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КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина  Изпит в 
семестър 

Часове  
Часове по години 

и семестър 

Клинична 
имунология 

VІІІ 
Всичко  Лекции  Упражнения  Кредит  VІІІ 

36 18 18 1,7 18/18 

 

Наименование на дисциплината: 
Клинична имунология 
 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: Задължителна 
 

Ниво на обучение: 
Магистър /М/ 
 

Форми на обучение: Редовно 
 
Курс на обучение: ІV-ти курс 
 

Продължителност на обучение: 1 семестър 
 

Хорариум: 
18 часа лекции, 18 часа упражнения 
 

Помощни средства за преподаване: 
- мултимедия 
- демонстрационни материали 
- лекции 
- учебно помагало 

 

Форми на оценяване: Текущ изпит 
 

Формиране на оценката:  
Крайната оценка е многокомпонентна и включва оценките от писмен краен изпит и 
следните компоненти: 
- средната оценка от текущ контрол (колоквиум, тестове) 
- оценка от устен краен изпит 
 
Ако една от компонентите на крайната оценка е слаб 2, то крайната оценка е 
задължително слаб 2. 



 
Аспекти при формиране на оценката: 
За всеки компонент, участващ в крайната оценка, се определя коефициент на значимост 
(от 0 до 1), като общата сумата на коефициентите трябва винаги да бъде 1. Крайната 
оценка се получава като сбор от оценките по шестобална система от различните 
компоненти, умножени със съответните коефициенти на значимост. 
 
Q крайна оценка  = К1 Q оценка от текущ контрол + K2 Q оценка от писмен изпит + K3 
Q оценка от устен изпит 
 
К1 = 0.20;  К2 = 0.50;  К3 = 0.30  
 
 

Семестриален изпит: Да 
 

Държавен изпит: Не 
 

Водещ преподавател: 
Хабилитиран преподавател от катедра „Микробиология и имунология” 
Проф. д-р Мариана Мурджева, дм 
 

Катедра: Микробиология и имунология 
 

 

 

 АНОТАЦИЯ  

Основна цел на обучението по дисциплината клинична имунология е задълбочено 
запознаване на студентите медици с характеристиките на естествената 
резистентост и адаптивния имунитет, имунопатологията (инфекциозна 
имунопатология, имунодефицитни състояния, алергии, автоимунитет, автоагресия 
и автоимунни заболявания, туморна имунология, трансплантационна имунология, 
репродуктивна имунология), имунодиагностика и имуномодулация. 
 
Целта се съгласува с: 
• обема и кредитния рейтинг на дисциплината (по системата ECTS), видни от 
учебния план, наличен на сайта на МУ – Пловдив; 
• квалификационната характеристика на специалността; 
• образователната степен (магистър). 
 
Целта е съобразена с мястото на дисциплината клинична имунология в 
специалността Медицина по нейната значимост и по хронология в учебния план. 
Като фундаментална дисциплина клиничната имунология обслужва следващите 
етапи от обучението на студентите по медицина. 

 



 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 
Основни задачи на учебната програма по „Клинична имунология“ са:   
  
1. Представяне на информация за имуно-медиирани заболявания като имунни 

дефицити, алергии, автоимунни болести, туморни процеси, трансплантации, 
репродуктивни неуспехи.   

2. Предоставяне на знания на студентите за изследване на имунната система на 
човек в норма и патология чрез прилагане на специфични имунологични методи 
и тяхната интерпретация.  

3. Определяне на индикациите за имуномодулираща терапия, лекарствен 
мониторинг, мониториране на активността на болестния процес, засягащ 
имунната система.   

4. Придобиване на опит в експерименталната имунология.   
  
