
РОЗДІЛ 14. ЕВОЛЮЦІЯ ІМУНІТЕТУ 
У процесі еволюції живої матерії виникла, сформувалася, розвива-

лася і вдосконалювалася система захисту організму від   проникнення 
й розмноження носіїв чужорідної генетичної інформації та контролю 
за збереженням цілісності власної генетичної інформації.  У ссавців 
вона досягає найвищого рівня і складається з природних і набутих 

факторів.    

 
14.1. ПРИРОДНІ ФАКТОРИ ІМУНІТЕТУ 
Фактори природної резистентності, такі як покривні тканини, клі-

тини із захисними функціями та гуморальні фактори захисту, тром-
бування ран, коагуляція гемолімфи, інкапсуляція чужорідного матері-

алу, з'явилися на ранніх етапах еволюційного розвитку і більшість із 
них не лише зберігаються впродовж еволюції, а й у міру ускладнення 
організмів значна частина з них удосконалюється - у них виникають 
нові структури. Внаслідок цього з'являються відповідні функціональні 
активності, які відіграють важливу роль у становленні й функціону-

ванні адаптивних факторів імунної відповіді та регуляції багатьох 
функцій організму, що сприяло формуванню багаторівневої структу-
ри імунної системи. 

Покривні тканини. Одними з найбільш ранніх факторів природ-
ного захисту від проникнення чужорідних об'єктів, що зберегли свою 

функціональну активність і донині, є бар'єри, які формуються зовні-
шніми покривами. Вони виявляються вже у найпримітивніших жи-
вих істот. Будова і функціональна активність зовнішніх покривів у 
процесі еволюційного розвитку 

ускладнювалася; з'являлися допоміжні захисні фактори - зовнішні 

скелети, кальциновані раковини, панцирі, луска, пір'я, зроговіння 
епітелію шкіри, шерсть тощо. Крім того, ускладнювалася і функціона-
льна активність - у зовнішніх покривах з'являються залози, які виді-
ляють слизоподібні речовини з бактерицидними факторами. Так, ки-
шковопорожнинні та кільчасті черви виділяють слиз, який містить 

бактерицидні речовини, в тому числі фактор, подібний до лізоциму. 
Важливу роль у захисних реакціях відіграють слизові оболонки, 

особливо дихальних і травних систем. Кишечник уперше з'являється у 
членистоногих з постійним виділенням слизу та деяких бактерицид-
них речовин. Під час формування травного каналу та дихальної сис-

теми на слизових з'являються війки, за допомогою яких та завдяки 
скороченню м'язів відбувається рух слизу, що сприяє видаленню мік-
роорганізмів. У шкірі хребетних з'являються потові залози, які проду-
кують низку захисних факторів. 

Клітинні фактори захисту. Фагоцитоз. Для знешкодження мік-

роорганізмів, що проникли в організм живих істот, одним із найефек-
тивніших факторів є фагоцитоз. Захисна функція фагоцитів виникла 
зі здатності деяких клітин здійснювати функцію травлення. 



Уже найпростіші здатні поглинати чужорідні речовини, в тому чис-
лі й мікроорганізми, та захоплювати їх у вакуолі травлення. У них ви-

являється вибіркова здатність поглинати певні мікроорганізми. Най-
простіші можуть відрізняти "своє" від "чужого", хоча механізми такого 
розпізнавання ще не з'ясовано. 

У найпримітивніших первинних багатоклітинних одношарових ор-

ганізмів -губок, у яких клітини ще не об’єднані в тканини, з'являють-

ся великі рухомі, без постійної форми клітини мезоглії - археоцити, 
або блукаючі амебоцити. Вони містять велику кількість лізосом і здат-
ні розпізнавати "не своє", поглинати та пере-травлювати чужорідні 
об’єкти, зокрема мікроорганізми, та розносити продукти метаболізму 
по всьому організму. Амебоцити беруть активну участь у процесах ре-

генерації ушкоджених ділянок і є факторами захисту від проникнен-
ня мікроорганізмів у внутрішнє середовище. 

Крім того, амебоцити здатні здійснювати характерний для природ-
них кілерів лізис клітин, інкапсулювати патогени великих розмірів, 
виділяти бактерицидні фактори і цитокіноподібні речовини. Припус-

кають, що амебоцити примітивних безхребетних стали родоначаль-
никами клітин лімфомієлоїдного комплексу. 

У кільчастих червів з'являються замкнена кровоносна система і 
вторинна порожнина - целом. У целомі виявляється кілька типів клі-
тин з протективними властивостями. Серед останніх виділяють гіалі-

нові амебоцити - нейтрофіли-макрофаги з фагоцитарною активністю, 
здатністю розпізнавати "чуже" і відторгати трансплантати - та подібні 
до незрілих лімфоцитів хребетних клітини, що мають структури, поді-
бні до маркерів Т-лімфоцитів ссавців, розпізнають "чуже" і є основ-
ними факторами трансплантаційного відторгнення та адаптивного 

перенесення. У кільчастих червів уперше здійснюється розподіл клі-
тин з імунними потенціями на макрофаги-нейтрофіли та лімфоцито-
подібні клітини. 

Серед молюсків виділяють дві основні групи клітин з імунними 
властивостями. Одні, лімфоцитоподібні, клітини циркулюють у гемо-

лімфі, утворюють розетки з еритроцитами барана, під час контакту з 

ІЛ-2 та ІФН- активують свою цитолітичну активність. Інша група клі-
тин має фагоцитарну активність, бере активну участь в інкапсуляції 

бактерій. 
У членистоногих виявлено шість типів клітин з певними проявами 

імунних властивостей. Серед них виділяють макро-фагоподібні кліти-
ни з фагоцитарною активністю (плазматоцити); подібні до малих лім-
фоцитів прогемоцити; можливі попередники мастоцитів - адиногемо-

цити, а також оеноцити (кристалічні кліти-ни), що відіграють певну 
роль в інкапсуляції патогенів. 

Серед представників голкошкірих у крові та целомі крім таких клі-
тин, як у членистоногих, виявлено вібруючі клітини з джгутиками і 



гранулами. У процесі ізоляції чужорідних корпускул вони коагулюють 
і руйнуються. У голкошкірих на лім-фоцитоподібних клітинах виявле-

но ІЛ-2 та рецептор до нього, а також антигени СD7 та СD4, які ха-
рактерні для хребетних. 

У покривників, що займають проміжне положення між безхребет-
ними та хребетними, фагоцитарну активність мають багато клітин - 

макрофаги, грануло- й амебоцити, гіалінові клітини. Основними клі-

тинами гемолімфи є вакуолізовані клітини, що містять ванадій і нарі-
вні з функцією перенесення кисню здатні до деяких неспецифічних 
реакцій - інкапсуляції чужорідних часточок. 

Лімфоцитоподібні клітини у покривників характеризуються помір-
ною цитоцидною активністю, беруть активну участь у відторгненні 

ало- та ксенотрансплантатів і подібні до лімфоцитів та до стовбуро-
вих гемопоетичних клітин хребетних. 

