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Παθοφυσιολογία 
Ανοσολογικών ∆ιαταραχών

ΜΕΡΟΣ   Ι





ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ανοσολογικό σύστηµα είναι ένα σύνολο κυττά-
ρων και οργάνων που συνεργάζονται στενά µεταξύ
τους µε στόχο την προστασία του οργανισµού έναν-
τι βλαπτικών παραγόντων του εξωτερικού ή του
εσωτερικού περιβάλλοντος. Η λειτουργία αυτή ονο-
µάζεται ανοσία (Immunity). Ο λατινικός όρος Immu-
nis σήµαινε την νοµική προστασία των ρωµαίων αυ-
τοκρατόρων και συγκλητικών κατά τη διάρκεια της
θητείας τους από ποινικές και αστικές διώξεις, ώστε
να ασκήσουν απρόσκοπτα την εξουσία τους.
Ο όρος εµφανίσθηκε στη βιβλιογραφία των βιο-

λογικών επιστηµών για πρώτη φορά το 1910 για να
δηλώσει την προστασία έναντι λοιµωδών νόσων. Αρ-
γότερα διαπιστώθηκε ότι οι µηχανισµοί της ανοσίας
αναπτύσσονται είτε έναντι λοιµογόνων παραγόντων
(µικρόβια, ιοί, µύκητες, παράσιτα), είτε έναντι µη
λοιµογόνων παραγόντων (π.χ. πολυσακχαρίτες ή πε-
πτίδια). Ακολούθως παρατηρήθηκε ότι η ανοσολογι-
κή απόκριση έναντι ξένων αντιγόνων συνοδευόταν
από καταστροφή των ιστών του ξενιστού. Συνεπώς
οι κύριοι στόχοι του ανοσολογικού συστήµατος είναι
η προστασία έναντι λοιµογόνων παραγόντων, η αν-
τίδραση έναντι των ενδογενών παραγόντων όπως
κυτταρικά παράγωγα βλάβης των ιστών ή οι νεο-
πλασίες, ενώ συχνά στρέφεται: α) εναντίον ιδίων
ιστικών στοιχείων – κατάσταση που υπό ορισµένες
προDποθέσεις οδηγεί σε αυτοάνοσα νοσήµατα, β)
εναντίον µεταµοσχευµένων ιστών – πράγµα που
οδηγεί στην απόρριψη του µοσχεύµατος και γ)
εναντίον µη βλαπτικών παραγόντων, όπως η γύρη

των φυτών στις αλλεργικές αντιδράσεις, οι οποίες
οδηγούν σε αλλεργικά νοσήµατα.
Σήµερα µε τον όρο "ανοσία" εννοούµε κάθε από-

κριση του ξενιστή έναντι ξένων συστατικών είτε αυ-
τά είναι µικροοργανισµοί είτε είναι µακροµόρια, ανε-
ξαρτήτως αν για τον ξενιστή αυτή η απόκριση εξε-
λίσσεται δυσµενώς ή ενισχύει τις φυσιολογικές λει-
τουργίες.

ΦΥΣΙΚΗ (ΕΜΦΥΤΗ, Ή ΕΓΓΕΝΗΣ 
Ή ΜΗ ΕΙ∆ΙΚΗ) ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ (ΕΠΙΚΤΗΤΗ 
Ή ΕΚ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ) ΑΝΟΣΙΑ

Kύτταρα, υποδοχείς και αντισώµατα

Η ανοσία διακρίνεται στη µη ειδική (ή φυσική ή εγ-
γενή, ή έµφυτη) και στην ειδική, (ή επίκτητη, ή εκ
προσαρµογής) (Πίνακας 1-1). Η φυσική ανοσία
υπάρχει εκ γενετής και δεν εξελίσσεται. Αναπτύσσε-
ται αµέσως µετά το αρχικό ερέθισµα. Οι φορείς της
φυσικής ανοσίας (Πίνακας 1-1) δεν διακρίνουν το ξέ-
νο από το ίδιο αλλά αντιλαµβάνονται τις διαφορές
που επιφέρει η παρουσία του ξένου παράγοντα µέ-
σα στο σώµα. Για το λόγο αυτό αντιδρούν µε τρόπο
άµεσο και µη ειδικό. Φορείς της φυσικής ανοσίας εί-
ναι τα µονοκύτταρα (ή µονοπύρηνα φαγοκύτταρα),
τα κοκκιοκύτταρα, τα οποία διακρίνονται σε ουδε-
τερόφιλα (πολυµορφοπύρηνα λευκοκύτταρα), σε
ηωσινόφιλα και σε βασεόφιλα, τα δενδριτικά κύττα-
ρα και τα φυσικά φονικά κύτταρα (Natural killer
cells, ή NK cells), (Σχήµα 1-1). Τα τελευταία, αν και
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είναι λεµφοκυτταρικής αρχής αναγνωρίζουν και φο-
νεύουν σωµατικά κύτταρα µολυσµένα µε ιούς µέσω
µορίων που δεν αποτελούν υποδοχείς αντιγόνων και
για το λόγο αυτό εντάσσονται στα κύτταρα της φυ-
σικής ανοσίας. Τα κύτταρα της φυσικής ανοσίας φέ-
ρουν αισθητήρες µε τους οποίους αναγνωρίζουν
βλαπτικές δοµές των παθογόνων ή αυτολόγων ιστών
και αναπτύσσουν δράσεις µε στόχο την προστασία
του οργανισµού από αυτά. Οι αισθητήρες αυτοί εί-
ναι οι: α) υποδοχείς αναγνωρίσεως δοµικών προτύ-
πων παθογόνων (pathogen associated molecular
patterns) και οι β) υποδοχείς αναγνωρίσεως δοµι-
κών προτύπων κινδύνου (danger associated mole-
cular patterns).
Τα µονοπύρηνα κυκλοφορούν για λίγο στο αίµα

και συνήθως αποικίζουν τους ιστούς, όπου ακολου-
θούν τον έναν από τους εξής δύο δρόµους: α) είτε
ενεργοποιούνται από την επαφή τους µε λοιµώδεις
παράγοντες και µετατρέπονται σε µακροφάγα, ή
επιθηλιοειδή κύτταρα ή γιγαντοκύτταρα, ή β) διαφο-

ροποιούνται και µετατρέπονται σε κύτταρα του
ιστού στον οποίον µεταναστεύουν, π.χ. µικρογλοι-
ακά κύτταρα στον εγκέφαλο, κύτταρα Kupffer στο
ήπαρ ή κυψελιδικά µακροφάγα στον πνεύµονα.
Η ειδική ανοσία "ωριµάζει" µετά την πρώτη επαφή

µε το βλαπτικό ερέθισµα και συνεπώς εξελίσσεται µε-
τά τη γέννηση. Αναπτύσσεται βραδέως (διαφορά φά-
σεως ηµερών ή εβδοµάδων) µετά το αρχικό ερέθι-
σµα. Μέχρι την εµφάνιση της ειδικής ανοσίας, η φυ-
σική ανοσία παίζει σηµαντικό ρόλο στον περιορισµό
του αρχικού βλαπτικού ερεθίσµατος. Τα δύο είδη
ανοσίας αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Συνήθως οι µη-
χανισµοί της φυσικής ανοσίας προετοιµάζουν τις
συνθήκες για την ανάπτυξη της ειδικής ανοσίας όταν
παραµένει το αίτιο που προκαλεί την ανοσολογική
απόκριση. Οι φορείς της ειδικής ανοσίας είναι κύττα-
ρα τα οποία έχουν ειδικούς υποδοχείς για κάθε ξένο
παράγοντα, π.χ. βακτήριο, ιός, πρωτεJνη, λιπίδιο και
αντιδρούν ειδικά γι' αυτόν. Αυτά είναι τα Β- και τα Τ-
λεµφοκύτταρα, συνεπικουρούµενα όµως στην δράση
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Εγγενής (Φυσική, Μη Ειδική) Εκ Προσαρµογής (Ειδική)

Φυσικοί φραγµοί (δέρµα, βλεννογόνοι κ.λ.π.) Τ-λεµφοκύτταρα1

Κοκκιοκύτταρα Β-λεµφοκύτταρα

Μονοπύρηνα φαγοκύτταρα Μακροφάγα

Μακροφάγα ∆ενδριτικά κύτταρα

∆ενδριτικά κύτταρα Θυλακιώδη δενδριτικά κύτταρα

Φυσικά φονικά κύτταρα Τα προ?όντα των ανωτέρω κυττάρων3

Τα προ?όντα των ανωτέρω κυττάρων2

Συµπλήρωµα

1Τα Τ-λεµφοκύτταρα προέρχονται από αρχέγονα λεµφοκύτταρα, τα οποία διέρχονται από το θύµο αδένα και εκεί διαφοροποιούνται (thy-
mus-lymphocytes, T-lymphocytes). Ζώα που δεν έχουν θύµο (αθυµικά ζώα), δεν έχουν Τ-λεµφοκύτταρα. Μετά από ωρίµανση στο θύµο,
τα Τ-λεµφοκύτταρα αποκτούν µόρια επιφανείας που τα βοηθούν να αναπτύξουν ειδικές δράσεις. Αυτά τα µόρια ονοµάζονται µε το γενικό
όρο "clusters of differentiation" (CD). Υπάρχουν πολλά CD µόρια π.χ. CD2, CD4, CD7, CD8 κλπ. Τα CD4 θετικά λεµφοκύτταρα (CD4+T
λεµφοκύτταρα), διακρίνονται σε "Τ-λεµφοκύτταρα-βοηθούς" (ΤΗ2) και "Τ-λεµφοκύτταρα φλεγµονής" (ΤΗ1). Τα Τ-λεµφοκύτταρα βοηθοί,
βοηθούν τα Β-λεµφοκύτταρα, να αναπτύξουν αντισώµατα κατά πρωτε?νικών αντιγόνων. Τα Τ-λεµφοκύτταρα φλεγµονής ενεργοποιούν τα
µακροφάγα, όταν επί των µακροφάγων αναγνωρίζουν αντιγόνο και βοηθούν έτσι τα µακροφάγα να καταστρέφουν το αντιγόνο. Τα CD8 θε-
τικά λεµφοκύτταρα, λέγονται κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα. Αυτά καταστρέφουν το κύτταρο που παρουσιάζει αντιγόνο (βλ. στο ειδικό
κεφάλαιο).

2Παράγοντας νέκρωσης των όγκων (Tumor Necrosis Factor-α, TNF-α), ιντερλευκίνη 1β (IL-1β), ιντερλευκίνη 6 (IL-6), ιντερλευκίνη 8 (IL-
8), ιντερφερόνη τύπων α, β (IFN-α, IFN-β).

3Ανοσοσφαιρίνες, ιντερλευκίνη-2 (IL-2), TNF-β, και οι ιντερλευκίνες 4, 5, 6, 9, 10 και 13. Ο υποδοχέας Fas ο συνδέτης του Fas (Fas li-
gant, Fas L) και τα µόρια επαγωγής κυτταροτοξικότητας περφορίνες (perforins), (∆ιατορίνες = διατορώ = διατρυπώ), και θρυµµατίνες
(fragmentins) (θρυµµατίνες = θρυµµατίζω) ή granzymes.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1. Φορείς της φυσικής και της ειδικής ανοσίας



τους από τα µακροφάγα, τα δενδριτικά και τα θυλα-
κιώδη δενδριτικά κύτταρα (Σχήµα 1-2). Τα Β-λεµφο-
κύτταρα [στον άνθρωπο παράγονται και ωριµάζουν
στο µυελό των οστών, (bone marrow), και στα πτηνά
στο θύλακο του Fabricius (bursa of Fabricius), για το
λόγο αυτό λέγονται και Β-λεµφοκύτταρα, ή Β-κύττα-
ρα], παράγουν αντισώµατα (ανοσοσφαιρίνες) τα
οποία αναγνωρίζουν µε πολύ ειδικό τρόπο λεπτές δο-
µές επάνω στην επιφάνεια των παθογόνων, αλλά και
ποικιλία άλλων χηµικών δοµών, (ακόµη δε και χηµι-

κών ουσιών που παρασκευάσθηκαν στο εργαστήριο),
οι οποίες ονοµάζονται αντιγόνα. Το Β λεµφοκύτταρο
χρησιµοποιεί τις ανοσοσφαιρίνες στην επιφάνειά του
για να αναγνωρίζει αντιγόνα (άρα οι ανοσοσφαιρίνες
επιφανείας είναι υποδοχείς αντιγόνου του Β-λεµφο-
κυττάρου), αλλά και τις εκκρίνει, ώστε αυτές να ανα-
γνωρίσουν αντιγόνα στους ιστούς ή στην κυκλοφορία
και να τα δεσµεύσουν. 
Κάθε ανοσοσφαιρίνη αποτελείται από δύο µακρές

(έχουν µεγάλο µοριακό βάρος και τις ονοµάζουµε
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ΣΧΗΜΑ 1-1 Αιµοποίηση στον άνθρωπο
Τα κύτταρα του αιµοποιητικού ιστού διακρίνονται στα κύτταρα της µυελικής σειράς και στα κύτταρα της λεµφικής σειράς, που θα δώσει γένε-
ση στα Β-λεµφοκύτταρα, στα Τ-λεµφοκύτταρα και στα λεµφοειδή δενδριτικά κύτταρα, που αποτελούν τα κύτταρα της ειδικής ανοσίας. Ένας
κλάδος των κυττάρων της µυελικής σειράς αποτελεί τον πρόδροµο των ερυθρών αιµοσφαιρίων και των αιµοπεταλίων, ενώ ένας άλλος κλά-
δος αποτελεί τον πρόδροµο των κοκκιοκυττάρων, των µακροφάγων και των µυελοειδών δενδριτικών κυττάρων, που είναι τα κύτταρα της φυ-
σικής ανοσίας.
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ΣΧΗΜΑ 1-2 Τα κύτταρα της φυσικής και της ειδικής ανοσίας και οι κύριες λειτουργίες τους

Φαγοκυτταρώνει, επεξεργάζεται και παρουσιάζει αντιγόνο στο Τ-λεµφοκύτταρο.
Έκφραση µεγαλυτέρων ποσοτήτων υποδοχέα για το Fc τµήµα της ανοσοσφαιρίνης (Fc υποδοχέας)  υπό
την επίδραση µιας κυτταροκίνης, που ονοµάζεται ιντερφερόνη-γ (IFN-γ)

Έκκριση βραχείας ζωής µορίων-µεταβιβαστών φλεγµονής (π.χ. προσταγλανδίνες, λευκοτριένες) 
Ενεργοποίηση από ολιγοπεπτίδια βακτηρίων για παραγωγή δραστικών µορφών οξυγόνου κατά την αντί-
δραση: 2 O2 + NADPH → 2 Ο2

–. + NADP+ + H+, τα οποία φονεύουν φαγοκυτταρωµένα βακτήρια
Υπερέκφραση µορίων MHC στην επιφάνειά τους µε εντονότερη την παρουσίαση ξένων αντιγόνων στα
Τ-λεµφοκύτταρα. Τα Τ-λεµφοκύτταρα µέσω IFN-γ διεγείρουν το µακροφάγο να φαγοκυτταρώσει πιο
αποδοτικά.

Επεξεργάζονται πρωτεPνες του αντιγόνου και παρουσιάζουν τα θραύσµατα (πεπτίδια) αυτών συνδεδε-
µένα σε µόρια MHC στους αντιγονικούς υποδοχείς ενός Τ-λεµφοκυττάρου, όπως ακριβώς και τα µα-
κροφάγα

Ευρίσκονται στους ιστούς που έρχονται σε επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον όπως το δέρµα (κύττα-
ρα Langerhans) και οι βλεννογόνοι µύτης, τραχείας, στοµάχου και εντέρου. Βρίσκονται επίσης σε
άωρη µορφή στο αίµα. 

∆ιακρίνονται σε δύο τύπους: «µυελοειδή» (συµβατικά αντιγονοπαρουσιαστικά) και «πλασµατοκυτταρο-
ειδή» (παράγουν µεγάλες ποσότητες ιντερφερόνης-α )

Αποτελούν το 55-70% των λευκών αιµοσφαιρίων του περιφερικού αίµατος. Βραχύβια και  ευκίνητα. ∆ια-
κρίνονται στα κατάτµητα ουδετερόφιλα τα οποία διαθέτουν λοβιώδεις πυρήνες (2-5 λόβια) (segmen-
ted neutrophils) και στα ταινιώδη ουδετερόφιλα µε κυκλοτερείς πυρήνες που δεν έχουν λόβια και
µοιάζουν µε ταινία (banded neutrophils, band forms). Μετά από βακτηριακή λοίµωξη, ή ιστικό τραύµα
µεταναστεύουν από το αίµα στον ιστό που πάσχει και  καταστρέφουν τον εισβολέα. Το φαινόµενο αυ-
τό λέγεται «χηµειοταξία». Έχουν υποδοχείς για το Fc τµήµα των ανοσοσφαιρινών.  Ενεργοποιούνται
από τις κυτταροκίνες που παράγουν τα µακροφάγα και  εκτελούν λειτουργίες µακροφάγων, όπως η
αποδόµηση ιστών και η φαγοκυττάρωση. 

Έχουν παρόµοιες δράσεις µε αυτές των ουδετεροφίλων. Φέρουν υποδοχέα για την IgE ανοσοσφαιρίνη.
Καταστρέφουν τα παράσιτα που είναι ανθεκτικά στα ένζυµα των ουδετεροφίλων και των µακροφά-
γων. Συµµετέχουν στην αλλεργία. Η ανάπτυξή τους προάγεται από µια Τ-εξαρτώµενη (παράγεται
από Τ-λεµφοκύτταρα) κυτταροκίνη, την ιντελευκίνη-5 (IL-5)

Είναι τα αντίστοιχα των σιτευτικών κυττάρων στους ιστούς. Εκφράζουν υποδοχείς IgE ανοσοσφαιρίνης.
Μέσω των υποδοχέων για IgE διεγείρονται για απελευθέρωση µεταβιβαστών φλεγµονής που είναι οι
ακόλουθοι: Βιογενείς αµίνες (ισταµίνη στον άνθρωπο), πρωτεPνες και πρωτεογλυκάνες των κοκκίων
(πρωτεάσες της σερίνης, αρυλσουλφατάση, θειική ηπαρίνη και θειική χονδρο?τίνη), λιπιδιακοί µετα-
βιβαστές [προσταγλανδίνες, λευκοτριένες, παράγων ενεργοποιήσεως των αιµοπεταλίων (platelet ac-
tivating factor, PAF)], κυτταροκίνες [TNF-α (tumor necrosis  factor-α = παράγοντας νέκρωσης των
όγκων-α), IL-1, IL-3, IL-4, IL-5], παράγων ενεργοποιήσεως του αποικισµού των κοκκιοκυττάρων, µο-
νοκυττάρων (granulocyte-monocyte-colony-stimulating factor, GM-CSF )

Κύτταρο Χαρακτηριστικά και δράση µετά ενεργοποίηση από παθογόνα

Μακροφάγο

∆ενδριτικό 

Ουδετερόφιλο

Hωσινόφιλο

Βασεόφιλο
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ΣΧΗΜΑ 1-2 (συνέχεια) Τα κύτταρα της φυσικής και της ειδικής ανοσίας και οι κύριες λειτουργίες τους

Φυσικό φονικό κύτταρο (Natural killer cell, NK cell). Μεγάλα λεµφοκύτταρα µε διακριτά κοκκία. Αποικί-
ζουν σπλήνα, λεµφαδένες, αλλά και κυκλοφορούν στο περιφερικό αίµα.  ∆εν έχουν Τ-κυτταρικό υπο-
δοχέα. Έχουν όµως ειδικούς αισθητήρες που αναγνωρίζουν στην επιφάνεια των επιθηλιακών κυττά-
ρων  τα οποία έχουν µολυνθεί από ιούς, αντιγόνα των ιών συνδεδεµένα πάνω σε MHC-τάξεως I. Τό-
τε εξαπολύουν ένα «σήµα θανάτου» προς το µολυνθέν  κύτταρο και το φονεύουν, µε προσχηµατι-
σµένες τοξίνες που ευρίσκονται στα κοκκία τους όπως οι πρωτεάσες σερίνης και οι πρωτεογλυκά-
νες. ∆ρουν άµεσα, χωρίς προηγούµενη ενεργοποίηση από αντιγόνο.

Μοιάζουν µε δενδριτικά κύτταρα αλλά είναι κύτταρα µεσεγχυµατικής προέλευσης. Παράγουν την χυµο-
κίνη CXCL13  που προσκαλεί και οργανώνει τα λεµφικά κύτταρα σε συγκροτηµένες δοµές στο λεµ-
φαδένα. Χωρίς τα Θ∆Κ δεν υπάρχουν λεµφοζίδια. Συνεπώς: 
•Οργανώνουν την µικροαρχιτεκτονική του λεµφαδένα,
• Συλλαµβάνουν αντιγόνο που έχει οψωνινοποιηθεί από αντίσωµα, µέσω των υποδοχέων για το Fc
τµήµα της ανοσοσφαιρίνης, ήτοι, των Fc γ RII

• Εκκρίνουν τον παράγοντα MFGE8 (milk fat globule-EGF factor 8 protein), ο οποίος συνδέεται µε το
φωσφολιπίδιο φωσφατιδυλοσερίνη που εκφράζεται στην επιφάνεια αποπεπτοκότων κυττάρων και
µέσω αυτού τα κύτταρα που έχουν οδηγηθεί σε απόπτωση συνδέονται µε µόρια επιφανείας των
φαγοκυττάρων (τα µόρια αυτά ονοµάζονται ιντεγκρίνες) και φαγοκυτταρώνονται έτσι από τα φαγο-
κύτταρα (αποµάκρυνση κυττάρων και θεµέλιας ουσίας που είναι φορείς αντιγόνων)

Αποτελούν το 10-15 τοις εκατό των λεµφοκυττάρων του περιφερικού αίµατος, περίπου το 10 τοις εκα-
τό των λεµφοκυττάρων των λεµφαδένων και το 50 τοις εκατό των κυττάρων του σπλήνα. Η κύρια λει-
τουργία των Β-λεµφοκυττάρων είναι η παραγωγή ανοσοσφαιρινών, δηλαδή αντισωµάτων.

Οι φάσεις ωριµάνσεώς τους διακρίνονται στις ακόλουθες: α) αρχεγόνου κυττάρου, β) πρώιµου-πρόδρο-
µου Β-κυττάρου, γ) πρόδροµου Β-κυττάρου, δ) άωρου Β-κυττάρου και ε) ώριµου Β-κυττάρου. 

Έχουν δύο φάσεις ωρίµανσης, τη µια ανεξάρτητη από την παρουσία αντιγόνου (δηλαδή στο µυελό και
αµέσως µετά την έξοδό τους στο περιφερικό αίµα) και την άλλη αντιγονοεξαρτώµενη (όταν συναντή-
σουν αντιγόνο στους λεµφαδένες). 

Τα ώριµα Β λεµφοκύτταρα εκφράζουν στην κυτταρική επιφάνεια τόσο IgM όσο και IgD ανοσοσφαιρίνη.
Στο στάδιο αυτό, τελειώνει η ωρίµανση του Β-λεµφοκυττάρου. Η έκθεση των Β-λεµφοκυττάρων στα
αντιγόνα διαφοροποιεί περαιτέρω τα κύτταρα αυτά ώστε να τροποποιηθούν σε πλασµατοκύτταρα και
να παράγουν διαλυτά µόρια που στρέφονται κατά των αντιγόνων, δηλαδή, ανοσοσφαιρίνες.

Φυσιολογικά δεν υπάρχουν στην κυκλοφορία. Μεταναστεύουν πρώιµα στους ιστούς (κάτω από τα επι-
θήλια, και δίπλα σε νεύρα και αγγεία) και ωριµάζουν εκεί. Εκκρίνουν τον stem cell factor, ιντερλευκί-
νη-13 (IL-13), ηπαρίνη, θειική χονδρο?τίνη και ποικίλες πρωτεάσες. Υπερεκφράζουν  Fc υποδοχέα
για IgE ανοσοσφαιρίνη. Στην αγγλική λέγονται mast cells, από ένα λάθος του Paul Ehrlich που τα πα-
ρατήρησε πρώτος και θεώρησε ότι «τρέφουν» τα γύρω κύτταρα, ονοµάζοντάς τα στη Γερµανική ma-
stzelen από τη Γερµανική λέξη mast που σηµαίνει  «σίτιση ζώων».

Κύτταρο Χαρακτηριστικά και δράση µετά ενεργοποίηση από παθογόνα

Φυσικό φονικό κύτταρο   

Πλασµατοκύτταρο

Θυλακιώδη δενδριτικά
κύτταρα (Θ∆Κ)

Β-λεµφοκύτταρο 
(ή Β-κύτταρο)

Σιτευτικό κύτταρο  
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ΣΧΗΜΑ 1-2 (συνέχεια) Τα κύτταρα της φυσικής και της ειδικής ανοσίας και οι κύριες λειτουργίες τους

Τα Τ-λεµφοκύτταρα (ή Τ- κύτταρα)  παράγονται στο µυελό των οστών και µεταναστεύουν στο θύµο αδέ-
να κατά τη διάρκεια της εµβρυ?κής και νεογνικής ζωής του ατόµου. Εκεί, επέρχεται η ωρίµανση και η
διαφοροποίησή τους σε ώριµα Τ-λεµφοκύτταρα τα οποία υπάρχουν κυρίως στον περιφερικό λεµφικό
ιστό και κυκλοφορούν στο αίµα και τη λέµφο. Απαρτίζουν το 70-80 τοις εκατό των λεµφοκυττάρων
του περιφερικού αίµατος, το 90 τοις εκατό των κυττάρων του µείζονος θωρακικού πόρου και το 20-
30 τοις εκατό των κυττάρων των περιφερικών λεµφικών οργάνων. Η κύρια λειτουργία των Τ-λεµφο-
κυττάρων είναι η ρύθµιση της λειτουργίας των Β κυττάρων και µακροφάγων δια µέσου ουσιών που
δρουν αυτοκρινικά, παρακρινικά και ενδοκρινικά και λέγονται κυτταροκίνες. Είναι δυνατόν να δρουν
και σαν κύτταρα καταστροφής των αντιγόνων χωρίς τη συµµετοχή άλλων κυττάρων ενώ συµµετέχουν
επίσης στην ωρίµανση των κυττάρων της ερυθράς σειράς. Τα στάδια ωριµάνσεως των Τ-λεµφοκυτ-
τάρων είναι τα ακόλουθα: α) αρχεγόνου κυττάρου, β) πρώιµου πρόδροµου, γ) πρόδροµου, δ) διπλού
θετικού, ε) µονού θετικού και στ) αθώου ώριµου Τ-λεµφοκυττάρου. 

Τα αρχέγονα Τ-λεµφοκύτταρα περιέχουν σπερµατικό DNA χωρίς αναδιατάξεις, δεν εκφράζουν Τ-κυττα-
ρικό υποδοχέα, δεν αποκρίνονται σε αντιγόνο.

Στο στάδιο αυτό τα Τ-λεµφοκύτταρα ευρίσκονται στο φλοιό του θύµου αδένα και ονοµάζονται «διπλά
αρνητικά» επειδή δεν διαθέτουν τα µόρια επιφανείας που είναι συνυποδοχείς του Τ-κυτταρικού υπο-
δοχέα, ήτοι τα CD4 και CD8, στα οποία θα επανέλθουµε παρακάτω.  

Το µόριο CD4 µε το ακρότατο εξωκυττάριο τµήµα του συνδέεται στην β2 υποµονάδα των αντιγόνων
MHC-II και συνεπώς δίδει ειδικότητα κατά µορίων που περιορίζονται να εκφράζονται µόνο µέσω
MHC-II, ονοµάζονται δε «περιορισµένα στο MHC-II», (MHC class II restricted).  

Το µόριο CD8 είναι επίσης συνυποδοχέας του Τ-λεµφοκυττάρου και εκφράζεται στην επιφάνεια των Τ-
κυτταροτοξικών λεµφοκυττάρων. Συνδέεται µε MHC-I µόρια και άρα προδικάζει την ειδικότητα του Τ-
λεµφοκυττάρου για αντιγόνα που περιορίζονται να παρουσιάζονται συνδεδεµένα στα MHC-I αντιγόνα
ιστοσυµβατότητας (κυρίως αντιγόνα ιών). 

Υπάρχουν 4 τόποι γονιδίων Τ-κυτταρικών υποδοχέων (TCR), οι α, β, γ, και δ, που τελικά καταλήγουν
στην έκφραση δύο διακριτών µορίων, των υποδοχέων αβ και γδ. Το 10% των Τ- κυττάρων επιτυγχά-
νουν αναδιάταξη των γονιδίων της γ- και δ- αλυσίδας και το 90% επιτυγχάνουν αναδιάταξη των γονι-
δίων της α- και β- αλυσίδας. Τα Τ-λεµφοκύτταρα µε TCRαβ κυκλοφορούν στο περιφερικό αίµα, ενώ
τα Τ-λεµφοκύτταρα µε υποδοχέα γδ ανευρίσκονται κυρίως στα επιθήλια και στο δέρµα. Οι γδ αλύσεις
θυµίζουν περισσότερο το ρεπερτόριο των ανοσοσφαιρινών, παρά των Τ-κυτταρικών υποδοχέων. Φαί-
νεται ότι αντιδρούν καλύτερα σε παράγωγα της φλεγµονώδους αρχικής αποκρίσεως (π.χ. πρωτεPνες
του θερµικού shock) παρά σε αντιγόνα. Καταστρέφουν ως κυτταροτοξικά κύτταρα τα µολυσµένα επι-
θηλιακά κύτταρα που εκφράζουν αδόκιµα τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας (MHC) τάξεως Ι (MHC-I) µε
συνδεδεµένα επ' αυτών αντιγόνα ιών. Ο Πίνακας 2 περιγράφει τις διαφορές µεταξύ Ταβ- και Τγδ-
λεµφοκυττάρων.

Κύτταρο Χαρακτηριστικά και δράση µετά ενεργοποίηση από παθογόνα

Τ-λεµφοκύτταρο 
(ή Τ-κύτταρο)

Αναγνώριση αντιγόνου 
από το CD8+T-λεµφοκύτταρο

Αναγνώριση αντιγόνου 
από το CD4+T-λεµφοκύτταρο

CD4+T-λεµφοκύτταρο

CD8+T-λεµφοκύτταρο



"βαριές") και δύο βραχύτερες (έχουν µικρότερο µο-
ριακό βάρος και τις ονοµάζουµε "ελαφρές") πολυπε-
πτιδικές αλυσίδες  (Σχήµα 1-3). Μια άλλη έννοια που
πρέπει να αναφερθεί εδώ είναι η έννοια του «ισοτύ-

που» των ανοσοσφαιρινών. Οι µακρές αλυσίδες των
ανοσοσφαιρινών δύνανται να ταξινοµηθούν σε πέντε
τύπους, έκαστος των οποίων παίρνει ονοµασία από
ένα γράµµα του ελληνικού αλφαβήτου, ως εξής: µ
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Χαρακτηριστικό αβΤ-λεµφοκύτταρα γδΤ-λεµφοκύτταρα

Φαινότυπος CD4 και  CD8 Οι κύριες υποοµάδες βασίζονται στην Κυρίως CD4- CD8- (διπλά αρνητικά)
έκφραση CD4 ή CD8

Τύποι αντιγόνων οι οποίοι ανα- Πεπτιδικό αντιγόνο στις κοιλάδες των Η ταυτοποίηση των συνδετών των 
γνωρίζονται και τρόπος παρουσίασής MHC-I και MHC-II. Οι πρωτογενείς απαντήσεις Τ-κυτταρικών υποδοχέων δεν
τους στα Τ-λεµφοκύτταρα απαιτούν αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο είναι πλήρης. Η αναγνώριση δεν

εξαρτάται από την β2-µικροσφαιρίνη

Λειτουργίες Τ-βοηθού λεµφοκυττάρου Κυρίως τα CD4+, τα οποία εκφράζουν κυτταροκίνες Κυτταροκίνες τόσο του τύπου TH1,
είτε του τύπου TH1 είτε του τύπου TH2 όσο και του τύπου TH2

Λειτουργίες κυτταροτοξικού Κυρίως τα CD8+. Ποικίλες υποκατηγορίες που 
Τ-λεµφοκυττάρου Επάγονται µέσω του συστήµατος χρησιµοποιούν τους ίδιους 

perforin:granzymes, Fas:FasLigand κ.λ.π. µηχανισµούς

Ποικιλοµορφία ρεπερτορίου Eυρύτατη Σχετικά περιορισµένη
Τ-λεµφοκυτταρικού υποδοχέα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-2.Σύγκριση χαρακτηριστικών των αβ και γδΤ-λεµφοκυττάρων από παρατηρήσεις στα ποντίκια

ΣΧΗΜΑ 1-3 Φαίνονται οι δοµές των
ανοσοσφαιρινών των τύπων IgG, IgA
και IgM, όπως αυτές καθορίζονται από
τη βαριά αλυσίδα. 
Προσέξτε ότι η IgA συνήθως είναι δι-
µερής και η IgM πενταµερής, η δε σύν-
δεση αυτή γίνεται µε επικουρικές πε-
πτιδικές αλυσίδες. Στην περίπτωση της
IgG τα κόκκινα άκρα των αλυσίδων εί-
ναι τα αµινοτελικά άκρα και παριστούν
την θέση συνδέσεως στο αντιγόνο.
Όπως φαίνεται όµως στα κάτω εικονί-
δια που παριστούν το αµινοτελικό άκρο
µιας ελαφράς αλυσίδας, το αµινοτελικό
άκρο δεν είναι όλο υπεύθυνο για τη
σύνδεση στο αντιγόνο. Μόνο µερικές
µικρές περιοχές του αµινοτελικού
άκρου της βαριάς και ελαφράς αλυσί-
δας συµµετέχουν στην αναγνώριση του
αντιγόνου και αυτές λέγονται «περιοχές υπερβολικής µεταβλητότητας»  (hypervariable regions ή  HV) είτε λέγονται και «περιοχές ορισµού
συµπληρωµατικότητας» (complementarity determining regions, ή CDRs).  ΠΡΟΣΟΧΗ!  Ο όρος «περιοχές υπερβολικής µεταβλητότητας» δεν
σηµαίνει ότι το µόριο «αλλάζει» εύκολα τη δοµή του σε αυτή την περιοχή και «προσαρµόζεται» στο αντιγόνο.  Απεναντίας η περιοχή αυτή
είναι εξαιρετικά σταθερή και αναγνωρίζει ένα και µόνο ένα αντιγόνο. Ο όρος είναι στατιστικός και σηµαίνει ότι αν µπορούσαµε να κρατή-
σουµε στα χέρια µας 1000 µόρια ανοσοσφαιρίνης αυτά θα µπορούσαν σε οµάδες να µοιάζουν µεταξύ τους ως προς τις καρβοξυτελικές πε-
ριοχές των αλυσίδων, αλλά σχεδόν κανένα δεν θα έµοιαζε µε το διπλανό του ως προς τις περιοχές αναγνωρίσεως του αντιγόνου.



για την IgM, δ για την IgD, γ για την IgG, α για την
IgAκαι ε για την IgE. Κάθε ένας από αυτούς τους τύ-
πους ανοσοσφαιρίνης ονοµάζεται «ισότυπος» και κά-
θε ισότυπος ασκεί διαφορετικές εκτελεστικές λει-
τουργίες (effector  functions). Το µόριο έχει τη µορ-
φή ενός Υ και αποτελείται από δύο βαριές αλυσίδες
του ιδίου τύπου (πχ µ, ή α, ή γ κοκ) και δύο ελαφρές
του ιδίου τύπου. Υπάρχουν µόνο δύο τύπων ελαφρές
αλυσίδες, οι κ και λ. Συνεπώς κάθε µόριο ανοσοσφαι-
ρίνης θα έχει είτε δύο κ είτε δύο λ αλυσίδες. Οι δύο
βαριές αλυσίδες µεταξύ τους και κάθε βαριά αλυσίδα
µε κάθε ελαφριά συνδέονται µε δισουλφιδικούς δε-
σµούς. Οι δύο κλάδοι του Υ είναι οι περιοχές µε τις
οποίες η ανοσοσφαιρίνη αναγνωρίζει αντιγόνο. Όταν
επωασθεί µε το ένζυµο παπαJνη, το µόριο διασπάται
σε τρία θραύσµατα: Οι δύο κλάδοι του Υ που ανα-
γνωρίζουν αντιγόνο και ονοµάζονται Fab από τις λέ-
ξεις "antibody binding fragment" και το στέλεχος
του Υ που ονοµάζεται Fc, από τις λέξεις "fragment
crystallizable" γιατί δύναται εύκολα να κρυσταλλωθεί
(Σχήµα 1-4). Τα φαγοκύτταρα έχουν υποδοχείς για το
Fc τµήµα των ανοσοσφαιρινών και αυτό βοηθάει
στην φαγοκυττάρωση (Σχήµα 1-5). Κάθε κύτταρο
που έχει υποδοχείς για το Fc τµήµα της ανοσοσφαι-
ρίνης δύναται να φαγοκυτταρώσει αντιγόνο συνδεδε-
µένο µε ανοσοσφαιρίνη.Και µιά ακόµη γνώση, ανα-
γκαία σε αυτή τη φάση του βιβλίου η οποία όµως θα
αναλυθεί λεπτοµερέστερα αργότερα: Για την δηµι-
ουργία µιάς αλυσίδας ανοσοσφαιρίνης ανασυνδυά-
ζονται πολλά γονιδιακά τµήµατα µε τη βοήθεια ενζύ-

µων που αναδιατάσουν τµήµατα του σπερµατικού D-
NA . «Αναδιατάσσω» σηµαίνει «φέρνω κοντά αποµεµα-
κρυσµένα τµήµατα του γονιδιώµατος, ώστε αυτά να
συνενωθούν και να αποτελέσουν ενιαίο γονίδιο, δη-
λαδή να µεταγραφούν µαζί, δίνοντας ένα ενιαίο προ-
Oόν». Έτσι από ένα αρχικά περιορισµένο αριθµό γονι-
διακών τµηµάτων παράγονται ανοσοσφαιρίνες µε πά-
νω από 1011 διαφορετικές ειδικότητες. Κάθε Β-λεµ-
φοκύτταρο παράγει µόρια ανοσοσφαιρίνης µίας και
της αυτής ειδικότητας. Μπορεί το κύτταρο να αλλά-
ζει ισοτύπους ανοσοσφαιρίνης, δηλαδή ενώ αρχικά
έχει IgM ακολούθως να παραγάγει IgG, αλλά και οι
δύο ισότυποι θα έχουν κάτι κοινό: την ειδικότητα
για το ίδιο αντιγόνο.  

Τα αντιγόνα και η αναγνώριση αυτών

Τα αντιγόνα είναι µεγάλα µόρια και οι υποδοχείς αν-
τιγόνου αναγνωρίζουν µόνο τµήµατα αυτών, τα
οποία ονοµάζονται αντιγονικοί επίτοποι. Τα αντιγό-
να διακρίνονται σε δύο τύπους τα θυµοανεξάρτητα
τα οποία διεγείρουν άµεσα τα Β-λεµφοκύτταρα χω-
ρίς την βοήθεια των Τ-λεµφοκυττάρων και τα θυµοε-
ξαρτώµενα, δηλαδή εκείνα που για να διεγείρουν τα
Β-λεµφοκύτταρα απαιτείται η παροχή βοήθειας από
τα Τ- λεµφοκύτταρα. Τα θυµοανεξάρτητα αντιγόνα
είναι συνήθως πολυσακχαρίτες και χαρακτηρίζονται
από επαναλαµβανόµενες πανοµοιότυπες δοµές πά-
νω στο ίδιο µεγαλοµόριο (Σχήµα 1-6). Τα θυµοεξαρ-
τώµενα αντιγόνα είναι συνήθως πρωτεJνες ξένων αν-

τιγόνων (µικροβίων, ιών, µυκήτων) και
διαθέτουν αντιγονικούς επιτόπους ειδι-
κούς για Β- και άλλους ειδικούς για Τ-
λεµφοκύτταρα. Τα Τ-λεµφοκύτταρα
[παράγονται στο µυελό των οστών, αλ-
λά ωριµάζουν στο θύµο αδένα (thymus)
και εξ αυτού ονοµάζονται Τ-λεµφοκύτ-
ταρα] έχουν υποδοχείς για τα ξένα αντι-
γόνα, τα οποία αναγνωρίζουν ως πεπτι-
δικά θραύσµατα συνδεδεµένα επάνω σε
γλυκοπρωτεJνες της επιφάνειας των
κυττάρων του οργανισµού µας οι οποί-
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ΣΧΗΜΑ 1-4 Η επώαση ενός µορίου ανοσοσφαι-
ρίνης µε το ένζυµο παπαMνη  διασπά το µόριο  σε
τρία τµήµατα: ∆ύο Fab και ένα Fc (fragment crys-
talizable).



ες ονοµάζονται µόρια του µεγίστου συµπλέγµατος
ιστοσυµβατότητας (major histocompatibility com-
plex molecules ή MHC molecules). Τα µόρια MHC
ταξινοµούνται σε αυτά της τάξεως Ι (MHC-I) και αυ-

τά της τάξεως ΙΙ (MHC-II). Για να παρουσιάσουν τα
κύτταρα του οργανισµού µας αντιγόνα στα Τ-λεµφο-
κύτταρα, θα πρέπει πρώτα να τα φαγοκυτταρώσουν,
να τα πέψουν σε µικρά πεπτίδια στο φαγόσωµα και
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ΣΧΗΜΑ 1-5 Το Fc τµήµα της
ανοσοσφαιρίνης είναι εξαιρε-
τικά σηµαντικό επειδή τα φα-
γοκύτταρα έχουν υποδοχείς
για την περιοχή αυτή του µο-
ρίου. Έτσι, όταν η ανοσοσφαι-
ρίνη δεσµεύσει ένα αντιγόνο
το αντιγόνο γίνεται ευένδοτο
για φαγοκυττάρωση επειδή η
ανοσοσφαιρίνη µέσω του τµή-
µατος Fc συνδέεται στον Fc
υποδοχέα και το κύτταρο φα-
γοκυτταρώνει το σύµπλεγµα
«αντιγόνο/αντίσωµα» η  το
σύµπλεγµα «αντιγόνο/µικρο-
οργανισµός» και το πέπτει
στο φαγόσωµα. Η επικάλυψη
των παθογόνων µε αντίσωµα
ώστε να γίνουν ευένδοτα σε
φαγοκυττάρωση ονοµάζεται
«οψωνινοποίηση» από την
Οµηρική λέξη «ώνια»  (τα φα-
γώσιµα ψώνια).

ΣΧΗΜΑ 1-6 Παράδειγµα θυµοανεξάρτητης διέγερσης του Β-λεµφοκυττάρου
Τα πολυσακχαριδικά αντιγόνα της κάψας των βακτηρίων χαρακτηρίζονται από πολλαπλές,
πανοµοιότυπες δοµές πάνω στο ίδιο µεγαλοµόριο. Αυτά διασυνδέουν πολλές ανοσοσφαι-
ρίνες επιφανείας ορισµένων Β-λεµφοκυττάρων (Β1 κύτταρα) και τότε αυτά εκφράζουν την
κυτταροκίνη ιντερλευκίνη-5 (IL-5) και τον υποδοχέα της. Υπό την επίδραση της IL-5 τα Β1
κύτταρα µετατρέπονται σε πλασµατοκύτταρα και εκκρίνουν IgM ανοσοσφαιρίνη που ανα-
γνωρίζει τα πολυσακχαριδικά αντιγόνα της κάψας των βακτηρίων και συνδέεται µε αυτά
ευνοώντας την φαγοκυττάρωση και καταστροφή τους.



ακολούθως να τα εκφράσουν στην επιφάνειά τους
συνδεδεµένα στα µόρια MHC. Όταν αναφερόµαστε
στην βοήθεια που απαιτούν τα Β-λεµφοκύτταρα από
τα Τ-λεµφοκύτταρα προκειµένου να παρασκευάσουν
αντισώµατα κατά ενός θυµοεξαρτώµενου αντιγόνου
συµβαίνει το εξής: Ένα Β-λεµφοκύτταρο αναγνωρί-
ζει ένα αντιγόνο Α µέσω των Β-αντιγονικών επιτό-
πων, το φαγοκυτταρώνει, το πέπτει στο φαγόσωµα
και εκφράζει στην επιφάνειά του τους Τ-κυτταρικούς
επιτόπους του αντιγόνου, συνδεδεµένους πάνω σε
µόρια MHC. Το σύµπλεγµα του αντιγονικού πεπτιδί-
ου πάνω στο µόριο MHC είναι αυτό που αναγνωρίζε-
ται από το Τ-λεµφοκύτταρο (Σχήµα 1-7). Ακολούθως
το Τ-λεµφοκύτταρο εκκρίνει χηµικές ουσίες που διε-

γείρουν το Β-λεµφοκύτταρο να παρασκευάσει και να
εκκρίνει µεγάλες ποσότητες ειδικών αντισωµάτων
για το αντιγόνο Α. Οι ουσίες αυτές λέγονται κυττα-
ροκίνες (κύτταρο+κινώ), η δε εξελιγµένη µορφή
του Β-λεµφοκυττάρου που είναι ώριµο για παραγω-
γή αντισωµάτων χαρακτηρίζεται από διογκωµένο
κυτταρόπλασµα, πλούσιο ενδοπλασµατικό δίκτυο
και έκκεντρο πυρήνα και ονοµάζεται πλασµατοκύτ-
ταρο. Άπαξ και τα Τ-λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν
ένα αντιγόνο, έστω Α, έχουν τρεις πιθανότητες: είτε
να βοηθήσουν τα Β-λεµφοκύτταρα να παράγουν αν-
τισώµατα κατά του αντιγόνου Α (αν και αυτά έχουν
προηγουµένως αναγνωρίσει το αντιγόνο όπως ανα-
λύθηκε παραπάνω), είτε να µετακινηθούν στους
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ΣΧΗΜΑ 1-7 Παράδειγµα θυµοεξαρτώµενης Β-κυτταρικής διέγερσης
Ένα Β-λεµφοκύτταρο συλλαµβάνει έναν ιό µέσω της ανοσοσφαιρίνης επιφανείας του, η οποία αναγνωρίζει έναν Β-κυτταρικό επίτοπο του ιού.
Το σύµπλεγµα «ιός/ανοσοσφαιρίνη» φαγοκυτταρώνεται και αποδοµείται στο φαγόσωµα. Πεπτιδικά θραύσµατα των αντιγόνων του ιού (Τ-κυτ-
ταρικοί επίτοποι) συνδέονται σε αντιγόνα ιστοσυµβατότητας τάξης II τα οποία δηµιουργούνται εντός του φαγοσώµατος και το σύµπλεγµα
«αντιγόνο ιστοσυµβατότητας /ι?κό πεπτίδιο» παρουσιάζεται στην επιφάνεια του Β-λεµφοκυττάρου και αναγνωρίζεται από ένα Τ-λεµφοκύτταρο
το οποίο έχει υποδοχείς για το αντιγόνο του ιού. Τότε το Τ-λεµφοκύτταρο διεγείρεται και εκκρίνει κυτταροκίνες (IL-4 και IL-5) οι οποίες
δρουν στο Β-λεµφοκύτταρο και το διεγείρουν να µετατραπεί σε πλασµατοκύτταρο, εκκρίνοντας µεγάλες ποσότητες ανοσοσφαιρίνης που
αναγνωρίζει τους Β-κυτταρικούς επιτόπους του ιού και τον αδρανοποιεί. 



ιστούς και να καταστρέψουν τον λοιµώδη παράγον-
τα που φέρει στην επιφάνειά του το αντιγόνο Α, είτε
τέλος να µετατραπούν µερικά από αυτά σε κύτταρα
µνήµης τα οποία «θυµούνται» το αντιγόνο Α και σε
επόµενη επαφή µε αυτό δρουν πολύ πιο γρήγορα.
Συνεπώς µε την ειδική ανοσία ο οργανισµός γνωρί-
ζει το "ξένο" από το "ίδιο" και διακρίνει µεταξύ δύο
"ξένων" ερεθισµάτων µε τρόπο ακριβή και ειδικό.
Επιπλέον αναπτύσσει κύτταρα µνήµης τα οποία είναι
σε θέση να ζουν πολλά χρόνια και να γνωρίζουν το
ίδιο ερέθισµα οπότε όταν συναντήσουν εκ νέου το
αντιγόνο Α εκπτύσσονται σε κλώνο (οµάδα κυττά-
ρων πανοµοιότυπων µε τον πρόγονό τους) και κατά
τη δεύτερη προσβολή δρουν πολύ γρήγορα. 

Γενικές ιδιότητες και δοµικά χαρακτηριστικά
των µορίων MHC

Μερικές γενικές ιδιότητες των µορίων MHC είναι οι
ακόλουθες: 
α) Κάθε µόριο MHC έχει στο εξωκυττάριο τµήµα
του µια κοίλανση (ονοµάζεται «κοιλάδα» ή «σχι-
σµή), η οποία συνδέει και παρουσιάζει το αντιγο-
νικό πεπτίδιο στο Τ-λεµφοκύτταρο, η κοίλανση δε
αυτή συνέχεται µε το υπόλοιπο τµήµα του µορί-
ου που µοιάζει µε τµήµατα ανοσοσφαιρίνης. Το
καρβοξυτελικό άκρο του µορίου εισέρχεται στο
κυτταρόπλασµα. Το αντιγονικό πεπτίδιο συνδέε-
ται στα µόρια MHC µη-οµοιοπολικά, κυρίως µε
ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις. 

β) Οι περιοχές των µορίων που βρίσκονται κοντά ή
µέσα στην περιοχή συνδέσεως του αντιγόνου εί-
ναι πολυµορφικές (δηλαδή διαφέρουν έντονα
από άτοµο σε άτοµο), 

γ) Οι µη-πολυµορφικές περιοχές παρέχουν θέσεις
συνδέσεως για τα µόρια-συνυποδοχείς των Τ-
λεµφοκυττάρων, ήτοι τα CD4 και CD8. Το CD4
συνδέεται εκλεκτικά στα MHC-II και το CD8 συν-
δέεται εκλεκτικά στα MHC-I. Συνεπώς τα CD4+
βοηθοί Τ- κύτταρα αναγνωρίζουν πεπτίδια που
παρουσιάζονται συνδεδεµένα µόνο σε MHC-II, τα
CD8+ κυτταροτοξικά Τ-κύτταρα αναγνωρίζουν
πεπτίδια που συνδέονται αποκλειστικά σε µόρια
MHC-I. 

Τα µόρια MHC–Ι αποτελούνται από µια γλυκοπρω-
τεOνική αλυσίδα α ( περίπου 45 kD) και από ένα µό-
ριο µιας µικρής πρωτεJνης, της β2-µικροσφαιρίνης,
η οποία κωδικοποιείται εκτός των τόπων των γονι-
δίων του MHC και είναι συνδεδεµένη µη-οµοιοπολι-
κά µε την α αλυσίδα (Σχήµα 1-8). Τα τµήµατα α1 και
α2 της αµινοτελικής περιοχής διπλώνονται έτσι µε-
ταξύ τους ώστε να δηµιουργούν µια πλατφόρµα από

αντιπαράλληλα β-πτυχωτά φύλλα που υποστηρίζουν
δύο αντιπαράλληλες όχθες α-έλικας (Σχήµα 1-8). Τα
MHC-I συνδέουν πεπτίδια που έχουν µήκος 8-11 αµι-
νοξικά κατάλοιπα. Είναι σηµαντικό να κατανοήσετε
ότι: κανένα µόριο MHC-I δεν εξέρχεται στην επιφά-
νεια των κυττάρων µας αν δεν έχει συνδεδεµένο
επ’ αυτού ένα αντιγονικό πεπτίδιο, ειδάλλως το µό-
ριο δεν είναι σταθερό και αποδοµείται. Έτσι το µό-
ριο MHC-I εξέρχεται ως τριµερές, ήτοι: α αλυσίδα,
β2-µικροσφαιρίνη, αντιγονικό πεπτίδιο. Αν δεν
υπάρχει τρέχουσα λοίµωξη το µόριο MHC-I µετα-
φέρει αυτόλογα πεπτίδια που προέρχονται από
φυσιολογική αποδόµηση των πρωτε@νών των κυτ-
τάρων µας. Μόρια MHC-I υπάρχουν σε όλα τα εµ-
πύρηνα κύτταρα του οργανισµού των θηλαστικών.
Μετά µια λοίµωξη πάντα θα υπάρχουν έστω και
ελάχιστα MHC-I µε συνδεδεµένα πεπτίδια του λοι-
µώδους παράγοντα στην επιφάνεια των κυττάρων.
Τα Τ-λεµφοκύτταρα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα
στην αναγνώριση ξένων πεπτιδίων και ακόµη και
µε µικρή ποσότητα συµπλεγµάτων «MHC-I/ξένο
πεπτίδιο» ενεργοποιούνται.
Τα µόρια MHC-II αποτελούνται από δύο µή οµοι-

οπολικά συνδεδεµένες πολυπεπτιδικές αλυσίδες,
την α µε µοριακό βάρος περίπου 33 kD και την β µε
µοριακό βάρος περίπου 30 kD (Σχήµα 1-8). Τα αµι-
νοτελικά τµήµατα α1 και β1 των αλυσίδων α και β
αντίστοιχα διαπλέκονται έτσι ώστε να σχηµατίσουν
µια κοιλάδα (ή σχισµή) που ο πυθµένας της αποτε-
λείται από 4 παράλληλα φύλα που προέρχονται από
την α1 περιοχή και άλλα 4 αντιπαράλληλα φύλα που
προέρχονται από την β1 περιοχή, ενώ κάθε µία από
τις α1 και β1 περιοχές σχηµατίζουν εκάστη και µία α
έλικα που αποτελεί την όχθη της κοιλάδας συνδέσε-
ως του αντιγόνου (Σχήµα 1-8). Τα τµήµατα α1 και β1
εκτεινόµενα προς το καρβοξυτελικό άκρο τους µε-
ταπίπτουν στις υποµονάδες α2 και β2 αντίστοιχα οι
οποίες δεν είναι πολυµορφικές και µοιάζουν µε ανο-
σοσφαιρίνη, τα δε καρβοτελικά άκρα τους εισέρχον-
ται στο εσωτερικό του κυττάρου αφού µε ένα λιπό-
φιλο τµήµα τους διαπεράσουν την κυτταρική µεµ-
βράνη. Τα MHC-II είναι επίσης πολυµορφικά, αλλά ο
πολυµορφισµός οφείλεται στον πολυµορφισµό της
β1 περιοχής της β αλυσίδας. Τα MHC-II συνδέουν
πεπτίδια µε µήκος 10-30 αµινοξικά κατάλοιπα. Η β2
υποµονάδα της β αλυσίδας συνδέει µόρια CD4. Εί-
ναι σηµαντικό να γνωρίζετε ότι: για να εκφρασθούν
στην επιφάνεια των κυττάρων τα µόρια MHC-II
πρέπει απαραίτητα να είναι συνδεδεµένα µε πεπτι-
δικό αντιγόνο, εκφράζονται συνεπώς ως τριµορια-
κά συµπλέγµατα αποτελούµενα από α αλυσίδα, β
αλυσίδα και αντιγονικό πεπτίδιο. Τα µόρια MHC-II
φυσιολογικά εκφράζονται στην επιφάνεια των
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«επαγγελµατικών» αντιγονοπαρουσιαστικών κυττά-
ρων τα οποία είναι α) τα µακροφάγα, β) τα δενδρι-
τικά κύτταρα και γ) τα Β-κύτταρα. Αν δεν υπάρχει
τρέχουσα λοίµωξη ο βαθµός έκφρασης των MHC-
II είναι χαµηλός και όταν εκφράζονται µεταφέρουν
αυτόλογα πεπτίδια. Τα Τ-λεµφοκύτταρα είναι εξαι-
ρετικά ευαίσθητα στην αναγνώριση ξένων πεπτι-
δίων και ακόµη και µε µικρή ποσότητα συµπλεγµά-

των «MHC-II/ξένο πεπτίδιο» ενεργοποιούνται. Εν
τούτοις MHC-II εκφράζονται αδόκιµα και σε άλλα
σωµατικά κύτταρα σε συστηµατικά αυτοάνοσα νο-
σήµατα και τότε πυροδοτούν ανοσολογικές απο-
κρίσεις των Τ- λεµφοκυττάρων εναντίον ιδίων ιστι-
κών στοιχείων (πχ στην πολυµυοσίτιδα υπάρχει
υπερέκφραση MHC-II στις µυ@κές ίνες, στις φάσεις
εξάρσεως της νόσου).
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ΣΧΗΜΑ 1-8 ∆οµή των αντιγόνων του µέγιστου συµπλέγµατος ιστοσυµβατότητας (MHC) 
Η δοµή των αντιγόνων του µέγιστου συµπλέγµατος ιστοσυµβατότητας (MHC) τάξεως I (MHC-I) και τάξεως II (MHC-II) (βλέπε λεπτοµέρειες
της δοµής στο κείµενο).