 
 
 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 
Студентите медици след завършване курса на обучение по клинична имунология 
трябва да са запознати с показателите и характеристиките на естествената 
резистентност и адаптивния имунитет в норма и патология, имунопатогенезата, 
клиничната картина, имунологичната диагностика и имунотерапията на 
имунопатологичните състояния и болести. Те трябва да са усвоили съвременните 
методи за имунодиагностика и имунотерапия на инфекциозната имунопатология, 
имунодефицитните заболявания, алергиите, автоимунните болести, 
злокачествените заболявания, пред- и посттрансплантационния мониторинг, да 
познават добре имунните механизми при реакциите на отхвърляне на 
трансплантата и на трансплантат срещу хазяин. Умението да боравят правилно с 
методите и средствата за имунопрофилактика и имунотерапия. 

 
 



 

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ  

ІVкурс, VIII семестър (2 уч.ч)  
 

№  ТЕМА  ЧАСОВЕ  ДАТА  
1.  Клинична имунология. Естествена резистентност и 

придобит имунитет. Имунна система. Развитие на 
имунния отговор.  

2 

  

2.  Имунопатология. Имунодефицитни състояния и 
болести.  2 

  

3.  Имунопатология. Алергии.  2   

4.  Автоимунитет. Автоимунни реакции и заболявания. 
2 

  

5.  Автоантителата в диагностиката на автоимунните 
заболявания.  

2 
  

6.  Туморна имунология.  2   

7.    Трансплантационна имунология.  
  Репродуктивна имунология.  2 

  

8.  Инфекциозен имунитет. Роля при
бактериални, микотични и 
вирусн инфекции.    

и  

2 

  

9.  Имунопрофилактика и имунотерапия.  2   

  
                                                                                           ОБЩО:  18 ч. 
 



 
 

ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ  
  

            ІV курс, VIII семестър (2 уч. часа)  
  

№  ТЕМА  ЧАСОВЕ  ДАТА  
1.  Лабораторни методи за изследване на хуморалния 

имунен отговор.  
2 

  

2.  Лабораторни методи за изследване на клетъчно-
медиирания имунен отговор.  2 

  

3.  Имунен статус и мониторинг. Молекулно-
биологични методи в клиничната имунология.  2 

  

4.  Тест върху упражнения 1-3. Имунологични методи 
за изследване на алергичните болести.  2 

  

5.  Имунологични методи за диагностика на орган-
неспецифични автоимунни болести.  2 

  

6.  Имунологични  методи  за диагностика на 
орган-специфични автоимунни болести.  2 

  

7.  Имунологична диагностика на туморните 
заболявания.  2 

  

8.  Тест върху упражнения 4-7. Изследване на 
тъканната съвместимост. Трансплантационна 
имунология. Имунологични тестове при 
репродуктивни неуспехи.   

2 

  

9.  Семинар и тест върху упражнения 1-8.  
2 

  

  
                                                                                            ОБЩО:  18 ч. 
 
 
 



 Л Е К Ц И И –Т Е З И С И 

 
  ЛЕКЦИЯ №1 – 2 часа    

Клинична имунология. Естествена резистентност и придобит имунитет. 
Имунна система. Развитие на имунния отговор.  

Клинична имунология. Предмет и раздели – обща характеристика. Основни 
хуморални и клетъчни имунологични ефекторни механизми за развитие на защитни и 
имунопатологични реакции. Естествена резистентност. Същност и сравнение с 
придобития имунитет. Фактори на естествената резистентност – механични бариери, 
клетъчни и хуморални. Клинично значение на механизмите на естествената 
резистентност. Възпалението като защитна и патологична проява. Придобит имунитет 
и имунен отговор. Имунната система – основа на имунния отговор. Анатомия и 
структура: имунни органи (централни и периферни); клетки (популации, маркери и 
функции); молекули (на междуклетъчно взаимодействие и антитела); HLA гени и 
продукти. Развитие на имунния отговор. Етапи на имунния отговор. Типове и форми на 
имунния отговор в зависимост от антигена (развитие на имунен отговор срещу 
извънклетъчни и вътреклетъчни антигени). Динамика на имунния отговор – първичен и 
вторичен. Имунна памет. Регулация на имунния отговор.  
  

