.9). Перша – охоплює період часу від початку диференціювання стовбурової гемопоетичної клітини в червоному кістковому мозку (а в птахів – у бурсі Фабриціуса) до зустрічі зрілих B-лімфоцитів
з антигеном. Остання подія спричиняє активацію B-лімфоцита: він осідає у відповідних зонах лімфатичних вузлів і селезінки, де відбувається бласттрансформація, тобто перетворення малого лімфоцита у лімфобласт – клітину, здатну розмножуватися і давати велику кількість (клон) однакових,
специфічних до цього антигену B-лімфоцитів. Утворені B-лімфоцити, нарощуючи свій білоксинтезуючий апарат, перетворюються в плазматичні клітини, які продукують антитіла. Тривалість життя
B-лімфоцитів (за винятком клітин пам’яті) мала – від кількох днів до кількох тижнів.
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Рис. 14.9. Дозрівання B-лімфоцитів. μ – важкі ланцюги в цитоплазмі, Y – IgM
B-лімфоцити виконують дві важливі функції:
3) утворюють антитіла, завдяки чому забезпечують здійснення імунної відповіді гуморального типу;
4) здатні презентувати антигени іншим клітинам. За цією ознакою їх відносять до антигенпрезентуючих клітин (АПК) (див. далі).
Здійснення зазначених функцій забезпечується мембранним рецепторним комплексом, основним
компонентом якого є вмонтовані в плазматичну мембрану імуноглобуліни IgM (тут вони є мономерами, на відміну від пентамерів, що циркулюють у крові) або IgD. І перші, і другі, так само як і вільні
антитіла, мають здатність специфічно взаємодіяти з певним антигеном.

3. Антитіла.
Це білки (імуноглобуліни), що синтезуються під впливом антигенів і специфічно взаємодіють з ними.
Основними властивостями антитіл є:
а) специфічність – здатність зв’язуватися тільки з певним одним антигеном;
б) валентність, яка визначається кількістю антидетермінант у молекулі імуноглобуліну. Більшість
антитіл є двовалентними;
в) афінність, що відображає міцність зв’язків між епітопами антигену і антидетермінантами антитіл;
г) авідність, що характеризує міцність зв’язків між антигеном і антитілом у цілому. Остання залежить від валентності і афінності імуноглобулінів.
Будова імуноглобулінів має такі особливості (рис. 14.10):
 Молекули антитіл складаються з (1) коротких, «легких» (мол. маса близько 25 000) і (2) довгих,
«важких» (мол. маса 50 000–70 000) поліпептидних ланцюгів. Зокрема, молекула IgG має у своєму складі два однакові важкі і два однакові легкі ланцюги. Вони зв’язані між собою ковалентно
дисульфідними містками.
 І важкі, і легкі ланцюги поділяють на варіабельні та константні ділянки. Ці ділянки складаються з окремих повторюваних структур, що мають тривимірну просторову будову і отримали назву
доменів. Так, легкий ланцюг має один варіабельний і один константний домен, а важкий – один
варіабельний і три константних домени. Кожен домен складається приблизно зі 110 амінокислотних залишків. Варіабельні ділянки є відповідальними за специфічну взаємодію з антигеном,
тимчасом як константні – забезпечують інші функції імуноглобулінів (див. нижче).
 Варіабельні ділянки обох типів ланцюгів мають на своїх N-кінцях так звані “гіперваріабельні»
послідовності амінокислот. Вони складаються з 5–10 амінокислотних залишків і утворюють міс-
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Рис. 14.10. Схематична будова молекули IgG.
К – константні, В – варіабельні ділянки поліпептидних ланцюгів

ця зв’язування з антигенами. Гіперваріабельні послідовності визначають специфічність антитіл.
Оскільки кількість можливих комбінацій амінокислот у цих ділянках сягає 107, то саме на таку
кількість різних антигенних детермінант організм може реагувати утворенням антитіл.
 Взаємодія гіперваріабельних кінцевих ділянок імуноглобулінів з детермінантами антигенів відбувається за принципом просторової комплементарності (як «ключ-замок»). Вона здійснюється
за допомогою (1) електростатичних сил, (2) сил Ван дер Ваальса, (3) водневих і (4) гідрофобних
хімічних зв’язків. Ковалентні зв’язки при цьому не утворюються.
 При обробці гідролітичним ферментом папаїном молекули імуноглобулінів розщеплюються на
три фрагменти: два однакових Fab-фрагменти і один Fc-фрагмент.
Fab-фрагменти несуть в собі гіперваріабельні місця зв’язування антигену, а тому вони в молекулах
різних антитіл відрізняються між собою. Fc-фрагменти в імуноглобулінах одного і того ж типу
мають однакову будову. Серед їхніх функцій (1) зв’язування комплементу, (2) фіксація через мембранні Fc-рецептори до поверхні клітин (макрофагів, тканинних базофілів, плацентарних клітин та
ін.), (3) зв’язування окремих молекул імуноглобулінів між собою з утворенням комплексів (напр.,
IgM).
 Існує 5 типів важких (γ, α, μ, δ, ε) і два типи легких (κ, λ) ланцюгів. Залежно від типу важких
ланцюгів розрізняють 5 класів (ізотипів) імуноглобулінів: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Основні їхні
властивості і функції представлено в табл. 14.2 і 14.3.
Тимуснезалежні антигени викликають утворення тільки IgM, тимчасом як тимусзалежні – зумовлюють синтез усіх 5 ізотипів антитіл, специфічних до цих антигенів. Слід зазначити, що один і той же
B-лімфоцит здатен утворювати всі класи імуноглобулінів: спочатку синтезуються IgM, а потім відбувається “перемикання” (isotype switching) на синтез інших ізотипів. Біологічне значення цього явища
полягає в тому, що в такий спосіб забезпечується можливість реакцій з антигеном практично у всіх
середовищах і тканинах організму – у крові (IgM, IgG), безпосередньо в тканинах (IgE), на поверхні
слизових оболонок і в секретах (IgA), в організмі плоду (IgG).
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Таблиця 14.2

Властивості імуноглобулінів людини
Властивості

IgG

IgA

IgM

IgD

IgE

Процент від загальної
кількості імуноглобулінів
у сироватці крові

75

15

9

0,2

0,004

Концентрація в сироватці
(мг/100 мл)

1000

200

120

3

0,05

Молекулярна маса
(×1000)

150

170 або 400

900

180

190

Мономер

Мономер
або димер

Мономер
або пентамер

Мономер

Мономер

Тип важких ланцюгів

γ

α

μ

δ

ε

Фіксація комплементу

+

–

+

–

–

Опсонізація

+

–

–

–

–

Проходження через
плаценту

+

–

–

?

