
Ανοσία είναι η αντίσταση σε μία νόσο
και ειδικότερα σε ένα λοιμώδες νόση
μα. Το άθροισμα των κυττάρων, ιστών
και μορίων που μεσολαβούν στην αν
τίσταση σε λοιμώξεις ονομάζεται
ανοσοποιητικό σύστημα και η συν
τονισμένη αντίδραση των κυττάρων
και των μορίων αυτών αποτελεί μία
ανοσοαπάντηση ή ανοσοαπόκριση.

Ανοσολογία είναι η μελέτη του ανο
σοποιητικού συστήματος, συμπερι
λαμβανομένων των αποκρίσεών του
στους παθογόνους μικροοργανισμούς
και τους κατεστραμμένους ιστούς,
καθώς και του ρόλου που κατέχει
στην πορεία της νόσου. 

Η πιο σημαντική φυσιολογική
λειτουργία του ανοσοποιητικού
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συστήματος είναι να αναχαιτίζει
τις λοιμώξεις ή να εξαλείφει τις
ήδη εγκατεστημένες λοιμώξεις
(Εικόνα 11). Αυτό είναι το κύριο πλαί
σιο μέσα στο οποίο θα συζητηθούν οι
ανοσοαπαντήσεις στο βιβλίο αυτό. Η
σπουδαιότητα του ανοσοποιητικού
συστήματος για την υγεία υποδει
κνύεται χαρακτηριστικά μέσω της
συχνής παρατήρησης ατόμων με ανε
παρκείς ανοσοαπαντήσεις, τα οποία
είναι ευπαθή σε σοβαρές ή και συχνά
απειλητικές για τη ζωή τους λοιμώ
ξεις. Αντίστροφα, η διέγερση της ανο
σοαπάντησης κατά των μικροοργανι
σμών διαμέσου του εμβολιασμού έχει

αποδειχθεί ως η πλέον αποτελεσματι
κή μέθοδος για την προστασία των
ατόμων από τις λοιμώξεις. Η προσέγ
γιση αυτή οδήγησε στην παγκόσμια
εξάλειψη της ευλογιάς, της μοναδικής
νόσου που έχει εξαφανισθεί από τον
πολιτισμένο κόσμο, λόγω ανθρώπινης
παρέμβασης (Εικόνα 12). Δυστυχώς,
οι διακοπές των προγραμμάτων εμβο
λιασμού στις αναπτυσσόμενες χώρες
και σε περιοχές κοινωνικής διαμάχης
σχετικά με τον εμβολιασμό, έχουν
οδηγήσει στην επανεμφάνιση ορισμέ
νων λοιμωδών νοσημάτων, όπως η
πολιομυελίτιδα, οι οποίες έχουν σχε
δόν εξαλειφθεί από άλλα μέρη του
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ΕΙΚΟΝΑ 1-1 • Η σημασία του ανοσοποιητικού συστήματος στην υγεία και σε κα
τάσταση ασθένειας. Ο πίνακας αυτός συνοψίζει μερικές από τις φυσιολογικές λειτουρ

γίες του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και τον ρόλο του σε κατάσταση ασθένειας.

AIDS, σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας.



πλανήτη. Η εμφάνιση του συνδρόμου
της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας
(AIDS) τη δεκαετία του 1980, υπο
γράμμισε με τραγικό τρόπο τη σημα
σία του ανοσοποιητικού συστήματος
στην προστασία του ατόμου από τις
λοιμώξεις. Ωστόσο, ο ρόλος του ανο
σοποιητικού συστήματος εκτείνεται
και πέραν της άμυνας που παρέχει
έναντι των λοιμώξεων (βλ. Εικόνα 1
1). Παρεμποδίζει την ανάπτυξη ορι
σμένων όγκων και σε μερικούς τύ
πους καρκίνου η θεραπεία περιλαμ
βάνει τη διέγερση των ανοσοαπαντή

σεων κατά των καρκινικών κυττάρων.
Οι ανοσοαπαντήσεις συμμετέχουν,
επίσης, στη διαδικασία εκκαθάρισης
των νεκρών κυττάρων και στην έναρ
ξη της επιδιόρθωσης των ιστών.

Σε αντίθεση με τον ευεργετικό τους
ρόλο, οι μη φυσιολογικές ανοσοαπαν
τήσεις αποτελούν την αιτία πολλών
φλεγμονωδών νοσημάτων με σημαν
τική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η
ανοσοαπάντηση αποτελεί το μεγαλύ
τερο εμπόδιο για την επιτυχημένη με
ταμόσχευση οργάνων, μιας θεραπείας
που εφαρμόζεται όλο και συχνότερα
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σε ανεπάρκειες οργάνων. Επίσης, τα
παράγωγα των κυττάρων του ανοσο
ποιητικού συστήματος μπορεί να
έχουν σημαντική πρακτική αξία. Για
παράδειγμα, τα αντισώματα – πρωτεΐ
νες που συντίθενται από ορισμένα
κύτταρα του ανοσοποιητικού συστή
ματος – χρησιμοποιούνται στον κλινι
κό και εργαστηριακό έλεγχο, καθώς
και στον ερευνητικό τομέα ως αντι
δραστήρια υψηλής ειδικότητας για
την ανίχνευση μιας ευρείας ποικιλίας
μορίων που απαντώνται τόσο στην
κυκλοφορία, όσο και σε κύτταρα και
ιστούς. Αντισώματα ειδικά σχεδιασμέ
να για να εμποδίζουν ή να εξαλείφουν
δυνητικά επιβλαβή μόρια και κύττα
ρα, χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθ
μό για τη θεραπεία ανοσολογικών
ασθενειών, νεοπλασιών και άλλων τύ
πων νοσημάτων. Για όλους τους παρα
πάνω λόγους, το πεδίο της ανοσολο
γίας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον
των κλινικών γιατρών, των ερευνητών
αλλά και των απλών ανθρώπων.

