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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο όρος Ανοσία (immunity) προέρχεται από τη λατινική 
λέξη immunitas, η οποία αναφέρεται στην προστασία 
από τη νομική δίωξη που προσφερόταν στους Ρωμαίους 
γερουσιαστές κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ιστο-
ρικά, η ανοσία σήμαινε προστασία από ασθένειες, και 
ειδικότερα, από μολυσματικές ασθένειες. Τα κύτταρα 
και τα μόρια που ευθύνονται για την ανοσία αποτελούν 
το ανοσοποιητικό σύστημα (immune system) και η 
συλλογική και συντονισμένη απόκρισή τους στην εισα-
γωγή ξένων ουσιών ονομάζεται ανοσοαπόκριση 
(immune response). 

Η φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συ-
στήματος είναι η άμυνα κατά των μολυσματικών μι-
κροβίων. Ωστόσο, ακόμη και μη μολυσματικές ξένες 
ουσίες και προϊόντα κατεστραμμένων κυττάρων μπο-
ρούν να προκαλέσουν ανοσοαποκρίσεις. Επιπλέον, μη-
χανισμοί που κανονικά προστατεύουν τα άτομα από τη 
μόλυνση και εξαλείφουν τις ξένες ουσίες είναι επίσης σε 
θέση να προκαλέσουν τραυματισμό ιστού και ασθένεια 
σε ορισμένες περιπτώσεις. Συνεπώς, ένας περιεκτικότε-
ρος ορισμός της ανοσοαπόκρισης είναι ότι πρόκειται 
για μια αντίδραση στα μικρόβια καθώς και σε μόρια που 
αναγνωρίζονται ως ξένα, ανεξάρτητα από τη φυσιολο-
γική ή παθολογική συνέπεια μιας τέτοιας αντίδρασης. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τα μόρια του εαυ-

Ιδιότητες και επισκόπηση 

των ανοσοαποκρίσεων

τού μπορούν να προκαλέσουν ανοσοαποκρίσεις (απο-
καλούμενες αυτοάνοσες αποκρίσεις). Η ανοσολογία 
είναι η μελέτη των ανοσοαποκρίσεων με αυτή την ευ-
ρύτερη έννοια και των κυτταρικών και μοριακών γεγο-
νότων που συμβαίνουν μετά την εμφάνιση μικροοργα-
νισμών και άλλων ξένων μακρομορίων στον οργανισμό.

Οι ιστορικοί συχνά πιστώνουν τον Θουκυδίδη, τον 
5ο π.Χ. αιώνα στην Αθήνα, για τη πρώτη αναφορά στην 
ανοσία με αφορμή μια λοίμωξη που απεκάλεσε πανώλη 
(αλλά πιθανώς δεν ήταν η βουβωνική πανώλη που γνω-
ρίζουμε σήμερα). Η έννοια της προστατευτικής ανοσίας 
μπορεί να υπήρξε ακόμη πιο παλιά, όπως προτείνεται 
από ένα αρχαίο Κινέζικο έθιμο κατά το οποίο έκαναν τα 
παιδιά ανθεκτικά στην ευλογιά με το να τους δίνουν να 
εισπνεύσουν σκόνες που έφτιαχναν από τις δερματικές 
πληγές των ασθενών που ανάρρωναν από τη νόσο. Η 
Ανοσολογία, στη σύγχρονη μορφή της, είναι μια πειρα-
ματική επιστήμη στην οποία οι εξηγήσεις των ανοσολο-
γικών φαινομένων βασίζονται σε πειραματικές παρατη-
ρήσεις και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτές. 
Η εξέλιξη της ανοσολογίας ως πειραματικό πεδίο βασί-
στηκε στην ικανότητά μας να χειριστούμε τη λειτουργία 
του ανοσοποιητικού συστήματος υπό ελεγχόμενες συν-
θήκες.