–

Наявність у секретах

–

+

–

–

–

Фіксація на поверхні
тканинних базофілів

–

–

–

–

+

Входять до складу
рецепторів B-лімфоцитів

–

–

+

?

–

Структура

Таблиця 14.3

Основні функції різних класів імуноглобулінів
Імуноглобуліни

Функції

IgG

(1) Опсонізація бактерій. (2) Фіксація комплементу. (3) Нейтралізація бактеріальних
токсинів і вірусів. (4) Проникнення через плаценту

IgA

Секреторний тип антитіл. Забезпечують взаємодію з антигенами (бактеріями і
вірусами) на поверхні сливових оболонок

IgM

(1) Забезпечують первинну відповідь на антиген у крові. Через велику молекулярну
масу не проникають у тканини і через плаценту. (2) Фіксують комплемент. (3)
Є рецепторами B-лімфоцитів

IgD

Функції остаточно не з’ясовано. Виявляють на поверхні B-лімфоцитів і в сироватці
крові

IgE

(1) Легко проникають у тканини і фіксуються на поверхні тканинних базофілів та інших
клітин. Забезпечують взаємодію з антигенами в тканинах. (2) Беруть участь у розвитку
алергічних реакцій I типу (анафілактичних)
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4. Система комплементу.
Ця система білків тісно пов’язана з гуморальними механізмами імунної відповіді. Її активація є кінцевою ланкою багатьох імунних реакцій, що призводять до знищення клітин – носіїв антигенів. Докладно про комплемент ішлося в першій частині цієї глави.

5. T-лімфоцити.
На ці клітини припадає 70–90 % від загальної кількості малих лімфоцитів, що циркулюють у периферичній крові. Гемопоетичні стовбурові клітини надходять з червоного кісткового мозку у вилочкову
залозу, де під впливом клітин мікрооточення та гормонів тимусу (тимозинів і тимопоетинів) змінюють склад своїх поверхневих глікопротеїнів (утворюють специфічні рецептори, молекули взаємодії з
іншими клітинами тощо) і проходять так званий «курс навчання», стаючи зрілими імунокомпетентними T-лімфоцитами.
Суть «навчання» полягає в тому, що залежно від характеру поверхневих молекул гинуть
шляхом апоптозу дві групи клітин:
1) T-лімфоцити, які несуть рецептори до власних білків організму. У такий спосіб усуваються ті
клони T-лімфоцитів, які можуть давати імунні реакції з антигенами свого організму (автоімунні
реакції), – розвивається явище імунологічної толерантності;
2) Т-лімфоцити, що не можуть розпізнавати і реагувати з молекулами MHC клітин власного організму. Такі лімфоцити не здатні розрізняти “свої” і “чужі” клітини.
Дозрівання клітин у тимусі призводить, у кінцевому підсумку, до формування двох великих субпопуляцій T-лімфоцитів, що відрізняються між собою поверхневими глікопротеїновими молекулами CD
(від clasters of differentiation). Залежно від складу цих молекул, розрізняють CD4-позитивні (CD4+)- і
CD8-позитивні (CD8+) лімфоцити. Зрілий лімфоцит може мати на своїй поверхні тільки один з двох
типів глікопротеїнів – або CD4, або CD8 і ніколи не містить обох разом.

CD4(+) - лімфоцити, або T-хелпери.
Мембрана цих клітин містить три важливі групи поверхневих білків (рис. 14.11):
1) протеїни, що утворюють так званий рецепторний комплекс T-лімфоцита. Основним компонентом цього комплексу є власне рецептор – TCR (T cell receptor). Він складається з двох поліпептидних ланцюгів (α і β), які мають (так само, як і схожі на них важкі ланцюги імуноглобулінів)
варіабельні та константні ділянки. Перші – визначають високу специфічність рецепторів до антигену: саме вони утворюють місця його зв’язування клітиною. Другі – забезпечують фіксацію
рецептора в мембрані та взаємодію його з іншими молекулами рецепторного комплексу. Допоміжним компонентом комплексу є глікопротеїни CD3. Вони складаються з 5 ланцюгів (γ, δ, ε та
двох ζ), що з різних боків оточують рецептор. При взаємодії антигену з рецептором CD3 стає
джерелом внутрішньоклітинних сигналів, що активують T-лімфоцит (див. далі);
2) CD4-білок. Основне призначення цього глікопротеїну пов’язане з його здатністю взаємодіяти з
білками MHC II класу, які несуть на собі (презентують) перероблений макрофагами (чи іншими
антигенпрезентуючими клітинами) антиген;
3) молекули клітинної адгезії. Вони, будучи вмонтованими в плазматичну мембрану T-лімфоцитів,
забезпечують взаємодію з подібними молекулами антигенпрезентуючих клітин і в такий спосіб стабілізують контакти, що виникають між клітинами внаслідок зв’язування антигенів з
рецепторами. Такими молекулами, зокрема, є глікопротеїни сімейства інтегринів (див. главу
17) та деякі інші.
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Рис. 14.11. CD4(+)-лімфоцит та його взаємодія з макрофагом або іншою антигенпрезентуючою
клітиною (АПК). Пояснення дивіться у тексті
Таким чином, взаємодія CD4(+)-лімфоцита з клітиною, що презентує антиген (макрофагом
чи іншою), здійснюється з утворенням щонайменше трьох зв’язків:
1) між антигеном, зв’язаним з молекулами MHC II класу, і рецептором (TLR);
2) між білком CD4 і самими молекулами MHC;
3) між адгезивними білками T-лімфоцита і такими ж білками антигенпрезентуючої клітини.
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Наслідком такої взаємодії є поява сигналів, що спричиняються до активації T-лімфоцита.
Суть активації полягає в:
 посиленому продукуванні і вивільненні цитокінів, зокрема, (а) інтерлейкіну-4 (IL-4) та IL-5,
які допомагають B-лімфоцитам утворювати антитіла; (б) IL-2, що активує CD4(+) та CD8(+)клітини; (в) γ-інтерферону, який є необхідним для активації макрофагів та інших антигенпрезентуючих клітин;
 утворенні великої кількості мембранних рецепторів до цитокінів, зокрема рецепторів до IL-2;
 проліферації клітин з утворенням відповідного клону антигенспецифічних T-лімфоцитів.