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζον
ται η ονοματολογία της ανοσολογίας,
μερικά από τα πιο σημαντικά γενικά
χαρακτηριστικά των ανοσοαπαντήσε
ων, καθώς και τα κύτταρα και οι ιστοί
που απαρτίζουν το ανοσοποιητικό σύ
στημα. Ειδικότερα εξετάζονται τα πα
ρακάτω ερωτήματα:

• Ποιοι τύποι ανοσοαπαντήσεων προ
στατεύουν τα άτομα από διάφορες
λοιμώξεις;

• Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστι
κά της ανοσίας και ποιοι μηχανι
σμοί είναι υπεύθυνοι για τα χαρα
κτηριστικά αυτά;

• Με ποιον τρόπο οργανώνονται τα
κύτταρα και οι ιστοί του ανοσοποι

ητικού συστήματος, έτσι ώστε να
είναι ικανά να αναγνωρίζουν και να
αποκρίνονται στους μικροοργανι
σμούς με τρόπο που να οδηγεί
στην εξαφάνιση των μικροοργανι
σμών αυτών;

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με
μια σύντομη αναφορά στις ανοσοα
παντήσεις έναντι των μικροοργανι
σμών. Οι βασικές αρχές που εισάγον
ται εδώ προετοιμάζουν το έδαφος για
περισσότερο λεπτομερείς παρουσιά
σεις των ανοσοαπαντήσεων στα επό
μενα κεφάλαια του βιβλίου. Τέλος,
στο Λεξικό Ειδικών Όρων παρατίθε
ται ένα γλωσσάρι με τους σημαντικό
τερους όρους που χρησιμοποιούνται
στο βιβλίο. 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗ
ΑΝΟΣΙΑ

Οι μηχανισμοί άμυνας του ξενιστή
περιλαμβάνουν τη φυσική ανοσία,
που παρέχει άμεση προστασία
απέναντι στη μικροβιακή εισβολή,
και την επίκτητη ανοσία, που ανα
πτύσσεται πιο αργά και παρέχει
πιο εξειδικευμένη άμυνα κατά των
λοιμώξεων (Εικόνα 13). Ο όρος έμ
φυτη ανοσία (innate immunity) 
ονομάζεται επίσης και φυσική (natu
ral immunity) ή εγγενής ανοσία (na
tive immunity) – προκύπτει από το
γεγονός ότι ο τύπος αυτός άμυνας του
ξενιστή είναι πάντοτε παρόν σε υγιή
άτομα, έτοιμος να σταματήσει την εί
σοδο των μικροοργανισμών και να
εξουδετερώσει γρήγορα τους μικρο
οργανισμούς εκείνους που επιτυγχά
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νουν να εισέλθουν στους ιστούς του
ξενιστή. Η επίκτητη ανοσία (acquired
immunity)  που αποκαλείται και ει
δική ή προσαρμοζόμενη ανοσία (spe
cific ή adaptive immunity)  απαιτεί
τον πολλαπλασιασμό και τη διαφορο
ποίηση των λεμφοκυττάρων, διαδικα
σίες που διεγείρονται από την εισβο
λή των μικροοργανισμών, έτσι ώστε
να μπορέσει να παράσχει αποτελε
σματική προστασία. Αυτό σημαίνει
ότι προσαρμόζεται στην παρουσία μι
κροβιακών εισβολέων. Η φυσική ανο

σία θεωρείται φυλογενετικά παλαι
ότερη, σε σύγκριση με την περισσότε
ρο εξειδικευμένη και ισχυρότερη επί
κτητη ανοσοαπάντηση, η οποία εξε
λίχθηκε μεταγενέστερα. 

Η πρώτη γραμμή άμυνας στη φυ
σική ανοσία παρέχεται από τους επι
θηλιακούς φραγμούς του δέρματος
και των βλεννογόνων και από εξειδι
κευμένα κύτταρα και φυσικά αντιβιο
τικά που υπάρχουν στα επιθήλια, τα
οποία έχουν ως λειτουργία την πα
ρεμπόδιση της εισόδου των μικροορ
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ΕΙΚΟΝΑ 1-3 • Οι βασικοί μηχανισμοί της φυσικής και της επίκτητης ανοσίας. Οι

μηχανισμοί της φυσικής ανοσίας προσφέρουν την πρώτη γραμμή άμυνας έναντι των

λοιμώξεων. Ορισμένοι από αυτούς τους μηχανισμούς (π.χ. οι επιθηλιακοί φραγμοί) πα

ρεμποδίζουν τη μόλυνση, ενώ άλλοι (π.χ. τα φαγοκύτταρα, τα φυσικά κυτταροκτόνα και

άλλα λεμφοειδή κύτταρα της φυσικής ανοσίας και το σύστημα του συμπληρώματος)

εξουδετερώνουν τους μικροοργανισμούς όταν εισέλθουν στον οργανισμό. Οι επίκτητες

ανοσοαπαντήσεις αναπτύσσονται αργότερα και μεσολαβούνται από λεμφοκύτταρα και

τα προϊόντα αυτών. Τα αντισώματα αποτρέπουν τις λοιμώξεις και εξολοθρεύουν τους

μικροοργανισμούς, ενώ τα Τ λεμφοκύτταρα εξαλείφουν τους ενδοκυττάριους μικροορ

γανισμούς. Η κινητική της φυσικής και επίκτητης ανοσοαπάντησης δίδεται κατά προ

σέγγιση και μπορεί να διαφέρει μεταξύ των διαφορετικών λοιμώξεων. 



γανισμών. Αν οι μικροοργανισμοί δια
περάσουν τα επιθήλια και εισέλθουν
στους ιστούς ή στην κυκλοφορία, τό
τε δέχονται επίθεση από φαγοκύττα
ρα, από εξειδικευμένα λεμφοκύτταρα
που ονομάζονται λεμφοειδή κύτταρα
της φυσικής ανοσίας, στα οποία περι
λαμβάνονται τα φυσικά κυτταροκτό
να (Natural Killer, ΝΚ) κύτταρα και
από διάφορες πρωτεΐνες του πλάσμα
τος, συμπεριλαμβανομένων και των
πρωτεϊνών του συστήματος του συμ
πληρώματος. Όλοι αυτοί οι μηχανι
σμοί της φυσικής ανοσίας αναγνωρί
ζουν και αντιδρούν με ειδικό τρόπο
έναντι των μικροοργανισμών. Εκτός
από την πρώιμη άμυνα απέναντι στις
λοιμώξεις, οι φυσικές ανοσοαπαντή
σεις ενισχύουν και τις επίκτητες ανο
σοαπαντήσεις κατά λοιμωδών παρα
γόντων. Τα συστατικά και οι μηχανι
σμοί της φυσικής ανοσίας θα συζητη
θούν λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 2.