Одна з початкових стадій фагоцитозу -хемотаксис. Хемотаксичні 
речовини білкової природи з молекулярною масою близько 10 кДа ви-

явлено у кільчастих червів, молюсків, комах. 
Аглютиніни, як фактори адгезії, виявлено у молюсків, а в членис-

тоногих крім аглютинінів як опсоніни виступають ком-плементподібні 
білки, активність яких пов'язана з фенолоксидазною системою. 

Процес поглинання чужорідних об'єктів у безхребетних подібний 

до такого у хребетних, але має деякі особливості. У безхребетних біо-
хімічні процеси кілінгу та утилізації чужорідних об'єктів вивчені у мо-
люсків і членистоногих. У членистоногих до бактерицидних речовин 
належать пероксид гідрогену (водню), мієлопероксидаза, лізоцим, хі-
тиназа, меланін та профенолоксидазна активність. Під час активації 

фенолоксидазної системи утворюються активовані кисневі метаболі-

ти, хіноїди, меланін, оксид азоту (II) і пероксинітрит. Подібною акти-
вністю характеризуються і гемоцити молюсків. Про активність перо-
ксидази у молюсків існують різні дані - в одних молюсків вона відсу-
тня, а в інших - виявлена. 

Природна цитотоксичність виявляється в усіх безхребетних ор-
ганізмів. У примітивних безхребетних вона здебільшого реалізується 
блукаючими амебоцитами, а у більш організованих - лейкоцитами, 
переважно лімфоцитоподібними клітинами. У риб лейкоцити перифе-
ричної крові здатні убивати власні трансформовані клітини. 

Лімфоцитоподібні клітини кільчастих червів, голкошкірих, пок-
ривників реагують проліферацією на КонА, ФГА, ЛПЦ і за своїми вла-
стивостями наближаються до гемопоетичних стовбурових клітин хре-
бетних. У вищих безхребетних (членистоногих, покривників) виникає 
механізм постійного відновлення популяцій гемоцитів унаслідок їх 

диференціювання зі стовбурових кровотворних клітин. 
Слід зазначити, що більшість лімфоцитоподібних клітин багатьох 

безхребетних мають рецептори до чужорідних алоантигенів та деяких 
мікробних структур (ЛПЦ) і є мобільними резервними клітинами, які 



постійно заповнюють загальний пул гемоцитів, а після вторгнення 
патогенів активуються і зміцнюють захист організму. Вони нагадують 

"наївні" лімфоцити ссавців. 
У крові примітивних хребетних (круглоротих) існують подібні до 

лімфоцитів і плазмоцитів клітини, але їхня функція не з'ясована, 
оскільки в крові не виявлено імуноґлобулінів та відсутні органи дифе-

ренціювання цих клітин. За антигенної стимуляції кількість подібних 

до плазмоцитів клітин збільшується - можливо, вони продукують ан-
тигензв'язувальні фактори комплементу, які раніше вважали за анти-
тіла. У круглоротих не виявлено ні генів Ig, ні ТкР, ні генів антигенів 
МНС I та МНС II класів, ні білків, що сприяють реаранжуванню V-
генів або транспорту пептидів до МНС. Ці кліти-ни реагують на Т- і В-

мітогени. Основними учасниками відторгнення трансплантатів у кру-
глоротих є нейтрофіли та еози-нофіли. 

Мастоцити виявляються у примітивних хребетних - круглоротих. У 
крові риб містяться мастоцити та базофіли. У крові амфібій виявлено 
дві популяції мастоцитів. 

Гуморальні фактори природного імунітету. У безхребетних - кі-
льчастих червів, молюсків, членистоногих, голкошкірих - виявлено 
групу гуморальних факторів, здатних лізувати еритроцити - гемолізи-
ни, які є поліморфною структурою з кількома компонентами, термо-
лабільні, чутливі до протеолітичних ферментів. Активність їх пригні-

чується хелатами і потребує наявності двовалентних катіонів. Вони 
здатні пригнічувати життєдіяльність деяких бактерій і лізувати їх. 
Природа літичної дії комплементоподібних факторів і гемолізинів не-
однакова. Кількість гемолізинів збільшується після введення в орга-
нізм чужорідних об’єктів або ушкодження покривних тканин. Серед 

інших лізинів у безхребетних найчастіше виявляються фактори з лі-
зоцимподібною активністю - у кільчастих червів, молюсків, членисто-
ногих, голкошкірих. Лізоцим міститься в гемоцитах і при їх активації 
фер-мент може викидатися у навколишнє середовище. Кількість лізо-
циму значно зростає при введенні безхребетним чужорідних часто-

чок, особливо мікроорганізмів. 
У більшості безхребетних виявлено аглютиніни, здатні аглютинува-

ти різні живі істоти та клітини. Деякі з них характеризуються певною 
специфічністю - вони здатні аглютинувати еритроцити лише певних 
тварин і лише певні мікроорганізми. Кількість лізоциму, лізинів, аг-

лютинінів та інших протективних факторів збільшується після вве-
дення безхребетним еритроцитів, патогенів або ушкодження покри-
вів. Аглютиніни можуть бути не тільки внутрішньоклітинними компо-
нентами, а й клітинними рецепторами, що здатні злущуватися та іс-
нувати в гемолімфі. Аглютиніни крім антибактеріальної активності 

виявляють також властивості опсонінів і хемоатрактантів. Аглютині-
ни голкошкірих за будовою подібні до важких ланцюгів IgM. 



У членистоногих, комах у разі ушкодження зовнішніх покривів або 
проникнення мікроорганізмів індукується синтез ряду бактерицидних 

речовин - лізоциму (три варіанти), атацинів, цекропінів, дефензинів 
тощо. Атацини мають сильну бактерицидну активність, але механізм 
дії невідомий. Цекропіни (п'ять варіантів) - низькомолекулярні каті-
онні білки (близько 5 кДа) характеризуються вираженою бактерицид-

ною активністю. Кожний цекропін може лізувати кілька видів бакте-

рій - як грампозитивних, так і грамнегативних, але вони не діють на 
клітини еукаріотів і виявляють певну специфічність до ряду патоге-
нів. Механізм дії цекропінів подібний до дії системи комплементу або 
перфоринів ссавців. Одні речовини син-тезуються постійно, інші - в 
процесі активації. Індукування синтезу протимікробних речовин від-

бувається швидко (впродовж кількох годин) і за механізмом перебігу 
нагадує реакцію гострої фази у ссавців. 

У голкошкірих є комплементоподібна система з двома білками - бі-
лок СЗ/С4/С5, що циркулює в гемолімфі, і подібний до рецептора 
комплементу білок. У покривників система комплементу ускладню-

ється -   з'являються гомологічні  Сіг-, СІ8- і Сід-структури та виникає 
лектиновий спосіб активації комплементу. У чле-нистоногих та інших 
безхребетних аналогом системи комплементу є каскадна система ак-
тивації профенолоксидази, що ефективно діє на гриби, деякі види 
бактерій і навіть на багатоклітинні організми. Система комплементу 

існує в усіх хребетних, але в круглоротих і деяких риб відсутні компо-
ненти класичного шляху акти-вації комплементу С1, С2, С4. 