ЛЕКЦИЯ №2 – 2 часа  
Имунопатология. Имунодефицитни състояния и болести.  
Имунодефицитни състояния. Определение, произход. Имунологична 

характеристика на вродените и придобити имунодефицити. Синдроми и болести. 
Моноклонални гамапатии – същност и примери.  
  

ЛЕКЦИЯ №3 – 2 часа Имунопатология. 
Алергии.  
Алергии. Определение, видове алергени. Типове алергични реакции – 

характеристика, механизми на увреждане, болести и синдроми. Примери.  
  

ЛЕКЦИЯ №4 – 2 часа  
Автоимунитет. Автоимунни реакции и заболявания.  
Автоимунни реакции и болести. Определение. Имунологична толерантност – 

определение, имунни процеси за осъществяването и поддържането й. Причини за 
развитие и механизми на увреждане при автоимунните реакции и болести. Видове 
автоимунни болести – орган-специфични и неспецифични. Имунологична 
характеристика.  
  

ЛЕКЦИЯ №5 – 2 часа  
Автоантителата в диагностиката на автоимунните заболявания.  
Имунологични показатели и тестове при орган-специфични автоимунни 

заболявания (автоимунен тиреоидит, тиреотоксикоза, автоимунни хепатити, ПБЦ, МС, 
миастения гравис, диабет тип 2, автоимунна хемолитична анемия). Анти-тиреоидни 
антитела – срешу тиреоглобулин, тироидна пероксидаза, рецептор за TSH. AMA, 
ASMA, anti-GBM, анти-инсулинови и др. Най-чести автоантитела при системни 
автоимунни заболявания (ANA, anti-sDNA, anti-ssDNA, anti-ENA – Sm, RNP, Ro, La, 
Scl-70, anti-Jo1, RF). IIFA на плъши черен дроб и на McCoy-Plovdiv.  Тип 
флуоресценция при детекция на АNА. ELISA и имуноблот за автоантитела при 
системни автоимунни заболявания  

  



ЛЕКЦИЯ №6 – 2 часа Туморна 
имунология.  
Туморна имунология. Видове туморни антигени. Имунологични механизми срещу 

туморите. Причини за “изплъзване” на тумора от имунологичен контрол. 
Имунологична диагностика на туморните заболявания. Туморна имунопрофилактика и 
имунотерапия – основни подходи.  
  

ЛЕКЦИЯ №7 – 2 часа  
Трансплантационна имунология. Репродуктивна имунология.  
Трансплантационна имунология. Значение на ГКТС за приемане или отхвърляне 

на трансплантата. Имунен отговор след трансплантация – реакции и механизми на 
отхвърляне на трансплантата; реакция на присадката срещу хазяина. Пре- и 
посттрансплантационен имунологичен мониторинг. Хемотрансфузионни реакции – 
имунологични основи, видове, причини, примери. Репродуктивна имунология. 
Имунологичният парадокс на бременността. Фето-плацентарната единица като имунен 
орган – устройство и антигени. Имунологични конфликти по време на бременността. 
Имунологични причини за безплодие и аборти.  
  

ЛЕКЦИЯ №8 – 2 часа Инфекциозен 
имунитет.   
Роля при бактериални, микотични и вирусни инфекции. Инфекциозна имунология. 

Имунни реакции при бактериални, микотични и вирусни инфекции.  
  
ЛЕКЦИЯ №9 – 2 часа  
Имунопрофилактика и имунотерапия.  
Имуномодулация – определение и направления. Имуностимулация – специфична 

и неспецифична имунологична профилактика и терапия. Примери и приложение.  
 