Ιστορικά, το πρώτο παράδειγμα ενός τέτοιου χειρι-
σμού, και το οποίο παραμένει το πλέον σημαντικό πα-
ράδειγμα που έχει καταγραφεί, ήταν ο επιτυχής εμβολι-
ασμός του Edward Jenner ενάντια στην ευλογιά. Ο 
Jenner, ένας Εγγλέζος γιατρός, παρατήρησε ότι οι γα-
λακτοπαραγωγοί που είχαν αναρρώσει από τον ιό της 
ευλογιάς των αγελάδων δεν ανέπτυσσαν ποτέ τα σοβα-
ρά συμπτώματα της ευλογιάς. Με βάση αυτή τη παρα-
τήρηση, χορήγησε υλικό από μια πυώδη φλύκταινα που 
είχε προκληθεί από την ευλογιά στο χέρι ενός οκτάχρο-
νου αγοριού. Όταν σε αυτό το αγόρι αργότερα χορηγή-
θηκε εκ προθέσεως ο ιός της ευλογιάς, η νόσος δεν 
αναπτύχθηκε. Η διατριβή του Jenner σχετικά με τον 
εμβολιασμό (vaccination, λατινικά vaccinus, των αγε-
λάδων ή από τις αγελάδες) δημοσιεύθηκε το 1798. Αυτό 
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οδήγησε στην ευρεία αποδοχή αυτής της μεθόδου για 
την πρόκληση ανοσίας σε μολυσματικές ασθένειες και 
ο εμβολιασμός παραμένει η αποτελεσματικότερη μέθο-
δος για την πρόληψη λοιμώξεων (Πίνακας 1.1). Μια 
εύγλωττη απόδειξη για τη σημασία της ανοσολογίας 
ήταν η ανακοίνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας το 1980 ότι η ευλογιά ήταν η πρώτη ασθένεια 
που είχε εξαλειφθεί από όλο τον κόσμο με ένα πρόγραμ-
μα εμβολιασμού.

Από τη δεκαετία του 1960, υπήρξε μια αξιοσημείωτη 
αλλαγή στην κατανόηση του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος και τις λειτουργίες του. Η πρόοδος στις τεχνικές 
κυτταροκαλλιεργειών (συμπεριλαμβανομένης της πα-
ραγωγής μονοκλωνικών αντισωμάτων), η ανοσοχημεία, 
η μεθοδολογία ανασυνδυασμένου DNA, η κρυσταλλο-
γραφία ακτίνων Χ, και η δημιουργία γενετικά τροποποι-
ημένων ζώων (ειδικά διαγονιδιακά και knockout ποντί-
κια) έχουν αλλάξει την ανοσολογία από κυρίως περι-
γραφική επιστήμη σε μία επιστήμη στην οποία μπορούν 
να εξηγηθούν διάφορα ανοσολογικά φαινόμενα, τόσο 
από δομική όσο και βιοχημική άποψη. Ορισμένες από 
τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ανοσολογία ήρθαν 
από τη δεκαετία του 1990, με την ανάπτυξη θεραπειών 
που στοχεύουν διαφορετικά συστατικά του ανοσοποιη-
τικού συστήματος που βασίζονται στη θεμελιώδη επι-
στήμη και αλλάζουν δραματικά την εξέλιξη των λοιμώ-
ξεων στον άνθρωπο και του καρκίνου.

Σε αυτό το κεφάλαιο, περιγράφουμε τα γενικά χα-
ρακτηριστικά των ανοσοαποκρίσεων και εισάγουμε τις 
έννοιες που διαμορφώνουν τους ακρογωνιαίους λίθους 
της σύγχρονης ανοσολογίας, κάτι που επαναλαμβάνε-
ται σε ολόκληρο αυτό το βιβλίο.

ΕΜΦΥΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΝΟΣΙΑ

Η άμυνα ενάντια στους μκροοργανισμούς μεσολαβείται 
από διαδοχικές και συντονισμένες αποκρίσεις που ονο-
μάζονται έμφυτη και επίκτητη ανοσία (Σχήμα 1.1 και 
Πίνακας 1.2). Η έμφυτη ανοσία [innate immunity που 
ονομάζεται επίσης φυσική ανοσία (natural immunity) 
ή εντόπια ανοσία (native immunity)] είναι απαραίτητη 
για την άμυνα κατά των μικροβίων τις πρώτες ώρες ή 
ημέρες μετά τη μόλυνση, πριν από την ανάπτυξη της 
επίκτητων ανοσοαποκρίσεων. Η έμφυτη ανοσία μεσολα-
βείται από μηχανισμούς που υπάρχουν ήδη πριν από μια 
μόλυνση (και επομένως έμφυτη) και διευκολύνουν τις 
γρήγορες αποκρίσεις ενάντια στην εισβολή των μικρο-
βίων.

