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Цел: Имунният толеранс има водещо значение за развитието на бременността и контрола на 

автоимунитета, за контрола върху отхвърляне на присадката и силата на имунния отговор срещу 

инфекциозни патогени. Важна роля в този процес имат регулаторните Т клетки (Tregs). Целта на 

настоящото проучване е да бъде направен сравнителен анализ на популацията на Tregs в пъпна 

връв (ПВ) и периферна кръв (ПК) на възрастни индивиди. 

Материали и методи: Периферни мононуклеарни клетки (ПМНК) от 10 проби от пъпна връв и 14 

от периферна кръв на здрави, възрастни индивиди бяха анализирани чрез флоуцитометрия. 

Резултати: Получените данни показаха, че процентът на Treg (FoxP3
+
CD4

+
) в ПВ не се различава 

съществено от този, намерен в ПК. Подобно на периферната кръв, и в ПВ бяха намерени CD45RA
+
 

и CD45RA
- 
Tregs. За разлика от ПК, около 60% от Tregs в ПВ бяха с наивен фенотип (CD45RA+) и 

40% - с паметов (CD45RA-). Анализът на CD25 експресията показа,че само в ПВ почти всички 

Tregs са CD25-положителни, докато при възрастните индивиди те се понижаваха с възрастта. 

Заключение: Нашите резултати показаха, че профилът на Tregs в ПВ и ПК се различава 

съществено по експресията на CD25 и CD45RA, въпрехи сходния процент. Вероятно това се 

дължи на хомеостатича и/или антиген-индуцирана пролиферация. Тези данни могат да имат 

принос за изясняване на възрастовите изменения в популацията на регулаторните Т клетки. 
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