
Μετά από τη μελέτη του κεφαλαίου θα πρέπει να είστε ικανοί να:
1. Εξηγήσετε πώς η συνάθροιση των υποδοχέων και η τοπική έκκριση ενισχύουν τη σηματοδότηση μέσω μικρών μορίων,

μεταξύ των κυττάρων του ΑΣ.

2. Δώσετε από ένα παράδειγμα για υποδοχέα: προσαρμοστικής ανοσίας, έμφυτης ανοσίας και κυτταροκίνης, στο οποίο η
μία πρωτεϊνική αλυσίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με περισσότερες από μία συμπληρωματικές αλυσίδες,
προκειμένου να μεταβάλλει τη φύση της εξειδίκευσης του προσδέτη.

3. Προσδιορίσετε πού θα περιμένατε να βρείτε υποδοχείς του προσαρμοστικού και του έμφυτου ΑΣ, στα πλαίσια ενός κυτ‐
τάρου και να συσχετίσετε τους προσδέτες και τους υποδοχείς των δύο τύπων κυττάρων του ΑΣ, με τις επαγόμενες ση‐
ματοδοτικές τους οδούς.

4. Σχεδιάσετε και, στη συνέχεια, συγκρίνετε και αντιπαραβάλλετε τα δομικά χαρακτηριστικά των συμπλεγμάτων των Τ‐
και Β‐κυτταρικών υποδοχέων, υποδεικνύοντας την παρουσία ανοσοσφαιρινικών επικρατειών, συνυποδοχέων και μεσο‐
λαβητών της μεταγωγής σήματος.

5. Εξηγήσετε τα κοινά χαρακτηριστικά των σηματοδοτικών οδών που χρησιμοποιούνται από τους υποδοχείς της έμφυτης
ανοσίας, της προσαρμοστικής ανοσίας και των κυτταροκινών.

Αναγνώριση και Απόκριση

Όλα τα κύτταρα σε έναν πολυκύτταρο οργανισμό, πρέπει να
δέχονται και να αποκρίνονται σε σήματα που προέρχονται
από άλλα κύτταρα, ώστε να γνωρίζουν πότε πρέπει να ανα‐
πτυχθούν, να διαιρεθούν, να διαφοροποιηθούν, να συνδε‐
θούν, να διασπαστούν ή να πεθάνουν. Όμως, τα κύτταρα του
ΑΣ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις: (1) πρέπει να αλ‐
ληλεπιδρούν και να εξουδετερώνουν ένα τεράστιο εύρος δυ‐
νητικά επικίνδυνων μολυσματικών οργανισμών και τοξινών

και (2) λόγω της ιδιαίτερα απομονωμένης κατανομής των
ανοσοκυττάρων σε όλα τα άλλα όργανα του σώματος, πρέπει
να είναι σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους σε μεγάλες
αποστάσεις. Σε κάθε τύπο ανοσοδιέγερσης, το ανοσοκύτταρο
πρέπει να προσλαμβάνει ένα μοριακό σήμα μέσω ενός μεμ‐
βρανικού ή ενδοκυτταρικού υποδοχέα και να μεταφράζει την
πρόσληψή του σε μία σημαντική απόκριση, όπως η κυτταρι‐
κή διαίρεση ή η διαφοροποίηση.

Στη φάση διέγερσης (δεξιά), η αλυσίδα IL-2Rα
του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-2 (κίτρινο)
αυξορυθμίζεται σε Τ κύτταρα (μπλε), αυξάνο -
ντας τη συγγένεια του IL-2R για την IL-2. [Ευγε-
νική παραχώρηση R&D Systems, Inc., Minneapolis, MN.]
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτό το Κεφάλαιο, θα κάνουμε μία σύντομη ανασκόπη‐
ση των κοινών χαρακτηριστικών των κυτταρικών υποδοχέων
και θα επισημάνουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι κοινές
ιδιότητες έχουν προσαρμοστεί από το ΑΣ, για την εξειδικευμέ‐
νη χρήση τους. Στη συνέχεια, θα εστιάσουμε στη δομή και τη
λειτουργία των αντιγονικών υποδοχέων της προσαρμοστικής
ανοσίας, των υποδοχέων των Β και Τ κυττάρων (BCRs και
TCRs) και των μορίων με τα οποία αλληλεπιδρούν. Θα μελετή‐
σουμε συνοπτικά τους υποδοχείς της έμφυτης ανοσίας και θα
περιγράψουμε μερικές από τις ιδιότητες που μοιράζονται οι
υποδοχείς αυτοί με τους υποδοχείς της προσαρμοστικής ανο‐
σίας. Η ενότητα του κεφαλαίου που ασχολείται με τους υπο‐
δοχείς, θα ολοκληρωθεί με την ανάλυση των υποδοχέων των
κυτταροκινών και των προσδετών τους και θα παρουσιάσει
μία εξειδικευμένη οικογένεια κυτταροκινών, τις χημειοκίνες, ο
ρόλος των οποίων είναι η διευκόλυνση της μετακίνησης των
ανοσοκυττάρων στις περιοχές όπου είναι απαραίτητα.

Η επόμενη ενότητα θα ασχοληθεί με την έννοια της μεταγω‐
γής σήματος. Μετά την αλληλεπίδραση της σύνδεσης ενός υπο‐
δοχέα με το συγγενικό (αντίστοιχο) προσδέτη του, το αποκρι‐
νόμενο κύτταρο πρέπει να γνωστοποιήσει αυτήν την αλληλεπί‐
δραση σε μέλη μοριακών σηματοδοτικών οδών, τα οποία μπο‐
ρούν να προκαλέσουν την κατάλληλη κυτταρική απόκριση. Αυ‐
τή η διαδικασία αναφέρεται ως μεταγωγή σήματος (signal
transduction) ή σηματοδότηση. Τα τελικά αποτελέσματα των
οδών σηματοδότησης είναι αλλαγές στη συμπεριφορά του
αποκρινόμενου κυττάρου. Οι αλλαγές αυτές, οι οποίες στο σύ‐
νολό τους αντιπροσωπεύουν το αποτέλεσμα της επαφής του
υποδοχέα με τον προσδέτη του, μπορεί να περιλαμβάνουν κά‐
ποιο συνδυασμό κυτταρικής διαίρεσης, διαφοροποίησης, μετα‐
κίνησης, τροποποιημένης μεταβολικής κατάστασης, μεταβολής
στην έκφραση επιφανειακών ή κυτταροπλασματικών μορίων ή
έκκρισης νέων ενώσεων όπως χημειοκινών ή κυτταροκινών.

Η τελευταία ενότητα του κεφαλαίου θα συνοψίσει μερικές
από τις βιολογικές επιπτώσεις της αναγνώρισης από το ΑΣ, προ‐
ετοιμάζοντας τον αναγνώστη για τα κεφάλαια που ακολουθούν.

Γενικές ιδιότητες των ανοσολογικών
αλληλεπιδράσεων υποδοχέα-προσδέτη 
Τα κύτταρα του ΑΣ πρέπει να αναγνωρίζουν συνεχώς και να
αποκρίνονται σε πληθώρα μοριακών σημάτων από το εξωτε‐
ρικό περιβάλλον. Τα κύτταρα αυτά χρησιμοποιούν πολλούς
διαφορετικούς τύπους υποδοχέων για να αναγνωρίζουν προσ‐
δέτες. Οι υποδοχείς αναγνώρισης προτύπου (Pattern Reco‐
gnition Receptors, PRRs) εντοπίζονται σε κύτταρα της έμφυ‐
της ανοσίας (π.χ. μακροφάγα, δενδριτικά κύτταρα, ουδετερό‐
φιλα και άλλα), καθώς και σε κύτταρα της προσαρμοστικής
ανοσίας (Τ και Β κύτταρα) και έχουν επίσης προσδιοριστεί σε
κυτταρικούς τύπους που δεν ανήκουν στο τυπικό ΑΣ, όπως
κύτταρα του νευρικού συστήματος, επιθηλιακά κύτταρα και
άλλα. Αντίθετα, οι αντιγονο‐ειδικοί υποδοχείς των Β κυττά‑
ρων (B‐cell receptors, BCRs) και οι υποδοχείς των Τ κυττά‑
ρων (T‐cell receptors, TCRs) βρίσκονται αποκλειστικά στα Β
και Τ κύτταρα του προσαρμοστικού ΑΣ. Όλα αυτά τα κύτταρα
και πολλά άλλα μπορούν να εκφράσουν κυτταροκίνες, χημει‐
οκίνες και τους υποδοχείς τους, προκειμένου να επικοινωνούν

μεταξύ τους κατά την απόκρισή τους στα αντιγόνα. Καθώς τα
Β και Τ κύτταρα εκφράζουν μόρια ανοσοϋποδοχέων, τόσο του
προσαρμοστικού όσο και του έμφυτου ΑΣ, καθώς και υποδο‐
χείς πολλών κυτταροκινών και χημειοκινών, πρέπει διαρκώς
να ερμηνεύουν πολλαπλά, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, σήματα. Η
ενσωμάτωση αυτών των αλληλεπιδράσεων υποδοχέα‐προσδέ‐
τη, σε κυτταρικό επίπεδο, θα καθορίσει τελικά το βιολογικό
αποτέλεσμα οποιουδήποτε ανοσολογικού ερεθίσματος. 

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ προσδετών και υποδοχέων
του ΑΣ μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύπλοκες. Οι περισσότε‐
ροι φοιτητές είναι εξοικειωμένοι με την έννοια των αλληλεπι‐
δράσεων σύνδεσης ενζύμου‐υποστρώματος. Τέτοιες αλληλε‐
πιδράσεις είναι συνήθως μονοσθενείς (ένα μόριο ενζύμου δε‐
σμεύει ένα μόριο υποστρώματος) και μέτριας συγγένειας και
λίγα μόνον ένζυμα μπορούν να αλληλεπιδράσουν με οποιοδή‐
ποτε υπόστρωμα. Αντίθετα, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αντι‐
γόνων και μορίων των υποδοχέων τους μπορεί να είναι εξαι‐
ρετικά υψηλής συγγένειας και η ποικιλομορφία των υποδοχέ‐
ων που μπορούν και αναγνωρίζουν οποιοδήποτε συγκεκριμέ‐
νο αντιγόνο, είναι αξιοσημείωτη. Επιπλέον, η συγγένεια των
υποδοχέων κυτταροκινών για τη συγγενική τους κυτταροκί‐
νη, καθώς και το επίπεδο έκφρασης και η θέση των υποδοχέ‐
ων στην κυτταρική μεμβράνη, μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα
με την κατάσταση ενεργοποίησης του κυττάρου στο οποίο
εκφράζονται (βλέπε Εικόνα Εισαγωγής Κεφαλαίου).