Функції.
CD4(+)-лімфоцити виконують переважно регуляторну функцію – вони завдяки прямій взаємодії з
іншими клітинами та за допомогою цитокінів організовують імунну відповідь. Таку функцію ще називають кооперативною, а самі CD4(+)-лімфоцити – T-хелперами (помічниками).
Так, Т-хелпери є необхідними для здійснення:
 імунних реакцій гуморального типу на тимусзалежні антигени. Вони забезпечують можливість
бласттрансформації B-лімфоцитів, утворення їхніх клонів та перетворення в плазматичні клітини;
 імунної відповіді клітинного типу. Завдяки T-хелперам CD8(+)-лімфоцити перетворюються в
активовані цитотоксичні T-лімфоцити;
 реакцій гіперчутливості вповільнено типу. Останні є одним з механізмів алергії, про яку докладно мова піде в главі 15.
Існує певна функціональна спеціалізація T-хелперів. Так розрізняють Th-1 клітини, які беруть участь
у реакціях гіперчутливості вповільненого типу і продукують IL-2 та γ-інтерферон, і Th-2 лімфоцити, які в основному допомагають B-лімфоцитам та вивільнюють IL-4 і IL-5. Слід зазначити, що на
CD4(+)-лімфоцити припадає приблизно 65 % від загальної кількості T-лімфоцитів, що циркулюють у
периферичній крові. Крім того, їх багато у мозковій речовині тимуса і мигдаликах.

CD8(+)-лімфоцити.
За організацією та принципом функціонування поверхневих мембранних білків клітини цього типу
схожі на CD4(+)-лімфоцити (рис. 14.12). Основна відмінність полягає в тому, що замість CD4-білка у
їхню плазматичну мембрану вмонтовано інший глікопротеїн – CD8. Оскільки CD8-білок здатен взаємодіяти тільки зі структурами молекул MHC I класу, то й рецептори CD8(+)-лімфоцитів специфічно
зв’язуються тільки з тими антигенами, що їх презентує саме I клас MHC.

Функції.
CD8(+)-лімфоцити виконують переважно ефекторні функції. Такими є (1) функція цитотоксичності і (2) супресорна функція.
 Функція цитотоксичності, або кілерна функція, полягає в здатності T-лімфоцитів убивати клітини, що несуть на своїй поверхні антигени, асоційовані з молекулами MHC I класу. Активовані за
допомогою T-хелперів CD8(+)-клітини отримали назву цитотоксичних T-лімфоцитів (T-кілерів).
Клітинами-мішенями для них виступають (а) інфіковані вірусом клітини, (б) пухлинні клітини,
(в) клітини пересаджених органів і тканин (алотрансплантатів). Механізми, що лежать в основі
цитотоксичної дії T-лімфоцитів, ми розглянемо в главі 15.
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Рис. 14.12. CD8(+)-лімфоцит та його взаємодія з клітиною, що несе антиген.
Пояснення дивіться у тексті

 Супресорна функція полягає в тому, що СВ8(+)-клітини можуть пригнічувати (1) утворення антитіл B-лімфоцитами, (2) імунну відповідь клітинного типу, (3) реакції гіперчутливості вповільненого типу. T-лімфоцити, що здатні виконувати супресорну функцію, було названо T-супресорами.
Щоправда сьогодні ще нема достатньої кількості прямих доказів існування таких спеціалізованих клітин. Це дає підстави багатьом ученим взагалі ставити під сумнів можливість виконання
супресорної функції CD8(+)-клітинами.
Основні відмінності між популяціями CD4(+)- і CD8(+)-лімфоцитів представлено в табл. 14.4.
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Таблиця 14.4

Основні відмінності популяцій T-лімфоцитів
Властивість

CD4(+)-лімфоцити

CD8(+)-лімфоцити

Містять на своїй поверхні

CD4-білок

CD8-білок

Взаємодіють з антигенами,
зв’язаними з молекулами

MHC II класу

MHC I класу

Виконують функцію

переважно регуляторну:
а) кооперативну;
б) участь в алергічних реакціях
уповільненого типу

переважно ефекторну:
а) цитотоксичну (кілерну);
б) супресорну

За своїми функціями є

T-хелперами

T-кілерами, T-супресорами

Процентний вміст від загальної
кількості T-лімфоцитів
периферичної крові

65 %

35 %

Містяться переважно в

тимусі, мигдаликах

червоному кістковому мозку, лімфоїдних утвореннях кишковика
(пеєрових бляшках, апендиксі)

6. Макрофаги та інші клітини, що презентують антигени.
Макрофаги виконують три основні функції: (1) здійснюють фагоцитоз, (2) презентують антигени
імунокомпетентним клітинам, (3) продукують цитокіни (монокіни), важливі для кооперації макрофагів з іншими клітинами (напр., IL-1) та розвитку запалення (напр., TNF – tumor necrotic factor).
Про фагоцитарну функцію мова йшла в першій частині цієї глави, а про участь макрофагів у запаленні йтиметься в главі 17. Тут ми зупинимося тільки на здатності цих клітин презентувати (представляти) антигени. За цією ознакою вони є антигенпрезентуючими клітинами (АПК).
Крім макрофагів, до АПК відносять дендритні клітини (зокрема, клітини Лангерганса в шкірі і
фолікулярні дендритні клітини лімфатичних вузлів), а також B-лімфоцити і, за деякими даними, ендотеліальні клітини кровоносних судин.
Розрізняють два шляхи презентації антигенів.

I. Презентація екзогенних антигенів, або шлях, пов’язаний з II класом білків MHC (рис. 14.13).
В основі цього варіанту лежить фагоцитарна активність макрофагів та інших АПК, які завдяки цій
функції поглинають екзогенні об’єкти, що містять антигени, їх переробляють і, у підсумку, презентують антигенні детермінанти імунокомпетентним клітинам.
Цей процес має таку послідовність подій:
1) поглинання, або ендоцитоз. Спочатку в місці прикріплення об’єкта фагоцитозу до макрофага відбувається процес інвагінації мембрани з наступним утворенням закритої везикули – фагосоми;
2) переробка, або процесинг. Фагосома зливається з лізосомами, унаслідок чого утворюється фаголізосома, у якій під впливом лізосомних гідролітичних ферментів відбувається розщеплення
захопленого об’єкту на окремі поліпептидні фрагменти, що містять від 10 до 30 амінокислотних
залишків;
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Рис. 14.13. Шлях презентації антигенів, пов’язаний з II класом білків MHC.
1 – ендоцитоз, 2 – переробка, 3 – асоціація з білками MHC, 4 – екзоцитоз

3) асоціація утворених фрагментів з білками II класу MHC. У структурах шорсткого ендоплазматичного ретикулуму (ЕПР) синтезуються глікопротеїни II класу MHC. Після свого утворення
вони, будучи вмонтованими в мембрани, потрапляють до складу везикул, що відпупковуються
від цистерн ЕПР. Згодом ці везикули зливаються з фаголізосомами, і поліпептидні фрагменти
антигенів, що містяться в останніх, фіксуються на молекулах II класу MHC;
4) екзоцитоз. Утворена внаслідок злиття нова везикула переміщується до поверхні клітини, зливається з її плазматичною мембраною. Білки II класу MHC, що несуть на собі фрагменти антигену,
опиняються на поверхні клітини і стають доступними для CD4(+)-лімфоцитів. Таким чином,
антигенні детермінанти ніби презентуються для подальшого розгортання імунної відповіді.