Το επίκτητο ανοσοποιητικό σύ
στημα αποτελείται από τα λεμφο
κύτταρα και τα προϊόντα τους,
όπως τα αντισώματα. Οι επίκτητες
ανοσοαπαντήσεις είναι ιδιαιτέρως
σημαντικές για την προστασία από
μολυσματικά μικρόβια που είναι πα
θογόνα για τον άνθρωπο (δηλ. ικανά
να προκαλέσουν νόσο) και έχουν πι
θανώς εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε
να αντιστέκονται στη φυσική ανοσία.
Ενώ οι μηχανισμοί της φυσικής ανο
σίας αναγνωρίζουν δομές που είναι
κοινές σε διάφορες τάξεις μικροοργα
νισμών, τα κύτταρα της επίκτητης
ανοσίας, δηλαδή τα λεμφοκύτταρα,
εκφράζουν υποδοχείς οι οποίοι ανα
γνωρίζουν ειδικά μια ευρύτερη ομάδα
μορίων που παράγονται από μικροορ

γανισμούς, καθώς και μη μολυσματι
κές ουσίες. Οποιαδήποτε ουσία ανα
γνωρίζεται ειδικά από λεμφοκύτταρα
ή αντισώματα καλείται αντιγόνο
(antigen). Οι επίκτητες ανοσοαπαν
τήσεις χρησιμοποιούν συχνά τα κύτ
ταρα και τα μόρια του συστήματος
της φυσικής ανοσίας για να εξουδετε
ρώσουν τους μικροοργανισμούς και
ταυτόχρονα, η επίκτητη ανοσία ενι
σχύει περαιτέρω τους αντιμικροβια
κούς μηχανισμούς της φυσικής ανο
σίας. Για παράδειγμα, τα αντισώματα
(ένα στοιχείο της επίκτητης ανοσίας)
προσδένονται σε μικροοργανισμούς
και τους επικαλύπτουν. Οι επικαλυμ
μένοι μικροοργανισμοί, με τη σειρά
τους, συνδέονται ισχυρά με φαγοκύτ
ταρα (ένα στοιχείο της φυσικής ανο
σίας) και τα ενεργοποιούν, με αποτέ
λεσμα την πέψη και καταστροφή των
μικροοργανισμών. Παρόμοια παρα
δείγματα αυτής της συνεργασίας με
ταξύ φυσικής και επίκτητης ανοσίας
αναφέρονται στα επόμενα κεφάλαια.

Στο εξής, οι όροι «ανοσοαπάντηση»
και «ανοσοποιητικό σύστημα» θα ανα
φέρονται, κατά σύμβαση, στην επί
κτητη ανοσία, στην οποία εστιάζει το
παρόν κεφάλαιο.

ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ
ΑΝΟΣΙΑΣ

Υπάρχουν δύο τύποι επίκτητης
ανοσίας, η χυμική ανοσία (humo
ral immunity) και η κυτταρική
ανοσία (cellmediated immunity),
στις οποίες μεσολαβούν διαφορε
τικά κύτταρα και μόρια και παρέ
χουν προστασία κατά εξωκυττά
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ριων και ενδοκυττάριων μικροορ
γανισμών, αντίστοιχα (Εικόνα 14). 

• Στη χυμική ανοσία (humoral im
munity) μεσολαβούν πρωτεΐνες
που ονομάζονται αντισώματα (an
tibodies), οι οποίες παράγονται

από κύτταρα που ονομάζονται Β
λεμφοκύτταρα (B lymphocytes).
Τα εκκρινόμενα αντισώματα εισέρ
χονται στην κυκλοφορία και στα
υγρά των βλεννογόνων, όπου εξου
δετερώνουν και απομακρύνουν
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ΕΙΚΟΝΑ 1-4 • Τύποι της επίκτητης ανοσίας. Στη χυμική ανοσία, τα Β λεμφοκύτταρα

εκκρίνουν αντισώματα που εξουδετερώνουν τους εξωκυττάριους μικροοργανισμούς.

Στην κυτταρική ανοσία, διαφορετικοί τύποι Τ λεμφοκυττάρων συγκεντρώνονται και

ενεργοποιούν τα φαγοκύτταρα να καταστρέψουν τους μικροοργανισμούς που έχουν εγ

κολπώσει και να σκοτώσουν τα μολυσμένα κύτταρα.



τους μικροοργανισμούς και τις το
ξίνες τους που βρίσκονται στο εξω
τερικό των κυττάρων του ξενιστή,
στο αίμα, στο εξωκυττάριο υγρό
που προέρχεται από το πλάσμα και
στον αυλό των οργάνων με βλεννο
γόνο, όπως το γαστρεντερικό σω
λήνα και το αναπνευστικό σύστη
μα. Μια από τις σπουδαιότερες λει
τουργίες των αντισωμάτων είναι να
εμποδίζουν τη διείσδυση και τον
αποικισμό των κυττάρων και του
συνδετικού ιστού του ξενιστή από
μικροοργανισμούς που βρίσκονται
στους βλεννογόνους και στο αίμα.
Με τον τρόπο αυτό, τα αντισώματα
εμποδίζουν την εγκατάσταση των
λοιμώξεων. Τα αντισώματα δεν
μπορούν, όμως, να φτάσουν σε μι
κροοργανισμούς που ζουν και πολ
λαπλασιάζονται στο εσωτερικό μο
λυσμένων κυττάρων. 

• Η άμυνα κατά τέτοιων ενδοκυττά
ριων μικροοργανισμών ονομάζεται
κυτταρική ανοσία (cellmediated
immunity) επειδή μεσολαβούν
κύτταρα, τα οποία ονομάζονται Τ
λεμφοκύτταρα (T lymphocytes).
Ορισμένα Τ λεμφοκύτταρα ενερ
γοποιούν τα φαγοκύτταρα ώστε να
καταστρέψουν τους μικροοργανι
σμούς που έχουν εγκλωβιστεί από
τα φαγοκύτταρα μέσα στα ενδο
κυττάρια, φαγοκυτταρικά κυστί
δια. Άλλα Τ λεμφοκύτταρα μπο
ρούν να φονεύσουν οποιονδήποτε
τύπο κυττάρου του ξενιστή που
«φιλοξενεί» λοιμογόνους μικροορ
γανισμούς στο κυτταρόπλασμά
του. Και στις δύο περιπτώσεις, τα
Τ κύτταρα αναγνωρίζουν τα μικρο
βιακά αντιγόνα που εκτίθενται

στην επιφάνεια των κυττάρων του
ξενιστή, γεγονός που υποδηλώνει
την ύπαρξη ενός μικροοργανισμού
στο εσωτερικό του κυττάρου. 