Η σύνδεση υποδοχέα-προσδέτη πραγματοποιείται μέσω
πολλαπλών μη ομοιοπολικών δεσμών
Ένα μόριο υποδοχέα δεσμεύει τον προσδέτη του με τους ίδιους
τύπους μη ομοιοπολικών χημικών δεσμών που χρησιμοποιούν
τα ένζυμα για να δεσμευθούν στα υποστρώματά τους. Αυτοί
περιλαμβάνουν: δεσμούς υδρογόνου και ιοντικούς δεσμούς, κα‐
θώς και τις υδρόφοβες και van der Waals αλληλεπιδράσεις. Το
κλειδί για τη βασική αλληλεπίδραση υποδοχέα‐προσδέτη είναι
ότι το άθροισμα των αλληλεπιδράσεων σύνδεσης συγκρατεί τις
δύο επιφάνειες που αλληλεπιδρούν μέσω επαρκούς ενέργειας
δέσμευσης και για επαρκή χρόνο, ώστε να επιτρέπεται η λήψη
ενός μοριακού σήματος από το κύτταρο, γεγονός που υποδη‐
λώνει ότι ο υποδοχέας έχει δεσμεύσει τον αντίστοιχο προσδέτη
του. Επειδή αυτές οι μη ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις είναι
ασθενείς, απαιτούνται πολλές τέτοιες αλληλεπιδράσεις ώστε
να σχηματιστεί μία διασύνδεση υποδοχέα‐προσδέτη με βιολο‐
γική σημασία. Επιπλέον, καθώς κάθε μία από αυτές τις μη ομοι‐
οπολικές αλληλεπιδράσεις λειτουργεί μόνο σε πολύ μικρή από‐
σταση (γενικά, περίπου 1 Å δηλαδή 10‐10 μέτρα), η αλληλεπί‐
δραση υποδοχέα‐προσδέτη υψηλής συγγένειας, εξαρτάται από
την πολύ στενή “εφαρμογή” ή βαθμό συμπληρωματικότητας,
ανάμεσα στον υποδοχέα και τον προσδέτη (Εικόνα 3‑1).

• Πολλαπλοί μη ομοιοπολικοί δεσμοί επιτρέπουν τις αλληλε-
πιδράσεις υποδοχέα-προσδέτη ώστε να αποκτήσουν
επαρκή ενέργεια σύνδεσης και χρόνο αλληλεπίδρασης και
να ενεργοποιήσουν μία μοριακή απόκριση.

Κεντρική ιδέα
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Πώς περιγράφουμε την ισχύ των αλληλεπιδράσεων
υποδοχέα-προσδέτη;
Μπορούμε να περιγράψουμε την ισχύ της αλληλεπίδρασης
σύνδεσης μεταξύ μίας θέσης πρόσδεσης ενός υποδοχέα S και
ενός προσδέτη L, με την ακόλουθη εξίσωση:

(ΕΞΙΣΩΣΗ 3-1)

όπου Kd, η σταθερά διάστασης (dissociation constant) της
αντίδρασης, ορίζει τη σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης του
ζεύγους υποδοχέα‐προσδέτη, [SL] και των συγκεντρώσεων
των ελεύθερων θέσεων του υποδοχέα, [S] και του ελεύθερου
προσδέτη, [L]. Οι μονάδες της σταθεράς διάστασης αντιστοι‐
χούν σε γραμμομοριακότητα (molarity, Μ). Όσο χαμηλότερη
είναι η Kd, τόσο υψηλότερη είναι η συγγένεια της αλληλεπίδρα‑
σης. Σημειώστε ότι όταν το 50% των θέσεων πρόσδεσης είναι
κατειλημμένες, τότε [SL] = [S] και η Kd = η συγκέντρωση του
ελεύθερου προσδέτη.

Για λόγους σύγκρισης, είναι χρήσιμο να έχουμε υπόψη μας
ότι οι τιμές Kd πολλών αλληλεπιδράσεων ενζύμου‐υποστρώ‐
ματος κυμαίνονται σε εύρος τιμών 10‐3‐10‐5 Μ, τιμές ανάλο‐
γες με τις τιμές Kd των μάλλον χαμηλής συγγένειας αλληλεπι‐

δράσεων αντιγόνου‐αντισώματος, στην αρχή της ανοσοαπό‐
κρισης. Ωστόσο, εφόσον τα γονίδια του αντισώματος που εκ‐
φράζονται στην αρχική αντιγονική διέγερση μεταλλάσσονται
και επιλέγονται κατά τη διάρκεια της ανοσοαπόκρισης, οι με‐
ταγενέστερες στην ανοσοαπόκριση αλληλεπιδράσεις αντιγό‐
νου‐αντισώματος, μπορεί να έχουν Kd με τιμή ιδιαίτερα χαμη‐
λή, ίση με 10‐12 Μ. Αυτή είναι μία εξαιρετικά ισχυρή αλληλεπί‐
δραση. Ακόμη και αν η συγκέντρωση αντιγόνου είναι τόσο
χαμηλή, ίση ακόμη και με 10‐12 Μ, τα μισά μόρια του αντιγό‐
νου θα δεσμευθούν στον υποδοχέα. Πρόσφατη μελέτη, με
υποδοχείς τύπου Toll, τοποθετεί την Kd της αλληλεπίδρασης
αυτών των υποδοχέων με τους αντίστοιχους προσδέτες τους,
σε εύρος τιμών από 10‐7 έως 10‐8 Μ.

Η συγγένεια των αλληλεπιδράσεων υποδοχέα‐προσδέτη
μπορεί να μετρηθεί με ισορροπία διαπίδυσης ή με συντονισμό
επιφανειακών πλασμονίων. Και οι δύο αυτές μέθοδοι περι‐
γράφονται στο Κεφάλαιο 20.

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ υποδοχέων και προσδετών
μπορεί να είναι πολυσθενείς
Πολλοί βιολογικοί υποδοχείς, περιλαμβανομένων των BCRs,
έχουν περισσότερες από μία θέσεις δέσμευσης του προσδέτη
ανά μόριο και γι’ αυτό χαρακτηρίζονται ως πολυσθενείς
(multivalent). Όταν και οι υποδοχείς και οι προσδέτες είναι
πολυσθενείς, όπως συμβαίνει όταν ένας δισθενής BCR συνδέ‐
εται με δύο πανομοιότυπους προσδέτες σε μία βακτηριακή
επιφάνεια, η συνολική αλληλεπίδραση δέσμευσης είναι αξιο‐
σημείωτα ισχυρότερη από αυτή μεταξύ πανομοιότυπων, αλ‐
λά μονοσθενών υποδοχέων και προσδετών. (Ας σημειωθεί,
ωστόσο, ότι η ισχύς δέσμευσης μέσω δύο πανομοιότυπων θέ‐
σεων σε ένα μόριο υποδοχέα, με δύο πανομοιότυπους προσ‐
δέτες στο ίδιο κύτταρο, μπορεί να είναι ελαφρώς μικρότερη
από το διπλάσιο της ισχύος δέσμευσης μέσω μίας μόνο θέσης
υποδοχέα. Αυτό συμβαίνει, επειδή η δισθενής σύνδεση μπορεί
να επηρεάσει τη γεωμετρία του υποδοχέα ή του προσδέτη
και κατά συνέπεια να παρέμβει στη “ζεύξη” των μεμονωμέ‐
νων αλληλεπιδράσεων.)

Ένα μεγάλο μέρος του οφέλους της πολυσθενικότητας
προκύπτει από το γεγονός ότι οι μη ομοιοπολικές αλληλεπι‐
δράσεις δέσμευσης είναι αντιστρεπτές. Ο προσδέτης ξοδεύει
μέρος του χρόνου του δεσμευόμενος στον υποδοχέα και μέρος
του χρόνου του σε μία μη δεσμευμένη, ή “κλειστή, μη διαθέσι‐
μη” κατάσταση. Όταν εμπλέκονται περισσότερες από μία θέ‐
σεις πρόσδεσης, είναι λιγότερο πιθανόν όλες οι θέσεις του υπο‐
δοχέα να βρίσκονται ταυτόχρονα στην “κλειστή” κατάσταση
και επομένως ο υποδοχέας να απελευθερώσει τον προσδέτη.
Συγκρίνετε τη μονοσθενή αλληλεπίδραση στην Εικόνα 3‑2α,
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EΙΚΟΝΑ 3‑1 | Η σύνδεση υποδοχέα-προσδέτη υπακούει στους κα-
νόνες της χημείας. Οι υποδοχείς δεσμεύουν προσδέτες χρησιμοποι-
ώντας το πλήρες εύρος αλληλεπιδράσεων μέσω μη ομοιοπολικών δε-
σμών, περιλαμβανομένων των ιοντικών και των δεσμών υδρογόνου,
αλλά και των υδρόφοβων και van der Waals αλληλεπιδράσεων. Προ-
κειμένου να πραγματοποιηθεί η σηματοδότηση, οι δεσμοί θα πρέπει
να έχουν επαρκή ισχύ για να συγκρατήσουν τον προσδέτη και τον
υποδοχέα σε εγγύτητα και για αρκετό χρόνο, ώστε να ξεκινήσουν τα
καταρροϊκά γεγονότα. Στη σηματοδότηση των Β και Τ κυττάρων, οι
αλληλεπιδράσεις ενεργοποίησης απαιτούν, επίσης, συνάθροιση των
υποδοχέων. Σε υδατικό περιβάλλον, οι μη ομοιοπολικές αλληλεπι-
δράσεις είναι ασθενείς και εξαρτώνται από τη στενή συμπληρωματι-
κότητα των σχημάτων υποδοχέα και προσδέτη.

• H σταθερά διάστασης, Kd, παρέχει μία ποσοτική εκτίμηση
της ισχύος δέσμευσης του προσδέτη. Όσο χαμηλότερη εί-
ναι η Kd, τόσο μεγαλύτερη είναι η συγγένεια της αλληλεπί-
δρασης. Όταν η συγκέντρωση του ελεύθερου προσδέτη εί-
ναι ίση με την Kd, το 50% του προσδέτη είναι δεσμευμένο
στον υποδοχέα.

Κεντρικές ιδέες
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με τη δισθενή αλληλεπίδραση στην Εικόνα 3‐2β. Ο όρος συνά‑
φεια (avidity) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη συνολική
ισχύ όλων των αλληλεπιδράσεων δέσμευσης που πραγματο‐
ποιούνται κατά τη διάρκεια μίας πολυσθενούς σύνδεσης. 