Τα µόρια CD και η ονοµατολογία τους

Μια άλλη οµάδα µορίων που διαθέτουν τα κύτταρα
του ανοσολογικού συστήµατος, και είναι ουσιώδη
για τη λειτουργία τους είναι τα µόρια της κατηγο-
ρίας «CD». Με τον όρο «CD» εννοούµε ένα πρωτό-
κολλο που χρησιµοποιήθηκε από την παγκόσµια Ορ-
γάνωση Υγείας σε Συνέδριο στο Παρίσι το 1982 µε
στόχο να χαρακτηρίσει όλα τα µόρια επιφανείας των
ανθρώπινων λευκών αιµοσφαιρίων (Human Leukocy-
te Differentiation Antigens, HLDA). Το πρωτόκολλο
αυτό στηρίζεται στη χρήση µονοκλωνικών αντισω-
µάτων τα οποία αναγνωρίζουν µε πολύ ειδικό τρόπο
ένα µόριο επιφανείας. Με τον όρο «µονοκλωνικά αν-
τισώµατα» εννοούµε αντισώµατα τα οποία παράγον-
ται από έναν κλώνο Β-λεµφοκυττάρων και συνεπώς
όλα τα µόρια αντισωµάτων που παράγονται κατ’ αυ-
τό τον τρόπο από ένα Β-λεµφοκύτταρο και τους
απογόνους του είναι ίδια µεταξύ τους και αναγνωρί-
ζουν ακριβώς την ίδια περιοχή του αντιγόνου η
οποία καλείται «επίτοπος». Όταν δύο τουλάχιστον
µονοκλωνικά αντισώµατα αναγνωρίζουν το ίδιο µό-
ριο επιφανείας, τότε αυτό παίρνει ένα όνοµα αποτε-
λούµενο από τα αρχικά CD και έναν αριθµό που
υποδηλώνει τη σειρά αναγνώρισης, πχ CD80. Το µό-
ριο CD11b/CD18 συνδέει µικροβιακά συστατικά
όπως η λιποπολυσακχαρίδη, η λιποφωσφογλυκάνη
της Leismania, η αιµοσυγκολλητίνη της Bordetella
και δοµικά στοιχεία µυκήτων όπως της Candida και
του Histoplasma capsulatum. Λεπτοµερής παρουσία-
ση των µορίων µε τα οποία τα φαγοκύτταρα ανα-
γνωρίζουν δοµές των παθογόνων θα γίνει στο κεφά-
λαιο «Φυσική ανοσία».

Επεξεργασία των πρωτεϊνικών αντιγόνων και
φόρτωση των αντιγονικών πεπτιδίων 
στα MHC-I και MHC-II

Σε αυτό το στάδιο των γνώσεών σας και αφού µάθα-
τε ότι τα µόρια MHC-I και MHC-II παρουσιάζουν αντι-
γόνο στα Τ-κύτταρα, θα δώσουµε περισσότερες λε-
πτοµέρειες που αφορούν την επεξεργασία των αντι-
γόνων, την πέψη τους σε µικρά πεπτίδια και τη «φόρ-
τωση» αυτών επάνω στα µόρια MHC-I και MHC-II. 
ΠρωτεOνικά αντιγόνα ευρίσκονται εντός του κυτ-

τάρου σε δύο µείζονα κυτταρικά διαµερίσµατα: α)
στο κυταροδιάλυµα (cytosol) και αυτά είναι είτε αυ-
τόλογες πρωτεΐνες, είτε πρωτεΐνες ιών και συντίθεν-
ται τοπικά, είτε β) στο σύστηµα των κυστιδίων (ενδό-
σωµα, φαγόσωµα και σε ένα κυστίδιο που είναι συγ-
χωνευµένο φαγόσωµα και λυσόσωµα και ονοµάζεται
φαγολυσσόσωµα). Στο σύστηµα των κυστιδίων κα-
ταλήγουν συνήθως αντιγόνα του εξωκυτταρίου περι-

βάλλοντος. Επεξεργασία των αντιγόνων σηµαίνει να
πεπφθούν σε µικρά πεπτίδια και αυτά µε την σειρά
τους να «φορτωθούν» σε µόρια MHC. Πεπτίδια που
προέρχονται από πρωτεολυτική πέψη πρωτεOνών
που ευρίσκονται στο κυτταροδιάλυµα συνδέονται σε
MHC-I και τότε αναγνωρίζονται από CD8+ T-κύττα-
ρα (η διαδικασία αυτή ονοµάζεται «ακολουθία MHC-
I»), ενώ πεπτίδια που προέρχονται από πρωτεολυτι-
κή πέψη πρωτεOνών στα φαγολυσοσώµατα (συνή-
θως αντιγόνα βακτηρίων) συνδέονται σε MHC-II και
τότε αναγνωρίζονται από τα CD4+ T-λεµφοκύτταρα,
(η διαδικασία αυτή ονοµάζεται «ακολουθία MHC-II»). 

Επεξεργασία πρωτεϊνών και παρουσίαση 
πεπτιδίων κατά την ακολουθία MHC-I
Αφορά την επεξεργασία αντιγόνων που ευρίσκονται
ή συντίθενται στο κυτταροδιάλυµα όλων των σωµα-
τικών κυττάρων. Αυτά είναι αυτόλογες πρωτεΐνες,
πρωτεΐνες ιών, πρωτεΐνες που προέρχονται από µε-
ταλλαγµένα γονίδια ή γονίδια σε υπερέκφραση
όπως συµβαίνει σε κύτταρα πολλών όγκων, αλλά και
πρωτεΐνες που προέρχονται από βακτήρια εφ’ όσον
αυτά διαφύγουν από τα φαγοσώµατα ανοίγοντας
πόρους στην µεµβράνη των φαγοσωµάτων. Παρά-
δειγµα ενός τέτοιου βακτηρίου είναι η Listeria mono-
cytogenes. Τέλος άλλες πρωτεΐνες που υφίστανται
πρωτεόλυση στο κυτταροδιάλυµα είναι πρωτεΐνες
µε παθολογική αναδίπλωση των πεπτιδικών τους
αλυσίδων που αδυνατούν να εκκριθούν από το ενδο-
πλασµατικό δίκτυο στο εξωτερικό περιβάλλον.
Οι πρωτεΐνες υφίστανται πέψη περνώντας µέσα

από ένα οργανύλιο του κυτταροπλάσµατος που λέ-
γεται πρωτεάσωµα, το οποίο έχει πολλαπλά πρωτε-
ολυτικά ένζυµα. Οι πρωτεΐνες συνδέονται µε ένα µι-
κρό πολυπεπτίδιο που ονοµάζεται ουµπικουCτίνη και
αυτή τις οδηγεί ώστε να αναγνωρισθούν από το
πρωτεάσωµα, οπότε πέπτονται και αποδίδονται στο
κυτταροδιάλυµα ως ολιγοπεπτίδια 8 ως 16 αµινοξέ-
ων. Ακολούθως τα πεπτίδια εισέρχονται στο ενδο-
πλασµατικό δίκτυο για να συνδεθούν µε τα MHC-I
µόρια τα οποία συντίθενται εκεί. Η είσοδος των αντι-
γονικών πεπτιδίων στο ενδοπλασµατικό δίκτυο γίνε-
ται µέσω ειδικών πόρων που δηµιουργούνται στη
µεµβράνη του ενδοπλασµατικού δικτύου οι οποίοι
ονοµάζονται TAP (από τις λέξεις: transporter associ-
ated with antigen processing) (Σχήµα 1-9A). Εντός
του ενδοπλασµατικού δικτύου συντίθενται τα µόρια
MHC-I, τα οποία είναι ασταθή µέχρις ότου συνδε-
θούν επ’ αυτών τα αντιγονικά πεπτίδια. Χρησιµοποι-
ούνται συνεπώς άλλα µόρια πρωτεOνών όπως καλνε-
ξίνη, καλρετικουλίνη κ.α. ώστε να τα σταθεροποι-
ήσουν. Μια άλλη πρωτεΐνη, η ταπασίνη (από την
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ονοµατολογία TAP των πόρων στην µεµβράνη του
ενδοπλασµατικού δικτύου) συνδέει τα µόρια MHC-I
στα τοιχώµατα των πόρων TAP, ώστε να βρίσκονται
κοντά στα πεπτίδια όταν αυτά εισέλθουν στο ενδο-
πλασµατικό δίκτυο και να συνδεθούν στα µόρια
MHC-I. Άπαξ και το αντιγονικό πεπτίδιο συνδεθεί
στο MHC-I το σύµπλεγµα είναι εξαιρετικά σταθερό,
χάνει δε την συνάφειά του προς την ταπασίνη και
απελευθερώνεται για να εκφρασθεί στην κυτταρική
µεµβράνη. Η απελευθέρωση του συµπλέγµατος
«MHC-I/πεπτίδιο» στην κυτταρική µεµβράνη γίνεται
µέσω του συµπλέγµατος Golgi, µεταφερόµενο στην
επιφάνεια µε κυστίδια εξωκύττωσης. 

Στο ενδοπλασµατικό δίκτυο συντίθενται επίσης
τα µόρια MHC-II. Γεννάται λοιπόν το ερώτηµα γιατί
δεν φορτώνονται και αυτά µε πεπτίδια πρωτεOνών
που ευρίσκονται στο κυτταροδιάλυµα. Η απάντηση
όπως θα δείτε στην επόµενη παράγραφο είναι ότι
και αυτά τα µόρια είναι ασταθή και συγκρατούνται
σε µια διαµόρφωση συνδεδεµένα σε µια πρωτεΐνη-
ικρίωµα, την πρωτεΐνη Ij, η οποία δεσµεύει την πε-
ριοχή συνδέσεως του αντιγονικού πεπτιδίου, στα-
θεροποιεί το µόριο και ταυτοχρόνως αποτρέπει
την  σύνδεση  πεπτιδίων  προερχόµενων  από
πρωτεΐνες του κυτταροδιαλύµατος πάνω στα µό-
ρια MHC-II.

ΜΕΡΟΣ Ι Παθοφυσιολογία Ανοσολογικών ∆ιαταραχών16

ΣΧΗΜΑ 1-9 ∆ιαδικασία επεξεργασίας πρωτεPνικών αντιγόνων.
(Α) Απεικονίζεται η διαδικασία επεξεργασίας πρωτε?νικών αντιγόνων που ευρίσκονται ή συντίθενται στο κυτταροδιάλυµα (cytosol) και η δηµι-
ουργία αντιγονικών πεπτιδίων τα οποία συνδέονται µε MHC-I. Οι πρωτεΐνες συνδέονται µε 4-5 µόρια ουµπικου?τίνης η οποία τις οδηγεί και
τις εισάγει στο πρωτεάσωµα, όπου µετατρέπονται σε πεπτίδια, τα οποία µέσω των πόρων TAP µεταφέρονται στο ενδοπλασµατικό δίκτυο
όπου συναντούν τα µόρια MHC-I τα οποία παρασκευάζονται εκεί και συνδέονται µε αυτά. Ακολούθως µε ένα σύστηµα εξωκυττάρωσης µέσω
κυστιδίων εξέρχονται στην κυτταρική επιφάνεια. (Β) Απεικονίζεται η διαδικασία επεξεργασίας πρωτε?νικών αντιγόνων που ευρίσκονται στο
σύστηµα των κυστιδίων (ενδόσωµα και φαγόσωµα). Τα κυστίδια αυτά συντήκονται µε λυσοσώµατα και στο κυστίδιο που προκύπτει από την
σύντηξη (όψιµο φαγόσωµα ή φαγολυσόσωµα) τα πεπτιδικά αντιγόνα υφίστανται πρωτεόλυση και µετατροπή σε πεπτίδια. Παράλληλα τα MHC-
II τα οποία παράγονται στο ενδοπλασµατικό δίκτυο απελευθερώνονται από εκεί µέσα σε κυστίδια και οδεύουν προς τη µεµβράνη του κυττά-
ρου. Στην πορεία τους συντήκονται µε τα φαγολυσοσώµατα ή τα όψιµα ενδοσώµατα και φορτώνονται µε αντιγονικά πεπτίδια που υπάρχουν
εκεί. Μέχρι να φθάσουν στα κυστίδια αυτά τα MHC-II είναι δοµικά ασταθή και µια πρωτεΐνη, η Ij, συνδέεται στην κοιλάδα συνδέσεως αντιγό-
νου και τα σταθεροποιεί. Ακολούθως η πρωτεΐνη Ij διασπάται µε πρωτεόλυση και τότε το MHC-II φορτώνεται µε αντιγονικό πεπτίδιο, (βλέπε
λεπτοµέρειες στο κείµενο).



Επεξεργασία πρωτεϊνών και παρουσίαση 
πεπτιδίων κατά την ακολουθία MHC-II
Πεπτίδια που παρουσιάζονται µέσω των µορίων
MHC-II είναι αυτά που προέρχονται από πρωτεΐνες
και βακτήρια που ενδοκυτταρώνονται µέσα σε κυστί-
δια. Τα κυστίδια αυτά προήλθαν από αναδίπλωση
της κυτταρικής επιφάνειας των κυττάρων που φαγο-
κυτταρώνουν πεπτίδια και µικροοργανισµούς. Αυτά
είναι τα «επαγγελµατικά αντιγονοπαρουσιαστικά
κύτταρα», ήτοι το µακροφάγο, το δενδριτικό κύττα-
ρο και το Β-κύτταρο. Τα κυστίδια που περιέχουν
πρωτεOνικά αντιγόνα ονοµάζονται ενδοσώµατα, ενώ
αυτά που περιέχουν µερικά φαγοκυτταρωµένα βα-
κτήρια ονοµάζονται φαγοσώµατα. Τα κυστίδια επι-
κοινωνούν και συντήκονται µε τα λυσοσώµατα τα
οποία είναι κυστίδια πλούσια σε καθεψίνες οι οποίες
είναι πρωτεάσες κυστεΐνης και έχουν ειδικότητα για
µεγάλο εύρος υποστρωµάτων. Τα προOόντα σύντη-
ξης των λυσοσωµάτων µε τα φαγοσώµατα και τα εν-
δοσώµατα είναι τα φαγολυσοσώµατα και τα όψιµα
ενδοσώµατα αντίστοιχα. Στα κυστίδια αυτά έχουν
ήδη µεταφερθεί τα MHC-II και εκεί φορτώνονται µε
τα αντιγονικά πεπτίδια.
Η βιοσύνθεση των MHC-II λαµβάνει χώραν στο

ενδοπλασµατικό δίκτυο όπως συµβαίνει και µε τα
MHC-I. Εν τούτοις τα MHC-II δεν φορτώνονται µε
πεπτίδια πρωτεOνών προερχόµενων από το κυτταρο-
διάλυµα επειδή τα µόρια είναι ασταθή και η
πρωτεΐνη Ij συνδέεται στην σχισµή συνδέσεως του
αντιγόνου για να σταθεροποιήσει το µόριο (Σχήµα
1-9B), παρεµποδίζοντας έτσι την φόρτωσή του µε
πεπτίδια. Ακολούθως τα µόρια MHC-II συνδεδεµένα
µε την πρωτεΐνη Ij µέσω των κυστιδίων προς εξωκύτ-
τωση, µετακινούνται προς την κυτταρική επιφάνεια.
Στην πορεία αυτή συναντούν τα (και συντήκονται µε)
τα φαγολυσοσώµατα εντός των οποίων έχουν πρω-
τεολυθεί πρωτεΐνες των κυστιδίων και συναντούν τα
πεπτίδια που προήλθαν από την πρωτεόλυση. Εκεί
πρωτεολύεται και η πρωτεΐνη Ij και δίνει τη θέση της
σε αντιγονικά πεπτίδια. Η διαδικασία της φόρτωσης
πεπτιδίων επί των µορίων MHC-II είναι περισσότερο
πολύπλοκη και εµπλέκει και άλλα µόρια αλλά βρί-
σκεται εκτός των ορίων του παρόντος βιβλίου.
Αφού φορτωθούν µε αντιγονικά πεπτίδια τα

MHC-II µέσω του φαγολυσοσώµατος οδηγούνται
στην κυτταρική επιφάνεια µέσω συντήξεως της
µεµβράνης του φαγολυσοσώµατος µε σωληνοει-
δείς σχηµατισµούς που αποτελούν προεκτάσεις
της κυτταρικής µεµβράνης προς το εσωτερικό του
κυττάρου. Τότε το σύµπλεγµα «MHC-II/πεπτίδιο»
αναγνωρίζεται από τα CD4+ T-κύτταρα και πυρο-
δοτεί τη διέγερση αυτών, η δε διέγερση του CD4+

T-κυττάρου επιστρέφει στο αντιγονοπαρουσιαστικό
κύτταρο. Έτσι, αν αυτό είναι µακροφάγο ή δενδρι-
τικό κύτταρο « εντέλλεται» να ολοκληρώσει την φα-
γοκυττάρωση, ενώ αν είναι Β-κύτταρο, να µετατρα-
πεί σε πλασµατοκύτταρο και να µετακινηθεί στο
µυελό των οστών απ’ όπου θα συνεχίσει την παρα-
γωγή µεγάλης ποσότητας αντισωµάτων κατά του
αντιγόνου.
Περιληπτικά, η φυσική ανοσία χαρακτηρίζεται

από: α) αµεσότητα δράσης και β) µη ειδική αντιµε-
τώπιση, µε στόχο τον άµεσο περιορισµό του κιν-
δύνου, ενώ η ειδική ανοσία χαρακτηρίζεται από: α)
βραδεία εµφάνιση ειδικής δράσης, β) πολύ ειδική
και στοχευµένη αντίδραση κατά µικροοργανισµών
που φέρουν συγκεκριµένα αντιγόνα, γ) από γεφύ-
ρωση της ιστικής βλάβης την οποία επιφέρει η λοί-
µωξη δηµιουργώντας συνθήκες για την ανάπτυξη
ινώδους συνδετικού ιστού και δ) από ανοσολογική
µνήµη.

Τα κύτταρα του ανοσολογικού συστήµατος

Τα κύτταρα του ανοσολογικού συστήµατος, τα
οποία ονοµάζονται και λευκά αιµοσφαίρια ή λευκο-
κύτταρα σε αντιπαραβολή µε τα ερυθρά αιµοσφαί-
ρια, παράγονται στο µυελό των οστών. Μερικά ωρι-
µάζουν εκεί, και άλλα στο θύµο αδένα, όπου µετανα-
στεύουν από το µυελό των οστών. Τελικώς όλα τα
κύτταρα του ανοσολογικού συστήµατος µετανα-
στεύουν στους ιστούς. Άλλα εγκαθίστανται εκεί και
διαφοροποιούνται και άλλα αποικίζουν παροδικά
τους λεµφαδένες και επανακυκλοφορούν στο αίµα
και στη λέµφο.
Όλα τα κύτταρα του ανοσολογικού συστήµατος

προέρχονται από το αρχέγονο πολυδύναµο κύτταρο
του µυελού των οστών, το οποίο παράγει τα πρό-
δροµα κύτταρα της ερυθράς, της µυελικής και της
λεµφικής σειράς (Σχήµα 1-1). Λεπτοµέρειες µορφο-
λογίας και φυσιολογίας αναφέρονται σε βιβλία αιµα-
τολογίας. Στο Σχήµα 1-2 αναφέρονται θεµελιώδη
χαρακτηριστικά των κυττάρων του ανοσολογικού
συστήµατος τα οποία είναι απαραίτητα για την κατα-
νόηση των θεµάτων που παρατίθενται στη συνέχεια
του παρόντος βιβλίου.

Τα όργανα του ανοσολογικού συστήµατος

∆ιακρίνονται σε κεντρικά ή πρωτογενή (ο µυελός
των οστών κι ο θύµος) και περιφερικά ή δευτερογε-
νή (οι λεµφαδένες, ο σπλήνας, ο λεµφοκυτταρικός
ιστός του γαστρεντερικού (gut associated lymphoid
tissue – GALT), ο λεµφοκυτταρικός ιστός των βρόγ-
χων (bronchial associated lymphoid tissue – BALT)
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και άλλων βλεννογόνων (mucosal-associated lymph-
oid tissue – MALT).
Τα κεντρικά λεµφικά όργανα παρέχουν το κατάλ-

ληλο µικροπεριβάλλον για τη γέννηση (ο µυελός των
οστών) και την ωρίµανση (ο µυελός των οστών και ο
θύµος αδένας) των λεµφοκυττάρων. Αφ' ότου τα
λεµφοκύτταρα ωριµάσουν, αφήνουν τα κεντρικά
λεµφικά όργανα και είναι πλέον ικανά να αποκρι-
θούν στο αντιγόνο. Είναι δύσκολο όµως να βρουν το
αντιγόνο στην κυκλοφορία. Ανάµεσα στις χιλιάδες
των λεµφοκυττάρων, τα κύτταρα που φέρουν ειδικό
υποδοχέα για ένα συγκεκριµένο αντιγόνο είναι ελά-
χιστα, συνεπώς η πιθανότητα ένα λεµφοκύτταρο να
συναντηθεί µε το αντιγόνο του στην κυκλοφορία εί-
ναι πολύ µικρή. Τα περιφερικά λεµφικά όργανα επο-
µένως είναι τα σηµεία στα οποία καταλήγουν πλού-
σια δίκτυα αγγείων, που λέγονται λεµφαγγεία, µέσω
αυτών δε οδηγείται στους λεµφαδένες υγρό από
τους ιστούς που λέγεται λέµφος. Μέσα στη λέµφο
κυκλοφορούν κύτταρα, όπως τα δενδριτικά κύτταρα
τύπου Langerhans που προέρχονται από το δέρµα,
τα οποία έχουν προσλάβει αντιγόνα και τα µεταφέ-
ρουν στο λεµφαδένα. Αντιγόνα µεταφέρονται επί-
σης στο λεµφαδένα εν διαλύσει µέσα στη λέµφο και

προσλαµβάνονται από τα δενδριτικά κύτταρα του
λεµφαδένα, ώστε να υποβληθούν σε επεξεργασία
και να παρουσιαστούν στα λεµφοκύτταρα. Συνεπώς
οι λεµφαδένες διηθούν τη λέµφο και κατακρατούν
όλα τα αντιγόνα που αυτή µεταφέρει, εκθέτουν έτσι
τα αντιγόνα στα λεµφοκύτταρα που επανακυκλοφο-
ρούν από το αίµα στους λεµφαδένες, στη λέµφο και
πάλι στο αίµα, κ.ο.κ. Μ' αυτή τη διαδικασία τα λεµ-
φοκύτταρα θα συναντήσουν κάποτε το αντιγόνο και
θα αντιδράσουν εναντίον του. Η αναγνώριση του αν-
τιγόνου από τα Τ-λεµφοκύτταρα µέσω του Τ-κυττα-
ρικού υποδοχέα, αποτελεί το «πρώτο σήµα» για την
επιβίωση των κυττάρων αυτών. Ένας άλλος ρόλος
των λεµφαδένων είναι να διεγείρουν τα λεµφοκύττα-
ρα µε ένα «δεύτερο σήµα» εκτός του αντιγόνου,
προκειµένου να τα ενεργοποιήσουν. Πράγµατι, τα Τ-
λεµφοκύτταρα που εξέρχονται από τα κεντρικά λεµ-
φικά όργανα είναι µεν ώριµα, αλλά δεν έχουν συναν-
τήσει αντιγόνο, αυτά λέγονται αθώα ή παρθένα (nai-
ve) λεµφοκύτταρα. Όταν τα αθώα Τ-λεµφοκύτταρα
συναντήσουν αντιγόνο χωρίς το κατάλληλο συνδιε-
γερτικό σήµα ("δεύτερο σήµα"), αντί να διεγερθούν,
πεθαίνουν µε µια διαδικασία κυτταρικού θανάτου
που καλείται "απόπτωση", ή αδρανοποιούνται εφ'
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ΣΧΗΜΑ 1-10 ∆οµή λεµφαδένα
Τοµή λεµφαδένα στην οποία απεικονίζονται οι Β-κυτταρικές και οι Τ-κυτταρικές περιοχές, τα προσαγωγά και απαγωγά λεµφαγγεία. 



όρου ζωής – µια κατάσταση που ονοµάζεται ανερ-
γία. Όταν τα αθώα λεµφοκύτταρα συνδεθούν µε το
αντιγόνο και τα µόρια του συνδιεγερτικού σήµατος,
τότε το αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο εκπέµπει
κυτταροκίνες όπως IL-6, IL-12 καιTGF-β που συµβάλ-
λουν στη διαφοροποίηση του Τ-λεµφοκυττάρου. Οι
κυτταροκίνες αυτές αποτελούν το «τρίτο σήµα» που
είναι ουσιώδες για τη διαφοροποίηση του Τ-λεµφο-
κυττάρου (Λεπτοµέρειες στο Κεφάλαιο “Ειδική Ανο-
σία”).
Κάθε λεµφαδένας αποτελείται από κωνικά τµή-

µατα µε τη βάση προς την περιφέρεια όπου και ει-
σχωρούν τα προσαγωγά λεµφαγγεία και την κορυ-
φή προς το κέντρο, απ' όπου εξέρχονται τα απαγω-
γά λεµφαγγεία (Σχήµα 1-10). Κάθε τµήµα αποτελεί-
ται από τον φλοιό, τις παραφλοιώδεις περιοχές και
τον µυελό. Ο φλοιός αποτελείται από Β-λεµφοκύτ-
ταρα που είναι οργανωµένα σε θυλάκια που λέγον-
ται λεµφοζίδια. Κάθε λεµφοζίδιο στο κέντρο του
έχει µια διαυγή περιοχή που αποτελείται από ταχέ-
ως πολλαπλασιαζόµενα κύτταρα, και ονοµάζεται
βλαστικό κέντρο. Οι παραφλοιώδεις περιοχές απο-

τελούνται από Τ-λεµφοκύτταρα και ο µυελός από
µακροφάγα και πλασµατοκύτταρα. Τα αντιγόνα ει-
σέρχονται στο λεµφαδένα µε τα προσαγωγά λεµ-
φαγγεία. Τα αθώα λεµφοκύτταρα εισέρχονται από
την αιµατική κυκλοφορία µέσω των µετατριχοειδι-
κών φλεβιδίων, τα οποία ονοµάζονται “φλεβίδια µε
ψηλό ενδοθήλιο” (Σχήµα 1-11). Εκεί συναντούν το
αντιγόνο συνδεδεµένο σε MHC-I ή MHC-II επάνω
στην επιφάνεια του αντιγονοπαρουσιαστικού κυττά-
ρου, ενεργοποιούνται από αυτή την αλληλεπίδραση
και όντας πλέον άµεσα δραστικά κύτταρα (armed,
effector lymphocytes) αφήνουν το λεµφαδένα µέσω
του απαγωγού λεµφαγγείου και είναι έτοιµα να
δράσουν στους ιστούς όπου και όταν θα συναντή-
σουν αντιγόνο.
Ο σπλήνας συλλέγει αντιγόνα από το αίµα. Επί-

σης συλλέγει και καταστρέφει γηρασµένα ερυθρο-
κύτταρα. Η µεγάλη µάζα του σπλήνα αποτελείται
από ερυθρό πολφό, ο οποίος είναι η περιοχή κατα-
στροφής ερυθροκυττάρων. Τα αρτηρίδια που δια-
περνούν τον σπλήνα περιβάλλονται από Τ-λεµφο-
κύτταρα τα οποία περιβάλλουν τα αρτηρίδια µε τη
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ΣΧΗΜΑ 1-11 Φλεβίδια µε ψηλό ενδοθήλιο και η σχέση τους µε το λεµφαδένα
Απεικονίζεται η δοµή των φλεβιδίων µε ψηλό ενδοθήλιο σε εγκάρσια διατοµή όπως εµφανίζεται στις Τ-λεµφοκυτταρικές περιοχές του λεµφα-
δένα. Tα Τ- και Β-κύτταρα εισέρχονται από το αρτηριόλιο και φθάνουν στα φλεβίδια µε ψηλό ενδοθήλιο. Η µετακίνηση των κυττάρων από τα
φλεβίδια µε ψηλό ενδοθήλιο στο παρέγχυµα του λεµφαδένα καθοδηγείται από ειδικές για κάθε κυτταρικό τύπο χυµοκίνες.



µορφή ενός λεµφοκυτταρικού περιαρτηριακού χιτώ-
να. Αυτή η περιοχή έρχεται σε επαφή µε µία στεφά-
νη που είναι περιοχή αναπτύξεως Β-λεµφοκυττάρων.

Οι Τ- και Β-λεµφοκυτταρικές περιοχές γύρω από τα
αρτηριόλια αποτελούν το λευκό πολφό του σπλήνα
(Σχήµα 1-12).
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ΣΧΗΜΑ 1-12 ∆οµή λοβιδίου του σπλήνα
Στο εικονίδιο Α περιγράφεται σε οβελιαία τοµή η δοµή ενός λοβιδίου του σπλήνα: Η προσαγωγός αρτηρία δίνει κλάδους αυτής, τα αρτηριό-
λια, τα οποία περιβάλλονται από το λευκό πολφό του σπλήνα. Ο λευκός πολφός συνίσταται από ένα περιαρτηριακό λεµφικό χιτώνα (περιοχή
Τ-λεµφοκυττάρων) και από το λεµφοζίδιο (περιοχή Β-λεµφοκυττάρων), στο κέντρο των οποίων, όταν υπάρχει αντιγονική παρουσίαση, υπάρ-
χουν ταχέως πολλαπλασιαζόµενα Β-λεµφοκύτταρα που αποτελούν το βλαστικό κέντρο. Λεµφοζίδιο και περιαρτηριακός λεµφικός χιτώνας πε-
ριβάλλονται από τα κύτταρα της οριακής ζώνης που είναι: δακτυλιοειδώς αναστοµούµενοι ινοβλάστες, µακροφάγα, Β-λεµφοκύτταρα, και δεν-
δριτικά κύτταρα. Η λεπτοµερής περιγραφή των κυττάρων της οριακής ζώνης βρίσκεται πέραν των ορίων του βιβλίου αυτού. Τα αρτηριόλια τε-
λειώνουν στις χορδές στον ερυθρό µυελό, από όπου το αίµα εισέρχεται στους φλεβώδεις κόλπους που το φέρνουν στην απαγωγό σπληνική
φλέβα. Στο εικονίδιο Β περιγράφονται οι ίδιες δοµές σε εγκάρσια διατοµή.

Α

Β



Οι πλάκες του Payer (Σχήµα 1-13) είναι ο καλύτε-
ρα οργανωµένος λεµφικός ιστός των βλεννογόνων
και βρίσκονται κάτω από το επιθήλιο του εντέρου.
Τα αντιγόνα εισέρχονται απ’ ευθείας από το βλεννο-
γόνο του εντέρου µέσω των κυττάρων Μ και παρου-

σιάζονται µέσω των δενδριτικών και των Β-λεµφο-
κυττάρων στα Τ-λεµφοκύτταρα τα οποία διεγείρουν
τα Β-λεµφοκύτταρα να πολλαπλασιαστούν και να µε-
τατραπούν σε πλασµατοκύτταρα και τα ίδια διεγεί-
ρονται καθιστάµενα άµεσα δραστικά κύτταρα. 
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ΣΧΗΜΑ 1-13 Ιστολογία της πλάκας του Peyer
στο βλεννογόνο του εντέρου. 
Η πλάκα περιέχει λεµφοζίδια στο εσώτερο τµήµα
της, τα οποία περιβάλλονται από Τ-λεµφοκύττα-
ρα. Η περιοχή µεταξύ του επιθηλίου και των λεµ-
φοζιδίων ονοµάζεται «υποεπιθηλιακός θόλος»
και είναι πλούσια σε δενδριτικά κύτταρα, Τ-λεµ-
φοκύτταρα και Β-κύτταρα. Οι πλάκες του Peyer
δεν έχουν προσαγωγά λεµφαγγεία και το αντιγό-
νο εισέρχεται από τον αυλό του εντέρου µέσω
των κυττάρων Μ. Τα λεµφοκύτταρα εισέρχονται
στις πλάκες του Peyer µέσω των αγγείων µε ψη-
λό ενδοθήλιο και εξέρχονται µέσω των απαγω-
γών λεµφαγγείων.



Μια σηµαντική ιδιότητα του ανοσολογικού συστή-
µατος είναι ότι τα κύτταρα που το απαρτίζουν κυ-
κλοφορούν από τις θέσεις όπου παράγονται στο
µυελό των οστών προς το αίµα, στη συνέχεια στους
ιστούς και πάλι στο αίµα. Τα κύτταρα της µυελικής
σειράς (κυρίως τα ουδετερόφιλα και µονοκύτταρα)
µετακινούνται από το µυελό στις περιοχές όπου
υπάρχει λοίµωξη ή ιστική βλάβη. Εκεί τα κύτταρα
αυτά ασκούν τις προστατευτικές τους λειτουργίες
καταστρέφοντας τους λοιµώδεις παράγοντες, κα-
θαρίζοντας τους νεκρωµένους ιστούς, επιδιορθώ-
νοντας τις βλάβες των ιστών. Αν η δράση τους δεν
καθαρίσει πλήρως τους ιστούς από τους λοιµογό-
νους παράγοντες, τόσο ελεύθερα αντιγόνα των λοι-
µογόνων παραγόντων, όσο και µερικά από τα κύτ-
ταρα της µυελικής σειράς, όπως τα δενδριτικά κύτ-
ταρα θα µετακινηθούν µέσω των προσαγωγών λεµ-
φαγγείων στους τοπικούς λεµφαδένες. Εκεί τα αντι-
γόνα θα παρουσιασθούν κατάλληλα στα λεµφοκύτ-
ταρα και θα αρχίσει η ειδική ανοσολογική απόκριση
(Σχήµα 2-1).

Τα λεµφοκύτταρα επίσης µετακινούνται από τις
περιοχές όπου ωριµάζουν (µυελός των οστών για τα
Β-λεµφοκύτταρα και θύµος για τα Τ-λεµφοκύτταρα)
στα δευτερογενή λεµφικά όργανα (λεµφαδένες και
σπλήνας), εισέρχονται δε εκεί µέσω της αρτηρίας
του λεµφαδένα. ∆ιασπείρονται µέσω του τριχοειδι-
κού δικτύου του λεµφαδένα και εισέρχονται ακολού-
θως σε µετατριχοειδικά φλεβίδια τα οποία ονοµά-
ζονται «φλεβίδια µε ψηλό ενδοθήλιο» (high endothe-
lial venules) και µέσω αυτών αποδίδονται στον ιστό
του λεµφαδένα. Τα Β-λεµφοκύτταρα µετακινούνται
προς τις υποφλοιώδεις περιοχές που ονοµάζονται
λεµφοζίδια ενώ τα Τ-λεµφοκύτταρα µετακινούνται

στον παραλεµφοζιδιακό φλοιό και στον υποφλοιώδη
χώρο. Η ακριβής τοποθέτηση των Β- και Τ-λεµφο-
κυττάρων στον λεµφαδένα καθορίζεται από χυµοκί-
νες και υποδοχείς αυτών επάνω στα Τ- και Β-λεµφο-
κύτταρα. Στο λεµφαδένα συναντούν τα αντιγόνα
που εκφράζονται συνδεδεµένα πάνω σε MHC-I και
MHC-II αντιγόνα ιστοσυµβατότητας και ενεργοποι-
ούνται από αυτά. Τότε γίνονται «άµεσα δραστικά
κύτταρα» (armed effector lymphocytes), αν και µερι-
κοί συγγραφείς τα ονοµάζουν απλώς «δραστικά
κύτταρα» (effector lymphocytes). Τα άµεσα δραστι-
κά κύτταρα εξέρχονται από τον λεµφαδένα µέσω
των απαγωγών λεµφαγγείων και µετακινούνται από
τους λεµφαδένες στους ιστούς όπου υπάρχει λοί-
µωξη και εκεί εκκαθαρίζουν τον λοιµογόνο παράγον-
τα ασκώντας έτσι τις προστατευτικές τους δράσεις
(Σχήµα 1-11). Η µετακίνηση των λευκοκυττάρων σε
ιστούς µε ενεργό λοίµωξη λέγεται «αποικισµός»
(homing), ενώ η γενική έννοια της κίνησης των λευ-
κοκυττάρων από το αίµα στους ιστούς αποδίδεται
µε τη λέξη «επιστράτευση» (recruitment).

Συµπερασµατικά: Τα δενδριτικά κύτταρα µετα-
φέρουν αντιγόνα συνδεδεµένα επ’ αυτών πάνω σε
MHC-I και MHC-II και εισέρχονται στο λεµφαδένα
µέσω των προσαγωγών λεµφαγγείων. Τα αθώα Β-
και Τ- λεµφοκύτταρα εισέρχονται στον λεµφαδένα
κατ’ αντίθετη φορά σε σχέση µε τα δενδριτικά
κύτταρα, µέσω της κεντρικής αρτηρίας του λεµ-
φαδένα, αποδίδονται δε στον ιστό του λεµφαδένα
µέσω των µετατριχοειδικών φλεβιδίων µε ψηλό
ενδοθήλιο. Ταξινοµούνται στις διάφορες θέσεις
όπου τα βρίσκουµε σε µια ιστολογική τοµή (Σχή-
µατα 1-10 και 1-11) καθοδηγούµενα από χυµοκί-
νες. Στο λεµφαδένα λαµβάνει χώρα η πρώτη αντι-
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γονοπαρουσίαση η οποία µετατρέπει τα «αθώα»
(naive) B- και T- λεµφοκύτταρα σε άµεσα δραστι-
κά κύτταρα τα οποία αφήνουν το λεµφαδένα µέ-
σω του απαγωγού λεµφαγγείου και δρουν στην
περιφέρεια. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η µετακίνηση των λευκών αιµοσφαιρίων από το αίµα
ή τη λέµφο στους λεµφαδένες και πάλι στους

ιστούς διέπεται από τους εξής κανόνες: Τα λευκά
αιµοσφαίρια τα οποία δεν έχουν ενεργοποιηθεί από
εξωτερικό ερέθισµα παραµένουν είτε στο αίµα είτε
στους λεµφαδένες. Μόνο µετά ενεργοποίηση από
εξωτερικούς παράγοντες, ή αυτόλογους βεβλαµµέ-
νους ιστούς, τα λευκοκύτταρα µετακινούνται στους
ιστούς, οι δε παράγοντες που τα ενεργοποιούν είναι
προHόντα µικροβίων, ή νεκρά κύτταρα του οργανι-
σµού, τα οποία διεγείρουν τα κύτταρα της φυσικής
ανοσίας, είτε είναι αντιγόνα τα οποία διεγείρουν τα
κύτταρα της επίκτητης ανοσίας.

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα στην περιοχή της λοί-
µωξης διεγείρονται επίσης από κυτταροκίνες (κυ-

ΣΧΗΜΑ 2-1 Απεικονίζονται οι κυριότερες οµάδες λεµφαδένων και η πορεία των
λεµφαγγείων, καθώς και η σχέση τους µε το σύστηµα των αιµοφόρων αγγείων.
A) Όταν σε κάποιο σηµείο του σώµατος επισυµβεί µια λοίµωξη ή ιστική βλάβη, τότε
αντιγόνα του λοιµογόνου παράγοντα ή των κατεστραµµένων ιστών οδεύουν προς
τους λεµφαδένες ακολουθώντας τη ροή των λεµφαγγείων (πράσινα), είτε εν διαλύ-
σει, είτε συνδεδεµένα επάνω σε αντιγόνα MHC-I ή MHC-II, στις επιφάνειες των αν-
τιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (κυρίως δενδριτικά κύτταρα) και εισέρχονται

στους λεµφαδένες. Εκεί θα γίνει η παρουσίαση του αντιγόνου στα Τ-λεµφοκύτταρα. Ένας ειδικός τύπος δενδριτικών κυττάρων του δέρµατος
που µεταφέρει αντιγόνα στους λεµφαδένες είναι τα λεγόµενα κύτταρα Langerhans. B) Τα Τ- και Β- λεµφοκύτταρα εισέρχονται στο λεµφαδέ-
να µέσω της αρτηρίας του λεµφαδένα, φθάνουν στο τριχοειδικό δίκτυο αυτού και εισέρχονται στα µετατριχοειδικά φλεβίδια (φλεβίδια µε ψη-
λό ενδοθήλιο), απ’ όπου εισέρχονται στο παρέγχυµα του λεµφαδένα. Εκεί συναντούν τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα τα οποία τους πα-
ρουσιάζουν αντιγόνο. Τα διηγερµένα ήδη Τ- και Β- λεµφοκύτταρα αφήνουν τον λεµφαδένα ως άµεσα δραστικά κύτταρα, µέσω του απαγωγού
λεµφαγγείου, το οποίο τα οδηγεί στη λεµφική δεξαµενή και ακολούθως στον µείζονα θωρακικό πόρο που εκβάλλει στην άνω κοίλη φλέβα και
δι αυτής στην αιµατική κυκλοφορία.



ρίως TNF-α και IL-1β, αλλά και άλλες ουσίες, όπως
ισταµίνη ή θροµβίνη). Οι ουσίες αυτές παράγονται
από τα µακροφάγα και τα σιτευτικά κύτταρα (mast
cells) των ιστών όταν τα κύτταρα αυτά έχουν συναν-
τήσει λοιµώδεις παράγοντες και έχουν διεγερθεί
από αυτούς. Οι κυτταροκίνες που διαχέονται στο
γύρω περιβάλλον ενεργοποιούν τα ενδοθηλιακά
κύτταρα των τριχοειδών και τα κύτταρα αυτά απο-
κτούν ιδιότητες (δηλαδή εκφράζουν µόρια επιφανεί-
ας) µέσω των οποίων υποχρεώνουν τα λευκοκύττα-
ρα σε ένα αργό κύλισµα εντός του αγγείου και στη
συνέχεια προσκόλληση επί του ενδοθηλίου και τελι-
κώς πέρασµα των λευκοκυττάρων δια µέσου των
διακυτταρικών συνδέσεων των ενδοθηλιακών κυττά-

ρων από το αίµα στους ιστούς και µάλιστα στην πε-
ριοχή της λοίµωξης (Σχήµα 2-2).

Μαζί µε την µετακίνηση των λευκοκυττάρων
στους ιστούς όπου υπάρχει λοίµωξη ή ιστική βλάβη
µεταφέρονται µέσω του αίµατος και πρωτεJνες του
πλάσµατος οι οποίες συµβάλλουν στην άµυνα του
ξενιστή κατά του λοιµώδους παράγοντα. Το φαινό-
µενο αυτό ονοµάζεται φλεγµονή, η οποία θα συζη-
τηθεί στο επόµενο κεφάλαιο. Είναι προφανές λοι-
πόν ότι φλεγµονή δεν δύναται να υπάρξει χωρίς
ενδοθήλιο, γιατί το ενδοθηλιακό κύτταρο είναι αυτό
που προσκαλεί τα λευκοκύτταρα στην περιοχή της
βλάβης. Μερικές φορές όταν δεν υπάρχει ικανοποι-
ητικό φρένο στη φλεγµονή ή όταν η φλεγµονή πυ-
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ΣΧΗΜΑ 2-2 Η αλληλεπίδραση λευκών αιµοσφαιρίων και ενδοθηλίου είναι µια διαδικασία πολλαπλών σταδίων, η οποία οδηγεί σε επιστρά-
τευση των λευκών αιµοσφαιρίων στους ιστούς οι οποίοι έχουν µολυνθεί. 
Σε σηµεία λοιµώξεως τα µακροφάγα των ιστών ενεργοποιούνται από τα µικρόβια και παράγουν κυτταροκίνες της φλεγµονής, όπως TNF-α και
IL-1. Οι κυτταροκίνες αυτές ασκούν συστηµατικές (π.χ. ανάπτυξη πυρετού) και τοπικές δράσεις, όπως διέγερση των ενδοθηλιακών κυττάρων
των τριχοειδών στην περιοχή της λοιµώξεως, ώστε να εκφράσουν παροδικά στην επιφάνειά τους µόρια προσκόλλησης των λευκοκυττάρων.
Τα µόρια αυτά συνδέονται µε αντίστοιχα συνδετικά µόρια επί της επιφανείας των λευκών αιµοσφαιρίων, έτσι ώστε τα λευκά αιµοσφαίρια (ου-
δετερόφιλα πολυµορφοπύρηνα και µονοκύτταρα) να συνδεθούν (αρχικά χαλαρά, επιβραδύνοντας την ροή τους µέσα στο αγγείο― µια διαδι-
κασία που είναι γνωστή ως «κύλισµα»), ακολούθως δε ισχυρότερα επάνω στην µεµβράνη των ενδοθηλιακών κυττάρων. Τελικά µέσω της χα-
λάρωσης των διακυτταρικών συνδέσεων µεταξύ των ενδοθηλιακών κυττάρων ―µια διαδικασία που οφείλεται στη δράση του TNF-α― τα πο-
λυµορφοπύρηνα και µονοκύτταρα εισέρχονται από το αίµα στον µολυσµένο ιστό. Εκεί τα µονοκύτταρα µετατρέπονται σε ιστικά µακροφάγα,
ενώ τα πολυµορφοπύρηνα φαγοκυτταρώνουν βακτήρια τα οποία και καταστρέφουν αλλά καταστρέφονται και τα ίδια. Το αποτέλεσµα της κατα-
στροφής των πολυµορφοπυρήνων είναι το πύον των µολυσµένων ιστών. Λεπτοµέρειες στο κείµενο.



ροδοτείται από αυτόλογα ιστικά στοιχεία, επέρχεται
βλάβη στους ίδιους τους ιστούς του ξενιστή και αυ-
τή αποτελεί τη βάση για µια σειρά ανθρώπινες νό-
σους που χαρακτηρίζονται από φλεγµονή και κατα-
στροφή των ιστών (αυτοάνοσες και αυτοφλεγµονώ-
δεις νόσοι).

ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ 
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΟΘΗΛΙΑΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ 
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ

Η µετανάστευση των λευκοκυττάρων στους ιστούς
ευοδώνεται από την προσκόλλησή τους στο ενδοθή-
λιο των αγγείων µέσω συνδετικών µορίων που εκ-
φράζονται στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττά-
ρων, εφ’ όσον αυτά τα µόρια συνδέονται σε συνδέ-
τες που εκφράζονται επάνω στην επιφάνεια των λευ-
κοκυττάρων. Τα µόρια αυτά είναι οι επιλεκτίνες (se-
lectins) (για οµόηχη αντιστοίχηση µε την αγγλική λέ-
ξη θα επιτρεπόταν να ονοµάζονται «σελεκτίνες») και
οι ιντεγκρίνες (integrins, από την αγγλική λέξη inte-
grate, η οποία σηµαίνει «ενσωµατώνω»). Η λέξη «inte-
grins» στην ελληνική θα µπορούσε να µετατραπεί ως
«συναπτίνες» επειδή η λέξη «συνάπτω» είναι συνώνυ-
µη της λέξης «ενσωµατώνω», εν τούτοις για οµόηχη
αντιστοίχηση µε τον αγγλικό όρο προκειµένου να
αποφευχθεί σύγχυση µεταξύ των σπουδαστών, θα
επιτραπεί εδώ η χρήση του όρου «ιντεγκρίνες».

Η διαδικασία της µετανάστευσης των λευκοκυτ-
τάρων είναι πολύπλοκη και δεν εµπλέκει τα ίδια µό-
ρια προσκόλλησης για όλα τα είδη των κυττάρων.
Επί πλέον τα λευκοκύτταρα έχουν αισθητήρες οι
οποίοι λαµβάνουν µηνύµατα από µικρού µοριακού
βάρους διµερείς πρωτεJνες των οποίων οι πεπτιδικές
αλυσίδες συνδέονται µε δισουλφιδικό δεσµό, οι
οποίες λέγονται «χυµοκίνες» (από τις λέξεις «χυµός»
και «κινώ». (Η λέξη µεταφράζεται από πολλούς ως
«χηµειοκίνες» από τις λέξεις «χηµική ουσία» και «κι-
νώ», επειδή το πρώτο συνθετικό του αγγλικού όρου
chem- παραπέµπει στην λέξη chemical, και αυτό εί-
ναι όντως σωστό. Εν τούτοις σε µια ιστορική αναλο-
γία µε τον όρο «χυµική ανοσία», ο οποίος υποδηλώ-
νει ανοσία που επιτυγχάνεται από τους χυµούς του
σώµατος και όχι από κύτταρα, παρ’ όλο που τώρα
γνωρίζοµε ότι στους χυµούς αυτούς υπάρχουν χηµι-
κές ουσίες, δηλαδή τα αντισώµατα και το συµπλήρω-
µα, θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε τον περισ-
σότερο εύηχο όρο «χυµοκίνες» αντί «χηµειοκίνες»).
Οι χυµοκίνες παράγονται από ενδοθηλιακά κύτταρα,

επιθηλιακά κύτταρα και ινοβλάστες, αλλά και από τα
ίδια τα λευκοκύτταρα και έχουν το εξής χαρακτηρι-
στικό: αναγνωρίζονται από υποδοχείς των λευκοκυτ-
τάρων και οι υποδοχείς µεταβιβάζουν µήνυµα στον
κυτταροσκελετό µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα κύτταρα
να κινούνται από περιοχές χαµηλών σε περιοχές
υψηλών συγκεντρώσεων χυµοκίνης και τελικά να
φθάνουν έτσι στην περιοχή της παραγωγής της χυ-
µοκίνης, δηλαδή στην περιοχή της ιστικής βλάβης,
όπου και υπάρχουν τα κύτταρα που τις παράγουν.

ΟΙ ΣΕΛΕΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ∆ΕΤΕΣ ΤΟΥΣ

Οι σελεκτίνες είναι µόρια προσκόλλησης της κυτ-
ταροπλασµατικής µεµβράνης τα οποία ευοδώνουν
την αρχική, χαµηλής συγγενείας προσκόλληση των
λευκών αιµοσφαιρίων στα ενδοθηλιακά κύτταρα.
Συνδέουν σάκχαρα (είναι δηλαδή λεκτίνες τύπου
C) µε µια διαδικασία που εξαρτάται από το ασβέ-
στιο. Η P-σελεκτίνη (CD62P) και η E-σελεκτίνη
(CD62E)] εκφράζονται στις επιφάνειες των ενδοθη-
λιακών κυττάρων. Η πρώτη αποθηκεύεται σε κοκκία
και µετακινείται ταχύτατα στην επιφάνεια υπό την
επίδραση µικροβιακών παραγόντων, κυτταροκινών,
ισταµίνης και θροµβίνης. Η Ε-σελεκτίνη συντίθεται
και εκφράζεται στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών
κυττάρων περίπου 2 ώρες µετά την έκθεσή τους
στις κυτταροκίνες TNF-α, ή IL-1. Το κατάλληλο
πρόσδεµα των P- και E- σελεκτίνης είναι µια χηµική
οµάδα γνωστή ως σιαλική LewisX (sLeX). Η οµάδα
αυτή είναι ένα τετρασακχαρίδιο το οποίο συνδέεται
σε Ο-γλυκάνες στην επιφάνεια των κυττάρων. Ειδικά
για την P-σελεκτίνη υπάρχει µια γλυκοπρωτεJνη επά-
νω στην µεµβράνη των λευκών αιµοσφαιρίων, που
λέγεται «γλυκοπρωτεHνικό πρόσδεµα της P-σελεκτί-
νης» (P-selectin glycoprotein ligand-1, PSGL-1). Η L-
σελεκτίνη (CD62L), εκφράζεται στις επιφάνειες των
ουδετεροφίλων, µονοκυττάρων, Τ-λεµφοκυττάρων
(αθώων, δραστικών και µνήµης) και των αθώων Β-
λεµφοκυττάρων, αλλά όχι στις επιφάνειες των ενδο-
θηλιακών κυττάρων. Τα προσδέµατα της L-σελεκτί-
νης είναι σιαλοβλενίνες επάνω στα φλεβίδια µε ψη-
λό ενδοθήλιο που ονοµάζονται µε τον συλλογικό
όρο «αντρεσσίνεη των περιφερικών λεµφαδένων»
(peripheral node addressin, PNAd). Μείζον µοριακό
πρόσδεµα σε όλες αυτές τις αντρεσσίνες είναι η
ένωση: σιαλυλ-6-θειHκή LewisX, το οποίο υπερεκ-
φράζεται όταν τα ενδοθηλιακά κύτταρα διεγείρονται
από TNF, ή IL-1, ή άλλες κυτταροκίνες που παρά-
γονται σε περιοχές φλεγµονής. Η L-σελεκτίνη είναι
σηµαντική και στην ειδική ανοσολογική απόκριση
επειδή βοηθάει τα αθώα Τ-λεµφοκύτταρα να αποικί-
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σουν τον λεµφαδένα µετακινούµενα µέσω των φλε-
βιδίων µε ψηλό ενδοθήλιο, ώστε να συναντήσουν
αντιγόνο µε κατάλληλες συνθήκες παρουσίασης και
να διεγερθούν.

ΟΙ ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ∆ΕΤΕΣ ΤΟΥΣ

Ιντεγκρίνες είναι ετεροδιµερείς πρωτεDνες κυτταρι-
κής επιφάνειας συνιστάµενες από δύο µη- οµοι-
οπολικά συνδεδεµένες πολυπεπτιδικές αλυσίδες,
που µεσολαβούν για την πρόσδεση κυττάρων σε
άλλα κύτταρα, ή στην εξωκυττάρια θεµέλια ουσία
µέσω συνδέσεώς τους µε ειδικά προσδέµατα.
Υπάρχουν πάνω από 30 ιντεγκρίνες που συντίθενται
από σύζευξη µιας από 15 α αλυσίδας και µιας από 7
β αλυσίδας. Οι εξωκυττάριες περιοχές τους συµβάλ-
λουν σε κατιονικές αλληλεπιδράσεις µε τα προσδέ-
µατά τους, ενώ οι ενδοκυττάριες συνδέονται µε
πρωτεJνες του κυτταροσκελετού. Οι ιντεγκρίνες
έχουν τη µοναδική ιδιότητα να αποκρίνονται σε εν-
δοκυττάρια σηµατοδότηση αλλάζοντας ταχύτατα
την δοµή του εξωκυτταρίου τµήµατός τους, ώστε να
αυξήσουν τη συγγένειά τους προς τον συνδέτη
(πρόσδεµά) τους που ευρίσκεται στο απέναντι κύτ-
ταρο. Οι κυριότερες ιντεγκρίνες είναι οι ακόλουθες: 
α) LFA-1 (leukocyte function associated antigen-1)

(ονοµάζεται και β2αL ή CD11a CD18) και η VLA4
(very late antigen 4, ονοµάζεται και β1α4 ή CD49d
CD29). Το σηµαντικότερο πρόσδεµα για την LFA-
1 είναι το διακυτταρικό συνδετικό µόριο (intracel-
lular adhesion molecule-I (ICAM-I ή CD54), µια
µεµβρανική γλυκοπρωτεJνη που εκφράζεται σε
ενδοθηλιακά κύτταρα ενεργοποιηµένα µε κυττα-
ροκίνες, καθώς και σε άλλα κύτταρα όπως µα-
κροφάγα, δενδριτικά, λεµφοκύτταρα, ινοβλάστες
και κερατινοκύτταρα. Η σύνδεση του LFA-1 µε το
ICAM-1 είναι σηµαντική για την αλληλεπίδραση
λευκών αιµοσφαιρίων µε ενδοθηλιακά κύτταρα
και των Τ-λεµφοκυττάρων µε τα αντιγονοπαρου-
σιαστικά κύτταρα. 