Цитокіноподібні речовини в незначній кількості виявляються на 
всіх етапах еволюції безхребетних і хребетних. Так, у найпростіших 
виявлено молекулу Е2-1, яка подібна ІЛ-2 хребетних. У кільчастих че-

рвів, молюсків, голкошкірих містяться речовини, подібні до ІЛ-І, ІЛ-

І, ФНП та ейкозаноїди й опіатні пептиди, що відіграють певну роль у 

регуляції імунної відповіді. У риб, амфібій і рептилій відбувається си-
нтез цитокіноподібних речовин. 

Тромбування ран. Основними воротами проникнення мікроорга-

нізмів у внутрішнє середовище живих організмів є ушкодження цілі-
сності покривів. Тому закриття (тромбування) ран є одним із ефекти-
вних способів захисту від проникнення патогенів. Перша реакція ор-
ганізму безхребетних на появу ран - скорочення м'язів навколо рани. 
Подальші реакції, пов'язані з закриттям ран, можуть здійснюватися 

двома способами: або лише аглютинацією рухомих клітин, або аглю-
тинацією рухомих клітин і полімеризацією молекул міжклітинної рі-
дини (коагуляція). 

У кишковопорожнинних, кільчастих червів, молюсків, голкошкірих 
основним засобом тромбування ран є крім скорочен-ня м'язів індуку-

вання прискореного розмноження циркулюючих клітин, їхня ефекти-
вна міґрація до рани, агрегація, формування тромбу і закупорення 



рани. У голкошкірих і покривників виявлено гуморальні фактори (ци-
токіноподібні), які беруть активну участь у залученні клітин, що цир-

кулюють, у місця ушкодження та їх агрегації, що сприяє швидкому 
утворенню тромбів у рані. 

Коагуляцію плазми в процесі загоювання ран досить детально опи-
сано у членистоногих. Джерелом полімерних молекул е гранулярні 

амебоцити, які містять гранули з низькомолекулярними білками-

попередниками гелю і ферментами, що запускають їх полімеризацію. 
В деяких організмів до складу гранул входять ком-поненти фенолок-
сидазної системи. Після виникнення певних сиґналів відбувається 
швидкий викид гранул та звільнення з них біологічно активних речо-
вин, активація ферментів, що призводить до полімеризації білків. 

Найефективнішим активатором гранулярних амебоцитів є ЛПЦ клі-
тинних стінок бактерій та 1,3-глюкан. У членистоногих у ґранулах мі-
стяться білки коагулін і фібриноген, які у процесі активації утворю-
ють гель. 

Інкапсуляція. У разі неспроможності поглинати великі чужорідні 

об'єкти, що потрапили всередину організму, їх ізолюють за допомогою 
інкапсуляції один або кілька типів клітин. Механізм утворення капсу-
ли подібний для всіх безхребетних. Так, у голкошкірих на поверхні 
чужорідного тіла розпластуються фагоцити і формують багатошарову 
капсулу. Клітини, які щільно прилягають до чужорідного тіла, часто 

руйнуються, внаслідок чого виділяються різні ферменти і бактерици-
дні речовини, що призводить до руйнування інкапсульованого об'єк-
та. В тілі кільчастих червів, молюсків, членистоногих нерідко виявля-
ють так звані бурі тіла, які можуть існувати впродовж усього життя і, 
очевидно, є інкапсульованими продуктами перетравлення чужорід-

них часточок. У процесі взаємодії з чужорідними об’єктами фагоцити 
можуть виділяти речовини, які стимулюють іншіклітини та індукують 
хемотаксис.  

У комах (членистоногі) у процесі інкапсуляції беруть участь два ти-
пи клітин. Гранулоцити першими контактують із бактеріями, акти-

вуються і дегранулюються. Вміст гранул зазнає полімеризації та ме-
ланізації, що сприяє склеюванню бактерій і стимулює плазмоцити, які 
активно аглютинуються й розпластуються на поверхні аґреґатів, що 
призводить до утворення вузликів. У деяких комах в інкапсуляції бе-
руть активну участь кристалічні клітини, що містять фенолоксидазу в 

неактивній формі, яка активується під час викиду вмісту клітин після 
їх контакту з чужорідними об’єктами. В інших комах цю функцію ви-
конують так звані тромбоцитоїди, які у процесі контакту з чужорід-
ними об’єктами розсипаються на маленькі фраґменти, подібно до ме-
гакаріоцитів хребетних. В інших комах, у гемолімфі яких міститься 

дуже мало клітин, відбувається утворення безклітинної капсули - із 
полі-меризованих фенолом білків. 

 



14.2. ОРГАНИ ГЕМОЛІМФОПОЕЗУ 
Уперше органи гемолімфопоезу з'являються одночасно із замкне-

ною кровоносною системою в деяких видів кільчастих червів і розмі-
щені у вигляді парних вузликів уздовж кишки. Тому на рівні кільчас-
тих червів імунна система поповнюється важливим еволюційним до-
сягненням у вигляді сконцентрованої лімфогемопо-етичної тканини, 

де локально відбувається клітинне дозрівання. Гемопоетичні утвори 

з'являються у більшості типів безхребетних і розміщуються в різних 
тканинах і органах. 

У молюсків цей утвір розміщений у целомі між перикардіумом та 
ниркою; при інфекціях він збільшує продукування амебоцитів. Гол-
кошкірі мають спеціальний орган - аксіальний, у якому диференцію-

ються фагоцити, лімфоцити, вібруючі та кристалічні клітини і надхо-
дять у судини кровоносної системи. У покривників осередки гемопое-
зу виявлено в навкологлотковій ділянці, в сполучній тканині кишеч-
ника і криптах целому. У нижчих хребет-них важливим органом кро-
вотворення є нирки. 

Перехід від водного до наземного способу існування став важли-
вою віхою еволюції гемолімфомієлопоезу. 3 одного боку, цей перехід 
зумовив формування трубчастих кінцівок і відповідно кісткового мо-
зку - в майбутньому основного джерела стовбурових клітин для лім-
фопоезу, а з іншого, - стимулював подальший розви-ток імунної сис-

теми завдяки широкому контакту на суші з новими численними мік-
роорганізмами. В амфібій і рептилій у становленні клітин імунної сис-
теми активну участь беруть кістковий мозок, печінка та ін. Вперше у 
рептилій спостерігається відокремлення руху клітин по лімфатичних і 
кровоносних системах. У птахів з'яв-ляються характерні лише для 

них імунноактивні органи - сумка Фабриціуса і за-лоза Гарднера та у 
весняно-літній період підшкірні лімфовузли з аферентними й еферен-
тними судинами, медулярною зоною та центрами розмноження. 

Тимус або тимусподібний орган відсутній у всіх безхребетних. 
Він є лише у примітивних хребетних і це одне з важливих явищ в 

еволюції імунної системи - з'являється специфічний орган, де відбу-
вається генералізація в онтогенезі формування Т-клітинного розвит-
ку, що значно підвищило ефективність функції всієї імунної системи. 

Примітивні зачатки тимусподібних структур виявлено у представ-
ників класу круглоротих, крім міксин, в яких вони відсутні. У більшо-

сті еволюційно більш досконалих представників круглоротих - міног у 
ділянці зябрових щілин є лімфоїдна тканина, де відбувається місцеве 
скупчення лімфоцитів з високим рівнем мітотичної активності, що 
дало змогу деяким авторам вважати його прообразом тимуса. 