Εξαιτίας της ρευστής φύσης της κυτταρικής μεμβράνης, οι
περισσότεροι μεμβρανικοί αντιγονικοί υποδοχείς λειτουρ‐
γούν με πολυσθενή τρόπο, ακόμη και αν τα μεμονωμένα μό‐
ρια του υποδοχέα είναι μονοσθενή από τη φύση τους. Η Εικό‑
να 3‑3 παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ένα πολυσθενές
αντιγόνο, αλληλεπιδρώντας αντιστρεπτά με ένα μεμβρανικό
υποδοχέα, σταθεροποιεί σταδιακά, όλο και μεγαλύτερες σε
μέγεθος συναθροίσεις του υποδοχέα στην κυτταρική μεμβρά‐
νη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, καθώς δημιουργούνται
μία ή δύο σταθερές συνδέσεις, άλλοι υποδοχείς που διαχέο ‐
νται τυχαία στο ρευστό περιβάλλον της κυτταρικής μεμβρά‐
νης, παγιδεύονται και συναθροίζονται, αυξάνοντας αναλογι‐
κά το μέγεθος της συστοιχίας τους. Όπως θα μάθουμε σύντο‐
μα, αυτές οι συναθροίσεις υποδοχέων διευκολύνουν τις ενδο‐
μοριακές αλληλεπιδράσεις στην κυτταροπλασματική πλευρά
της συστοιχίας, που οδηγούν στη διέλευση σημάτων ενεργο‐
ποίησης των κυττάρων προς τον πυρήνα.

Η συνδυαστική έκφραση πρωτεϊνικών αλυσίδων μπορεί
να αυξήσει την ποικιλομορφία στη δέσμευση ενός
προσδέτη
Οι ανοσοϋποδοχείς πρέπει να δεσμεύουν ένα τεράστιο εύρος
αντιγόνων και σηματοδοτικών μορίων και το ΑΣ έχει ανα‐
πτύξει έναν εντυπωσιακό αριθμό στρατηγικών για να το επι‐
τύχει, με τους περιορισμούς βέβαια του περιορισμένου αριθ‐
μού κωδικοποιητικών αλληλουχιών για υποδοχείς στο DNA
του οργανισμού. Μία από αυτές τις στρατηγικές περιλαμβά‐
νει την επαναχρησιμοποίηση μίας μόνον πρωτεϊνικής αλυσί‐
δας σε συνδυασμό με πολλές άλλες, προκειμένου να προκύ‐
ψει ποικιλία διαφορετικών θέσεων δέσμευσης.

Μερικοί υποδοχείς κυτταροκινών αποτελούνται από δύο
πρωτεϊνικές αλυσίδες και, στις περισσότερες περιπτώσεις,
και οι δύο αυτές αλυσίδες συγκροτούν τη θέση δέσμευσης
του προσδέτη. Για παράδειγμα, τρεις διαφορετικές α αλυσί‐
δες του υποδοχέα κυτταροκινών τάξης 1, συνδέονται με την
ίδια β αλυσίδα, για να σχηματίσουν υποδοχείς για τις ιντερ‐
λευκίνες 3 και 5 (IL‐3 και IL‐5) και τον παράγοντα διέγερσης
σχηματισμού αποικιών κοκκιοκυττάρων‐μακροφάγων (GM‐
CSF), αντίστοιχα (βλέπε Εικόνα 3‑4). Καθώς η τρισδιάστατη
διαμόρφωση της θέσης δέσμευσης του προσδέτη εξαρτάται
από τον τρόπο με τον οποίο οι δύο αλυσίδες αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους, αυτό σημαίνει ότι η αλυσίδα β μπορεί να προσ‐
δέσει πολλαπλές κυτταροκίνες, ανάλογα με την α αλυσίδα με
την οποία συνδυάζεται. Τα μέλη της οικογένειας υποδοχέων
της IL‐17 χρησιμοποιούν παρόμοια στρατηγική για να δε‐
σμεύσουν πολλαπλούς προσδέτες, χρησιμοποιώντας περιορι‐
σμένο αριθμό γονιδιακών προϊόντων.

Μία ανάλογη στρατηγική υιοθετείται από τους BCRs και
TCRs της προσαρμοστικής ανοσίας, καθώς και από τους υπο‐
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EΙΚΟΝΑ 3‑2 | Μονοσθενής και δισθενής (ή πολυσθενής) σύνδεση.
α Ένας μονοσθενής υποδοχέας προσεγγίζει ένα πολυσθενές αντιγό-
νο. Ο υποδοχέας βρίσκεται σε ισορροπία με τον προσδέτη του, που
αντιπροσωπεύεται εδώ ως ένας κόκκινος κύκλος. Για κάποιο χρονικό
διάστημα ο υποδοχέας είναι δεσμευμένος (η δέσμευση επιτελείται
στην κατάσταση “ανοικτή ή διαθέσιμη”) και για ένα άλλο χρονικό διά-
στημα είναι μη δεσμευμένος (η δέσμευση βρίσκεται στην κατάσταση
“κλειστή ή μη διαθέσιμη”). Ο λόγος του χρονικού διαστήματος στην
“ανοικτή” προς το χρονικό διάστημα στην “κλειστή” κατάσταση, κα-
θορίζει τη συγγένεια της αλληλεπίδρασης υποδοχέα-προσδέτη και
σχετίζεται με την ισχύ του αθροίσματος των αλληλεπιδράσεων μη
ομοιοπολικής δέσμευσης, μεταξύ του υποδοχέα και του προσδέτη.
β Η ύπαρξη της δισθενούς ή πολυσθενούς δέσμευσης εξασφαλίζει
ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο μορίων (ή των δύο κυττάρων),
όταν μία θέση απελευθερώνει στιγμιαία τον προσδέτη, δεν χάνεται,
όπως συμβαίνει με τη μονοσθενή σύνδεση. 

EΙΚΟΝΑ 3‑3 | Οι υποδοχείς στην κυτταρική επιφάνεια συναθροί-
ζονται καθώς δεσμεύουν πολυσθενή αντιγόνα. α Υποδοχείς στην
κυτταρική επιφάνεια έρχονται σε επαφή με προσδέτες σε μία πολυ-
σθενή συστοιχία, όπως για παράδειγμα στην επιφάνεια ενός βακτη-
ριακού κυττάρου. β Οι υποδοχείς μεταναστεύουν στο επίπεδο της
μεμβράνης προκειμένου να σχηματίσουν συναθροίσεις κατειλημμέ-
νων υποδοχέων.

• Οι πολυσθενείς αλληλεπιδράσεις δέσμευσης έχουν αυξημέ-
νη συνάφεια συγκριτικά με τις μονοσθενείς, οδηγώντας σε
αυξημένο χρόνο παραμονής του προσδέτη στον υποδοχέα.

• Ακόμη και οι μονοσθενείς υποδοχείς μπορούν να σχηματί-
σουν πολυσθενείς συναθροίσεις (συστοιχίες) όταν αλληλε-
πιδρούν με έναν πολυσθενή μεμβρανικό προσδέτη.
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δοχείς τύπου Toll (TLRs) της έμφυτης ανοσίας όταν δε‐
σμεύουν αντιγόνα. Μέλη και των τριών αυτών οικογενειών
υποδοχέων αποτελούνται από δύο πρωτεϊνικές αλυσίδες ανά
μόριο υποδοχέα. Στην περίπτωση του BCR, οι δύο αλυσίδες
ονομάζονται βαριά (H) και ελαφριά (L) αλυσίδα. Και οι δύο
αλυσίδες έρχονται σε επαφή με το αντιγόνο και συνεπώς
συμβάλλουν στην αντιγονική εξειδίκευση. Μία παρόμοια ποι‐
κιλομορφία θέσεων δέσμευσης αντιγόνων μπορεί να δημι‐
ουργηθεί από ζεύγη TCR αλυσίδων ή μονομερών TLR.

Τα γονίδια των υποδοχέων της προσαρμοστικής ανοσίας
υποβάλλονται σε αναδιάταξη στα λεμφοκύτταρα
Μέχρι τώρα, δεν έχουμε αναφερθεί στις εντυπωσιακές διαφο‐
ρές, ως προς την έκταση, της ποικιλομορφίας των υποδοχέων
ανάμεσα στα συστήματα της έμφυτης και της προσαρμοστι‐
κής ανοσίας. Θα περιγράψουμε λεπτομερώς αυτούς τους δύο
τύπους συστημάτων υποδοχέων στα Κεφάλαια 4 και 6, αντί‐
στοιχα. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι, ενώ ο
αριθμός όλων των τύπων υποδοχέων της έμφυτης ανοσίας
δεν ξεπερνά το 100 ή ίσως και λιγότερο, οι αριθμοί για κάθε
έναν από τους δύο τύπους υποδοχέων της προσαρμοστικής
ανοσίας, BCRs και TCRs, ανέρχονται σε δισεκατομμύρια. 

Η μεγάλη ποικιλομορφία των θέσεων δέσμευσης του αντι‐
γόνου που εκφράζεται στους υποδοχείς της προσαρμοστικής
ανοσίας, προκύπτει από τους μοναδικούς τρόπους με τους
οποίους κωδικοποιούνται οι υποδοχείς των Τ και Β κυττάρων
στο γονιδίωμα. Οι αλληλουχίες DΝΑ που καθορίζουν τις θέσεις
δέσμευσης αντιγόνου στις πρωτεϊνικές αλυσίδες των BCR και
TCR, κωδικοποιούνται σε μικρά τμήματα του DΝΑ της σπερ‐
ματικής σειράς. Αυτά τα τμήματα στη συνέχεια συρράπτονται,
σε τυχαίους συνδυασμούς, σε κάθε διαφορετικό Β ή Τ κύττα‐
ρο. Μία χρήσιμη παρομοίωση ώστε να κατανοήσει κάποιος
τον τρόπο δημιουργίας του γονιδίου που κωδικοποιεί ολόκλη‐
ρη τη θέση δέσμευσης ενός αντιγόνου, είναι η κατάρτιση ενός
πλήρους γεύματος, μέσω της επιλογής ενός πιάτου από κάθε
τμήμα του μενού και ο συνδυασμός όλων αυτών μαζί. 