II. Презентація синтезованих клітиною антигенів, або шлях, пов’язаний з I класом білків MHC
(рис. 14.14).

Прикладом такого варіанту може бути презентація антигенів клітинами, що інфіковані вірусом. У цьому разі послідовність подій є такою:
1) синтез вірусних білків. Він здійснюється структурами клітини (рибосомами) з використанням
генетичної інформації вірусу, що потрапив у клітину;
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Рис. 14.14. Шлях презентації антигенів, пов’язаний з I класом білків MHC.
1 – синтез білка, 2 – протеоліз, 3 – асоціація з білками MHC, 4 – екзоцитоз

2) протеоліз. Синтезовані вірусні білки за участю убіквітину (див. главу 6) проходять через протеасому, у якій зазнають гідролітичного розщеплення до пептидних фрагментів, що містять
приблизно 8–11 амінокислотних залишків;
3) асоціація пептидів з білками I класу MHC. За допомогою спеціальних транспортних білків TAP
(transporters associated with antigen processing) утворені пептиди переносяться в структури ЕПР,
де синтезуються глікопротеїни I класу MHC. Останні, будучи вмонтованими в мембрани ЕПР,
зв’язуються з пептидами, що сюди надходять;
4) екзоцитоз. Із структур ЕПР утворюються везикули, що містять усередині комплекси білків I
класу MHC з молекулами пептидів. Після проходження через апарат Ґольджі везикули транспортуються до плазматичної мембрани, зливаються з нею, а молекули I класу MHC, що несуть
на собі антигенні детермінанти вірусних білків, стають доступними для CD8(+)-лімфоцитів.
Порівняльну характеристику двох різних шляхів презентації антигенів представлено в табл. 13.4.
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Таблиця 14.5

Порівняльна характеристика різних шляхів презентації антигенів
I шлях

II шлях

Презентуються

екзогенні антигени

синтезовані клітиною (ендогенні) антигени

Розщеплення антигену на
фрагменти відбувається в

лізосомах

протеасомах

Утворюються комплекси
антигену з білками

II класу MHC

I класу MHC

У такий спосіб презентацію
антигенів здійснюють

макрофаги та інші АПК

інфіковані вірусом клітини, клітини пухлин

Антигени презентуються

CD4(+)-лімфоцитам

CD8(+)-лімфоцитам

7. Головний комплекс гістосумісності.
Головний комплекс гістосумісності – MHC (major histocompatibility complex) – це сукупність генів,
що кодують молекули мембранних глікопротеїнів (так звані трансплантаційні антигени), відповідальні за відторгнення пересаджених органів і тканин за умов, коли донор і реципієнт генетично
відрізняються між собою.
У людини гени MHC кодують структуру білків HLA (human leucocyte antigen), названих так тому,
що їх уперше виявлено на мембранах лейкоцитів. Тепер відомо, що ці протеїни входять до складу
практично всіх видів клітин.
Основна фізіологічна роль зазначених білків полягає в тому, що вони є:
1) маркерами «свого». Якщо в організм потрапляють клітини, які несуть на собі білки MHC, відмінні за структурою від “своїх” білків цього типу, то такі молекули (антигени) розпізнаються
імунною системою, а клітини, що є їхніми носіями, убиваються;
2) молекулами, здатними представляти антигенні детермінанти інших білків T-лімфоцитам (див.
вище).
Гени MHC людини містяться в локусах, що знаходяться в короткому плечі 6-ї хромосоми. Їх (і відповідно їхні продукти) поділяють на три класи (рис. 14.15). Для організації імунної відповіді мають
значення продукти двох перших класів. Гени III класу кодують структуру компонентів комплементу,
зокрема C2 і C4, і деяких цитокінів – фактору некрозу пухлин (TNF-α) та лімфотоксину (TNF-β).
У гаплоїдному наборі хромосом людини міститься 3 гени I класу (в локусах A, B, C) і 3 гени II
класу (в локусах DP, DQ, DR), тобто кожен локус представлено одним геном. Звісно, що диплоїдний
набір має таких генів удвічі більше – одна половина батьківського, а друга – материнського походження. Оскільки для генів MHC характерним є кодомінування (один алельний ген виявляє себе незалежно
від другого алельного гена), то в організмі кожної людини утворюється 12 різних продуктів MHC (по
6 кожного класу).

I клас MHC.
Він представлений генами трьох локусів – A, B, C, – що кодують відповідно глікопротеїни HLA-A,
HLA-B, HLA-C. Ці білки містяться на поверхні практично всіх клітин, що мають ядра, а також тромбоцитів.
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Рис. 14.15. Гени MHC людини та їхні продукти.
Пояснення в тексті.

Відомо, що алельні гени локусу A можуть кодувати структуру 20, локусу B – 40 і локусу C – 8 різних білків.
Повні молекули I класу MHC складаються з двох ланцюгів: (1) трансмембранних глікопротеїнів і
(2) β2-мікроглобуліну (структура останнього кодується поза межами MHC у 15-й хромосомі). Ці два
компоненти нековалентно зв’язані між собою (рис. 14.16).
Трансмембранні глікопротеїни за будовою нагадують важкі ланцюги імуноглобулінів. Вони мають
константну і варіабельну частини. Перша – містить структури, з якими взаємодіє глікопротеїн CD8
T-лімфоцитів, друга – утворює місце зв’язування з антигеном, що має бути презентованим CD8(+)лімфоцитам.

Рис. 14.16. Структура молекул білків I і II класу MHC
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Великий поліморфізм білків I класу MHC, що зумовлений варіабельними ділянками їхніх молекул,
робить кожен індивідуум неповторним з огляду його антигенної структури. Це явище лежить в основі
розпізнавання “свого” і “не свого”, а отже, має прямий стосунок до реакції відторгнення трансплантатів.