У класі хрящових риб тимус уже диференційований на кіркову та 

медулярну зони і в деяких підкласах зазнає вікової еволюції. У біль-
шості представників класу кісткових риб та амфібій і рептилій тимус 
розвивається з епітелію глоткових кишень. У кісткових риб тимус ро-



зміщений під зябрами. Відмічається, хоча і не в усіх кісткових риб, 
наявність кіркової та медулярної зон тимуса, але це виражено у них 

значно менше, ніж у ссавців. Для всіх риб характерна вікова еволю-
ція тимуса. 

В амфібій тимус формується в ембріональному періоді; у личинок 
утворюються кіркові та медулярні зони. Для амфібій, як і для ссавців, 

характерний контакт лімфоцитів кори тимуса з НК, макрофагами і 

дендритними клітинами та поява клітин, що нагадують клітини-
няньки ссавців. Тимус амфібій відіграє важливу роль в імуногенезі. 
Його відсутність призводить до послаблення алотрансплантаційної 
реакції, пригнічує проліферацію лімфоцитів під час дії Т-клітинних 
мітогенів, гальмує гуморальну імунну відповідь до Т-залежних анти-

генів. Тимус амфібій, подібно до тимуса ссавців, здійснює позитив-
ний відбір клонів тимоцитів, які розпізнають комплекс чужорідний 
антиген-власні антигени МНС. Для рептилій характерне формування 
тимуса в анатомічній близькості до прищитоподібної залози. Тимус 
рептилій зазнає вікової інволюції. 

У птахів тимус знаходиться з обох боків шиї у вигляді парних семи 
структур, причому кожна частка має кортикальну і ме-дулярну зони. 
В тимусі птахів є субпопуляції Т-лімфоцитів з різними функціями. 

Селезінка. У круглоротих навколокишкова лімфоїдна тканина, 
очевидно, є попередником селезінки. У хрящових риб у сполучній 

тканині кишечника є скупчення лімфомієлоїдної тканини з кровотво-
рною функцією. В стінці стравоходу між слизовою та м'язовою оболо-
нками розміщений орган Лейдіга, в якому здійснюється гранулоцито-
поез. Селезінка з'являється у риб. У селезінці амфібій продукуються 
всі типи клітин і вона є основним кровотворним органом. 

Лімфовузли. У нижчих хребетних виявляються скупчення лімфої-
дних клітин, подібних до лімфовузлів ссавців, але зв'язані не з лімфа-
тичною системою, а з кровоносною. У безхвостих амфібій виявлено 
так звані лімфомієлоїдні органи - інкапсульовані скупчення лімфоїд-
ної тканини, місця знаходження яких в деяких видів різні. В цих ор-

ганах відбувається накопичення антигенів, здійснюється антигенза-
лежне диференціювання лімфоцитів та фільтрування крові, але не 
лімфи. 

У рептилій у стінках лімфатичних судин трапляються дифузні ску-
пчення лімфоцитів, що нагадують лімфовузли. У птахів виявлено ди-

фузні скупчення лімфоцитів, окремі лімфоїдні фолікули та групи фо-
лікулів, які інколи називають неінкап- сульованими лімфовузлами, 
але тільки у ссавців формуються повноцінні лімфовузли. Паралельно 
зі становленням та вдосконаленням структурної організації імунної 
системи формується та вдосконалюється імунореактивність. 

 
14.3. АДАПТИВНА ІМУННА ВІДПОВІДЬ 



Достовірні експериментальні дані про можливість формування 
специфічної імунної гуморальної відповіді у безхребетних відсутні. 

Антигензв'язувальні речовини у голкошкірих за своєю структурою ві-
дрізняються від імуноґлобулінів. Структура інших антигензв'язуваль-
них речовин ще не вивчена. У формуванні адаптивної імунної відпо-
віді основну роль відіграють Т- і В-лімфоцити. 

Еволюція Т-лімфоцитів. Клітини з маркером Тhу-1 виявляються 

на ранніх етапах еволюційного розвитку - вони з'являються у кільчас-
тих червів і здатні незначною мірою відповідати на Т-клітинні міто-
гени. Лімфоцити примітивних хребетних - круглоротих, хрящових і 
кісткових риб на Т-клітинні мітогени реагують дуже слабко, потребу-
ють великої дози мітогенів і їхня проліферація не досягає рівня про-

ліферації лімфоцитів ссав-ців. 
Реакція змішаної культури лімфоцитів, яка свідчить про наявність 

на лімфоцитах структур з Т-залежною антигенроз-пізнавальною фун-
кцією, виявляється у голкошкірих на видовому рівні, але відсутня під 
час алогенної відповіді. Це, можливо, зумовлюється відсутністю пев-

них костимулювальних молекул. Однак у морських зірок виявлено по-

верхневий білок, який гомологічний -ланцюгу ТкР ссавців. У примі-
тивних хребетних (круглоротих і хрящових риб) розвивається слабка 

реакція у змішаній культурі лімфоцитів. Так, у риб формуються осно-
вні популяції клітин імунної системи, характерні для ссавців. Близько 
70 % лейко-цитів риб є лімфоцитами. У костистих риб з’являються 
популяції Т-лімфоцитів з хелперною та супресорною активностями. У 
прояві функціональної активності клітин імунної системи важливу 

роль відіграють клітини мікрооточення. У костистих риб та амфібій 

розвивається виражена реакція в змішаній культурі лімфоцитів, а в 
рептилій реакція змішаної культури лімфоцитів подібна до такої у 
птахів та ссавців, але має сезонні коливання. Лімфоцити риб і амфі-
бій продукують цитокіни з ІЛ-1-, ІЛ-2-, МІФ-подібною активністю.  

Еволюція В-клітин. На відміну від Т-системи, окремі ознаки якої 
виявляються навіть в одноклітинних та примітивних багатоклітинних 
організмах, В-система розвивається лише у хребетних. У крові міксин 
виявлено близько 65 % клітин з поверхневим імуноґлобуліном - хара-
ктерною ознакою В-лімфоцитів. Однак серед них не виявлено функ-

ціонально завер-шеної форми В-лімфоцитів - плазмоцитів, здатних 
продукувати антитіла. У міног, більш організованих представників 
круглоротих, є орган В-лімфопоезу - жирове тіло (зародок кісткового 
мозку), розміщене над хордою. У личинок цю функцію виконує тиф-
лозоль - прообраз селезінки і нирки, які в процесі метаморфозу резор-

буються, а їхня функція переходить до жирового тіла. В тифлозолі та 
жировому тілі містяться плазмоцитоподібні кліти-ни, але синтезу ан-
титіл не виявлено. 



У хрящових риб В-залежними лімфоїдними органами є селезінка, 
нирки, орган Лейдіга. В ембріогенезі, як і в усіх ссавців, першим ор-

ганом, що продукує антитіла, є печінка. У кісткових риб відсутні фу-
нкціонально активний кістковий мозок, сумка Фабриціуса, лімфовуз-
ли, а основним джерелом стовбурових клітин для формування лімфої-
дних і мієлоїдних клітин та первинним органом для розвитку В-клітин 

є нирки, а потім селезінка. В крові близько 20 % лімфоцитів належить 

до В-лімфоцитів. В амфібій виявлено функціонуючий кістковий мо-
зок, який стає органом фор- 

мування В-клітин та основним місцем антитілоутворення. У репти-
лій джерело В-лімфоцитів - печінка і кістковий мозок, а антитіла 
утворюються переважно в селезінці. 