Επομένως, η ποικιλομορφία των υποδοχέων της προσαρ‐
μοστικής ανοσίας προκύπτει από τους τυχαίους συνδυα‐
σμούς πρωτεϊνικών αλυσίδων (βαριών και ελαφριών αλυσί‐
δων) και τους τυχαίους συνδυασμούς γονιδιακών τμημάτων,
τα οποία κωδικοποιούν κάθε αλυσίδα. Αυτά τα τμήματα DNA
συρράπτονται μεταξύ τους μέσω ανασυνδυασμού, με διαφο‐
ρετικούς συνδυασμούς σε κάθε κύτταρο, για να δημιουργη‐
θούν μοναδικές αλληλουχίες που κωδικοποιούν κάθε βαριά ή
ελαφριά αλυσίδα. Πρόσθετη ποικιλομορφία στα σημεία συρ‐
ραφής δημιουργείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανα‐
συνδυασμού του DNA. Μία παρόμοια διαδικασία δημιουργεί
ώριμα TCR και BCR γονίδια, ένας μηχανισμός που περιγράφε‐
ται πλήρως στο Κεφάλαιο 6. Προς το παρόν, είναι σημαντικό
να αντιληφθούμε ότι ο αξιοσημείωτος βαθμός ποικιλομορ‐
φίας των υποδοχέων της προσαρμοστικής ανοσίας, παράγε‐
ται εν μέρει από γεγονότα ανασυνδυασμού στο επίπεδο του
DNA (Σημειώστε: αυτό δεν είναι η συρραφή του RNA!), οι λε‐
πτομέρειες των οποίων είναι διαφορετικές για κάθε κύτταρο
του προσαρμοστικού κλάδου του ΑΣ!

Τα επίπεδα της έκφρασης υποδοχέα και προσδέτη
μπορεί να ποικίλλουν κατά τη διάρκεια μιας
ανοσοαπόκρισης
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της μοριακής
λογικής των ανοσοαποκρίσεων είναι ότι το επίπεδο έκφρα‐
σης πολλών υποδοχέων στην κυτταρική επιφάνεια, συνδέε‐
ται άμεσα με την κατάσταση ενεργοποίησης του κυττάρου.
Ένα πολύ σαφές παράδειγμα αυτού του φαινομένου αποτε‐
λεί ο υποδοχέας της IL‐2, η οποία ήταν μία από τις πρώτες
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EΙΚΟΝΑ 3‑4 | Ο συνδυασμός μίας αλυσίδας υποδοχέα με διαφο-
ρετικούς εταίρους επιτρέπει την αυξημένη ποικιλομορφία και
συγγένεια των υποδοχέων, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για
νέα γενετική πληροφορία. Σχηματική απεικόνιση των υποδοχέων
χαμηλής και υψηλής συγγένειας για τις κυτταροκίνες τάξης 1, τις
 ιντερλευκίνες 3 και 5 (IL-3 και IL-5) και τον παράγοντα διέγερσης σχη-
ματισμού αποικιών κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων (GM-CSF). Οι α
υπομονάδες του υποδοχέα κυτταροκινών διαθέτουν χαμηλής συγγέ-
νειας ικανότητα δέσμευσης και δεν μπορούν να μετάγουν το σήμα
ενεργοποίησης από την κυτταροκίνη στο εσωτερικό του κυττάρου. Η
μη ομοιοπολική σύνδεση κάθε υπομονάδας με μία κοινή β υπομονά-
δα, οδηγεί στο σχηματισμό ενός διμερούς υποδοχέα υψηλής συγγέ-
νειας, ο οποίος μπορεί να μετάγει το σήμα διαμέσου της μεμβράνης,
μόλις προσδεθεί η κυτταροκίνη.

• Χρησιμοποιώντας διαφορετικούς συνδυασμούς πρωτεϊνι-
κών αλυσίδων, το ΑΣ μπορεί να αυξήσει την ποικιλομορφία
των διαφορετικών θέσεων δέσμευσης των υποδοχέων.

Κεντρική ιδέα

• Ο αριθμός των διαφορετικών υποδοχέων στο προσαρμο-
στικό ΑΣ είναι εντυπωσιακά μεγάλος και ανέρχεται σε δισε-
κατομμύρια, σε σύγκριση με το ρεπερτόριο των υποδοχέ-
ων του έμφυτου ΑΣ που αριθμεί περίπου 100.

• Η ποικιλομορφία στο ρεπερτόριο των υποδοχέων της προ-
σαρμοστικής ανοσίας επιτυγχάνεται με τη μοναδική στρα-
τηγική του ανασυνδυασμού μεταξύ αλληλουχιών DNA που
κωδικοποιούν μικρά τμήματα των αλυσίδων τους, τα οποία
ανασυνδυάζονται με διαφορετικούς τρόπους στα επιμέ-
ρους κύτταρα.
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κυτταροκίνες που ανακαλύφθηκαν και η οποία παρέχει ένα
κρίσιμο σήμα στα λεμφοκύτταρα, για την έναρξη του πολλα‐
πλασιασμού και της διαφοροποίησής τους.

Τα περισσότερα λεμφοκύτταρα σε κατάσταση ηρεμίας
(δηλαδή μη ενεργοποιημένα από αντιγόνο) εκφράζουν μία
ετεροδιμερή (δύο αλυσίδων), ενδιάμεσης συγγένειας, μορφή
του υποδοχέα της IL‐2, τον IL‐2Rβγ. Η συγγένεια της μορφής
IL‐2Rβγ του υποδοχέα είναι πολύ χαμηλή ώστε να της επιτρέ‐
ψει να δεσμεύσει την IL‐2 σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις
της κυτταροκίνης. Όμως, μόλις ενεργοποιηθεί το λεμφοκύτ‐
ταρο, λόγω δέσμευσης του αντιγόνου μέσω του BCR ή του
TCR, το σήμα από τον υποδοχέα όπου προσδέθηκε το αντιγό‐
νο, προκαλεί αύξηση στην έκφραση της τρίτης αλυσίδας (IL‐
2Rα) του υποδοχέα, η οποία στη συνέχεια συνδυάζεται με τις
άλλες δύο στην κυτταρική επιφάνεια (Εικόνα 3‑5 και Φωτο‐
γραφία Εισαγωγής Κεφαλαίου).

Η προσθήκη αυτής της τρίτης αλυσίδας μετατρέπει τη
μορφή ενδιάμεσης συγγένειας του υποδοχέα της IL‐2, σε
μορφή υψηλής συγγένειας, ικανή να αποκρίνεται στα επί‐
πεδα της κυτταροκίνης στα λεμφικά όργανα. Η λειτουργική
συνέπεια αυτού είναι ότι μόνον όσα λεμφοκύτταρα έχουν
ήδη ενεργοποιηθεί μέσω της πρόσδεσης του αντιγόνου δια‑
θέτουν υποδοχείς κυτταροκινών με επαρκώς υψηλή συγγέ‑
νεια ώστε να αποκρίνονται σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις
IL‑2. Με αυτόν τον τρόπο, το ΑΣ εξοικονομεί ενέργεια και
αποτρέπει την τυχαία έναρξη της ανοσοαπόκρισης σε ένα
άσχετο αντιγόνο.

Η έκφραση ορισμένων αντιγονικών υποδοχέων μεταβάλ‐
λεται, επίσης, κατά την ενεργοποίηση των κυττάρων. Θα δού‐
με ότι τα Β κύτταρα εκφράζουν δύο τύπους ανοσοσφαιρινι‐
κών υποδοχέων στις κυτταρικές τους μεμβράνες, IgM και IgD,
που διαφέρουν στις αλληλουχίες αμινοξέων των περιοχών
που δεν δεσμεύουν αντιγόνο. Κατά την ενεργοποίηση των
κυττάρων, η έκφραση της IgD μειώνεται δραματικά, ενώ η
έκφραση της IgM παραμένει σταθερή. Μερικοί υποδοχείς της
έμφυτης ανοσίας αυξάνουν, επίσης, τα πρότυπα έκφρασής
τους κατά την ενεργοποίηση των κυττάρων.

Οι τοπικές συγκεντρώσεις των προσδετών μπορεί να είναι
εξαιρετικά υψηλές κατά τη διάρκεια αλληλεπιδράσεων
κυττάρου με κύτταρο
Όταν εξετάζεται η ισχύς των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των
υποδοχέων και των προσδετών τους, είναι σημαντικό να λαμ‐
βάνεται υπόψη και το ανατομικό περιβάλλον στο οποίο συμ‐
βαίνουν. Αυτή η θεώρηση γίνεται ιδιαίτερα σημαντική στο
πλαίσιο του προσαρμοστικού ΑΣ, όπου τα κύτταρα μεταβάλ‐
λουν τις θέσεις τους και τους εταίρους στους οποίους προσδέ‐
νονται, πολλές φορές κατά τη διάρκεια της επαγωγής και της
έκφρασης της ανοσοαπόκρισης. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια
της ενεργοποίησης ενός βοηθητικού Τ (ΤΗ) κυττάρου, το ΤΗ

κύτταρο και ένα αντιγονοπαρουσιαστικό, δενδριτικό κύτταρο
μπορούν να παραμείνουν σε σύζευγμα για 12 ώρες ή περισσό‐
τερο (βλέπε Εικόνα 14‐17). Κατά τη διάρκεια αυτού του χρό‐
νου, τα δύο κύτταρα ανταλλάσσουν σήματα κυτταροκινών.

Η δέσμευση του Τ κυττάρου στο δενδριτικό κύτταρο επάγει
την αναδιάταξη του κέντρου οργάνωσης των μικροσωληνίσκων
του δενδριτικού κυττάρου. Αυτό, με τη σειρά του, επάγει ανα‐
διάταξη των εκκριτικών οργανιδίων που περιέχουν κυτταροκί‐
νη (το σώμα του συστήματος Golgi και τα εκκριτικά κυστίδια)
στο κυτταρόπλασμα των δενδριτικών κυττάρων, με τέτοιο τρό‐
πο, ώστε η κυτταροκίνη να απελευθερώνεται απευθείας στην
επιφάνεια ανάμεσα στα δύο κύτταρα, πριν αρχίσει να διαχέεται
στο υγρό που περιβάλλει τον ιστό (Εικόνα 3‑6). Στην αλληλεπί‐
δραση Τ και δενδριτικού κυττάρου, η ενεργοποίηση είναι αμοι‐
βαία και κατά τη διάρκεια των 12 ωρών επαφής, το Τ κύτταρο
θα αναδιατάξει επίσης τον εκκριτικό του μηχανισμό και θα απε‐
λευθερώσει κυτταροκίνες απευθείας σε αυτήν τη διακυτταρική
σύναψη, ενεργοποιώντας περαιτέρω το δενδριτικό κύτταρο.
Ένα ενεργοποιημένο ΤΗ κύτταρο μπορεί τότε να διαχωριστεί
από το δενδριτικό κύτταρο και να εμπλακεί σε μία παρόμοια αλ‐
ληλεπίδραση με ένα Β ή ένα ΤC κύτταρο, αναδιατάσσοντας ξανά
τον εκκριτικό του μηχανισμό, έτσι ώστε να απελευθερώσει κυτ‐
ταροκίνες απευθείας στη νέα διακυτταρική σύναψη.