 
 
 
 
 У П Р А Ж Н Е Н И Я –Т Е З И С И 

 
УПРАЖНЕНИЕ №1 – 2 часа  
 Лабораторни методи за изследване на хуморалния имунен отговор.   
ВЪПРОСИ ЗА ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА: Естествена резистентност, 

придобит имунитет, неспецифични хуморални фактори. Методи за изследване в норма 
и патология. Хуморален (антитяло-зависим) имунен отговор. Имуноглобулини, 
биологични свойства, парапротеинемии, специфични антитела. Лабораторни методи за 
изследване на хуморален имунитет: имунопреципитация, имунодифузия, 
имуноелектрофореза, имунонефелометрия, имунотурбидиметрия, реакция аглутинация, 
реакция неутрализация, маркирани имунни реакции.  

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Различни аглутинационни реакции – тип Грубер, латекс 
аглутинация, тип Видал, РХА, РПХА, РЗХА.Преципитационни реакции – Манчини,  
Ухтерлони. Електрофореза и имуноелектрофореза. Нефелометрия на имуноглобулини и 
комплемент. АСТ, РСК. Апарати за отчитане на ELISA. IFA при автоантитела. Снимки 
на ракетна и насрещна електрофореза.  

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Отчитане на реакция Видал, РПХА, АСТ, РЗХА, РСК, 
латекс аглутинация и IFA.  

  
  



УПРАЖНЕНИЕ №2 – 2 часа  

 Лабораторни методи за изследване на клетъчно-медиирания имунен отговор.  
ВЪПРОСИ ЗА ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА: Клетки на естествена 

резистентност – неутрофили, моноцит-макрофаги, NK клетки. Изследване на фагоцитна 
система – NBT, флоуцитометрия. Клетки на придобития имунитет - T и B клетки. 
Клинично значение на изследването на клетките на вродения и придобития имунен 
отговор.  

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Антигенни (CD) маркери на T, B лимфоцити и NK клетки. 
Цитокини. Кръвна натривка с еритроцити, лимфоцити и левкоцити. NBT тест. 
FACSCanto - схема и принцип на работа.  

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Определяне на NBT тест. Разчитане на хистограми от 
флоуцитометрично изследване на имунни клетки. 

  

 УПРАЖНЕНИЕ №3 – 2 часа  

Имунен статус и мониторинг. Молекулно-биологични методи в клиничната 
имунология.  

ВЪПРОСИ ЗА ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА: Методи за изследване на 
хуморален и клетъчен имунитет (упр. 1 и 2). Клинично значение  на изследваните 
показатели. Имунодефицитни заболявания. Терминология: имунен статус, 
имунологичен мониторинг, диагностична чувствителност. Показания за имунологичен 
мониторинг. Основни показатели за изследване на имунна реактивност. Минимален 
панел за определяне на лимфоцитни популации чрез флоуцитометрия. Клинично 
приложение на флоуцитометрия.  

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА:  Определяне на NBT – тест. Флоуцитометричен анализ на 
FACSCanto.  

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Клинични казуси по документи.  

  

УПРАЖНЕНИЕ №4 – 2 часа  

Тест върху упражнения 1-3. Имунологични методи за изследване на алергичните 
болести.  

ВЪПРОСИ ЗА ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА: Типове алергични реакции -  
механизми и заболявания. Имунологични методи за изследване на алергичните 
болести: in vivo и in vitro тестове.  

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Обсъждане на типове алергични реакции и имунологични 
тестове за изследване на алергии – КАП. Алгоритъм за изследване на алергии от I тип. 
Съвременни апарати за изследване на ИгЕ. ELISA плака с общи ИгЕ и фиш за 
алергологично изследване на пациент. Имуноблот стрипове.  

  ПРАКТИЧЕСКИ  ЗАДАЧИ: Отчитане на ELISA-ИгЕ. Примери за алергични 
панели.  
Работа върху клинични казуси.  

  



УПРАЖНЕНИЕ №5 – 2 часа  

Имунологични методи за диагностика на орган-неспецифични болести.  
  