β) Το µόριο VLA-4 συνδέεται στο µόριο συνδέσεως
αγγειακού ενδοθηλίου (vascular cell adhesion mole-
cule-1, VCAM-1 ή CD106), µια πρωτεJνη που εκφρά-
ζεται στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων
σε ορισµένους ιστούς και αυτή η αλληλεπίδραση
είναι σηµαντική για την επιστράτευση των λευκών
αιµοσφαιρίων στους ιστούς που φλεγµαίνουν. 

ΟΙ ΧΥΜΟΚΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΕΙΣ ΤΟΥΣ

Χυµοκίνες είναι µια µεγάλη κατηγορία δοµικά οµο-
λόγων κυτταροκινών οι οποίες ενεργοποιούν την

µετακίνηση των λευκοκυττάρων και ρυθµίζουν τη
µετανάστευση των λευκοκυττάρων από το αίµα
στους ιστούς. Υπάρχουν περίπου 50 διαφορετικές
χυµοκίνες που είναι πολυπεπτίδια µοριακού βάρους
µεταξύ 8 και 12 kD. Έχουν έναν εσωτερικό δισουλ-
φιδικό δεσµό που συνδέει δύο κατάλοιπα κυστεJνης
(C). Αν τα κατάλοιπα κυστεJνης είναι γειτονικά (-C-C)
οι χυµοκίνες λέγονται «CCή τύπου β χυµοκίνες», ενώ
αν στα κατάλοιπα κυστεJνης παρεµβάλλεται και ένα
άλλο αµινοξύ X, (C-X-C-), τότε λέγονται CXC ή α χυ-
µοκίνες. Οι χυµοκίνες των οικογενειών CC και CXC
παράγονται από λευκοκύτταρα, ενδοθηλιακά κύττα-
ρα, επιθηλιακά κύτταρα και ινοβλάστες. Οι χυµοκί-
νες αυτές παράγονται µετά την αναγνώριση µικρο-
βίων (παθογόνων) τα οποία εισέβαλλαν ήδη στον
οργανισµό και έχουν αναγνωρισθεί από υποδοχείς
αναγνωρίσεως δοµικών προτύπων παθογόνων,
όπως θα εξηγηθεί στο επόµενο κεφάλαιο. Οι υποδο-
χείς αυτοί ευρίσκονται στα κύτταρα της φυσικής
ανοσίας και αυτά ως αποτέλεσµα της αναγνώρισης
στοιχείων του παθογόνου, παράγουν TNF και IL-1.
Οι κυτταροκίνες αυτές µε τη σειρά τους διεγείρουν
τα ανωτέρω κύτταρα να παράγουν χυµοκίνες. Μερι-
κές CC χυµοκίνες παράγονται από Τ-λεµφοκύτταρα
τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί από αντιγόνο.

Οι υποδοχείς των χυµοκινών ανήκουν στην υπε-
ροικογένεια των υποδοχέων που αποτελούνται
από επτά διαµεµβρανικές πρωτεGνικές αλυσίδες
συνδεδεµένες µε πρωτεDνη G-συνδεδεµένη µε τρι-
φωσφορική γουανοσίνη [seven-transmembrane,
guanosin triphosphate (GTP) –binding (G) protein-
coupled receptor superfamily]. Στα ηρεµούντα κύτ-
ταρα οι πρωτεJνες G που συνδέονται στον υποδοχέα
δηµιουργούν ένα ανενεργό σύµπλεγµα αποτελούµε-
νο από την υποµονάδα α της πρωτεJνης G και διφω-
σφορική γουανοσίνη (GDP). Μετά σύνδεση της χυ-
µοκίνης µε τον υποδοχέα, ανταλλάσσεται η GTP
από GDP. Ο τύπος της πρωτεJνης G που συνδέει
GTP ενεργοποιεί πλήθος κυτταρικών ενζύµων που
περιλαµβάνουν και µια ισοµορφή φωσφατάσης C ει-
δικής για φωσφατιδυλο-ινοσιτόλη που αυξάνει το εν-
δοκυττάριο ασβέστιο και ενεργοποιεί την πρωτεHνική
κινάση C. Οι πρωτεJνες G πυροδοτούν αλλαγές στον
κυτταροσκελετό και πολυµερισµό των ινιδίων ακτί-
νης και µυοσίνης, οδηγώντας σε αυξηµένη κινητικό-
τητα. Αυτά τα µηνύµατα αλλάζουν επίσης τη διαµόρ-
φωση των ιντεγκρινών της κυτταρικής επιφάνειας
και αυξάνουν την συγγένεια των ιντεγκρινών µε τους
συνδέτες τους. Η έκφραση των υποδοχέων χυµοκι-
νών καταστέλλεται ταχύτατα όταν το κύτταρο βρε-
θεί σε περιβάλλον µε υψηλή συγκέντρωση χυµοκί-
νης. Αυτός είναι ένας µηχανισµός τερµατισµού της
µετακίνησης του κυττάρου εφ’ όσον έχει ήδη έλθει
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στο περιβάλλον στο οποίο εκλήθη από την χυµοκίνη
να φθάσει και όπου πρόκειται να ασκήσει τη δράση
του. Η αλληλεπίδραση χυµοκινών και ιντεγκρινών
φαίνεται στο Σχήµα 2-2. Φαίνεται λοιπόν ότι η ανα-
γνώριση των χυµοκινών από τα λευκά αιµοσφαίρια
µεταδίδει µήνυµα στο κύτταρο για αλλαγή δοµής
της ιντεγκρίνης επιφανείας του εις τρόπον ώστε από
χαµηλής συγγενείας να γίνει υψηλής συγγενείας
προς τα µόρια προσκόλλησης και να συνδεθεί στε-
ρεότερα µε αυτά. Ο Πίνακας 2-1 συνοψίζει τα µόρια
προσκόλλησης που ευοδώνουν την αλληλεπίδραση
λευκοκυττάρων και ενδοθηλιακών κυττάρων.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΥΜΟΚΙΝΩΝ

Μερικές χυµοκίνες παράγονται από λευκά αιµοσφαί-
ρια και άλλα κύτταρα σαν απάντηση σε ένα εξωτερι-
κό ερέθισµα και εµπλέκονται στις αντιδράσεις φλεγ-
µονής, ενώ άλλες παράγονται σταθερά στους
ιστούς, ανεξάρτητα από εξωτερικό ερέθισµα και
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην οργάνωση των ιστών.

Η κυριότερη βιολογική δράση των χυµοκινών εί-
ναι η επιστράτευση κυττάρων του αµυντικού συστή-
µατος του ξενιστή σε περιοχές λοίµωξης. Οι χυµοκί-
νες που είναι συνδεδεµένες σε πρωτεογλυκάνες
στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων επι-

δρούν στα λευκοκύτταρα που κυλούν πάνω στο εν-
δοθήλιο, αυξάνοντας τη συγγένεια των λευκοκυττα-
ρικών ιντεγκρινών για τους συνδέτες τους. Η σθενα-
ρή προσκόλληση των λευκοκυττάρων στο ενδοθήλιο
είναι απαραίτητη προNπόθεση για την επακόλουθη
µετανάστευσή τους στους εξωαγγειακούς ιστούς.
Οι χυµοκίνες επάγουν τη µετακίνηση των λευκοκυτ-
τάρων κατά µήκος περιοχών µε αυξανόµενη κλίση
συγκέντρωσής τους, µε το να διεγείρουν εναλλάξ
τον πολυµερισµό και αποπολυµερισµό των νηµατίων
ακτίνης. ∆ιαφορετικές χυµοκίνες επιδρούν σε δια-
φορετικά είδη κυττάρων και έτσι συµβάλλουν στον
καθορισµό του είδους της φλεγµονώδους διήθησης,
π.χ. η MCP-1 προσελκύει κυρίως µονοκύτταρα ενώ η
ηωταξίνη δρα κυρίως στα ηωσινόφιλα.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ)
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ Ή ΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΛΑΒΗΣ

Οι κύριες δράσεις των ουδετεροφίλων και των µονο-
κυττάρων ασκούνται στον εξωαγγειακό χώρο (στους
ιστούς). Η διαδικασία της µετακίνησης των κυττά-
ρων αυτών από τον ενδοαγγειακό χώρο στους
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Συνδέτης και κυτταρικός 
Οικογένεια Μόριο Κατανοµή τύπος στον οποίο εκφράζεται

Σελεκτίνες ενδοθηλιακών P-σελεκτίνη (CD62P) Ενδοθηλιακά κύτταρα ενερ- ΓλυκοπρωτεHνες, όπως Sialyl-Lewis X, 
κυττάρων γοποιηµένα από TNF, IL-1, PSGL-1 και άλλες , σε ουδετερόφιλα, µονο-

ισταµίνη, θροµβίνη κύτταρα και Τ-κύτταρα (δραστικά, µνήµης)

E-σελεκτίνη (CD62E) Ενδοθηλιακά κύτταρα Sialyl-Lewis X, (πχ CLA-1) σε γλυκοπρωτεH-
ενεργοποιηµένα από νες , ουδετερόφιλα, µονοκύτταρα και 
TNF, IL-1 Τ-κύτταρα (δραστικά, µνήµης)

Σελεκτίνη ανοσοκυττάρων L-σελεκτίνη (CD62L) Ουδετερόφιλα, µονοκύτταρα, Sialyl-Lewis X,/PNAd, σε GlyCAM-1, CD34, 
Τ-κύτταρα (αθώα, δραστικά, MadCAM-1, Φλεβίδια µε ψηλό ενδοθήλιο
µνήµης)

Ιντεγκρίνες LFA-1 (CD11a CD18) Ουδετερόφιλα, µονοκύτταρα, ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102).
Τ-κύτταρα (αθώα, δραστικά, Ενδοθήλιο ενεργοποιηµένο από 
µνήµης) κυτταροκίνες

Mac-1 (CD11b CD18) Μονοκύτταρα, δενδριτικά ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102).
κύτταρα Ενδοθήλιο ενεργοποιηµένο από κυτταροκίνες

VLA-4 (CD49a CD29) Μονοκύτταρα, Τ-κύτταρα (αθώα, VCAM-1 (CD106), Ενδοθήλιο ενεργοποι-
δραστικά, µνήµης) ηωσινόφιλα ηµένο από κυτταροκίνες

Α4β7 (CD49d CD29) Μονοκύτταρα, Τ-κύτταρα VCAM-1 (CD106), MadCAM-1 . Ενδοθήλιο 
(αποικίζοντα το γαστρεντερικό, εντέρου και λεµφικός ιστός γαστρεντερικού
αθώα, δραστικά, µνήµης)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-1. Τα κυριότερα µόρια προσκόλλησης µεταξύ λευκών αιµοσφαιρίων και ενδοθηλιακών κυττάρων



ιστούς περιλαµβάνει πολλαπλά στάδια (Σχήµα 2-2).
Το πρώτο στάδιο είναι η συνάντηση των µακρο-

φάγων των ιστών µε λοιµώδεις παράγοντες που έχει
σαν αποτέλεσµα διέγερση των µακροφάγων να πα-
ραγάγουν κυτταροκίνες και χυµοκίνες. Η πρώτη κυτ-
ταροκίνη που παράγεται είναι ο TNF-α και ακολού-
θως η IL-1. Οι κυτταροκίνες αυτές διεγείρουν τα εν-
δοθηλιακά κύτταρα των πλησίων τριχοειδών να εκ-
φράσουν µόρια επιφανείας τα οποία συνδέουν αντί-
στοιχα προσδετικά µόρια επί των λευκών αιµοσφαι-
ρίων. Με αυτό τον τρόπο τα λευκοκύτταρα ακινητο-
ποιούνται επάνω στην επιφάνεια του ενδοθηλίου.
Ακολούθως τα λευκοκύτταρα περνούν δια µέσου
των ήδη χαλαρωµένων διακυτταρικών συνδέσεων
των ενδοθηλιακών κυττάρων – µια διαδικασία που εί-
ναι γνωστή ως παρακυτταρική διαµετανάστευση. 

Η πρώτη επαφή των λευκοκυττάρων µε το ενδο-
θήλια εξαρτάται από την αλληλεπίδραση σελεκτι-
νών που εκφράζονται στην επιφάνεια των ενδοθη-
λιακών κυττάρων µε τους συνδέτες των σελεκτινών
που εκφράζονται επί των επιφανειών των λευκο-
κυττάρων. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι ασθενής και
επιφέρει αργό κύλισµα (rolling) των λευκοκυττάρων
επί του ενδοθηλίου.

Το δεύτερο στάδιο στη διαδικασία µετανάστευ-
σης των λευκοκυττάρων στους ιστούς είναι η αύξη-
ση της συγγένειας των ιντεγκρινών επιφανείας
τους για τους συνδέτες αυτών που υπάρχουν επί
των επιφανειών των ενδοθηλιακών κυττάρων. Η αύ-
ξηση της συγγένειας των ιντεγκρινών οφείλεται στις
χυµοκίνες. Οι χυµοκίνες παράγονται από ποικίλους
τύπους κυττάρων, όπως µακροφάγα των ιστών, εν-
δοθηλιακά κύτταρα, αιµοπετάλια κ.λπ., ακολούθως
δε εισέρχονται στην µικροκυκλοφορία και προσκολ-
λώνται στις πρωτεογλυκάνες των ενδοθηλιακών κυτ-
τάρων των µετατριχοειδικών φλεβιδίων και εκεί ανα-
γνωρίζονται από τους υποδοχείς χυµοκινών των λευ-
κοκυττάρων. Η αλληλεπίδραση χυµοκινών µε τον
υποδοχέα τους µεταβιβάζει µήνυµα στο λευκοκύττα-
ρο να βελτιώσει την συγγένεια της ιντεγκρίνης επι-
φανείας του προς τον συνδέτη αυτής.

Το τρίτο στάδιο στην πορεία µετανάστευσης
των λευκοκυττάρων στους ιστούς είναι η σταθερή
προσκόλλησή τους στα ενδοθήλια – µια διαδικασία
που επάγεται από ιντεγκρίνες υψηλής συγγένειας
που συνδέονται στέρεα στους συνδέτες τους επί
των ενδοθηλιακών κυττάρων. Αυτοί οι συνδέτες εί-
ναι τα µόρια ICAM-1 (ο συνδέτης για τις ιντεγκρίνες
LFA-1 και Mac-1) και VCAM-1 (ο συνδέτης για την ιν-
τεγκρίνη VLA-4). Αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής
είναι η αλλαγή του κυτταροσκελετού του λευκοκυτ-
τάρου, η αποπλάτυνση αυτού και η «επίστρωσή» του
επί του ενδοθηλιακού κυττάρου. Η έκφραση των

ICAM- 1 και VCAM-1 στην επιφάνεια των ενδοθηλια-
κών κυττάρων των µετατριχοειδικών φλεβιδίων οφεί-
λεται στην επίδραση επ’ αυτών των κυτταροκινών
TNF-α και IL-1, οι οποίες παρήχθησαν από τα µακρο-
φάγα των ιστών όταν αυτά συνάντησαν λοιµογόνους
παράγοντες.

Το τέταρτο στάδιο είναι η παρακυτταρική δια-
µετανάστευση των λευκοκυττάρων δια µέσου των
διακυτταρικών συνδέσεων των ενδοθηλιακών κυτ-
τάρων στους ιστούς. Οι διακυτταρικές συνδέσεις
χαλαρώνουν µε την επίδραση του TNF-α επειδή σε
αυτές εκφράζεται το µόριο CD31 το οποίο ευρισκό-
µενο σε αντικριστές περιοχές των διακυτταρικών
συνδέσεων απωθεί µε ηλεκτροστατικό τρόπο τα γει-
τονικά κύτταρα και δηµιουργεί χάσµατα µεταξύ αυ-
τών. Το CD31 αναπτύσσεται επίσης και στα λευκο-
κύτταρα οπότε αυτά σαν συνέχεια της στερεάς συν-
δέσεώς των µε τα ενδοθήλια έρπουν λόγω ηλεκτρο-
στατικών απώσεων µε τις διακυτταρικές συνδέσεις
των ενδοθηλίων και διέρχονται µέσω αυτών προς
τους ιστούς. Για την πλήρη έξοδο των λευκοκυττά-
ρων στον εξωαγγειακό χώρο αυτά λύουν και την βα-
σική µεµβράνη των τριχοειδών µε ένζυµα. 

Οι υποδοχείς χυµοκινών των ουδετεροφίλων και
των µονοκυττάρων διαφέρουν. Τα ουδετερόφιλα
διαθέτουν τους υποδοχείς CXCR1 και CXCR2, οι
οποίοι συνδέονται µε την χυµοκίνη CXCL8 (ιντερλευ-
κίνη-8, IL-8). Τα µονοκύτταρα εκφράζουν τον υποδο-
χέα CCR2 ο οποίος αναγνωρίζει την χυµοκίνη CCL2
η οποία ονοµάζεται και MCP-1.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΤΩΝ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Τα αθώα T-λεµφοκύτταρα µετακινούνται από το αί-
µα στον λεµφαδένα και αν δεν συναντήσουν αντιγό-
νο εξέρχονται από τον λεµφαδένα µέσω του απαγω-
γού λεµφαγγείου. Τότε είτε επανακυκλοφορούν στο
αίµα µέσω του θωρακικού πόρου, είτε εισέρχονται
σε άλλον λεµφαδένα προκειµένου να συναντήσουν
αντιγόνο.

Μετανάστευση των αθώων Τ-λεµφοκυττάρων
στους λεµφαδένες

Κάθε µέρα 25×109 αθώα T-λεµφοκύτταρα διέρχονται
µέσω των λεµφαδένων. Στην πραγµατικότητα ένα
λεµφοκύτταρο διέρχεται δια µέσου ενός λεµφαδένα
την ηµέρα. Όταν υπάρχει φλεγµονή περιφερικών
ιστών προκαλείται αθρόα είσοδος αίµατος στους
λεµφαδένες και κατά συνέπεια µαζική είσοδος Τ-
λεµφοκυττάρων σε αυτόν. Ταυτοχρόνως όµως επι-
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βραδύνεται η έξοδος των Τ-λεµφοκυττάρων και αυτά
είναι σε θέση να έρθουν σε επαφή µε τα αντιγόνα
που φθάνουν εκεί και να τα αναγνωρίσουν όπως εί-
ναι συνδεδεµένα στην επιφάνεια των αντιγονοπαρου-
σιαστικών κυττάρων επάνω σε αντιγόνα ιστοσυµβα-
τότητας τάξης Ι ή ΙΙ. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ελα-
φρά επώδυνη διόγκωση πολλές φορές των λεµφα-
δένων που ευρίσκονται στην πορεία απορροής αίµα-
τος από περιοχές λοίµωξης. Ο αποικισµός των
αθώων Τ-λεµφοκυττάρων στους λεµφαδένες λαµβά-
νει χώραν µέσω ειδικών µετατριχοειδικών φλεβιδίων
που ονοµάζονται φλεβίδια µε ψηλό ενδοθήλιο και ευ-
ρίσκονται στις ζώνες των Τ-λεµφοκυττάρων. Η διαδι-
κασία της µεταπήδησης των Τ-λεµφοκυττάρων από
την αιµατική ροή στο λεµφαδένα περιλαµβάνει πολ-
λά στάδια. Πρώτα τα κύτταρα «κυλούν» επάνω στο
ενδοθήλιο και αυτό επιτυγχάνεται µε τις σελεκτίνες
(ειδικότερα την L- σελεκτίνη επί των λεµφοκυττάρων
που συνδέεται µε το πρόσδεµά της επί των φλεβι-
δίων µε ψηλό ενδοθήλιο που είναι ένας υδατάνθρα-
κας η αντρεσσίνη PNAd). Οι υδατανθρακικές µονά-
δες της PNAd µπορούν να προσκολληθούν σε διά-
φορες σιαλοβλεννίνες όπως οι GlyCAM-1 και η
CD34. Aκολούθως τα Τ- λεµφοκύτταρα προσκολ-
λώνται στέρεα στα φλεβίδια µε ψηλό ενδοθήλιο και
αυτό επιτυγχάνεται από τις ιντεγκρίνες (ιδιαίτερα δε
την LFA-1, της οποίας η συγγένεια προς το πρόσδε-

µα ICAM-1 αυξάνεται από την επίδραση των χυµοκι-
νών CCL19 και CCL21, αµφότερες των οποίων συν-
δέονται στον υποδοχέα CCR7 που ευρίσκεται πάνω
στα Τ-λεµφοκύτταρα). Τέλος τα Τ-λεµφοκύτταρα µε-
ταναστεύουν στο παρέγχυµα του λεµφαδένα περ-
νώντας από τις διακυτταρικές συνδέσεις των ενδο-
θηλιακών κυττάρων των φλεβιδίων µε ψηλό ενδοθή-
λιο (Σχήµα 2-3). Για την έκφραση ιντεγκρινών στην
επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων απαιτείται η
διέγερσή τους από κυτταροκίνες, κυρίως TNF-α,
TNF-β (λεµφοτοξίνη) και IL-1. Τα µόρια προσκόλλη-
σης επάνω στα λεµφοκύτταρα ονοµάζονται υποδο-
χείς αποικισµού ενώ τα µόρια επάνω στα ενδοθήλια
επί των οποίων οι υποδοχείς αποικισµού προσκολ-
λώνται ονοµάζονται αντρεσσίνες (Σχήµα 2-4).

Επί αποτυχίας διεγέρσεώς των τα αθώα Τ-λεµφο-
κύτταρα αφήνουν γρήγορα τον λεµφαδένα µέσω
του απαγωγού λεµφαγγείου και µέσω της κυκλοφο-
ρίας εισέρχονται σε κάποιον άλλο µε την πιθανότητα
µιας καλύτερης ευκαιρίας να συναντήσουν αντιγόνο
ώστε να διεγερθούν. Η έξοδος αυτή δεν είναι µια
παθητική διαδικασία, αλλά ενεργητική και οφείλεται
στην συγγένεια που έχει ένας υποδοχέας της επιφα-
νείας τους ο υποδοχέας-1 για την 1-φωσφορική
σφιγ γοσίνη (sphingosin-1 phosphate receptor1,
S1PR1), ο οποίος αναγνωρίζει την S1P, που δρα ως
χυµοκίνη. Η S1P υπάρχει σε αυξηµένη συγκέντρωση
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ΣΧΗΜΑ 2-3 Μετανάστευση των
αθώων Τ-λεµφοκυττάρων. 
Τα αθώα Τ-λεµφοκύτταρα αποικίζουν
τον λεµφαδένα διερχόµενα µέσω
των φλεβιδίων µε ψηλό ενδοθήλιο.
Συνδέονται µε το ενδοθήλιο µέσω
της L-σελεκτίνης της επιφανείας
τους η οποία αλληλεπιδρά µε τον
συνδέτη της, ο οποίος ευρίσκεται
αποκλειστικά στα µετατριχοειδικά
φλεβίδια του λεµφαδένα που διαθέ-
τουν ψηλό ενδοθήλιο, φθάνουν δε
εκεί λόγω υψηλών συγκεντρώσεων
των χυµοκινών CCL19 και CCL21. Τα
αθώα Τ- κύτταρα αντιλαµβάνονται
αυτές τις χυµοκίνες επειδή διαθέ-
τουν τον ειδικό για αυτές υποδοχέα
CCR7, όπως φαίνεται στο ένθετο κά-
τω εικονίδιο. Οι χυµοκίνες συνδέον-
ται στις πρωτεογλυκάνες επιφανείας
των ενδοθηλιακών κυττάρων.



στη λέµφο και στο µυελό του λεµφαδένα απ’ ότι στο
φλοιό και συνεπώς υπάρχει η τάση τα αθώα Τ-κύτ-
ταρα εφ’ όσον έχουν αυξηµένη συγκέντρωση του

υποδοχέα S1PR1 στην επιφάνειά τους να οδεύουν
προς την έξοδο του λεµφαδένα, ακολουθώντας τη
βαθµίδωση συγκέντρωσης του S1P (Σχήµα 2-5).
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ΣΧΗΜΑ 2-4 Τα µόρια προσκόλλη-
σης , οι χυµοκίνες και οι υποδοχείς
τους, που ευοδώνουν τον αποικισµό
του λεµφαδένα από τα αθώα Τ- λεµ-
φοκύτταρα

Αρχική ασθενής προσκόλληση 
στα φλεβίδια µε ψηλό 
ενδοθήλιο στο λεµφαδένα

Ενεργοποίηση των ιντεγκρινών και
της χηµειοταξίας

Σταθερή προσκόλληση στα φλεβίδια
µε ψηλό ενδοθήλιο

Υποδοχέας αποικισµού
του Τ-λεµφοκυττάρου

Συνδέτης επί του 
ενδοθηλιακού κυττάρου

Λειτουργία του ζεύγους 
“υποδοχέας: συνδέτης”

ΣΧΗΜΑ 2-5 Ο µηχανισµός εξόδου των λεµφοκυττάρων από τα λεµφικά όργανα
Τα Τ- κύτταρα εξέρχονται από το θύµο και τους λεµφαδένες αφού εκφράσουν στην επιφάνειά τους έναν υποδοχέα, τον S1PR1, ο οποίος
συνδέεται µε έναν χηµειοελκυστή (χυµοκίνη), την 1-φωσφορική σφιγγοσίνη (S1P). Οι συγκεντρώσεις S1P στο αίµα και στη λέµφο είναι πολύ
υψηλότερες από ότι στους λεµφικούς ιστούς. Αυτό οφείλεται στη δράση του ενζύµου λυάση της S1P στους ιστούς. Τα κυκλοφορούντα αθώα
Τ-κύτταρα που πρόσφατα εισήλθαν στον λεµφαδένα, καθώς και τα προσφάτως ενεργοποιηθέντα Τ-κύτταρα έχουν µικρή συγκέντρωση S1PR1
στην επιφάνειά τους και συνεπώς παραµένουν στον λεµφαδένα. Λίγες ώρες µετά την είσοδό τους στο λεµφαδένα τα αθώα Τ- κύτταρα απο-
κτούν υψηλές συγκεντρώσεις S1PR1 και ακολουθώντας την βαθµίδωση συγκέντρωσης του S1P εξέρχονται από τον λεµφαδένα προς τη λέµ-
φο και κατόπιν στους ιστούς. Τα ενεργοποιηµένα Τ-κύτταρα εκφράζουν στην επιφάνειά τους το «αντιγόνο ενεργοποιήσεως» CD69 το οποίο
συνδέεται µε τον S1PR1 και τον ενδοκυτταρώνει, οπότε ελλείψει S1PR1 το κύτταρο παραµένει στο λεµφαδένα. ∆ύο µε τρεις µέρες αργότε-
ρα όµως το κύτταρο αποκτά ικανή συγκέντρωση S1PR1 και τότε εξέρχεται του λεµφαδένα ακολουθώντας την βαθµίδωση συγκέντρωσης του
S1P. Τέλος το ανοσοκατασταλτικό φάρµακο FTY720 (fingolimod) δεσµεύει τον S1PR1 και τον ενδοκυτταρώνει, ενώ δεν καταστρέφεται από
την λυάση της S1P, οπότε παρεµποδίζει την έξοδο ώριµων λεµφοκυττάρων στην περιφέρεια.



Μετανάστευση των δραστικών Τ-κυττάρων σε
περιοχές λοιµώξεως
Τα άµεσα δραστικά κύτταρα µετά την ενεργοποίησή
τους στο λεµφαδένα πρέπει να εξέλθουν και να κα-
θοδηγηθούν από χυµοκίνες, ώστε να οδεύσουν στην
περιοχή της λοιµώξεως επειδή εκεί θα ασκήσουν
τον αντιµικροβιακό τους ρόλο. Για να γίνει αυτό
όµως θα πρέπει τα κύτταρα αυτά µετά την αναγνώ-
ριση του αντιγόνου να παραµείνουν επί 2 ή 3 ηµέρες
στο λεµφαδένα για να εκπτυχθούν σε κλώνο και να
διαφοροποιηθούν σε άµεσα δραστικά κύτταρα. Αµέ-
σως λοιπόν µετά την ενεργοποίηση από αντιγόνο τα
Τ-κύτταρα εκφράζουν στην επιφάνειά τους µια µεµ-
βρανική πρωτεÀνη την CD69, η οποία δεσµεύει τον
υποδοχέα S1PR1, τον ενδοκυτταρώνει και τον κατα-
στρέφει, οπότε το κύτταρο δεν αποκρίνεται στην
βαθµίδωση συγκέντρωσης του S1P (Σχήµα 2-5) και

αδυνατεί να οδεύσει προς την έξοδο του λεµφαδέ-
να. Η έκφραση του CD69 διεγείρεται από τις τύπου Ι
ιντερφερόνες οι οποίες παράγονται από το αντιγο-
νοπαρουσιαστικό κύτταρο την στιγµή της λοίµωξης.
Εφ’ όσον τα δραστικά κύτταρα εκπτυχθούν σε κλώ-
νο επανεκφράζεται στην επιφάνειά τους ο υποδοχέ-
ας S1PR1, ενώ χάνουν την έκφραση του υποδοχέα
CCR7, ο οποίος τα συνδέει µε τους συνδέτες CCL19
και CCL21 οι οποίες είναι χυµοκίνες απαραίτητες
για την διατήρηση των Τ-λεµφοκυτταρικών ζωνών
στον λεµφαδένα και προέρχονται η µεν CCL19 από
τα φλεβίδια µε ψηλό ενδοθήλιο, η δε CCL21 εκφρά-
ζεται από ποικίλα άλλα κύτταρα και συνδέεται στα
ενδοθηλιακά κύτταρα των φλεβιδίων µε ψηλό ενδο-
θήλιο µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν της CCL19. Ταυ-
τοχρόνως η έκφραση L-σελεκτίνης έχει ελαχιστοποι-
ηθεί στην επιφάνεια των προσφάτως διαφοροποι-
ηµένων Τ-κυττάρων. Συνεπώς τα ενεργοποιηµένα Τ-
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ΣΧΗΜΑ 2-6 Μετανάστευση των δραστικών Τ-λεµφοκυττάρων στους περιφερικούς ιστούς
Τα δραστικά Τ-κύτταρα µέσω των υποδοχέων CXCR3 και CCR5 καθοδηγούνται από τις κυτταροκίνες CXCL10, CXCL4 και άλλες και µεταβαί-
νουν σε θέσεις λοιµώξεως ή ιστικής βλάβης. Εκεί συνδέονται ασθενώς µε την E- ή/και P- σελεκτίνη, ενώ αργότερα εκφράζουν µόρια ιντεγ-
κρινών όπως τα LFA-1 ή VLA-4, τα οποία συνδέονται ισχυρά µε τα µόρια διακυτταρικής προσκόλλησης ICAM-1 ή VLA-4 που εκφράζονται στο
ενδοθήλιο µετά ενεργοποίησή του από TNF-α ή/και IL-1.



λεµφοκύτταρα δεν διαθέτουν δύο µόρια επιφανείας,
την L-σελεκτίνη και τον υποδοχέα CCR7 που τα δέ-
σµευαν στις Τ-κυτταρικές ζώνες του λεµφαδένα και
ακολουθώντας την βαθµίδωση συγκέντρωσης του
µορίου S1P εξέρχονται του λεµφαδένα. Η µετανά-
στευση των Τ-κυττάρων σε περιοχές λοιµώξεως
ευοδώνεται µέσω της E- και της P-σελεκτίνης οι
οποίες εκφράζονται επί των ενδοθηλιακών κυττάρων
υπό την επίδραση του TNF-α και της IL-1β (βλέπε το
επόµενο κεφάλαιο). Οι σελεκτίνες αυτές συνδέονται
σε ιντεγκρίνες που εκφράζονται στην επιφάνεια του
Τ-λεµφοκυττάρου και αυτές είναι οι LFA-1 ή VLA-4
(Σχήµατα 2-6 και 2-7).

Σε αυτό το επίπεδο των γνώσεών σας πρέπει επί-
σης να γνωρίζετε ότι όλα τα ενεργοποιηµένα Τ-λεµ-
φοκύτταρα δεν είναι ίδια. Υπάρχουν τα CD8+ κυττα-
ροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα και τα CD4+ T-λεµφοκύτ-
ταρα-βοηθοί (Σχήµα 1-2), τα οποία διαφοροποιούν-
ται περαιτέρω στις υποοµάδες ΤH1, TH2 και TH17 τα
οποία εκφράζουν διαφορετικές κυτταροκίνες και
στρέφονται εναντίον διαφορετικών κατηγοριών µι-
κροβίων, θα αναλυθούν δε στα επόµενα κεφάλαια.
Αυτές οι υποοµάδες Τ-κυττάρων διαθέτουν διαφο-
ρετικά πρότυπα µετανάστευσης και µεταναστεύουν
σε διαφορετικούς ιστούς. 

Τα δραστικά Τ-κύτταρα που αποικίζουν το δέρµα
διαθέτουν υδατανθρακικό συνδέτη για την E-σελε-
κτίνη, που ονοµάζεται δερµατικό λεµφοκυτταρικό
αντιγόνο-1 (cutaneous lymphocyte antigen 1, CLA-1)
καθώς και τους υποδοχείς χυµοκινών CCR4 και
CCR10 οι οποίοι δεσµεύουν τις χυµοκίνες CCL17 και
CCL27 οι οποίες εκφράζονται συχνά στο φλεγµαίνον
δέρµα.

Τα δραστικά κύτταρα που αποικίζουν το γα-
στρεντερικό εκφράζουν την ιντεγκρίνη α4β7 η οποία
συνδέεται µε το µόριο MadCAM-1 στα ενδοθηλιακά
κύτταρα του γαστρεντερικού καθώς και τον υποδο-
χέα CCR9 ο οποίος δεσµεύει την χυµοκίνη CCL25, η
οποία εκφράζεται στο έντερο όταν φλεγµαίνει.

Η µοριακή βάση για αυτή την αποτύπωση ειδικό-
τητας για ιστό δεν είναι πλήρως γνωστή. Είναι γνω-
στό πάντως ότι τα δενδριτικά κύτταρα στις πλάκες
του Peyer όταν αποστραγγίζονται στους λεµφαδέ-
νες παράγουν ρετινοHκό οξύ που ευοδώνει την έκ-
φραση α4β7 και CCR9 από τα αποκρινόµενα T-κύττα-
ρα. Εξ άλλου τα δενδριτικά κύτταρα του δέρµατος
που αποστραγγίζονται στους λεµφαδένες παράγουν
βιταµίνη D η οποία «διδάσκει» τα Τ-λεµφοκύτταρα
να εκφράσουν CLA-1, CCR4 και CCR10.

Μετανάστευση των Τ-λεµφοκυττάρων µνήµης

∆ύο τύποι Τ-λεµφοκυττάρων µνήµης έχουν αναγνω-
ρισθεί, τα κεντρικά Τ-λεµφοκύτταρα µνήµης που
αποικίζουν τα δευτερογενή λεµφικά όργανα και τα
δραστικά Τ-λεµφοκύτταρα µνήµης που αποικίζουν
περιφερικούς ιστούς. Τα πρώτα εκφράζουν το µόριο
CD45RO καθώς και υψηλές συγκεντρώσεις των
CCR7 και L-σελεκτίνης. Τα δραστικά Τα-κύτταρα εκ-
φράζουν το µόριο CD45RO, αλλά εκφράζουν χαµη-
λές συγκεντρώσεις των CCR7 και L-σελεκτίνης. Εκ-
φράζουν όµως άλλους υποδοχείς χυµοκινών. Οι µη-
χανισµοί µετακίνησης των Τ-λεµφοκυττάρων µνήµης
δεν είναι καλά γνωστοί εν µέρει επειδή δεν έχοµε
καλές µεθόδους να τα ξεχωρίζοµε και να τα παρα-
κολουθούµε.
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ΣΧΗΜΑ 2-7 Τα µόρια προσκόλλη-
σης , οι χυµοκίνες και οι υποδοχείς
τους, που ευοδώνουν την µετανά-
στευση των δραστικών Τ-λεµφοκυτ-
τάρων σε περιοχές λοιµώξεων ή
ιστικής βλάβης.

Αρχική ασθενής προσκόλληση 
στο ενδοθήλιο το οποίο 
ενεργοποιήθηκε από κυτταροκίνες
σε περιοχές λοίµωξης

Ενεργοποίηση των ιντεγκρινών και
της χηµειοταξίας

Ενεργοποίηση των ιντεγκρινών και
της χηµειοταξίας

Σταθερή προσκόλληση στο 
ενδοθήλιο το οποίο ενεργοποιήθηκε
από κυτταροκίνες σε περιοχές 
λοίµωξης

Υποδοχέας αποικισµού
του Τ-λεµφοκυττάρου

Συνδέτης επί του 
ενδοθηλιακού κυττάρου

Λειτουργία του ζεύγους 
“υποδοχέας: συνδέτης”



ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ Β-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Τα αθώα Β-λεµφοκύτταρα χρησιµοποιούν τους ίδι-
ους µηχανισµούς όπως τα Τ- λεµφοκύτταρα για να
αποικίσουν λεµφικούς ιστούς τους σώµατος. Όταν
τα αθώα Β- λεµφοκύτταρα αφήσουν τον µυελό των
οστών, δια µέσου του αίµατος εισέρχονται στον ερυ-
θρό µυελό του σπληνός, ακολούθως στην περιφέ-
ρεια του λευκού πολφού και ακολούθως καθώς ωρι-
µάζουν περισσότερο, κινούνται προς τον λευκό πολ-
φό σαν απάντηση στη χυµοκίνη CXCL13, η οποία δε-
σµεύεται στον υποδοχέα CXCR5 ο οποίος εκφράζε-
ται πάνω στα Β-λεµφοκύτταρα. Όταν η ωρίµανση
ολοκληρωθεί µέσα στον λευκό πολφό τα ώριµα, αλ-
λά αθώα Β- κύτταρα επανεισέρχονται στην κυκλοφο-
ρία και αποικίζουν τους λεµφαδένες και τους λεµφι-
κούς ιστούς των βλεννογόνων και κατευθύνονται
προς τις περιοχές των λεµφοζιδίων ακριβώς στην πε-
ριοχή του φλοιού (Σχήµα 1-10). Τα λεµφοζίδια παρά-
γουν την χυµοκίνη CXCL13 και αυτή αναγνωρίζεται
από τους υποδοχείς CXCR5 που υπάρχουν στην επι-
φάνεια των αθώων Β-λεµφοκυττάρων. Στις πλάκες
του Peyer η κίνηση των αθώων Β-κυττάρων οφείλεται
στην αλληλεπίδραση της ιντεγκρίνης α4β7 η οποία
συνδέεται µε το µόριο MadCAM-1. Για να συνεργα-
σθούν τα Β-κύτταρα µε τα Τ-κύτταρα µετά την ανα-
γνώριση ενός θυµοεξαρτώµενου αντιγόνου, οπότε
τα δύο είδη κυττάρων πρέπει να συνεργαστούν για
την παραγωγή αντισώµατος, γίνονται πολλές στο-
χευµένες κινήσεις µε την βοήθεια µορίων που θα συ-
ζητηθούν στο κεφάλαιο της ειδικής ανοσίας.

Η έξοδος των Β-κυττάρων από τον λεµφαδένα
εξαρτάται όπως και για τα Τ-κύτταρα από την αλλη-
λεπίδρασή τους µε το µόριο της 1-φωσφορικής
σφιγγοσίνης (S1P). Επίσης, όπως και τα Τ- κύτταρα,
αν τα Β-κύτταρα δεν αναγνωρίσουν αντιγόνο εξέρ-
χονται από τον λεµφαδένα και επανακυκλοφορούν
µέχρι να έχουν σε έναν άλλο λεµφαδένα µια και-
νούργια ευκαιρία για την αναγνώριση αντιγόνου.

Υποοµάδες των Β-λεµφοκυττάρων τα οποία είναι
προγραµµατισµένα να παραγάγουν ειδικές κατηγο-
ρίες αντισωµάτων µεταναστεύουν µε διαφορετικό
τρόπο και σε διαφορετικούς ιστούς. Ένα χαρακτηρι-
στικό των Β-λεµφοκυττάρων είναι ο ισότυπος του αν-
τισώµατος τον οποίον παράγουν. Β-κύτταρα που πα-
ράγουν IgG αντισώµατα µεταναστεύουν στο µυελό
των οστών, µετατρέπονται σε πλασµατοκύτταρα και
παράγουν αντισώµατα επί µακρόν. Τα κύτταρα αυτά
εκφράζουν τo µόριο προσκόλλησης VLA4 και τον
υποδοχέα χυµοκινών CXCR4 τα οποία δεσµεύονται
στα µόρια VCAM-1 και CXCL12 τα οποία εκφράζον-
ται στα ενδοθηλιακά κύτταρα των κολποειδών. Τα Β-
κύτταρα που παράγουν IgG µετακινούνται επίσης σε

θέσεις φλεγµονής σε διάφορους ιστούς και τότε εκ-
φράζουν CXCR3 και VLA4 τα οποία δεσµεύονται σε
VCAM-1, CXCL9 και CXCL10, τα οποία ευρίσκονται
στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων τα οποί
ευρίσκονται στις θέσεις φλεγµονής. 

Β-κύτταρα που είναι προγραµµατισµένα να παρα-
γάγουν IgA αντισώµατα µεταναστεύουν στους βλεν-
νογόνους και αποτελούν πλέον µόνιµα τµήµα του
λεµφικού ιστού των βλεννογόνων, όπου διαφοροποι-
ούνται περαιτέρω για βελτιστοποίηση της παραγω-
γής IgA η οποία εκκρίνεται στους αυλούς των κοί-
λων σπλάγχνων, όπως τα όργανα του γαστρεντερι-
κού και του αναπνευστικού συστήµατος. Αυτά τα
κύτταρα εκφράζουν α4β7, CCR9 και CCR10, τα µό-
ρια δε αυτά δεσµεύονται αντίστοιχα στα MadCAM-1,
CCL25 και CCL28, τα οποία εκφράζονται στα ενδο-
θηλιακά κύτταρα των βλεννογόνων. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΑΘΩΩΝ Τ- ΚΑΙ 
Β- ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ, ΑΠΑΙΤΕΙ-
ΤΑΙ ΣΥΝΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΜΕ 
ΣΥΝ∆ΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΚΥΤΤΑΡΟ

Είπαµε παραπάνω ότι για να παρουσιαστούν «κατάλ-
ληλα» τα αντιγόνα στα αθώα Τ- και Β- λεµφοκύττα-
ρα πρέπει τόσο τα αντιγόνα, όσο και τα αθώα Τ- και
Β- λεµφοκύτταρα να «ταξιδέψουν» προς το λεµφα-
δένα. Αυτό γίνεται για τους ακόλουθους λόγους: 
α) Ο συνολικός όγκος των λεµφαδένων είναι πολύ

µικρός σε σχέση µε τον όγκο πλάσµατος (ο οποί-
ος είναι ίσος µε 5 λίτρα), και στο µικρό αυτό όγκο
είναι πολύ πιο πιθανό να «συναντήσει» ένα αντιγό-
νο τον κατάλληλο για αυτό υποδοχέα επάνω σε
ένα λεµφοκύτταρο. 

β) O λεµφαδένας παρέχει το κατάλληλο µικροπερι-
βάλλον για αντιγονική παρουσίαση επειδή εκεί
προστρέχουν τα δενδριτικά κύτταρα από την πε-
ριφέρεια, τα οποία εκφράζουν αντιγόνα συνδεδε-
µένα σε MHC-I και MHC-II αντιγόνα ιστοσυµβατό-
τητας και επίσης µόρια-συνδιεγέρτες του Τ-λεµ-
φοκυττάρου όπως είναι τα µόρια B7-1 (CD80) και
B7-2 (CD86), τα οποία αναγνωρίζονται από τα
CD28 µόρια επιφανείας του Τ-κυττάρου. 

Εκεί επίσης υπάρχουν µακροφάγα τα οποία φαγο-
κυτταρώνουν ελεύθερα αντιγόνα που φθάνουν µέσω
της λέµφου και τα παρουσιάζουν «κατάλληλα», (δηλ.
µε µόρια-συνδιεγέρτες) στα Τ-κύτταρα (Σχήµατα 2-8
και 2-9). Άλλα κύτταρα που εκφράζουν αυτά τα συν-
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διεγερτικά µόρια είναι τα «επαγγελµατικά αντιγονο-
παρουσιαστικά κύτταρα ήτοι τα µακροφάγα και τα
Β-κύτταρα. γ) στον λεµφαδένα τα κύτταρα µετά την
αναγνώριση του αντιγόνου παραµένουν λίγες (2-3)
ηµέρες για να εκπτυχθούν σε κλώνο.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα Τ-λεµφοκύτταρα
αναγνωρίσουν αντιγόνο χωρίς τα κατάλληλα συνδιε-
γερτικά µόρια όχι µόνο δεν διεγείρονται, αλλά µετα-
πίπτουν σε µόνιµη ανεργία (δηλαδή παύουν να απο-
κρίνονται στο αντιγόνο εφ’ όρου ζωής ή πεθαίνουν
µε απόπτωση). Το φαινόµενο αυτό λέγεται «ανεργία
κλώνου» και παίζει σηµαντικό ρόλο στην αποφυγή
αυτοάνοσων απαντήσεων. 

Φαίνεται λοιπόν ότι η αναγνώριση του αντιγόνου
υπό του Τ-λεµφοκυττάρου οδηγεί στην ενεργοποί-

ηση του κυττάρου, η δε ταυτόχρονη αναγνώριση
του µορίου συνδιέγερσης B7-1 ή B7-2 µέσω του
υποδοχέα επιφανείας CD28 οδηγεί σε επιβίωση
του Τ-κυττάρου και τέλος οι κυτταροκίνες που προ-
έρχονται από το αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο
(Σχήµα 2-9A) οδηγούν σε διαφοροποίηση του Τ-
κυττάρου, ώστε αυτό να γίνει άµεσα δραστικό κύτ-
ταρο. Τότε το κύτταρο αποχωρεί από το λεµφαδέ-
να και µπορεί να δράσει στην περιφέρεια όπου θα
προστρέξει καθοδηγούµενο από χυµοκίνες. Το Τ-
κύτταρο τόσο εντός του λεµφαδένα, όσο και στην
περιφέρεια εκφράζει κυτταροκίνες οι οποίες διεγεί-
ρουν το µακροφάγο να πέψει περισσότερο αποδο-
τικά τα βακτήρια που έχει φαγοκυτταρώσει (Σχήµα
2-9B). 
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ΣΧΗΜΑ 2-8 Τα δενδριτικά κύτταρα του δέρµατος µετακινούνται από τις περιοχές εισόδου των µικροοργανισµών προς το λεµφαδένα. Στην
περιφέρεια τόσο τα µακροφάγα, όσο και τα δενδριτικά κύτταρα έχουν φαγοκυτταρώσει βακτήρια και έχουν επεξεργασθεί τα αντιγόνα τους
συνδέοντάς τα στα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας της επιφανείας τους. Η διαδικασία της φαγοκυττάρωσης όµως θα σταµατήσει ή θα είναι τε-
λείως ανεπαρκής αν τα µακροφάγα των ιστών δεν λάβουν  την απαραίτητη βοήθεια µέσω κυτταροκινών από τα Τ-κύτταρα. Για το λόγο αυτό
τα δενδριτικά κύτταρα µεταφέρουν έτοιµα αντιγόνα του λοιµώδους παράγοντα στον λεµφαδένα όπου αυτά «παρουσιάζονται» σε αθώα Τ-κύτ-
ταρα. Εκεί τα Τ-κύτταρα θα διεγερθούν «κατάλληλα» δηλαδή µε παράλληλη συνδιέγερση από συνδιεγερτικά µόρια (Σχήµα 2-9) και θα γίνουν
άµεσα δραστικά κύτταρα. Τότε εξερχόµενα του λεµφαδένα θα δράσουν επί των µακροφάγων και θα τα διεγείρουν για πιο αποδοτική φαγο-
κυττάρωση. Τα µακροφάγα του λεµφαδένα είναι αυτόχθονα κύτταρα, ανεξάρτητα από τα µακροφάγα της περιφέρειας (των άλλων ιστών).
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ΣΧΗΜΑ 2-9 A. Στον λεµφαδένα εκτός από δενδριτικά κύτταρα φθάνουν και εν διαλύσει αντιγόνα και «παρουσιάζονται» από τα µακροφάγα
του λεµφαδένα στα Τ-κύτταρα. Από την παρουσίαση αυτή ωριµάζουν και τα δύο κύτταρα. Το µεν µακροφάγο εκφράζει κυτταροκίνες που θέ-
τουν το Τ-κύτταρο σε διαδικασία ωρίµανσης προς δραστικό κύτταρο. B. Το Τ-λεµφοκύτταρο εκφράζει κυτταροκίνες που διεγείρουν το µακρο-
φάγο να φαγοκυτταρώσει πιο αποδοτικά. Αφού συµβεί αυτό, τότε το Τ- λεµφοκύτταρο µε µηχανισµούς που θα συζητηθούν στο κεφάλαιο της
ειδικής ανοσίας θα αφήσει το λεµφαδένα και ως «άµεσα δραστικό κύτταρο» θα βοηθήσει τα µακροφάγα των ιστών να εκκαθαρίσουν τον µι-
κροοργανισµό.

Απουσία πλήρους εκκαθάρισης του λοιµώδους παράγοντα οδηγεί στην δηµιουργία κοκκιώµατος. Το κοκκίωµα
είναι µια δοµή που αποτελείται από πολλά µακροφάγα που έχουν χάσει τις µεµβράνες τους και αποτελούν
ένα συγκύτιο που ονοµάζεται «πολυδύναµο γιγαντοκύτταρο» περιβαλλόµενα από πολλά ενεργοποιηµένα
CD4+Τ-λεµφοκύτταρα (του τύπου TH1, κοιτάξτε Πίνακα 1-2). Τα µακροφάγα έχουν φαγοκυτταρώσει ενδο-
κυττάρια παράσιτα (βακτήρια) τα οποία εγκλωβίζονται αποκλειστικά στα φαγοσώµατα (υποχρεωτικώς ενδο-
κυττάρια βακτήρια). Με τον τρόπο αυτό ο οργανισµός προσπαθεί να περιορίσει τον λοιµογόνο παράγοντα. Το
πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα κοκκιώµατος είναι το κοκκίωµα της φυµατιώσεως. Θα επανέλθουµε στο κοκ-
κίωµα στο κεφάλαιο της ειδικής ανοσίας.

κλινικες επιπτωσεις



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ανοσολογικό σύστηµα προστατεύει τον οργανι-
σµό από λοιµώδεις παράγοντες και τοξικές ουσίες
του περιβάλλοντος αλλά και από προ:όντα αποδό-
µησης των ιδίων ιστών, που µερικές φορές είναι
βλαπτικά. Η δυσλειτουργία ή η ανεπάρκεια του ανο-
σολογικού συστήµατος προκαλεί µια ποικιλία νό-
σων. Οι νόσοι αυτές θα µπορούσαν αδρά να διαχω-
ριστούν σε αυτές οι οποίες οφείλονται στην υπερ-
λειτουργία του ανοσολογικού συστήµατος, όπως εί-
ναι τα αυτοάνοσα νοσήµατα, η αλλεργία, η απόρρι-
ψη µοσχεύµατος και η αντίδραση µοσχεύµατος κα-
τά ξενιστού, και στην υπολειτουργία του ανοσολογι-
κού συστήµατος, όπως είναι οι πρωτοπαθείς και
δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρκειες. 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η ανοσία δια-
χωρίζεται στη φυσική ή έµφυτη, ή εγγενή, ή µη ει-
δική ανοσία και στην επίκτητη, ή εκ προσαρµογής
ή ειδική ανοσία, η οποία είναι ειδική για το παθογό-
νο. Σήµερα είναι αντιληπτό ότι και τα δυο σκέλη της
ανοσίας επικοινωνούν µεταξύ τους µε κυτταρικούς,
µοριακούς και βιοχηµικούς µηχανισµούς. Τα κύττα-
ρα τα οποία συµµετέχουν στη φυσική ανοσία είναι
τα µακροφάγα, τα δενδριτικά κύτταρα, τα κοκκιο-
κύτταρα [πολυµορφοπύρηνα, ηωσινόφιλα, βασεόφι-
λα και σιτευτικά κύτταρα (mast cells)], τα µονοκύτ-
ταρα και τα φυσικά φονικά κύτταρα (NK cells), ενώ
τα κύτταρα που συµµετέχουν στην επίκτητη ανοσία
είναι τα µακροφάγα, τα δενδριτικά κύτταρα, τα Τ
λεµφοκύτταρα και τα Β λεµφοκύτταρα. 

Το τελικό αποτέλεσµα της φλεγµονής είναι η
αναδόµηση των ιστών και η κατά το δυνατόν διατή-
ρηση της λειτουργικότητάς τους. Πολλές φορές οι
ιστοί όµως δεν αποκαθίστανται πλήρως και αυτό
οδηγεί σε παθολογικές καταστάσεις, όπως για πα-

ράδειγµα πνευµονική ίνωση, εµφύσηµα, ίνωση των
σπειραµάτων του νεφρού, εκτεταµένες ουλές του
δέρµατος µετά ένα έγκαυµα, κ.λπ. Άλλοτε πάλι η
φλεγµονή δεν λύεται (δηλαδή δεν αυτοπεριορίζεται
όταν πάψει το αίτιο που την προκαλεί) και τότε κα-
θώς συνεχίζεται αδόκιµα οδηγεί σε εκτεταµένη ιστι-
κή βλάβη και διαταραχή της λειτουργίας οργάνων.
Αυτό συµβαίνει στα αυτοάνοσα και αυτοφλεγµονώ-
δη νοσήµατα όπως θα αναπτυχθεί στα επόµενα κε-
φάλαια.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Φλεγµονή: Είναι η απόκριση του οργανισµού στην
βλάβη των ιστών

Οξεία φλεγµονή: Παροδική αλλά άµεση απόκρι-
ση του οργανισµού στη βλάβη των ιστών. Χαρακτη-
ρίζεται από απελευθέρωση πολλών χηµικών µεσολα-
βητών, που είναι ήδη προσχηµατισµένοι µέσα στα
κύτταρα και οι οποίοι εξασφαλίζουν στερεότυπες
απαντήσεις των λευκών αιµοσφαιρίων και των τριχο-
ειδών. ∆εν υποδηλώνει πάντα λοίµωξη 

ΟΞΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗ

Θεµελιώδη χαρακτηριστικά και εκλυτικοί 
παράγοντες

Ερυθρότητα και θερµότητα του προσβεβληµένου
ιστού. Αυτή οφείλεται στην απελευθέρωση ισταµί-
νης από τα σιτευτικά κύτταρα (mast cells) και αγ-
γειοδιαστολή των αρτηριολίων. ∆ιόγκωση (οίδηµα)
του προσβεβληµένου ιστού, το οποίο οφείλεται
στην αυξηµένη διαπερατότητα των φλεβιδίων λόγω
χαλαρώσεων των διακυτταρικών συνδέσεων των
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ενδοθηλιακών κυττάρων τους, η δε χαλάρωση αυ-
τή αρχικά µεν οφείλεται στην ισταµίνη, ακολούθως
δε οφείλεται στον TNF-α (βλέπε παρακάτω). Η αυ-
ξηµένη διαπερατότητα των φλεβιδίων οδηγεί σε
έξοδο υγρών και ηλεκτρολυτών στο διάµεσο χώρο
και εξ αυτού προκύπτει το οίδηµα των ιστών. Ο πό-
νος είναι αποτέλεσµα της δράσης της προστα-
γλανδίνης Ε2 (PGE2) η οποία ευαισθητοποιεί ειδι-
κές νευρικές απολήξεις που εξυπηρετούν την αί-
σθηση του πόνου, στη δράση της βραδυκινίνης και
άλλων µεταβιβαστών πόνου.