Οι ειδικότητες των Β και Τ λεμφο
κυττάρων διαφέρουν σε σημαντικά
σημεία. Η πλειοψηφία των Τ λεμφο
κυττάρων αναγνωρίζει μόνο πρωτεϊνι
κά αντιγόνα, σε αντίθεση με τα Β κύτ
ταρα και τα αντισώματα που έχουν την
ικανότητα να αναγνωρίζουν πολλούς
διαφορετικούς τύπους μορίων, στους
οποίους συγκαταλέγονται πρωτεΐνες,
υδατάνθρακες, νουκλεϊκά οξέα και λι
πίδια. Η διάκριση αυτή, καθώς και
πολλές άλλες, αναλύονται αργότερα. 

Σε ένα άτομο, η ανοσία μπορεί
να επιτευχθεί έπειτα από λοίμωξη
ή εμβολιασμό (ενεργητική ανοσο
ποίηση) ή να μεταδοθεί στο άτομο
με μεταφορά αντισωμάτων ή λεμ
φοκυττάρων από ένα άλλο ενεργά
ανοσοποιημένο άτομο (παθητική
ανοσοποίηση). 

• Στην ενεργητική ανοσοποίηση,
ένα άτομο που εκτίθεται στα αντι
γόνα ενός μικροοργανισμού εγείρει
μια ενεργό απάντηση, ώστε να εξα
λείψει τη λοίμωξη και να αναπτύξει
αντίσταση σε μεταγενέστερη λοί
μωξη από τον ίδιο μικροοργανι
σμό. Το άτομο αυτό θεωρείται άνο
σο σε αυτόν τον μικροοργανισμό,
σε αντίθεση με το παρθένο άτομο
που δεν έχει έλθει, στο παρελθόν,
σε επαφή με τα αντιγόνα του μι
κροοργανισμού αυτού. 

• Στην παθητική ανοσοποίηση,
ένα παρθένο άτομο δέχεται αντι
σώματα ή κύτταρα (π.χ. λεμφοκύτ
ταρα, η λήψη των οποίων είναι εφι

22 ΚΕΦAΛΑΙΟ 1 • Εισαγωγή στο Ανοσοποιητικό Σύστημα



κτή μόνο σε πειραματικά ζωικά
μοντέλα) από ένα άλλο άτομο το
οποίο είναι ήδη άνοσο σε μια συγ
κεκριμένη λοίμωξη. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, ο δέκτης γίνεται ικανός να
αντιμετωπίσει τη λοίμωξη αυτή, για
όσο διάστημα τα μεταφερθέντα αν
τισώματα ή κύτταρα λειτουργούν.
Η παθητική ανοσοποίηση είναι,
επομένως, χρήσιμη στη γρήγορη
απόκτηση ανοσίας, πριν ακόμα το
άτομο εγείρει τη δική του ενεργό
ανοσοαπάντηση, αλλά δεν προ
σφέρει μακροπρόθεσμη αντίσταση
στη λοίμωξη. Το μοναδικό παρά
δειγμα φυσιολογικής, παθητικής
ανοσοποίησης παρατηρείται στα
νεογνά, το ανοσοποιητικό σύστημα
των οποίων δεν είναι αρκετά ώριμο
ώστε να αποκριθεί σε πολλούς πα
θογόνους μικροοργανι
σμούς. Ωστόσο, μπο
ρούν να προστατευ
θούν από τις λοιμώξεις
μέσω αντισωμάτων
που λαμβάνουν από τις
μητέρες τους διαμέσου
του πλακούντα και του

θηλασμού. Η κλινική εφαρμογή
της παθητικής ανοσοποίησης πε
ριορίζεται στη θεραπεία ορισμένων
ανοσοανεπαρκειών, με χρήση αντι
σωμάτων που συλλέγονται από
πολλαπλούς δότες, καθώς και σε
επείγουσες περιπτώσεις θεραπείας
ιικών λοιμώξεων και δηγμάτων φι
διών, όπου χρησιμοποιείται ορός
από ανοσοποιημένους δότες. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ
ΑΝΟΣΙΑΣ

Αρκετές ιδιότητες των επίκτητων
ανοσοαπαντήσεων κρίνονται σημαν
τικές για την αποτελεσματικότητά
τους στην καταπολέμηση των λοιμώ
ξεων (Εικόνα 15).
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ΕΙΚΟΝΑ 1-5 • Ιδιότητες
των επίκτητων ανοσοα
παντήσεων. Ο πίνακας αυ

τός συνοψίζει τις σημαντι

κότερες ιδιότητες των επί

κτητων ανοσοαπαντήσεων

και τον τρόπο με τον οποίο

το κάθε χαρακτηριστικό

συμβάλλει στην άμυνα του

ξενιστή έναντι των μικροορ

γανισμών.



Ειδικότητα και Ποικιλότητα
Το επίκτητο ανοσοποιητικό σύ
στημα έχει τη δυνατότητα να δια
κρίνει διαφορές ανάμεσα σε εκα
τομμύρια διαφορετικά αντιγόνα ή
τμήματα αντιγόνων. Η ειδικότητα
περιγράφει την ικανότητα διάκρισης
μεταξύ πολλών διαφορετικών αντιγό
νων και υποδηλώνει ότι το σύνολο
των ειδικοτήτων των λεμφοκυττάρων,
που ονομάζεται και ρεπερτόριο των
λεμφοκυττάρων (lymphocyte re
pertoire), είναι εξαιρετικά ποικίλο. Η
βάση της αξιοσημείωτης αυτής ειδι
κότητας και ποικιλότητας είναι ότι τα
λεμφοκύτταρα εκφράζουν αντιγονι
κούς υποδοχείς, οι οποίοι είναι κλωνι
κά κατανεμημένοι. Αυτό σημαίνει ότι
ο συνολικός πληθυσμός των λεμφο
κυττάρων αποτελείται από πολλούς
διαφορετικούς κλώνους (ο καθένας
από τους οποίους αποτελείται από
ένα κύτταρο και τους απογόνους του)
και κάθε κλώνος εκφράζει έναν αντι
γονικό υποδοχέα που είναι διαφορετι
κός από τους υποδοχείς όλων των άλ
λων κλώνων. Η υπόθεση της κλωνι
κής επιλογής (clonal selection hy
pothesis) που διατυπώθηκε τη δεκαε
τία του 1950, προέβλεψε σωστά ότι
κλώνοι λεμφοκυττάρων ειδικών για
διαφορετικά αντιγόνα είχαν δημιουρ
γηθεί πριν από την επαφή με τα αντι
γόνα αυτά, και ότι κάθε αντιγόνο προ
καλεί μια ανοσοαπάντηση, επιλέγον
τας και ενεργοποιώντας τα λεμφο
κύτταρα ενός συγκεκριμένου κλώνου
(Εικόνα 16). Τώρα πια γνωρίζουμε τη
μοριακή βάση μέσω της οποίας δια
μορφώνονται η ειδικότητα και η ποι
κιλότητα των λεμφοκυττάρων (βλ.
Κεφάλαιο 4).