Σε αντίθεση με την έμφυτη ανοσία, υπάρχουν άλλες 
ανοσοαποκρίσεις που ενεργοποιούνται με την έκθεση σε 
λοιμώδεις παράγοντες και αυξάνονται σε μέγεθος και 
αμυντικές ικανότητες με κάθε επόμενη έκθεση σε ένα 
συγκεκριμένο μικρόβιο. Επειδή αυτή η μορφή ανοσίας 
αναπτύσσεται ως απόκριση σε μια λοίμωξη και προσαρ-
μόζεται σε αυτή τη λοίμωξη, ονομάζεται προσαρμοστι-
κή ανοσία [adaptive immunity, αποκαλούμενη επίσης 
ειδική ανοσία (specifi c immunity) ή επίκτητη ανοσία 
(acquired immunity)]. Το επίκτητο ανοσοποιητικό σύ-
στημα αναγνωρίζει και αντιδρά σε ένα μεγάλο αριθμό 
μικροβιακών και μη μικροβιακών ουσιών, που ονομάζο-
νται αντιγόνα (antigens). Αν και πολλά παθογόνα έχουν 
εξελιχθεί για να αντιστέκονται στην έμφυτη ανοσοαπό-
κριση, οι επίκτητες ανοσοαποκρίσεις που είναι ισχυρό-
τερες και πιο εξειδικευμένες, είναι σε θέση να εξαλείφουν 
ακόμα και αυτές τις λοιμώξεις. Υπάρχουν επίσης πολυά-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Αποτελεσματικότητα εμβολίων για κάποιες κοινές μολυσματικές ασθένειες

Ασθένεια Μέγιστος αριθμός 
περιπτώσεων ( Έτος)

Αριθμός περιπτώσεων
το 2014

Ποσοστό μεταβολής

Διφθερίτιδα 206.939 (1921) 0 – 99,99

Ιλαρά 894.134 (1941) 669 – 99,93

Παρωτίτιδα 152.209 (1968) 737 – 99,51

Κοκκύτης 265.269 (1934) 10.631 – 95,99

Πολιομυελίτιδα (παραλυτική) 21.269 (1952) 0 – 100,0

Ερυθρά 57.686 (1969) 2 – 99,99

Τέτανος 1.560 (1923) 8 – 99,48

Haemophilus influenzae τύπου Β ~20.000 (1984) 34 – 99,83

Ηπατίτιδα Β 26.611 (1985) 1.098 – 95,87

Αυτός ο πίνακας αποτυπώνει την εντυπωσιακή μείωση της συχνότητας εμφάνισης επιλεγμένων μολυσματικών νοσημάτων στις 
Ηνωμένες Πολιτείες για τις οποίες έχουν δημιουργηθεί αποτελεσματικά εμβόλια. Αναπαραγωγή αποτελεσμάτων από τους Orenstein 
WA, Hinman AR, Bart KJ, Hadler SC: Immunization. In Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds): Principles and practices of infectious 
diseases, ed 4, New York, 1995, Churchill Livingstone; and Morbidity and Mortality Weekly Report 64, No. 20, 2015.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2  Χαρακτηριστικά της έμφυτης και επίκτητης ανοσίας

΄Εμφυτη Επίκτητη

Χαρακτηριστικά

Ειδικότητα Για μόρια που χαρακτηρίζουν ομάδες συγγε-
νών μικροβίων και μόρια που παράγονται από 
κατεστραμμένα κύτταρα του ξενιστή

Για μικροβιακά και μη μικροβιακά 
αντιγόνα

Ποικιλότητα Περιορισμένη. Τα αναγνωριστικά μόρια κωδι-
κοποιούνται από κληρονομημένα (γαμετικής 
σειράς) γονίδια

Πολύ μεγάλη. Τα γονίδια του υπο-
δοχέα δημιουργούνται στα λεμφο-
κύτταρα με σωματικό ανασυνδυα-
σμό τμημάτων του γονιδίου