Основним місцезнаходженням В-клітин у птахів є сумка Фабриціу-
са - до 75 % всіх лімфоцитів. Антитілоутворювальні клітини, крім 
сумки Фабриціуса, знаходяться в селезінці, сліпій кишці, залозах Гар-
деріана. Домінуюче зосередження В-лімфоцитів у сумці Фабриціуса, 
очевидно, зумовлюється специфічним медіа-тором - бурсином, який 

здатний відновлювати антитілоутворення у птахів з видаленою сум-
кою. У птахів кількість В-лімфоцитів подібна до такої у ссавців. 

Еволюція суперродини імуноґлобулінів. При розгляді питання 
про еволюцію антитіл привертає увагу кілька фактів: усі молекули 
представників суперродини імуноґлобулінів (антитіла, ТкР і ВкР, ан-

тигени МНС I та МНС II класів, ряд молекул адгезії) мають доменну 
структуру (V- і С-домени) і статистично достовірну гомологію аміно-
кислотних залишків відомим імуноґлобулінам. Крім того, деякі білки 
цієї суперродини мають однодоменну структуру (Тhу-1 антиген, Ро-

білок мієліну, 2-мікроґлобулін). Структури, подібні до однодоменних 

білків суперродини імуноґлобулінів, трапляються на найнижчих щаб-
лях еволюційної драбини -у найпростіших і навіть у деяких бактерій і 
дріжджів. Однодоменні білки на самому початку еволюційного розви-

тку функціонували як міжклітинні ліганди, що контролювали міжклі-
тинний контакт та мітотичну активність. Збільшення маси органів і 
кількості тканиноспецифічних білків ускладнювали функцію білків 
суперродини імуноґлобулінів, що зумовило виникнення їх різноманіт-
тя та значного підсилення їхніх рецепторних функцій. 

V- і С-Домени, очевидно, утворилися з одного загального поперед-
ника, структура якого подібна до антигену Тhу-1 та до антигенів гіс-
тосумісності I та II класів хребетних. Найдавнішим є домен С2, який, 
очевидно, еволюціонував у двох напрямах - С2 - V2 – V1 та С2 - С1. 
Білки з доменами С2 виявлено у різних ткани-нах губок, молюсків, 

членистоногих, і вони подібні до NCAM, NgCAM, KIR хребетних. Деякі 
з них (VDV молюсків, гемолін та пероксидазин комах) продукуються 
гемоцитами і мають захисні функції. Низка білків з доменами типу 
V2 - білок молюсків РFREP, преципітувальний білок деяких паразитів 



та білок комах амальган з доменами V2 і С2 відношення щодо захис-
них функцій не мають, але могли бути родоначальниками для Т-

клітинного рецептора та окремих імуноґлобулінів. У результаті дуплі-
кації первинного гена та транслокаційних перебудов гени V- і С-
доменів утворилися на одній хромосомі, що зумовило виникнення ба-
гатодоменних білків - гомо- і гетеродимерів з певною спеціалізацією, 

в яких V-домени сумісно розпізнають певні ліганди. Первинними лі-

гандами рецепторів суперродини імуноґлобулінів були різні аутологіч-
ні білки, нащадки яких частково збереглися на лімфоцитах як допо-
міжні рецептори лімфоцитів (CD4, CD8 та ін.), виявляються на попе-
редниках Т- і В-лімфоцитів у процесі їх диференціювання та входять 

до складу антигенрозпізнавальних структур примітивних T- і В1-

лімфоцитів і складу антитіл нижчих хребетних. Припуска-ють, що 
предками Т-клітинних рецепторів та імуноґлобулінів були рецептори-
димери клітинних мембран, що складалися з V- і С-доменів і сформу-

вали антигензв'язувальні ділянки. Останні були здатні розпізнавати 
невеликі детермінанти - примітивні антигени гістосумісності. Це під-
тверджується спорідненістю С-доменів імуноґлобулінів, Т-клітинного 
рецептора, антигенів I і II класів гістосумісності, одночасна їх поява у 
ході еволюції (в хрящових риб) та особливостями диференціювання Т-

клітин. Основна функція предків Т-клітинних рецепторів та імуноґло-
булінів - мічення "свого". С-Домени Т-клітинних рецепторів та імуноґ-
ло-булінів, очевидно, розвинулися одночасно з V-доменами, коли С- і 
V- домени складали вже один поліпептидний ланцюг, і це простежу-
ється в голкошкірих, здатних до специфічного алотрансплантаційного 

відторгнення. 

Отже, найвірогіднішою основою для виникнення імунної системи 
хребетних є алогенна гістонесумісність у безхребетних, що контролю-
вала алогенний паразитизм, мімікрію мічення "свого" ксеногенними 
патогенами та інбридинг. У покривників виявлено інгібіторні рецеп-

тори до аутологічних антигенів гістонесумісності й пускові рецептори 
до чужорідних антигенів гістонесумісності. Подібну подвійну систему 
рецепторів до антигенів МНС I мають Т-лімфоцити і природні кілери 
хребетних, що свідчить про можливу роль деяких структур гістонесу-
місності безхребетних у формуванні певних ланок імунної системи 

хребетних. Виявлення у покривників білків суперродини імуноґлобу-
лінів з доменами V1 і С1 та характерної для МНС Іа та МНС Па послі-
довності дали змогу припустити, що генетичний локус гістонесумісно-
сті безхребетних Ри/НС має спорідненість із комплексом МНС. Мож-
ливо, трансформовані з Fu/HC антигени МНС I спочатку представля-

ли аутологічні пептиди ПК, а потім почали презентувати й чужорідні 
пептиди Т-лімфоцитам. Тому у покривників трансплантаційні імунні 
реакції наблизилися до таких у хребетних, тоді як гуморальні реакції 



покривників не вийшли за межі природного іму-нітету, але значно 
ускладнилися. 

Становлення імунної системи хребетних пов'язане, насамперед, зі 
зміною способу життя і загрозою агресії різних патогенів. Ранні хре-
бетні в результаті появи у них органів дихання, травлення, кровообігу 
стали чутливішими до агресії патогенів. Розміщення лімфоїдних орга-

нів біля основних можливих воріт інфекції має протективний харак-

тер. Механізми природної резистентності за такої ситуації не могли 
ефективно захищати організм від мікроорганізмів, що сприяло фор-
муванню на базі певних структур природної резистентності покрив-
ників зачатків адаптивної імунної відповіді у хребетних. Унаслідок 
дуплікації та диверсифікації за-родкових V-генів і їх соматичних му-

тацій з'явилося різноманіття рецепторів лімфоцитоподібних клітин, 
що зумовлює формування самостійних клітинних ліній лімфоцитів. 
Важливу роль у закріпленні клонального різноманіття лімфоцитів за 
принципом одна клітина - один рецептор та збільшення варіабельно-
сті самих рецепторів відіграв механізм соматичного реаранжування 

V-генів за допомогою RAG-1 і RAG-2, які, як вважають, виникли з ві-
рус-них транспозаз-інтеграз. У нових умовах різко зменшується за-
гроза алогенного паразитизму, але зростає вірогідність бакте-ріально-
вірусної агресії, що сприяло перетворенню антигенів гістонесуміснос-
ті на поверхневі пептидопрезентувальні антигени МНС I і МНС II кла-

сів, а їхніх рецепторів – на рецептори лімфоцитів. Таким чином, ТкР і 
ВкР утворилися із рецепторів, які втратили зв'язок з антигенами гіс-
тонесумісності. 