Η ποικιλότητα του ρεπερτορίου
των λεμφοκυττάρων καθιστά ικανό
το ανοσοποιητικό σύστημα να απο
κρίνεται σε έναν τεράστιο αριθμό ποι
κίλων αντιγόνων. Επίσης, η ποικιλό
τητα αυτή υποδηλώνει ότι ελάχιστα
κύτταρα, της τάξεως του 1 ανά 100.000
ή 1 ανά 1.000.000 λεμφοκύτταρα, ανα
γνωρίζουν ειδικά το κάθε αντιγόνο.
Κατά συνέπεια, ο συνολικός αριθμός
των παρθένων (μη ενεργοποιημένων)
λεμφοκυττάρων που μπορούν να
αναγνωρίσουν και να δράσουν έναντι
οποιουδήποτε αντιγόνου, κυμαίνεται
μεταξύ περίπου 1.000 και 10.000 κυτ
τάρων. Για να συγκροτήσουν μια απο
τελεσματική γραμμή άμυνας έναντι
των μικροοργανισμών, αυτά τα λίγα
κύτταρα θα πρέπει να οδηγήσουν σε
έναν μεγάλο αριθμό λεμφοκυττάρων
που θα είναι ικανά να καταστρέψουν
τους μικροοργανισμούς. Η αξιοση
μείωτη αποτελεσματικότητα των ανο
σοαπαντήσεων αποδίδεται σε ορισμέ
να χαρακτηριστικά της επίκτητης ανο
σίας, όπως η έκδηλη επέκταση της
ομάδας των λεμφοκυττάρων που εμ
φανίζουν ειδικότητα για ένα αντιγόνο,
έπειτα από έκθεση στο συγκεκριμένο
αντιγόνο, καθώς και οι μηχανισμοί
επιλογής που διατηρούν τα πιο χρήσι
μα λεμφοκύτταρα. Οι ιδιότητες αυτές
του επίκτητου ανοσοποιητικού συστή
ματος περιγράφονται στα επόμενα κε
φάλαια. 

Μνήμη
Το ανοσοποιητικό σύστημα εγείρει
μεγαλύτερης κλίμακας και περισ
σότερο αποτελεσματικές απαντή
σεις έπειτα από επανειλημμένες
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εκθέσεις στο ίδιο αντιγόνο. Το χα
ρακτηριστικό αυτό των επίκτητων

ανοσοαπαντήσεων υποδεικνύει ότι το
ανοσοποιητικό σύστημα θυμάται την
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ΕΙΚΟΝΑ 1-6 • Κλωνική επιλογή. Ώριμα λεμφοκύτταρα που φέρουν υποδοχείς για πλη

θώρα αντιγόνων, σχηματίζονται πριν τη συνάντησή τους με τα αντιγόνα αυτά. Ένας

κλώνος συνίσταται από έναν πληθυσμό λεμφοκυττάρων με πανομοιότυπους αντιγονι

κούς υποδοχείς και επομένως ίδια ειδικότητα. Όλα τα κύτταρα ενός κλώνου προέρχον

ται θεωρητικά από ένα πρόδρομο κύτταρο. Κάθε αντιγόνο (π.χ. Χ και Υ) επιλέγει έναν

προϋπάρχοντα κλώνο ειδικών λεμφοκυττάρων και διεγείρει τον πολλαπλασιασμό και

τη διαφοροποίηση του συγκεκριμένου κλώνου. Το διάγραμμα παρουσιάζει μόνο τα Β

λεμφοκύτταρα, τα οποία οδηγούν στη γένεση κυττάρων που εκκρίνουν αντισώματα,

αλλά η ίδια αρχή ισχύει και για τα Τ λεμφοκύτταρα. Τα αντιγόνα που απεικονίζονται εί

ναι μόρια της επιφάνειας των μικροοργανισμών, αλλά η κλωνική επιλογή εφαρμόζεται

τόσο σε εξωκυττάρια διαλυτά, όσο και σε ενδοκυττάρια αντιγόνα. 



έκθεση στο εκάστοτε αντιγόνο και για
τον λόγο αυτό, η ιδιότητα αυτή της
επίκτητης ανοσίας καλείται ανοσια
κή μνήμη (immunologic memory).
Η απάντηση στην πρώτη έκθεση στο
αντιγόνο ονομάζεται πρωτογενής
ανοσοαπάντηση (primary immune

response), όπου μεσολαβούν λεμφο
κύτταρα, τα ονομαζόμενα και παρθέ
να λεμφοκύτταρα (naive lymphocy
tes), τα οποία έρχονται σε επαφή με
το αντιγόνο για πρώτη φορά (Εικόνα
17). Ο όρος «παρθένα» λεμφοκύττα
ρα αναφέρεται στο γεγονός ότι τα
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ΕΙΚΟΝΑ 1-7 • Πρωτογενείς και δευτερογενείς ανοσοαπαντήσεις. Τα αντιγόνα Χ και Υ

επάγουν την παραγωγή διαφορετικών αντισωμάτων (απόδειξη της ειδικότητας). Η δευτε

ρογενής απάντηση στο αντιγόνο Χ είναι πιο γρήγορη και μεγαλύτερης κλίμακας από την

πρωτογενή απάντηση (αποτυπώνοντας την ιδιότητα της μνήμης) και είναι διαφορετική

από την πρωτογενή απάντηση στο αντιγόνο Υ (και πάλι εκφράζοντας την ειδικότητα). Τα

επίπεδα των αντισωμάτων μειώνονται με την πάροδο του χρόνου μετά από κάθε ανοσο

ποίηση. Τα επίπεδα των αντισωμάτων που παράγονται δίνονται ως αυθαίρετες τιμές και

διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της αντιγονικής έκθεσης. Φαίνονται μόνο τα Β κύτταρα,

αλλά τα ίδια χαρακτηριστικά παρατηρούνται και στις ανοσοαπαντήσεις των Τ κυττάρων

στα αντιγόνα. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται μετά την ανοσοποίηση για να εκδηλω

θεί μια πρωτογενής ανοσοαπάντηση μπορεί να είναι από 1 έως 3 εβδομάδες, ενώ για τη

δευτερογενή ανοσοαπάντηση από 2 έως 7 ημέρες. Ωστόσο, η κινητική των ανοσοαπαντή

σεων ποικίλει και εξαρτάται από το αντιγόνο και τη φύση της ανοσοποίησης. 