Μνήμη Καθόλου ή περιορισμένη Ναι

Όχι απόκριση στον εαυτό Ναι Ναι

Στοιχεία

Κυτταρικοί και χημικοί 
φραγμοί

Δέρμα, επιθήλιο του βλεννογόνου. αντιμικροβι-
ακά μόρια

Λεμφοκύτταρα σε επιθήλια, αντι-
σώματα που εκκρίνονται σε
επιθηλιακές επιφάνειες

Πρωτεϊνες αίματος Συμπλήρωμα, διάφορες λεκτίνες και 
συγκολλητίνες

Αντισώματα

Κύτταρα Φαγοκύτταρα (μακροφάγα, ουδετερόφιλα), 
δενδριτικά κύτταρα, φυσικά κύτταρα φονιάδες, 
σιτευτικά κύτταρα, έμφυτα λεμφικά κύτταρα

Λεμφοκύτταρα

Μικρόβιο

Επίκτητη ανοσία

Επιθηλιακοί
φραγµοί

Φαγοκύτταρα

Σιτευτικά 
κύτταρα

Δενδριτικά 
κύτταρα

ΝΚ κύτταρα
και άλλα ILC

Β λεµφοκύτταρα

T λεµφοκύτταρα

Αντισώµατα

Δραστικά
κύτταρα

Ώρες Ηµέρες
Συµπλήρωµα

Χρόνος µετά τη µόλυνση
0 6 12 1 4 7

Έµφυτη ανοσία

Σχήμα 1.1 Έμφυτη και επίκτητη ανοσία. Οι μηχανισμοί της έμφυτης ανοσίας παρέχουν την πρώτη άμυνα ενάντια στις μολύν-
σεις. Οι επίκτητες ανοσοαποκρίσεις αναπτύσσονται αργότερα και απαιτούν την ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων. Οι κινητικές 
των έμφυτων και επίκτητων ανοσοαποκρίσεων είναι προσεγγιστικές και μπορεί να ποικίλουν σε διαφορετικές μολύνσεις. Δεί-
χνονται μόνο επιλεκτικοί τύποι κυττάρων. ILC: Έμφυτα λεμφικά κύτταρα, ΝΚ: Φυσικά κύτταρα φονιάδες. 

ριθμες συνδέσεις μεταξύ των έμφυτων και επίκτητων 
ανοσολογικών αποκρίσεων. Η έμφυτη ανοσοαπόκριση 
ενάντια σε μικρόβια παρέχει πρώιμα σήματα κινδύνου 
που διεγείρουν τις επίκτητες ανοσοαποκρίσεις. Αντίθε-

τα, οι επίκτητες ανοσοαποκρίσεις συχνά λειτουργούν 
ενισχύοντας τους μηχανισμούς προστασίας της έμφυτης 
ανοσίας, καθιστώντας τους πιο ικανούς για αποτελεσμα-
τικούς στην καταπολέμηση των μικροβίων.
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Το ανοσοποιητικό σύστημα του κάθε ατόμου είναι 
σε θέση να αναγνωρίσει, να αποκριθεί και να εξαλείψει 
πολλά ξένα (μη εαυτά) αντιγόνα, αλλά συνήθως δεν 
αντιδρά ενάντια σε αντιγόνα και ιστούς του ίδιου του 
ατόμου (εαυτά). Διαφορετικοί μηχανισμοί χρησιμοποι-
ούνται από το έμφυτο και επίκτητο ανοσοποιητικό σύ-
στημα για να αποτραπούν οι αντιδράσεις κατά των υγι-
εινών κυττάρων των εαυτού.

Λόγω της ικανότητας των λεμφοκυττάρων και των 
άλλων κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος να 
κυκλοφορούν μεταξύ των ιστών, η ανοσία είναι συστη-
ματική, που σημαίνει ότι ακόμα κι αν μια ανοσοαπόκρι-
ση ξεκινήσει σε μια θέση, αυτή μπορεί να παρέχει προ-
στασία σε απόμακρες περιοχές. Αυτό το χαρακτηριστικό 
είναι, φυσικά, απαραίτητο για την επιτυχία του εμβολι-
ασμού - ένα εμβόλιο που χορηγείται υποδόρια ή ενδο-
μυϊκά στο βραχίονα μπορεί να προστατεύσει από μο-
λύνσεις σε οποιονδήποτε ιστό. 