Перетворення за допомогою алельного поліморфізму мічення "сво-
го" на антигени тканинної несумісності зумовило синхронну перебу-

дову імунної системи - виникнення різноманіття рецепторів та спеці-
альних механізмів адаптації їх до індивідуальних наборів антигенів 
гістосумісності. Цьому сприяли дуплікації та виникнення різних генів 
і поділ V-генів ітронами на V-, D- і J-сеґменти та вторинне збирання 
цих кластерів. Цей процес сприяв експресії у кожній клітині лише од-

ного варіанта поліпептидного ланцюга, відповідно рецептора однієї 
специфічності і, як результат, - формування клональної структури лі-
мфоцитів. 

У безхребетних розвивалися домени, які становлять основу розпі-
знавальних структур варіабельних і константних доменів Т-клітинних 

рецепторів та константних доменів МНС. У хребетних, за винятком 
ссавців, виникають домени імуноґлобулінів та розподіл (дивергенція) 
початкових доменів ТкР, МНС і легких ланцюгів на різні типи доменів 
(варіабельні й константні домени імуноґлобулінів та ін.). У ссавців ві-
дбувається дивергенція доменів на класи й підкласи імуноґлобулінів. 

Кількість V-генів хребетних збільшується у міру ускладнення органі-
зації хребетних. Це виявляється у збільшенні ізотипів та афінності 



антитіл у процесі розвитку імунної відповіді у представників, які сто-
ять вище на філогенетичному щаблі еволюційної драбини. 

У найпримітивніших хребетних - круглоротих — у крові та деяких 
органах виявляються лімфоцито- та плазмоцитоподібні клітини. Кіль-
кість останніх після введення чужорідних еритроцитів збільшується, і 
вони продукують антигензв'язувальні речовини, які не належать до 

імуноґлобулінів. Вважають, що плазмоцити продукують антигензв'я-

зувальні компоненти комплементу. Однак ні генів імуноґлобулінів, 
ТкР, МНС I і II, ні антитіл у сироватці крові, ні білків, що зумовлюють 
реаранжування V-генів та транспортування пептидів до антигенів 
МНС, ні імунної пам'яті у круглоротих не виявлено. 

Перші чітко визначені імуноґлобуліни виявлено в еволюційно більш 

розвинених хрящових риб. У них спостерігається синтез специфічних 
антитіл з різними ізотипами - IgH і IgL, ТкР обох типів, МНС I і МНС II 
класів, соматичне перегрупування V-генів. Імуноґлобуліни хрящових 
риб мають ефективну специфічність і є двох типів - з високою (900 
кД) і низькою (180 кД) молекулярною масою. Імуноґлобуліни з висо-

кою молекулярною масою складаються з п'яти ідентичних мономерів, 
сполучених дисульфідними зв'язками. Н-Ланцюги низько- і високомо-
лекуляр-них форм мають подібний амінокислотний склад, серологічну 
специфічність, вміст вуглеводів і гомологічні за амінокислотним скла-
дом з Н-ланцюгами IgM ссавців. їхні гени гомологічні за нуклеотид-

ною послідовністю. Високомолекулярна пентамерна форма імуноґло-
буліну гомологічна IgM ссавців. 

У костистих риб виділяють кілька видів молекулярних форм імуно-
ґлобулінів, але для більшості їх характерна наявність тетра- і мономе-
рної форм IgM-подібного імуноґлобуліну. Н-Ланцюг в окремих видів 

риб має різну молекулярну масу. Імуноґлобуліни костистих риб, не-
зважаючи на існування двох їх форм та двох варіантів Н-ланцюгів, 
належать до класу IgM і гомологічні IgM ссавців. У костистих риб упе-
рше відбувається поділ L-ланцюгів на два типи за молекулярною ма-

сою — 22-24 і 26 кД (можливо, - та -типів). У деяких випадках іму-

нна відповідь риб супроводжується формуванням імунної пам'яті, але 
здебільшого у слабкій формі. У міру розвитку первинної і вторинної 
імунної відповіді у риб афінність антитіл не змінюється і формується 

мало ізотипів імуноґлобулінів. Це свідчить про малу кількість V-генів, 
що працюють, імуноґлобулінів і, відповідно, незначну кількість преде-
термінованих антигенспецифічних В-клонів. Однак спостерігається і 
значний стрибок у становленні імунної системи порівняно з круглоро-
тими, і в цьому поступі, як припускають, важливу, а, можливо, осно-

вну роль відіграє горизонтальне перенесення генів ретровірусами, 
внаслідок чого вірусні ретрогази перетворилися на RAG-1 та RAG-2 
(ферменти рекомбінази, що зумовлюють складання V-генів імуногло-
булінів і ТкР). 



Певне значення має становлення імунної системи у хвостатих і 
безхвостих амфібій. Хвостаті амфібії постійно живуть у воді і їхня 

імунна система мало відрізняється від імунної системи костистих риб. 
Безхвості амфібії в процесі еволюційного розвитку живої природи 
вперше виходять на сушу і стикаються з великою кількістю патоген-
них мікроорганізмів. Це потребувало вдосконалення захисних сил ор-

ганізму, що сприяло виникненню функціонуючого кісткового мозку - 

джерела В-клітин, формуванню ефективної імунної пам'яті, появі ме-
ханізмів підвищення афінності антитіл та виникненню додат-кових 
ізотипів імуноґлобулінів. Ці нові ефективні захисні фактори еволю-
ційно закріплялися й удосконалювалися в рептилій, птахів і ссавців. У 
амфібій переважно виявлено три ізотипи імуноґлобулінів: у всіх видів 

— високомолекулярний пентамер (900 кД), аналогічний IgM ссавців, а 
в деяких виявлено ще два ізотипи - мономер IgY (очевидно, аналог 
IgG) та гексамер IgX з молекулярною масою 80 кД. Характерно, що до 
складу молекули IgY входять глікозильовані та неглікозильовані Н-
ланцюги. 

У рептилій також виявлено три типи імуноґлобулінів - високомоле-
кулярний пентамер (900 кД), що серологічно ідентичний IgM ссавців, 
імуноґлобулін IgY з проміжною молекулярною масою (175 кД) та іму-
ноґлобулін з низькою молекулярною масою (120 кД) і низьким вмістом 
вуглеводів (IgN). 

У птахів трапляється чотири типи імуноґлобулінів - високомолеку-
лярний пентамер (900 кД), який серологічно ідентич-ний IgM ссавців, 
імуноґлобулін IgY з молекулярною масою 175 кД та IgN - можливий 
аналог секреторного IgA2 ссавців, який виявляється у різних секретах 
курей, плазмоцитах слизових кишок і має подібність за складом та 

послідовністю амінокислот. У качок виявлено IgN, який становить ос-
новну масу сироваткового імуноґлобуліну. 