Λοιµώξεις (ιογενείς ή βακτηριακές), ανοσολογι-
κές αντιδράσεις έναντι βλαπτικών και µη βλαπτικών
παραγόντων, νέκρωση ιστών, τραύµα κάθε είδους,
ακτινοβολία, έγκαυµα, ξένα σώµατα κ.λπ. είναι οι
αιτίες που πυροδοτούν την οξεία φλεγµονή. 

∆ιαδοχικά αγγειακά γεγονότα στην οξεία 
φλεγµονή

Η ιστική βλάβη οδηγεί στα ακόλουθα: α) κινητοποί-
ηση φωσφολιπιδίων των µεµβρανών των βεβλαµέ-
νων κυττάρων και εξ αυτών σύνθεση χηµικών µετα-
βιβαστών φλεγµονής, όπως οι προσταγλανδίνες και
τα λευκοτριένια. Οι µεταβιβαστές αυτοί ευρίσκονται
στην υγρή φάση και ακολούθως κινητοποιούν τα
κύτταρα (Σχήµα 3-1 και Πίνακας 3-1), και β) απελευ-

θέρωση µιας κυτταροκίνης, της ιντερλευκίνης-33 (IL-
33), από τους βεβλαµµένους ιστούς. Η IL-33 ανήκει
στην υπεροικογένεια της IL-1 (IL-1α, IL1β, IL-1Ra, και
IL-18)και εκφράζεται σε µια µεγάλη ποικιλία κυττά-
ρων όπως ινοβλάστες, σιτευτικά κύτταρα, δενδριτι-
κά κύτταρα, µακροφάγα, οστεοβλάστες, ενδοθηλια-
κά κύτταρα και επιθηλιακά κύτταρα. Συνδέεται στον
υποδοχέα ST2 των σιτευτικών κυττάρων (γνωστό και
µε τις ονοµασίες IL-1RL1, T1, FIT-1), ο οποίος είναι
µέλος της υπεροικογένειας των Toll-like/IL1 (TLR/IL-
1) υποδοχέων (βλέπε παρακάτω). Αποτέλεσµα της
σύνδεσης IL-33 στον υποδοχέα ST2 είναι η απελευ-
θέρωση ισταµίνης και η µεταγωγή σήµατος για την
µεταγραφή γονιδίων κυτταροκινών και χυµοκινών
(Σχήµα 3-2).Τα σιτευτικά κύτταρα βρίσκονται σε
όλους τους ιστούς και είναι τοποθετηµένα κοντά
στα µικρά αγγεία. Η ισταµίνη χαλαρώνει τον τόνο
των λείων µυ:κών ινών των αγγείων και προκαλεί αγ-
γειοδιαστολή (Σχήµα 3-3Α) µε αποτέλεσµα αυξηµέ-
νη παροχή αίµατος στην µικροκυκλοφορία και αύξη-
ση της υδροστατικής πιέσεως στον αυλό των φλεβι-
δίων, η αύξηση δε αυτή οδηγεί σε χαλάρωση των
διακυτταρικών συνδέσεων των ενδοθηλιακών κυττά-
ρων στα φλεβίδια και έξοδο υγρών, ηλεκτρολυτών
και πρωτε:νών στο διάµεσο χώρο. Όπως φαίνεται
στο Σχήµα 3-3Β εκτός της ισταµίνης και άλλοι αγω-
νιστές συµβάλλουν σε αγγειοχάλαση µέσω συνθέσε-
ως NO µε τη βοήθεια της ενδοθηλιακής συνθετάσης
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ΣΧΗΜΑ 3-1 Μεταβολισµός του
αραχιδονικού οξέος. 
Το αραχιδονικό οξύ απελευθε-
ρώνεται από τα φωσφολιπίδια
των µεµβρανών µέσω της φω-
σφολιπάσης Α2 και µετατρέπεται
στα αιµοπετάλια µε την βοήθεια
της συνθετάσης της θροµβοξά-
νης σε θροµβοξάνη Α2 (TXA2)
από την προσταγλανδίνη PGH2,
ενώ µετατρέπεται και σε λευκο-
τριένια µε τη βοήθεια της 5-λιπο-
ξυγενάσης. Το αραχιδονικό οξύ
συντίθεται από το λινολε@κό οξύ.
Η φωσφολιπάση Α2 αναστέλλεται
από τα κορτικοστεροειδή και η 5-
λιποξυγενάση από το ζηλευτό
(zileuton) έναν από του στόµατος
αναστολέα της. Οι υποδοχείς
των LTC4, LTD4 και LTE4 ανα-
στέλλονται από µοντελουκάστη
(montelukast), ενώ η κυκλοξυγε-
νάση από ασπιρίνη και µη-στεροειδή αντιφλεγµονώδη. Η προστακυκλίνη PGI2 συντίθεται στα ενδοθηλιακά κύτταρα από τη συνθετάση της
προστακυκλίνης.



του NO. Όταν ξεπεραστεί η δυνατότητα των λεµφι-
κών αγγείων να απάγουν µε τη λέµφο τα υγρά του
διαµέσου ιστού, εµφανίζεται οίδηµα. Αν η διαδικασία
αυτή δεν ανακοπεί αναπτύσσονται φαύλοι κύκλοι
«εξόδου υγρών στο διάµεσο χώρο/χαµηλού ενδοκυτ-
τάριου όγκου» µε τελικό αποτέλεσµα αύξηση του οι-
δήµατος, µείωση του όγκου παλµού και χαµηλή άρ-
δευση των ιστών µε οξυγόνο. Ο Πίνακας 3-1 συνοψί-
ζει τα κύρια χαρακτηριστικά των χηµικών µεταβιβα-
στών της οξείας φλεγµονής.

∆ιαδοχικά κυτταρικά γεγονότα στην οξεία 
φλεγµονή

Μετά την ενεργοποίηση του σιτευτικού κυττάρου το
οποίο επ’ ολίγον συντηρεί τη φλεγµονή, αναλαµβά-
νουν τα ουδετερόφιλα πολυµορφοπύρηνα κύτταρα,
τα οποία αποτελούν τα κύρια κύτταρα της οξείας
φλεγµονής. Τα ουδετερόφιλα του περιφερικού αίµα-
τος υποδιαιρούνται στα κυκλοφορούντα και στα ου-

δετερόφιλα της αγγειακής όχθης, τα οποία σχεδόν
προσκολλώνται πάνω στα ενδοθήλια των αγγείων.
Τα πρώτα κυκλοφορούν κατά µήκος του άξονα των
αγγείων µε το ρεύµα του αίµατος. Τα κυκλοφορούν-
τα ουδετερόφιλα είναι αυτά που µετρώνται κατά την
γενική αίµατος και αυτά εµφανίζονται στο επίχρισµα
του περιφερικού αίµατος. Η κατανοµή των ουδετε-
ροφίλων στα κυκλοφορούντα και στα κύτταρα της
αγγειακής όχθης δυνατόν να αλλάξει και αυτό οφεί-
λεται σε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των µο-
ρίων προσκολλήσεως των ουδετεροφίλων επάνω
στα ενδοθηλιακά κύτταρα (Κεφάλαιο 2, Σχήµα 2-2).

Η περιθωριοποίηση των ουδετεροφίλων είναι ένα
φαινόµενο που λαµβάνει χώρα εντός της αγγειακής
κοίτης κατά την οξεία φλεγµονή, συνίσταται δε στο
εξής: Πολλά ερυθρά αιµοσφαίρια συγκολλώνται µε-
ταξύ τους [όπως τα νοµίσµατα που τοποθετούνται
το ένα επί του άλλου - ένα φαινόµενο που αποδίδε-
ται µε τη γαλλική λέξη rouleaoux (κύλινδροι ή στί-
βες)] και αυτό οφείλεται στο ινωδογόνο που απελευ-
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Μεσολαβητής Κυτταρικές πηγές Λειτουργίες

Μεταβολίτες του αραχιδονικού οξέος
Προσταγλανδίνες Μακροφάγα, ενδοθηλιακά, αιµοπετάλια.  Η Η PGE2: αγγειοδιαστολή, πόνο, πυρετό

PGH2 είναι πρόδροµος για παραγωγή άλλων Η PGI2: αγγειοδιαστολή, αναστολή συγκόλλησης 
PG και θροµβοξάνης αιµοπεταλίων

Θροµβοξάνη Α2 Αιµοπετάλια Αγγειόσπασµος, συγκόλληση αιµοπεταλίων
Παράγεται από την PGH2 µε την βοήθεια του 
ενζύµου «συνθετάση της θροµβοξάνης».

Λευκοτριένια Λευκοκύτταρα LTB4: και ενεργοποίηση της έκφρασης µορίων 
Παράγονται από την υδροξυλίωση του προσκόλλησης στα ουδετερόφιλα
αραχιδονικού οξέος µε την βοήθεια του LTC4, LTD4, LTE4: Αγγειοσύσπαση, αυξηµένη 
ενζύµου «λιποξυγενάση» διαπερατότητα των φλεβιδίων, βρογχόσπασµος.

Βραδυκινίνη Παράγωγο του συστήµατος των κινινών που Αγγειοδιαστολή, αυξηµένη διαπερατότητα 
ενεργοποιούνται από ενεργοποιηµένο παράγοντα XII φλεβιδίων, πόνος

Χυµοκίνες Λευκοκύτταρα και ενδοθηλιακά κύτταρα Ενεργοποιούν τα ουδετερόφιλα και πυροδοτούν την
µετανάστευσή τους δια µέσου του ενδοθηλίου σε
θέσεις λοίµωξης (χηµειοταξία, βλέπε Σχήµα 2-2).

Κυτταροκίνες
Ισταµίνη Σιτευτικά κύτταρα (κυρίως), αιµοπετάλια, Αγγειοδιαστολή, αυξηµένη διαπερατότητα 

εντερο-ενδοκρινικά κύτταρα (enterochromaffincells) φλεβιδίων

Μονοξείδιο του Μακροφάγα, ενδοθηλιακά κύτταρα, ελεύθερες Αγγειοδιαστολή, βακτηριοκτόνος δράση
αζώτου (ΝΟ) ρίζες σε αέρια µορφή που παράγονται από τους 

ιστούς  κατά τη µετατροπή της αργινίνης σε 
κιτρουλίνη µε τη βοήθεια της συνθετάσης του ΝΟ

IL-1, TNF, IL-6, IL-8 Απελευθερώνονται αρκετές ώρες µετά την έναρξη της φλεγµονής και θα παρουσιαστούν στον Πίνακα 3-4

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1. Χαρακτηριστικά των χηµικών µεταβιβαστών της οξείας φλεγµονής
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ΣΧΗΜΑ 3-2 Η βλάβη των ιστών
απελευθερώνει ένα καµπανάκι κιν-
δύνου: την Ιντερλευκίνη-33. 
Ποικίλοι µηχανισµοί ιστικής βλάβης,
όπως φαίνονται στο Α, συµβάλλουν
σε απελευθέρωση µιας προσχηµατι-
σµένης κυτταροκίνης, της ιντερλευκί-
νης-33 (IL-33), η οποία λειτουργεί
ως κώδωνας κινδύνου και αναγνωρι-
ζόµενη από τους υποδοχείς Τ1/ST2
των  σιτευτικών  κυττάρων  (mast
cells), τα οποία βρίσκονται δίπλα από
τα µικρά αγγεία, συµβάλλει στη σηµα-
τοδότηση µέσω µορίων µεταγωγής
σήµατος που εµφανίζονται στο Β µε
τελικό αποτέλεσµα την ενεργοποίηση
των µεταγραφικών παραγόντων NF-
κB, p38MAPK και JNK, οι οποίοι κα-
θοδηγούν την µεταγραφή γονιδίων
κυτταροκινών, χυµοκινών, λιπιδιακών
µεταβιβαστών και ισταµίνης, µε απο-
τέλεσµα αγγειοδιαστολή, επιστρά-
τευση ουδετεροφίλων, ενεργοποίηση δενδριτικών κυττάρων και πόλωση των Τ-κυττάρων σε λειτουργικό τύπο ΤΗ2. Οι ανωτέρω διαδικασίες
σηµατοδοτούν την ενεργοποίηση της φλεγµονής.

Β. Μεταγραφικοί παράγοντες  που συναντώνται στο σχήµα 3.1A , κύτταρα στα οποία απαντώνται και η λειτουργία τους

Σύµβολο Ονοµασία Λειτουργία

MYD88 Myeloid differentiation primary Συνδέεται µε την ενδοκυττάρια περιοχή όλων των TLR εκτός του TLR3. 
response gene 88 Συµβάλλει στη µετάδοση µηνύµατος στον πυρήνα

IRAK 1 Interleukin-1 receptor-associated Είναι κινάση  σερίνης/ θρεονίνης, δηλαδή ένζυµο  που φωσφορυλιώνει την 
kinase 1 –ΟΗ  οµάδα των ανωτέρω αµινοξέων και συµβάλει στην µετάδοση σήµα-

τος στον πύρήνα, µέσω της οικογένειας των IL-1 υποδοχέων

IRAK 4 nterleukin-1 receptor-associated Επιστρατεύεται και ενεργοποιείται από την MYD88. Ενεργοποιείται πριν 
kinase 4 την IRAK 1. Ενεργοποιεί τον παράγοντα TRAF6, µεταβιβάζοντας µήνυµα

των υποδοχέων της οικογένειας TLR/IL-1

TRAF-6 TNF receptor associated factor (TRAF) Μεταφέρει µηνύµατα από τους υποδοχείς CD40, TNFSF11/TRANCE/
protein 6 RANKL and IL-1/TLR. Και αλληλεπιδρά µε τις κινάσες IRAK-1/IRAK-4,

ενεργοποιώντας τον  NFκB να εισέλθει στον πυρήνα

NF-κB Nuclear factor kappa-light-chain- Μεταγραφικός παράγοντας που εισερχόµενος στον πυρήνα µόνος ή µε 
enhancer of activated B cells συνέργεια άλλων παραγόντων µεταφράζει σε πρωτεPνες γονίδια κυτταρο-

κινών φλεγµονής, χυµοκινών αλλά και άλλων τροφικών παραγόντων. Είναι
το εργαλείο µε το οποίο το κύτταρο αποκρίνεται σε ποικίλλα ερεθίσµατα
(stress, κυτταροκίνες, ελεύθερες ρίζες, UV ακτινοβολία, ερεθίσµατα µέσω
TLR.)

P38 MAPK P38 mitogen-activated protein Ενεργοποιείται από διαταραχές ωσµωτικής πιέσεως, κυτταροκίνες φλεγ-
kinases µονής, λιποπολυσακχαρίδη (LPS), UV ακτινοβολία και αυξητικούς παρά-

γοντες , ενώ η ίδια φωσφορυλιώνει άλλους µεταγραφικούς παράγοντες
όπως η MAPKAP κινάση-2, ATF2, Mac, MEF2

JNK c-Jun N-terminal kinases Ενεργοποιείται από τα ίδια ερεθίσµατα όπως οι p38MAPK. Φωσφορυλιώ-
νει και ενεργοποιεί άλλους µεταγραφικούς παράγοντες. Καθοδηγεί την
κυτταρική επιβίωση, ανάπτυξη, διαφοροποίηση και απόπτωση

Α



θερώνεται από το ήπαρ σε καταστάσεις οξείας
φλεγµονής σαν απόκριση στις κυτταροκίνες της φυ-
σικής ανοσίας (βλέπε παρακάτω). Οι κύλινδροι των
ερυθρών κινούνται κατά µήκος του επιµήκη άξονα
του αγγείου και «σπρώχνουν» τα ουδετερόφιλα
προς τον αγγειακό όχθο (τα τοιχώµατα του αγγεί-
ου). Το φαινόµενο αυτό καλείται «περιθωριοποίηση
των ουδετεροφίλων». Τα ουδετερόφιλα έχουν στην
επιφάνειά τους έναν συνδέτη για σελεκτίνες επιφα-
νείας οι οποίες ευρίσκονται στην επιφάνεια των εν-
δοθηλιακών κυττάρων των φλεβιδίων και µια ιντεγ-

κρίνη χαµηλής συγγένειας µε το συνδέτη της, ο
οποίος ευρίσκεται επίσης επί της επιφανείας των εν-
δοθηλιακών κυττάρων των φλεβιδίων. Η χαµηλή
συγγένεια των µορίων της επιφάνειας των ουδετε-
ροφίλων προς τα µόρια προσκόλλησης του αγγει-
ακού ενδοθηλίου των φλεβιδίων, τους εξασφαλίζει
απρόσκοπτη ροή µέσα στο αγγείο. (Κεφάλαιο 2,
Σχήµα 2-2). Τα ουδετερόφιλα που περιθωριοποιούν-
ται δεν είναι τα ίδια µε τα ουδετερόφιλα της αγγει-
ακής όχθης.

Το κύλισµα των ουδετεροφίλων είναι ένα φαινό-
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ΣΧΗΜΑ 3-3 Α. Η ισταµίνη, η
βραδυκινίνη, η ακετυλοχολίνη και
το ATP συµβάλλουν στην παρα-
γωγή NO στο ενδοθηλιακό κύττα-
ρο. Η ισταµίνη ενεργοποιώντας
τον υποδοχέα της συµβάλλει σε
κινητοποίηση του ενδοκυττάριου
ασβεστίου από το αδρό ενδοπλα-
σµατικό δίκτυο καθώς και είσοδο
ασβεστίου από το περιβάλλον µέ-
σω διανοίξεως των διαύλων ασβε-
στίου. Το ασβέστιο συνδεόµενο
µε-, ενεργοποιεί την- καλµοντου-
λίνη (calcium-modulated protein)
και µε τη βοήθεια της συνθετάσης
του ΝΟ µετατρέπει την L-αργινίνη
σε L-κιτρουλίνη µε ταυτόχρονη
παραγωγή ΝΟ, το οποίο διαχέεται
από το ενδοθηλιακό στο γειτνιά-
ζον λείο µυ@κό κύτταρο. Εκεί το
ΝΟ συνδέεται στην διαλυτή γουα-
νυλική κυκλάση η οποία καταλύει
την µετατροπή της τριφωσφορικής
γουανοσίνης (GTP) σε κυκλική µο-
νοφωσφορική γουανοσίνη (cGMP)
µε αποτέλεσµα έξοδο ασβεστίου

από το κύτταρο και χάλαση της λείας µυ@κής ίνας. Πα-
ράλληλα η καλµοντουλίνη καταλύει την σύνθεση του
ενδοθηλιακού παράγοντα αγγειοχάλασης (endothe-
lium relaxing factor, EDRF) που οδηγεί σε έξοδο καλί-
ου και η κυκλοξυγενάση την σύνθεση PGI2 οποία
εξέρχεται του ενδοθηλίου και µέσω της αδενυλικής
κυκλάσης καταλύει την µετατροπή του ATP σε cAMP
µε ταυτόχρονη έξοδο ασβεστίου από το κύτταρο. Και
οι δύο ως άνω διαδικασίες συµβάλλουν στην αγγει-
οχάλαση. Όπως φαίνεται στο Β εκτός της ισταµίνης
και η βραδυκινίνη, η ακετυλοχολίνη και το ATP συµ-
βάλλουν στην παραγωγή NO στο ενδοθηλιακό κύττα-
ρο.

Α

Β



µενο κατά το οποίο, τα ουδετερόφιλα που περιθω-
ριοποιούνται, επιβραδύνουν τη ροή τους µέσα στο
φλεβίδιο σε σχέση µε την ροή του πλάσµατος, κυ-
λιόµενα αργά επάνω στο ενδοθήλιο. Αυτό οφείλεται
σε µόρια χαλαρής συνδέσεως στις επιφάνειες των
ενδοθηλιακών κυττάρων που ονοµάζονται σελεκτί-
νες, οι οποίες συνδέουν αλυσίδες υδατανθράκων
(σακχάρων) που υπάρχουν επί της επιφανείας των
ουδετεροφίλων (Κεφάλαιο 2). Μόρια σελεκτινών
όµως υπάρχουν και επί των ουδετεροφίλων. Οι L-
σελεκτίνες υπάρχουν στα ουδετερόφιλα και στα µο-
νοκύτταρα, ενώ οι E-και P-σελεκτίνες στην επιφά-
νεια των ενδοθηλιακών κυττάρων των φλεβιδίων
(Κεφάλαιο 2). Η P-σελεκτίνη ειδικότερα συντίθεται
στα σωµάτια Weiber-Palade στα ενδοθηλιακά κύτ-
ταρα των φλεβιδίων, τα οποία συνθέτουν και τον
παράγοντα von Willebrand, ο οποίος συγκολλά αι-
µοπετάλια, πάνω σε ήδη βεβλαµµένες επιφάνειες
ενδοθηλίων για τη δηµιουργία του πρωτογενούς
(αιµοπεταλιακού) θρόµβου (βλέπε κεφάλαιο διατα-
ραχών αιµόστασης). Οι κυτταροκίνες TNF-α και IL-1
(βλέπε παρακάτω) οι οποίες παράγονται τόσο από
τα σιτευτικά κύτταρα, όσο και από τα µακροφάγα
των ιστών (Σχήµα 2-2) όταν αυτά φαγοκυτταρώσουν
βακτήρια αρχίζουν να ασκούν τις εξής δράσεις: α)
διεγείρουν τα ουδετερόφιλα να εκφράσουν L-σελε-
κτίνη επί της επιφανείας τους, β) διεγείρουν τα εν-

δοθηλιακά κύτταρα των φλεβιδίων να εκφράσουν E-
και P- σελεκτίνη, γ) διεγείρουν τα ενδοθηλιακά κύτ-
ταρα των φλεβιδίων να εκφράσουν µόρια προσκόλ-
λησης όπως ICAM-1 και VCAM-1 (βλέπε Κεφάλαιο
2), δ) διεγείρουν τα ίδια τα ουδετερόφιλα να απε-
λευθερώσουν χυµοκίνες στο άµεσο περιβάλλον
τους, και ε) διεγείρουν τέλος τα ουδετερόφιλα να
φονεύσουν πιο αποδοτικά– πράγµα το οποίο σηµαί-
νει να παραγάγουν υποχλωριώδες οξύ µε αποτέλε-
σµα την πλήρη καταστροφή των φαγοκυτταρωµέ-
νων βακτηρίων (Σχήµα 3-4).

Ωρίµανση της ιντεγκρίνης χαµηλής συγγένειας σε
ιντεγκρίνη υψηλής συγγένειας επί της επιφανείας
των ουδετεροφίλων – ένα φαινόµενο που οφείλεται
σε αλλοστερική τροποποίηση του µορίου – είναι το
επόµενο βήµα προς µια σταθερή προσκόλληση των
ουδετεροφίλων επί του ενδοθηλίου (Κεφάλαιο 2,
Σχήµα 2-2). Το φαινόµενο αυτό πυροδοτείται από
την αλληλεπίδραση των χυµοκινών που εκκρίνονται
από τα µακροφάγα των ιστών, εφ’ όσον οι χυµοκίνες
αλληλεπιδρούν µε υποδοχείς επιφανείας που ευρί-
σκονται στα ουδετερόφιλα. Οι χυµοκίνες αυξάνουν
τη συγκέντρωσή τους στην επιφάνεια των ενδοθη-
λιακών κυττάρων επειδή συνδέονται στις πρωτεο-
γλυκάνες επιφανείας των ενδοθηλιακών κυττάρων
(Σχήµα 2-2)

Στερεά προσκόλληση των ουδετεροφίλων επί του
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ΣΧΗΜΑ 3-4 Το σύστηµα της εξαρ-
τώµενης από οξυγόνο µυελοKπερο-
ξειδάσης.
Στο φαγόσωµα λαµβάνουν χώρα µια
σειρά από βιοχηµικές αντιδράσεις
που έχουν ως αποτέλεσµα την παρα-
γωγή ελευθέρων ριζών υποχλωριώ-
δους οξέος (HOCl–), το οποίο κατα-
στρέφει βακτήρια. Εκεί λαµβάνει επί-
σης χώρα η αντίδραση Fenton, που
συνίσταται στην µετατροπή του Η2Ο2

σε ΟΗ– µε χρήση ανηγµένου Fe2+ ως
πηγής ηλεκτρονίων. Το όξινο, φω-
σφορικό νικοτιναµιδο-αδενινο-δι-νου-
κλεοτίδιο (NADPH) που παράγεται
από το δρόµο των φωσφορικών πεν-
τοζών είναι συµπαράγοντας για την
οξειδάση του NADPH, η οποία είναι
ελλειµµατική στην χρόνια κοκκιωµα-
τώδη νόσο. 
Συντοµογραφίες: MPO: myeloperoxi-
dase (µυελοSπεροξειδάση), GSH:
Reduced glutathione (ανηγµένη γλου-
ταθειόνη), GSSG: oxidized glutathione (οξειδωµένη γλουταθειόνη), SOD: superoxide dismutase (δισµουτάση του υπεροξειδίου), ΟΗ–: ελεύθε-
ρη ρίζα υδροξυλίου. G6-PD: G6-PD: Glucose-6-phosphatede hydrogenase (αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης).



ενδοθηλίου επιτυγχάνεται από την αλληλεπίδραση
της ιντεγκρίνης υψηλής συγγενείας (β2-ιντεγκρίνη,
γνωστή και ως διµερές CD11a:CD18) µε τα αντίστοι-
χα προσδετικά µόρια επί του ενδοθηλίου, όπως τα
ICAM-1 και VCAM-1 (Σχήµα 2-2). Οι β2-ιντεγκρίνες
επί της επιφανείας των ουδετεροφίλων ενεργοποι-
ούνται από το συστατικό C5a του συµπληρώµατος
(βλέπε παρακάτω) και από την λευκοτριένη B4
(LB4).

α) Αναστολή έκφρασης των β2 ιντεγκρινών επί των
ουδετεροφίλων επιτυγχάνεται µε τα κορτικοστε-
ροειδή και τις κατεχολαµίνες, µε αποτέλεσµα τα
ουδετερόφιλα να αποκολλώνται από την αγγει-
ακή κοίτη και να ευρίσκονται στο αίµα ως κυκλο-
φορούντα ουδετερόφιλα. Το φαινόµενο αυτό λέ-
γεται ουδετεροφιλική λευκοκυττάρωση και εί-
ναι χαρακτηριστικό στους ασθενείς που λαµβά-
νουν κορτικοειδή. 

β) Οι ενδοτοξίνες αυξάνουν τις β2-ιντεγκρίνες επί
των ουδετεροφίλων και συνεπώς οδηγούν πε-
ρισσότερα κυκλοφορούντα ουδετερόφιλα στην
κατηγορία των κυττάρων της αγγειακής κοίτης
µε αποτέλεσµα ουδετεροπενία στο περιφερικό
αίµα. Το φαινόµενο αυτό εξηγεί την λευκοπενία
η οποία συχνά αναπτύσσεται σε έντονα τοξικές
λοιµώξεις από αρνητικά κατά Gram βακτήρια.

Η ενεργοποίηση της έκφρασης ICAM-1 και VCAM-1
πάνω στα ενδοθηλιακά κύτταρα των φλεβιδίων οφεί-
λεται στις κυτταροκίνες TNF-a και IL-1. Το ICAM-1
συνδέει ισχυρά τις β2- ιντεγκρίνες των ουδετεροφί-
λων, ενώ το VCAM-1 συνδέει ισχυρά τις β1-ιντεγκρί-
νες των ηωσινοφίλων, των µονοκυττάρων και των
λεµφοκυττάρων.

Υπάρχουν νόσοι από ανεπάρκεια προσκόλλησης
των λευκών αιµοσφαιρίων(ΑΠΛ) [(Leukocyte adhe-
sion deficiency (LAD) disorders], οι οποίες είναι
δύο τύπων:
α) Έλλειψη της β2-ιντεγκρίνης (ΑΠΛ-τύπου 1), η

οποία κληρονοµείται µε τον αυτοσωµατικό υπο-
λειπόµενο χαρακτήρα 

β) Ανεπάρκεια σελεκτινών επί των ενδοθηλιακών
κυττάρων (ΑΠΛ-τύπου 2)

Η κλινική εικόνα συνίσταται στα ακόλουθα: Αργο-
πορηµένη αποκόλληση του κολοβώµατος του οµ-
φαλίου λώρου κατά την νεογνική ζωή (πολύ πέραν
της 2ης εβδοµάδος), σοβαρή ουλίτιδα, δυσκολία
στην επούλωση πληγών και συνεχής λευκοκυττά-
ρωση (επειδή δεν υπάρχουν τα ουδετερόφιλα της
αγγειακής όχθης).

∆ιαπίδυση των ουδετεροφίλων είναι η µετακίνησή
τους από τον αυλό των φλεβιδίων προς τον διάµεσο
χώρο. Οι διακυτταρικές συνδέσεις των ενδοθηλια-
κών κυττάρων χαλαρώνουν µε την επίδραση του
TNF. Επίσης στις διακυτταρικές συνδέσεις µεταξύ
των ενδοθηλιακών κυττάρων, αλλά και στις επιφά-
νειες των ουδετεροφίλων εκφράζονται τα µόρια επι-
φανείας CD31, γνωστά και ως PECAM-1 (Platelet-en-
dothelial cell adhesion molecule-1). Τα µόρια αυτά
παρουσιάζουν το ίδιο φορτίο και απωθούνται µεταξύ
τους δηµιουργώντας οπές µέσω των οποίων διέρ-
χονται τα ουδετερόφιλα, τα οποία ακολούθως µε το
ένζυµο κολλαγενάση τύπου IV διασπούν τη βασική
µεµβράνη και εξέρχονται του αγγείου προς τον διά-
µεσο χώρο (Σχήµα 3-5).

Στο διάµεσο χώρο εξέρχεται και υγρό πλούσιο σε
πρωτεÀνες και κύτταρα. Εκεί τα ουδετερόφιλα φο-
νεύουν µικρόβια και µύκητες, αλλά φονεύονται και
τα ίδια, το δε αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας
είναι το εξίδρωµα ή το πύον. Το εξίδρωµα διαφέ-
ρει από συλλογή υγρού στο διάµεσο χώρο ή σε
κοιλότητες του σώµατος όπως π.χ. ο υπεζωκότας,
το οποίο συσσωρεύεται από αυξηµένες υδροστατι-
κές ή µειωµένες κολλοειδοσµωτικές πιέσεις και
ονοµάζεται «διÀδρωµα». (Για τις διαφορές µεταξύ
εξιδρώµατος και δι:δρώµατος βλέπε Πίνακα 3.2).
Το εξίδρωµα αραιώνει βακτηριακές τοξίνες αν
υπάρχουν και παρέχει ανοσοσφαιρίνες και συστα-
τικά του συµπληρώµατος για οψωνινοποίηση των
βακτηρίων (βλέπε παρακάτω).

Χηµειοταξία των ουδετεροφίλων είναι η ικανότητά
τους να ακολουθούν ουσίες µε βάση τη βαθµίδωση
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ΣΧΗΜΑ 3-5 Το µόριο PECAM-1 (platelet and endothelial cell
adhesion molecule 1) είναι σηµαντικό για την διαπίδυση των ου-
δετεροφίλων. 
Υπό την επήρεια των κυτταροκινών και χυµοκινών το µόριο PECAM-
1 (CD31) αναπτύσσεται τόσο στα χείλη των διακυτταρικών συνδέ-
σεων των ενδοθηλιακών κυττάρων, όσο και πάνω στα ουδετερόφι-
λα. Οι απωστικές δυνάµεις που αναπτύσσονται αφήνουν το ουδετε-
ρόφιλο να «γλιστρήσει» έξω από τον αυλό του αγγείου.



συγκέντρωσης των ουσιών αυτών, εις τρόπον ώστε
να οδεύουν από περιοχές χαµηλής σε περιοχές
υψηλής συγκέντρωσης. Οι ουσίες αυτές ονοµάζον-
ται και χηµειοτακτικοί παράγοντες (ή χυµοκίνες) και
συνδέονται σε υποδοχείς που έχουν τα ουδετερόφι-
λα. Οι κύριοι χηµειοτακτικοί παράγοντες είναι το
θραύσµα του συµπληρώµατος C5a (κοιτάξτε παρα-
κάτω) η λευκοτριένη LB4, βακτηριακά συστατικά και
η ιντερλευκίνη-8 (IL-8). Η σύνδεση των χυµοκινών
στους υποδοχείς που διαθέτουν τα ουδετερόφιλα
επιφέρει αύξηση του ενδοκυττάριου ασβεστίου και
διάθεση ενέργειας για την κίνηση του ουδετερόφι-
λου. 

Φαγοκυττάρωση των ουδετερόφιλων: Η φαγοκυτ-
τάρωση των ουδετερόφιλων εµπεριέχει τρία διακρι-
τά βήµατα: α) οψωνινοποίηση, β) καταβρόχθιση και
γ) θανάτωση των βακτηρίων.

Οψωνινοποίηση: είναι η επικάλυψη των βακτη-
ρίων µε ουσίες (οψωνίνες) που διευκολύνουν τη φα-
γοκυττάρωση (το κοµµάτι b του C3 συστατικού του
συµπληρώµατος το ονοµαζόµενο C3b. βλέπε παρα-
κάτω), η IgG ανοσοσφαιρίνη, και η C- αντιδρώσα
πρωτεSνη (C-reactive protein, CRP) είναι οψωνίνες.
Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3-4 τα ουδετερόφιλα και
τα µακροφάγα έχουν υποδοχείς για το Fc και το
C3b, συνδέουν µέσω αυτών τα βακτήρια και τα φα-
γοκυτταρώνουν. 

Η αγαµµασφαιριναιµία του Bruton είναι στην ουσία
έλλειµµα οψωνινοποίησης. Κατά τη νόσο αυτή τα

προ-προ Β κύτταρα δεν ωριµάζουν ώστε να γίνουν
πλασµατοκύτταρα και άρα δεν παράγουν ανοσο-
σφαιρίνες µε συνέπεια να µην είναι δυνατή η οψω-
νινοποίηση των βακτηρίων µε αποτέλεσµα συχνές
βακτηριακές λοιµώξεις (θα συζητηθεί στις ανοσοα-
νεπάρκειες).

Καταβρόχθιση των βακτηρίων από τα ουδετερόφιλα:
Τα ουδετερόφιλα καταβροχθίζουν τα βακτήρια και
τα οδηγούν σε κυστίδια που λέγονται φαγοσώµατα.
Ακολούθως τα λυσοσώµατα εκχέουν τα υδρολυτικά
τους ένζυµα στα φαγοσώµατα συντηκόµενα µε αυ-
τά, δηµιουργώντας τα φαγολυσοσώµατα. Για να γί-
νει αυτό οι µικροσωληνίσκοι του κυτταροσκελετού
πρέπει να λειτουργούν κατάλληλα.

Η νόσος Chédiak-Higashi οφείλεται σε έλλειµµα
των µικροσωληνίσκων λόγω µεταλλάξεων της
πρωτεÀνης που ρυθµίζει την κινητικότητα των λυσο-
σωµάτων (lysosomal trafficking regulator protein) µε
αποτέλεσµα να µην δηµιουργούνται εύκολα φαγο-
λυσοσώµατα. Συνέπεια αυτής της διαταραχής είναι
η ευαισθησία σε λοιµώξεις του δέρµατος και των
βλεννογόνων από µικρόβια που φέρουν κάψα από
βλεννοπολυσακχαρίτες και κυρίως από χρυσίζοντα
σταφυλόκοκκο.

Θανάτωση βακτηρίων και µυκήτων. Λαµβάνει χώρα
µε τους ακόλουθους τρόπους:
α) µε το σύστηµα της εξαρτώµενης από Ο2-µυελοU-
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Εξίδρωµα ∆ιΐδρωµα

Κύριες Αιτίες Φλεγµονή- Αυξηµένη αγγειακή Αυξηµένη υδροστατική πίεση, Μειωµένη 
διαπερατότητα κολλοειδοσµωτική πίεση

Εµφάνιση Θολερό Καθαρό

Ειδικό βάρος ≥1,020 ≤1,012

Συγκέντρωση πρωτεΐνης ≥2,9 g/dL ≤2,5 g/dL

Πρωτεΐνη υγρού/πρωτεΐνη ορού >0,5 <0.5

Αλβουµίνη ορού/Αλβουµίνη υγρού <1,2 g/dL >1,2 g/dL

LDH υγρού ως προς την LDH του ορού >0,6 <0,6

Συγκέντρωση χοληστερόλης >45mg/dL <45mg/dL

Σηµείωση: Το πύον είναι εξίδρωµα µε νεκρά κύτταρα, κυρίως ουδετερόφιλα, τα οποία οδεύουν στην περιοχή της λοίµωξης καθοδηγού-
µενα από χυµοκίνες που εξαπολύουν τα µακροφάγα των ιστών. Εκεί τα ουδετερόφιλα εξαπολύουν κοκκία γεµάτα µε ένζυµα, τα οποία
καταστρέφουν τα βακτήρια. Τα βακτήρια όµως αντιστέκονται εξαπολύοντας τοξίνες που ονοµάζονται λευκοσιδίνες. Καθώς τα ουδετε-
ρόφιλα πεθαίνουν από τις τοξίνες καταστρέφονται από τα µακροφάγα και δηµιουργείται το ιξώδες πύον

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-2. Χαρακτηριστικά εξιδρώµατος σε σχέση µε το διΐδρωµα



περοξειδάσης (MPO) (Σχήµα 3-4), το οποίο υπάρ-
χει µόνο στα ουδετερόφιλα και στα µονοκύτταρα
(όχι στα µακροφάγα), η δε MPO είναι ένα ένζυµο
των λυσοσωµάτων και αποτελεί το πιο έντονα µι-
κροβιοκτόνο σύστηµα των κυττάρων αυτών.

β) µε το ενζυµικό σύµπλεγµα της NADPH οξειδάσης
το οποίο µετατρέπει το µοριακό Ο2 σε ελεύθερες
ρίζες υπεροξειδίου και απελευθερώνει ενέργεια η
οποία ονοµάζεται αναπνευστική ή οξειδωτική
έκρηξη. Το ακρωνύµιο NADPH υποδηλώνει: όξινο
φωσφορικό νικοτιναµιδο –αδενινο - δινουκλεοτί-
διο (Σχήµα 3-6).

γ) µε παραγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνου
(Η2Ο2) το οποίο παράγεται από την µετατροπή
του Ο2·– σε Η2Ο2, µια αντίδραση που καταλύεται
από τη δισµουτάση του υπεροξειδίου (Σχήµα 3-4).
Ακολούθως ένα µέρος του Η2Ο2 µετατρέπεται σε
ελεύθερες ρίζες υπεροξειδίου µε την αντίδραση
Fenton (Σχήµα 3-6).

δ) µε παραγωγή HOCl· (χλωρίνης). Η σύνδεση του
Η2Ο2 µε Cl– καταλύεται από την MPO και παράγει
ελεύθερες ρίζες υποχλωριώδους οξέος (HOCl·),
το οποίο φονεύει µερικά βακτήρια και µύκητες
(Σχήµα 3-4)

Η χρόνια κοκκιωµατώδης νόσος (ΧΚΝ) κληρονοµεί-
ται µε τον φυλοσύνδετο υπολειπόµενο χαρακτήρα
στο 65% των περιπτώσεων και µε τον σωµατικό
υπολειπόµενο στο 30%. Ο πρώτος χαρακτηρίζεται
από µια µετάλλαξη στο γονίδιο CYBB (το οποίο κω-
δικοποιεί την πρωτεSνη Cytochrome b-245 heavy
chain ή cytochrome b (558) subunit beta), η
οποία είναι συστατικό του συµπλέγµατος της NAD-

PH οξειδάσης και προάγει την παραγωγή υπερο-
ξειδίων και δραστικών µορφών οξυγόνου. Μετάλ-
λαξη στο γονίδιο CYBB οδηγεί σε πρωτεSνη µε ελ-
λειµµατική δραστηριότητα και δυσλειτουργία του
ενζυµικού συµπλέγµατος της NADPH οξειδάσης,
µε συνέπεια την µειωµένη παραγωγή Ο2·– και απου-
σία αναπνευστικής έκρηξης. Αυτό έχει το εξής
αποτέλεσµα: µικρόβια που διαθέτουν καταλάση
(ένα ένζυµο που διασπά το Η2Ο2 σε Η2Ο και Ο2)
φαγοκυτταρώνονται µεν, αλλά δεν φονεύονται
επειδή η καταλάση διασπά το Η2Ο2 και έτσι παρά
την παρουσία µυελοUπεροξειδάσης δεν παρα-
σκευάζεται HOCl·. Τέτοια µικρόβια είναι τα: Staphy-
lococcus aureus, Nocardia asteroides, Serratia mar-
cescens, Aspergillus species και Candida species.
Αντίθετα µικρόβια που δεν διαθέτουν καταλάση
(π.χ. Streptococcus species) φαγοκυτταρώνονται
και φονεύονται επειδή το Η2Ο2 δεν διασπάται και
µε την παρουσία της MPO επιδρά µε το Cl– και πα-
ράγεται HOCl·. Στην ΧΚΝ επειδή τα µακροφάγα
των ιστών έχουν φαγοκυτταρώσει µικροοργανι-
σµούς που δεν φονεύονται, µετατρέπονται σε επι-
θηλιοειδή γιγαντοκύτταρα (πολλά µακροφάγα που
έχουν χάσει τις µεµβράνες τους και βρίσκονται σε
µορφή συγκυτίου), περιστοιχιζόµενα από ενεργο-
ποιηµένα Τ-κύτταρα, µια δοµή που ονοµάζεται
«κοκκίωµα» και θα αναλυθεί περισσότερο σε επό-
µενο κεφάλαιο. Κάθε κοκκιωµατώδης φλεγµονή
υποδηλώνει αδυναµία πλήρους εκκαθάρισης του
λοιµώδους µικροοργανισµού καθώς επίσης και εγ-
κατάσταση χρονίας φλεγµονής. Ασθενείς µε ΧΚΝ
παρουσιάζουν σοβαρές λοιµώξεις των πνευµόνων,
του δέρµατος, σπλάγχνων και οστών.
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ΣΧΗΜΑ 3-6 Η δοµή της οξειδω-
µένης µορφής του NADP+ και η
αντίδραση Fenton. 
Λεπτοµέρειες στο κείµενο.



Μια γρήγορη δοκιµασία διαλογής για την ανί-
χνευση ασθενών µε ΧΚΝ είναι η δοκιµασία χρώσης
των λευκοκυττάρων µε τη χρωστική NBT (nitroblue-
terazolium). Κατά αυτήν λευκά αιµοσφαίρια επωά-
ζονται µε τη χρωστική NBT η οποία γίνεται µπλε αν
παράγονται ελεύθερες ρίζες υπεροξειδίου – ένδει-
ξη ότι η αναπνευστική έκρηξη είναι άθικτη (τότε η
δοκιµασία λογίζεται ως θετική). Η δοκιµασία είναι
αρνητική στη φυλοσύνδετη µορφή της ΧΚΝ (η
χρωστική NBT δεν µετατρέπεται σε µπλε χρώµα),
επειδή το σύµπλεγµα ενζύµων της οξειδάσης της
NADPH δεν λειτουργεί αποδοτικά. Η δοκιµασία
NBT δεν είναι πολύ ευαίσθητη και σήµερα υπάρχει
µια πιο ευαίσθητη δοκιµασία που στηρίζεται στην
οξείδωση της διUδροροδαµίνης σε φθορίζουσα ρο-
δαµίνη, η οποία είναι θετική και στον σωµατικό
υπολοιπόµενο χαρακτήρα µετάδοσης της ΧΚΝ.

Γενετική έλλειψη MPO οδηγεί σε ανοσοανεπάρκεια
αν και παράγονται Ο2·– και Η2Ο2 (η αναπνευστική
έκρηξη λειτουργεί), αλλά δεν παράγεται HOCl· λό-
γω της έλλειψης της MPO.

Σε σοβαρή ανεπάρκεια της G6PD δεν παράγε-
ται επαρκής ποσότητα NADPH (Σχήµα 3-4) και το
σύστηµα της εξαρτώµενης από Ο2-µυελοUπεροξει-
δάσης (MPO) υπολειτουργεί. Για το λόγο αυτό
ασθενείς µε πολύ βαριά έλλειψη του ενζύµου
G6PD είναι ευαίσθητοι σε βακτηριακές και ορισµέ-
νες µυκητιασικές λοιµώξεις.

ε) µε µικροβιοκτόνα συστήµατα που εξαρτώνται από
το οξυγόνο, τα οποία απελευθερώνουν θανατηφό-
ρα συστατικά που απελευθερώνονται από τα κοκ-
κία των λευκοκυττάρων, όπως:
– η λακτοφερίνη (υπάρχει στα κοκκία των ουδετε-
ροφίλων) η οποία δεσµεύει το σίδηρο ο οποίος
είναι απαραίτητος για την αναπαραγωγή και
ανάπτυξη των βακτηρίων

– η µείζων βασική πρωτεSνη των ηωσινοφίλων η
οποία είναι τοξική για τους έλµινθες

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ

Προ:όντα λοιµωδών παραγόντων, είτε θραύσµατα
ιστών ως αποτέλεσµα τραύµατος, οδηγούν σε µια
σύνθετη αλληλουχία γεγονότων και περιορίζουν τη
λοίµωξη, ή οδηγούν σε επούλωση της ιστικής βλά-
βης. Είδαµε προηγουµένως ότι η IL-33 είναι προ-
σχηµατισµένη σε πολλούς ιστούς και πυροδοτεί την
ενεργοποίηση των σιτευτικών κυττάρων στην πολύ
πρώιµη φάση της φλεγµονής, καθώς αναγνωρίζεται

από υποδοχείς-αισθητήρες στις µεµβράνες των σι-
τευτικών κυττάρων. Στην παράγραφο αυτή θα δού-
µε και άλλα αυτόλογα µόρια που αναγνωρίζονται
από παρόµοιους υποδοχείς. Με παρόµοιο τρόπο,
τα προ:όντα των λοιµογόνων παραγόντων αναγνω-
ρίζονται από «αισθητήρες» των κυττάρων της φυσι-
κής ανοσίας. Οι αισθητήρες αυτοί είναι πρωτεSνες
που λειτουργούν ως υποδοχείς και βρίσκονται είτε
ελεύθερες στην κυκλοφορία, είτε είναι διαµεµβρανι-
κές πρωτεSνες, είτε ενδοκυττάριες. ∆εν αναγνωρί-
ζουν λεπτοµέρειες στην δοµή των µορίων, όπως
συµβαίνει µε τα αντισώµατα ή τους υποδοχείς των
Τ-λεµφοκυττάρων, αλλά αναγνωρίζουν «πρότυπα
δοµών», για αυτό και λέγονται «υποδοχείς αναγνω-
ρίσεως δοµικών προτύπων, ΥΑ∆Π» (Pattern reco-
gnition receptors, PRRs). Ένα παράδειγµα είναι η
λεκτίνη η συνδέουσα µαννόζη (ΛΣΜ), η οποία ανα-
γνωρίζει κατάλοιπα µαννόζης και φουκόζης όταν
βρίσκονται σε µια συγκεκριµένη κατανοµή σε βα-
κτηριακή επιφάνεια και δεν αναγνωρίζει τα ίδια κα-
τάλοιπα όταν βρίσκονται σε διαφορετική κατανοµή,
π.χ. πολύ πιο αραιά µεταξύ τους, σε µια άλλη κυτ-
ταρική επιφάνεια, π.χ. στα κύτταρα του ξενιστή
(Σχήµα 3-7). Από την άλλη πλευρά τα µόρια των πα-
θογόνων που αναγνωρίζονται από τους ΥΑ∆Π είναι
πάρα πολλά, αλλά οµαδοποιούνται σε κατηγορίες
συγκεκριµένων δοµικών προτύπων που ονοµάζονται
«µοριακά πρότυπα των παθογόνων, ΜΠΠ» (Patho-
gen associated molecular patterns, PAMPs). Τα
µοριακά πρότυπα των παθογόνων έχουν τα εξής χα-
ρακτηριστικά: α) βρίσκονται στους µικροοργανι-
σµούς και όχι στα κύτταρα του ξενιστή, β) η δοµή
τους είναι σχετικά σταθερή για δεδοµένη οµάδα µι-
κροοργανισµών και γ) είναι ουσιώδη για την επιβίω-
ση των µικροοργανισµών. Τέλος, συχνά διάφορα
µόρια παράγονται ως αποτέλεσµα βλάβης των κυτ-
τάρων του ξενιστή και αυτά τα µόρια διεγείρουν
επίσης τούς αισθητήρες των κυττάρων της φυσικής
ανοσίας, λέγονται δε «µοριακά πρότυπα κινδύνου,
ΜΠΚ», (Danger associated molecular patterns,
DAMPs).

Μοριακά Πρότυπα παθογόνων (ΜΠΠ) (Patho-
gen associated molecular patterns, PAMPs)

Λιποπολυσακχαρίδη (Lipopolysaccharide, LPS):
Ανήκει στην οικογένεια των λιπογλυκανών. Αυτές εί-
ναι µεγάλα µόρια που αποτελούνται από ένα λιπίδιο
και ένα πολυσακχαρίδιο τα οποία συνδέονται µε
οµοιοπολικό δεσµό. Βρίσκονται στην έξω επιφάνεια
των µεµβρανών των Gram αρνητικών βακτηρίων, λει-
τουργούν σαν ενδοτοξίνες και πυροδοτούν ισχυρές
ανοσολογικές απαντήσεις στα πειραµατόζωα. Στα
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βακτήρια η LPS αυξάνει το αρνητικό φορτίο των
µεµβρανών και τις σταθεροποιεί δοµικά. Η LPS
απαιτείται για την κανονική δοµική διαµόρφωση των
βακτηριακών πρωτεασών που ονοµάζονται «οµπτί-
νες». Αυτές είναι πρωτεάσες ασπαρτικού και κόβουν
αµινοξέα µε την παρουσία ενός µορίου νερού. ∆ια-
τηρούν µια δοµή «β-βαρελίου» στην εξωκυττάρια πε-
ριοχή του βακτηρίου και έχουν ενζυµική δραστηριό-
τητα. Η LPS λοιπόν σταθεροποιεί δοµικά και λει-
τουργικά τις οµπτίνες.

Ενιέµενη σε πειραµατόζωα η LPS προκαλεί πυρε-
τό (εξωγενές πυρογόνο), και αναγνωριζόµενη από
το σύστηµα υποδοχέων CD14/TLR4/MD2 των κυττά-
ρων της φυσικής ανοσίας (βλέπε παρακάτω), µετα-
βιβάζει µηνύµατα στον πυρήνα των κυττάρων αυ-
τών, που οδηγούν στη µεταγραφή και µετάφραση
των γονιδίων διαφόρων κυτταροκινών, κυρίως του
παράγοντα νέκρωσης όγκων-α, (tumor necrosis fac-
tor-α, ή TNF-α), και της ιντερλευκίνης-1, (interleukin-
1, ή IL-1). Οι κυτταροκίνες αυτές (ο όρος προέρχε-
ται από τη φράση «κύτταρο κινώ», και όχι «κυττοκί-
νες», όπως λανθασµένα µεταφράζεται µια αγγλική
λέξη µε ελληνικότατες ρίζες), ενορχηστρώνουν την
φλεγµονή (βλέπε παρακάτω) και οδηγούν στην πα-
ραγωγή πρωτε:νών οξείας φάσεως από το ήπαρ, οι
οποίες συµβάλλουν στην καταπολέµηση της λοίµω-
ξης πριν ακόµη αναπτυχθούν δραστικά Τ-λεµφοκύτ-
ταρα και αντισώµατα κατά του λοιµογόνου παρά-

γοντα, δηλαδή πριν αναπτυχθούν οι µηχανισµοί της
ειδικής ανοσίας.

Η LPS αποτελείται από τρία µέρη: 
α) Το αντιγόνο Ο (ή Ο-πολυσσακχαρίδη). Αυτό είναι

ένα γλυκανικό πολυµερές, που συνδέεται σε ένα
κεντρικό ολιγοσακχαρίδιο και µαζί αποτελούν το
έξω από την µεµβράνη τµήµα της LPS. Η σύστα-
ση της αλύσου του αντιγόνου Ο ποικίλλει από
στέλεχος σε στέλεχος ακόµη και για το ίδιο είδος
βακτηρίου. Βακτήρια µε ελαττωµένο αριθµό γλυ-
κανών του αντιγόνου Ο χαρακτηρίζονται από µεµ-
βράνες εύκολα διαπερατές σε υδρόφοβα αντιβιο-
τικά. 

β) Το κεντρικό ολιγοσακχαρίδιο, το οποίο συνδέει το
αντιγόνο Ο µε το λιπίδιο Α και συνήθως περιλαµ-
βάνει σάκχαρο όπως επτόζη και 3-δεοξυ-D-µαννο-
οκτουλοσονικό οξύ (γνωστό και ως KDO, ketode-
oxyoctulosonate). 

γ) Το λιπίδιο Α είναι µια φωσφορυλιωµένη γλυκοζαµι-
νοδισσακχαρίδη που συνδέεται µε πολλά λιπαρά
οξέα. Οι υδρόφοβες αλυσίδες αυτών των λιπαρών
οξέων συνδέουν την LPS στη βακτηριακή µεµβρά-
νη. Το λιπίδιο Α είναι κυρίως υπεύθυνο για την το-
ξικότητα των Gram(-) βακτηρίων (Σχήµα 3-8).

Βακτηριακές λιποπρωτε@νες (Bacterial lipopro-
teins): Είναι βιοχηµικές δοµές που αποτελούνται
από πρωτεSνες και λιπίδια προς τα οποία οι πρωτεS-
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ΣΧΗΜΑ 3-7 Οι γλυκο πρω -
τεÀνες κυτταρικής επιφανεί-
ας περιέχουν πολλά τελικά
κατάλοιπα µαννόζης για
τους µύκητες και σιαλικού
οξέος για τα σπονδυλωτά. 
Η λεκτίνη η συνδέουσα µαν-
νόζη (mannose binding lectin,
MBL) αναγνωρίζει κατ’ εξο-
χήν κατάλοιπα µαννόζης και
φουκόζης, αλλά όχι σιαλικού
οξέος και συνεπώς συνδέε-
ται κατ’ εξοχήν στις επιφά-
νειες µικροβίων και µυκήτων,
αλλά όχι του ξενιστή. Η MBL
είναι ένας από τους υποδο-
χείς αναγνωρίσεως δοµικών
προτύπων παθογόνων που
ευρίσκεται εν διαλύσει στο
πλάσµα.



νες είναι οµοιοπολικά συνδεδεµένες. Είναι µεµβρα-
νικές πρωτεSνες κυρίως των Gram(-) βακτηρίων που
συνδέονται οµοιοπολικά µε διακυλογλυκερόλη µέσω
θειοαιθερικού δεσµού µεταξύ µιας κυστεSνης της
πρωτεSνης και ενός λιπαρού οξέος. Αυτός ο δεσµός
οφείλεται σε µια ειδική και µοναδική για τα βακτήρια
τροποποίηση του αµινοτελικού άκρου των λιπιδίων
που ονοµάζεται: «N-acyl-S-diacylglyceryl-Cys» (Σχή-
µα 3-8).

Πορίνες (Porins): Είναι πρωτεSνες που έχουν δια-
µόρφωση «β-βαρελίου», διαπερνούν την έξω βακτη-
ριακή µεµβράνη και λειτουργούν ως πόροι, µέσω
των οποίων περνούν µόρια που διαχέονται στο εξω-
τερικό περιβάλλον. Σε αντίθεση µε τις εξωτερικές
της µεµβράνης πρωτεSνες µεταφοράς, οι πορίνες εί-
ναι αρκετά µεγάλες και επιτρέπουν παθητική διάχυ-
ση, συνεπώς δρουν ως δίαυλοι (κανάλια) για ποικί-
λους τύπους µορίων. Βρίσκονται στην έξω επιφάνεια
των Gram(-) και ορισµένων Gram(+) βακτηρίων, στα
µιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες (όργανα των
φυτών που κάνουν φωτοσύνθεση). Οι πορίνες ελέγ-
χουν τη διάχυση σακχάρων, ιόντων και αµινοξέων,
αλλά είναι χηµικά εκλεκτικές, δηλαδή κάθε µία έχει
ειδικότητα µόνο για ένα είδος µορίου, (Σχήµα 3-8).