Οι ανοσοαποκρίσεις ρυθμίζονται από ένα σύστημα 
θετικών βρόχων ανατροφοδότησης που ενισχύουν την 
αντίδραση, και από μηχανισμούς ελέγχου που αποτρέ-
πουν ακατάλληλες ή παθολογικές αντιδράσεις. Όταν 
τα λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται, διεγείρουν μηχανι-
σμούς που αυξάνουν περαιτέρω το μέγεθος της απόκρι-
σης. Αυτή η θετική ανατροφοδότηση είναι σημαντική 
γιατί επιτρέπει στον μικρό αριθμό των λεμφοκυττάρων, 
που είναι ειδικά για το οποιαδήποτε μικρόβιο, να δημι-
ουργήσουν μια μεγάλη απόκριση που απαιτείται για την 
εξάλειψη αυτής της μόλυνσης. Πολλοί μηχανισμοί ελέγ-
χου ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια των ανοσοαπο-
κρίσεων, ώστε να αποτρέψουν την υπερβολική ενεργο-
ποίηση των λεμφοκυττάρων που θα μπορούσε να προ-
καλέσει παράπλευρες βλάβες στους φυσιολογικούς 
ιστούς, καθώς και να αποτρέψουν τις αποκρίσεις έναντι 
των αυτοαντιγόνων.

Μηχανισμοί για την προστασία του ξενιστή από τα 
μικρόβια υπάρχουν σε όλους τους πολυκύτταρους ορ-
γανισμούς. Οι φυλογενετικά παλαιότεροι μηχανισμοί 
άμυνας του ξενιστή είναι αυτοί της έμφυτης ανοσίας, οι 
οποίοι υπάρχουν ακόμη και σε φυτά και έντομα. Περί-
που 500 εκατομμύρια χρόνια πριν, οι οστεϊχθύες, όπως 
οι γαλέοι και τα πετρόχελα, ανέπτυξαν ένα ανοσοποιη-
τικό σύστημα το οποίο περιέχει κύτταρα που μοιάζουν 
με τα λεμφοκύτταρα και μπορούν να λειτουργήσουν 
όπως τα λεμφοκύτταρα προηγμένων ειδών, όπως ακόμη 
και να ανταποκριθούν σε ανοσοποίηση. Οι υποδοχείς 
αντιγόνου σε αυτά τα κύτταρα είναι πρωτεΐνες με περι-
ορισμένη μεταβλητότητα που μπορούν να αναγνωρί-
ζουν πολλά αντιγόνα, αλλά διαφέρουν από τα πολύ με-
ταβλητά αντισώματα και τους υποδοχείς Τ κυττάρων 
που εμφανίστηκαν αργότερα στην εξέλιξη. Οι πιο εξει-
δικευμένοι μηχανισμοί άμυνας που αποτελούν την επί-
κτητη ανοσία, συναντώνται μόνο στα σπονδυλωτά. Τα 
περισσότερα από τα συστατικά του επίκτητου ανοσο-
ποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των 
λεμφοκυττάρων με υψηλής μεταβλητότητας αντιγονι-
κούς υποδοχείς, τα αντισώματα και τους εξειδικευμέ-

νους λεμφικούς ιστούς, εξελίχθηκε συντονισμένα μέσα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα στα γναθόστομα σπον-
δυλωτά (π.χ., καρχαρίες) πριν από περίπου 360 εκατομ-
μύρια χρόνια. 