Мономерні імуноґлобуліни сироватки крові характеризуються оп-
сонізувальною активністю і вищою афінністю до антигенів порівняно 
з IgM. Іх поява у хребетних корелює з появою імунної пам'яті. IgE ви-

явлено лише у ссавців, починаючи з сумчастих. 
Імунна пам'ять. Більшість експериментальних даних про існуван-

ня імунної пам'яті у безхребетних (переважно за наявністю транспла-
нтаційного відторгнення) малодостовірні, оскільки здебільшого ґрун-
туються на окремих, не перевірених результатах. Слабка і недовго-

тривала імунна пам'ять під час алотрансплантації виявлена у губок, 
кільчастих червів, членистоногих, голкошкірих, можливо, зумовлю-
ється пролонгованою антигенною стимуляцією. У разі існування іму-
нної пам'яті у безхребетних виникає питання про механізм її форму-
вання та прояв, оскільки безхребетні не мають ні ТкР, ні імуноґлобу-

лінів, ні клонованих за спорідненістю до певних антигенів лімфоци-
тів. У найбільш організованих безхребетних - по-кривників під час 
алотрансплантації виникає тривала (до 2 міс.) специфічна пам'ять із 



активацією гемопоезу. У примітивних хребетних - круглоротих при 
імунізації імунної пам'яті не виявлено; у костистих риб виявлено ли-

ше деякі В-лімфоцити пам'яті. У риб трансплантати розпізнаються 
білками, які продукуються МНС і відторгаються цитотоксичними лі-
мфоцитами, і формується пам'ять до трансплантатів. 

 

14.4. РОЗПІЗНАВАННЯ "СВ0Г0" I "ЧУЖ0Г0" 

Одним із найдавніших факторів прояву захисних реакцій є розпі-
знавання "свого" і "чужого", бо тільки визначивши "чуже", можна за-
пускати захисні реакції проти нього. Розпізнавання "свого" і "чужого" 
характерне для всіх багатоклітинних організмів, у тому числі й примі-
тивних, хоча механізм його в останніх відомий недостатньо. Припус-

кають, що розпізнавання зумовлюється певними поверхневими реце-
пторами захисних клітин. Підтвердженням цього є дані про наявність 
відповідних роз-пізнавальних молекул на поверхні гемоцитів та в ге-
молімфі. Так, на гемоцитах кільчастих червів, голкошкірих виявля-
ються рецептори до КонА, що має подібність до певних рецепторів 

лімфоцитів хребетних, а на гранулярних гемоцитах деяких членисто-
ногих виявлено рецептори до ЛПЦ бактерій. Роль розпізнавальних мо-
лекул безхребетних можуть відігравати й різні аглютиніни та протеа-
зи, що містяться в ґранулах гемоцитів і виводяться в гемолімфу екзо-
цитозом. Протеази можуть специфічно розпізнавати ЛПЦ бактерій і 

-1-З-глікани грибів і запускати ряд захисних реакцій. Опсоніни, в 
тому числі комплементоподібні білки, можуть сприяти розпізнаванню 
"чужого". У деяких членистоногих (мечо-хвостів) як розпізнавальні 

молекули виступає споріднена з С-реактивним білком речовина ліму-

лін, що розпізнає цукрид, який входить до складу ЛПЦ бактерій. 
Припускають, що основою антигенрозпізнавальних структур вищих 
безхребетних та нижчих хребетних є лектин-, глікан- та ЛПЦ- зв'язу-
вальні білки. 

Антигенрозпізнавальна структура адаптивного імунітету характе-
ризується наявністю білків суперродини імуноґлобулінів, 

до складу яких входять одно- та багатодоменні білки. Спочатку од-
нодоменні білки функціонували як міжклітинні ліганди для забезпе-
чення орієнтації клітин щодо сусідів, обмеження мітотичної активно-

сті та ін. У міру ускладнення структури організмів ускладнювалася і 
функція білків суперродини імуноґлобулінів -унаслідок дублікації по-
чаткового гена утворилися багатодоменні білки V- і С-типів, що зумо-
влює появу гомо- і гетеродимерів, в яких V-домени кооперативно 
розпізнають ліганди. Як і для більшості білків, що містять V1-домен, 

предком антигенрозпізнавальної структури був рецептор-димер клі-
тинної поверхні. Перші ан-тигенрозпізнавальні структури типу Т-
клітинних рецепторів виявляються у первинних багатоклітинних без-
хребетних за відсутності лімфоцитоподібних клітин. Імуноґлобуліни і 



частково ТкР безпосередньо перейшли до розпізнавання чужорідних 
білків, а ТкР поєднали розпізнавання аутологічних та чужорідних пе-

птидів з розпізнаванням детермінант аутологічних антигенів МНС I 
та МНС II. Лігандами предків ТкР та ВкР, напевно, були примітивні 
антигени гістосумісності. Про це свідчать одночасна їх поява у хря-
щових риб, спорідненість С-доменів ТкР, ВкР, антигенів МНС I та 

МНС II, особливості диференціювання Т-лімфоцитів. 

Система гістосумісності одна з най давніших протективних сис-
тем багатоклітинних організмів. Ксенотрансплантати відторгаються в 
усіх безхребетних. Основними факторами відторгнення є подібні до 
НК клітини, лектини та біохімічна несу-місність. Алогенна гістонесу-
місність виявлена не у всіх безхребетних. Вона відсутня у деяких чле-

нистоногих та молюсків, нематод, немертин. Чужорідні тканини або 
інфільтруються блукаючими амебоцитами, целомоцитами, гемоцита-
ми і лізуються, або ізолюються бар’єром щільної міжклітинної речови-
ни. Генетичну природу алогенної гістонесумісності доведено для киш-
ковопорожнинних, голкошкірих, покривників. У покривників відтор-

гнення алотрансплантатів контролюється генетичним локусом Fu/CH, 
його алелі експресуються кодомінантно. Відторгнення виникає у разі 
незбігу навіть за одним алелем Ри/СН. Деякі дослідники вважають 
локус Fu/CH покривників попередником антигенів МНС I та II класів. 

У хрящових риб виявлено структури, які гомологічні деяким лан-

цюгам анти-генів МНС I та II класів, що свідчить про поділ антигенів 
гістосумісності. В амфібій і рептилій містяться антигени гістосуміс-
ності I і II класів, з'ясовано певну гомо-логію їх амінокислотних послі-
довностей з антигенами МНС I і II типів людини. Антигени МНС I 
класу з самого початку появи і на всіх етапах еволюції, зокрема ссав-

ців, клітинної і тканинної специфіч-ності не мають. 
 