ВЪПРОСИ ЗА ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА: Автоимунитет и автоимунни 
болести. Характеристика на автоимунния отговор. Автоимунни заболявания. 
Механизми за възникване. Генетично предразположение. Класификация на 
автоимунните болести. Имунологична диагностика. Имунологични белези при по-често 
срещани системни автоимунни заболявания.  

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА:  Най-чести автоантитела при системни автоимунни 
заболявания (ANA, anti-sDNA, anti-ssDNA, anti-ENA – Sm, RNP, Ro, La, Scl-70, anti-Jo1, 
RF). IIFA на плъши черен дроб и на McCoy-Plovdiv.  Тип флуоресценция при детекция 
на АNА. ELISA за автоантитела при системни автоимунни заболявания.   

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Отчитане на тип флуоресценция с IIFA. Отчитане и 
интерпретация на ELISA за ANA.  Обсъждане на клинични казуси.  

  

 УПРАЖНЕНИЕ №6 – 2 часа  

Имунологични методи за диагностика на орган-специфични болести.  
  

ВЪПРОСИ ЗА ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА: Имунологични показатели и 
тестове при орган-специфични автоимунни заболявания (автоимунен тиреоидит, 
тиреотоксикоза, автоимунни хепатити, ПБЦ, МС, миастения гравис, диабет тип 2, 
автоимунна хемолитична анемия. Анти-тиреоидни антитела – срещу тиреоглобулин, 
тироидна пероксидаза, рецептор за TSH. AMA, ASMA, anti-GBM, анти-инсулинови и 
др.  

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Най-чести автоантитела при орган-специфични 
автоимунни заболявания (ANCA, AGBM, anti-TG, anti-TPO, AMA, ASMA). IIFA на 
плъши стомах и бъбрек за AMA, ASMA.  ELISA за автоантитела при орган-специфични 
автоимунни заболявания (anti-GBM, anti-LKM).  

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Отчитане на AMA и ASMA чрез IIFA. Отчитане на 
anti-TG, anti-TPO чрез ELISA. Анти-LKM чрез ELISA. Интерпретация на резултати. 
Обсъждане на клинични казуси.  

  

УПРАЖНЕНИЕ №7– 2 часа  

Имунологична диагностика на туморните заболявания.  
   

ВЪПРОСИ ЗА ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА: Предмет и задачи на туморната 
имунология. Канцерогени. Клетъчни онкогени. Туморни антигени. Противотуморна 
защита. Механизми на имунологично „изплъзване“ на туморните клетки от имунния 
контрол. Имунологична диагностика на туморите. Серологично определяне на туморни 
маркери. In vitro тестове за противотуморен имунитет. Имунотерапия на туморите.  

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА: Флоуцитометрично изследване при лимфобластни 
левкемии. Имуноцитогенетичен анализ на хромозомни транслокации и делеции. 
Серологично изследване на различни туморни маркери чрез ELISA, RIA и др. 
Мониторинг на серумни концентрации на CEA при карцином на ректум. Методи за 
изследване на различни хормони. Методи за доказване на гените, кодиращи туморни 
антигени. Методи за доказване на моноклонални имуноглобулини. Анализ на КМИО и 
ХИО на организма срещу туморите.  



ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Процедури и методика за определяне на имунен статус 
в имунологична лаборатория при онкоболни.  

  

 УПРАЖНЕНИЕ №8– 2 часа  
Тест върху упражнения 4-7. Изследване на тъканната съвместимост. 

Трансплантационна имунология.  

ВЪПРОСИ ЗА ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА: Антигени на тъканна 
съвместимост. Трансплантация. Имунен отговор след трансплантация. Реакция на 
отхвърляне на трансплантата. Реакция на присадката срешу хазяина. Имунологично 
проследяване. Профилактика и лечение на реакциите на отхвърляне.  

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА:  Молекулни тестове – PCR, RFLP, HLA-типизиране  чрез 
NGS.  
ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Обсъждане на клинични казуси по документи.  