ΕΜΦΥΤΗ ΑΝΟΣΙΑ: Η ΠΡΩΙΜΗ ΑΜΥΝΑ

Το έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα αποκρίνεται σχεδόν 
αμέσως σε μικρόβια και τραυματισμένα κύτταρα, και οι 
επαναλαμβανόμενες εκθέσεις δημιουργούν ουσιαστικά 
πανομοιότυπες έμφυτες ανοσολογικές αποκρίσεις. Οι 
υποδοχείς της έμφυτης ανοσίας είναι ειδικοί για δομές 
που είναι κοινές σε ομάδες συγγενικών μικροβίων και 
δεν διακρίνουν μικρές διαφορές μεταξύ των μικροβίων. 
Τα κύρια συστατικά της έμφυτης ανοσίας είναι (1) οι 
φυσικοί και χημικοί φραγμοί, όπως τα επιθήλια και οι 
αντιμικροβιακές χημικές ουσίες που παράγονται στις 
επιθηλιακές επιφάνειες, (2) τα φαγοκύτταρα (ουδετερό-
φιλα, μακροφάγα), τα δενδριτικά κύτταρα (DCs), τα 
σιτευτικά κύτταρα, τα φυσικά κύτταρα φονιάδες (ΝΚ 
κύτταρα) και άλλα έμφυτα λεμφικά κύτταρα και σιτευ-
τικά κύτταρα, και (3) πρωτεΐνες του αίματος, συμπερι-
λαμβανομένων των στοιχείων του συστήματος του συ-
μπληρώματος και άλλων φλεγμονωδών διαμεσολαβη-
τών. Πολλά κύτταρα της έμφυτης ανοσίας όπως τα 
μακροφάγα, τα DCs και τα σιτευτικά κύτταρα, είναι 
πάντα παρόντα στους περισσότερους ιστούς, όπου λει-
τουργούν σαν αισθητήρες για να επιβλέπουν τα εισβάλ-
λοντα μικρόβια. Η έμφυτη ανοσοαπόκριση καταπολεμά 
τα μικρόβια με δύο κύριες αντιδράσεις: τη στρατολόγη-
ση φαγοκυττάρων και άλλων λευκοκυττάρων που κα-
ταστρέφουν τα μικρόβια, μέσω της διαδικασίας που 
ονομάζεται φλεγμονή (inflammation), και τη παρε-
μπόδιση της ιικής αναπαραγωγής ή θανάτωση των κυτ-
τάρων που έχουν μολυνθεί από ιό χωρίς την ανάγκη 
ανάπτυξης φλεγμονώδους αντίδρασης. Θα συζητήσου-
με τα χαρακτηριστικά, τους μηχανισμούς και συστατικά 
της έμφυτης ανοσίας στο Κεφάλαιο 4.

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΝΟΣΙΑ

Η επίκτητη ανοσοαπόκριση μεσολαβείται από κύττα-
ρα, που ονομάζονται λεμφοκύτταρα, και τα προϊόντα 
τους. Τα λεμφοκύτταρα εκφράζουν υψηλής ποικιλο-
μορφίας υποδοχείς που είναι ικανοί να αναγνωρίσουν 
ένα τεράστιο αριθμό αντιγόνων. Υπάρχουν δύο βασικοί 
πληθυσμοί λεμφοκυττάρων, που ονομάζονται Β λεμφο-
κύτταρα (B lymphocytes) και Τ λεμφοκύτταρα (T 
lymphocytes), οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε διαφορε-
τικούς τύπους επίκτητων ανοσοαποκρίσεων. Αρχικά θα 
συνοψίσουμε τις σημαντικές ιδιότητες του επίκτητου 
ανοσοποιητικού συστήματος και στη συνέχεια θα επι-
στρέψουμε στους διαφορετικούς τύπους επίκτητων 
ανοσοαποκρίσεων.
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Βασικά xαρακτηριστικά της επίκτητης 
ανοσοαπόκρισης 

Οι βασικές ιδιότητες του επίκτητου ανοσοποιητικού συ-
στήματος αντανακλούν τις ιδιότητες των λεμφοκυττά-
ρων που μεσολαβούν αυτές οι αποκρίσεις.