Αυτές οι διασυνδέσεις, κυττάρου με κύτταρο, είναι κοινές
στις ανοσοαποκρίσεις, όπου η τοπική συγκέντρωση κυτταρο‐
κινών στη διακυτταρική επαφή μπορεί να είναι εξαιρετικά
υψηλή, πολύ υψηλότερη από ό,τι στα υγρά των ιστών. Αυτή η
συγκέντρωση διεγερτικών κυτταροκινών στη σύναψη μετα‐
ξύ κυττάρων αποτελεί σημαντικό μηχανισμό για τη εξασφά‐
λιση της αποτελεσματικής και ακριβούς διανομής τους.
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EΙΚΟΝΑ 3‑5 | Σύγκριση των τριών μορφών του υποδοχέα της IL-2.
Η μεταγωγή σήματος μεσολαβείται από τις β και γc αλυσίδες, αλλά
για τη δέσμευση της IL-2 με υψηλή συγγένεια, απαιτούνται και οι τρεις
αλυσίδες. Οι σταθερές διάστασης αντανακλούν την αυξημένη συγγέ-
νεια του IL-2R τριών αλυσίδων για την IL-2.

• Τα πρότυπα έκφρασης των υποδοχέων μπορεί να αλλάξουν
όταν ενεργοποιείται ένα κύτταρο, περιορίζοντας ή ενι-
σχύοντας την ικανότητά του να αποκρίνεται σε συγκεκριμέ-
να σήματα.

Κεντρική ιδέα

• Οι αλληλεπιδράσεις κυττάρου με κύτταρο επιτρέπουν την
κατευθυνόμενη απελευθέρωση προσδετών, δημιουργώ -
ντας υψηλές τοπικές συγκεντρώσεις και αυξάνοντας την
ισχύ του σήματος.

Κεντρική ιδέα
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Πολλοί ανοσοϋποδοχείς διαθέτουν ανοσοσφαιρινικές
επικράτειες
Υπάρχουν λίγες μακρομοριακές δομές στη βιολογία, για τις
οποίες η σχέση μεταξύ δομής και λειτουργίας είναι τόσο σα‐
φής, όσο αυτή στην ανοσοσφαιρινική (Ig) επικράτεια. Αν και
αρχικά είχε περιγραφεί ως μία επαναλαμβανόμενη μονάδα
στα εκκρινόμενα μόρια αντισώματος (ανοσοσφαιρίνη), η επι‐
κράτεια αυτή έχει χαρακτηριστεί έκτοτε σε μεγάλο αριθμό
μορίων που εμπλέκονται σε λειτουργίες αναγνώρισης και
προσκόλλησης (Εικόνα 3‑7).

Σε κάθε Ig επικράτεια, πολλοί β κλώνοι είναι παράλληλα
διατεταγμένοι ώστε να σχηματίσουν ζεύγη β πτυχωτών φύλ‐
λων. Κατά μήκος της αμινοξικής αλληλουχίας κάθε β κλώνου,
τα υδρόφοβα και υδρόφιλα αμινοξέα εναλλάσσονται, έτσι
ώστε τα υδρόφοβα αμινοξέα στο ένα φύλλο να προσανατολί‐
ζονται έναντι των αντίστοιχών τους στο αντίθετο φύλλο και τα
υδρόφιλα να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. Έτσι, τα δύο β
φύλλα σχηματίζουν ένα εξαιρετικά σταθερό “υδρόφοβο σάν‐
τουιτς” (βλέπε Εικόνα 3‑8), στο οποίο κάθε επικράτεια σταθε‐
ροποιείται με υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φύλλων,
με την πρωτεΐνη στο σύνολό της να είναι ιδιαίτερα διαλυτή.

Οι περισσότερες Ig επικράτειες περιέχουν περίπου 110
αμινοξέα και κάθε β φύλλο περιέχει 3‐6 κλώνους. Το ζευγά‐
ρωμα των β φύλλων μέσα σε κάθε επικράτεια σταθεροποιεί‐
ται με ενδο‐αλυσιδικούς δισουλφιδικούς δεσμούς. Οι γειτονι‐
κές επικράτειες συνδέονται μεταξύ τους με προέκταση μίας
χαλαρά δομημένης πολυπεπτιδικής αλυσίδας.

Πώς, λοιπόν, αυτή η δομή επικράτειας διευκολύνει τις λει‐
τουργίες αναγνώρισης των πολλών πρωτεϊνών που τη διαθέ‐
τουν; Στα άκρα κάθε β φύλλου, οι πιο χαλαρά αναδιπλωμένες
πολυπεπτιδικές περιοχές (θηλιές) συνδέουν ένα β κλώνο με
τον επόμενο. Αυτές οι θηλιές μπορούν να φιλοξενήσουν ποι‐
κιλία, ως προς το μήκος και τη δομή, πρωτεϊνικών αλληλου‐
χιών, χωρίς να διαταράξουν το συνολικό κορμό του μορίου.
Για παράδειγμα, στον BCR, τα τμήματα του μορίου που έρ‐

χονται σε επαφή με το αντιγόνο, οι συμπληρωματικές κα‑
θοριστικές περιοχές (complementarity‐determining re‐
gions, CDRs), εντοπίζονται σε αυτές τις θηλιές και επισημαί‐
νονται με κόκκινο χρώμα στην Εικόνα 3‐8. Είναι σαφές ότι οι
CDRs μπορούν να υιοθετήσουν ένα πλήθος διαμορφώσεων
χωρίς να διαταράξουν το βασικό δομικό πλαίσο “β–σάν‐
τουϊτς” του μορίου.

Σε άλλες πρωτεΐνες, όπως εκείνες που παρατίθενται στην
Εικόνα 3‐7, το ίδιο δομικό πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και για την υποστήριξη θηλιών που περιέχουν αμινοξέα ση‐
μαντικά για την κυτταρική προσκόλληση ή λειτουργούν ως
συνυποδοχείς. Αυτές οι ιδιότητες εξηγούν γιατί η Ig επικρά‐
τεια εντοπίζεται σε τόσες πολλές πρωτεΐνες που διαθέτουν
λειτουργίες αναγνώρισης ή προσκόλλησης. Μαζί, αυτές οι δο‐
μικά συγγενείς πρωτεΐνες αποτελούν την υπεροικογένεια
των ανοσοσφαιρινών (immunoglobulin superfamily). Ο
όρος αυτός χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει πρωτεΐνες
προερχόμενες από ένα κοινό αρχέγονο γονίδιο που κωδικο‐
ποιεί τη βασική δομή της Ig επικράτειας.

Να σημειωθεί ότι διαφορετικοί τύποι πρωτεϊνών αναγνώ‐
ρισης μπορεί να περιέχουν διαφορετικό πλήθος Ig επικρατει‐
ών. Για παράδειγμα, οι βαριές αλυσίδες του αντισώματος πε‐
ριέχουν τέσσερις ή πέντε επικράτειες, ενώ οι ελαφριές αλυσί‐
δες περιέχουν μόνο δύο. Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία δέ‐
σμευσης του αντιγόνου εντοπίζεται στην αμινοτελική επι‐
κράτεια της πρωτεΐνης.

107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Αναγνώριση και Απόκριση

• Η υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών περιλαμβάνει τους
BCRs, τους TCRs, μόρια προσκόλλησης και άλλους υποδοχείς
που λειτουργούν στο ΑΣ. Η ανοσοσφαιρινική (Ig) αναδίπλω-
ση αποτελείται από ένα ζεύγος β φύλλων που σχηματίζονται
από β κλώνους, οι οποίοι συνδέονται με θηλιές που καθορί-
ζουν την εξειδίκευση για την πρωτεΐνη που δεσμεύεται. 

Κεντρική ιδέα

EΙΚΟΝΑ 3‑6 | Πολωμένη έκκριση IL-12 (ροζ) από δενδριτικά κύτταρα (μπλε) προς την κατεύθυνση ενός δεσμευμένου Τ κυττάρου (πράσι-
νο). Η μικρογραφία με τη μεγαλύτερη μεγέθυνση δείχνει την έκκριση πακέτων IL-12 μέσω της μεμβράνης του δενδριτικού κυττάρου. [Αναδημοσι-
εύεται με άδεια από Rockefeller University Press from Pulecio et al., “Cdc42-mediated MTOC polarization in dendritic cells controls targeted delivery of cytokines at the immune sy-
napse,” Journal of Experimental Medicine 207(2010): 2719-2732; Figure 3.]
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Οι υποδοχείς αντιγόνου του ΑΣ μπορεί να είναι
διαμεμβρανικοί, κυτταροπλασματικοί ή εκκρινόμενοι 

Για τους περισσότερους βιολόγους, η λέξη “υποδοχέας” παρα‐
πέμπει σε εικόνες μίας διαμεμβρανικής πρωτεΐνης, που περι‐
μένει υπομονετικά τη διάχυση ενός διαλυτού προσδέτη στη
γύρω περιοχή της, έτσι ώστε να μπορέσει να αποκριθεί στο
σήμα του. Πράγματι, οι αντιγονικοί υποδοχείς του προσαρμο‐
στικού ΑΣ, BCRs και TCRs, είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες,
όπως και πολλοί από τους υποδοχείς της έμφυτης ανοσίας
και των κυτταροκινών. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα.