κύτταρα αυτά είναι ανοσιακά άπειρα,
εφόσον δεν έχουν προηγουμένως ανα
γνωρίσει και αποκριθεί σε αντιγόνα.
Μεταγενέστερες επαφές με το ίδιο αν
τιγόνο οδηγούν σε ανοσοαπαντήσεις,
τις λεγόμενες δευτερογενείς ανοσο
απαντήσεις (secondary immune re
sponses) που είναι συνήθως ταχύτε
ρες, μεγαλύτερης έντασης και περισ
σότερο ικανές να εξαλείψουν το αντι
γόνο από τις πρωτογενείς απαντήσεις.
Κατά τις δευτερογενείς απαντήσεις,
ενεργοποιούνται τα λεμφοκύτταρα
μνήμης (memory lymphocytes), τα
οποία είναι μακρόβια κύτταρα που
επάγονται κατά τη διάρκεια της πρω
τογενούς ανοσοαπάντησης. Ο όρος
κύτταρα «μνήμης», λοιπόν, οφείλεται
στη διαπίστωση ότι τα κύτταρα αυτά
θα πρέπει να θυμούνται την προηγού
μενη επαφή με το αντιγόνο, εφόσον
αποκρίνονται καλύτερα στις επόμενες
επαφές. Η ανοσιακή μνήμη βελτιστο
ποιεί την ικανότητα του ανοσοποιητι
κού συστήματος να αντιμετωπίζει επι
μένουσες και υποτροπιάζουσες λοι
μώξεις, επειδή κάθε επαφή με έναν μι
κροοργανισμό προκαλεί τη γένεση πε
ρισσοτέρων κυττάρων μνήμης και
ενεργοποιεί προϋπάρχοντα κύτταρα
μνήμης. Η μνήμη είναι, επίσης, μια
από τις κύριες αιτίες που τα εμβόλια
προσφέρουν μακροπρόθεσμη προ
στασία από τις λοιμώξεις.

Άλλα χαρακτηριστικά της
 επίκτητης ανοσίας
Οι ανοσοαπαντήσεις έχουν και πολλά
άλλα χαρακτηριστικά που είναι ση
μαντικά για τη λειτουργία τους (βλ.
Εικόνα 15).

• Κατά την ενεργοποίησή τους από
τα αντιγόνα, τα λεμφοκύτταρα
υφίστανται πολλαπλασιασμό, προ
καλώντας τη δημιουργία πολλών
χιλιάδων απόγονων κυττάρων –
κλώνων που όλα χαρακτηρίζονται
από την ίδια αντιγονική ειδικότη
τα. Η διαδικασία αυτή που αποκα
λείται κλωνική επέκταση (clonal
expansion), αυξάνει πολύ γρήγορα
τον αριθμό των κυττάρων που είναι
ειδικά για το αντιγόνο που πρέπει
να αντιμετωπισθεί και εξασφαλίζει
ότι η επίκτητη ανοσία συμβαδίζει
με τον ταχύ ρυθμό πολλαπλασια
σμού των μικροοργανισμών. 

• Οι ανοσοαπαντήσεις είναι εξειδι
κευμένες και διαφορετικές απαντή
σεις είναι σχεδιασμένες να εξυπηρε
τούν την άμυνα απέναντι σε διαφο
ρετικές τάξεις μικροοργανισμών. 

• Όλες οι ανοσοαπαντήσεις είναι αυ
τοπεριοριζόμενες και εξασθενούν
καθώς η λοίμωξη εξαλείφεται, έτσι
ώστε το ανοσοποιητικό σύστημα
να επιστρέφει σε μια κατάσταση
ηρεμίας και να είναι έτοιμο να απο
κριθεί σε άλλες λοιμώξεις.

• Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι
ικανό να αντιδρά σε έναν τεράστιο
αριθμό ποικίλων μικροοργανισμών
και άλλων ξένων αντιγόνων, αλλά
φυσιολογικά δεν αντιδρά στις δυ
νητικά αντιγονικές ουσίες του ίδι
ου του ξενιστή, που ονομάζονται
«αντιγόνα του εαυτού» ή «εαυτά
αντιγόνα» (self antigens). Αυτή η
έλλειψη απόκρισης κατά του εαυ
τού ονομάζεται ανοσιακή ανοχή
(immunological tolerance) και εκ
φράζει τη δυνατότητα του ανοσο
ποιητικού συστήματος να ανέχεται
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δυνητικώς αντιγονικά εαυτά μό
ρια, κύτταρα και ιστούς. 

ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟ -
ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συ
στήματος απαντώνται σε διάφορους
ιστούς και επιτελούν διαφορετικούς

ρόλους στην άμυνα του ξενιστή (Ει
κόνα 18). 

• Τα λεμφοκύτταρα κυκλοφορούν
διαμέσου των λεμφικών οργάνων
και των μη λεμφικών ιστών. Ανα
γνωρίζουν τα ξένα αντιγόνα και εκ
κινούν τις επίκτητες ανοσοαπαν
τήσεις.

• Κύτταρα που εδρεύουν σε ιστούς,
ανιχνεύουν την παρουσία μικροορ

28 ΚΕΦAΛΑΙΟ 1 • Εισαγωγή στο Ανοσοποιητικό Σύστημα

ΕΙΚΟΝΑ 1-8 • Τα βασικά κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Παρουσιάζον

ται οι κύριοι τύποι κυττάρων που συμμετέχουν στις ανοσοαπαντήσεις, καθώς και οι βα

σικές λειτουργίες τους. Οι μικροφωτογραφίες απεικονίζουν τη μορφολογία ορισμένων

κυττάρων από κάθε τύπο.