14.5. 0НТ0ГЕНЕЗ ІМУННОЇ СИСТЕМИ 
Локалізація органів гемолімфомієлопоезу у хребетних, як правило, 

змінюється в онтогенезі кілька разів. Гемопоетична стов-бурова са-

мопідтримувальна клітина дає початок усім форменим елементам 
крові та новим стовбуровим клітинам і диферен-ціюється в певних 
органах у мікрооточенні резидентних клітин. Перші стовбурові кро-
вотворні клітини з'являються в жовтковому мішку на третьому тижні 
ембріонального розвитку, потім ембріо-нальна печінка стає основним 

депо стовбурових клітин, де кровотворення триває до кінця ембріоге-
незу. У ссавців жовтковий мішок функціонує недовго. На п'ятому 
тижні починається формування селезінки, а в печінці з'являються Т-
лімфоцити. Зачаток тимуса виявляють в ембріоні людини на шостому 
тижні; на сьомому - відбувається формування епітеліального тимуса 

без наявності в ньому лімфоцитів. Останні з'являються в крові, печі-
нці й активні у реакції змішаної культури, тобто здатні розпізнавати 
алоантигени. Перші В-клітини з'являються в паренхімі печінки через 



5-7 тижнів ембріонального розвитку. Ці клітини містять у цитоплазмі 
IgM, але не мають поверхневих та секреторних імуноґлобулінів. На 8-

му тижні тимус заселяється великими лімфоцитами і з'являються 
тільця Гассаля, відмічається синтез компонентів комплементу С3, С4, 
С5, інтерферону. Через 7-8 тижнів ембріогенезу починається закла-
дання кісткового мозку, але як кровотворний орган він починає фун-

кціонувати на 4-му місяці вагітності. В печінці через 9 тижнів вияв-

ляються В-лімфоцити, що експресують поверхневі IgM та IgG і почи-
нається синтез лізоциму. Клітини тимуса через 10 тижнів відповіда-
ють на ФГА і активні в реакції змішаної культури, в тимусі ембріона 
розрізняють кіркову і мозкову зони, а В-лімфоцити здійснюють пов-
ноцінний синтез IgM. На 12-му тижні в тимусі й селезінці виявляють-

ся В-клітини, спостерігається початок синтезу IgG, утворюються лім-
фатичні вузли, клітини селезінки відповідають на ФГА, а Т-клітини 
розпі-знають антигени, індукують РТПХ. Зрілі Т-лімфоцити з марке-
рами CD4 та CD8 з'являються на 14-му тижні ембріогенезу і це су-
проводжується чіткою експресією молекул МНС I та II класів. 

У цей самий період виявляється цитотоксична активність лімфо-
цитів крові й селезінки та синтез компонента комплементу СЦ. Через 
16-20 тижнів ембріонального розвитку виявляється цитотоксична ак-
тивність тимоцитів, у слизовій апендикса з'являються скупчення лім-
фоцитів та первинних фолікулів. Початок синтезу ІgА та максимальна 

гемопоетична активність клітин кісткового мозку спостерігається че-
рез 30 тижнів. Отже, у перші 8-12 тижнів розвитку в ембріонах фор-
муються Т- і В-системи імунітету, що свідчить про ранню появу меха-
нізмів кон-тролю за генетичною сталістю соматичних клітин організ-
му. 

В-Клітини в ембріональному періоді спочатку утворюються в печі-
нці, а потім - у кістковому мозку, де диференціюються на зрілі кліти-
ни з різними поверхневими імуноґлобулінами. Під час диференцію-
вання здійснюється перебудова імуноґлобулінових генів. В ембріоні за 
нормального розвитку плазматичні клітини не утворюються, однак у 

разі інфекцій вони утворюються. 
У постнатальному періоді гемопоез відбувається лише в кістковому 

мозку. У новонароджених селезінка та лімфовузли розвинені ще мало, 
рівень імуноґлобулінів низький, у крові виявляються лише сліди IgA, 
IgE, IgD, спостерігається незначний синтез ІgМ. Винятком є ІgG, рі-

вень якого значний і який потрапляє до плода від матері крізь плаце-
нту, а після народження — з материнським молоком. У новонародже-
них кількість плазматичних клітин значно знижена. Так, у пуповин-
ній крові новонароджених пул IgM-синтезувальних клітин становить 
16 % дорослих, кількість IgA-продукувальних клітин незначна, а син-

тез IgG не виявлено. Наприкінці першого місяця життя кількість IgM-
синтезувальних клітин досягає рівня дорослих, а кількість IgG- і IgA-
продукуваль-них клітин знижена. Однак вміст Т- та В-клітин у крові, 



а також проліферативна відповідь на мітогени аналогічна дорослим, 
здатність лімфоцитів синтезувати імуноґлобуліни та відторгати тран-

сплантати досить значна. Водночас реакція Т-клітин на бактеріальні 
антигени знижена і досягає рівня дорослих на 6-12-му місяці життя. 
У Т-клітин знижене продукування ІФН та ІЛ-2 і пригнічена кілерна 
активність. У новонароджених спостерігається високий рівень супре-

сорних CD8-клітин. Материнські антитіла (ІgG) зберігаються до 30 діб; 

за цей час значно збільшується синтез власних імуноґлобулінів. У 9 
міс. рівень IgM досягає рівня дорослих. 

У процесі старіння ефективність імунітету знижується. Основними 
причинами вікових порушень гуморальної та клітинної імунної відпо-
віді є пригнічення активності Т-хелперів і Т-супресорів, що зумовлює 

виникнення так званих хвороб старечого віку - аутоімунні ушко-
дження та злоякісні пухлини. 

 
ВИСНОВКИ 
Захисні реакції у безхребетних виникли одночасно з появою бага-

токлітинності і опосередковуються клітинними та гумо-ральними фа-
кторами неспецифічного імунітету. У примітивних безхребетних з'яв-
ляються перші фагоцитарні клітини - блукаючі амебоцити, які стають 
родоначальними клітинами для макрофагів, ПМЯЛ, лімфоцитів та ін-
ших клітин крові. Розпізнавання "не свого" виникає на найбільш ран-

ніх етапах еволюційного розвитку - у примітивних безхребетних і зу-
мовлене лектинами, аглютинінами, комплементоподібними та іншими 
речовинами. Ефекторними клітинами відторгнення є амебоцити, при 
цьому нерідко фор-мується слабка недовготривала пам'ять до трансп-
лантата. Припускають, що амебоцити є носіями предкового V-гена. 

Значним поштовхом формування імунної системи є виникнення у 
кільчастих червів примітивних органів кровотворення, які на насту-
пних етапах еволюції ускладнювалися й розміщувалися в різних ор-
ганах і тканинах, та поява спеціалізованих лімфоцитоподібних клітин 
з маркером Т-лім-фоцитів. 

Вирішальним моментом у становленні адаптивної імунної системи, 
як самостійної, є виникнення зачатків тимуса та зачатків кісткового 
мозку у круглоротих - міног, що привело до утворення двох самостій-
них популяцій лімфоцитів - Т- і В-клітин. 

 

Контрольні запитання 
1.  Які основні захисні фактори у безхребетних? 
2.  Які механізми розпізнавання "не свого" у безхребетних? 
3.  Які клітини є родоначальниками імунокомпетентних клітин? 
4.  Коли виникають і як виявляються ознаки Т-залежних реакцій у 

безхре-бетних? 
5.  В яких організмах виникають В-залежні імунні реакції? 



6. Як виникло різноманіття антигенрозпізнавальних структур лім-
фоцитів? 

7.  В яких організмах формується специфічна імунна відповідь? 
8.  Які особливості онтогенезу імунної системи людини? 
 