Πρώτον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο BCR υπάρχει τόσο
σε μεμβρανική όσο και σε εκκριτική μορφή, που θα περιγρα‐
φούν λεπτομερέστερα στην επόμενη ενότητα. Η διαλυτή μορ‐

φή του BCR ονομάζεται αντίσωμα (antibody) και συντίθεται
μόνο μετά από αντιγονική διέγερση του σχετικού Β κυττά‐
ρου. Τόσο τα διαλυτά αντισώματα, όσο και οι μεμβρανικοί
BCRs, ανήκουν στην οικογένεια των ανοσοσφαιρινών και
αποτελούνται από δύο πανομοιότυπες βαριές (Η) αλυσίδες
και δύο πανομοιότυπες ελαφριές (L) αλυσίδες. Στη μεμβρανι‐
κή μορφή, υδρόφοβα κατάλοιπα στο καρβοξυτελικό άκρο της
βαριάς αλυσίδας αγκυροβολούν τον υποδοχέα στην πλασμα‐
τική μεμβράνη (Εικόνα 3‑9α). Μετά από αντιγονική διέγερ‐
ση, τα θυγατρικά κύτταρα του αρχικού Β κυττάρου αρχίζουν
να εκκρίνουν μόρια διαλυτού αντισώματος, στα οποία τα
υδρόφοβα κατάλοιπα του καρβοξυτελικού άκρου της βαριάς
αλυσίδας αντικαθίστανται από πιο υδρόφιλα αμινοξικά κα‐
τάλοιπα (Εικόνα 3‐9β).
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EΙΚΟΝΑ 3‑7 | Μερικά παραδείγματα πρωτεϊνών που φέρουν Ig επικράτειες. Κάθε Ig επικράτεια απεικονίζεται με μία μπλε θηλιά. Να σημει-
ωθεί η παρουσία της χαρακτηριστικής απόστασης μεταξύ των δισουλφιδικών δεσμών (περίπου 67 αμινοξέα διαχωρίζουν τα δύο κατάλοιπα κυ-
στεΐνης) που φαίνονται στη βάση κάθε θηλιάς.
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Σε αντίθεση με τους BCRs, οι TCRs βρίσκονται πάντοτε σε
μεμβρανική μορφή και δεν εκκρίνονται ποτέ σε διαλυτή μορ‐
φή. Επιπλέον, όπως θα μάθουμε, τα αντιγόνα που δεσμεύο ‐
νται στους TCRs δεν είναι διαλυτά, αλλά συνήθως εντοπίζο ‐
νται στην επιφάνεια των APCs, με τη μορφή ενός συμπλέγμα‐
τος με άλλα μόρια του ΑΣ. 

Οι θέσεις των αντιγονικών υποδοχέων του έμφυτου ΑΣ εί‐
ναι πολύ πιο μεταβλητές, σε σύγκριση με τις συγγενικές τους
θέσεις στο προσαρμοστικό ΑΣ. Μερικοί υποδοχείς της έμφυτης
ανοσίας, όπως η λεκτίνη που δεσμεύει μαννόζη (mannose‐bin‐
ding lectin, MBL), είναι πλήρως διαλυτοί και κυκλοφορούν στα
υγρά των ιστών. Άλλοι, όπως μέλη της οικογένειας TLR, εντο‐
πίζονται προσδεδεμένοι στην πλασματική μεμβράνη, ή στη
μεμβράνη των ενδοσωμάτων και λυσοσωμάτων με προσανα‐
τολισμό προς την ενδοκυτταρική πλευρά της πλασματικής
μεμβράνης. Άλλοι πάλι βρίσκονται ως διαλυτοί υποδοχείς στο
κυτταρόπλασμα. Αυτές οι εντοπίσεις ταιριάζουν με τις λει‐
τουργίες των αντίστοιχων υποδοχέων του έμφυτου ΑΣ: οι
TLRs της πλασματικής μεμβράνης δεσμεύουν αντιγόνα όπως
λιποπολυσακχαρίτες gram‐αρνητικών βακτηρίων, ενώ εκείνοι
που εντοπίζονται στις ενδοσωμικές μεμβράνες είναι ειδικοί για
μόρια που εντοπίζονται μόνο στο κυτταρόπλασμα, όπως βα‐
κτηριακό DΝΑ πλούσιο σε CpG ή ιικό RNA (βλέπε Κεφάλαιο 4).

Αντιγονικοί υποδοχείς του ΑΣ
Η πρωταρχική λειτουργία του ΑΣ είναι η αναγνώριση και η
απόκριση σε παθογόνους εισβολείς. Οι υποδοχείς της προ‐
σαρμοστικής ανοσίας, ΒCR και ΤCR, βρίσκονται στην επιφά‐
νεια των λεμφοκυττάρων που μπορούν να αναπτυχθούν σε
εναιώρημα και να ενεργοποιηθούν εύκολα in vitro. Η ευκολία
με την οποία αυτοί οι υποδοχείς θα μπορούσαν να μελετη‐
θούν στο εργαστήριο, σήμαινε ότι πολλές από τις γενικές έν‐
νοιες της σηματοδότησης στα ευκαρυωτικά κύτταρα, καθώς
και της βιοχημείας των υποδοχέων, περιγράφηκαν αρχικά για
τα συστήματα του λεμφοκυτταρικού υποδοχέα. Επειδή η με‐
λέτη των BCRs και TCRs αποτελεί κεντρικό θέμα της ανοσο‐
λογίας και οι υποδοχείς αυτοί έχουν κοινά δομικά χαρακτηρι‐
στικά που μοιράζονται με πολλά μόρια ανοσοϋποδοχέων, θα
τους περιγράψουμε πρώτα και πιο λεπτομερώς από τους άλ‐
λους υποδοχείς που θα συζητήσουμε αργότερα.

Ο χαρακτηρισμός των υποδοχέων της έμφυτης ανοσίας
είναι ακόμα σε εξέλιξη. Παρόλο που είναι λιγότερο ποικίλοι
από τους υποδοχείς της προσαρμοστικής ανοσίας, είναι πο‐
λύ πιο διαφορετικοί ως προς την κυτταρική τους εντόπιση,
όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα. Αργότερα
σε αυτό το κεφάλαιο, θα διερευνήσουμε σύντομα τις αντιγο‐
νικές ιδιαιτερότητες και το πεδίο εφαρμογής τους, προετοι‐
μάζοντας τον αναγνώστη για λεπτομερέστερη συζήτηση
στο Κεφάλαιο 4.
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EΙΚΟΝΑ 3‑8 | Η Ig επικράτεια αποτελείται από κατάλοιπα αμινο-
ξέων διατεταγμένα σε β φύλλα που συνδέονται με μεταβλητές
θηλιές. Τα δύο πτυχωτά β φύλλα παρουσιάζονται με δύο αποχρώ-
σεις του μπλε. Συγκρατούνται μαζί με υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις
και ένα συντηρημένο δισουλφιδικό δεσμό (δεν φαίνεται). Οι τρεις θη-
λιές κάθε μεταβλητής επικράτειας, που παρουσιάζονται με κόκκινο
χρώμα, ποικίλλουν σημαντικά σε μήκος και αμινοξική σύσταση και
αποτελούν τη θέση δέσμευσης του αντιγόνου. Γι’ αυτό, αναφέρονται
ως συμπληρωματικές καθοριστικές περιοχές (CDRs).

EΙΚΟΝΑ 3‑9 | Ο BCR υπάρχει τόσο σε μεμβρανική α όσο και σε δια-
λυτή β μορφή. Όταν διεγείρεται ένα Β κύτταρο, εκκρίνει μία διαλυτή
μορφή του υποδοχέα του, η οποία διαφέρει ως προς την αλληλουχία
της στο καρβοξυτελικό άκρο, αλλά έχει την ίδια θέση αντιγονικής δέ-
σμευσης με το μεμβρανικό υποδοχέα. Η υδρόφοβη περιοχή που αγ-
κυροβολεί τη μεμβρανική μορφή στην επιφάνεια του Β κυττάρου αν-
τικαθίσταται, μέσω διαφορικής συρραφής του mRNA, από μία διαλυτή
(υδρόφιλη) αμινοξική αλληλουχία στο εκκριτικό αντίσωμα.

• Οι ανοσοϋποδοχείς μπορεί να εντοπίζονται στην πλασματι-
κή μεμβράνη, σε ενδοκυτταρικές μεμβράνες, στο κυτταρό-
πλασμα ή ακόμη και στα υγρά των ιστών.

Κεντρική ιδέα
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Ο Β-κυτταρικός υποδοχέας έχει την ίδια αντιγονική
εξειδίκευση με τα εκκρινόμενα αντισώματά του
Ο BCR είναι μοναδικός μεταξύ των υποδοχέων της έμφυτης
και της προσαρμοστικής ανοσίας, επειδή το ίδιο Β κύτταρο
είναι ικανό να παράγει και μεμβρανική και διαλυτή μορφή
του ανοσοσφαιρινικού του υποδοχέα, οι οποίες μοιράζονται
την ίδια θέση δέσμευσης αντιγόνου και κωδικοποιούνται από
το ίδιο γονίδιο.

Στο Κεφάλαιο 1 περιγράψαμε τα πειράματα που έγιναν
προκειμένου να προσδιοριστεί αν η ανοσία συμβαίνει στα
διαλυτά ή στα κυτταρικά συστατικά του αίματος. Τα πειρά‐
ματα αυτά οδήγησαν στην ανακάλυψη μορίων αντισωμάτων,
δηλαδή πρωτεϊνών που παρείχαν ανοσία έναντι ιών, βακτη‐
ρίων και τοξινών (όπως εκείνες που εκκρίνονται από τους
βάκιλλους της διφθερίτιδας). Ωστόσο, μετά τις δεκαετίες του
1960 και του 1970, εκλεπτυσμένα πειράματα έδειξαν ότι αυ‐
τά τα διαλυτά μόρια αντισώματος εκκρίνονται από Β κύττα‐
ρα που φέρουν μεμβρανικούς υποδοχείς, οι οποίοι μοιράζο ‐
νται την ίδια θέση πρόσδεσης αντιγόνου με το διαλυτό αντί‐
σωμα (βλέπε Εικόνα 3‐9). Όπως περιγράφηκε παραπάνω, η
βιοχημική διαφορά μεταξύ του μεμβρανικού υποδοχέα και
της διαλυτής μορφής του αντισώματος εντοπίζεται στο καρ‐
βοξυτελικό άκρο των βαριών αλυσίδων. Τα εκκριτικά αντι‐
σώματα έχουν μία υδρόφιλη αμινοξική αλληλουχία διαφόρων
μεγεθών στο καρβοξυτελικό τους άκρο. Στους μεμβρανικούς
ανοσοσφαιρινικούς υποδοχείς, αυτή η υδρόφιλη περιοχή
 αντικαθίσταται από τρεις διαδοχικά διατεταγμένες περιοχές
(βλέπε Εικόνα 3‐9α):
• Μία εξωκυτταρική, υδρόφιλη διαχωριστική αλληλουχία 26

περίπου αμινοξέων.
• Ένα υδρόφοβο διαμεμβρανικό τμήμα 25 περίπου αμινοξέ‐

ων.
• Μία πολύ κοντή κυτταροπλασματική ουρά.