γανισμών και αντιδρούν εναντίον
τους. Σε αυτά τα κύτταρα συγκα
ταλέγονται τα μακροφάγα, των
οποίων η λειτουργία περιλαμβάνει
την εγκόλπωση και την καταστρο
φή ξένων ουσιών, και τα δενδριτι
κά κύτταρα που αιχμαλωτίζουν
τους μικροοργανισμούς και τους
εκθέτουν στα λεμφοκύτταρα για
να ξεκινήσει η διαδικασία της ανο
σοαπάντησης, γεγονός στο οποίο
οφείλεται η ονομασία τους ως αν
τιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα
(anti genpresenting cells, APCs).
Τέλος, υπάρχουν και τα μαστοκύτ
ταρα που διευκολύνουν τη συγκέν
τρωση άλλων λευκοκυττάρων για
την εξουδετέρωση των μικροοργα
νισμών. 

• Τα φαγοκύτταρα που φυσιολογικά
κυκλοφορούν στο αίμα, στα οποία
ανήκουν τα ουδετερόφιλα και τα
μονοκύτταρα, συγκεντρώνονται πο
λύ γρήγορα στις περιοχές της μό
λυνσης, μέσω μιας διεργασίας που
καλείται φλεγμονή. Αυτά τα λευκο
κύτταρα (white blood cells) εγκλω
βίζουν και καταστρέφουν τους μι
κροοργανισμούς και στη συνέχεια,
ξεκινούν τη διαδικασία της επιδιόρ
θωσης των τραυματισμένων ιστών.
Καθώς τα εν λόγω φαγοκύτταρα,
μαζί με ορισμένα Τ λεμφοκύτταρα,
είναι υπεύθυνα για το αποτέλεσμα
της ανοσοαπάντησης, δηλαδή την
καταπολέμηση των μικροοργανι
σμών, ενίοτε αποκαλούνται δρα
στικά κύτταρα (effector cells). 

Η ενότητα αυτή περιγράφει τις ση
μαντικότερες ιδιότητες των κύριων
κυτταρικών πληθυσμών της επίκτη

της ανοσίας – δηλαδή των λεμφοκυτ
τάρων και των αντιγονοπαρουσιαστι
κών κυττάρων. Τα κύτταρα της φυσι
κής ανοσίας θα αναλυθούν στο Κεφά
λαιο 2. 

Λεμφοκύτταρα
Τα λεμφοκύτταρα είναι τα μοναδικά
κύτταρα με ειδικούς υποδοχείς για
αντιγόνα, κλωνικά κατανεμημένους,
και έτσι, έχουν ένα ρόλο κλειδί στην
επίκτητη ανοσία. Ένας υγιής ενήλι
κας διαθέτει 0,51 x 1012 λεμφοκύττα
ρα. Αν και όλα τα λεμφοκύτταρα είναι
μορφολογικά όμοια και χωρίς αξιο
σημείωτες διαφορές στην εμφάνισή
τους, είναι εξαιρετικά ετερογενή όσον
αφορά την προέλευσή τους, τη λει
τουργία τους και το φαινότυπό τους,
και είναι ικανά να επιτελούν περίπλο
κες βιολογικές δραστηριότητες (Ει
κόνα 19). Τα κύτταρα αυτά μπορούν
να διακριθούν με βάση τις επιφανει
ακές πρωτεΐνες τους που ανιχνεύον
ται με τη χρήση μονοκλωνικών αντι
σωμάτων. Η αποδεκτή ονοματολογία
για τις πρωτεΐνες αυτές είναι οι χαρα
κτήρες “CD” (cluster of differentia
tion, ομάδα διαφοροποίησης) συνο
δευόμενοι από έναν αριθμό, ο οποίος
χρησιμοποιείται για να καθορίσει επι
φανειακές πρωτεΐνες που προσδιορί
ζουν έναν συγκεκριμένο κυτταρικό
τύπο ή ένα στάδιο της κυτταρικής
διαφοροποίησης και αναγνωρίζονται
από μια ομάδα αντισωμάτων. (Ένας
κατάλογος των μορίων CD που ανα
φέρονται σε αυτό το βιβλίο παρατίθε
ται στο Κεφάλαιο 13Β).

Όπως αναφέρθηκε προηγουμέ
νως, τα Β λεμφοκύτταρα είναι τα μό
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ΕΙΚΟΝΑ 1-9 • Κατηγορίες των λεμφοκυττάρων. Οι διαφορετικές κατηγορίες των

λεμφοκυττάρων του επίκτητου ανοσοποιητικού συστήματος αναγνωρίζουν ξεχωρι

στούς τύπους αντιγόνων και διαφοροποιούνται σε δραστικά κύτταρα των οποίων η λει

τουργία είναι η εξάλειψη των αντιγόνων. Τα Β λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν διαλυτά

αντιγόνα ή αντιγόνα της κυτταρικής επιφάνειας και διαφοροποιούνται προς κύτταρα

που εκκρίνουν αντισώματα. Τα βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν αντιγόνα

που βρίσκονται στην επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων και εκκρίνουν

κυτταροκίνες, οι οποίες διεγείρουν διαφορετικούς μηχανισμούς ανοσίας και φλεγμονής.

Τα κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν τα αντιγόνα των μολυσμένων κυττά

ρων και καταστρέφουν τα κύτταρα αυτά. (Αξιοσημείωτο είναι ότι τα Τ λεμφοκύτταρα

αναγνωρίζουν πεπτίδια που παρουσιάζονται από τα μόρια του MHC, όπως αναλύεται

στο Κεφάλαιο 3). Τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα περιορίζουν την ενεργοποίηση επιπλέον

λεμφοκυττάρων, ιδιαιτέρως των Τ κυττάρων και παρεμποδίζουν την αυτοανοσία. 



να ικανά κύτταρα να παράγουν αντι
σώματα και επομένως, είναι τα κύτ
ταρα που μεσολαβούν στη χυμική
ανοσία. Τα Β κύτταρα εκφράζουν τις
μεμβρανικές μορφές των αντισωμά
των, οι οποίες χρησιμεύουν σαν υπο
δοχείς αναγνώρισης αντιγόνων και
εκκινούν τη διαδικασία ενεργοποί
ησης των κυττάρων αυτών. Διαλυτά
αντιγόνα ή αντιγόνα επιφανείας των
μικροοργανισμών ή άλλων κυττάρων
μπορούν να προσδεθούν στους αντι
γονικούς αυτούς υποδοχείς των Β
λεμφοκυττάρων, ξεκινώντας τη διαδι
κασία ενεργοποίησης των Β κυττά
ρων. Η ενεργοποίηση αυτή οδηγεί
στην έκκριση των διαλυτών μορφών
των αντισωμάτων, με την ίδια αντιγο
νική ειδικότητα όπως αυτήν των μεμ
βρανικών υποδοχέων.