Πεπτιδογλυκάνη (Peptidoglycan): Η πεπτιδογλυκά-
νη, επίσης γνωστή και ως «µουρεSνη», είναι ένα πο-
λυµερές που αποτελείται από σάκχαρο και αµινοξέα
που σχηµατίζουν ένα στρώµα σαν δίκτυο έξω από
την πλασµατική µεµβράνη των βακτηρίων, δηµιουρ-
γώντας στην πραγµατικότητα το βακτηριακό τοίχω-
µα (Σχήµατα 3-8 και 3-9).

ΛιποτειχοBκό οξύ (Lipoteichoic acid, LTA): Το LTA
είναι το κύριο συστατικό των Gram(+) βακτηρίων.
Αυτά έχουν εσωτερική (κυτταροπλασµατική) µεµβρά-
νη που είναι µια κανονική λιπιδιακή διπλοστιβάδα και
ένα εξωτερικό παχύ περίβληµα που αποτελείται από
στρώµα πεπτιδογλυκάνης. Το LTA αποτελείται από
τειχο:κά οξέα και µακριές αλύσους φωσφορικής ριβι-
τόλης [η ριβιτόλη είναι κρυσταλλοποιούµενη πεντοζι-
κή αλκοόλη, (C5H12O5) που δηµιουργείται από ανα-
γωγή µιας ριβόζης]. Συνδέεται στη λιπιδιακή διπλο-
στιβάδα µέσω γλυκερίδης (εστέρας γλυκερόλης και
λιπαρών οξέων). ∆ρα σαν ρυθµιστής ενζύµων που
κάνουν αυτόλυση του κυτταρικού τοιχώµατος (µου-
ραµιδάσες). Είναι έντονα αντιγονικό µόριο και πυρο-
δοτεί έντονες ανοσολογικές απαντήσεις, απελευθε-
ρώνεται δε από τα βακτηριακά τοιχώµατα µετά από
βακτηριόλυση που επάγεται από λυσοζύµη, κατιονι-
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ΣΧΗΜΑ 3-8 ∆οµή
κυτταρικής επιφάνει-
ας αρνητικού κατά
Gram βακτηρίου.
∆ιακρίνεται η λιποπο-
λυσακχαρίδη (Lipopo-
lysaccharide, LPS)
στην  έξω  κυτταρική
επιφάνεια, απεικονίζε-
ται δε λεπτοµερέστε-
ρα στο αριστερό πλά-
γιο του Σχήµατος 3-8.
Η LPS ποτελείται από
το αντιγόνο Ο – ένα
γλυκανικό πολυµερές,
που συνδέεται σε ένα
κεντρικό ολιγοσακχα-
ρίδιο και µαζί αποτε-
λούν το έξω από την
µεµβράνη τµήµα της
LPS, το κεντρικό ολι-
γοσακχαρίδιο ,  το
οποίο συνδέει το αντι-
γόνο Ο µε το λιπίδιο Α
και τέλος το λιπίδιο Α
το οποίο είναι µια φω-
σφορυλιωµένη γλυκοζαµινοδισσακχαρίδη που συνδέεται µε πολλά λιπαρά οξέα. Επίσης διακρίνονται άλλες δοµές της µεµβράνης οι οποίες
αποτελούν δοµικά πρότυπα παθογόνων, όπως οι πορίνες, οι λιποπρωτεÀνες και οι πεπτιδογλυκάνες.



κά πεπτίδια και αντιβιοτικά τύπου β-λακτάµης. Το
LTA συνδέεται στα κύτταρα του ξενιστή µε µη ειδι-
κές συνδέσεις µέσω φωσφολιπιδίων ή µε ειδική σύν-
δεση µέσω του µορίου CD14 και των υποδοχέων TLR
(βλέπε παρακάτω). Σύνδεση στον TLR-2 επάγει την
έκφραση του µεταγραφικού παράγοντα NF-κB, που
οδηγεί στην ενεργοποίηση κινασών που ενεργοποι-
ούνται µε µιτογόνα [mitogen-activated protein kina-
ses, (MAPK)], µαζί µε την ενεργοποίηση της κινάσης-
3 του φωσφο:νοσιτιδίου. Η λιποαραβινοµαννάνη (li-
poaravinomannan, LAM) είναι ένα γλυκολιπίδιο και
ταυτοχρόνως ένας από τους µολυσµατικούς παρά-
γοντες του µυκοβακτηρίου της φυµατίωσης. Ο ρό-
λος του είναι να απενεργοποιεί τα µακροφάγα και να
εκκαθαρίζει τις ρίζες οξυγόνου. Η απενεργοποίηση
των µακροφάγων επιτρέπει τη διασπορά του µυκο-
βακτηρίου σ’ όλο το σώµα (Σχήµα 3-9).

Μοριακά Πρότυπα κινδύνου (ΜΠΚ) [Danger
associated molecular patterns (DAMPs)] και οι
υποδοχείς τους

Τα κύρια µοριακά πρότυπα κινδύνου τα οποία θα πε-
ριγραφούν εδώ είναι: Η πρωτεSνη υψηλής ηλεκτρο-
φορητικής κινητικότητας πλαισίου-1 [high-mobility
group box 1 (HMGB1)], ελεύθερα µόρια DNA και
RNA, η οµάδα πρωτε:νών S100 και οι µεταβολίτες
πουρινών.

HMGB1
Εκκρίνεται από τα λυσσοσώµατα των αιµοποιητικών
κυττάρων µέσω ειδικού µηχανισµού εκκρίσεως. Εί-
ναι κύριος µεσολαβητής της καταπληξίας από ενδο-

τοξίνη και δρα σε διάφορα κύτταρα του ανοσολογι-
κού συστήµατος όπου λειτουργεί σαν ΜΠΚ συνδεό-
µενη στους υποδοχείς TLR2, TLR4 και RAGE (rece-
ptor for glycation end-products). Η πρωτεSνη HMGB1
ευοδώνει την ωρίµανση των δενδριτικών κυττάρων,
κυρίως µέσω ενεργοποιήσεως της εκφράσεως των
µορίων CD80, CD83, CD86, CD11c αλλά και ενεργο-
ποιήσεως της παραγωγής άλλων κυτταροκινών
φλεγµονής (IL-1, TNF-α, IL-6, IL-8) όπως επίσης και η
έκφραση µορίων προσκόλλησης [διακυτταρικό µό-
ριο προσκόλλησης-1 (intracellular adhesion molecu-
le-1, ICAM-1), και το µόριο προσκόλλησης αγγει-
ακών κυττάρων-1 (vascular cell adhesion molecule-1,
VCAM-1) στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττά-
ρων. Μέσω αυτών των µορίων προσκόλλησης τα
λεµφοκύτταρα, µονοκύτταρα και κοκκιοκύτταρα του
αίµατος συνδέονται στα ενδοθηλιακά κύτταρα των
αγγείων και µε επιπλέον µοριακά γεγονότα διέρχον-
ται µέσω των διακυτταρικών συνδέσεων δύο γειτονι-
κών ενδοθηλιακών κυττάρων στους ιστούς όπου
υπάρχει ιστική βλάβη ή ένας λοιµώδης παράγοντας
(συνήθως βακτήριο) το οποίο έχει «αναγνωρισθεί»
και φαγοκυτταρωθεί από ένα ιστικό µακροφάγο. 

DNA και RNA
Όταν το DNA ευρίσκεται οπουδήποτε αλλού εκτός
από τον πυρήνα ή τα µιτοχόνδρια του κυττάρου
εκλαµβάνεται από το κύτταρο ως ΜΠΚ. Τότε ανα-
γνωρίζεται από τον TLR9 και πυροδοτεί κυτταρική
ενεργοποίηση καθώς και ενεργοποίηση του ανοσο-
λογικού συστήµατος. Τα θραύσµατα µορίων RNA
επίσης αναγνωρίζονται από τον υποδοχέα TLR3 και
ενεργοποιούν την παραγωγή TNF-α και IL-6.
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ΣΧΗΜΑ 3-9 ∆οµή κυτ-
ταρικής επιφάνειας θετι-
κού κατά Gram βακτηρί-
ου.
Το λιποτειχο@κό οξύ (Lipo-
teichoic acid LTA) αποτε-
λείται από τειχο@κά οξέα
και µακριές αλύσους φω-
σφορικής ριβιτόλης [η ρι-
βιτόλη είναι κρυσταλλο-
ποιούµενη πεντοζική αλ-
κοόλη, (C5H12O5) που δη-
µιουργείται από αναγωγή
µιας ριβόζης]. Συνδέεται
στη λιπιδιακή διπλοστιβά-
δα  µέσω  γλυκερίδης
(εστέρας γλυκερόλης και

λιπαρών οξέων). ∆ρα σαν ρυθµιστής ενζύµων που κάνουν αυτόλυση του κυτταρικού τοιχώµατος (µουραµιδάσες). ∆ιακρίνεται επίσης ένα
εξωτερικό παχύ περίβληµα που αποτελείται από στρώµα πεπτιδογλυκάνης.



Μόρια S100
Μια οικογένεια πρωτε:νών που τροποποιούνται από
ασβέστιο και εµπλέκονται σε ενδοκυτταρικές και
εξωκυτταρικές δραστηριότητες όπως επίσης και σε
ιστική (κυρίως νευρωνική) βλάβη.

Μεταβολίτες πουρινών (ATP, αδενοσίνη, 
ουρικό οξύ)
Τα νουκλεοτίδια (όπως το ATP), τα νουκλεοσίδια
(όπως η αδενοσίνη) όταν φθάνουν στον εξωκυττά-
ριο χώρο εκλαµβάνονται από το κύτταρο ως σήµατα
κινδύνου. Και οι δύο αυτές κατηγορίες µορίων απε-
λευθερώνονται κατά την νέκρωση των κυττάρων. Η
συγκέντρωση του εξωκυττάριου ATP είναι ουσιώδης
για την δράση που θα έχει στα εναποµείναντα ζων-
τανά κύτταρα: σε χαµηλές συγκεντρώσεις προσκα-
λεί άωρα δενδριτικά κύτταρα και επάγει την υπερέκ-
φραση προσκολλητικών µορίων ενώ σε υψηλές συγ-
κεντρώσεις δεσµεύει τη σύνθεση κυτταροκινών
φλεγµονής. Το ουρικό οξύ συνδεόµενο µε νάτριο
δηµιουργεί κρυστάλλους ουρικού µονονατρίου οι
οποίοι αποτελούν ένα ΜΠΚ και αναγνωριζόµενοι
από πρωτεSνες του φλεγµονοσώµατος ενεργοποιούν
το φλεγµονόσωµα (βλέπε παρακάτω) και οδηγούν
στην παραγωγή IL-1β.

Υποδοχείς αναγνωρίσεως δοµικών προτύπων
Παθογόνων (ΥΑ∆Π) (Pattern Recognition 
Receptors, PRRs)
Είναι οι υποδοχείς των κυττάρων της φυσικής ανο-
σίας µέσω των οποίων ο οργανισµός «αισθάνεται», ή
«ανιχνεύει» δοµές των παθογόνων (ΜΠΠ). Μπορεί
να βρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων, ή στα
φαγοσώµατα, όπου αναγνωρίζουν δοµές των βακτη-
ρίων που έχουν φαγοκυτταρωθεί, ή επίσης και στο
κυτταρόπλασµα του κυττάρου. ΥΑ∆Π υπάρχουν
στους εξής τύπους κυττάρων: Μακροφάγα, δενδρι-
τικά, ενδοθηλιακά και λεµφοκύτταρα. Από λειτουργι-
κής πλευράς οι ΥΑ∆Π διακρίνονται στις εξής δύο κύ-
ριες κατηγορίες: Α) στους ΥΑ∆Π που ευοδώνουν
την ενδοκυττάρωση/φαγοκυττάρωση, και Β) στους
ΥΑ∆Π που ευοδώνουν την µεταβίβαση σήµατος µέ-
χρι τον πυρήνα του κυττάρου µε τελικό αποτέλεσµα
την µεταγραφή γονιδίων κυτταροκινών οι οποίες
ενορχηστρώνουν την φλεγµονή που έχει ως σκοπό
την καταπολέµηση του εισβολέα.

Α. ΥΑ∆Π που ευοδώνουν την ενδοκυττάρωση/
φαγοκυττάρωση 
Υποδοχείς µαννόζης (mannosereceptors): Οι

υποδοχείς µαννόζης στην επιφάνεια των φαγοκυτ-
τάρων συνδέουν γλυκάνες πλούσιες σε µαννόζη.
Αυτές οι γλυκάνες είναι βραχείες αλυσίδες υδαταν-
θράκων µε το σάκχαρο µαννόζη ή φρουκτόζη ως
τελικό σάκχαρο και βρίσκονται συχνά ως δοµικά
συστατικά στις µικροβιακές γλυκοπρωτεSνες και
στα γλυκολιπίδια αλλά βρίσκονται σπάνια στις γλυ-
κοπρωτεSνες του ανθρώπου. Αντίθετα, οι ανθρώπι-
νες γλυκοπρωτεSνες και τα γλυκολιπίδια έχουν ως
τελικά σάκχαρα Ν-ακετυλογλυκοζαµίνη και οµάδες
σιαλικού οξέος. Οι λεκτίνες τύπου-C που βρίσκον-
ται στην επιφάνεια των φαγοκυττάρων είναι υποδο-
χείς µαννόζης. Λεκτίνες τύπου C είναι πρωτε:νικές
ακολουθίες που συνδέουν υδατάνθρακες (σάκχα-
ρα) και για τη σύνδεση αυτή απαιτούν ασβέστιο
(calcium, “C”), εξ ου και το γράµµα C στην ονοµα-
σία τους.

Υποδοχείς σκουπιδοφάγου (scavenger receptors):
Ευρίσκονται στην επιφάνεια των φαγοκυττάρων και
συνδέουν στην επιφάνεια του βακτηριακού τοιχώµα-
τος LPS, πεπτιδογλυκάνες και τειχο:κά οξέα. Τέτοιοι
υποδοχείς είναι µόρια επιφανείας γνωστά ως CD-36,
CD-68 και SRB-1.

Υποδοχείς οψωνίνης: Οι οψωνίνες είναι διαλυτά µό-
ρια που παράγονται ως τµήµατα των αµυντικών µη-
χανισµών του σώµατος. Τα µόρια αυτά συνδέουν τα
µικρόβια µε τα φαγοκύτταρα και σχηµατίζουν τα µι-
κρόβια ευένδοτα σε φαγοκυττάρωση. Ο όρος «οψω-
νίνες» προέρχεται από τις Οµηρικές λέξεις «οψω-
νώ», που σηµαίνει «αγοράζω τρόφιµα» και «ώνια»,
που σηµαίνει «τα φαγώσιµα ψώνια», όπως αναφέρ-
θηκε στην παράγραφο «κύτταρα του ανοσολογικού
συστήµατος». Το 1904 ο Almroth Wright παρατήρη-
σε ότι κάποιες άγνωστες ουσίες του ορού προάγουν
τη φαγοκυττάρωση των βακτηρίων. Σήµερα γνωρί-
ζουµε ότι οι πρωτεSνες οξείας φάσεως, δηλαδή αυ-
τές που παράγονται πρώ:µα κατά την έναρξη της
φλεγµονής, καθώς και συστατικά του συµπληρώµα-
τος (βλέπε παρακάτω) είναι οψωνίνες. Οι κυριότε-
ρες οψωνίνες είναι οι εξής:
α) Τα θραύσµατα των πρωτε:νών του συµπληρώµα-

τος C3b και C4b (βλέπε παρακάτω).
β) Η C-αντιδρώσα πρωτεSνη (CRP) (συνδέεται µε C-

πολυσακχαρίδια και καθιζάνει µαζί µε αυτά), συν-
δέει την φωσφορυλοχολίνη στις βακτηριακές µεµ-
βράνες και την φωσφατιδυλαιθανολαµίνη στις
µεµβράνες µυκήτων (Σχήµα 3-10).

γ) Η λεκτίνη η συνδέουσα µαννόζη, που αναγνωρίζει
και συνδέει γλυκάνες πλούσιες σε µαννόζη (Σχή-
µα 3-10).

δ) Η ανοσοσφαιρίνη IgG όταν είναι συνδεδεµένη
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στην επιφάνεια βακτηρίων δρα σαν οψωνίνη (Σχή-
µατα 1-5 και 3-4).

ε) Οι πρωτεSνες της επιφανειοδραστικής ουσίας των
πνευµονικών κυψελίδων SP-A και SP-D.

Υποδοχείς Ν-φορµυλ-µεθειονίνης: ∆ύο τέτοιοι υπο-
δοχείς υπάρχουν: Ο FPR (Formyl-peptide receptor)
στα ουδετερόφιλα και ο FPRL1 (formyl-peptide rece-
ptor like-1) στα µακροφάγα. Το αµινοτελικό αµινοξύ
Ν-φορµυλ-µεθειονίνη είναι το πρώτο αµινοξύ που
παράγεται στις βακτηριακές πρωτεSνες. Η σύνδεση
της Ν-φορµυλ-µεθειονίνης στον υποδοχέα της προ-
άγει την κινητικότητα και τη χηµειοταξία των φαγο-
κυττάρων (Σχήµα 3-10).

Β. ΥΑ∆Π που µεταβιβάζουν ενδοκυττάριο σήµα
Οι υποδοχείς αυτοί (έχουν ένα εξωκυττάριο τµήµα,
µια διαµεµβρανική και µιά κυτταροπλασµατική πε-
ριοχή) συνδέουν µοριακά πρότυπα παθογόνων και

τότε η δοµή τους υφίσταται αλλοστερικές αλλαγές
οπότε οι υποδοχείς αποκτούν ενζυµική δραστηριό-
τητα ενεργοποιώντας µια σειρά ενδοκυτταρίων µο-
ρίων, τα οποία ενεργοποιούν µεταγραφικούς παρά-
γοντες. Οι παράγοντες αυτοί εισέρχονται στον πυ-
ρήνα των κυττάρων, προάγουν την µεταγραφή DNA,
και τη σύνθεση και έκκριση διαλυτών µορίων που
ρυθµίζουν την ανοσολογική απάντηση σε ένταση και
πληρότητα. Οι ουσίες αυτές είναι οι κυτταροκίνες
(βλέπε παρακάτω), οι χυµοκίνες, τα µόρια προσκόλ-
λησης που συµβάλλουν στην αλληλεπίδραση µεταξύ
κυτάρων καθώς και µόρια που συµβάλλουν στην διέ-
γερση των κυττάρων της ειδικής ανοσίας. Όλα αυτά
τα προ:όντα του κυττάρου είναι σηµαντικά για την
έναρξη της φυσικής και της ειδικής ανοσίας.

Οι ουσίες που συνδέονται στους ΥΑ∆Π οι οποίοι
µεταβιβάζουν ενδοκυττάριο µήνυµα είναι πολλές:
LPS, πεπτιδογλυκάνες, τειχο:κά οξέα, φλαγγελλίνη,
µη µεθυλιωµένα δινουκλεοτίδια κυτοσίνης-γουανί-
νης κ.α., τα οποία προέρχονται από βακτήρια και
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ΣΧΗΜΑ 3-10 Υποδοχείς ανα-
γνωρίσεως δοµικών προτύπων
παθογόνων (ΥΑ∆Π) που ευοδώ-
νουν την ενδοκυττάρωση/φαγο-
κυττάρωση
∆ιακρίνονται  η  C-αντιδρώσα
πρωτε Àνη (C-reactive protein,
CRP), η λεκτίνη η συνδέουσα
µαννόζη (mannose binding lectin,
MBL) και ο υποδοχέας της Ν-
φορµυλ-µεθειονίνης. Η CRP ονο-
µάσθηκε έτσι επειδή βρέθηκε ως
συστατικό του ορού των ασθενών
µε οξεία φλεγµονή και φάνηκε ότι
αντιδρούσε µε το σωµατικό υδα-
τανθρακικό (carbohydrate, “C”)
αντιγόνο του πνευµονιοκόκκου.
Είναι µια πενταµερής πρωτεÀνη
που συνδέει λυσοφωσφατιδυλο-
χολίνη που ευρίσκεται στις επι-
φάνειες των κυττάρων που πε-
θαίνουν καθώς και στις επιφάνει-
ες κάποιων βακτηρίων και ακο-
λούθως ενεργοποιεί το συστατικό
C1qτου συστήµατος του συµπλη-

ρώµατος (βλέπε κεφάλαιο 4). Τέτοιες πενταµερείς πρωτεÀνες λέγονται «πεντραξίνες». Η MBL αναλύθηκε στο Σχήµα 3-7. Είναι µια πρωτεÀνη
που περιέχει µια λεκτίνη τύπου C. Λεκτίνες τύπου C είναι πρωτε@νικές ακολουθίες που συνδέουν υδατάνθρακες (σάκχαρα) και για τη σύνδε-
ση αυτή απαιτούν ασβέστιο (calcium, “C”), εξ ου και το γράµµα Cστην ονοµασία τους. Ο υποδοχέας Ν-φορµυλ-µεθειονίνης είναι µια διαµεµ-
βρανική πρωτεÀνη που αποτελείται από 6 διαµεµβρανικά τµήµατα που συνδέονται µεταξύ τους µε πρωτε@νικές αλυσίδες έξω και µέσα στο
κύτταρο, ανήκουν δε στην κατηγορία των υποδοχέων που συνδέονται µε πρωτεÀνες G και οι οποίοι εµπλέκονται στην χηµειοταξία. Οι υποδο-
χείς αυτοί συνδέουν πεπτίδια που έχουν υποστεί Ν-φορµυλίωση, δηλαδή έχουν ενσωµατώσει µια φορµυλ-οµάδα (RCOH) στο αµινοτελικό
τους άκρο. Οι υποδοχείς Ν-φορµυλ-µεθειονίνης συνήθως δεσµεύουν το τριπεπτίδιο Ν-φορµυλ-µεθειονίνη-λευκίνη-φαινυλαλανίνη η δε πε-
ριοχή σύνδεσης απεικονίζεται στις εξωκυτταρικές πρωτε@νικές αλυσίδες του υποδοχέα που σηµαίνονται µε κόκκινο χρώµα.



ιούς, επίσης λιποτειχο:κό οξύ, γλυκολιπίδια και ζυ-
µοζάνη από µύκητες, καθώς και ι:κό RNA σε διπλή ή
µονή έλικα.

Β1. ΥΑ∆Π που βρίσκονται στην κυτταροπλασµα-
τική µεµβράνη και µεταβιβάζουν ενδοκυττάριο
σήµα
Οι υποδοχείς αυτοί µοιάζουν µε τους υποδοχείς που
βρέθηκαν στη µύγα του ξυδιού, γνωστή ως δροσό-
φιλα, όπου και ονοµάσθηκαν «υποδοχείς toll», οπότε
οι αντίστοιχοι υποδοχείς στον άνθρωπο, ονοµάσθη-
καν «υποδοχείς που µοιάζουν µε toll», ή στην Αγγλι-
κή «toll-like receptors» (TLRs). Η λέξη «toll» χρησιµο-
ποιήθηκε διότι η δοµή των µορίων αυτών θυµίζει τα
αψιδωτά υπόστεγα των διοδίων (toll post), η δε λέξη
«toll» προέρχεται από την αρχαιολατινική λέξη «tolo-
nium», η οποία στην νεότερη λατινική µετετράπη σε
«telonium» και σηµαίνει το κτίριο του τελωνίου. Εν
τούτοις και η λέξη αυτή προέρχεται από την ελληνι-
κή λέξη «τέλος» που σηµαίνει «φόρος», εξ αυτής δε
και η λέξη «τελώνης» (ο εισπράκτορας των φόρων).
Άλλοι υποδοχείς κυτταροπλασµατικής επιφάνειας
είναι οι λεκτίνες τύπου C (C-type lectin receptors,
CLRs) οι οποίοι συνδέουν συστατικά µυκήτων ή και
αυτολόγων ιστών. Με τον όρο «λεκτίνες τύπου C»
εννοούµε πρωτεCνικές αλύσους που συνδέονται µε
υδατάνθρακες παρουσία ασβεστίου (εξ ου και το
γράµµα C, από τη λέξη Calcium). ΠρωτεFνες που

περιέχουν υποµονάδες λεκτίνης τύπου C υπάρ-
χουν πολλές και εµπλέκονται σε ανοσολογικές
απαντήσεις κατά παθογόνων, σε απόπτωση, κ.λπ.

Υπάρχουν διάφοροι TLR (TLR-1 εως TLR-11). Οι
κυριότεροι TLR της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης
φαίνονται στο Σχήµα 3-11. Κάθε TLR δεν έχει µόνο
ένα συνδέτη, δηλαδή έχει ειδικότητα για µοριακά
πρότυπα παθογόνων και όχι για συγκεκριµένα µό-
ρια. Η σύνδεση ενός ΜΠΠ σε έναν TLR συνήθως
συµβάλλει στο διµερισµό του TLR (οµοδιµερισµός ή
ετεροδιµερισµός) και µεταβίβαση µηνύµατος στο
εσωτερικό του κυττάρου που οδηγεί στην έκφραση
γονιδίων τα οποία κωδικοποιούν για κυτταροκίνες οι
οποίες είναι ουσίες που ενορχηστρώνουν την ανο-
σολογική απόκριση. Οι συνδέτες ενός εκάστου TLR
από τους TLR που ευρίσκονται στην κυτταρική επι-
φάνεια, καθώς και οι συνδέτες των CLR, φαίνονται
στον Πίνακα 3-3.

Γεγονότα µετά την αναγνώριση της εισβολής του
παθογόνου – Η µεταγωγή σήµατος
Η αναγνώριση του παθογόνου από τους ΥΑ∆Π οδη-
γεί σε µεταγωγή σήµατος στον πυρήνα εκείνου του
κυττάρου το οποίο «αισθάνθηκε» το παθογόνο, το
δε σήµα αυτό συµβάλλει στη µεταγραφή γονιδίων
συγκεκριµένων κυτταροκινών, οι οποίες εκκρίνονται
στο περιβάλλον του κυττάρου και ενορχηστρώνουν
την φλεγµονή. 
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ΣΧΗΜΑ 3-11 Οι Toll-like receptors (TLRs)
είναι πολλών τύπων· άλλοι εξ αυτών εκφρά-
ζονται στην κυτταρική µεµβράνη και άλλοι
στις µεµβράνες των ενδοσωµάτων. 
Οι TLR1, 2,4,5 και 6 εκφράζονται στην κυτταρι-
κή µεµβράνη και συνδέουν ποικίλλα βακτηρια-
κά συστατικά που αναφέρονται στο σχήµα, εί-
ναι δε όλα αυτά τα συστατικά δοµικά πρότυπα
παθογόνων. Αµέσως µετά τη σύνδεση µε το
συνδέτη τους οι TLR διµερίζονται και τότε επι-
στρατεύουν ενδοκυτταρικές πρωτεÀνες που
συµβάλλουν στη µεταγωγή σήµατος στον πυ-
ρήνα του κυττάρου. Η πρωτεÀνη MD2 ιδιαίτε-
ρα, συνδέεται µε τον υποδοχέα TLR4 και φαί-
νεται να συµβάλλει στην σύνδεση της LPS
στον TLR4. Οι TLR3,7,8 και 9 εκφράζονται στη
µεµβράνη του ενδοσώµατος, συνδέουν συνή-
θως πυρηνικά οξέα ιών ή νουκλεοτίδια κυτοσί-
νης και γουανίνης που συνδέονται µέσω ενός
φωσφορικού ιόντος (5'—C—phosphate—G—
3'), τα οποία επίσης είναι θραύσµατα ι@κών πυ-
ρηνικών οξέων.



Α. Μονοπάτια µεταγωγής σήµατος µέσω των TLR της
κυτταρικής µεµβράνης
Η λιποπρωτεSνη γίνεται αισθητή από ετεροδιµερή
TLR1/6 και TLR2, ενώ η LPS γίνεται αισθητή από δι-
µερή συµπλέγµατα TLR4/MD2 (όπου MD2 = myeloid
differentiation factor-2, µε εναλλακτικό όνοµα lymph-
ocyte antigen 96). Η πρωτεSνη MD2 ευαισθητοποιεί
τον υποδοχέα TLR4 να συνδέσει την LPS. Η σύνδε-
ση των TLR στους συνδέτες τους επιστρατεύει τα
ενδοκυττάρια µόρια MyD88 (MyD88 = myeloid diffe-
rentiation primary response gene 88) και TIRAP (TI-
RAP = Toll-Interleukin-1 Receptor domain Adaptor
Protein), ώστε να έλθουν σε στενή επαφή µε το εν-
δοκυττάριο τµήµα των υποδοχέων TLR. Η πρωτεSνη
TIRAP είναι µια πρωτεSνη-µετασχηµατιστής (ή πρω-
τεSνη-προσαρµογέας) η οποία «προσαρµόζει» στην
κοινή κυτταροπλασµατική υποµονάδα των υποδοχέ-
ων Toll και ιντερλευκίνης-1. Η επιστράτευση των µο-
ρίων TIRAP και MyD88 ενεργοποιεί ένα µονοπάτι µε-

ταγωγής σήµατος γνωστό ως «Σηµατοδότηση εξαρ-
τηµένη από MyD88». Εναλλακτικά όµως η σύνδεση
του TLR4 στον συνδέτη του δύναται να επιφέρει επι-
στράτευση του µορίου TRAM (TRAM = TRIF related
adaptor protein όπου TRIF = TIR domain containing
adapter inducing interferon-β, και όπου TIR σηµαίνει
Toll-Interleukin-1 Receptor domain). Με άλλα λόγια η
πρωτεSνη TRAM είναι µια «πρωτεSνη-µετατροπέας» η
οποία συνδέει τον TLR4 µε την πρωτεSνη TRIF. Επει-
δή όµως η πρωτεSνη TRIF επιστρατεύεται στις µεµ-
βράνες του ενδοσώµατος από τον TLR3 µετά την
σύνδεσή του µε RNA διπλής έλικας, η πρωτεSνη
TRAM µετατοπίζει τον TLR4 στα ενδοσώµατα. Αυτός
ο τύπος σηµατοδότησης που οδηγεί στην επιστρά-
τευση του µορίου TRIF ονοµάζεται «Σηµατοδότηση
εξαρτηµένη από TRIF».

Σηµατοδότηση εξαρτηµένη από MyD88
Η πρωτεSνη MyD88 αποτελείται από µια υποµονάδα
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TLR Συνδέτες (µόρια που προσκολλώνται σε κάθε TLR)

TLR-2 Πεπτιδογλυκάνη, βακτηριακές λιποπρωτεḯνες, λιποτειχο@κό οξύ, πορίνες

TLR-4 LPS, µαννάνες µυκήτων, πρωτεḯνες του ι@κού φακέλου πολλών ιών, φωσφολιπίδια παρα-
σίτων, πρωτεḯνες του θερµικού shock

TLR-5 Φλαγγελίνη βακτηρίων

TLR-1/TLR-2 ετεροδιµερή Βακτηριακά λιποπεπτίδια και πρωτεḯνες παρασίτων, οι οποίες συνδέονται σε γλυκοσυλ-
φωσφατιδυλο-ινοσιτόλη

TLR-2/TLR-6 ετεροδιµερή Λιποτειχο@κό οξύ από gram (+) βακτήρια, βακτηριακά λιποπεπτίδια και πεπτιδογλυκάνη.

CD14/συνυποδοχέας του TLR-4 ΥΑ∆Π κυτταρικής επιφανείας σε µονοκύτταρα, µακροφάγα και ουδετερόφιλα. Ευοδώνει
την ικανότητα του TLR-4 να συνδέει την LPS, η οποία προηγουµένως συνδέεται µε την
LPS binding protein (LPS-BP) και κυκλοφορεί ως σύµπλεγµα µε αυτήν. Το σύµπλεγµα
LPS/LPS-BP προσκολλάται πάνω στο µόριο CD14, το οποίο ευρίσκεται σε σύνδεση µε
και ενεργοποιεί τον TLR-4.

TLR-11 Ένα µόριο 18kD που µοιάζει µε προφιλίνη (profilin-like molecule) και βρίσκεται στο Toxo-
plasma gondii και άλλα πρωτόζωα. Οι προφιλίνες είναι πρωτεΐνες που κολλούν στην
ακτίνη και ρυθµίζουν τον πολυµερισµό της κατά την κίνηση του κυττάρου. Η λέξη προ-
έρχεται από την αγγλική λέξη «filament» (νήµα) και σχετίζεται µε την νηµατοειδή εµφά-
νιση της ακτίνης.

Υποδοχείς λεκτίνης τύπου C 
[C-type lectin receptors (CLRs)] Συνδέτες των CLR

∆εκτίνη-1 Β-γλουκάνη, συστατικό των µυκήτων

∆εκτίνη-2 Β-γλουκάνη, συστατικό των µυκήτων

MINCLE  (Macrophage inducible C-type lectin) SAP130, είναι υποµονάδα του συµπλέγµατος απο-ακετυλίωσης των ιστονών και αλλη-
λεπιδρά µε την πρωτεPνη SIN3A, µια ρυθµιστική πρωτεPνη µεταγραφής γονιδίων. Βρί-
σκεται στους µύκητες, αλλά και σε αυτόλογους ιστούς

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-3. Οι υποδοχείς αναγνωρίσεως δοµικών προτύπων παθογόνων οι οποίοι ευρίσκονται στην κυτταροπλασµατική µεµβράνη
και οι συνδέτες τους



TIR (Toll-Interleukin-1 Receptor) και µια υποµονάδα
DD, µονάδα επαγωγής κυτταρικού θανάτου, (DD =
death domain). Η πρωτεSνη MyD88 είναι πρωτεSνη-
µετατροπέας πολλών TLR εκτός του TLR3. Ενεργο-
ποιείται µετά την σύνδεσή της µε τους ενεργοποι-
ηµένους TLR, µέσω της πρωτεSνης TIRAM. Ακολού-
θως η MyD88 αλληλεπιδρά µε µια κινάση σερίνης-
θρεονίνης γνωστή ως IRAK-4 (IRAK = Interleukin-1
Receptor Associated Kinase). Με τον όρο «κινάσες
σερίνης-θρεονίνης», εννοούµε ένζυµα τα οποία φω-
σφορυλιώνουν τις οµάδες –ΟΗ των αµινοξέων σερί-
νη και θρεονίνη. Προκειµένου να επιτύχουν οι κινά-
σες σερίνης-θρεονίνης την φωσφορυλίωση των οµά-
δων –ΟΗ, αφαιρούν τα φωσφορικά ιόντα από µόρια
ATP, τα οποία έτσι µετατρέπονται σε ADP. Στην συ-
νέχεια η κινάση IRAK-4 ενεργοποιεί άλλες κινάσες
της ιδίας οικογένειας. Τότε οι IRAK αποσυνδέονται
από την πρωτεSνη MyD88 και αλληλεπιδρούν µε την
πρωτεSνη TRAF-6 (Tumor necrosis factor Receptor
Associated Factor 6), η οποία είναι µια «Ε3 πρωτε:νι-
κή λιγκάση της ουµπικου:τίνης» (Ε3 ubiquitin protein
ligase), (από το λατινικό ρήµα ligāre= συνδέω ή
συγκολλώ). Οι λιγάσες συνδέουν δύο µεγάλα πρω-
τε:νικά µόρια δηµιουργώντας νέους χηµικούς δε-
σµούς µεταξύ τους, συνήθως µε υδρόλυση µικρών
χηµικών οµάδων, η δε υδρόλυση εξαρτάται από το
ένζυµο που καταλύει την αντίδραση, ή από ένα από
τα δύο συγκολλώµενα µόρια, το οποίο λειτουργεί
ως ένζυµο που καταλύει την αντίδραση. Η Ε3 λιγκά-
ση της ουµπικου:τίνης είναι µια πρωτεSνη, η οποία
σε συνδυασµό µε το ένζυµο που καταλύει την σύν-
δεση µιας πρωτεSνης στην ουµπικου:τίνη συνδέει την
ουµπικου:τίνη σε µια λυσίνη της πρωτεSνης-στόχου,
µέσω ενός ισοπεπτιδικού δεσµού. Ισοπεπτιδικός δε
ονοµάζεται ο δεσµός µεταξύ µιας αµινο-οµάδας
µιας πρωτεSνης και µιας καρβοξυλο-οµάδας µιας άλ-
λης, ο οποίος όµως δεν αναπτύσσεται στην κύρια
αµινοξική αλληλουχία των πρωτε:νών, αλλά σε πα-
ράπλευρες αλύσους. Η ουµπικου:τίνη είναι µια πρω-
τεSνη 8,5kD η οποία ευρίσκεται σε όλους τους
ιστούς των ευκαρυωτικών οργανισµών. Η λειτουργία
της είναι να σηµάνει τις πρωτεSνες και να τις οδηγεί
στο πρωτεόσωµα (ένα όργανο του κυττάρου που
περιέχει ένζυµα), προς αποδόµηση και ανακύκλωση.
Ο TRAF-6 αλληλεπιδρά µε ένα σύµπλεγµα δύο ενζύ-
µων, των Ubc13 και Uev1A, και καταλύει την σύνδε-
ση µιας αλύσου πολυµερισµένης ουµπικου:τίνης στο
µόριο του TRAF-6, καθώς επίσης και µια ελεύθερη
άλυσο ουµπικου:τίνης, η οποία συνδέεται στις πρω-
τεSνες ΤΑΒ1, ΤΑΒ2, ΤΑΒ3 (TAB=TAK1 binding pro-
tein, όπου ΤΑΚ= TGF-β activated kinase) και τις
ενεργοποιούν, ώστε να φωσφορυλιώσουν τις κινά-
σες ΙkB και MAP. Η κινάση IκB ονοµάζεται έτσι γιατί

είναι αναστολέας του παράγοντα κB (Inhibitor of κB),
ο δε παράγοντας κΒ, είναι πρωτεSνη που εισέρχεται
στον πυρήνα του κυττάρου και το πλήρες όνοµά της
είναι: «nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of
activated B cells», ή σε συντοµογραφία NF-κB και
ρυθµίζει την µεταγραφή του DNA. Οι πρωτεSνες ΤΑΒ
ενεργοποιούν τις κινάσες ΙκΒ [(ΙΚΚ)-β] και MAP κινά-
ση, κινάση 6, ώστε οι ΙΚΚ-α και ΙΚΚ-β αλληλεπιδρούν
µε την πρωτεSνη ΝΕΜΟ (NF-κB Essential modulator)
και φωσφορυλιώνουν τον παράγοντα IκΒ, ο οποίος
υφίσταται αποδόµηση από το σύστηµα ουµπικου:τί-
νης-πρωτεασώµατος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την
απελευθέρωση του συµπλέγµατος NF-κΒ, το οποίο
εισέρχεται στον πυρήνα του κυττάρου και ενεργο-
ποιεί την έκφραση γονιδίων προφλεγµονωδών κυτ-
ταροκινών, όπως οι TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8. Η ενεργο-
ποίηση της MAP κινάσης εξ’ άλλου, ενεργοποιεί
έναν άλλον µεταγραφικό παράγοντα, τον AP-1 (Acti-
vator Protein-1), (ο οποίος είναι ένα ετεροδιµερές
άλλων πρωτε:νών που ανήκουν στις οικογένειες των
c-fos, c-jun και άλλων, οι οποίες προέρχονται από
ογκογονίδια) και συµβάλλει επίσης στην µεταγραφή
γονιδίων κυτταροκινών οι οποίες επάγουν τη φλεγ-
µονή (Σχήµα 3-12).

Η ενεργοποίηση εξ’ άλλου των υποδοχέων TLR7
και TLR9 στα ενδοσώµατα από διπλής έλικας RNA
ιών και βραχείες αλληλουχίες CpG DNA αντίστοιχα
επιστρατεύει την πρωτεSνη MyD88 η οποία δηµιουρ-
γεί ένα µεγαλοµοριακό σύµπλεγµα µε τις πρωτεSνες
IRAK-4, TRAF-6 και TRAF-3, ενεργοποιεί την IRAK-1
και IKK-α και το σύµπλεγµά τους φωσφορυλιώνει
τoν µεταγραφικό παράγοντα IRF7 (Interferon regula-
tory factor = παράγοντας ρύθµισης ιντερφερόνης).
Ο IRF7 εισέρχεται στον πυρήνα και ενεργοποιεί την
έκφραση του γονιδίου της ιντερφερόνης-β (∆εν φαί-
νεται στο Σχήµα 3-12).

Σηµατοδότηση εξαρτηµένη από TRIF
Ο TLR3 δεσµεύει διπλή έλικα RNA η οποία προέρχε-
ται από ιούς, οι οποίοι φαγοκυτταρώθηκαν και ευρί-
σκονται στο φαγόσωµα. Ο TLR3 απαιτεί µια άλλη
πρωτεSνη-µετατροπέα (ή πρωτεSνη-µετασχηµατιστή),
την πρωτεSνη TRAM, ώστε να ενεργοποιήσει τον πα-
ράγοντα TRIF, ο οποίος αλληλεπιδρά µε τους παρά-
γοντες TRAF3 και TRAF6. Ο TRAF3 ενεργοποιεί τις
κινάσες IKK-i και TANK-binding kinase-1(TBK-1),
(όπου ΤΑΝΚ = TRAF family member-associated NF-
kappa-B activator), µε τελικό αποτέλεσµα την φω-
σφορυλίωση των παραγόντων IRF3 και IRF7, οι οποί-
οι εισέρχονται στον πυρήνα του κυττάρου και ενερ-
γοποιούν την µεταγραφή γονιδίων ιντερφερονών τύ-
που-Ι. Οι ιντερφερόνες τύπου-Ι (α- και β- ιντερφερό-
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νες), θα περιγραφούν σε επόµενες παραγράφους.
Αναφορικά µε τον TLR4 έχει δειχθεί ότι σε χαµηλές
συγκεντρώσεις LPSη παρουσία του µορίου CD14 εί-
ναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση της σηµατο-
δότησης µέσω MyD88. Αντίθετα η ενεργοποίηση της
οδού µεταγωγής σήµατος µέσω TRIFαπαιτεί πάντο-
τε την παρουσία CD14 και τότε ο TLR4 οδηγείται σε

ενδοκύττωση στο ενδόσωµα µε τελική κατάληξη την
ενεργοποίηση του IRF3 και παραγωγή IFN-I (κυρίως
δε ιντερφερόνη-β) (Σχήµα 3-12). Πρόσφατες µελέ-
τες εν τούτοις δείχνουν ότι η ενεργοποίηση της ση-
µατοδότησης µέσω TRIFκαι η ενδοκυττάρωση του
TLR4 είναι ανεξάρτητα γεγονότα.

Οι περισσότεροι από τους ανωτέρω TLR ενεργο-
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ΣΧΗΜΑ 3-12 Η µεταγωγή σή-
µατος µέσω του υποδοχέα TLR4
δυνατόν να ακολουθήσει δύο
δρόµους: ο ένας οδηγεί στην πα-
ραγωγή κυτταροκινών φλεγµο-
νής (βλέπε παρακάτω) και ο άλ-
λος στην παραγωγή ιντερφερό-
νης τύπου Ι. 
Η σηµατοδότηση µέσω TLR4 µπο-
ρεί να ακολουθήσει δύο δρόµους.
Το ποιος δρόµος θα ενεργοποι-
ηθεί εξαρτάται από την ποσότητα
της πρωτεÀνης CD14 και την πο-
σότητα της LPSστην κυκλοφορία:
α) Ο δρόµος της MyD88 (myeloid
differentiation primary response
protein 88) οδηγεί σε παραγωγή
κυτταροκινών που εξυπηρετούν
την οξεία φλεγµονώδη αντίδραση,
κυρίως TNF και IL-12. β) ο δρό-
µος του TRAM (TRIF-related ada-
ptor molecule, όπου TRIF σηµαί-
νει: TIR-domain-containing ada-
pter-inducing interferon-β και TIR
σηµαίνει: Τoll-IL-1 receptor), οδη-

γεί σε σύνθεση και ενεργοποίηση του παράγοντα IRF3 (interferon regulatory transcription factor-3), που εξυπηρετεί την παραγωγή ιντερφερό-
νης-β.

Όσον αφορά τον δρόµο της MyD88 (σηµατοδότηση εξαρτηµένη από MyD88) είναι εµφανές στο Σχήµα ότι η πρωτεÀνη MyD88 ενεργοποι-
εί τους παράγοντες IRAK4 και IRAK1 (IRAK=intereukin-1 receptor associated kinase, η ο ποία είναι µια κινάση σερίνης/θρεονίνης, δηλαδή
φωσφορυλιώνει το –ΟΗ των αµινοξικών καταλοίπων σερίνης και θρεονίνης διαφόρων πρωτε@νών). Ακολούθως ενεργοποιείται ο παράγων
TRAF6 (TRAF= Tumor necrosis factor Receptor Associated Factor), o οποίος ενεργοποιεί τους παράγοντες ΤΑΒ1,2,3 (ΤΑΒ=TAK-1 binding
protein, όπου TAK σηµαίνει TGF-β activated kinase-1) και εκείνοι τον παράγοντα TAK-1. Ο TAK-1 ενεργοποιεί τον παράγοντα IKKK (=IκB ki-
nase Kinase, ήτοι κινάση της IκB, όπου IκB=IκB Kinase = IKK, το οποίο είναι ένα ένζυµο που αναστέλλει τον παράγοντα NF-κB (την πρωτεÀνη
κB) συγκαλύπτοντας περιοχές του µορίου που θα το οδηγούσαν στον πυρήνα. Η IκB (IKK) φωσφορυλιώνει την ανασταλτική IκBα η οποία υφί-
σταται ουµπικου@τίνωση (δεν εµφανίζεται στο σχήµα) και αποδοµείται στο πρωτεάσωµα (εµφανίζεται στο σχήµα ως πορτοκαλί κύλινδρος). Τό-
τε ο ενεργός NF-κBεισέρχεται στον πυρήνα και µε άλλους συνενεργοποιητές συνδέεται σε υποκινητές των γονιδίων των κυτταροκινών TNF
και IL-12 και ευοδώνει τη µεταγραφή τους. Ο δρόµος αυτός (βέλος 1) ονοµάζεται «πρώιµη φάση ενεργοποίησης του NF–κB».

Όσον αφορά την παραγωγή IFN-I, είναι γνωστό ότι πριν την ενεργοποίηση του TLR4, ο IRF3 βρίσκεται ανενεργός στο κυτταρόπλασµα,
αλλά µε την φωσφορυλίωση δύο καταλοίπων σερίνης/θρεονίνης ενεργοποιείται, εισέρχεται στον πυρήνα και ενεργοποιεί την καταγραφή κυ-
ρίως της ιντερφερόνης-β και της χυµοκίνης RANTES (Regulated on Activation, Normal T Cell Expressed and Secreted), η οποία στην κωδικο-
ποιηµένη ονοµατολογία των χυµοκινών που στηρίζεται στην ανάλυση της δοµής τους, ονοµάζεται CCL5. Αφού πρώτα ο TLR4 εκπέµψει σήµα-
τα για την πρώιµη ενεργοποίηση του NF-κB, στη συνέχεια συνδέεται στην πρωτεÀνη TRAMη οποία είναι µια «πρωτεPνη-µετατροπέας» και
συνδέει τον TLR4 µε την πρωτεPνη TRIF. Επειδή όµως η πρωτεPνη TRIF επιστρατεύεται στις µεµβράνες του ενδοσώµατος από τον TLR3 µετά
την σύνδεσή του µε RNA διπλής έλικας, η πρωτεPνη TRAM µετατοπίζει τον TLR4 στα ενδοσώµατα. Αυτός ο τύπος σηµατοδότησης που οδη-
γεί στην επιστράτευση του µορίου TRIF ονοµάζεται «Σηµατοδότηση εξαρτηµένη από TRIF». Πριν την ενεργοποίηση του IRF3 ενεργοποιείται
ο παράγοντας TBK1 (=TANK-binding kinase όπουTANK=TRAF family member-associated NF-κB και TRAF=TNFr eceptor associated factor).
Η ενεργοποίηση του TBK1 οδηγεί εκ νέου σε ενεργοποίηση του NF-κB (όψιµη ενεργοποίηση του NF-κB, όπως φαίνεται στο βέλος 2).



ποιούν τη µεταγραφή και µετάφραση γονιδίων των
κυτταροκινών της φλεγµονής ήτοι των: TNF-α, Ιντερ-
λευκίνης-1 (IL-1), IL-6, IL-12, και χυµοκινών όπως η
IL-8 και άλλες, όπως η χυµοελκυστική πρωτεSνη των
µονοκυττάρων-1 (Monocyte chemoatractant protein-
1, MCP-1) και η πρωτεSνη RANTES (Regulated on
Activation, Normal T Expressed and Secreted). Οι χυ-
µοκίνες είναι κυτταροκίνες µικρού µοριακού βάρους
οι οποίες απελευθερώνονται από διάφορους τύπους
κυττάρων όπως δενδριτικά κύτταρα, µολυνθέντα µε
ιούς, Τ-λεµφοκύτταρα, σιτευτικά κύτταρα, και επιθη-
λιακά κύτταρα και έχουν το εξής χαρακτηριστικό:
Επιστρατεύουν (έλκουν, για αυτό λέγονται και χυµο-
ελκυστές) άλλα κύτταρα να φθάσουν στην περιοχή
της βλάβης (εκεί όπου βρίσκεται το αρχικό κύτταρο
που τις εξέπεµψε). Αυτό συµβαίνει αφού οι χυµοκί-
νες συνδεθούν µε υποδοχείς στην επιφάνεια του
κυττάρου που δέχεται το µήνυµά τους και τροποποι-
ήσουν τον κυτταροσκελετό του κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε το κύτταρο να αρχίσει µια αµοιβαδοειδή κίνη-
ση µετακινούµενο από περιοχές χαµηλής σε περιο-
χές υψηλής συγκέντρωσης χυµοκίνης, ώστε να φθά-
σει τελικά στο κύτταρο που αρχικά εξέπεµψε την χυ-
µοκίνη, δηλαδή εκεί όπου υπάρχει η αρχική βλάβη
του ιστού. Το Σχήµα 3-13 απεικονίζει αδρά τις
οδούς µεταγωγής σήµατος µετά διέγερση διαφό-

ρων TLRκαι τον τρόπο µε τον οποίο οι διάφορες ση-
µατοδοτήσεις συνεργούν για να παραχθούν φλεγµο-
νώδεις (αντι-βακτηριακές και αντι-ι:κές) αποκρίσεις.
(Το Σχήµα 3-13 είναι µια απλούστευση και σύνοψη
του Σχήµατος 3-12).

Η ενεργοποίηση ιδιαίτερα του TLR-4 (Σχήµα 3-
13) πυροδοτεί την έκφραση των εξής κυτταροκινών:
TNF-α, Ιντερλευκίνης-1 (IL-1), IL-6, IL-8, PAF (platelet
activating factor, παράγοντα ενεργοποιήσεως των αι-
µοπεταλίων) και TF (tissue factor, ιστικού παράγον-
τα) δίνοντας έτσι έναρξη στις εξής διαδικασίες,
όπως θα αναλυθούν παρακάτω: α) ενεργοποίηση
της πήξεως, β) παραγωγή προσταγλανδινών και
λευκοτριενίων, γ) ενεργοποίηση του συµπληρώµα-
τος (βλέπε παρακάτω) και δ) ενεργοποίηση της χη-
µειοταξίας των ουδετεροφίλων. Όλοι αυτοί οι δρό-
µοι οδηγούν σε ενεργοποίηση της φλεγµονής, στην
ουσία δε, συνιστούν τη φλεγµονή (βλέπε παρακά-
τω).

Ο TNF και οι λοιπές κυτταροκίνες της φλεγµονής

Ο παράγων νέκρωσης όγκων (TNF: tumor necrosis
factor)
Ο παράγων νέκρωσης των όγκων (TNF), που εναλ-
λακτικά καλείται TNF-α ή καχεξίνη, αρχικά ανιχνεύ-
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ΣΧΗΜΑ 3-13 Το Σχήµα
3-13 είναι σύνοψη του Σχή -
µατος 3-12. Οι TLR1,2,5
και 6 χρησιµοποιούν την
MyD88 ως πρωτεPνη-µετα-
τροπέα και ενεργοποιούν
τους µεταγραφικούς παρά-
γοντες NF-κB και AP-1 (Ac-
tivator protein-1). Τόσο
οNF-κB όσο και ο AP-1 εί-
ναι ετεροδιµερή και συνί-
στανται από διαφορετικές
πρωτεPνες. Υπάρχουν πολ-
λών ειδών NF-κB και AP-1,
ανάλογα µε τις πρωτεPνες
που τους απαρτίζουν. Ο
TLR3 χρησιµοποιεί σαν
πρωτεPνη-µετατροπέα την
πρωτεPνη TRIF, η οποία
ενεργοποιεί τους µεταγρα-
φικούς παράγοντες IRF3
και IRF7. O TLR4 µπορεί να
ενεργοποιήσει και τους
δύο δρόµους, όπως δείχ-
θηκε στο σχήµα 3-12.



θηκε στον ορό ποντικών στους οποίους είχε χορη-
γηθεί βάκιλος Calmette-Guerin και ενδοτοξίνη. Ο
ορός από τα ζώα αυτά είχε την ιδιότητα να προκαλεί
νέκρωση µεταµοσχευµένων όγκων σε ποντικούς in
vivo. Κύρια πηγή παραγωγής του TNF είναι κυρίως
τα ενεργοποιηµένα µονοπύρηνα φαγοκύτταρα. Το
ισχυρότερο ερέθισµα για την παραγωγή του TNF εί-
ναι η λιποπολυσακχαρίδη (LPS) που απελευθερώνε-
ται σε λοιµώξεις από gram αρνητικούς µικροοργανι-
σµούς. Η ιντερφερόνη-γ που παράγουν τα Τ-λεµφο-
κύτταρα και τα κύτταρα φυσικοί φονείς ενισχύει την
παραγωγή του TNF από τα διεγερµένα µε LPS µα-
κροφάγα. 

Ο ΤΝF συντίθεται αρχικά ως µεµβρανική πρωτεS-
νη 26KD της οποίας το αµινοτελικό άκρο είναι ενδο-
κυττάριο και το καρβοξυτελικό άκρο εξωκυττάριο. Ο
µεµβρανικός ΤΝF είναι ένα οµοτριµερές. Η πρωτεο-
λυτική αποµάκρυνση ενός τµήµατος 17 KD από κά-
θε υποµονάδα δηµιουργεί τη διαλυτή µορφή του
ΤΝF. ∆ηµιουργείται έτσι ένα σταθερό οµοτριµερές
51KD που έχει δοµή τριγωνικής πυραµίδας, η κάθε
πλευρά της οποίας απαρτίζεται από µία υποµονάδα.
Υπάρχουν δύο είδη υποδοχέων του TNF, ο υποδοχέ-
ας τύπου Ι (55KD) και ο υποδοχέας τύπου ΙΙ (75KD)
που ανιχνεύονται σε όλα σχεδόν τα κύτταρα. Οι πε-
ρισσότερες βιολογικές δράσεις του TNF διαµεσολα-
βούνται από τον υποδοχέα τύπου Ι. Οι υποδοχείς
του TNF ανήκουν σε µια οικογένεια υποδοχέων, που
έχουν την ιδιότητα να επάγουν ένα µεγάλο εύρος
δράσεων ως απάντηση στην πρόσδεση µε το συνδέ-
τη τους. Το κυτταροπλασµατικό άκρο κάποιων από
αυτούς τους υποδοχείς περιλαµβάνει ορισµένα δο-
µικά µοτίβα γνωστά ως death domains, που συνδέ-
ονται σε κυτταροπλασµατικά µόρια σηµατοδότησης
όπως τα TRADD (TNF receptor associated death do-
main) FADD (Fas-associated death domain) και RIP
(receptor interacting protein). Μέσω αυτών των µο-
ρίων ο υποδοχέας π.χ. ο TNF-RI, µπορεί να µεταδώ-
σει αποπτωτικά αλλά και προφλεγµονώδη σήµατα.
Οι µηχανισµοί που καθορίζουν αν στη σύνδεση του
TNF µε τον υποδοχέα του θα προκληθεί ενεργοποί-
ηση ή απόπτωση του κυττάρου δεν είναι επαρκώς
κατανοητοί. Ενα δεύτερο δοµικό µοτίβο που περι-
λαµβάνεται στην κυτταροπλασµατική περιοχή κάποι-
ων υποδοχέων της οικογενείας του TNF, αλληλεπι-
δρά µε µια σειρά µορίων σηµατοδότησης που ονο-
µάζονται «TRAFs» (TNF Receptor Associated Fac-
tors), µε τελικό αποτέλεσµα την ενεργοποίηση µετα-
γραφικών παραγόντων όπως ο NF-κΒ και η πρωτεS-
νη ενεργοποίησης AP-1 (activation protein-1), και την
αύξηση της µεταγραφής ποικίλων γονιδίων που ευο-
δώνουν την φλεγµονή (Σχήµα 3-14). Τέλος, ενεργο-
ποιώντας την κασπάση-8 και άλλες κασπάσες δύνα-

ται να οδηγήσει το κύτταρο σε απόπτωση (Σχήµα 3-
14).