Πώς είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα αντίσωμα σε δύο
διαφορετικές μορφές που, παρόλα αυτά, μοιράζονται την ίδια
μεταβλητή περιοχή και επομένως ταυτόσημη αντιγονική εξει‐
δίκευση; Στην περίπτωση της μεμβρανικής έναντι της διαλυ‐
τής ανοσοσφαιρίνης, αυτό το ερώτημα απαντάται με τη δια‐
φορική συρραφή του mRNA. Το ίδιο το Β κύτταρο δημιουργεί
δύο διαφορετικά είδη mRNA που κωδικοποιούν τη βαριά Ig
αλυσίδα. Το ένα είδος mRNA εκφράζει τις πληροφορίες κωδι‐
κοποίησης για το υδρόφιλο καρβοξυτελικό άκρο του εκκριτι‐
κού αντισώματος και η άλλη μορφή mRNA εκφράζει τις πλη‐
ροφορίες κωδικοποίησης για το υδρόφοβο καρβοξυτελικό
άκρο του μεμβρανικού υποδοχέα. Όταν το Β κύτταρο βρίσκε‐
ται σε κατάσταση ηρεμίας, συνθέτει το mRNA που κωδικο‐
ποιεί μόνο τη μεμβρανική μορφή. Κατά την ενεργοποίηση
από το αντιγόνο, σήματα από τον αντιγονικό υποδοχέα καθο‐
δηγούν το μηχανισμό συρραφής του RNA προς την παραγω‐
γή και των δύο ειδών mRNA βαριάς αλυσίδας.

Πειραματικά, η ικανότητα καθαρισμού μεγάλων ποσοτή‐
των διαλυτών αντισωμάτων από τον ορό των σπονδυλωτών
διευκόλυνε την απομόνωση και το χαρακτηρισμό του μεμβρα‐
νικού BCR. Αυτά τα πειράματα ήταν μεταξύ των πρώτων που
χρησιμοποίησαν την κλασική τεχνική της ανοσοκατακρήμνι‐
σης, η οποία εκμεταλλεύεται την ικανότητα των αντισωμάτων

να συνδέονται ειδικά με μία πρωτεΐνη‐στόχο. Επειδή τα αντι‐
σώματα είναι δισθενή, ένα αντίσωμα μπορεί να συνδέεται με
περισσότερα του ενός μόρια‐στόχους, τα οποία με τη σειρά
τους μπορούν να δεσμευθούν σε περισσότερα από ένα αντισώ‐
ματα, σχηματίζοντας ένα μεγαλομοριακό πλέγμα, που μπορεί
να απομονωθεί ως ίζημα (βλέπε Κεφάλαιο 20).

Στα πειράματα για τον καθαρισμό του BCR, οι ερευνητές
χορήγησαν πρώτα σε ζώα ενός είδους (π.χ. γίδα) απομονωμέ‐
να, διαλυτά αντισώματα από ένα δεύτερο είδος (π.χ. ποντίκι),
δημιουργώντας αντισώματα γίδας έναντι ανοσοσφαιρινών
ποντικού. Αυτά τα αντισώματα γίδας αναγνώριζαν όλα τα τμή‐
ματα του μορίου της ανοσοσφαιρίνης (αντισώματος) του πο ‐
ντικού. Τα αντισώματα γίδας απομονώθηκαν και στη συνέχεια
προστέθηκαν σε διαλυτοποιημένα μεμβρανικά παρασκευά‐
σματα Β κυττάρων ποντικού που περιείχαν τον BCR. Επειδή τα
αντισώματα μοιράζονται όλες τις εξωκυτταρικές δομές του
BCR, αυτά τα αντισώματα γίδας δεσμεύτηκαν στον BCR του
ποντικού, ο οποίος στη συνέχεια μπορούσε να απομονωθεί.

Ας σημειωθεί ότι επειδή ο TCR δεν απελευθερώνεται σε
εκκριτική, διαλυτή μορφή, δεν θα μπορούσε να απομονωθεί
και να χορηγηθεί σε άλλο είδος ώστε να δημιουργήσει αντι‐
σώματα έναντι του TCR, τα οποία στη συνέχεια θα μπορού‐
σαν να χρησιμοποιηθούν για την απομόνωση της μεμβρανι‐
κής του μορφής. Γι’ αυτό, η βασική βιοχημεία του TCR δεν πε‐
ριγράφηκε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, δηλαδή
σχεδόν 20 χρόνια μετά τον προσδιορισμό της δομής του BCR.

Η ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ ΜΟΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ

Τα πειράματα (και οι ερευνητές) που κέρδισαν το βραβείο
Nobel, τα οποία αποκάλυψαν για πρώτη φορά τη δομή των
τεσσάρων αλυσίδων των αντισωμάτων, περιγράφονται στο
Πλαίσιο Κλασικού Πειράματος 3‑1.

Όλα τα αντισώματα και οι BCRs μοιράζονται μία κοινή δο‐
μή τεσσάρων πολυπεπτιδικών αλυσίδων (Εικόνα 3‑10α),
που αποτελείται από δύο πανομοιότυπες ελαφριές (L) και
δύο πανομοιότυπες βαριές (Η) αλυσίδες. Κάθε ελαφριά αλυ‐
σίδα συνδέεται με την αντίστοιχη βαριά αλυσίδα με ένα δι‐
σουλφιδικό δεσμό μεταξύ αντίστοιχων καταλοίπων κυστεΐ‐
νης. Οι δύο βαριές αλυσίδες είναι, επίσης, συνδεδεμένες μετα‐
ξύ τους μέσω δισουλφιδικών δεσμών που εντοπίζονται εκτός
των περιοχών πρόσδεσης του αντιγόνου. Οι θέσεις πρόσδε‐
σης του αντιγόνου αποτελούνται από συστατικά τόσο των
βαριών, όσο και των ελαφριών αλυσίδων και έτσι το μόριο
αντισώματος των τεσσάρων αλυσίδων φέρει δύο θέσεις
πρόσδεσης για το αντιγόνο. Κάθε ελαφριά αλυσίδα αποτελεί‐
ται από δύο Ig επικράτειες, ενώ κάθε βαριά αλυσίδα περιέχει
τέσσερις ή πέντε Ig επικράτειες.

Η αλληλούχηση των αμινοξέων βαριών και ελαφριών αλυ‐
σίδων των αντισωμάτων αποκάλυψε ότι η αμινοτελική πε‐
ριοχή κάθε αλυσίδας είναι εξαιρετικά μεταβλητή, ενώ η αλλη‐
λουχία των καρβοξυτελικών τμημάτων μπορεί να ταξινομη‐
θεί σε έναν από τους λίγους βασικούς τύπους αλληλουχίας. Οι
αμινοτελικές επικράτειες αναφέρονται επομένως ως μετα‑
βλητές περιοχές (variable, V, regions) και οι λιγότερο μετα‐
βλητές καρβοξυτελικές περιοχές ονομάζονται σταθερές πε‑
ριοχές (constant, C, regions). Οι δείκτες χρησιμοποιούνται
για την αναγνώριση των περιοχών ελαφριάς αλυσίδας (VL
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Αναγνώριση και Απόκριση

ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ

Η  αποσαφήνιση της δομής των αντισωμάτων

Αρχικά Πειράματα
Arne Tiselius, Kai O. Pedersen, 
Michael Heidelberger, και
Elvin Kabat

Α πό τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν γνωστό ότι τα αντισώ-
ματα απαντούν στον ορό του αίματος, δηλαδή στο συ-

στατικό του αίματος που παραμένει αφού αφαιρεθούν τα
κύτταρα και οι πρωτεΐνες πήξης. Ωστόσο, η χημική φύση αυ-
τών των αντισωμάτων παρέμεινε ένα μυστήριο μέχρι τη δη-
μοσίευση των πειραμάτων των Tiselius και Pedersen στη
Σουηδία και των Heidelberger και Kabat στις Η.Π.Α., το 1939.
Εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι, όταν τα αντισώματα αντι-
δρούν με ένα πολυσθενές πρωτεϊνικό αντιγόνο, σχηματίζουν
ένα πολυμοριακό, επικαλυπτόμενο, αδιάλυτο σύμπλεγμα.
Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως ανοσοκατακρήμνιση
(βλέπε Κεφάλαιο 20 για τις σύγχρονες χρήσεις αυτής της τε-
χνικής). Ανοσοποίησαν κουνέλια με αλβουμίνη αυγού (κύριο
συστατικό του λευκώματος των αυγών, OVA), στη συνέχεια
αφαίμαξαν τα κουνέλια ώστε να αποκτήσουν αντιορό έναντι
της OVA και τον χώρισαν σε δύο μέρη. Υπέβαλαν το πρώτο
μέρος σε ηλεκτροφόρηση, μετρώντας την ποσότητα πρωτεΐ-
νης που μετατοπίστηκε σε διαφορετικές αποστάσεις από το
σημείο έναρξης, σε ένα ηλεκτρικό πεδίο. Το μπλε γράφημα
στην Εικόνα 1 απεικονίζει τους τέσσερις κύριους υποπληθυ-
σμούς πρωτεϊνών που αναλύθηκαν με την τεχνική αυτή. Ο
πρώτος και μεγαλύτερος είναι η κορυφή της αλβουμίνης, η
οποία είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη στον ορό, υπεύθυνη για
τη μεταφορά των λιπιδίων στο αίμα. Οι υπόλοιπες κορυφές
ονομάστηκαν σφαιρίνες. Οι δύο μικρότερες κορυφές αντι-
προσώπευαν τις α- και β-σφαιρίνες και η τρίτη κορυφή, της
γ-σφαιρίνης, αντιπροσώπευε σαφώς ένα σύνολο πρωτεϊνών
με υψηλή συγκέντρωση στον ορό.

Ωστόσο, το πιο αξιοσημείωτο μέρος του πειράματος ανα-
δείχθηκε όταν οι ερευνητές ανέμιξαν το δεύτερο μέρος του
ορού με την OVA (το αντιγόνο). Τα αντισώματα του ορού
προσδέθηκαν στην OVA σε ένα πολυσθενές σύμπλεγμα, το
οποίο δεν ήταν διαλυτό (δηλαδή κατακρημνίστηκε). Το ίζημα
στη συνέχεια απομακρύνθηκε με φυγοκέντρηση. Καθώς εί-
χαν κατορθώσει να αφαιρέσουν τα αντισώματα από τον α -
ντιορό, μπορούσαν να διαπιστώσουν ποια πρωτεϊνική κορυ-
φή επηρεάστηκε.

Η γραφική παράσταση με μαύρο χρώμα στην Εικόνα 1,
απεικονίζει τα αποτελέσματά τους. Πολύ λίγη πρωτεΐνη φαί-
νεται να χάθηκε από την κορυφή της αλβουμίνης ή από τις
κορυφές των α- και β-σφαιρινών. Ωστόσο, η ανοσοκατακρή-
μνιση οδήγησε σε δραματική μείωση του μεγέθους της κο-
ρυφής της γ-σφαιρίνης, καταδεικνύοντας ότι στην πλειονό-
τητά τους, τα αντισώματα αντι-OVA μπορούσαν να ταξινομη-
θούν ως γ-σφαιρίνες.