Τα Τ λεμφοκύτταρα είναι υπεύθυ
να για την κυτταρική ανοσία. Οι αντι
γονικοί υποδοχείς των περισσοτέρων
Τ λεμφοκυττάρων αναγνωρίζουν μό
νο πεπτιδικά τμήματα πρωτεϊνικών
αντιγόνων, τα οποία είναι προσδεμένα
σε ειδικά μόρια παρουσίασης πεπτι
δίων. Τα μόρια αυτά ονομάζονται μό
ρια του μείζονος συμπλέγματος ιστο
συμβατότητας (Major Histocompati
bility Complex, MHC) και βρίσκον
ται στην επιφάνεια εξειδικευμένων
κυττάρων, που ονομάζονται αντιγονο
παρουσιαστικά κύτταρα (βλ. Κεφά
λαιο 3). Μεταξύ των Τ λεμφοκυττά
ρων, τα CD4+ Τ κύτταρα ονομάζον
ται βοηθητικά Τ κύτταρα (helper T
cells), επειδή βοηθούν τα Β λεμφο
κύτταρα να παράγουν αντισώματα
και τα φαγοκύτταρα να καταστρέ
φουν τους μικροοργανισμούς που
έχουν ήδη φαγοκυτταρώσει. Τα CD8+

Τ λεμφοκύτταρα ονομάζονται κυττα
ροτοξικά ή κυτταρολυτικά Τ λεμ
φοκύτταρα (Cytotoxic T Lymphocy
tes, CTLs), επειδή φονεύουν κύτταρα
στα οποία έχουν εισέλθει ενδοκυττά
ριοι μικροοργανισμοί. Ορισμένα
CD4+ Τ κύτταρα ανήκουν σε μια ειδι
κή υποομάδα κυττάρων των οποίων η
λειτουργία είναι να εμποδίζουν ή να
περιορίζουν τις ανοσοαπαντήσεις. Τα
συγκεκριμένα κύτταρα ονομάζονται
ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα (re
gulatory T lymphocytes).

Όλα τα λεμφοκύτταρα προέρχον
ται από πολυδύναμα προγονικά κύτ
ταρα (stem cells) του μυελού των
οστών (Εικόνα 110). Τα Β λεμφο
κύτταρα ωριμάζουν στον μυελό
των οστών και τα Τ λεμφοκύτταρα
σε ένα όργανο γνωστό ως θύμος
αδένας. Οι θέσεις αυτές στις οποίες
παράγονται ώριμα λεμφοκύτταρα
ονομάζονται κεντρικά λεμφικά όρ
γανα. Τα ώριμα λεμφοκύτταρα εγκα
ταλείπουν τα κεντρικά λεμφικά όργα
να και εισέρχονται στην κυκλοφορία
και στα περιφερικά λεμφικά όργα
να, όπου και μπορεί να έλθουν σε
επαφή με το αντιγόνο για το οποίο εκ
φράζουν ειδικούς υποδοχείς.

Όταν τα παρθένα λεμφοκύττα
ρα αναγνωρίσουν αντιγόνα μικρο
οργανισμών και δεχθούν επιπρό
σθετα («δεύτερα») σήματα τα
οποία επάγονται από τους μικρο
οργανισμούς, τα λεμφοκύτταρα
που είναι ειδικά για τα αντιγόνα
αυτά, πολλαπλασιάζονται και δια
φοροποιούνται προς δραστικά
κύτταρα και κύτταρα μνήμης (Ει
κόνα 111). 

• Τα παρθένα λεμφοκύτταρα εκ
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Επανακυκλοφορία

ΕΙΚΌΝΑ 1-10 • Ωρίμανση των λεμφοκυττάρων. Τα λεμφοκύτταρα αναπτύσσονται

από πρόδρομα κύτταρα, στα κεντρικά λεμφικά όργανα (στον μυελό των οστών και

στον θύμο αδένα). Τα ώριμα λεμφοκύτταρα εισέρχονται στα περιφερικά λεμφικά όρ

γανα, όπου αποκρίνονται σε ξένα αντιγόνα και επανακυκλοφορούν στο αίμα και στη

λέμφο. Μερικά Β κύτταρα εγκαταλείπουν τον μυελό των οστών, χωρίς να έχουν ωρι

μάσει και ολοκληρώνουν τη διαδικασία της ωρίμανσής τους στον σπλήνα (δεν απεικο

νίζεται).

ΕΙΚΟΝΑ 1-11 • Τα στάδια του κύκλου ζωής των λεμφοκυττάρων. Α. Τα παρθένα

λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν τα ξένα αντιγόνα κι έτσι, ξεκινούν οι επίκτητες ανοσοα

παντήσεις. Τα παρθένα λεμφοκύτταρα χρειάζονται εκτός των αντιγόνων και επιπρό

σθετα, «δεύτερα» σήματα, ώστε να πολλαπλασιαστούν και να διαφοροποιηθούν σε

δραστικά κύτταρα (αυτά τα δεύτερα σήματα δε φαίνονται στην εικόνα). Τα δραστικά

κύτταρα που προέρχονται από παρθένα κύτταρα, έχουν ως βασική λειτουργία τους

την εξάλειψη των αντιγόνων. Τα δραστικά κύτταρα της Β λεμφοκυτταρικής σειράς εί

ναι πλασματοκύτταρα που εκκρίνουν αντισώματα (μερικά εξ’ αυτών επιβιώνουν για

μεγάλο διάστημα). Τα δραστικά κύτταρα της σειράς των CD4 Τ λεμφοκυττάρων παρά

γουν κυτταροκίνες. (Τα δραστικά κύτταρα της CD8 κυτταρικής σειράς είναι CTLs, αλ

λά δεν απεικονίζονται). Μια άλλη ομάδα κυττάρων που προέρχονται, επίσης, από τα

διεγερμένα από αντιγόνο λεμφοκύτταρα, διαφοροποιούνται σε μακρόβια κύτταρα

μνήμης. Β. Συνοψίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των παρθένων, των δραστικών

και των κυττάρων μνήμης της Β και της Τ λεμφοκυτταρικής σειράς. Η δημιουργία και

οι λειτουργίες των δραστικών κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στα

πρότυπα μετανάστευσης και των ισοτύπων των παραγόμενων ανοσοσφαιρινών, ανα

λύονται στα επόμενα κεφάλαια. 