  

УПРАЖНЕНИЕ №9– 2 часа  

Семинар и тест върху упражнения 1-8.  
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 КОНСПЕКТ ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ 

 
Тема 1. Клинична имунология. Предмет и раздели – обща характеристика. Основни 
хуморални и клетъчни имунологични ефекторни механизми за развитие на защитни 
и имунопатологични реакции.  
 
Тема 2. Естествена резистентност. Същност и сравнение с придобития имунитет. 
Фактори на естествената резистентност – механични бариери, клетъчни и 
хуморални. Клинично значение на механизмите на естествената резистентност. 
Възпалението като защитна и патологична проява.  
 
Тема 3. Придобит имунитет и имунен отговор. Имунната система – основа на 
имунния отговор. Анатомия и структура: имунни органи (централни и периферни); 
клетки (популации, маркери и функции); молекули (на междуклетъчно 
взаимодействие и антитела); HLA гени и продукти.  
 
Тема 4. Развитие на имунния отговор. Етапи на имунния отговор. Типове и форми 
на имунния отговор в зависимост от антигена (развитие на имунен отговор срещу 
извънклетъчни и вътреклетъчни антигени). Динамика на имунния отговор – 
първичен и вторичен. Имунна памет. Регулация на имунния отговор.  
 
Тема 5. Инфекциозна имунология. Имунни реакции при бактериални, микотични и 
вирусни инфекции.  
 
Тема 6. Имунодефицитни състояния. Определение, произход. Имунологична 
характеристика на вродените и придобити имунодефицити. Синдроми и болести.  
Моноклонални гамапатии – същност и примери.  

Тема 7. Алергии. Определение, видове алергени. Типове алергични реакции – 
характеристика, механизми на увреждане, болести и синдроми. Примери.  
 
Тема 8. Автоимунни реакции и болести. Определение. Имунологична толерантност 
– определение, имунни процеси за осъществяването и поддържането й. Причини за 
развитие и механизми на увреждане при автоимунните реакции и болести. Видове 
автоимунни болести – орган-специфични и неспецифични. Имунологична 
характеристика.  
 
Тема 9. Туморна имунология. Видове туморни антигени. Имунологични механизми 
срещу туморите. Причини за “изплъзване” на тумора от имунологичен контрол. 
Имунологична диагностика на туморните заболявания. Туморна 
имунопрофилактика и имунотерапия – основни подходи.  
 
Тема 10. Трансплантационна имунология. Значение на ГКТС за приемане или 
отхвърляне на трансплантата. Имунен отговор след трансплантация – реакции и 
механизми на отхвърляне на трансплантата; реакция на присадката срещу хазяина. 
Пре- и посттрансплантационен имунологичен мониторинг. Хемотрансфузионни 
реакции – имунологични основи, видове, причини, примери.  
 
Тема 11. Репродуктивна имунология. Имунологичният парадокс на  бременността. 
Фето-плацентарната единица като имунен орган – устройство и антигени. 
Имунологични конфликти по време на бременността. Имунологични причини за 
безплодие и аборти.  
 



Тема 12. Имунологични методи на изследване на вродения и придобит хуморален 
имунитет (тестове за комплементната система и други серумни белтъци; 
аглутинационни, преципитационни, комплемент-свързващи и маркирани реакции) 
– принципи, клинично приложение и интерпретация.  
 
Тема 13. Имунологични методи на изследване на клетъчния имунитет – вроден и 
придобит (тестове за фагоцитоза, имунофенотипизиране, лимфоцит-функционални 
техники) – принципи, клинично приложение и интерпретация. Имунен статус и 
мониторинг – същност и модели при различни имунопатологични състояния.  
 
Тема 14. Имуномодулация – определение и направления. Имуностимулация – 
специфична и неспецифична имунологична профилактика и терапия. Примери и 
приложение.  
  

 
 
 
 
 