Κλινικές επιπτώσεις της παρουσίας TNF

Η κυριότερη βιολογική δράση του TNF είναι η ενί-
σχυση της επιστράτευσης ουδετεροφίλων και µο-
νοκυττάρων στις περιοχές λοίµωξης και η ενεργο-
ποίηση αυτών των κυττάρων ώστε να θανατώσουν
τα µικρόβια. Ο TNF επιδρά στα ενδοθηλιακά κύττα-
ρα των αγγείων προκαλώντας την έκφραση µορίων
προσκόλλησης στην επιφάνειά τους, όπως οι σελε-
κτίνες και τα µόρια πρόσδεσης για τις λευκοκυττα-
ρικές ιντεγκρίνες, που επιτρέπουν την προσκόλλη-
ση ουδετεροφίλων, µονοκυττάρων και λεµφοκυττά-
ρων στο τοίχωµα των αγγείων. Ο ΤΝF διεγείρει επί-
σης την έκκριση χυµοκινών από τα ενδοθηλιακά
κύτταρα και τα µακροφάγα (Κεφάλαιο 2, Σχήµα 2-
2). Επιπλέον ενεργοποιεί την παραγωγή IL-1 από
τα µονοπύρηνα φαγοκύτταρα. Η ανεπάρκεια ή η
αδρανοποίηση του TNF ενδέχεται να οδηγήσει σε
αδυναµία ελέγχου των λοιµώξεων. Ο TNF φαίνεται
να παίζει επίσης ρόλο στην παθογένεια των αυτοά-
νοσων παθήσεων, όπως η ρευµατοειδής αρθρίτιδα
και η φλεγµονώδης νόσος του εντέρου. Σε βαριές
λοιµώξεις ο TNF παράγεται σε µεγάλες ποσότητες,
εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίµατος και δρα
σε αποµεµακρυσµένους ιστούς και όργανα, ως εν-
δοκρινής παράγων. Πιο συγκεκριµένα, στον υποθά-
λαµο επιδρά ως ενδογενές πυρετογόνο, επάγον-
τας την παραγωγή προσταγλανδινών και την εµφά-
νιση πυρετού, ενώ στα ηπατοκύτταρα αυξάνει τη
σύνθεση ορισµένων πρωτε:νών οξείας φάσης όπως
το αµυλοειδές Α και το ινοδωγόνο. Η παρατεταµέ-
νη αύξηση του TNF προκαλεί καχεξία, µέσω κατα-
στολής της όρεξης και παραγωγής λιποπρωτε:νι-
κής λιπάσης. Σε περιπτώσεις παραγωγής εξαιρετι-
κά υψηλών συγκεντρώσεων TNF (≥10-7Μ) διατα-
ράσσεται η συσταλτικότητα του µυοκαρδίου και ο
τόνος των λείων µυικών ινών των αγγείων µε συνέ-
πεια την εµφάνιση κυκλοφορικής καταπληξίας. Επι-
πλέον, ο TNF µπορεί να δηµιουργήσει ενδοαγγει-
ακή θρόµβωση, λόγω της ικανότητός του να κα-
ταργεί τις φυσιολογικές αντιπηκτικές ιδιότητες του
ενδοθηλίου, αυξάνοντας την έκφραση του ιστικού
παράγοντα και µειώνοντας την έκφραση της θροµ-
βοµοντουλίνης. Από αυτή του την ιδιότητα έλαβε,
εξάλλου, και το όνοµά του, καθώς µπορούσε να
προκαλεί νέκρωση όγκων σε πειραµατόζωα µέσω
θρόµβωσης του αγγειακού τους δικτύου. Τέλος, οι
υψηλές συγκεντρώσεις του TNF στην κυκλοφορία
προκαλούν βαριά υπογλυκαιµία, µη συµβατή µε τη
ζωή, λόγω αυξηµένης χρησιµοποίησης της γλυκό-
ζης από τους µυς και αδυναµίας του ήπατος να την
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αντικαταστήσει (βλέπε Πίνακα 3-4 που περιγράφει
ιδιότητες κυτταροκινών µε φλεγµονώδεις και αντι-
φλεγµονώδεις δράσεις).

Νοσήµατα του ανθρώπου που επάγονται µέσω
TNF

Όπως θα αναφερθεί παρακάτω ο TNF είναι η κύρια
κυτταροκίνη που οδηγεί σε σηπτική καταπληξία
(σηπτικό Shock). Συνεπώς ο TNF είναι υπεύθυνος
για τη συστηµατική φλεγµονώδη απόκριση και τη
σηπτική καταπληξία (βλέπε παρακάτω). Στην περί-
πτωση αυτή ο TNF-α παράγεται µετά διέγερση του

TLR4 από την λιποπολυσακχαρίδη των αρνητικών
κατά Gram βακτηρίων (Σύνοψη της παθογένειας
της νόσου θα αναφερθεί σε επόµενη παράγραφο,
όταν θα παρουσιασθούν όλες οι κυτταροκίνες της
φλεγµονής).

Η κλασσική ρευµατοειδής αρθρίτιδα του ενήλι-
κα είναι µια αυτοφλεγµονώδης νόσος που οφείλε-
ται σε υπερπαραγωγή TNF-α στα κύτταρα των αρ-
θρικών υµένων. Έρευνες έδειξαν ότι ζώα διαγονι-
διακά για TNF-α (όπου το γονίδιο του TNF-α είχε
τοποθετηθεί στους ινοβλάστες των ζώων αυτών)
ανέπτυσσαν αυθόρµητα µια χρόνια φλεγµονώδη
νόσο των αρθρώσεων πανοµοιότυπη µε την ρευµα-
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ΣΧΗΜΑ 3-14 Η µεταγωγή σήµατος µέσω του υποδοχέα του TNF-α. 
Όπως φαίνεται ο υποδοχέας του TNF-α είναι µια τριµοριακή πρωτεÀνη και συνδέεται µε τον TNF-α, ο οποίος επίσης είναι τριµερής µε τα τρία
τµήµατά του να έχουν δοµή µιας ανεστραµµένης πυραµίδας. Σύνδεση του TNF-α στον υποδοχέα του οδηγεί σε αλλοστερική τροποποίηση τον
υποδοχέα ο οποίος επιστρατεύει την πρωτεÀνη TRADD (TNF receptor associated death domain) και αυτή επιστρατεύει πρωτεÀνες που ονοµά-
ζονται TRAFs (TNF receptor associated factors), οι οποίες ενεργοποιούν την κινάση ΙΚΚΚ η οποία ενεργοποιεί την ΙΚΚγ υποµονάδα (ΝΕΜΟ)
της ΙΚΚ κινάσης. Η ενεργοποιηµένη ΙΚΚ οδηγεί σε ουµπικου@τίνωση (βλέπε Σχήµα 1-9Α) την ανασταλτική πρωτεÀνη ΙκΒα του NF-κB. Όταν η
ΙκΒα φωσφορυλιωθεί και ουµπικου@τινωθεί καταστρέφεται στο πρωτεάσωµα και απελευθερώνεται ενεργός ο NF-κB ο οποίος εισέρχεται στον
πυρήνα. Η ενεργοποίηση του υποδοχέα του TNF δύναται να πυροδοτήσει και δύο ακόµη δρόµους: α) Την ενεργοποίηση της αλληλουχίας των
MAPκινασών (MAP=mitogen-activated protein) που οδηγεί σε ενεργοποίηση της κινάσης JNK (c-JunN-terminal kinases, ήτοι κινάσες που δε-
σµεύουν φωσφορυλιωµένη πρωτεÀνη c-Jun, η οποία έτσι ενεργοποιείται καθώς και την πρωτεÀνη c-Fos, το σύµπλεγµα δε των c-Jun και c-Fos
απαρτίζουν τον παράγοντα AP-1, ο οποίος επίσης εισέρχεται στον πυρήνα και συµβάλλει στην µεταγραφή γονιδίων κυτταροκινών. β) Την
ενεργοποίηση της κασπάσης-8 η οποία ενεργοποιεί άλλες κασπάσες µε τελικό αποτέλεσµα την απόπτωση.
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Μοριακά χα- Σήµα 
ρακτηριστικά διεγέρσεως Παράγεται από Κύτταρα στόχοι ∆ράσεις

TNF οµοτριµερές LPS, IFN-γ Μακροφάγα, Ενδοθηλιακά κύτταρα, ↑µορίων προσκόλλησης
51 ΚD Τ- λεµφοκύτταρα, ουδετερόφιλα, υποθά- Έκκριση χυµοκινών, IL-1, ΙL-6, 

σιτευτικά κύτταρα, λαµος, ηπατοκύτταρα ενεργοποίηση ουδετεροφίλων, 
κύτταρα φυσικοί µύες-λίπος πυρετογόνο, αντίδραση οξείας 
φονείς φάσης, καχεξία, καταπληξία,

θρόµβωση, υπογλυκαιµία

IL-1 IL-1α, IL-1β LPS, TNF, µετά Μακροφάγα, δενδρι- Ενδοθηλιακά κύτταρα, ↑µορίων προσκόλλησης πυρε-
(30% οµολογία) ενεργοποίηση τικά, ουδετερόφιλα, υποθάλαµος, ηπατο- τογόνο, αντίδραση οξείας 
17ΚD του φλεγµο- επιθηλιακά, ενδο- κύτταρα, µυελός φάσης, ↑παραγωγής PLTs και 

νοσώµατος θηλιακά κύτταρα οστών ουδετεροφίλων από 
µυελό.

Χυµοκίνες 8-12KD Μικροοργανισµοί Μακροφάγα, ενδοθη- Λευκοκύτταρα Χηµειοταξία, ενεργοποίηση 
µέσω πρόσδεσης λιακά, ινοβλάστες, λευκοκυττάρων και, µετακίνησή 
στους TLRs, Τ-λεµφοκύτταρα, τους στους ιστούς
TNF, IL-1 αιµοπετάλια

IL-12 Ετεροδιµερής LPS, λοίµωξη από ∆ενδριτικά κύτταρα, Μακροφάγα, κύτταρα ↑ IFN-γ, CD4+ Τ- βοηθητικά 
πρωτεPνη, µία ενδοκυττάρια πα- µακροφάγα φυσικοί φονείς, λεµφοκύτταρα → ΤΗ1,↑κυττα-
υποµονάδα θογόνα, αλληλε- Τ-λεµφοκύτταρα ροτοξικής δράσης κυττάρων 
35KD και µία πιδράση CD40- φυσικών φονέων και Τ-λεµφο-
40KD. CD40 ligand, IFN-γ κυττάρων

IFNs IFN-α (15-21KD), ΝουκλεPκά IFN-α: µακροφάγα, Όλα τα κύτταρα, Αναστολή ι@κού πολλαπλασιασµού
τύπου Ι IFN-β (20-25KD), οξέα ιών πλασµακυτταροειδή κύτταρα φυσικοί ↑MHCI, CD4+ Τ- βοηθητικά 

IFN-ε, IFN-κ, δενδριτικά κύτταρα, φονείς λεµφοκύτταρα → ΤΗ1, ↑συγ-
IFN-ω IFN-β: ινοβλάστες κέντρωση λεµφοκυττάρων

στους λεµφαδένες, ενεργοποί-
ηση κυττάρων φυσικών 
φονέων

IL-10 Οµοδιµερής πρω- Λοιµώξεις από Μακροφάγα, δενδρι- Κυρίως ενεργοποι- ↓ IL-12, IL-1, IL-6, IL-8,TNF από 
τεPνη 34-40KD από βακτήρια, τικά κύτταρα ηµένα µακροφάγα µονοπύρηνα φαγοκύτταρα, 
(κάθε υποµονάδα ιούς, µύκητες, T-λεµφοκύτταρα, και δενδριτικά ↓ µορίων συνδιέγερσης, 
αποτελείται από πρωτόζωα, Β-λεµφοκύτταρα κύτταρα ↓MHCII,  ↓IFN-γ, IL-2 από TH1, 
178 αµινοξέα έλµινθες ↓IL-4, IL-5 από TH2, ↑επιβίω-
στον άνθρωπο) σης και πολλαπλασιασµού Β

κυττάρων, ↑παραγωγή 
αντισωµάτων

IL-6 Οµοδιµερής πρω- Μικροβιακή λοίµω- Μακροφάγα, ενδοθη- Β-λεµφοκύτταρα, Ωρίµανση Β κυττάρων → παρα-
τεPνη 19-26 KD ξη, τραύµα, ιστική λιακά, ινοβλάστες, νευρικά, ηπατικά γωγή αντισώµατος, πολλαπλα-
(κάθε υποµονάδα βλάβη, IL-1,TNF Τ-λεµφοκύτταρα κύτταρα σιασµός κυττάρων µυελώµατος, 
αποτελείται από πλασµατοκυττώµατος, διαφορο-
212 αµινοξέα ποίηση νευρικών κυττάρων, 
στον άνθρωπο) αντίδραση οξείας φάσης, 

↑παραγωγής ουδετεροφίλων
από µυελό
Αντιφλεγµονώδης δράση
(↓ΤΝF),↓ Τregs

Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-4. Οι κυτταροκίνες της φυσικής ανοσίας



τοειδή αρθρίτιδα του ανθρώπου. Παρατηρήσεις
στον άνθρωπο απέδειξαν επίσης ότι ο TNF-α υπε-
ρεκφράζεται στους αρθρικούς υµένες ενώ βρίσκε-
ται σε αυξηµένα επίπεδα και στο πλάσµα των
ασθενών. Στην περίπτωση της ρευµατοειδούς αρ-
θρίτιδας του ανθρώπου δεν είναι γνωστό το αίτιο
που πυροδοτεί την παραγωγή TNF-α (Σύνοψη της

παθογένειας της νόσου θα αναφερθεί σε επόµενη
παράγραφο, όταν θα παρουσιασθούν όλες οι κυτ-
ταροκίνες της φλεγµονής).

Ο TNF-α φαίνεται να παίζει ένα ρόλο στην ενορ-
χήστρωση της φλεγµονής, σε οροαρνητικές φλεγ-
µονώδεις αρθρίτιδες, όπως η αγκυλοποιητική
σπονδυλίτιδα, και η ψωριασική αρθρίτιδα καθώς
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Μοριακά χα- Σήµα 
ρακτηριστικά διεγέρσεως Παράγεται από Κύτταρα στόχοι ∆ράσεις

IL-15 Οµοδιµερής Ιογενείς λοιµώξεις, Μακροφάγα Τ-λεµφοκύτταρα, ∆ιεγείρει τον πολλαπλασιασµό
πρωτεPνη 13KD LPS κύτταρα φυσικοί Τ-λεµφοκυττάρων µνήµης
(κάθε υποµονάδα φονείς και κυττάρων φυσικών φονέων
αποτελείται από 
162 αµινοξέα 
στον άνθρωπο)- 
δοµική οµολογία 
µε IL-2

IL-17A 150KD Ποικίλοι συνδέτες ΤΗ17 κύτταρα, CD8 T Ενδοθηλιακά Αυξάνει την παραγωγή
οµοδιµερές των NLR και TLR κύτταρα, ΝΚ, γ:δ χυµοκινών

ΙL17F 135KD των δενδριτικών Τα κύτταρα , Μακροφάγα Αυξάνει την παραγωγή
οµοδιµερές κυττάρων οδηγούν µακροφάγα χυµοκινών και κυταροκινών

τα κύτταρα σε Επιθηλιακά Αυξάνει την παραγωγή
παραγωγή IL-1, GM-CSF και G-CSF
IL-23 και IL-6 οι 
οποίες διεγείρουν 
τα Τ-κύτταρα να 
παραγάγουν  IL-17

IL-18 Οµοδιµερής Μικροβιακή λοίµωξη, Μακροφάγα, δενδρι- Τ-λεµφοκύτταρα CD4+ Τ- βοηθητικά λεµφοκύτ-
πρωτεPνη 17KD LPS µετά ενεργο- τικά κύτταρα κύτταρα φυσικοί ταρα → ΤΗ1, ↑ IFN-γ
(κάθε υποµονάδα ποίηση του φονείς
αποτελείται από φλεγµονοσώµατος
193 αµινοξέα 
στον άνθρωπο)- 
δοµική οµολογία 
µε IL-1

IL-23 Ετεροδιµερής Μικροβιακή Μακροφάγα, δενδρι- T-λεµφοκύτταρα Επάγει αυτοάνοσες
πρωτεPνη. Μία λοίµωξη τικά κύτταρα εκδηλώσεις
υποµονάδα p40 Τ-λεµφοκύτταρα → ΤΗ17
(όµοια µε IL-12) 
και µία υποµο-
νάδα p19

IL-27 Ετεροδιµερής Μικροβιακή Μακροφάγα, δενδριτι- Τ-λεµφοκύτταρα, CD4+ βοηθητικά κύτταρα →
πρωτεPνη µία λοίµωξη κά κύτταρα, κύτταρα κύτταρα φυσικοί ΤΗ1,↑IFN-γ
υποµονάδα φυσικοί φονείς, φονείς
28KD και µία Τ-λεµφοκύτταρα, 
13 KD Τ-λεµφοκύτταρα 

µνήµης, Τregs

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-4. Οι κυτταροκίνες της φυσικής ανοσίας    (συνέχεια)



και στις φλεγµονώδεις νόσους του εντέρου. Μονο-
κλωνικά αντισώµατα που δεσµεύουν τον TNF-α ευ-
ρέως χρησιµοποιούνται σήµερα για θεραπεία των
φλεγµονωδών αρθριτίδων και της φλεγµονώδους
νόσου του εντέρου (Σύνοψη της παθογένειας των
νόσων αυτών θα αναφερθεί σε επόµενη παράγρα-
φο, όταν θα παρουσιασθούν όλες οι κυτταροκίνες
της φλεγµονής).

Περιοδικά σύνδροµα σχετιζόµενα µε τον υποδο-
χέα του TNF (Tumor necrosis factor receptor – 
associated periodic syndromes, TRAPS)

Το TRAPS είναι γενετική νόσος που χαρακτηρίζεται
από επεισόδια πυρετού που υποτροπιάζουν. Οι πυ-
ρετοί διαρκούν περίπου 3 εβδοµάδες, αν και δύ-
νανται να διαρκούν από λίγες ηµέρες µέχρι µερι-
κούς µήνες. Τα επεισόδια επανέρχονται µετά από
διαστήµατα που ποικίλλουν από 6 εβδοµάδες µέχρι
µερικά χρόνια, αρχίζουν δε αυτόµατα, είτε πυροδο-
τούνται από λοιµώξεις, ελάχιστο τραύµα, άσκηση,
stress ή ορµονικές διαταραχές.

Ο πυρετός συνοδεύεται από επιπρόσθετα συµ-
πτώµατα ή σηµεία, όπως µυ:κοί πόνοι, εκτεταµένο
εξάνθηµα, κυρίως κάτω άκρων, οίδηµα δέρµατος,
ειδικότερα περικογχικό οίδηµα, αρθραλγίες ή αρ-
θρίτιδα, ραγοειδίτιδα, µυοκαρδίτιδα, φαρυγγίτιδα,
έλκη βλεννογόνων. Μετά µακροχρόνια πορεία
ασθενείς µε TRAPS αναπτύσσουν αµυλοείδωση,
µια νόσο που οφείλεται σε εναπόθεση ινιδίων
πρωτεÀνης στους ιστούς και δυσλειτουργία αυτών,
κυρίως δε των νεφρών, µε αποτέλεσµα νεφρική
ανεπάρκεια. Η δηµιουργία των ινιδίων οφείλεται
στον αυτοπολυµερισµό ορισµένων πρωτε:νών που
αποτελούν προ:όντα της φλεγµονής, όπως στην
περίπτωσή µας η πρωτεÀνη Α του αµυλοειδούς που
παράγεται στο πλαίσιο της φλεγµονώδους αποκρί-
σεως σαν χυµοκίνη, ο δε πολυµερισµός είναι το
αποτέλεσµα µεταλλάξεων ή κακής αναδίπλωσης
του µορίου. 

Η συχνότητα του TRAPS στο γενικό πληθυσµό
είναι 1 άτοµο στο εκατοµµύριο. Η γενετική διατα-
ραχή έγκειται στην µετάλλαξη του γονιδίου
TNFRSF1A το οποίο κωδικοποιεί τον υποδοχέα Ι
του TNF. Οι περισσότερες µεταλλάξεις του γονιδί-
ου TNFRSF1A οδηγούν σε παραγωγή υποδοχέα
του TNF που έχει µια αλλοιωµένη τρισδιάστατη δο-
µή, η οποία δεν του επιτρέπει να εξέλθει στην επι-
φάνεια του κυττάρου, αλλά δηµιουργεί συσσωµα-
τώµατα µέσα στο κύτταρο και αυτά ενεργοποιούν
εναλλακτικούς δρόµους φλεγµονής χωρίς την έκ-
φραση TNF. Η νόσος κληρονοµείται µε τον αυτο-
σωµατικό επικρατούντα χαρακτήρα, πράγµα που

σηµαίνει ότι από το οµόλογο έτερο χρωµόσωµα
κωδικοποιείται κανονικός TNFRI ο οποίος σε κατα-
στάσεις stress µεταβιβάζει κανονικό µήνυµα στα
κύτταρα και πιθανώς πυροδοτεί την έξαρση του
TRAPS.

Ιντερλευκίνη 1 (IL-1)
Όπως και στην περίπτωση του TNF, κύρια πηγή
προέλευσης της IL-1 είναι τα ενεργοποιηµένα µονο-
πύρηνα φαγοκύτταρα και τα δενδριτικά κύτταρα,
ενώ µικρότερες ποσότητες παράγονται από πολυά-
ριθµα άλλα κύτταρα, µεταξύ των οποίων τα ουδετε-
ρόφιλα, τα επιθηλιακά και τα ενδοθηλιακά κύτταρα.
Ερέθισµα για την παραγωγή της αποτελούν βακτη-
ριακά προ:όντα όπως η LPS και άλλες κυτταροκίνες
όπως ο TNF-α. Έχουν περιγραφεί δύο διαφορετικές
µορφές της IL-1, η IL-1α και η IL-1β, που συντίθενται
ως πρόδροµα µόρια 33KD και τα οποία, µετά την
πρωτεολυτική τους διάσπαση από µέλη της οικογε-
νείας των κασπασών, εκκρίνονται στην ώριµη ενερ-
γό µορφή των 17 KD. Βιολογικά ενεργή είναι και η
πρόδροµη µορφή της IL-1α. Παρότι οι δύο µορφές
έχουν λιγότερο από 30% οµολογία µεταξύ τους, δε-
σµεύονται στον ίδιο υποδοχέα και εµφανίζουν τις
ίδιες βιολογικές δράσεις. Η IL-1β ανιχνεύεται σε µε-
γαλύτερη συγκέντρωση στην κυκλοφορία. Εκτός και
αν ορίζεται διαφορετικά, από τώρα και στο εξής
όταν γράφοµε IL-1, θα εννοούµε IL-1β. 

Η IL-1β παράγεται επίσης από διέγερση υποδο-
χέων που αναγνωρίζουν µοριακά πρότυπα κινδύνου
που υπάρχουν στο κυτταρόπλασµα πολλών ειδών
κυττάρων. Όταν αυτοί οι υποδοχείς αναγνωρίσουν
ένα µοριακό πρότυπο κινδύνου (π.χ. κρυστάλλους
ουρικού µονονατρίου), αυτοπολυµερίζονται και δηµι-
ουργούν ένα οργανύλιο που ονοµάζεται «φλεγµονό-
σωµα» και έχει ενζυµική δραστηριότητα, υδρολύον-
τας το µόριο της προ-IL-1β σε IL-1β. Υπό τις συνθή-
κες αυτές (θα περιγραφούν παρακάτω) η IL-1β πα-
ράγεται ανεξαρτήτως του TNF.

Οι περισσότερες από τις βιολογικές δράσεις της
IL-1 διαµεσολαβούνται από τον υποδοχέα της τύπου
Ι, που εκφράζεται σε όλα σχεδόν τα κύτταρα και ο
οποίος κινητοποιεί µηχανισµούς ενδοκυττάριας µε-
τάδοσης σήµατος µε τελική κατάληξη την ενεργο-
ποίηση µεταγραφικών παραγόντων όπως οι NF-κΒ
και ΑP-1. Το εξωκυττάριο τµήµα του υποδοχέα περι-
λαµβάνει µια Ig περιοχή ανάλογη εκείνων που υπάρ-
χουν στις ανοσοσφαιρίνες, ενώ το κυτταροπλασµα-
τικό τµήµα του περιλαµβάνει µια περιοχή µετάδοσης
σήµατος, όµοια µε την αντίστοιχη των Toll like rece-
ptors (TLR). Ο υποδοχέας τύπου ΙΙ της IL-1 εκφράζε-
ται στην επιφάνεια των Β-λεµφοκυττάρων και στε-
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ρείται βιολογικών δράσεων. Πρόκειται στην ουσία
για έναν ψευδοUποδοχέα που ανταγωνίζεται τον
υποδοχέα τύπου Ι για πρόσδεση µε την κυτταροκί-
νη.

Η µεταγωγή σήµατος µετά διέγερση του υποδο-
χέα της IL1 παριστάνεται στο Σχήµα 3-15.

Σε χαµηλές συγκεντρώσεις η IL-1 δρα ως τοπικός
µεσολαβητής φλεγµονής, επιδρώντας στα ενδοθη-
λιακά κύτταρα, ώστε να αυξήσουν την έκφραση µο-
ρίων προσκόλλησης στην επιφάνειά τους, ευοδώ-
νοντας έτσι την προσκόλληση των λευκοκυττάρων.

Σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις, η IL-1 εισέρχε-
ται στην κυκλοφορία, όπου εξασκεί ενδοκρινικές
δράσεις, επάγοντας την εµφάνιση πυρετού, τη

σύνθεση πρωτε:νών οξείας φάσης από το ήπαρ και
την παραγωγή ουδετεροφίλων και αιµοπεταλίων
από το µυελό των οστών. Η τοπική παραγωγή IL1-β
σχετίζεται µε την εµφάνιση υπεραλγησίας. Παρά
τις οµοιότητες στη δράση της µε τον TNF, που πι-
θανώς οφείλονται στο γεγονός ότι οι υποδοχείς
τους αξιοποιούν οµόλογες πρωτεSνες για την ενδο-
κυττάρια µετάδοση σήµατος και ενεργοποιούν
τους ίδιους µεταγραφικούς παράγοντες, η IL-1 δεν
επάγει τον αποπτωτικό θάνατο κυττάρων και δε
µπορεί να προκαλέσει τις παθοφυσιολογικές αλλοι-
ώσεις που χαρακτηρίζουν το σηπτικό σοκ. Οι οµοι-
ότητες και διαφορές µεταξύ TNF-α και IL-1 εικονί-
ζονται στον Πίνακα 3-5.

Τα µονοπύρηνα φαγοκύτταρα παράγουν επίσης
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ΣΧΗΜΑ 3-15 Σύνθεση των
IL-1α και IL-1β και οι οδοί µε-
ταγωγής σήµατος.
Η IL-1α και η IL-1β συντίθενται
ως πρόδροµα µόρια (προ-IL-1α
και προ-IL-1β) τα οποία υφί-
στανται πρωτεόλυση από την
καλπαÀνη και την κασπάση-1 αν-
τίστοιχα για την παραγωγή των
αντιστοίχων ωρίµων µορίων.
Πυρηνική µετακίνηση της προ-
IL-1α ή του αποκοπέντος αµινο-
τελικού προπεπτιδίου το οποίο
διατηρεί τις NLS (αλληλουχίες
πυρηνικής µετακίνησης- nuclear
localization sequences) αποσπά
κάποιες βιολογικές λειτουρ-
γίες. Η προ-IL-1α, η IL-1α και η
IL-1β δεσµεύοντα στον IL-1R1
(υποδοχέας-1 της IL-1) ο οποί-
ος ευνοεί την επιστράτευση του
συνυποδοχέα IL-1RAcP (Solu-
ble interleukin-1 receptor acces-
sory protein). Μια αλληλουχία
γεγονότων λαµβάνουν χώρα µε-
τά το σύµπλεγµα του IL-1R που
οδηγούν σε ενεργοποίηση των
MAPκινασών (JNK, p38,
ERK1/2, όπου:p38 είναι η συλ-
λογική ονοµασία τεσσάρων MAPκνασών και ERK1/2=extracellular signal–regulated kinases) καθώς και µεταγραφικούς παράγοντες όπως NF-κB
(υποµονάδες p65 και p60)και c-Junαποτελεί µια υποµονάδα του µεταγραφικού παράγοντα AP-1. Όλοι µαζί οι µεταγραφικοί αυτοί παράγοντες
ρυθµίζουν την έκφραση γονιδίων που σχετίζονται µε τη φλεγµονή και τον καταβολισµό. Η µεταγωγή σήµατος µέσω του συµπλέγµατος του υπο-
δοχέα IL-1R αναστέλλεται από: IL-1R2, sIL-1R2, sIL-1RAcP και IL-1Ra (όπου IL-1Ra = interleukin-1 receptor antagonist). Οι υπόλοιπες συντο-
µογραφίες και τα ακρονύµια έχουν επεξηγηθεί στα υποµνήµατα των προηγούµενων σχηµάτων. Εν τούτοις εδώ πρέπει να δώσουµε την έννοια
της κασπάσης, αν και θα την συναντήσουµε στο κείµενο και στη συνέχεια. Με τον όρο «κασπάσες» (αγγλικά «caspases»), νοούνται οι πρωτεP-
νες µιας οικογένειας που είναι ένζυµα και παίζουν σηµαντικό ρόλο στην απόπτωση (προγραµµατισµένο κυτταρικό θάνατο) και στην φλεγµονή.
Ονοµάζονται έτσι λόγω της ειδικής δραστικότητας πρωτεάσης της κυστεPνης που διαθέτουν. Μια κυστεPνη στην ενεργό της περιοχή κόβει µια
πρωτεPνη-στόχο µόνο στο καρβοξυτελικό άκρο ενός αµινοξέος ασπαρτικού. Η ονοµασία caspases, προήλθε ως ακρωνύµιο των λέξεων: cystei-
ne-aspartic proteases, cysteine aspartases ή cysteine-dependent aspartate-directed proteases.



Οµοιότητες ∆ιαφορές

Προέρχονται από µονοπύρηνα φαγοκύτταρα Η LPS επάγει κυρίως την παραγωγή TNF και ελάχιστα την παραγωγή IL-1
Ενεργοποιούν µονοπύρηνα φαγοκύτταρα Ο TNF-α παράγεται και από τα Τ-λεµφοκύτταρα, όχι όµως και η IL-1
Ενεργοποιούν µηχανισµούς ενδαγγειακής πήξεως To εξωκυττάριο τµήµα του υποδοχέα του TNF  έχει οµάδες καρβοξυλίων

επιδρώντας επί των µονοπυρήνων φαγοκυττάρων Ο TNF  έχει ασυνήθως χαµηλή, για κυτταροκίνες, σταθερά διαστάσεως 
Επάγουν την παραγωγή πρωτε@νών οξείας φάσεως µε τον υποδοχέα του

επιδρώντας στο ήπαρ Η IL-1 είναι η µόνη κυτταροκίνη µε φυσιολογικώς κυκλοφορούντα αναστολέα
Προάγουν καταβολισµό και καχεξία Η IL-1 ακόµη και σε υψηλές δόσεις δεν είναι θανατηφόρος, ενώ το TNF 
Έχουν υποδοχείς σε όλα τα είδη των κυττάρων είναι θανατηφόρος

Η IL-1 ποτέ δεν επάγει φαινόµενο Shwartzman (το ζωικό πρότυπο της 
διαχύτου ενδαγγειακής πήξεως) και ποτέ δεν κάνει κυτταρόλυση,  σε αντί-
θεση µε τον TNF

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-5. Οµοιότητες και διαφορές µεταξύ IL-1 και TNF

έναν ανταγωνιστή του υποδοχέα της IL-1, τον IL-1ra
(IL-1 receptor antagonist) που είναι δοµικά οµόλο-
γος της κυτταροκίνης και δεσµεύεται στους ίδιους
µε αυτήν υποδοχείς, αλλα είναι βιολογικά ανενερ-
γός, οπότε δρα ως συναγωνιστικός αναστολέας της
IL-1. Ο IL-1ra καθώς και µονοκλωνικά αντισώµατα
δεσµεύοντα την IL-1 έχουν χρησιµοποιηθεί στη θε-
ραπεία της νεανικής ρευµατοειδούς αρθρίτιδας.

Νόσοι που σχετίζονται µε υπερπαραγωγή IL-1β

Είναι εκείνες που χαρακτηρίζονται από ενεργοποί-
ηση του φλεγµονοσώµατος και θα αναφερθούν πα-
ρακάτω. Όπως ήδη τονίσθηκε οι νόσοι που σχετί-
ζονται αποκλειστικά µε την υπερέκφραση IL-1β χω-
ρίς την µεσολάβηση του TNF, είναι αυτές κατά τις
οποίες η IL-1β παράγεται από ενεργοποίηση του
φλεγµονοσώµατος

Χυµοκίνες
Οι χυµοκίνες συζητήθηκαν στο Κεφάλαιο 2 επειδή
παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην µετακίνηση των κυτ-
τάρων του ανοσολογικού συστήµατος στους ιστούς.
Τις περισσότερες φορές είναι το αποτέλεσµα διέ-
γερσης των λευκών αιµοσφαιρίων, ενδοθηλιακών
κυττάρων, επιθηλιακών κυττάρων και ινοβλαστών
από TNF και IL-1.

Ιντερλευκίνη 6 (IL-6)
Η IL-6 είναι µια οµοδιµερής κυτταροκίνη που παίζει
ρόλο τόσο στη φυσική όσο και στην ειδική ανοσία.
Συντίθεται από µονοπύρηνα φαγοκύτταρα, κύτταρα
του αγγειακού ενδοθηλίου, ινοβλάστες και ενεργο-
ποιηµένα Τ-λεµφοκύτταρα, σε απόκριση προς διά-

φορα µικρόβια, τραύµα, ιστική βλάβη ή άλλες κυττα-
ροκίνες, όπως η IL-1 και ο TNF. Ο υποδοχέας της IL-
6 ανήκει στην οικογένεια υποδοχέων κυτταροκινών
τύπου Ι. Η µετάδοση σήµατος από τον υποδοχέα
αυτόν γίνεται κατά κύριο λόγο µεσω των JAK κινα-
σών-πρωτε:νών STAT και οδηγεί στη µεταγραφή
πολλών διαφορετικών γονιδίων.

Ο υποδοχέας της IL-6 αποτελείται από µ ια
γλυκοπρωτεÀνη, την gp130, η οποία έχει ένα εξωκυτ-
τάριο, ένα διαµεµβρανικό και ένα ενδοκυττάριο τµή-
µα και είναι η υποµονάδα µεταγωγής σήµατος του
υποδοχέα, καθώς και µια άλλη γλυκοπρωτεÀνη η
οποία µπορεί να είναι µεµβρανική ή διαλυτή και συν-
δέεται µε την IL-6, για το λόγο αυτό ονοµάστηκε
«υποδοχέας της IL-6» (IL-6R), (mIL-6R για την µεµ-
βρανική µορφή και sIL-6Rγια τη διαλυτή µορφή,
Σχήµα 3-16). Σύνδεση της IL-6 µε τον υποδοχέα της
διµερίζει την gp130 και ενεργοποιεί τον υποδοχέα
φωσφορυλιώνοντας τα κατάλοιπα τυροσίνης (Υ) των
κινασών JAK οι οποίες ακολούθως φωσφορυλιώ-
νουν κινάσες σερίνης (S) και τυροσίνης (Y) στις
πρωτεÀνες STAT3, οι οποίες έτσι ενεργοποιούνται,
διµερίζονται και εισέρχονται στον πυρήνα του κυττά-
ρου λειτουργώντας ως µεταγραφικοί παράγοντες.
Οι STAT3 συµβάλλουν στην µεταγραφή γονιδίων
κυτταροκινών, χυµοκινών, µεταγραφικών και αυξητι-
κών παραγόντων, αλλά και αρνητικών ρυθµιστών
της οδού JAK/STAT. Φωσφορυλίωση των JAK κινα-
σών ενεργοποιεί επίσης την ακολουθία των MAPK
(mitogen activated protein kinases) οι οποίες µε αλ-
ληλεπιδράσεις που δεν είναι απόλυτα γνωστές ρυθ-
µίζουν πολλαπλασιασµό, γονιδιακή έκφραση, διαφο-
ροποίηση, επιβίωση αλλά και απόπτωση. Οι σπου-
δαιότερες οδοί µεταγωγής σήµατος µέσω του υπο-
δοχέα της IL-6 φαίνονται στο Σχήµα 3-17.
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Ως προς τις βιολογικές της δράσεις στη φυσική
ανοσία, η IL-6 επάγει τη σύνθεση πρωτε:νών οξείας
φάσης από τα ηπατοκύτταρα, όπως η C-αντιδρώσα
πρωτεÀνη (CRP), το ινωδογόνο και η πρωτεÀνη Α
του αµυλοειδούς καθώς και την παραγωγή ουδετε-
ροφίλων από πρόδροµες σειρές του µυελού των
οστών. Η IL-6 ενεργοποιεί τους οστεοκλάστες και
συµβάλλει έτσι στην ανάπτυξη οστεοπόρωσης, αλ-
λά και διαβρώσεων στην ρευµατοειδή αρθρίτιδα,
πολλαπλασιάζει τα κερατινοκύτταρα και δρα στα
µεγακαρυοκύτταρα ευνοώντας την παραγωγή αι-
µοπεταλίων. Στην ειδική ανοσία, η IL-6 διεγείρει τον
πολλαπλασιασµό των Β-λεµφοκυττάρων που παρά-
γουν αντίσωµα. Επίσης δρα ως αυτοκρινής αυξητι-
κός παράγων σε νεοπλασµατικά πλασµατοκύττα-
ρα. Τέλος, φαίνεται ότι η IL-6 αναστέλλει την παρα-
γωγή και τις δράσεις των ρυθµιστικών Τ-κυττάρων
(Tregs), ενώ η επίδραση της στα CD4+ Τ-λεµφοκύτ-
ταρα είναι απαραίτητη για τη µετατροπή τους σε
κύτταρα ικανά να παράγουν την κυτταροκίνη ιντερ-
λευκίνη-17 (IL-17) (τα κύτταρα δε αυτά είναι καλά
χαρακτηρισµένη υποκατηγορία των Τ-κυττάρων και
ονµάζονται TH17), τα οποία εµπλέκονται στην πα-
θογένεια της αυτοανοσίας, κυρίως της ρευµατοει-

δούς αρθρίτιδας (βλέπε παρακάτω). Το Σχήµα 3-
18 περιγράφει το ρόλο της IL-6 στη διαφοροποί-
ηση των αρχέγονων Τ-κυττάρων σε TH17 κύττα-
ρα.Φαίνεται ότι σε µια πρώιµη φάση µιας λοιµώξε-
ως δενδριτικά κύτταρα µολυνθέντα µε βακτήρια ή
µυκητες εκκρίνουν IL-6 και TGF-β προς τα Τ-κύττα-
ρα που αναγνωρίζουν αντιγόνο επί των δενδριτικών
κυττάρων και τα µετατρέπουν σε TH17 κύτταρα.
Συµπερασµατικά η IL-6 είναι µια πολυδύναµη κυτ-
ταροκίνη που συµβάλλει στην έναρξη της οξείας
φλεγµονής (φλεγµονή που επάγεται από κοκκιο-
κύτταρα) και την µετατρέπει σε χρόνια φλεγµονή
(φλεγµονή που επάγεται από µονοκύτταρα), έχει
συνεπώς κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη χρόνιων
φλεγµονωδών νοσηµάτων όπως η ρευµατοειδής
αρθρίτιδα (βλέπε στο κεφάλαιο για την παθογένε-
ση της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας).

Β2. ΥΑ∆Π που ευρίσκονται στις µεµβράνες των
ενδοσωµάτων και µεταβιβάζουν ενδοκυττάριο
σήµα
Το ενδόσωµα είναι διαµέρισµα του ευκαρυωτικού
κυττάρου που οριοθετείται από µεµβράνη του δι-
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ΣΧΗΜΑ 3-16 Α) Υπάρχουν δύο τύποι υποδο-
χέων της ιντερλευκίνης-6 (IL-6): Ο µεµβρανι-
κός και ο διαλυτός υποδοχέας. Και τα δύο εί-
δη του υποδοχέα δεσµεύουν την IL-6. Όταν
συµβεί αυτή η δέσµευση ο υποδοχέας µετακι-
νείται κοντά στην πρωτεPνη gp130, η οποία µε-
ταβιβάζει το σήµα της IL-6 στο εσωτερικό του
κυττάρου. Β) Η σύνδεση της IL-6 στον υποδο-
χέα της είτε είναι µεµβρανικός είτε διαλυτός
φέρει τον υποδοχέα κοντά στην πρωτεPνη
gp130 και το σύµπλεγµα αυτο-διµερίζεται. Η
οδός µεταγωγής σήµατος µέσω του µεµβρανι-
κού υποδοχέα ονοµάζεται «κλασσική» και λαµ-
βάνει χώρα στα κύτταρα που φέρουν µεµβρα-
νικό υποδοχέα, ήτοι στα ηπατοκύτταρα, µονο-
κύτταρα, ουδετερόφιλα καθώς και στα Τ- και
Β- λεµφοκύτταρα. Η οδός µεταγωγής σήµατος
µέσω του διαλυτού υποδοχέα λαµβάνει χώρα
σε όλα τα κύτταρα επειδή η πρωτεPνη gp130
υπάρχει σε όλα τα κύτταρα.



κτύου trans-Golgi (πέραν του Golgi). Το δίκτυο
trans-Golgi είναι η κυριότερη στάση στην πορεία
διαλογής προσφάτως συντεθειµένων πρωτε:νών οι
οποίες ακολούθως θα οδηγηθούν σε διαφορετικούς
κυτταρικούς προορισµούς. Το δίκτυο trans-Golgi
δέχεται επίσης υλικά του εξωκυτταρικού περιβάλ-
λοντος, αλλά και ανακυκλώνει µόρια του ενδοκυττα-
ρικού περιβάλλοντος. Οι TLR 3,7,8 και 9 εκφράζον-
ται στις µεµβράνες των ενδοσωµάτων και αναγνωρί-
ζουν πυρηνικά οξέα, τα οποία κυρίως προέρχονται
από µικρόβια και ιούς παρά από τα κύτταρα του ξε-
νιστή και αυτά τα πυρηνικά οξέα είναι: RNA διπλής
έλικας που προέρχεται από ιούς και συνδέεται στον
TLR3 (Σχήµατα 3-11 και 3-13), µοτίβα CpG που συ-
νήθως υπάρχουν σε προκαρυωτικό DNA, τα οποία
δεσµεύονται στον TLR9, ενώ µόρια RNA µονής έλι-
κας συνδέονται στους TLR8 και DNA µονής ή δι-
πλής έλικας συνδέονται στους TLR9 αντίστοιχα. Αυ-
τά τα τελευταία δεν εκφράζονται αποκλειστικά από
µικρόβια, αλλά οι TLR8 και 9 έχουν µια εξειδίκευση
στα µικροβιακά DNA και RNA κυρίως επειδή τα RNA

και DNA των κυττάρων του ξενιστή δεν οδηγούνται
στα ενδοσώµατα. Εκεί συνήθως οδηγούνται πυρηνι-
κά συστατικά µικροβίων και ιών που έχουν φαγοκυτ-
ταρωθεί. Υπάρχει όµως µια περίπτωση κατά την
οποία DNA του ξενιστή οδηγείται στο ενδόσωµα και
είναι η περίπτωση κατά την οποία το κύτταρο του
ξενιστή πεθαίνει µε απόπτωση και φαγοκυτταρώνε-
ται από τα διπλανά του κύτταρα ή από επαγγελµατι-
κά φαγοκύτταρα. Αυτό το φαινόµενο είναι σηµαντι-
κό για την έναρξη της αυτοανοσίας. Πρέπει τέλος
να γίνει φανερή η πολυπλοκότητα των µηνυµάτων
µετά την ενεργοποίηση των TLR υποδοχέων καθ’
όσον όπως συνάγεται από το Σχήµα 3-13 υπάρχει
σηµαντική συνέργεια των µηνυµάτων που λαµβά-
νονται από τους TLR της κυτταρικής επιφάνειας και
αυτών που λαµβάνονται από τους TLR των ενδοσω-
µάτων και η συνέργεια αυτή εξηγεί την πολυπλοκό-
τητα των κλινικών φαινοτύπων, αλλά και την εξέλιξη
νόσων, όπως πχ την έξαρση ορισµένων αυτοανό-
σων νόσων µετά από λοιµώξεις. Οι TLR που εκφρά-
ζονται στις µεµβράνες των ενδοσωµάτων και οι συν-
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ΣΧΗΜΑ 3-17 Η µεταγωγή σήµατος µέσω του
υποδοχέα της IL-6.
Τόσο ο διαµεµεµβρανικός, όσο και ο διαλυτός
υποδοχέας της IL-6 µεταβιβάζουν µήνυµα στο
κύτταρο, µε τον ίδιο τρόπο. Σύνδεση της IL-6
στον υποδοχέα της διευκολύνει τη φωσφορυ-
λίωση των κινασών JAK [πήραν το όνοµά τους
από τον αρχαίο ρωµα@κό θεό Ιανό (Janus), το
θεό των αρχών και του τέλους, επειδή και οι
κινάσες αυτές όταν φωσφορυλιωθούν, η µία
εκφράζει δραστηριότητα κινάσης, ενώ η άλλη
ρυθµίζει αρνητικά τη δραστηριότητα κινάσης
της πρώτης]. Μετά την φωσφορυλίωση των
JAK κινασών, φωσφορυλιώνεται η κυτταροπλα-
σµατική ουρά της gp130 η οποία επιστρατεύει
τις πρωτεPνες STAT (signal transducer and acti-
vator of transcription) από το κυτταροδιάλυµα,
οι οποίες φωσφορυλιώνονται, διµερίζονται και
εισέρχονται στον πυρήνα όπου συµβάλλουν
στη µεταγραφή πολλών γονιδίων κυτταροκινών,
πρωτε@νών οξείας φάσης και αυξητικών παρα-
γόντων. Ταυτοχρόνως µεταγράφουν και τον
παράγοντα SOCS3 (suppressor of cytokine si-
gnaling), ο οποίος παρεµποδίζει την περαιτέρω
µεταγωγή σήµατος επειδή συνδέεται στην κυτ-
ταροπλασµατική ουρά της πρωτεPνης gp130

και εµποδίζει την σύνδεση και φωσφορυλίωση της STAT (δεξιό άκρο του σχήµατος). Ταυτοχρόνως φωσφορυλιώνεται η πρωτεPνη SHP2 [SH2
(Src Homology-2) Domain-containing Tyrosine Phosphatase, όπου Src προέρχεται από τις λέξεις «Rous sarcoma virus»]. Η SHP2 συνδέει
τον υποδοχέα µε την ακολουθία των κινασών Ras/MAP, αφού προηγουµένως φωσφορυλιωθούν οι παράγοντες GRb2 (Grouth factor receptor
bound protein-2) και Sos (Son of Sevenless, από µεταλλάξεις του αντιστοίχου γονιδίου στη drosophila melanogaster) µε τελικό αποτέλεσµα
την ενεργοποίηση της MAPK (mitogen activated protein kinase), η οποία µε συνδυασµό µε άλλους µεταγραφικούς παράγοντες είναι σηµαντι-
κή ενεργοποίηση της µιτογόνου δραστηριότητας του κυττάρου.



δέτες τους απεικονίζονται στο Σχήµα 3-11 και στον
Πίνακα 3-6.

Συνήθεις καταστάσεις ενεργοποίησης τωνTLR
που εκφράζονται στα φαγοσώµατα από θραύ-
σµατα RNA στον άνθρωπο - Το ηλιακό έγκαυµα

Το ηλιακό έγκαυµα είναι το αποτέλεσµα βλαβών
RNA στα κερατινοκύτταρα υπό την επήρεια της
UVB ακτινοβολίας. Πολλά κερατινοκύτταρα πεθαί-
νουν µε απόπτωση. Τα αυτόλογα κερατινοκύτταρα

που επέζησαν, καθώς και φαγοκύτταρα του δέρµα-
τος φαγοκυτταρώνουν κερατινοκύτταρα που έχουν
πεθάνει µε απόπτωση και το αυτόλογο DNA και
RNA εισέρχεται στα φαγοσώµατα και αναγνωρίζε-
ται από τους εκεί εκφραζόµενους υποδοχείς TLR.
Τότε ενεργοποιούνται οιTLR στα κερατινοκύτταρα
που είναι άθικτα και πυροδοτούν την παραγωγή
TNF-α και IL-6, τα οποία ενεργοποιούν δερµατική
φλεγµονή η οποία και αποτελεί την ιστική έκφραση
του ηλιακού εγκαύµατος. Επί πλέον σύµφωνα µε
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ΣΧΗΜΑ 3-18 Η ιντερλευκίνη-6
(IL-6) είναι απαραίτητη για τη
διαφοροποίηση των Τ-κυττάρων. 
Οι κύριες κατηγορίες Τ-κυττάρων
είναι: 1) Τα CD8+ κύτταρα τα
οποία φονεύουν αυτόλογα κύτταρα
µολυνθέντα µε ιούς, 2) τα
CD4+TH1 τα οποία βοηθούν τα µα-
κροφάγα να φαγοκυτταρώσουν πιο
αποδοτικά υποχρεωτικώς ενδοκυτ-
τάρια παθογόνα, εκκρίνοντας IFN-γ
και TNF, 3) τα CD4+ TH2 τα οποία
βοηθούν τα µακροφάγα να πέψουν
εξωκυττάρια παράσιτα. Η παλιότε-
ρη γνώση ότι αυτά ήσαν τα κύττα-
ρα που βοηθούσαν τα Β-κύτταρα
να παραγάγουν αντισώµατα ήταν
µερικώς λανθασµένη. Το ρόλο αυ-
τό έχουν τα TFH κύτταρα. Τα
CD4+TH2 είναι ειδικά να αναπτύ-
ξουν ανοσία κατά παρασίτων και
αλλεργιογόνων. Στην ουσία αυτά
προµηθεύουν βοήθεια στα Β-κύτ-
ταρα εκκρίνοντας τους τροφικούς
παράγοντες των Β-κυττάρων ήτοι
τις κυτταροκίνες IL-4, IL-5, IL-9 και
IL-13. Το κύριο µόριο επιφανείας
τους είναι το CD40 ligand (συνδέτης του CD40), το οποίο συνδέεται µε το µόριο CD40 στην επιφάνεια των Β-κυττάρων και επάγει την έκπτυξη
κλώνων Β-κυττάρων και την αλλαγή ισοτύπου, 4) Τα Treg (T-regulatory cells) εκκρίνουν τις κυτταροκίνες IL-10 και TGF-β και ασκούν ανασταλτι-
κές δράσεις επί των ενεργοποιηµένων Τ-κυττάρων µε µηχανισµούς όχι καλά γνωστούς, οι οποίο φαίνεται να εξαρτώνται από την διακυτταρική
επαφή. Συµβάλλουν στην ανοσολογική ανοχή, δηλαδή στην αποτροπή ανοσολογικών απαντήσεων εναντίων συγκεκριµένων αντιγόνων. Φαίνεται
ότι για να παραχθούν Treg απαιτείται η πλήρης απουσία IL-6, ενώ η παρουσία της αδρανοποιεί τα Treg. Υπάρχουν διαφόρων τύπων Treg κύτταρα.
5) Τα ΤΗ17 κύτταρα φαίνεται ότι παράγονται αρχικά στις πρώιµες φάσεις λοιµώξεων όταν δενδριτικά κύτταρα που παρουσιάζουν αντιγόνο εκκρί-
νουν IL-6 και TGF-β. Τότε τα CD4+ T κύτταρα που φέρουν τον µεταγραφικό παράγοντα RORγT (RAR-related orphan receptor gamma όπου
RAR=retinoic acid receptor) µετατρέπονται σε TH17 και εκκρίνουν IL-17A, IL-17F, IL-6 αλλά και TNF, ενώ η δράση τους ενισχύεται από IL-23.
Αργότερα στη φάση λοιµώξεως, τα δενδριτικά και κύτταρα και άλλα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα εκκρίνουν κυτταροκίνες που ευνοούν την
ανάπτυξη είτε των TH1 (IFN-γ και IL-12), είτε των TH2 κυττάρων (IL-4) και καταστέλλουν την ανάπτυξη των TH17 κυττάρων. 6), Τα TFH (T follicular-
helper) κύτταρα τα οποία απαιτούν IL-6 και IL-21 και διαθέτουν τον µεταγραφικό παράγοντα Bcl-6 (B-cell lymphoma 6 protein) είναι αυτά που
προµηθεύουν την αναγκαία βοήθεια στα Β- κύτταρα να παραγάγουν αντίσωµα µέσω της IL-21 και ενός µορίου επιφανείας που ονοµάζεται ICOS
(Inducible T-cell COStimulator ή CD278). Ο µεταγραφικός παράγων T-bet (T-box transcription factor expressed in T-cells) ελέγχει την παραγωγή
IFN-γ που καθοδηγεί τον τύπο των CD4+TH1 κυττάρων. Ο µεταγραφικός παράγων GATA 3 είναι ένας από πολλούς µεταγραφικούς παράγοντες
GATA που πήραν το όνοµά τους από την αλληλουχία GATA του DNA την οποία αναγνωρίζουν. Ο GATA 3 ευοδώνει την µετατροπή των αθώων Τ-
κυττάρων σε TH2 κύτταρα. Ο µεταγραφικός παράγων Foxp3 (forkhead box P3) πιθανώς καταλαµβάνει περιοχές του DNA που περιέχουν τους
επαγωγείς γονιδίων κυτταροκινών οι οποίες ευοδώνουν ανοσολογικές απαντήσεις και καταστέλλει τη µεταγραφή αυτών. 



TLR Συνδέτες (µόρια που προσκολλώνται σε κάθε TLR)

TLR-3 Συνδέει διπλή έλικα DNA

TLR-7 Συνδέει ι@κό RNA διπλής έλικας, πλούσιο σε ζεύγη νουκλεοτιδίων γουανίνης-ουρακίλης

TLR-8 Συνδέει ι@κό RNA µονής έλικας

TLR-9 Συνδέει αλληλουχίες µη µεθυλιωµένων δινουκλεοτιδίων κυττοσίνης-γουανίνης, συνδεόµενων µε µια γέφυρα
φωσφορικού ανιόντος (CpG DNA) τα οποία βρίσκονται σε βακτηριακά ή ι@κά γονιδιώµατα, αλλά είναι σπάνια
στο ανθρώπινο γονιδίωµα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-6. Οι υποδοχείς αναγνωρίσεως δοµικών προτύπων παθογόνων, οι οποίοι ευρίσκονται στις µεµβράνες των ενδοσωµάτων
και οι συνδέτες τους

το Σχήµα 3-13 πυροδοτείται και η παραγωγή ιντερ-
φερόνης α και β (type I interferons) η οποία µπορεί,
όπως θα δούµε παρακάτω να εκτρέψει τη φυσιολο-
γική ανοσολογική απάντηση στην κατεύθυνση της
αυτοανοσίας, ιδιαίτερα δε στην κατεύθυνση του
Συστηµατικού Ερυθηµατώδους Λύκου (ΣΕΛ).

Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης Λύκος (ΣΕΛ) σχε-
τίζεται µε υπερέκφραση ιντερφερονών τύπου Ι
(α- και β- ιντερφερόνες) µετά ενεργοποίηση του
TLR7, 8 και 9

Κύτταρα του ξενιστή που έχουν θανατωθεί µε από-
πτωση, όπως πχ τα κύτταρα της κερατίνης στιβά-
δας στο ηλιακό έγκαυµα, φαγοκυτταρώνονται από
πλασµατοκυτταροειδή δενδριτικά κύτταρα και άλ-
λα υγιή κύτταρα και συνδέονται στους TLR υποδο-
χείς (κυρίως TLR7,8,9) που ευρίσκονται στην µεµ-
βράνη των ενδοσωµάτων αυτών των κυττάρων. Η
σηµατοδότηση µέσω αυτών των TLR οδηγεί σε µε-
ταγραφή των γονιδίων των ιντερφερονών-α και –β.
Υπερέκφραση IFN τύπου I (ιντερφερονών –α και –
β) καθώς και των γονιδίων που µεταγράφονται από
αυτές, έχει παρατηρηθεί στο συστηµατικό ερυθη-
µατώδη λύκο (ΣΕΛ), ο οποίος αποτελεί την πρότυ-
πη νόσο από ανοσοσυµπλέγµατα στον άνθρωπο.
Σήµερα γίνεται κατανοητή η αξία αυτού του ευρή-
µατος επειδή κατανοούµε καλύτερα τα µονοπάτια
µεταγωγής σήµατος µετά την ενεργοποίηση των
TLR7,8 και 9, καθώς και των γονιδίων που µετα-
γράφονται µε την βοήθεια των ιντερφερονών. Οι
ιντερφερόνες τύπου Ι καταστέλλουν την έκφραση
του γονιδίου της C-αντιδρώσας πρωτεÀνης (CRP),
για το λόγο αυτό ο ΣΕΛ είναι µια νόσος η οποία
παρά την έντονη φλεγµονώδη απόκριση χαρακτη-
ρίζεται από χαµηλά επίπεδα CRP στον ορό των
πασχόντων, σε αντίθεση µε άλλες φλεγµονώδεις
αυτοάνοσες και µη, καταστάσεις όπως η ρευµατο-
ειδής αρθρίτιδα, οι λοιµώξεις και τα τραύµατα. Τα
κύρια κύτταρα που παράγουν IFN τύπου I είναι τα

πλασµατοκυτταροειδή ∆Κ, τα οποία είναι ελαττω-
µένα στο αίµα των ασθενών µε ΣΕΛ, αλλά διηθούν
το δέρµα. Η διέγερση την οποία δέχονται µπορεί
να είναι ι:κά RNA ή DNA, ή ΜΠΚ, είτε τέλος αυτό-
λογα µόρια RNA ή DNA από αποπεπτοκότα κύττα-
ρα του ξενιστή, τα οποία έχουν φαγοκυτταρωθεί.
Οι IFN τύπου I διεγείρουν την µετατροπή των µο-
νοκυττάρων σε µυελοειδή ∆Κ τα οποία παρουσιά-
ζουν αντιγόνα προερχόµενα από αποπετοκότα
κύτταρα (αποπτωτικά σωµάτια) στα αυτοδραστικά
Τ- και Β- λεµφοκύτταρα, τα οποία έχουν διασωθεί
από το συνδυασµό θετικής και αρνητικής επιλογής
στο θύµο, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση «ανοσο-
λογικής άγνοιας», ήτοι δεν είναι σε θέση να ανα-
γνωρίσουν αντιγόνο µε τα κατάλληλα συνδιεγερτι-
κά µηνύµατα ώστε να διεγερθούν. Η παρουσία
IFNα όµως προµηθεύει τα µυελοειδή δενδριτικά
κύτταρα µε συνδιεγερτικά µόρια ώστε αυτά να πα-
ρουσιάσουν “κατάλληλα” αυτο-αντιγόνα σε αυτο-
δραστικά Τ και Β κύτταρα. Η αναγνώριση αντιγό-
νου υπό των CD4Τ, των CD8T, και των Β λεµφο-
κυττάρων συµβάλλει στην κατάλληλη βοήθεια των
CD4Τ προς τα Β λεµφοκύτταρα, τα οποία εκπτύσ-
σονται σε κλώνους πλασµατοκυττάρων και παρά-
γουν ειδικά αντισώµατα κατά αυτοαντιγόνων. Επί
πλέον τα αυτοδραστικά CD8 T-λεµφοκύτταρα ανα-
γνωρίζουν ίδια αντιγόνα επί αυτολόγων ιστών και
τους καταστρέφουν, προµηθεύοντας στο σύστηµα
καινούργια αυτοαντιγόνα για δηµιουργία καινούρ-
γιων αντισωµάτων. Αυτά τα αντισώµατα (αυτοαντι-
σώµατα) δηµιουργούν εκ νέου ανοσοσυµπλέγµα-
τα, τα οποία φαγοκυτταρώνονται από τα πλασµα-
τοκυτταροειδή ∆Κ, παράγεται εκ νέου IFN-I και δη-
µιουργείται ένας φαύλος κύκλος που οδηγεί σε
ιστική βλάβη, αντιγονική ενεργοποίηση και παρα-
γωγή αυτοαντισωµάτων. Τα ανοσοσυµπλέγµατα
υπερβαίνουν συχνά την ικανότητα καθάρσεώς
τους από τον οργανισµό, συσσωρεύονται στα µι-
κρά αγγεία και ενεργοποιούν το συµπλήρωµα- ένα
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σύστηµα πρωτε:νών του ορού που οδηγεί σε βλά-
βη ιστών και δυσλειτουργία ζωτικών οργάνων,
όπως οι αρθρώσεις, ο εγκέφαλος, οι πνεύµονες η

καρδιά, οι νεφροί, το δέρµα κ.λπ. (Οι µηχανισµοί
ανάπτυξης του ΣΕΛ παρουσιάζονται στο Σχήµα 3-
19 Α-∆)
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ΣΧΗΜΑ 3-19 Μηχανισµός δηµι-
ουργίας αυτοαντισωµάτων στο
Συστηµατικό Ερυθηµατώδη Λύκο
(ΣΕΛ).
Α. ∆ιάφοροι µηχανισµοί ιστικής
βλάβης απελευθερώνουν από τα
βεβλαµµένα κύτταρα LL37 (το αν-
τιµικροβιακό πεπτίδιο καθελισιδί-
νη), αυτόλογο DNA διπλής έλικας,
την πρωτεPνη HMGB1 [High mobi-
lity group box 1 protein, γνωστή
επίσης και ως high-mobility group
protein 1 (HMGB1) και αµφοτερί-
νη], καθώς και αυτόλογες µικρές,
πυρηνικές ριβονουκλεοπρωτεP-
νες. (small, nuclear ribonucleopro-
teins, snRNP). Όλα τα παραπάνω
µόρια είναι µοριακά πρότυπα κιν-
δύνου (ΜΠΚ, ή DAMPs). Το πε-
πτίδιο LL37 δεσµεύει DNA διπλής
έλικας και συνδέεται στους υπο-
δοχείς RAGE (receptor for advan-
ced glycation end products), όπως
επίσης και η πρωτεPνη HMGB1,
και µετακινούνται στο πρώ@µο εν-
δόσωµα, ενώ δεν είναι σαφές
πώς µετακινούνται οι µικρές ριβο-
νουκλεοπρωτεPνες. Β. Τα ΜΠΚ ει-
σέρχονται στο πρώιµο ενδόσωµα
(εκεί δεν υπάρχουν όξινες υδρο-
λάσες και δεν αποδοµούνται τα
µόρια, σε αντίθεση µε το όψιµο
ενδόσωµα), και συνδέονται στους
υποδοχείς TLR7 και 9. Το αποτέ-
λεσµα είναι µια αλληλουχία γεγο-
νότων που περιγράφθηκε αδρά
στα σχήµατα 3-12 και 3-13 και
οδηγούν στην ενεργοποίηση IRF5,
IRF7 (interferon regulatory tran-
scription factor) NF-κΒ και MAP κι-
νασών. Οι µεταγραφικοί αυτοί πα-
ράγοντες συµβάλλουν στην µετα-
γραφή γονιδίων ιντερφερονών
(IFNs), IL-6, TNF καθώς και των
συνδιεγερτικών µορίων CD80
(B7.1), CD86 (B7.2), και CD 40.

Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα



Αυτοφλεγµονώδεις νόσοι που επάγονται από IFN-I
Οι ιντερφερόνες τύπου Ι συνδέονται στους υποδο-
χείς τους που υπάρχουν σε όλα τα κύτταρα. Η σύν-

δεση αυτή πυροδοτεί ενεργοποίηση των κινασών
JAK1 και TYK2 οι οποίες φωσφορυλιώνουν τους
υποδοχείς και στη συνέχεια επιστρατεύουν και φω-
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ΣΧΗΜΑ 3-19 (συνέχεια)
Γ. Οι ιντερφερόνες (κυρίως η IFN-
α) εκκρίνονται κυρίως από τα πλα-
σµατοκυτταροειδή δενδριτικά κύτ-
ταρα τα οποία διεγέρθηκαν ως
ανωτέρω περιγράφτηκε αναγνωρί-
ζοντας τα ΜΠΚ. Η IFN-α δρώντας
στα µυελοειδή δενδριτικά κύτταρα
διεγείρει αυτά τα κύτταρα να εκ-
φράσουν συνδιεγερτικά µόρια
όπως CD80 και CD86 στην επιφά-
νειά τους καθώς και CD40 στην
επιφάνεια των Β-κυττάρων. Έτσι
τα αυτοδραστικά Τ-κύτταρα που
ευρίσκοντο σε κατάσταση «ανοσο-
λογικής άγνοιας» τώρα «βλέπουν
κατάλληλα» τα αυτοαντιγόνα που
περιέχονται µέσα στα ΜΠΚ εφ’
όσον αυτά εκφράζονται µε συνδιε-
γερτικό σήµα (κοιτάξτε το τέλος
του κεφαλαίου 2) και εκπτύσσον-
ται σε κλώνο. Τα CD8 Τ- κύτταρα
αναγνωρίζοντας αντιγόνα σε αυτό-
λογους ιστούς τους καταστρέφουν
και απελευθερώνουν αποπτωτικά
σωµάτια που είναι ΜΠΚ, ώστε το
αρχικό φαινόµενο ενισχύεται. Εξ
άλλου τα TFH βοηθούν τα Β-κύττα-
ρα να παραγάγουν αυτοαντισώµα-
τα, τα οποία σχηµατίζουν ανοσο-
συµπλέγµατα µε τα αυτοαντιγόνα.
∆. Τα ανοσοσυµπλέγµατα εισέρ-
χονται στα πλασµατοκυτταροειδή
δενδριτικά κύτταρα, στα µυελοει-
δή δενδριτικά κύτταρα καθώς και
στα Β-κύτταρα µέσω του υποδο-
χέα FcγRIIA ο οποίος είναι χαµη-
λής συγγένειας υποδοχέας για το
Fc τµήµα των ανοσοσφαιρινών και
υπάρχει στα αιµοπετάλια, αλλά και
στα φαγοκύτταρα. Τότε το αρχικό
φαινόµενο ενισχύεται µε παραγω-
γή αυτοαντισωµάτων, ιστική βλάβη
και σχηµατισµό ανοσοσυµπλεγµά-
των. Όπως θα φανεί στα επόµενα
κεφάλαια όταν η παραγωγή των
ανοσοσυµπλεγµάτων ξεπεράσει
την αποµάκρυνσή τους, τότε εγ-
κλωβίζονται στα τριχοειδή, ενερ-
γοποιούν το σύστηµα του συµπλη-
ρώµατος (Κεφάλαιο 4) και επαυ-
ξάνουν τις βλάβες των ιστών.



σφορυλιώνουν τους µεταγραφικούς παράγοντες
STAT1 και STAT2 οι οποίοι µαζί µε τον IRF9 δηµι-
ουργούν το µεταγραφικό σύµπλεγµα ISGF3 που ει-
σέρχεται στον πυρήνα και επάγει την µεταγραφή
γονιδίων που αποτελούν την απόκριση του κυττά-
ρου στις IFN-I (Σχήµα 3-20). Πολλοί παράγοντες –
προ:όντα απόκρισης των κυττάρων σε IFN-I αποτε-
λούν οι ίδιοι µεταγραφικούς παράγοντες για την
µεταγωγή σήµατος των IFN-I (θετική ενίσχυση σή-
µατος).

Πυρηνικά οξέα DNA και RNA προερχόµενα από
ιούς γίνονται αντιληπτά όχι µόνο από τους αισθη-
τήρες των ενδοσωµάτων (TRLRs 3,7,8 και 9) αλλά
και από κυτταροπλασµατικούς αισθητήρες (πχ τα
µόρια MDA5 και RIG-I της οικογένειας των υποδο-
χέων RLR) οι οποίοι επιστρατεύουν και ενεργοποι-
ούν τον παράγοντα TBK1 (Σχήµα 3-21) που οδηγεί
σε φωσφορυλίωση του IRF3 και παραγωγή IFN-β.
Τα µόρια MDA5 και RIG-I σηµατοδοτούν µέσω της
πρωτεÀνης MAVS (mitochondrial antiviral signaling
protein) – µια µεµβανική πρωτεÀνη των µιτοχον-
δρίων, όλες δε οι ανωτέρω πρωτεÀνες έχουν µια
οµάδα CARD που επιτρέπει οµότυπες αλληλεπι-
δράσεις µεταξύ τους. Το ένζυµο cGAS είναι αισθη-
τήρας ι:κών DNA διπλής έλικας και όταν η cGAS
ενεργοποιείται παράγεται cGAMP και διµερισµός
µιας πρωτεÀνης του ενδοπλασµατικού δικτύου που
ονοµάζεται STING. Η διµερισµένη STING επιστρα-
τεύει και ενεργοποιεί τον TBK1 µε τελικό αποτέλε-
σµα παραγωγή IFN-β. (Τα ακρωνύµια των ονοµα-

σιών των πρωτε:νών εξηγούνται στο υπόµνηµα των
σχηµάτων). Για τη δοµή των υποδοχέων δοµικών
προτύπων κινδύνου όπως είναι τα ι:κά πυρηνικά
οξέα βλέπε στην επόµενη παράγραφο.

Μια µετάλλαξη στο γονίδιο που κωδικοποιεί την
STING οδηγεί σε µεταλλαγµένη πρωτεÀνη η οποία
αυτοδιµερίζεται και οδηγεί σε ανεξέλεγκτη παρα-
γωγή IFN-β. Το κλινικό σύνδροµο που παράγεται
λέγεται νεογνική αγγειοπάθεια συνδεόµενη µε την
STING ή στην αγγλική STING-associated vasculo-
pathy with onset in infancy (SAVI). Η νόσος χαρα-
κτηρίζεται από σοβαρή αγγειοπάθεια από τη γέν-
νηση η δε αγγειοπάθεια προσβάλλει µικρά δερµα-
τικά αγγεία, κυρίως των άκρων και οδηγεί σε γάγ-
γραινα. Επίσης σε ορισµένα άτοµα το σύνδροµο
SAVI οδηγεί σε σοβαρή διάµεση νόσο του πνεύµο-
να.

Τα σύνδροµα Aicardi-Goutiéres (Aicardi-Gou-
ti éres syndromes) οφείλονται σε µεταλλάξεις δια-
φόρων πρωτε:νών που συµµετέχουν στη σηµατο-
δότηση προς παραγωγή ιντερφερονών. ΠρωτεÀνες
µεταλλαγµένες είναι π.χ. η MDA5 καθώς και ορι-
σµένες ενδονουκλεάσες µε αποτέλεσµα συσσώ-
ρευση DNA µονής έλικας και συνεχή ενεργοποίηση
των αισθητήρων DNA που οδηγεί σε ανεξέλεγκτη
παραγωγή IFN-α. Οι ασθενείς εκδηλώνουν υποξεία
εγκεφαλοµυελίτιδα που µιµείται ιογενή λοίµωξη
από τη βρεφική ηλικία και οδηγεί σε αποµυελίνωση
και νευρολογικές διαταραχές. Υπάρχουν υψηλά
επίπεδα IFN-a στο ΕΝΥ στη φάση της κρίσης.
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ΣΧΗΜΑ 3-20 Η οδός µεταγωγής
σήµατος των ιντερφερονών τύπου Ι
(IFN-I), µε παράδειγµα την ιντερφε-
ρόνη α. 
Λεπτοµέρειες στο σχήµα και στο κεί-
µενο.



Γ. ΥΑ∆Π που ευρίσκονται στο κυτταρόπλασµα

Αυτοί οι υποδοχείς διακρίνονται στους RLR (RIG-I-li-
kereceptors, όπου RIG σηµαίνει «Retinoic acid inducib
legene» = RIG) και στους NLR (NOD-likereceptors,
όπου NOD σηµαίνει «Nucleotide Oligomerization Do-

main»). Οι υποδοχείς RLR συνδέουν µόρια που προ-
έρχονται από DNA και RNA ιούς, ενώ οι NLR συνδέ-
ουν µόρια που προέρχονται από βακτήρια. Οι ΥΑ∆Π
του κυτταροπλάσµατος και οι συνδέτες τους παρου-
σιάζονται στον Πίνακα 3-7. Οι υποδοχείς NLR συνί-
στανται από µια κεντρική περιοχή που προσκολλά
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ΣΧΗΜΑ 3-21 Προτεινόµε-
νοι µηχανισµοί διέγερσης
της παραγωγής IFN-I στα
αυτοφλεγµονώδη σύνδροµα. 
Πυρηνικά οξέα DNA και RNA
προερχόµενα από ιούς ή από
βλάβες ιστών, γίνονται αντι-
ληπτά όχι µόνο από τους αι-
σθητήρες των ενδοσωµάτων
(TRLRs 3,7,8 και 9) αλλά και
από κυτταροπλασµατικούς
αισθητήρες (π.χ. τα µόρια
MDA5 και RIG-I της οικογέ-
νειας των υποδοχέων RLR)
οι οποίοι επιστρατεύουν και
ενεργοποιούν τον παράγοντα
TBK1 που οδηγεί σε φωσφο-
ρυλίωση του IRF3 και παρα-
γωγή IFN-β. Τα µόρια MDA5
και RIG-I σηµατοδοτούν µέσω
της πρωτεÀνης MAVS (mito-
chondrial antiviral signaling
protein) – µ ια  µεµβανική
πρωτεÀνη των µιτοχονδρίων,
όλες  δε  οι  ανωτέρω
πρωτεÀνες έχουν µια οµάδα
CARD που επιτρέπει οµότυ-
πες αλληλεπιδράσεις µεταξύ
τους. Το ένζυµο cGAS είναι
αισθητήρας ι@κών DNA δι-
πλής έλικας και όταν η cGAS
ενεργοποιείται παράγεται
cGAMP και διµερισµός µιας

πρωτεÀνης του ενδοπλασµατικού δικτύου που ονοµάζεται STING. Η διµερισµένη STING επιστρατεύει και ενεργοποιεί τον TBK1 µε τελικό
αποτέλεσµα παραγωγή IFN-β. Μια µετάλλαξη στο γονίδιο που κωδικοποιεί την STING οδηγεί σε µεταλλαγµένη πρωτεÀνη η οποία αυτοδιµερί-
ζεται και οδηγεί σε ανεξέλεγκτη παραγωγή IFN-β.Το κλινικό σύνδροµο που παράγεται λέγεται νεογνική αγγειοπάθεια συνδεόµενη µε την
STING ή στην αγγλική STING - associated vasculopathy with onset in infancy (SAVI). 
Συντοµογραφίες: AGS7: Aicardi-Goutières syndrome 7: Η πρωτεÀνη MDA5 είναι αισθητήρας DNA διπλής έλικας που προέρχεται από ιούς.
Μετάλλαξη που αυξάνει τη δραστικότητα αυτής της πρωτεÀνης έχει σαν αποτέλεσµα την υπερπαραγωγή IFN-β. 

Το σύνδροµο PRAAS/CANDLE (proteasome-associated autoinflammatory syndromes/chronic atypical neutrophilic dermatosis with lipody-
strophy and elevated temperature). Είναι σύνδροµο που οφείλεται σε µεταλλάξεις υποµονάδων του πρωτεασώµατος που οδηγούν σε απώλεια
λειτουργικότητας και κυτταρικό stress. Άγνωστο µε ποιό µηχανισµό (πιθανώς όχι πλήρης επεξεργασία των ΜΠΚ) οι µεταλλάξεις αυτές οδη-
γούν σε υπερπαραγωγή IFN-I µε αποτέλεσµα ουδετεροφιλική δερµάτωση, λιποδυστροφία, συγκάµψεις αρθρώσεων και µικροκυτταρική αναι-
µία. Πολλά γονίδια που οφείλονται στις IFNs-I µεταγράφονται ταυτόχρονα και αυτά ονοµάζονται συλλογικά «υπογραφή ιντερφερόνης» (interfe-
ron signatures).

Τα σύνδροµα AGS1–6 (Aicardi-Goutières syndrome 1–6) οφείλονται σε µεταλλάξεις της εξονουκλεάσης TREX1 (three prime repair exonu-
clease 1) και των ριβονουκλεασών RNASEH2A, RNASEH2B, και RNASEH2C ένα ένζυµο µε δραστηριότητα φωσφοSδρολάσης και νουκλεάσης,
καθώς και του ενζύµου ADAR1 (dsRNA-specific adenosine deaminase) και οδηγούν σε υπερπαραγωγή IFN-I.



νουκλεοτίδια, µια καρβοξυτελική περιοχή πλούσια σε
κατάλοιπα λυσίνης και µια αµινοτελική περιοχή που
προσκολλά CARDs (Caspase recruiting domains,
CARDs), ή άλλες πρωτεSνες όπως η πυρίνη. Οι υπο-
δοχείς αυτοί ενεργοποιούνται από σύνδεση µε βακτη-
ριακές πεπτιδογλυκάνες. Οι υποδοχείς NLRπου συν-
δέουν τµήµατα πρωτε:νών οµοιάζοντα µε πυρίνη (py-
rin domains), δηµιουργούν ένα κυτταρικό οργανύλιο
που ονοµάζεται «φλεγµονόσωµα» και τότε οι υποδο-
χείς δεν συµµετέχουν σε µεταγωγή σήµατος αλλά
αποκόπτουν ένα τµήµα της πρωτεSνης της προ-ιντερ-
λευκίνης-1 και της προ-ιντερλευκίνης-18 και συµβάλ-
λουν στην απελευθέρωση στον εξωκυττάριο χώρο
των ώριµων µορίων των κυτταροκινών IL-1β και IL-18.
Η πυρίνη είναι µια πρωτεSνη 781 αµινοξέων, περιέχει
ένα τµήµα που λέγεται «τµήµα επαγωγής θανάτου»
(death domain) και µεταλλάξεις αυτού του τµήµατος
είναι υπεύθυνες για τον οικογενή µεσογειακό πυρετό.
Με τον όρο «death domain» εννοούµε ένα µοτίβο
πρωτε:νικής δοµής ενός τµήµατος πρωτεSνης που χα-
ρακτηρίζεται από µια δέσµη 6 α-ελίκων. Μέρος του
φλεγµονοσώµατος είναι ένα ένζυµο πρωτεόλυσης
των προδρόµων µορίων των IL-1 και IL-18, το δε ένζυ-
µο αυτό ονοµάζεται «κασπάση-1» (caspase-1). Η κα-
σπάση-1 µπορεί να κόψει την πυρίνη και το αµινοτελι-
κό άκρο της τελευταίας ενεργοποιεί τον NF-κB και
συµβάλλει στην µεταγραφή γονιδίων όλων των προ-
φλεγµονοδών κυτταροκινών (Σχήµα 3-22). Η δοµή
των CLR περιλαµβάνει ένα µοτίβο που ονοµάζεται
ITAM (immunoreceptor tyrosine-based activation mo-
tif), µέσω του οποίου ενεργοποιεί µια σειρά κινασών
που έχουν σαν αποτέλεσµα την ενεργοποίηση των
µεταγραφικών παραγόντων AP-1, NF-κB και NFAT
(Nuclear factor of activated T-cells), οι οποίοι οδηγούν
στην µεταγραφή γονιδίων κυτταροκινών φλεγµονής.

Νοσήµατα του ανθρώπου που σχετίζονται µε
ενεργοποίηση του φλεγµονοσώµατος

Μερικά νοσήµατα του ανθρώπου όπως η συστηµα-
τική, νεανική ιδιοπαθής φλεγµονώδης αρθρίτιδα
και η αντίστοιχη νεανική συστηµατική φλεγµονώ-
δης αρθρίτιδα των ενηλίκων γνωστή και ως νόσος
του Still, επάγονται κυρίως από IL-1β και όχι από
TNF-α, είναι δηλαδή νόσοι που οφείλονται σε υπερ-
βολική δραστηριότητα του φλεγµονοσώµατος.
Στην περίπτωση της νόσου του Still δεν είναι γνω-
στός ο παράγοντας ο οποίος διεγείρει το φλεγµο-
νόσωµα NLR. 

Η ουρική αρθρίτιδα οφείλεται σε παρόµοιο µη-
χανισµό. Στην περίπτωση της ουρικής αρθρίτιδας το
φλεγµονόσωµα NLR διεγείρεται από τους κρυστάλ-
λους ουρικού µονονατρίου, όταν αυτοί διαλυτοποι-
ούνται και µετακινούνται εντός των φαγοκυττάρων.
Το αποτέλεσµα είναι πάλι η παραγωγή IL-1β.

Ο οικογενής µεσογειακός πυρετός, µια συγγε-
νής φλεγµονώδης νόσος του ανθρώπου, οφείλεται
σε µεταλλάξεις του γονιδίου MEFV, το οποίο κωδι-
κοποιεί την πρωτεÀνη «πυρίνη», η οποία αναφέρθη-
κε παραπάνω. Οι δράσεις της πυρίνης δεν είναι
καλά γνωστές, αλλά φαίνεται ότι αναστέλλει το έν-
ζυµο «κασπάση-1», το οποίο ενεργοποιεί την πα-
ραγωγή IL-1β. Φαίνεται ότι η µεταλλαγµένη πυρίνη
δεν αναστέλλει αποτελεσµατικά την κασπάση-1 και
συνεπώς δεν αναστέλλει την παραγωγή IL-1β

Οι κρυοπυρινοπάθειες (cryopyrinopathies, ή
CAPS) είναι νοσήµατα που οφείλονται σε µεταλλά-
ξεις του υποδοχέα NLRP3 ο οποίος ονοµάζεται και
κρυοπυρίνη. Τότε ο υποδοχέας είναι συνεχώς
ενεργός,ολιγοµερίζεται και δεσµεύει την πρωτεÀνη
ASC (apoptosis-associated speck-like protein con-
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RLR Συνδέτης

RIG-1 Βραχείες αλληλουχίες dsRNA, 5’τριφωσφορικό dsRNA, από RNA ιούς

MDA5 (melanoma differentiation-associated gene 5) Μακρές αλληλουχίες dsRNA, προερχόµενες από RNA ιούς 

LGP2 (από τους ορούς του «Laboratory of Genetics Άγνωστος συνδέτης. Πιθανώς συνδέει και ενεργοποιεί την πρωτεPνη  
and Physiology») MDA5. Ο  LGP2 προέρχεται από RNA ιούς.

NLR Συνδέτης

NOD1 iE-DAP (g-D-glutamyl-mesodiaminopimelic acid), είναι βακτηριακή 
πεπτιδογλυκάνη

NOD2 MDP (muramyl dipeptide)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-7. Υποδοχείς αναγνωρίσεως δοµικών προτύπων παθογόνων ή/και µοριακών προτύπων κινδύνου, οι οποίοι  ευρίσκονται στο
κυτταρόπλασµα



taining a CARD) (Σχήµα 3-22) σχηµατίζοντας ένα
ενεργό καταλυτικό σύµπλεγµα µε δύο µόρια προ-
κασπάσης-1 τα οποία µε αυτόλυση του συµπλέγ-
µατος παράγουν ενεργό κασπάση-1, η οποία µε τη
σειρά της κόβει την προ-IL1β σε IL-β. Σε αυτές ανή-
κουν: α) η οικογενής ουρτικάρια εκ ψύχους, β) το
Σύνδροµο Muckle-Wells και γ) το χρόνιο βρεφικό
νευρο-δερµατο-αρθρικό σύνδροµο. Όλα µαζί
προσβάλλουν 1-2 άτοµα στο εκατοµµύριο. Με τον
όρο CARD ονοµάζεται µια υποµονάδα πρωτε:νών
του φλεγµονοσώµατος 
• Η οικογενής ουρτικάρια ή αλλιώς το οικογενές
αυτοφλεγµονώδες σύνδροµο εκ ψύχους (cold
inflammatory syndrome) χαρακτηρίζεται από υπο-
τροπιάζοντα, βραχείας διαρκείας αυτοπεριοριζό-
µενα επεισόδια πυρετού, εξανθήµατος και αρ-
θραλγιών, που πυροδοτούνται από έκθεση στο
κρύο. ∆ευτερεύοντα κλινικά σηµεία είναι επιπε-
φυκίτιδα, εφίδρωση, υπνηλία, δίψα.

• Το Σύνδροµο Muckle-Wells χαρακτηρίζεται από
ουρτικάρια, κώφωση, και αµυλοείδωση του νε-
φρού, τα οποία συνοδεύονται από επεισόδια
εξανθήµατος, αρθρίτιδας και φλεγµονής του

οφθαλµού (επισκληρίτιδα, ιριδοκυκλίτιδα). Οδη-
γεί σε αµυλοείδωση στο 25% των περιπτώσεων.

• Το χρόνιο βρεφικό νευρο-δερµατο-αρθρικό σύν-
δροµο χαρακτηρίζεται από εξάνθηµα, σοβαρή
αρθρίτιδα και χρόνια άσηπτη µηνιγγίτιδα. Οδηγεί
σε αµυλοείδωση στο 25% των περιπτώσεων.

Σύνδροµο ενεργοποίησης µακροφάγου σχετιζό-
µενο µε NLRC4 (NLRC4-related macrophage-acti-
vation syndrome, NLRC4-MAS): Οφείλεται σε µε-
ταλλάξεις της υποµονάδας NACHT του NLRC4 και
χαρακτηρίζεται από αυθόρµητη δηµιουργία φλεγ-
µονοσώµατος και παραγωγή κασπάσης-1 µε απο-
τέλεσµα παραγωγή IL-1και IL-18. Κλινικά χαρακτη-
ρίζεται από υποτροπιάζοντες πυρετούς, ηπατίτιδα,
σπληνοµεγαλία και θροµβοφιλία.

Η συστηµατική φλεγµονώδης απάντηση στη
λοίµωξη

Μετά από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο παρόν
κεφάλαιο γίνεται καλύτερα καλύτερα κατανοητή η
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ΣΧΗΜΑ 3-22 Μηχανισµοί παρα-
γωγής IL-1β µετά διέγερση του
NLRP3 φλεγµονοσώµατος. 
Αναγνώριση από την αλληλουχία
LRR (leucine-rich repeat) βακτη-
ριακών συστατικών αλλά και διέ-
γερση από έξοδο καλίου από το
κύτταρο, εξωγενείς ή ενδογενείς
κρυστάλλους, ι@κό DNA, ή µουρα-
µυλ-διπεπτίδιο (ένα συστατικό των
Gram+ και Gram- βακτηρίων, όλα
τα ανωτέρω, πυροδοτούν την επι-
στράτευση της πρωτεÀνης ASC και
της ανενεργού κασπάσης-1 (ca-
spase -1, = cysteine-aspartic pro-
teases, cysteine aspartases ή cy-
steine-dependent aspartate-direc-
ted proteases), δηµιουργώντας
ένα οργανύλιο µέσα στο κύτταρο
που ονοµάζεται «φλεγµονόσωµα».
Το οργανύλιο αυτό έχει ενζυµατική
δραστηριότητα και αποκόπτει ένα
τµήµα του µορίου της ανενεργού
κασπάσης-1 οδηγώντας σε ενεργό
κασπάση-1, η οποία µε τη σειρά

της καταλύει τη υδρόλυση της προ-IL-1 και της προ-ΙL-18 σε ενεργά µόρια IL-1 και IL-18. 
Συντοµογραφίες: NACHT – NAIP (neuronal apoptosis inhibitor protein), PYD – PYRIN domain, NLR σηµαίνει «nucleotide-binding domain, leuci-
ne-rich repeat», ASC = apoptosis-associated speck-like protein, CARD= Caspase recruitment domains, ή Caspase activation and recruitment
domains. LRR=leucine-rich repeat, NLR = nucleotide-binding oligomerization domain-like receptors, ή επί το συντοµότερο, NOD-like receptors
και το το γράµµα P = PYD (pyrin domain)



αντίδραση του οργανισµού στην οξεία φάση της λοί-
µωξης. Το µοντέλο που θα χρησιµοποιηθεί εδώ είναι
η λοίµωξη µε Gram (-) µικροοργανισµούς η οποία
συχνά οδηγεί σε σηπτική καταπληξία (σηπτικό sh-
ock) καθώς και αναπνευστική δυσχέρεια λόγω δια-
ταραχής της µικροκυκλοφορίας και συσσώρευση
υγρών στο διάµεσο χώρο του πνεύµονα.

Ο καταρράκτης των κυτταροκινών στη σηψαιµία
Με χρήση ευαίσθητων ανοσοενζυµικών µεθόδων εί-
ναι δυνατό να µετρηθούν µεταβολές της ποσότητας
των κυτταροκινών στην αρχική φάση µιας Gram (-)
σηψαιµίας. Το ίδιο φαινόµενο αναπαράγεται µετά
από ενδοφλέβια έγχυση LPS σε ένα πειραµατόζωο.
Έτσι διαπιστώθηκαν τα εξής:
• Σε λιγότερο από 1 h µετά από έγχυση LPS αυξά-

νουν δραµατικά οι τιµές του TNF στο πλάσµα.
• 2 h µετά από έγχυση LPS αυξάνουν οι τιµές της

IL-1, και 3 h µετά αυξάνουν οι τιµές της IL-6.
• Αν αντί της LPS ενεθεί TNF παράγονται επίσης

κατά κύµατα IL-1 και IL-6 µε την προηγούµενη
αλληλοδιαδοχή.

• Μετά από χορήγηση LPS τα αντισώµατα κατά
του TNF αποτρέπουν την παραγωγή IL-1 και IL-6.

Από τα παραπάνω ευρήµατα φαίνεται ότι η LPS επά-
γει τη σύνθεση του TNF, ο οποίος επάγει τη σύνθε-
ση IL-1, η οποία επάγει τη σύνθεση της IL-6 (Σχήµα
3-23). Η επίδραση της LPS, όπως και η επίδραση
του TNF ασκούνται επί των µονοπυρήνων φαγοκυτ-
τάρων. Συνεπώς, οι κυτταροκίνες που ευοδώνουν
τους µηχανισµούς της φυσικής ανοσίας είναι αυτές
που παράγονται από τα µονοπύρηνα φαγοκύτταρα.

Απόκριση οξείας φάσεως
Μετά από ιστική βλάβη ή είσοδο µικροβίων, τα κύτ-
ταρα της φυσικής ανοσίας ενεργοποιούνται από τα
µοριακά πρότυπα των παθογόνων, τα οποία «αντι-
λαµβάνονται» µε τους αισθητήρες που ονοµάσαµε
«Υποδοχείς αναγνωρίσεως δοµικών προτύπων παθο-
γόνων». Αποτέλεσµα αυτού είναι η παραγωγή ου-
σιών οι οποίες ευοδώνουν τις εξής διαδικασίες: α)
επιστράτευση των λεµφοκυττάρων στην περιοχή
λοίµωξης ή ιστικής βλάβης, β) αύξηση της φαγοκυτ-
τάρωσης, γ) θανάτωση των φαγοκυτταρωµένων µι-
κροβίων, δ) προετοιµασία και ενεργοποίηση των ει-
δικών ανοσολογικών απαντήσεων αν η λοίµωξη δεν
περιορισθεί µέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα. Τα παρα-
πάνω υποδηλώνουν µία ταχύτατη αλλαγή της οµοι-
οστασίας του οργανισµού κατά την οποία γίνονται
αυξοµειώσεις σε τουλάχιστον 50 πρωτεSνες και ιχνο-
στοιχεία του οργανισµού, (π.χ. η αλβουµίνη ελαττώ-
νεται, η CRP αυξάνεται, το ινοδωγόνο αυξάνεται, οι
πρωτεSνες του συµπληρώµατος αυξάνονται κλπ.).
Αυτή η αλλαγή της οµοιοστασίας ονοµάζεται αντί-
δραση ή απόκριση οξείας φάσεως.

Αύξηση της φαγοκυττάρωσης 
Υπό την επίδραση κυτταροκινών όπως ο TNF-α, που
δρουν µε αυτοκρινή µηχανισµό επάνω στα ίδια τα
φαγοκύτταρα, αυτά αλλάζουν τον κυτταροσκελετό
τους σε τρόπο ώστε να ενθυλακώσουν τα βακτήρια
και να τα κλείσουν σε µικρά κυστίδια που λέγονται
φαγοσώµατα. Για το σκοπό της αρχικής συλλήψεως
των µικροβίων τα φαγοκύτταρα χρησιµοποιούν τέσ-
σερα είδη υποδοχέων: α) τον υποδοχέα για το Fc
τµήµα ανοσοσφαιρίνης (για µικρόβια εναντίον των
οποίων έχει σε παρελθούσα λοίµωξη σχηµατίσει αν-
τισώµατα ο οργανισµός), β) τον υποδοχέα που ανα-
γνωρίζει µαννόζη επάνω στη βακτηριακή επιφάνεια,
γ) την ιντεγκρίνη MAC-1 (διµερές CD11b και CD18),
η οποία αναγνωρίζει µικρόβια που έχουν οψωνινοποι-
ηθεί από τις πρωτεSνες του συµπληρώµατος, δ) τον
υποδοχέα σκουπιδοφάγου ο οποίος είναι µία δοµή
που αναγνωρίζει οξειδωµένες και ακετυλιωµένες λι-
ποπρωτεSνες χαµηλής πυκνότητας σε πρωτεSνη
(LDL) αλλά και πολυάριθµους άλλους συνδέτες. Οι
ίδιοι υποδοχείς έχουν δύο επιπλέον δράσεις: αφ’
ενός συµβάλλουν στην σύντηξη του φαγοσώµατος
µε το λυσόσωµα ώστε τα µικρόβια έρχονται σε επα-
φή µε τα ένζυµα του λυσοσώµατος και πέπτονται
από αυτά σε ένα ενιαίο κυστίδιο που λέγεται φαγο-
λυσόσωµα, και αφ’ ετέρου συµβάλλουν στην παρα-
γωγή ελευθέρων ριζών οι οποίες έχουν πολλαπλά
καταστροφικά αποτελέσµατα επί των µικροβίων. Τα
πολυµορφοπύρηνα διαθέτουν επίσης το σύστηµα
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ΣΧΗΜΑ 3-23 Η αλληλουχία των κυτταροκινών στην οξεία φλεγ-
µονή. Λεπτοµέρειες στο κείµενο.



της µυελοUπεροξειδάσης (δεν υπάρχει στα µακρο-
φάγα) η οποία όπως τονίσθηκε στην αρχή του κεφα-
λαίου συµβάλλει στην παραγωγή υποχλωριώδους
οξέος, το οποίο είναι τοξικό για τα βακτήρια. Το τελι-
κό αποτέλεσµα είναι ο περιορισµός της λοίµωξης και
η γεφύρωση της ιστικής βλάβης. Αν η λοίµωξη δεν
περιορισθεί σε λίγα εικοσιτετράωρα, τότε λαµβάνουν
χώρα οι µηχανισµοί της ειδικής ανοσίας, οπότε µε
την βοήθεια του Τ-λεµφοκυττάρου τα µακροφάγα
φαγοκυτταρώνουν εντονότερα, τα κυτταροπλάσµατά
τους συντήκονται και δηµιουργούνται τα «πολυπύρη-
να γιγαντοκύτταρα» περιβαλλόµενα από πληθώρα Τ-
λεµφοκυττάρων (CD4+ TH1 T-λεµφοκύτταρα φλεγ-
µονής) και τελικώς δηµιουργείται µια δοµή που ονο-
µάζεται «κοκκίωµα» και υποδηλώνει χρόνια λοίµωξη
από υποχρεωτικώς ενδοκυττάρια παράσιτα, όπως οι
µύκητες και τα µυκοβακτήρια. Το πιο γνωστό κοκκίω-
µα είναι το κοκκίωµα της φυµατιώσεως. Το φαινόµε-
νο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό της χρόνιας φλεγ-
µονής για την οποία θα µιλήσουµε στο µεθεπόµενο
κεφάλαιο. Σε αντίθεση µε την οξεία φλεγµονή στην
οποία παίρνουν µέρος τα κοκκιοκύτταρα, στην χρό-
νια φλεγµονή παίρνουν µέρος τα µονοκύτταρα και
τα µακροφάγα, συνεπικουρούµενα από Τ και Β λεµ-
φοκύτταρα, πλασµατοκύτταρα, ηωσινόφιλα, και οι
ινοβλάστες, ενώ µια κυτταροκίνη που παίζει κυ-
ρίαρχο ρόλο είναι ο µετατρεπτικός αυξητικός πα-
ράγων-β (Transforming growth factor β, ή TGF-β).

Η τοπική φλεγµονή των ιστών, το σύνδροµο της
συστηµατικής φλεγµονώδους αποκρίσεως και η
σηπτική καταπληξία είναι τρεις κλινικές εικόνες
που επάγονται µε τους ίδιους µηχανισµούς οι οποί-
οι όµως έχουν διαφορετική εντόπιση στους ιστούς
του ξενιστή και διαφορετική εµβέλεια και ένταση.

Τοπική φλεγµονή

Η βακτηριακή LPS είναι µείγµα θραυσµάτων της
βακτηριακής επιφάνειας των αρνητικών κατά Gram
βακτηρίων. Συνδέεται µε την LBP και το σύµπλεγµα
LPS/LBP συνδέεται µε την πρωτεSνη CD14, η οποία
αλληλεπιδρά µε τον TLR4 και µέσω αυτού διεγείρει
τα µακροφάγα των ιστών, µέσω ενεργοποιήσεως
των µεταγραφικών παραγόντων ΑP-1 και ΝF-κB. Τα
γονίδια που ενεργοποιούνται από αυτούς τους δύο
µεταγραφικούς παράγοντες κωδικοποιούν κυτταρο-
κίνες, χυµοκίνες και τα ένζυµα της αναπνευστικής
έκρηξης µε αποτέλεσµα την ενορχήστρωση της
φλεγµονής. H ακολουθία των γεγονότων για µια
λοίµωξη που διηθεί τοπικά έναν ιστό, είναι η ακό-
λουθη: Τα µακροφάγα του ιστού αναγνωρίζουν το
παθογόνο µε τους ΥΑ∆Π και ενεργοποιούνται προς
παραγωγή TNF-α και IL-1. O TNF-α διεγείρει τα το-

πικά τριχοειδή προς διεύρυνση του αυλού τους και
έκφραση µορίων επιφανείας και χυµοκινών, που
ευοδώνουν την προσκόλληση και τελικώς την διαπί-
δυση των λευκών αιµοσφαιρίων από το αίµα στους
ιστούς. Μέρος των κυτταροκινών αυτών διαχέεται
στην κυκλοφορία και δρά στο ήπαρ (κυρίως η IL-6,
Σχήµα 3-24), πυροδοτώντας την έκφραση πρωτε:-
νών οξείας φάσεως, όπως η CRP, το ινωδογόνο, η
λεκτίνη η συνδέουσα µαννόζη και άλλες, που οψω-
νινοποιούν βακτήρια, δηλαδή τα καθιστούν ευένδο-
τα στην φαγοκυττάρωση από τα µακροφάγα των
ιστών και τα πολυµορφοπύρηνα. Τοπικά στην πε-
ριοχή της βλάβης αναπτύσσεται οίδηµα, ερυθρό-
τητα, θερµότητα και η λοίµωξη περιχαρακώνεται
από τα προστρέχοντα κύτταρα της φυσικής ανο-
σίας ή/και από CD4+ TH1 T-λεµφοκύτταρα φλεγµο-
νής, υπό την προUπόθεση ότι ο χρόνος που µεσο-
λάβησε είναι επαρκής για µετανάστευση δενδριτι-
κών κυττάρων που φέρουν αντιγόνα του λοιµογό-
νου παράγοντα από το σηµείο της εισόδου του λοι-
µογόνου στους λεµφαδένες για αντιγονική παρου-
σίαση στα Τ-λεµφοκύτταρα και διέγερση Τ-λεµφο-
κυτταρικών κλώνων ειδικών για τα αντιγόνα αυτά.

Σύνδροµο της συστηµατικής φλεγµονώδους 
αποκρίσεως (Systemic inflammatory response
syndrome, SIRS) και σηπτική καταπληξία (septic
shock)

Αναπτύσσεται σε ασθενείς µε διάσπαρτη λοίµωξη
από Gram αρνητικά βακτήρια, τα οποία ενεργοποι-
ούν τα κύτταρα της φυσικής ανοσίας (κυρίως τα
πολυµορφοπύρηνα κύτταρα), στην κυκλοφορία.
Όλα τα στοιχεία του SIRS συνίστανται σε αντιδρά-
σεις κυτταροκινών των οποίων η παραγωγή πυρο-
δοτείται από την LPS. Σε ήπια προσβολή το SIRS
συνίσταται σε πολυµορφοπυρήνωση, πυρετό, και
αύξηση παραγόντων οξείας φάσεως στο πλάσµα. Η
πολυµορφοπυρήνωση είναι απόκριση του µυελού
στις κυκλοφορούσες κυτταροκίνες, ιδιαίτερα του
παράγοντα αποικισµού κοκκιοκυττάρων (granulocy-
te colony-stimulating factor, GCSF) και οδηγεί σε
σταδιακή αντικατάσταση των κοκκιοκυττάρων που
απασχολούνται στην φλεγµονή. Αυτός είναι ο λό-
γος που αυξηµένοι αριθµοί πολυµορφοπυρήνων
στην περιφέρεια ίσως (άλλα όχι πάντα) υποδηλώ-
νουν λοίµωξη. Ο πυρετός προκαλείται σαν απόκρι-
ση σε συστατικά που ονοµάζονται «πυρογόνα»,
όπως η LPS, ένα εξωγενές πυρογόνο, η οποία επά-
γει την παραγωγή στα κοκκιοκύτταρα TNF-α και IL-
1, των λεγοµένων «ενδογενών πυρογόνων», τα
οποία αυξάνουν τα ένζυµα (π.χ. κυκλοοξυγενάση-
2), που µετατρέπουν το αραχιδονικό οξύ σε προ-
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σταγλανδίνες. Αυξηµένες σωµατικές θερµοκρασίες
φαίνεται ότι βοηθούν τα αµφίβια να καταπολεµούν
τις λοιµώξεις, αλλά το αν και µε ποιο τρόπο αυτό
συµβαίνει στα θηλαστικά, δεν είναι γνωστό. Πάν-
τως, η αύξηση της θερµοκρασίας µετατοπίζει την
καµπύλη κορεσµού της αιµοσφαιρίνης προς τα δε-
ξιά, δηλαδή συµβάλλει στην απελευθέρωση οξυγό-
νου στους ιστούς (Σχήµα 3-25). Οι παράγοντες
οξείας φάσεως (πρωτεSνες οξείας φάσεως) συντί-
θενται συνήθως στο ήπαρ σαν απόκριση σε κυττα-
ροκίνες της φυσικής ανοσίας. Τρεις από αυτούς, η
C-αντιδρώσα πρωτεSνη (CRP), το ινωδογόνο, και η
πρωτεSνη Α του αµυλοειδούς (serum amyloid pro-
tein, SAA), (οι δύο πρώτοι παράγονται υπό την επί-
δραση της IL-6 και ο τρίτος υπό την επίδραση TNF-
α ή IL-1), είναι χρήσιµοι σε ποικίλα στάδια της φλεγ-
µονώδους αποκρίσεως. Η CRP ενεργοποιεί το συµ-
πλήρωµα και λειτουργεί σαν οψωνίνη, βοηθώντας
στην εύκολη φαγοκυττάρωση βακτηρίων από τα
κοκκιοκύτταρα, το ινωδογόνο αποφράσσει µικρά
τριχοειδή και περιχαρακώνει την λοίµωξη, ενώ η
SAA λειτουργεί ως χυµοκίνη. Η SAA υποκαθιστά
επίσης την απολιποπρωτεSνη Α στις HDL λιποπρω-
τεSνες και τότε αυτές προσλαµβάνονται από τα κοκ-
κιοκύτταρα και όχι από τα ηπατοκύτταρα και αποτε-
λούν πηγές ενέργειας για αυτά.

Τα αυξηµένα ποσά ινωδογόνου στο πλάσµα
συγκολλούν τα ερυθρά αιµοσφαίρια, ώστε αυτά να
σχηµατίζουν κυλίνδρους (rouleaux), οπότε η συνο-
λική τους επιφάνεια µειώνεται σε σχέση µε την αν-
τίστοιχη µάζα τους και καθιζάνουν γρήγορα αν
αφεθούν σε ένα δοκιµαστικό σωλήνα. Στο φαινόµε-

νο αυτό στηρίζεται µια πολύ απλή δοκιµασία ενδει-
κτική, αλλά όχι αποδεικτική για το SIRS, όπως η
αυξηµένη ταχύτητα καθιζήσεως των ερυθρών αιµο-
σφαιρίων. Τα ταχέως καθιζάνοντα ερυθρά αιµο-
σφαίρια δεν προλαµβάνουν να κορέσουν την αιµο-
σφαιρίνη τους µε το οξυγόνο του ατµοσφαιρικού
αέρα και όταν καθιζάνουν είναι σκούρα. Αυτό το
φαινόµενο ονοµάσθηκε από τους αρχαίους Έλλη-
νες «µαύρη χολή» και θεωρήθηκε η αιτία της νό-
σου, ενώ σήµερα γνωρίζουµε ότι είναι αποτέλεσµα
αυτής. Τα κριτήρια για την διάγνωση του SIRS φαί-
νονται στον Πίνακα 3-8.

Όταν η σήψη είναι ραγδαία, τα επίπεδα κυκλο-
φορουσών κυτταροκινών αυξάνονται σηµαντικά και
η µορφή του SIRS αλλάζει. Αναπτύσσεται διάχυτη
ενδαγγειακή πήξη (∆ΕΠ) και πολλά όργανα παύουν
να αιµατώνονται και να οξυγονώνονται επαρκώς,
πράγµα που οδηγεί σε οργανική ανεπάρκεια. Σε
απόκριση στην LPS τα ουδετερόφιλα ενεργοποι-
ούνται εντός των αγγείων και τα προ:όντα τους αρ-
χικώς ενεργοποιούν τα ενδοθηλιακά κύτταρα προς
ένα θροµβογόνο και προφλεγµονώδη φαινότυπο
(π.χ. έκφραση ιστικού παράγοντα και µορίων προ-
σκόλλησης στην επιφάνειά τους), και αργότερα
προξενούν µόνιµη βλάβη στα ενδοθηλιακά κύτταρα
και ευοδώνουν την περαιτέρω ενεργοποίηση της
∆ΕΠ. Οι πνεύµονες και το ήπαρ είναι πολύ ευαί-
σθητοι στην βλάβη που προξενείται από τα ουδετε-
ρόφιλα. Η βλάβη του πνεύµονα συνίσταται σ’ αυτό
που ονοµάζεται «σύνδροµο αναπνευστικής δυσχέ-
ρειας του ενήλικα» και συνίσταται σε έξοδο υγρών
από τον ενδοαγγειακό χώρο στις κυψελίδες. Η
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ΣΧΗΜΑ 3-24 Η IL-6 δρα στο
ήπαρ και διεγείρει την παραγω-
γή πρωτεRνών οξείας φάσεως,
όπως CRP και ινωδογόνο. 
Λεπτοµέρειες στο κείµενο



ηπατική βλάβη οδηγεί σε ανεπάρκεια γλυκονεογέ-
νεσης από το αποθηκευµένο γλυκογόνο, µε αποτέ-
λεσµα να είναι αδύνατη η παραγωγή γλυκόζης. Ο
νεφρός βλάπτεται λόγω ανεπαρκούς διηθήσεως µε
αίµα. Τα καρδιακά µυοκύτταρα και τα λεία µυ:κά
κύτταρα των αγγείων υπερπαράγουν µονοξείδιο

του αζώτου, που προκαλεί αγγειοδιαστολή και µει-
ώνει την πίεση διηθήσεως των εσωτερικών οργά-
νων, οδηγώντας σε κυκλοφοριακή ανεπάρκεια. Η
κλινική τριάδα ∆ΕΠ, υπογλυκαιµία και καρδιοανα-
πνευστική ανεπάρκεια περιγράφεται ως σηπτική
καταπληξία (septic shock).
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ΣΧΗΜΑ 3-25 Το οξυγόνο κατά 98% ευρίσκεται δεσµευµένο στα
ερυθρά αιµοσφαίρια (στην αιµοσφαιρίνη) και κατά 2% ευρίσκεται εν
διαλύσει στο πλάσµα. Η σύνδεση του οξυγόνου στην αιµοσφαιρίνη
εξαρτάται από το PO2 στο αίµα και την συγγένεια της αιµοσφαιρί-
νης στο οξυγόνο. Όπως φαίνεται στο Α η ποσότητα οξυγόνου που
αποδίδεται στους ιστούς σχετίζεται µε την διαφορά των µερικών
πιέσεων του οξυγόνου σε αρτηρίες και φλέβες και αποδίδεται από
την καµπύλη του σχήµατος Α. Σε καταστάσεις οξέωσης ή αυξηµέ-
νης θερµοκρασίας η καµπύλη µετατοπίζεται προς τα δεξιά (Β και
Γ) και το γεγονός αυτό εξασφαλίζει µεγαλύτερη απόδοση οξυγόνου
στους ιστούς.