II клас MHC.
Його представляють гени локусу D, що, у свою чергу, складається із сублокусів DP, DQ і DR. Ці гени
кодують структуру мембранних глікопротеїнів HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR. Зазначені білки, на відміну від продуктів I класу MHC, містяться на поверхні не всіх клітин, а тільки тих, що здатні презентувати антигени – макрофагів, B-лімфоцитів та інших АПК.
Молекула білків II класу MHC складається з двох поліпептидних ланцюгів (α і β), нековалентно
з’єднаних між собою (рис. 14.16). Вона має варіабельну ділянку, що зв’язує антиген і представляє
його T-лімфоцитам, і константну, з якою взаємодіє глікопротеїн CD4 T-хелперів.
З варіабельною ділянкою пов’язаний поліморфізм молекул II класу MHC, а тому останні в різних
людей суттєво відрізняються між собою. Від того, настільки істотними є ці відмінності, залежить
швидкість та інтенсивність реакції відторгнення трансплантату.
Порівняльну характеристику білків I і II класу MHC подано в табл. 14.6.
Таблиця 14.6

Порівняльна характеристика продуктів I і II класу MHC
I клас

II клас

Гени містяться в локусах 6-ї
хромосоми

A, B, C

DP, DQ, DR

Кодується структура мембранних
глікопротеїнів

HLA-A, HLA-B, HLA-C

HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR

Молекула білка складається з

α-ланцюга і β2-мікроглобуліну

одного α- і одного β- ланцюгів

Містяться на поверхні

усіх ядерних клітин і тромбоцитів

макрофагів, B-лімфоцитів та
інших АПК, а також активованих
T-лімфоцитів

Зв’язуються з пептидами
антигенів, що містять

8–11 амінокислотних залишків

10-30 і більше амінокислотних
залишків

Презентують пептиди антигенів

CD8(+)-лімфоцитам

CD4(+)-лімфоцитам

Гени обох класів MHC людини мають стосунок до розвитку деяких хвороб. Такі недуги отримали
назву антигенасоційованих.
Антигенасоційованими називають хвороби, ризик виникнення яких істотно зростає при наявності в геномі людини певних варіантів алельних генів MHC (табл. 14.7). До таких, зокрема, відносять:
 хвороби суглобів запальної природи (анкілозуючий спондиліт) та деякі післяінфекційні ураження суглобів (артропатії);
 деякі вроджені порушення ферментів (дефіцит 21-гідроксилази, спадковий гемохроматоз);
 автоімунні хвороби, зокрема автоімунні ендокринопатії і серед них цукровий діабет I типу
(див. главу 24).
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Незважаючи на те, що зв’язок між певними варіантами алельних генів MHC і ризиком виникнення
антигенасоційованих хвороб давно відомий, пояснити його механізми з позицій сучасної науки поки
що важко.
Таблиця 14.7

Зв’язок деяких варіантів алельних генів MHC з ризиком виникнення хвороб
Хвороба

Анкілозуючий спондиліт

Алельний ген

Відносний ризик
(у скільки разів збільшується ризик
хвороби, якщо порівнювати з
людьми, у яких нема цього гена)

B27

90

Артрит після гонококової інфекції B27

14

Недостатність 21-гідроксилази

Bw47

4

Ревматоїдний артрит

DR4

4

Хронічний гепатит

DR3

13

Синдром Шегрена

DR3

9

Цукровий діабет I типу

DR3

5

DR4

6

DR3 + DR4

20

8. Цитокіни.
Цитокіни є одним з важливих інструментів регуляції імунної відповіді як гуморального, так і клітинного типу. Докладно про ці сполуки йтиметься в главі 17. Тут ми побіжно зупинимося тільки на
тих цитокінах, що забезпечують взаємодію між клітинами – безпосередніми учасниками імунних
процесів.
 Взаємодія макрофагів та інших АПК з T-хелперами. У її здійсненні беруть участь інтерлейкін-1 (IL-1) з боку макрофагів та γ-інтерферон – з боку CD4(+)-лімфоцитів (рис. 14.17). IL-1
значно посилює активацію T-лімфоцитів, зумовлену сигналами, що надходять від зв’язаного з
антигеном T-клітинного рецепторного комплексу до ядра (див. вище). Водночас під впливом
γ-інтерферону істотно збільшується синтез в макрофагах білків II класу MHC, що презентують
антигенні детермінанти.
 Взаємодія T-хелперів між собою та цитотоксичними T-лімфоцитами. Її здійснює IL-2, відомий
також як фактор росту T-лімфоцитів, бо стимулює проліферацію клітин і утворення відповідних їх клонів.
 Взаємодія T-хелперів з B-лімфоцитами. Провідну роль у ній відіграють IL-4 та IL-5. Перший з
них стимулює проліферацію B-лімфоцитів з утворенням відповідних клонів, другий – диференціювання B-лімфоцитів у плазматичні клітини, що продукують антитіла.
 Взаємодія безпосередніх учасників імунної відповіді (макрофагів, T-лімфоцитів) з іншими типами клітин (нейтрофілами, еозинофілами, ендотеліоцитами, кровотворними клітинами та ін.)
здійснюється великою кількістю цитокінів, що є медіаторами запалення та системних його проявів (див. главу 17).
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Рис. 14.17. Участь цитокінів у взаємодії клітин імунної відповіді

Механізми імунної відповіді.
Наведені вище учасники у своїй взаємодії формують імунну відповідь, тип і механізми якої визначаються характером антигенів, що потрапили в організм.
За великим рахунком будь-яка імунна відповідь має три компоненти: (1) розпізнавання антигену,
яке здійснюється за допомогою специфічних до цього антигену рецепторів імунокомпетентних клітин, (2) активація цих клітин, (3) руйнування і знищення антигенів та структур, що несуть антигени.