Γνωρίζουμε σήμερα ότι τα περισσότερα αντισώματα τάξης
G ανήκουν πράγματι στην τάξη των γ-σφαιρινών. Ωστόσο,

τα αντισώματα άλλων τάξεων βρίσκονται στις κορυφές των
α- και β-σφαιρινών, οι οποίες μπορεί να ευθύνονται για τη
μικρή μείωση στη συγκέντρωση πρωτεΐνης που παρατηρή-
θηκε μετά την ανοσοκατακρήμνιση των άλλων πρωτεϊνικών
κορυφών.

Ακόλουθα Πειράματα
Rodney Porter, Gerald Edelman, και
Alfred Nisonoff

Η ταν σημαντική για αρχή η γνώση της τάξης των πρωτεϊ-
νών του ορού στην οποία ανήκουν τα αντισώματα, αλλά

οι ανοσοχημικοί έπρεπε να διευκρινίσουν τη δομή των αντι-
σωμάτων. Το γεγονός ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν
πολυσθενή συμπλέγματα με ικανότητα κατακρήμνισης, υπο-
δήλωνε ότι κάθε αντίσωμα ήταν ικανό να προσδεθεί σε περισ-
σότερες από μία θέσεις πάνω σε ένα πολυσθενές αντιγόνο. Οι
επιστήμονες όμως δεν ήξεραν πόσες πολυπεπτιδικές αλυσί-
δες αποτελούσαν ένα μόριο αντισώματος, ούτε πόσες θέσεις
πρόσδεσης αντιγόνου υπήρχαν σε κάθε μόριο.

Δύο σειρές πειραμάτων που διεξήχθησαν παράλληλα στις

ΕΙΚΟΝΑ 1 | Πειραματική απόδειξη για το ότι τα περισσότερα
αντισώματα ανήκουν στο κλάσμα γ-σφαιρινών των πρωτεϊνών
του ορού. Αφού ανοσοποιήθηκαν κουνέλια με αλβουμίνη αυγού
(OVA), οι αντιοροί τους συνενώθηκαν και ηλεκτροφορήθηκαν, δια-
χωρίζοντας τις πρωτεΐνες του ορού, ανάλογα με το ηλεκτρικό φορ-
τίο και τη μάζα τους. Η μπλε γραμμή δείχνει το ηλεκτροφορητικό
πρότυπο του μη επεξεργασμένου αντιορού. Η μαύρη γραμμή δεί-
χνει το πρότυπο αντιορού που αρχικά επωάστηκε με ΟVΑ για να
απομακρυνθεί το αντίσωμα αντι-ΟVΑ και κατόπιν υποβλήθηκε σε
ηλεκτροφόρηση. [Δεδομένα από Tiselius, A., and E. A. Kabat. 1939. An elec-
trophoretic study of immune sera and purified antibody preparations. Journal of
Experimental Medicine 69:119.]

ΠΛΑΙΣΙΟ 3-1.

(Συνεχίζεται)
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ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ (Συνέχεια)

δύο πλευρές του Ατλαντικού, συνδυάστηκαν ώστε να δώ-
σουν απαντήσεις σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Με πειράματα
υπερφυγοκέντρησης, η μοριακή μάζα των μορίων αντισώ-
ματος IgG είχε υπολογιστεί περίπου στα 150.000 daltons
(Da). Η πέψη της IgG με το ένζυμο παπαΐνη έδωσε τρία
θραύσματα, δύο από τα οποία ήταν πανομοιότυπα και ένα
τρίτο που ήταν σαφώς διαφορετικό (Εικόνα 2). Το τρίτο
θραύσμα, περίπου 50.000 Da, σχημάτισε αυθόρμητα κρυ-
στάλλους και επομένως ονομάστηκε κρυσταλλώσιμο θραύ-
σμα (Fragment crystallizable, Fc). Αποδεικνύοντας ότι θα
μπορούσαν να αναστείλουν ανταγωνιστικά την πρόσδεση
αντισωμάτων στο αντιγόνο τους, τα άλλα δύο θραύσματα
φάνηκε να διατηρούν την ικανότητα του αρχικού αντισώμα-
τος για δέσμευση του αντιγόνου. Αυτά τα θραύσματα ονο-
μάστηκαν, συνεπώς, θραύσματα που δεσμεύουν αντιγόνο
(Fragments antigen binding, Fab). Αυτό το πείραμα έδειξε
ότι ένα απλό μόριο αντισώματος περιέχει δύο θέσεις δέ-
σμευσης αντιγόνου και ένα τρίτο μέρος του μορίου, που δεν
συμμετέχει στην αντίδραση δέσμευσης αλλά μπορεί εύκολα
να σχηματίσει κρυστάλλους, είναι πιθανόν πολύ όμοιο μετα-
ξύ διαφορετικών αντισωμάτων.

Η χρήση ενός άλλου πρωτεολυτικού ενζύμου, της πεψί-
νης, κατέληξε στο σχηματισμό ενός μοναδικού θραύσματος

100.000 Da, το οποίο περιέχει δύο θέσεις δέσμευσης του
αντιγόνου, οι οποίες διατηρούνται συνδεδεμένες, σε ένα δι-
σθενές μόριο. Επειδή το μόριο λειτουργούσε σαν να περιέ-
χει δύο θραύσματα Fab, αλλά είχε σαφώς ένα πρόσθετο συ-
στατικό που διευκόλυνε το συνδυασμό των δύο θραυσμά-
των σε ένα μόριο, ονομάστηκε F(ab’)2. Η πέψη με πεψίνη
δεν οδηγεί σε ανάκτηση του θραύσματος Fc, το οποίο προ-
φανώς διασπάται από το ένζυμο. Παρόλα αυτά, τα παράγω-
γα αντισωμάτων F(ab’)2 χρησιμοποιούνται συχνά σε πειρά-
ματα στα οποία οι επιστήμονες επιθυμούν να αποφύγουν
ψευδή ευρήματα που προκύπτουν από τη δέσμευση αντι-
σωμάτων σε υποδοχείς Fc, πάνω στις κυτταρικές επιφάνειες. 

Στη δεύτερη σειρά πειραμάτων, οι ερευνητές προκάλεσαν
αναγωγή σε ολόκληρο το μόριο IgG, χρησιμοποιώντας β-
μερκαπτοαιθανόλη, προκειμένου να διασπάσουν τους δι-
σουλφιδικούς δεσμούς και αλκυλίωση του ανηγμένου προ-
ϊόντος, έτσι ώστε οι δισουλφιδικοί δεσμοί να μη μπορούν να
ξαναδημιουργηθούν αυθόρμητα. Στη συνέχεια, χρησιμοποί-
ησαν μία τεχνική που ονομάζεται διήθηση σε πήκτωμα προ-
κειμένου να επιτευχθεί ο διαχωρισμός και η μέτρηση του
μεγέθους των πρωτεϊνικών θραυσμάτων που παράγονται
από αυτήν την αναγωγή και την αλκυλίωση. (Σήμερα, θα
χρησιμοποιούσαμε πηκτώματα [SDS]-πολυακρυλαμιδίου
για να κάνουμε αυτό το πείραμα). Με αυτόν τον τρόπο απο-
δείχθηκε ότι κάθε μόριο IgG περιέχει δύο βαριές αλυσίδες
με ΜΒ 50 kDa και δύο ελαφριές αλυσίδες με ΜΒ 22 kDa.

H πρόκληση λοιπόν ήταν να συνδυαστούν τα αποτελέ-
σματα αυτών των πειραμάτων και να δημιουργηθεί ένα σω-
στό μοντέλο για το μόριο του αντισώματος. Για να γίνει αυ-
τό, οι επιστήμονες έπρεπε να προσδιορίσουν ποια από τις
αλυσίδες εμπλέκεται στην πρόσδεση του αντιγόνου και
ποιες αλυσίδες συμμετέχουν στα κρυσταλλώσιμα θραύ-
σματα. Οι ανοσολόγοι χρησιμοποιούν συχνά ανοσολογικές
μεθόδους για να απαντήσουν στα ερωτήματά τους και αυ-
τή η περίπτωση δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Επέλεξαν να χρη-
σιμοποιήσουν θραύσματα Fab και Fc απομονωμένα από
αντισώματα IgG κουνελιού, για να ανοσοποιήσουν δύο δια-
φορετικές γίδες. Από αυτές τις γίδες παρήγαγαν αντισώμα-
τα αντι-Fab και αντι-Fc, τα οποία ανέμιξαν, σε ξεχωριστά
πειράματα, με τις βαριές και ελαφριές αλυσίδες από τα πει-
ράματα αναγωγής και αλκυλίωσης. Η απάντηση ήταν αμέ-
σως σαφής.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα αντισώματα αντι-Fab δε-
σμεύονται τόσο σε βαριές, όσο και σε ελαφριές αλυσίδες και
επομένως η θέση πρόσδεσης του αντιγόνου στην αρχική
IgG κουνελιού αποτελείται από συστατικά τόσο βαριάς όσο
και ελαφριάς αλυσίδας. Ωστόσο, βρέθηκε ότι τα αντισώμα-
τα αντι-Fc δεσμεύονται μόνο στις βαριές αλυσίδες και όχι
στις ελαφριές αλυσίδες του μορίου IgG, αποδεικνύοντας ότι
το τμήμα Fc του μορίου αποτελείται μόνο από βαριές αλυσί-
δες. Τελικά, προσεκτική ανάλυση της χημείας των πρωτεϊ-
νών απέδειξε ότι τα αμινοτελικά άκρα των δύο αλυσίδων
εντοπίζονται στο Fab τμήμα του μορίου. Με αυτόν τον τρό-
πο, προέκυψε η γνωστή δομή των τεσσάρων αλυσίδων, με
τις θέσεις δέσμευσης στα αμινοτελικά άκρα των ζευγών βα-

ΕΙΚΟΝΑ 2 | Πρωτότυπη δομή της IgG, που απεικονίζει τη δο-
μή των αλυσίδων και τους δια-αλυσιδικούς δισουλφιδικούς
δεσμούς. Φαίνονται τα θραύσματα που παράγονται μέσω ενζυμι-
κής πέψης με πεψίνη ή παπαΐνη ή με διάσπαση των δισουλφιδι-
κών δεσμών με μερκαπτοαιθανόλη. Οι ελαφριές (L) αλυσίδες εί-
ναι ανοικτόχρωμες και οι βαριές (H) απεικονίζονται με σκούρο
μπλε χρώμα.
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