•	 Ειδικότητα και ποικιλομορφία. Οι ανοσοαποκρίσεις 
είναι ειδικές για τα διακριτά αντιγόνα και συχνά για 
τα διαφορετικά τμήματα μιας μοναδικής σύνθετης 
πρωτεΐνης, ενός πολυσακχαρίτη ή κάποιου άλλου 
μακρομορίου (Σχήμα 1.2). Τα τμήματα των σύνθε-
των αντιγόνων που αναγνωρίζονται ειδικά από τα 
λεμφοκύτταρα ονομάζονται καθοριστές ή επίτοπα 
(determinants or epitopes). Αυτή η λεπτή εξειδί-
κευση υπάρχει επειδή μοναδικά λεμφοκύτταρα εκ-
φράζουν μεμβρανικούς υποδοχείς που μπορούν να 
διακρίνουν τις λεπτές δομικές διαφορές ανάμεσα 
στα διαφορετικά επίτοπα. Κλώνοι λεμφοκυττάρων 
με διαφορετικές ειδικότητες υπάρχουν και σε μη 
ανοσοποιημένα άτομα και είναι σε θέση να αναγνω-
ρίζουν και να ανταποκρίνονται σε ξένα αντιγόνα 
(Σχήμα 1.3). Αυτή η βασική αρχή ονομάζεται επιλο-
γή κλώνου (clonal selection). Αυτό αναφέρθηκε σα-
φώς από τον Macfarlane Burnet το 1957, σαν μια 
υπόθεση για να εξηγήσει το πώς θα μπορούσε το 
ανοσοποιητικό σύστημα να αποκρίνεται σε μεγάλο 
αριθμό και ποικιλία αντιγόνων. Σύμφωνα με αυτή 
την υπόθεση, η οποία είναι πλέον ένα αποδεδειγμέ-

νο χαρακτηριστικό της επίκτητης ανοσίας, αντιγο-
νο-ειδικοί κλώνοι λεμφοκυττάρων αναπτύσσονται 
πριν και ανεξάρτητα από την έκθεση σε αντιγόνο. 
Ένα εισαγόμενο αντιγόνο προσδένεται (επιλέγει) τα 
κύτταρα του προϋπάρχοντος αντιγονο-ειδικού κλώ-
νου και τα ενεργοποιεί. Ως αποτέλεσμα, τα κύτταρα 
που είναι ειδικά για το αντιγόνο πολλαπλασιάζονται 
ώστε να δημιουργήσουν χιλιάδες απογόνους με την 
ίδια ειδικότητα, μια διαδικασία που ονομάζεται έκ-
πτυξη κλώνου (clonal expansion). Ο συνολικός 
αριθμός των αντιγονικών ειδικοτήτων των λεμφο-
κυττάρων σε ένα άτομο, που ονομάζεται λεμφοκυτ-
ταρικό ρεπερτόριο, είναι πολύ μεγάλος. Υπολογίζε-
ται ότι το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ατόμου μπο-
ρεί να διακρίνει 107 με 109 διαφορετικούς αντιγονι-
κούς καθοριστές. Αυτή η ικανότητα του λεμφοκυτ-
ταρικού ρεπερτορίου να αναγνωρίζει ένα πολύ με-
γάλο αριθμό αντιγόνων, που ονομάζεται ποικιλότη-
τα (diversity), είναι το αποτέλεσμα της δομικής 
μεταβλητότητας των θέσεων πρόσδεσης αντιγόνου 
των αντιγονικών υποδοχέων των λεμφοκυττάρων. 
Με άλλα λόγια, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί κλώ-
νοι λεμφοκυττάρων, και κάθε κλώνος έχει ένα μονα-
δικό αντιγονικό υποδοχέα και συνεπώς, μια μοναδι-
κή αντιγονική ειδικότητα, συμβάλλοντας σε ένα συ-
νολικό ρεπερτόριο που είναι εξαιρετικά ποικιλόμορ-
φο. Η έκφραση των διαφορετικών αντιγονικών υπο-
δοχέων στους διάφορους κλώνους των Τ και Β κυτ-
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Σχήμα 1.2 Εξειδίκευση, μνήμη και η συστολή επίκτητων ανοσοαποκρίσεων. Τα αντιγόνα Χ και Υ προκαλούν την παραγωγή 
διαφόρων αντισωμάτων (ειδικότητα). Η δευτερογενής απόκριση στο αντιγόνο Χ είναι πιο γρήγορη και μεγαλύτερη από την 
πρωτογενή απόκριση (μνήμη). Τα επίπεδα των αντισωμάτων μειώνονται με το χρόνο μετά από κάθε ανοσοποίηση (συστολή, η 
διαδικασία που διατηρεί την ομοιόσταση). Τα ίδια χαρακτηριστικά εμφανίζονται σε ανοσοαποκρίσεις με τη μεσολάβηση Τ 
κυττάρων.