I. Механізми відповіді гуморального типу на тимуснезалежні антигени.
Як зазначалося вище ефекторами гуморального типу імунної відповіді є імуноглобуліни. Для їхнього
синтезу необхідна активація B-лімфоцитів, яка, у свою чергу, потребує щонайменше двох стимулів:
(1) специфічного антигенного стимулу достатньої інтенсивності і (2) мітогенного стимулу, тобто сигналу до розмноження та утворення відповідних клонів B-лімфоцитів.
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Відносно невелика кількість природних антигенів (зокрема, ліпополісахариди і полісахариди бактерій) здатна сама, без участі T-лімфоцитів, активувати B-лімфоцити. Такі антигени отримали назву
тимуснезалежних. Їхня спільна риса в тому, що це – полімери, які мають велику кількість повторюваних однакових антигенних детермінант, легко доступних для рецепторів клітин. Тобто нема жодної
потреби попередньо подрібнювати молекулу антигену (як це роблять макрофаги та інші АПК), для
того щоб вивільнювати різні епітопи, їх розсортовувати, концентрувати і представляти імунокомпетентним клітинам. Природа сама зробила цю справу, утворивши полімери, які несуть у собі, як достатньо інтенсивний специфічний антигенний стимул, так і сигнал до мітотичного поділу.
Імунна відповідь на тимуснезалежні антигени має таку послідовність подій (рис. 14.18):
1. Після потрапляння в організм антигену з ним взаємодіє B-лімфоцит, що має на своїй поверхні
рецептори (IgM або IgD), специфічні до цього антигену.
2. Результатом такої взаємодії є виникнення внутрішньоклітинного сигналу, який викликає бласттрансформацію, тобто перетворення B-лімфоцита у лімфобласт – клітину, здатну до розмноження.
3. Проліферація бласттрансформованої клітини, що призводить до утворення клону антигенспецифічних B-лімфоцитів.
4. Диференціювання B-лімфоцитів у плазматичні клітини.
5. Синтез плазматичними клітинами антитіл – IgM.

II. Механізми відповіді гуморального типу на тимусзалежні антигени.
Молекули більшості природних антигенів, що потрапляють в організм, мають відносно невелику
кількість епітопів – недостатню для того, щоб безпосередньо активувати B-лімфоцити і спричиняти
їхню проліферацію. А тому в еволюції вироблено механізм, який дозволяє створити необхідний антигенний і мітогенний стимул для B-лімфоцитів за участю інших клітин – T-хелперів і макрофагів (або
інших АПК). Оскільки участь T-лімфоцитів є обов’язковою для формування імунної відповіді, то такі
антигени отримали назву тимусзалежних.
У розвитку імунної відповіді гуморального типу на тимусзалежні антигени можна виділити
такі послідовні стадії.
1. Поглинання, переробка і презентація антигену (макрофагальна стадія). На цьому етапі завдяки фагоцитарній активності макрофагів та інших АПК антигенні детермінанти фіксуються до
білків II класу MHC і, у підсумку, опиняються на зовнішній поверхні плазматичної мембрани
макрофагів.
2. Кооперація макрофагів з T-хелперами. Як зазначалося вище, між клітиною, що представляє
антиген, і антигенспецифічним T-хелпером виникає щонайменше три види зв’язків: (1) антиген – TCR, (2) білок II класу MHC – білок CD4, (3) адгезивний білок макрофага – адгезивний
білок T-хелпера (рис. 14.19). Водночас, макрофаг вивільнює цитокін IL-1, який діє на відповідні
рецептори T-лімфоцита. Унаслідок таких поєднаних впливів на мембранні рецепторні структури всередині T-лімфоцита виникають сигнали (у вигляді молекул вторинних месенджерів і
факторів транскрипції), які, у підсумку, зумовлюють активацію клітини. Ця активація виявляє
себе (1) синтезом і вивільненням інтерлейкіну-2 (IL-2), що є фактором росту T-лімфоцитів;
(2) утворенням і вмонтовуванням у плазматичну мембрану рецепторів до IL-2, що забезпечує
можливість самоактивації клітин; (3) стимулюванням процесів клітинного поділу. Останнє відбувається завдяки сигналам, що надходять у ядро від плазматичної мембрани, на поверхні якої
IL-2 взаємодіє з відповідним рецептором. Стимулювання мітозу призводить до утворення клону
антигенспецифічних T-хелперів, більшість яких (за винятком клітин пам’яті) бере участь у подальших подіях.

Рис. 14.18. Механізм імунної відповіді гуморального типу на тимуснезалежні антигени
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Рис. 14.19. Взаємодія макрофага з антигенспецифічним T-хелпером.
Структури, що взаємодіють: (1) антигенна детермінанта – TCR (T cell receptor), (2) білки II класу MHC – білок СD4, (3) адгезивні
білки обох клітин, (4) IL-1 – рецептор до IL-1

3. Взаємодія T-хелперів з B-лімфоцитами. Виділяють два можливі варіанти такої взаємодії: (1) дистантну і (2) контактну.
Дистантна взаємодія передбачає вплив на антигенспецифічного B-лімфоцита цитокінів – IL-4 та IL5, що їх продукують активовані T-хелпери (рис. 14.20). IL-4 являє собою фактор росту B-лімфоцитів
(стимулює мітотичний поділ цих клітин), а IL-5 відомий ще як фактор диференціювання B-лімфоцитів
(зумовлює перетворення B-лімфоцитів у плазматичні клітини). Постає, звісно, питання, у який спосіб
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Рис. 14.20. Дистантна взаємодія T-хелпера з антигенспецифічним B-лімфоцитом через цитокіни IL-4 та IL-5
IL-4 та IL-5 пізнають саме ті B-лімфоцити, що є специфічними до певного антигену. Один з варіантів пояснення полягає в тому, що під впливом антигену, який взаємодіє з рецепторами B-лімфоцита (IgM або
IgD) відбувається активація останнього, яка виявляє себе в посиленому синтезі і появі на поверхні клітини рецепторів до IL-4 та IL-5. Іншими словами, не активований антигеном B-лімфоцит таких рецепторів не має – вони з’являються лише в тих клітинах, які знайшли специфічний для них «свій» антиген.
Контактна взаємодія ґрунтується на тому, що B-лімфоцити можуть самі, без участі макрофагів,
презентувати антигени T-хелперам, тобто бути антигенпрезентуючими клітинами (АПК) (рис. 14.21).
При зустрічі B-лімфоцита з відповідним антигеном останній зв’язується зі специфічними рецепторами (IgM або IgD), далі цей комплекс через механізми рецепторопосередкованого ендоцитозу потрапляє всередину B-лімфоцита, де під впливом ферментів лізосом розпадається на фрагменти. Останні
зв’язуються із синтезованими білками II класу MHC і презентуються на поверхні клітини. Потім
при зустрічі такого B-лімфоцита з антигенспецифічним T-хелпером між клітинами виникає чотири
типи зв’язків: (1) антигенна детермінанта – TCR, (2) білок II класу MHC – білок CD4, (3) адгезивні
білки B-лімфоцита – адгезивні білки T-хелпера, (4) білок CD40 B-лімфоцита – відповідний ліганд
T-хелпера. У результаті такої взаємодії відбувається активація T-хелпера: він вивільнює цитокіни IL2, IL-4, IL-5. Перший, як зазначалося, здійснює самоактивацію T-хелперів (утворюється їхній клон),
другий і третій – активують B-лімфоцита, стимулюючи процеси проліферації і диференціювання.

Структури, що взаємодіють: (1) антигенна детермінанта – TCR, (2) білки II класу MHC – білок СD4; (3) адгезивні білки обох клітин, (4) білок CD40 B-лімфоцита – відповідний ліганд T-хелпера

Рис. 14.21. Контактна взаємодія T-хелпера з антигенспецифічним B-лімфоцитом.
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4. Бласттрансформація, проліферація і диференціювання B-лімфоцитів (B-лімфоцитарна стадія).
Власне кажучи, ця стадія нічим не відрізняється від подій, що відбуваються з B-лімфоцитами,
коли вони здійснюють імунну відповідь на тимуснезалежні антигени (див. вище, а також рис.
14.18). Єдина істотна відмінність полягає в тому, що утворені плазматичні клітини синтезують
не один (як у випадку з тимуснезалежними антигенами) тип імуноглобулінів – IgM, а всі п’ять –
IgM, IgG, IgA, IgD, IgE.

III. Механізми імунної відповіді гуморального типу на гаптени.
Гаптени, або неповні антигени, здатні індукувати імунну відповідь лише у комплексі з білкаминосіями. У цьому випадку B-лімфоцит одночасно виконує дві функції: (1) розпізнає гаптен за допомогою своїх специфічних рецепторів (IgM або IgD) і (2) виступає антигенпрезентуючою клітиною, представляючи T-хелперам антигенні детермінанти білка-носія на мембранних білках II класу
MHC (рис. 14.22).

Рис. 14.22. Механізм імунної відповіді гуморального типу на гаптени
Активовані T-хелпери вивільнюють IL-4 та IL-5, які стимулюють розмноження B-лімфоцитів та їхнє
диференціювання в плазматичні клітини. Останні синтезують імуноглобуліни, специфічні до гаптену.
Таким чином, з утвореними антитілами гаптени взаємодіють у вільному, тобто не зв’язаному з білками-носіями, стані.

IV. Механізми імунної відповіді клітинного типу.
Початкові стадії імунної відповіді клітинного типу схожі на ті процеси, що розвиваються при
формуванні гуморальних імунних реакцій на тимусзалежні антигени (див. вище). В основі
відповіді клітинного типу лежать такі події (рис. 14.23):
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Рис. 14.23. Механізм імунних реакцій клітинного типу.
Пояснення в тексті

1. Поглинання, переробка і презентація антигену (макрофагальна стадія).
2. Кооперація макрофагів з T-хелперами.
І перша, і друга подія за своїми механізмами нічим не відрізняються від описаних вище.
3. Самоактивація антигенспецифічних T-хелперів і активація цитотоксичних T-лімфоцитів. Її здійснює IL-2 через відповідні рецептори, які з’являються на поверхні вищеназваних клітин після
їхньої взаємодії з антигеном. Результатом дії IL-2 є проліферація лімфоцитів з утворенням клонів
антигенспецифічних T-хелперів і цитотоксичних T-лімфоцитів.
4. Взаємодія цитотоксичних T-лімфоцитів з клітинами, що несуть на своїй поверхні антигенні детермінанти. Такі лімфоцити розпізнають антиген тільки в тому разі, коли він зв’язаний з білками
I класу MHC. При цьому утворюється щонайменше два зв’язки: (1) антигенна детермінанта –
TCR і (2) білок I класу MHC – білок CD8 цитотоксичного T-лімфоцита.
5. Убивання клітини, що презентує антиген. Спосіб, у який цитотоксичний T-лімфоцит (T-кілер)
убиває клітину, розглянемо пізніше в главі 15.
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V. Неімунна відповідь клітинного типу.
Боротьба з об’єктами, що несуть на собі чужі для організму антигени, може здійснюватися й за допомогою неспецифічних, тобто неімунних, механізмів. Останні є функцією фагоцитів (макрофагів,
гранулоцитів) і природних кілерів. Про діяльність перших ішлося в першій частини цієї глави, щодо
других, то є сенс зупинитися на їхніх захисних (хоча й неімунних) функціях саме тут, оскільки вони
є третьою популяцією лімфоцитів (0-лімфоцити, вони ж – ні T-, ні B-лімфоцити), на яку припадає від
5 до 10 % периферичних клітин цього виду лейкоцитів.
Природні кілери, або ж NK-клітини (від natural killer), являють собою великі гранулярні лімфоцити,
здатні без участі імунних механізмів знаходити і вбивати (1) інфіковані вірусом та (2) пухлинні клітини способом, аналогічним тому, що його здійснюють цитотоксичні T-лімфоцити.
Яким чином NK-клітини, не маючи специфічних до антигенів рецепторів, виявляють інфіковані
й пухлинні клітини? Вважають, що на поверхні NK-клітин є два види рецепторів: (1) активаційні
рецептори, зв’язування з якими призводить до активації цитотоксичної функції цих клітин, та (2)
інгібіторні рецептори, при взаємодії яких з білками I класу MHC пригнічується зазначена функція
(рис. 14.24).
Нормальні клітини організму мають на своїй поверхні білки I класу MHC і не містять сполук, що
є лігандами активаційних рецепторів NK-клітин. Це означає, що при зустрічі NK-клітин зі здоровими клітинами власного організму відбувається активація тільки інгібіторних рецепторів, що стримує
NK-клітини від прояву цитотоксичної активності.
При інфікуванні клітин вірусом або при переродженні їх у пухлинні поверхневі мембранні білки зазнають змін. З одного боку, з’являються хімічні структури, що є лігандами активаційних рецепторів

Рис. 14.24. Механізм розпізнавання NK-клітинами інфікованих та пухлинних клітин
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NK-клітин, а з другого – зменшується кількість і якісно змінюються білки I класу MHC. Як наслідок,
активаційні впливи на NK-клітини зростають, а гальмівні, навпаки, зменшуються. Це спричиняється до
активації NK-клітин, яка виявляє себе здійсненням цитотоксичної (кілерної) функції, що за своїми механізмами нічим істотно не відрізняється від кілерної функції цитотоксичних T-лімфоцитів (див. главу 15).

VI. Неімунна відповідь клітинного типу на суперантигени.
Деякі білки мікробного походження, наприклад, (1) стафілококові ентеротоксини, (2) токсин синдрому
токсичного шоку, (3) пірогенний екзотоксин A стрептококів групи А та ін., отримали назву “суперантигенів», бо зумовлюють значну активацію T-лімфоцитів іншим, ніж звичайні антигени, способом (рис. 14.25).

Рис. 14.25. Імунна клітинна відповідь на антигени (А) та неімунна клітинна відповідь на суперантигени (Б)
Суть його полягає в тому, що суперантигени безпосередньо – без поглинання і будь-яких перетворень в антигенпрезентуючих клітинах – зв’язуються з білками II класу MHC на поверхні макрофагів. З другого боку, вони взаємодіють з TCR T-хелперів, але на відміну від звичайних антигенів,
не зі специфічними місцями зв’язування антигенних детермінант, а з хімічними структурами, оберненими назовні. Оскільки ці структури не мають високої специфічності, то суперантигени можуть у
такий спосіб зв’язуватися з великою кількістю різних T-хелперів, а не тільки з антигенспецифічними
T-лімфоцитами, як у випадку зі звичайними антигенами. Завдяки цій обставині у відповідь на суперантигени втягується до 10 % від загальної кількості T-лімфоцитів.
Результатом зв’язування суперантигенів з T-хелперами і макрофагами є активація обох типів клітин. Вона характеризується вивільненням великої кількості цитокінів, зокрема IL-1, IL-2, та ін., що
зумовлюють проліферацію T-лімфоцитів різної антигенної специфічності та розвиток загальних змін
в організмі. Останні виявляють себе клінічною картиною септичного шоку (див. главу 11).
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Порівняльну характеристику відповіді організму на антигени і суперантигени подано в табл. 14.8.
Таблиця 14.8

Порівняльна характеристика відповіді на антигени і суперантигени
Антигени

Суперантигени

Поглинання, переробка і
презентація антигенних
детермінант макрофагами
та іншими АПК

відбувається

не відбувається

Зв’язуються з макрофагами
та іншими АПК через

білки II класу MHC

білки II класу MHC

Взаємодія з T-хелперами

специфічна. Вона
здійснюється через TCR
у місцях специфічного
зв’язування антигенних
детермінант

неспецифічна. Вона
відбувається завдяки
хімічним структурам TCR,
оберненим назовні

Відбувається активація

тільки антигенспецифічних
T-лімфоцитів

T-лімфоцитів різної
антигенної специфічності

У відповідь втягується

невеликий відсоток
T-лімфоцитів (тільки
антигенспецифічні)

до 10 % від загальної
кількості T-лімфоцитів

Цитокіни, що вивільнюються,
виявляють свою дію переважно

місцево

загальними (системними)
реакціями організму (шок)

Відповідь організму є

імунною (специфічною)

неімунною (неспецифічною)

VII. Зв’язок імунних механізмів з механізмами неспецифічного
протимікробного захисту.
Виявлення чужорідних антигенів за допомогою антитіл і специфічних рецепторів T-лімфоцитів
є лише першим кроком на шляху знищення носіїв сторонньої для організму генетичної інформації. До такого знищення долучаються механізми як специфічної (імунологічної), так і
неспецифічної реактивності (рис. 14.26), а саме:
1) активація комплементу. Після зв’язування бактерій з антитілами до Fc-фрагментів IgM та IgG
фіксуються компоненти комплементу, які започатковують реакції його активації (див. вище). У
підсумку в клітинній оболонці бактерій утворюється білковий комплекс, який перфорує мембрану мікроба і зумовлює його лізис;
2) фагоцитоз. Пов’язаний з імунними механізмами фагоцитоз здійснюється завдяки Fc- і C3bрецепторам на поверхні макрофагів. Перші з них взаємодіють з Fc-фрагментами імуноглобулінів, зокрема IgG, а другі – з проміжним продуктом активації комплементу C3b. Феномен полегшення фагоцитозу бактерій, опосередкований антитілами і продуктами активації комплементу,
отримав назву опсонізації (див. вище). Крім того, завдяки Fc-рецепторам макрофаги здатні поглинати й некорпускулярні, тобто розчинні, комплекси антиген-антитіло і в такий спосіб вилучати їх з внутрішнього середовища організму;
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Рис. 14.26. Механізми знищення антигенів та їхніх носіїв.
А – активація комплементу, Б – фагоцитоз, В – цитоліз, обумовлений NK-клітинами; Г – цитоліз, обумовлений цитотоксичними
T-лімфоцитами

3) цитоліз, обумовлений NK-клітинами. Як зазначалося вище, NK-клітини (природні кілери)
здатні вбивати інфіковані вірусом клітини за допомогою неспецифічних, тобто не пов’язаних
з антигенними властивостями вірусу, механізмів. Такому вбиванню сприяє наявність на поверхні NK-клітин Fc-рецепторів. При зв’язуванні антитілами вірусних антигенів, що їх клітина експресує на своїй мембрані, Fc-фрагменти імуноглобулінів взаємодіють з Fc-рецепторами
NK-клітин. Як наслідок, відбувається активація природних кілерів і клітина, інфікована вірусом, гине;
4) цитоліз, обумовлений цитотоксичними T-лімфоцитами. У цьому разі знищення інфікованої вірусом клітини здійснюється CD8(+)-лімфоцитами завдяки розпізнаванню вірусних антигенів,
що їх презентує заражена клітина в комплексі з білками I класу MHC (див. вище).

14.1. ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКИХ ПРЕМІЙ
За відкриття явищ і механізмів, що лежать в основі протиінфекційного імунітету, імунологічної реактивності та їх порушень, Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини удостоєні:
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РОЗДІЛ I. ВЧЕННЯ ПРО ХВОРОБУ, ЕТІОЛОГІЮ І ПАТОГЕНЕЗ

Рік

Лауреати премії

За що присуджено премію

1908

Ілля Мечников,
Пауль Ерліх

За праці з імунології

1919

Жюль Борде

За відкриття, пов’язані з імунітетом

1972

Джеральд Едельман,
Родні Портер

За відкриття, що стосуються хімічної
структури антитіл

1980

Барух Бенасерраф,
Жан Доссе,
Джордж Снелл

За відкриття генетично визначених
структур на клітинній поверхні, що
регулюють імунні реакції

1984

Нільс Ерне,
Георг Кьолер,
Сезар Мільштейн

За відкриття і розробку принципів
вироблення моноклональних антитіл
за допомогою гібридів

Судзумі Тонегава

За відкриття генетичного принципу для
генерації різновидів антитіл

Пітер Доерті,
Рольф Цінкернагель

За відкриття в галузі імунної системи
людини, зокрема її здатності
виявляти клітини, уражені вірусом

Франсуаза Барре-Сінуссі,
Люк Монтаньє

За відкриття вірусу імунодефіциту
людини

1987

1996

2008