Εύρηµα Αποτέλεσµα (κλινική ή εργαστηριακή τιµή)

Θερµοκρασία < 36οC, ή >38οC

Καρδιακός ρυθµός >90/min

Ρυθµός αναπνοών, ή PaCO2 >20/min, ή PaCO2 <32mmHg (4.3 kPa)

Λευκά αιµοσφαίρια <4.000/mm3 ή >12.000/ mm3 ή ≥10% άωρα (band forms)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-8. Σύνδροµο συστηµατικής φλεγµονώδους αποκρίσεως (Systemic inflammatory response-SIRS) – ∆ιαγνωστικά κριτήρια



Το σύστηµα του συµπληρώµατος είναι ένας από
τους πρωιµότερους µηχανισµούς της φυσικής ανο-
σίας που ενεργοποιούνται ως απάντηση στη µικρο-
βιακή λοίµωξη. Περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό
(∼30) διαλυτών πρωτε@νών και πρωτε@νών συνδεδε-
µένων στην κυτταρική µεµβράνη, που επιτελούν µία
σειρά από σηµαντικές λειτουργίες, όπως η λύση
κυττάρων και µικροοργανισµών, η οψωνινοποίηση
και η ρύθµιση της φλεγµονώδους και ανοσολογι-
κής απόκρισης. Ο όρος«συµπλήρωµα» προήλθε
από εργασίες του Jules Bordet, λίγο µετά την ανα-
κάλυψη των αντισωµάτων, ο οποίος διαπίστωσε ότι
όταν ορός που περιείχε αντισώµατα κατά συγκεκρι-
µένων βακτηρίων θερµαινόταν στους 56oC έπαυε να
λύει τα βακτήρια, παρ’ ότι τα αντι-βακτηριακά αντι-
σώµατα δεν καταστρέφονταν. Αυτό τον έκανε να πι-
στέψει ότι ένας θερµοευαίσθητος παράγοντας «βοη-
θά» τα αντισώµατα να λύσουν τα βακτήρια και τον
ονόµασε «συµπλήρωµα». Η σύνθεση των παραγόν-
των του συµπληρώµατος γίνεται κατά κύριο λόγο
στο ήπαρ και σε µικρότερο βαθµό στα µακροφάγα
και τους ινοβλάστες. Οι κυκλοφορούσες πρωτεEνες
του συµπληρώµατος παράγονται αρχικά ως ανενερ-
γά πρόδροµα µόρια που αλληλεπιδρούν µεταξύ
τους µε µια καθορισµένη αλληλουχία, κατά τρόπον
ώστε τα προ@όντα της µίας αντίδρασης να κατα-
λύουν ενζυµατικά την επόµενη. Το συµπλήρωµα δεν
ενεργοποιείται στην υγρή φάση, δηλαδή στο πλά-
σµα. Ενεργοποιείται πάντοτε πάνω στις επιφάνει-
ες των παθογόνων τα οποία οψωνινοποιεί, δηλαδή
τα καθιστά ευένδοτα στη φαγοκυττάρωση, ή τα
καταστρέφει τελείως, επιφέροντας λυτική βλάβη
στην µεµβράνη τους. Εναλλακτικά το συµπλήρωµα
ενεργοποιείται πάνω σε µεγαλοµοριακά συµπλέγ-

µατα, όπως είναι τα ανοσοσυµπλέγµατα, τα οποία
µε αυτό τον τρόπο οψωνινοποιούνται επίσης και
φαγοκυτταρώνονται από τα µακροφάγα του σπλη-
νός και του ήπατος. Έχουν περιγραφεί τρεις διαφο-
ρετικοί δρόµοι ενεργοποίησης του συµπληρώµατος:
η κλασική ακολουθία η οποία επάγεται από ορι-
σµένους ισοτύπους αντισωµάτων όταν αυτά συν-
δέονται σε αντιγόνα, η εναλλακτική ακολουθία η
οποία ενεργοποιείται από συστατικά της µεµβρά-
νης των βακτηρίων χωρίς την µεσολάβηση αντισώ-
µατος και η ακολουθία των λεκτινών, η οποία ενερ-
γοποιείται από λεκτίνες του πλάσµατος οι οποίες
συνδέονται σε κατάλοιπα µαννόζης επάνω στις
βακτηριακές επιφάνειες. Σηµείο σύγκλισης των
τριών οδών είναι ο σχηµατισµός του µορίου C3b,
ενώ τελική κοινή τους κατάληξη είναι η δηµιουργία
του µεµβρανολυτικού συµπλέγµατος (MAC = mem-
brane attack complex), που επιφέρει τη λύση των
κυττάρων ή των µικροοργανισµών στην επιφάνεια
των οποίων σχηµατίζεται (Σχήµα 4.1). Κάθε ένα από
τα πρόδροµα µόρια του συµπληρώµατος διασπάται
πρωτεολυτικά σε δύο τουλάχιστον κλάσµατα, εκ των
οποίων το µεγαλύτερο συνήθως χαρακτηρίζεται ως
b και είναι αυτό που έχει την ικανότητα να συνδέεται
στη µεµβράνη και να διασπά ενζυµικά το επόµενο
συστατικό του συµπληρώµατος. Αντίθετα τα µικρό-
τερα κλάσµατα κατά κανόνα χαρακτηρίζονται µε το
γράµµα a και παραµένουν στη διαλυτή φάση, ενι-
σχύοντας την απάντηση φλεγµονής είτε µέσω αύξη-
σης της διαπερατότητας των αγγείων, είτε µέσω της
χηµειοτακτικής τους δράσης. Ως προς την ονοµατο-
λογία των συστατικών του συµπληρώµατος (C1, C2,
C3 κ.λπ.), οι αριθµοί δεν αντανακλούν τη σειρά µε
την οποία αυτά ενεργοποιούνται, αλλά αντιστοιχούν
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στη σειρά µε την οποία ανακαλύφθηκαν. Η εναλλα-
κτική ακολουθία ενεργοποίησης του συµπληρώµα-
τος ονοµάσθηκε έτσι επειδή ανακαλύφθηκε µετά
την κλασσική ακολουθία, αλλά οντογενετικά είναι
αρχαιότερη, επειδή ενεργοποιείται χωρίς την πα-
ρουσία αντισώµατος, δηλαδή ενεργοποιείται αυθόρ-
µητα από την επιφάνεια του παθογόνου όταν αυτή
έλθει σε επαφή µε τις πρωτεEνες του πλάσµατος του
ξενιστή όπως θα εξηγηθεί αµέσως παρακάτω.

ΟΡΙΣΜΟI - ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓIA

Το σύστηµα του συµπληρώµατος είναι ένα σύστηµα
περίπου 30 πρωτε@νών του πλάσµατος που αλληλε-
πιδρούν µεταξύ τους µε µορφή καταρράκτη προκα-
λώντας τη λύση των κυτταρικών µεµβρανών, αλλά
και φλεγµονώδεις αντιδράσεις. Συνεπώς το συµπλή-
ρωµα συµβάλλει στην άµυνα του ξενιστή αλλά και
στη δηµιουργία ιστικών βλαβών µέσω αυτοανόσων
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ΣΧΗΜΑ 4-1 Απεικονίζονται οι ακολουθίες ενεργοποίησης του συµπληρώµατος και τα τελικά τους αποτελέσµατα. 
Α: Η εναλλακτική ακολουθία ξεκινάει από µια αυθόρµητη βραδεία διάσπαση του C3 σε C3b και C3a (1) To C3b συνδέεται οµοιοπολικά στη
µεµβράνη ενός βακτηρίου αν βρεθεί στο άµεσο περιβάλλον βακτήριο. (2) Β: Η κλασσική ακολουθία ξεκινάει από τα ανοσοσυµπλέγµατα. Απει-
κονίζονται αντισώµατα που έχουν αναγνωρίσει αντιγόνο στη µεµβράνη ενός βακτηρίου. Αυτή η αναγνώριση συµβάλλει ώστε τα αντισώµατα να
είναι σταθερά προσκολληµένα και πλησίον το ένα ως προς το άλλο. Τότε υπάρχει πάντα µια πιθανότητα να διέλθει ανάµεσά τους ένα µόριο
C1q το οποίο µε δύο από τις 6 κεφαλές των αλυσίδων δίκην κολλαγόνου που διαθέτει, να συνδεθεί ταυτόχρονα και µε τα δύο πλησίον αντι-
σώµατα (3), η δε διασύνδεση αυτή οδηγεί σε αλλοστερική τροποποίηση και διέγερση του C1q. Το τελικό αποτέλεσµα (που θα συζητηθεί
εκτενώς παρακάτω) είναι ενεργοποίηση του C3 και ο σχηµατισµός του C3b το οποίο επίσης συνδέεται οµοιοπολικά στη µεµβράνη του βακτη-
ρίου. Γ: Η ακολουθία της λεκτίνης συνίσταται στην σύνδεση µορίων γνωστών ως «λεκτίνες» και «φικολίνες» (βλέπε στο κείµενο για λεπτο-
µέρειες ονοµατολογίας) σε κατάλοιπα σακχάρων επάνω στην επιφάνεια των βακτηρίων (4) µε τελικό αποτέλεσµα πάλι την ενεργοποίηση του
συµπληρώµατος και τη διάσπαση του C3 σε C3b και C3a, το δε C3b συνδέεται επίσης στην επιφάνεια του βακτηρίου. Μετά την ενεργοποίηση
του C3 ενεργοποιείται το C5 (5) και ακολούθως η τελική ακολουθία του συµπληρώµατος που οδηγεί σε δηµιουργία µιας σταθερής οπής στην
µεµβράνη του βακτηρίου και είσοδο νερού εντός αυτού µε αποτέλεσµα ωσµωτική λύση του βακτηρίου (6).



µηχανισµών. Έξι πρωτεEνες του πλάσµατος και πέν-
τε µεµβρανικές πρωτεEνες ρυθµίζουν την ενεργοποί-
ηση του συµπληρώµατος.

Για την ενεργοποίηση του συµπληρώµατος η
κλασική και η εναλλακτική ακολουθία καθώς και η
ακολουθία της λεκτίνης είναι τρεις διαφορετικοί
δρόµοι, που οδηγούν στο σχηµατισµό δύο διαφορε-
τικών ενζύµων µε την ίδια δράση, δηλαδή την ενερ-
γοποίηση του τρίτου συστατικού του συµπληρώµα-
τος (C3).

Κοινή (ή τελική) ακολουθία ενεργοποιήσεως του
συµπληρώµατος είναι το σύνολο των αντιδράσεων
των πρωτε@νών του συµπληρώµατος που ακολου-
θούν την ενεργοποίηση τουC3. Αποτέλεσµα της
ενεργοποιήσεως της κοινής ακολουθίας είναι η δη-
µιουργία ενός πολυµοριακού ενζυµικού συµπλέγµα-
τος που προκαλεί λύση των κυτταρικών µεµβρανών.

ΑΚΟΛΟΥΘIEΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Οι αντιδράσεις του συµπληρώµατος λαµβάνουν χώ-
ρα στη στερεά φάση. Συνεπώς τα µόρια του συµ-
πληρώµατος ασκούν την ενζυµική τους δράση όταν
συνδέονται µέσω χηµικών δεσµών στις κυτταρικές
µεµβράνες. Η θέση της αρχικής ενεργοποιήσεως εί-
ναι και η θέση όπου τελικά γίνεται η λύση της κυττα-
ρικής µεµβράνης.

• Η κλασική ακολουθία ενεργοποιείται από
ανοσοσυµπλέγµατα. Είναι ταχεία και αποτελεσµατι-
κή. Το πρώτο συστατικό στη σειρά των αντιδράσε-
ων, το C1q έχει έξι σφαιρικές περιοχές. Όταν τουλά-
χιστον δύο από αυτές συνδεθούν στα Fc τµήµατα
των ανοσοσφαιρινών που συµµετέχουν στα ανοσο-
συµπλέγµατα, το C1q υφίσταται αλλοστερική τρο-
ποποίηση και ενεργοποιεί τα C1r και C1s (Πίνακας
4.1). Τα µόρια C2 και C4 είναι φυσικά υποστρώµατα
του C1s µε αποτέλεσµα να ενεργοποιούνται από αυ-
τό δηµιουργώντας ένα σύµπλεγµα, το C4b2a, που
αποτελεί την κονβερτάση του C3, καταλύοντας τη
διάσπαση του C3 σε C3a και C3b. Το C3b συµµετέ-
χει στην περαιτέρω ενεργοποίηση της κοινής οδού,
ενώ το C3a, µαζί µε το C4b και το C5a αποτελούν
αναφυλοτοξίνες δηλαδή µόρια που διεγείρουν την
αποκοκκίωση σιτευτικών κυττάρων και βασεοφίλων,
αυξάνοντας έτσι τη διαπερατότητα των αγγείων, τη
χάλαση των λείων µυ@κών ινών και το τοπικό οίδηµα.
Ένα σύµπλεγµα C4b2a µπορεί να ενεργοποιήσει ως
και 1000 µόρια C3, το δε ενεργό συστατικό C3b των
µορίων αυτών συνδέεται επίσης στην µεµβράνη του
βακτηρίου πολύ κοντά στο σύµπλεγµα C4b2a, µάλι-
στα δε δηµιουργείται έτσι το σύµπλεγµα C4b2a3b,
το οποίο αποτελεί την κονβερτάση του C5 (Σχήµα
4.2).

• Η εναλλακτική ακολουθία ενεργοποιείται από
πολυσακχαρίτες της επιφάνειας βακτηριδίων και
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Πρωτε?νη ∆οµή/συγκέντρωση στον ορό Λειτουργία

C1q 450 kD, εξαµερές, Συνδέεται στο Fc τµήµα των αντισωµάτων όταν αυτά βρίσκονται πολύ 
75-150 µg/mL κοντά το ένα µε το άλλο, έχοντας συνδεθεί σε αντιγόνα, συνδέεται 

επίσης σε κατιονικές επιφάνειες και σε αποπεπτοκότα κύτταρα

C1r 85kD, διµερές, 50µg/mL Πρωτεάση της σερίνης. ∆ιασπά το C1s ώστε να το µετατρέψει επίσης
σε ενεργό πρωτεάση

C1s 85kD, διµερές, 50µg/mL Πρωτεάση της σερίνης. ∆ιασπά τα C4 και C2

C4 210kD, τριµερές, Το C4b συνδέεται οµοιοπολικά στην επιφάνεια των µικροβίων ή των 
300-600µg/mL κυττάρων στα οποία συνδέεται το αντίσωµα και επί της επιφάνειας αυ-

τής ενεργοποιείται το συµπλήρωµα.
Το C4b συνδέει το C2 για να διασπασθεί από το C1s
Το C4a ενεργοποιεί την φλεγµονή. Είναι αναφυλατοξίνη.

C2 102kD, µονοµερές, 20µg/mL Το C2a είναι πρωτεάση της σερίνης. Είναι το ενεργό ένζυµο των 
κονβερτασών του C3 και του C5 και διασπά τα C3 και C5.

C3 185kD, διµερές, Το C3b συνδέεται στην επιφάνεια των βακτηρίων και τα οψωνινοποιεί. 
1000-1200 µg/mL Επίσης λειτουργεί ως συστατικό της C3 και της C5 κονβερτάσης. 

Το C3a ενεργοποιεί την φλεγµονή, ως αναφυλατοξίνη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-1. Πρωτε?νες της κλασσικής ακολουθίας ενεργοποίησης του συµπληρώµατος



µυκήτων. ∆εν απαιτείται η παρουσία αντισώµατος,
γι’ αυτό και λειτουργεί χωρίς να υπάρχει ανοσολο-
γική µνήµη. Είναι βραδεία και αναποτελεσµατική. Ο
παράγοντας Β, µαζί µε απειροελάχιστες ποσότητες
του C3b, µε την καταλυτική δράση του παράγοντα D
και παρουσία µαγνησίου δηµιουργούν το σύµπλεγ-
µα C3bΒb, το οποίο µε την παρουσία µιας επιπλέον
πρωτεEνης, της προπερδίνης (Ρ), δηµιουργεί το σύµ-
πλεγµα C3bBbP που είναι σταθερό ώστε να λειτουρ-

γεί ως κονβερτάση του C3 (Σχήµα 4.2). Για την
έναρξη ενεργοποιήσεως της εναλλακτικής ακολου-
θίας απαιτούνται ελάχιστα µόρια C3b, τα οποία προ-
έρχονται από µια αυτόµατη, βραδύτατη αυτοενερ-
γοποίηση του C3 χωρίς προηγούµενο ερέθισµα, η
οποία έχει σαν αποτέλεσµα την εξωτερίκευση µιας
θειο-εστερικής οµάδας η οποία ήταν κρυµµένη στο
εσωτερικό του µορίου και µετά την ενεργοποίηση
του C3 (παραγωγή C3b) είναι ελεύθερη προς αλλη-
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ΣΧΗΜΑ 4-2 Απεικονίζεται η αλληλουχία των αντιδράσεων για την ενεργοποίηση του συµπληρώµατος κατά την κλασσική, την εναλλακτι-
κή και την αλληλουχία της λεκτίνης. 
Και οι τρεις ακολουθίες οδηγούν σε δύο συµπλέγµατα µορίων που είναι κονβερτάσες του C3 και ακολούθως σε άλλα δύο συµπλέγµατα µο-
ρίων που είναι κονβερτάσες του C5. Κατά την κλασσική ακολουθία µετά διέγερση του C1q από ανοσοσυµπλέγµατα διεγείρονται τα µόρια C1r
και C1s και διασπούν τους παράγοντες C4 και C2, τα δε τµήµατα C4b και C2a συνδέονται πολύ πλησίον το ένα του άλλου πάνω στην επιφά-
νεια του παθογόνου και δηµιουργούν την κονβερτάση του C3. Κατά την εναλλακτική ακολουθία το παραγόµενο C3b από βραδεία αυθόρµητη
διάσπαση του C3 συνδέεται µε τον παράγοντα Β και σταθεροποιείται πάνω στην επιφάνεια του παθογόνου. Τότε το Β διασπάται από τον πα-
ράγοντα D σε Bb που παραµένει συνδεδεµένο πάνω στο C3b και Ba, που µένει ελεύθερο. Το σύµπλεγµα C3bBb σταθεροποιείται περαιτέρω
πάνω στην επιφάνεια του παθογόνου από την προπερδίνη (παράγοντας P) και συνεπώς το σύµπλεγµα C3bBbP (κατ’ ουσίαν όµως το C3bBb)
είναι επίσης κονβερτάση του C3. Κατά την ακολουθία της λεκτίνης οι πρωτεJνες MASP ενεργοποιούν τα συστατικά C4 και C2 του συµπληρώ-
µατος όπως ακριβώς και οι πρωτεJνες C1r και C1s και κατ’ ακολουθίαν δηµιουργείται το σύµπλεγµα C4bC2a, που είναι κονβερτάση του C3.
Τα συµπλέγµατα C4bC2aC3b της κλασσικής και της ακολουθίας της λεκτίνης καθώς και το σύµπλεγµα C3bC3bBb της εναλλακτικής ακολου-
θίας είναι κονβερτάσες του C5.



λεπίδραση µε άλλες χηµικές οµάδες. Όταν υπάρξει
στο περιβάλλον του C3b βακτηριακή επιφάνεια, το
C3b συνδέεται µε αυτήν καθώς η θειο-εστερική οµά-
δα του C3b συνδέεται µε αµινο- ή υδροξυλ- οµάδες
της λιποπολυσακχαρίδης ή άλλων πρωτε@νών στην
επιφάνεια του βακτηρίου (Σχήµα 4.3). Οι πρωτεEνες
της εναλλακτικής ακολουθίας εµφανίζονται στον Πί-
νακα 4.2.

• Η ακολουθία της λεκτίνης για την ενεργοποί-
ηση του συµπληρώµατος πυροδοτείται από την
σύνδεση πρωτεEνών που κυκλοφορούν στο πλά-
σµα πάνω σε πολυσακχαρίδια της επιφάνειας των
βακτηρίων. Οι πρωτεGνες αυτές ονοµάζονται «λε-

κτίνες» (lectins) και «φικολίνες» (ficolins). Ένα
κλασσικό παράδειγµα λεκτίνης είναι η λεκτίνη η συν-
δέουσα µαννόζη (mannose binding lectin, ή συντο-
µογραφικά MBL). Με τον όρο «λεκτίνες» εννοούµε
πρωτεEνες που συνδέονται µε οµάδες σακχάρων. Ο
όρος «ficolins» είναι στην ουσία ένα ακρωνύµιο των
εξής λέξεων: oligomeric lectins with subunits consi-
sting of both collagen (Col)-like long thin stretches
and fibrinogen (Fi)-like globular domains with lectin
(Lin) activity, που θα µπορούσαν να µεταφραστούν
ως εξής: «Ολιγοµερή ακτίνης µε λεπτά ινίδια κολλα-
γόνου (Col) και σφαιρικές υποµονάδες ινονεκτίνης
(Fi) µε δραστηριότητα λεκτίνης (Lin). ∆ιακρίνονται
τρία είδη ficolin (M-ficolin, L-ficolin, H-ficolin). Τόσο η
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ΣΧΗΜΑ 4-3 Απεικονίζεται
σχηµατικά η τύχη του C3b
που σχηµατίζεται µετά από
αυτόµατη διάσπαση του C3.
Στο C3 υπάρχει µια κρυµµέ-
νη θειο-εστερική οµάδα η
οποία αποκαλύπτεται και εί-
ναι διαθέσιµη για σύνδεση
µε άλλες χηµικές οµάδες.
Όταν υπάρξει στο περιβάλ-
λον του C3b βακτηριακή επι-
φάνεια, το C3b συνδέεται µε
αυτήν καθώς η θειο-εστερι-
κή οµάδα του C3b συνδέεται
µε αµινο- ή υδροξυλ- οµά-
δες της λιποπολυσακχαρί-
δης  ή  άλλων  πρωτεLνών
στην επιφάνεια του βακτηρί-
ου. Αν αυτό δεν συµβεί το
C3b υδρολύεται και καθίστα-
ται ανενεργό.

Πρωτε?νη ∆οµή/συγκέντρωση στον ορό Λειτουργία

C3 Όπως στον Πίνακα 4.1

Παράγοντας B 93kD, µονοµερές, 200µg/mL Το θραύσµα Bb είναι πρωτεάση της σερίνης και το ενεργό ένζυµο της
κονβερτάσης των C3 και C5

Παράγοντας D 25kD, µονοµερές, Πρωτεάση της σερίνης που κυκλοφορεί στο πλάσµα και διασπά τον 
1-2µg/mL παράγοντα B όταν αυτός συνδέεται στο C3b

Προπερδίνη Τέσσερεις υποµονάδες 56kD, Σταθεροποιεί τις κονβερτάσες του C3 (C3bBb) πάνω στις µικροβιακές 
25µg/mL επιφάνειες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-2. Πρωτε?νες της εναλλακτικής ακολουθίας ενεργοποίησης του συµπληρώµατος



MBL όσο και οι ficolins είναι πρωτεEνες που η δοµή
τους µοιάζει µε τη δοµή του κολλαγόνου και ευρί-
σκονται όλες στο πλάσµα εκτός από την M-ficolin η
οποία παράγεται επιτοπίως από ενεργοποιηµένα µα-
κροφάγα (Πίνακας 4.3). Οι αµινοτελικές άκρες των
MBLκαι ficolins µοιάζουν µε κολλαγόνο και οι καρβο-
ξυτελικές άκρες τους είναι αυτές που αναγνωρίζουν
οµάδες σακχάρων και µοιάζουν της µεν MBL µε λε-
κτίνη, της δε ficolin µε πεπτιδικές αλυσίδες ινωδογό-
νου. Τόσο η MBL όσο και οι ficolins µοιάζουν στην
δοµή µε το C1q συστατικό του συµπληρώµατος,
συνδέονται δε µε πρωτεάσες της σερίνης που ονο-
µάζονται πρωτεEνες MASP(επίσης ακρωνύµιο των
λέξεων MBL-associated serine proteases). Υπάρχουν
τρία είδη MASP (MASP1, 2 και 3), είναι δε παρόµοι-
ες µε τις πρωτεEνες C1r και C1s του συµπλέγµατος
C1q του συµπληρώµατος. Οι πρωτεEνες MASP δια-
τάσσονται σε συµπλέγµατα όπως τα C1r και C1s και
ενεργοποιούν τις πρωτεEνες του συµπληρώµατος C4
και C2, όπως ακριβώς και στην κλασσική ακολουθία.

• Τελική ακολουθία ενεργοποίησης του συµ-
πληρώµατος: Το σύµπλεγµα που επιτίθεται στη
µεµβράνη (µεµβρανολυτικό σύµπλεγµα)

Η σύνδεση του C3b στο σύµπλεγµα C4b2a δηµιουρ-
γεί ένα τριµοριακό σύµπλεγµα που αποτελεί την
κονβερτάση του C5. Επίσης σύνδεση ενός δευτέρου

µορίου C3b στο σύµπλεγµα C3bBb έχει το ίδιο απο-
τέλεσµα. Τελικώς δηµιουργείται ένα µεγαλοµοριακό
σύµπλεγµα C5b-8 που µπορεί να λύσει τη µεµβράνη
αλλά το αποτέλεσµα γίνεται περισσότερο σταθερό
µε τη σύνδεση µερικών µορίων C9 (Πίνακας 4.4). Το
C9 είναι οµόλογο ως προς τη σύνθεση των αµινοξέ-
ων προς την πρωτεEνη περφορίνη (perforin από το
perforate, διατρυπώ) η οποία χρησιµοποιείται από τα
κυτταροτοξικά λεµφοκύτταρα για λύση των κυτταρι-
κών µεµβρανών. Το σύµπλεγµα C5b-C9 διαπερνά σε
όλο το πάχος της την κυτταρική µεµβράνη και σχη-
µατίζεται ένας πόρος, το τοίχωµα του οποίου αποτε-
λείται από τα ανωτέρω µόρια (Σχήµα 4.4). Στην έξω
επιφάνεια του τοιχώµατός του το σύµπλεγµα C5b-
C9 συνδέεται στέρεα µέσω υδροφόβων οµάδων µε
τα λιπίδια των µεµβρανών. Επιτρέπει έτσι την είσοδο
νερού µέσα στο κύτταρο προκαλώντας την ωσµωτι-
κή λύση του κυττάρου. 

Πρωτεΐνες ελέγχου της αδόκιµης και συνεχούς
ενεργοποίησης του συµπληρώµατος

Η καταστροφή των κονβερτασών του C3 συµβάλλει
στην επιβράδυνση της ενεργοποιήσεως του συµπλη-
ρώµατος. Η αδρανοποίηση της κονβερτάσης C4b2a
συντελείται µε τους ακόλουθους µηχανισµούς: 1) Η
παρουσία του παράγοντα DAF (decay accelerating
factor ή CD55), µιας πρωτεEνης που συνδέεται µε
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Πρωτε?νη ∆οµή Λειτουργία

Λεκτίνη η συνδέουσα Τριπλή έλικα από αλυσίδες 32kD, η δε τριπλή Συγκολλητίνη, οψονίνη, συνδέει το συµπλήρωµα
µαννόζη (MBL) έλικα σχηµατίζει διµερή εως εξαµερή

M-ficolin (φικολίνη-1) Τριπλή έλικα από αλυσίδες 34kD, η δε Συγκολλητίνη, οψονίνη, συνδέει το συµπλήρωµα
τριπλή έλικα σχηµατίζει τετραµερή

L-ficolin (φικολίνη-2) Τριπλή έλικα από αλυσίδες 34kD, η δε Συγκολλητίνη, οψονίνη, συνδέει το συµπλήρωµα
τριπλή έλικα σχηµατίζει τετραµερή

H-ficolin (φικολίνη-3) Τριπλή έλικα από αλυσίδες 34kD, η δε Συγκολλητίνη, οψονίνη, συνδέει το συµπλήρωµα
τριπλή έλικα σχηµατίζει τετραµερή

MASP1 90kD οµοδιµερές, οµολογία µε C1r/C1s Σχηµατίζει σύµπλεγµα µε την MASP2 και λεκτίνες ή 
φικολίνες και ενεργοποιεί την MASP3

MASP2 110kD οµοδιµερές, οµολογία µε C1r/C1s Σχηµατίζει σύµπλεγµα µε λεκτίνες, ιδιαίτερα την ficolin-3

MASP3 76kD, οµοδιµερές, οµολογία µε C1r/C1s Συνδέεται µε λεκτίνες ή φικολίνες και την MASP1 και 
διασπά το C4.

Σηµείωση: Οι συγκεντρώσεις πλάσµατος των ανωτέρω πρωτεLνών είναι από µη-προσδιορίσιµες (M-ficolin) µέχρι απειροελάχιστες (λίγα
µg/mL) µε εξαίρεση την H-ficolin (6-83 µg/mL)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-3. Πρωτε?νες της ακολουθίας λεκτίνης για την ενεργοποίηση του συµπληρώµατος



γλυκολιπίδια των µεµβρανών και εµποδίζει την προ-
σκόλληση σ’ αυτές του C4b2a και τη συνέχιση των
αντιδράσεων, 2) Η C4BP (C4 binding protein) είναι
πρωτεEνη που δεσµεύει και αδρανοποιεί το C4, 3) Ο
υποδοχέας CR1, µια µεµβρανική γλυκοπρωτεEνη
συνδέει και αδρανοποιεί τα C3b, και C4b. Η αδρανο-
ποίηση της κονβερτάσης C3bBb συντελείται οµοίως
από τους παράγοντες DAF (CD55) καιCR1 καθώς
και από τον παράγοντα Η, µια γλυκοπρωτεEνη, που
λειτουργεί όπως η C4BP της κλασικής ακολουθίας.
Ένας άλλος τρόπος επιβραδύνσεως των αντιδράσε-
ων του συµπληρώµατος είναι η πρωτεολυτική διά-
σπαση του C4b από τον παράγοντα Ι. Συµπαράγον-

τες σ’ αυτή τη δράση του παράγοντα Ι, είναι οι πρω-
τεEνες C4BP, Membrane cofactor rprotein (MCP, ή
CD46) και ο υποδοχέας CR1. Άλλωστε ο υποδοχέας
CR1 συντελεί στη φαγοκυττάρωση κυτταρικών
θραυσµάτων που έχουν επενδυθεί µε C3, καθώς και
ανοσοσυµπλεγµάτων. Συµπαράγοντες του Ι για τη
διάσπαση του C3b είναι η πρωτεEνη MCP, ο υποδο-
χέας CR1. ∆ιάσπαση του C3b, οδηγεί στα θραύσµα-
τα C3d, C3dg, και iC3b (inactive C3b).

∆ύο µεµβρανικές πρωτεEνες, ο παράγων που ευ-
νοεί την αποδόµηση του µεµβρανολυτικού συµπλέγ-
µατος (Decay accelerating factor, DAF, ή CD55) και
ο οµόλογος περιοριστικός παράγων ή όπως αλλιώς
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ΣΧΗΜΑ 4-4 Απεικονίζεται η αλληλουχία των τελικών αντιδράσεων ενεργοποίησης του συµπληρώµατος µετά το σχηµατισµό της κονβερ-
τάσης του C5.
Όπως φαίνεται το σύµπλεγµα C5-C8 εισέρχεται στην λιπιδιακή διπλοστιβάδα και δηµιουργεί µια οπή η οποία όµως δεν είναι αποτελεσµατική
για να επιφέρει λύση του κυττάρου. Η σύνδεση του C8 µε ένα µόριο C9 οδηγεί σε πολυµερισµό του C9 και τελικώς σε δηµιουργία µιας στα-
θερής οπής από πολλά µόρια (περίπου 15) C9 που δηµιουργούν το τοίχωµα της οπής που µαζί µε τα µόρια C5-C8 αποτελούν το MAC (mem-
brane attack complex).

Πρωτε?νη ∆οµή/Συγκέντρωση στον ορό Λειτουργία

C5 190 kD διµερής, 80µg/mL Το C5b αρχίζει την σύνθεση του MAC

C6 110kD µονοµερές, 45µg/mL Συστατικό του MAC. Συνδέει το C5b και δέχεται το C7

C7 100 kD, µονοµερές, 90 µg/mL Συστατικό του MAC. Συνδέει τα C5b και C6 και εισέρχεται στη λιπιδια-
κή µεµβράνη.

C8 155 kD, τριµερές, 60µg/mL Συστατικό του MAC. Συνδέει τα C5b, C6 και C7 και αρχίζει την σύνδεση
µε- και τον πολυµερισµό του- C9

C9 79kD, µονοµερές, 60 µg/mL Συστατικό του MAC. Συνδέει τα C5b, C6, C7 και C8 και πολυµερίζεται
για να σχηµατίσει πόρους στην µεµβράνη

MAC: Membrane attack complex, (µεµβρανολυτικό σύµπλεγµα)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-4. Πρωτε?νες της τελικής ακολουθίας ενεργοποίησης του συµπληρώµατος



λέγεται: µεµβρανικός αναστολέας της αντιδραστι-
κής λύσης (Homologous Restriction Factor, HRF
Membrane Inhibitor of ReactiveLysis, MIRL, CD59)
αντιστρατεύονται τη δράση του τελικού συµπλέγµα-
τος. Αυτές οι πρωτεEνες προστατεύουν τα κύτταρα
του ξενιστή από τη δράση οµολόγων µορίων C5b-C9
όταν αυτά ενεργοποιούνται για την καταστροφή
ενός εισβολέα. Ο Πίνακας 4.5 συνοψίζει τα χαρα-
κτηριστικά των υποδοχέων του C3 συστατικού συµ-
πληρώµατος και το Σχήµα 4.5 τον µηχανισµό δρά-
σης των ρυθµιστικών πρωτε@νών του συµπληρώµα-
τος. 

Γενετική του συµπληρώµατος 

Η προπερδίνη κωδικοποιείται από γονίδιο που κλη-
ρονοµείται κατά τον φυλοσύνδετο χαρακτήρα. Τα
γονίδια των υπολοίπων παραγόντων του συµπληρώ-
µατος κληρονοµούνται κατά τον αυτοσωµατικό υπο-
λειπόµενο χαρακτήρα. Συνεπώς, τα φυσιολογικά
επίπεδα των παραγόντων του συµπληρώµατος εξα-
σφαλίζονται όταν τα δύο άλληλα γονίδια που κωδι-
κοποιούν κάθε παράγοντα λειτουργούν κανονικά. Αν
ένα από τα δύο άλληλα είναι «σιωπηλό γονίδιο» τότε
τα επίπεδα του αντίστοιχου παράγοντα του συµπλη-
ρώµατος ανέρχονται στο µισό των φυσιολογικών. Αν

και τα δύο άλληλα γονίδια είναι «σιωπηλά», τότε
υπάρχει πλήρης ανεπάρκεια του αντίστοιχου παρά-
γοντα. Το C4 κωδικοποιείται από δύο γονίδια, τα
C4A και C4B και συνεπώς για την πλήρη ανεπάρκεια
του C4 απαιτείται η παρουσία «σιωπηλών γονιδίων»
στους δύο άλληλους τόπους του C4A και στους δύο
άλληλους τόπους του C4B. Αυτό είναι σπάνιο, αλλά
µερική ανεπάρκεια του C4 οφειλόµενη σε παρουσία
ενός, δύο ή τριών «σιωπηλών» αλλήλων γονιδίων εί-
ναι πολύ συχνή. Η συχνότερη ανεπάρκεια παράγον-
τα του συµπληρώµατος στον άνθρωπο είναι αυτή
του C2.

Ελλείψεις παραγόντων του συµπληρώµατος
και των ρυθµιστικών πρωτεϊνών του συµπλη-
ρώµατος και η σχέση τους µε την ανθρώπινη
νόσο

Έλλειψη των συστατικών C1q, C2, και C4 προ-
διαθέτει σε ανάπτυξη ΣΕΛ, λόγω ανεπαρκούς
οψωνινοποίησης των ανοσοσυµπλεγµάτων, τα
οποία έτσι δεν αποµακρύνονται εύκολα από τα
µακροφάγα του σπλήνα ή του ήπατος.

Έλλειψη του παράγοντα C3 προδιαθέτει σε
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Υποδοχέας ∆οµή Συνδέτες Κυτταρική κατανοµή Λειτουργίες 

CR1 (CD35) 160-250 kD, C3b>C4b>iC3b Μονοπύρηνα φαγοκύτταρα, Φαγοκυττάρωση
πολλαπλά CCPRs ουδετερόφιλα, Β και Κάθαρση ανοσοσυµπλεγµάτων

Τ-κύτταρα, ερυθρά Αποδιατάσσει τις C3 κονβερτάσες 
αιµοσφαίρια, Θ∆Κ ως συµπαράγοντας στην διάσπαση

του C3b, C4b

CR2 (CD21) 145 kD, πολλαπλά C3d, C3dg>iC3b B-λεµφοκύτταρα, Θ∆Κ, Συνυποδοχέας για την ενεργοποί-
CCPRs επιθήλιο ρινοφάρυγγα ηση του Β-κυττάρου

∆ιοχέτευση των αντιγόνων στα
βλαστικά κέντρα 
Υποδοχέας για τον EBV

CR3 (Mac-1, Ιντεγκρίνη µε iC3b, ICAM, Μονοπύρηνα φαγοκύτταρα, Φαγοκυττάρωση
CD11bCD18) 165kD α αλυσίδα µικροβιακό τοίχωµα ουδετερόφιλα, κύτταρα ΝΚ Προσκόλληση λευκών αιµοσφαιρίων 

και 95 kD β αλυσίδα στο ενδοθήλιο (µέσω ICAM)

CR4 (p150,95, Ιντεγκρίνη µε iC3b Μονοπύρηνα φαγοκύτταρα, Φαγοκυττάρωση και κυτταρική 
CD11cCD18) 150kD α αλυσίδα και ουδετερόφιλα, κύτταρα ΝΚ προσκόλληση.

95 kD β2 αλυσίδα

CCPRs: complement control protein repeat, EBV: Epstein-Barr virus, Θ∆Κ: θυλακιώδη δενδριτικά κύτταρα, ICAM-1: intracellular adhesion
molecule-1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-5. Υποδοχείς  θραυσµάτων του C3 συστατικού του συµπληρώµατος



ανάπτυξη λοιµώξεων από πυογόνα βακτήρια, οι
οποίες συχνά είναι θανατηφόρες, λόγω του κεν-
τρικού ρόλου που παίζει το συστατικό αυτό στην
οψωνινοποίηση των βακτηρίων και στην ευόδωση
των τελικών σταδίων της αλληλουχίας ενεργοποί-
ησης του συµπληρώµατος.

Ελλείψεις Προπερδίνης και παράγοντα D οδη-
γούν σε ευαισθησία σε λοιµώξεις από πυογόνα
βακτήρια.

Ελλείψεις των τελικών συστατικών ενεργοποί-
ησης του συµπληρώµατος, ήτοι από το C5 ως

και το C9 συσχετίζονται µε ευαισθησία σε λοιµώ-
ξεις µε Neisseria meningitides και Neisseria gonor-
rhoeae οδηγώντας σε µηνιγγίτιδα και διάχυτη γο-
νοκοκκική λοίµωξη. 

Έλλειψη της πρωτε=νης C1qINH οδηγεί σε
κληρονοµικό αγγειοοίδηµα λόγω αδιάκοπης πα-
ραγωγής της προκινίνης C2b.

Σε έλλειψη του παράγοντα I τα επίπεδα πλά-
σµατος του C3 εκµηδενίζονται επειδή αυξάνονται
ανεξέλεγκτα τα επίπεδα πλάσµατος της C3 κον-
βερτάσης υγρής φάσης στο πλαίσιο του φυσιολο-
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ΣΧΗΜΑ 4-5 Απεικονίζονται οι µηχανισµοί δράσης µερικών σηµαντικών ρυθµιστικών παραγόντων του συµπληρώµατος οι οποίοι διακό-
πτουν την αδόκιµη ενεργοποίηση αυτού. 
Α: Ο παράγοντας C1qINH (C1q Inhibitor) δεσµεύει τα διµερή C1r και C1s και διακόπτει την περαιτέρω ενεργοποίηση της κλασσικής οδού. Β:
Αποδόµηση ή παρεµπόδιση του σχηµατισµού της κονβερτάσης του C3 τόσο της κλασσικής, όσο και της εναλλακτικής ακολουθίας, επιτυγχά-
νεται από τον παράγοντα DAF (CD55), ο οποίος δεσµεύεται ισχυρά στους παράγοντες C4b και C3b και παρεµποδίζει τη σύνδεση αυτών µε
τους παράγοντες C2a και Bb αντίστοιχα, οπότε διακόπτεται τόσο η κλασσική και η ακολουθία της λεκτίνης, όσο και η εναλλακτική ακολουθία.
Γ: Ο παράγοντας MCP (CR1) συνδέεται µε το C3b επάνω στην µεµβράνη του αυτολόγου κυττάρου (όχι του παθογόνου, επειδή είναι ειδικός
για το είδος) και ευνοεί αδρανοποίηση του C3b από τον παράγοντα Ι. ∆: Το µόριο CD 59 ευρίσκεται όπως τονίστηκε στην επιφάνεια των αυ-
τολόγων κυττάρων (ειναι ειδικό για κάθε ζωLκό είδος) και αναστέλλει την δηµιουργία του συµπλέγµατος MAC στην επιφάνεια των αυτολόγων
κυττάρων. Κατά ανάλογο τρόποη πρωτεJνη S δεσµεύει τον παράγοντα C7 εις τρόπον ώστε να µην δύναται να εισέλθει στην λιπιδιακή κυττα-
ρική µεµβράνη και ο σχηµατισµός του MAC ακυρώνεται.



γικού µηχανισµού αδρανοποίησης. Κλινική συνέ-
πεια είναι η ευαισθησία σε λοιµώξεις από πυογό-
να βακτήρια.

Έλλειψη του παράγοντα H είναι σπάνια και
οδηγεί σε υπερβολική ενεργοποίηση της εναλλα-
κτικής ακολουθίας µε υπερκατανάλωση του C3
και σπειραµατονεφρίτιδα που οφείλεται σε ελλιπή
κάθαρση ανοσοσυµπλεγµάτων, χαρακτηρίζεται δε
από εναπόθεση υποπρο@όντων του συµπληρώµα-
τος στο νεφρικό ιστό.

Έλλειψη των υποδοχέων του συµπληρώµατος
CR3 και CR4 οφείλεται σε σπάνιες µεταλλάξεις
της β αλυσίδας (CD18) που είναι κοινή µεταξύ της
οικογένειας των ιντεγκρινών CD11CD18. Η συγγε-
νής νόσος που αναπτύσσεται επί ελλείψεως των
ανωτέρω παραγόντων ονοµάζεται «ανεπάρκεια
προσκόλλησης των λευκών αιµοσφαιρίων» (βλέπε
Κεφάλαιο 3) και χαρακτηρίζεται από υποτροπιά-
ζουσες πυογόνες λοιµώξεις, λόγω ανεπαρκούς
προσκόλλησης των ουδετεροφίλων σε ενδοθήλια
των αγγείων, ώστε να περάσουν σε περιοχές λοι-
µώξεων στους ιστούς.

Ανεπάρκεια του ενζύµου Phosphatidyl inosi-
tol glycan A (PIGA): Έχει σαν αποτέλεσµα να
απουσιάζει το φωσφολιπίδιο Γλυκοφωσφατιδυλ-
ινοσιτόλη από τις κυτταρικές µεµβράνες λόγω
µη συνθέσεώς του. Το φωσφολιπίδιο αυτό όµως
είναι απαραίτητο για την σταθεροποίηση των πα-
ραγόντων CD55 και CD59 επάνω στις κυτταρικές
µεµβράνες. Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι οι παρά-
γοντες CD55 και CD59 απουσιάζουν από τις κυτ-
ταρικές µεµβράνες και τα ερυθρά αιµοσφαίρια
είναι ευαίσθητα σε ενεργοποίηση του συµπλη-
ρώµατος πάνω στις µεµβράνες τους και αιµόλυ-
ση. Η έλλειψη του CD55 οδηγεί σε αδυναµία
αδρανοποίησης της C3 κονβερτάσης, ενώ η έλ-
λειψη του CD59 οδηγεί σε αδρανοποίηση του
µεµβρανολυτικού συµπλέγµατος. Όπως έχοµε
ήδη µάθει τα ερυθρά αιµοσφαίρια είναι και φο-
ρείς ανοσοσυµπλεγµάτων τα οποία εναποθέτουν
προς καταστροφή στο φαγοκυτταρικό σύστηµα
του σπληνός. Η νόσος που οφείλεται σε ανεπάρ-
κεια του ενζύµου PIGA ονοµάζεται παροξυσµική
νυχτερινή αιµοσφαιρινουρία και το κύριο γνώρι-
σµά της είναι έντονη ενδαγγειακή αιµόλυση. Η
λέξη «νυχτερινή» οφείλεται σε παλιότερες παρα-
τηρήσεις ότι η αιµόλυση προκαλείται κυρίως το
βράδυ όταν λόγω χαµηλότερου αερισµού κατά
τον ύπνο ελαττώνεται ελάχιστα το pH, αλλά πολ-
λοί ερευνητές δεν υποστηρίζουν σήµερα αυτή
την άποψη και ο όρος παραµένει για ιστορικούς
λόγους.

Μετρήσεις παραγόντων του συµπληρώµατος
και κλινική σηµασία

Στην κλινική πράξη µετρείται το ολικό αιµολυτικό
συµπλήρωµα (CH50) και τα επίπεδα C3 και C4
του ορού. Αυξηµένα επίπεδα συµπληρώµατος ευ-
ρίσκονται σε ρευµατοειδή αρθρίτιδα, δερµατο-
µυοσίτιδα, συστηµατικό σκληρόδερµα (οξεία οι-
δηµατώδης φάση), σύνδροµο Reiter, αγκυλοποι-
ητική σπονδυλίτιδα και κροταφική αρτηρίτιδα.
Επειδή τα συστατικά του συµπληρώµατος είναι
πρωτεEνες οξείας φάσεως, ευρίσκονται αυξηµένα
και σε κάθε οξεία φλεγµονή ή ιστική καταστροφή,
όπως οξεία, ιογενής ηπατίτιδα, έµφραγµα µυο-
καρδίου, καρκίνος, φλεγµονώδης νόσος του εντέ-
ρου, σαρκοείδωση, αµυλοείδωση, τυφοειδής πυ-
ρετός, πνευµονιοκοκκική πνευµονία και κύηση.

Ελαττωµένα επίπεδα συµπληρώµατος ανευρί-
σκονται σε κάθε κατάσταση που χαρακτηρίζεται
από κυκλοφορούντα ανοσοσυµπλέγµατα, όπως
συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος, υποξεία βα-
κτηριακή ενδοκαρδίτιδα, οξεία ηπατίτιδα Β, ση-
ψαιµία από αρνητικά κατά Gram µικρόβια, πνευ-
µονιοκοκκική πνευµονία, ιλαρά, ελονοσία, µικτή
ιδιοπαθής κρυοσφαιριναιµία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Οι κύριες λειτουργίες του συµπληρώµατος είναι να
οψωνινοποιήσει βακτήρια και να ευνοήσει την φα-
γοκυττάρωσή τους, να ενεργοποιήσει τη φλεγµονή
µε την επιστράτευση ουδετεροφίλων στην περιοχή
του παθογόνου και να ευοδώσει την λύση των µι-
κροβίων µε την ενεργοποίηση της τελικής οδού που
οδηγεί στην δηµιουργία οπών πάνω στη µεµβράνη
των µικροβίων (Σχήµα 4.6, Α, Β, Γ αντίστοιχα). 

Οψωνινοποίηση: Όπως ήδη τονίσθηκε η ενεργο-
ποίηση του συµπληρώµατος επάνω στην επιφάνεια
του παθογόνου οδηγεί στον σχηµατισµό C3bκαι
iC3b, τα οποία συνδέονται στην επιφάνεια του παθο-
γόνου. Ταυτοχρόνως τα αντισώµατα που έχουν ανα-
γνωρίσει αντιγόνα στην επιφάνεια του παθογόνου
και πυροδότησαν την ενεργοποίηση της κλασσικής
ακολουθίας εξακολουθούν να παραµένουν πάνω
στο παθογόνο. Τα µακροφάγα έχουν υποδοχείς CR1
για το C3b, CR3 το iC3b και υποδοχέα για το Fc
τµήµα της ανοσοσφαιρίνης (Σχήµα 4.6Α). Αυτοί οι
υποδοχείς συµβάλλουν στην ισχυρή σύνδεση του
παθογόνου και φαγοκυττάρωσή του από τα µακρο-
φάγα του σπλήνα. 
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Η οψωνινοποίηση µέσω έσω C3b, iC3b και αν-
τισώµατος είναι εξαιρετικά σηµαντική ιδιαίτερα
για µικρόβια όπως ο πνευµονιόκοκκος που φέ-
ρουν ισχυρή κάψα από πεπτιδογλυκάνη και είναι
δύσκολο να λυθούν µε το σύµπλεγµα MAC. Για
αυτό το λόγο ασθενείς που έχουν απώλεια του
σπλήνα από τραύµα ή από ισχαιµία, καθώς και
ασθενείς µη εµβολιασµένοι για πνευµονιόκοκκο ή
µε έλλειψη του C3 παθαίνουν συχνά θανατηφό-
ρες λοιµώξεις από πνευµονιόκοκκο ή µηνιγγιτιδό-
κοκκο.

Ενίσχυση της φλεγµονής: Τα θραύσµατα C3a,
C4a και C5a προκαλούν οξεία φλεγµονή, µέσω
ενεργοποίησης σιτευτικών κυττάρων, ουδετερο-
φίλων και ενδοθηλιακών κυττάρων. Τα τρία αυτά
συστατικά συνδέονται στα σιτευτικά κύτταρα και
επάγουν αποκοκκίωση αυτών µε συνέπεια την
απελευθέρωση αγγειοδραστικών µεταβιβαστών,
όπως η ισταµίνη (Κεφάλαιο 3). Τα πεπτίδια αυτά

ονοµάζονται επίσης αναφυλατοξίνες επειδή πυ-
ροδοτούν αντιδράσεις χαρακτηριστικές της ανα-
φυλαξίας (βλέπε επόµενα κεφάλαια). Το C5a πυ-
ροδοτεί κίνηση χηµειοταξίας στα ουδετερόφιλα,
ισχυρή προσκόλληση στα ενδοθηλιακά κύτταρα
και σε µεγάλες συγκεντρώσεις ενεργοποίηση της
αναπνευστικής έκρηξης και παραγωγή δραστικών
µορφών οξυγόνου. 

Λύση του µικροβίου: Η λύση τέλος µέσω του
MACείναι απολύτως απαραίτητη για µικρόβια µε λε-
πτή κάψα όπως οι να@σέρειες, όπως ήδη αναφέρθη-
κε. 

Κάθαρση ανοσοσυµπεγµάτων: Κατά την συνεχή
αντιµετώπιση των λοιµώξεων δηµιουργούνται καθη-
µερινά ανοσοσυµπλέγµατα τα οποία αν δεν καθαρ-
θούν και παραµείνουν στην κυκλοφορία δυνατόν να
εγκλωβισθούν σε µικρά τριχοειδή αγγεία. Εκεί συµ-
βαίνει ότι και στην επιφάνεια του βακτηρίου: Τα Fc
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ΣΧΗΜΑ 4-6 Απεικονίζονται οι τρεις κύριες λειτουργίες του συµπληρώµατος. 
Αυτές είναι η φαγοκυττάρωση (Α), η ενίσχυση της φλεγµονής (Β) και η κυτταρική λύση (Γ).



τµήµατα δύο γειτονικών ανοσοσφαιρινών δυνατόν
να συνδεθούν µε ένα µόριο C1q και να αρχίσει η
ενεργοποίηση του συµπληρώµατος µε τελική κατά-
ληξη την βλάβη του ιστού του ξενιστή. Το συµπλή-
ρωµα συµβάλλει ώστε πριν τα ανοσοσυµπλέγµατα
φθάσουν στα µικρά τριχοειδή να ενεργοποιηθεί πά-
νω στην επιφάνεια των ανοσοσυµπλεγµάτων και να
συµβάλλει στην φαγοκυττάρωσή τους όπως δείχνε-
ται και για τα βακτήρια στο Σχήµα 4.6Α. Η κάθαρση
των ανοσοσυµπλεγµάτων είναι περισσότερο αποδο-
τική αν τα φαγοκύτταρα του σπληνός και του ήπα-
τος έχουν ισχυρότερη συγγένεια προς τα ανοσο-
συµπλέγµατα και αυτό επιτυγχάνεται όταν τα φαγο-
κύτταρα δεσµεύσουν τα ανοσοσυµπλέγµατα µε δύο
συνδέτες: Τον υποδοχέα για το Fc τµήµα της ανο-
σοσφαιρίνης και τον υποδοχέα για το C3b.

Βλαπτική δράση του συµπληρώµατος

Όπως ήδη αναφέρθηκε το συµπλήρωµα µπορεί
να ενεργοποιηθεί πάνω στα ερυθρά αιµοσφαίρια
του ατόµου όταν δεν υπάρχουν οι ρυθµιστικές
πρωτεEνες όπως οι CD55 και CD59 κατά την νόσο
«νυχτερινή παροξυσµική αιµοσφαιρινουρία»

Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ)
είναι η πρότυπη νόσος από ανοσοσυµπλέγµατα
στον άνθρωπο. Τα ανοσοσυµπλέγµατα δηµιουρ-
γούνται είτε in situ στους διάφορους ιστούς, είτε
µεταφέρονται ως διαλυτά ανοσοσυµπλέγµατα σε
µικρά τριχοειδή αγγεία, οπότε εγκλωβίζονται εκεί
και δηµιουργούνται συνθήκες για την ενεργοποί-
ηση του συµπληρώµατος ως εάν τα αντισώµατα
είχαν ακινητοποιηθεί πάνω στην επιφάνεια ενός
βακτηρίου. Το φαινόµενο αυτό της ενεργοποί-
ησης του συµπληρώµατος στα µικρά αγγεία απει-
κονίζεται στο Σχήµα 4.7. ΠροVποθέσεις για την
διαλυτότητα των ανοσοσυµπλεγµάτων είναι η δη-
µιουργία τους σε περίσσεια αντιγόνου, το φορτίο

του αντιγόνου, το µέγεθος του αντιγόνου, η τάξη
του αντισώµατος και η ικανότητα του µονοπυρηνι-
κού φαγοκυτταρικού συστήµατος και των υποδο-
χέων του να συνδέσει πληθώρα ανοσοσυµπλεγ-
µάτων. Στο ΣΕΛ τα ανοσοσυµπλέγµατα δηµιουρ-
γούνται από αυτοαντισώµατα που αναγνωρίζουν
αυτοαντιγόνα σε συνθήκες περίσσειας αντιγόνου,
δεν φαγοκυτταρώνονται και εγκλωβίζονται στα µι-
κρά τριχοειδή µε αποτέλεσµα ενεργοποίηση του
συµπληρώµατος και ιστική βλάβη.
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ΣΧΗΜΑ 4-7 Απεικονίζεται η ενεργοποίηση του συµπληρώµατος
στα µικρά αγγεία στον ΣΕΛ. 
∆είχνονται µόνο τα αρχικά στάδια ενεργοποίησης και δεν απεικονί-
ζονται τα θραύσµατα C3a και C5a τα οποία ενισχύουν περαιτέρω
την φλεγµονή.



H ειδική ανοσία ωριµάζει και προσαρµόζεται µετά
τη γέννηση µε βάση την έκθεση στο αντιγόνο, για
το λόγο αυτό στην αγγλική ονοµάζεται «adaptive
immunity» ή στην Ελληνική «ανοσία εκ προσαρµο-
γής». Η ειδική ανοσολογική απόκριση αναπτύσσε-
ται φυσιολογικά όταν ο οργανισµός εκτεθεί σε ξέ-
να αντιγόνα. Η διαδικασία αυτή λέγεται ανοσοποί-
ηση και η µορφή αυτής της ανοσίας λέγεται ενερ-
γός ανοσία. Ειδική ανοσολογική απάντηση επιτυγ-
χάνεται επίσης µεταφέροντας κύτταρα ή ορό ενός
ατόµου µε ενεργό ανοσία σε ένα άλλο άτοµο. Το
δεύτερο άτοµο ανοσοποιείται έτσι κατά ενός δεδο-
µένου αντιγόνου, χωρίς να εκτεθεί σ' αυτό. Η µορ-
φή αυτή λέγεται παθητική ανοσία. Η παθητική ανο-
σοποίηση ενός ατόµου είναι πολύ χρήσιµη µέθο-
δος αντιµετώπισης αντιγόνων, που είναι δυνητικά
επικίνδυνα για τη ζωή του ατόµου. Τέτοια αντιγόνα
περιέχονται π.χ. στα δηλητήρια φιδιών.

Η ειδική ανοσία χωρίζεται κλασικά σε δύο µορφές
ανάλογα µε τα συστατικά του ανοσολογικού συστή-
µατος που επιτελούν την ανοσολογική απόκριση.
α) Η χυµική ανοσία µεταφέρεται σε µη ανοσοποι-

ηµένα άτοµα από πλάσµα ή ορό του αίµατος ("χυ-
µούς") ατόµων µε ενεργό ανοσία. Η χυµική ανο-
σία επιτελείται από µόρια υπεύθυνα για την ειδική
αναγνώριση και καταστροφή των αντιγόνων. Τα
µόρια αυτά είναι τα αντισώµατα.

β) Η κυτταρική ανοσία µεταφέρεται σε µη ανοσοποι-
ηµένα άτοµα µε κύτταρα ατόµων, που έχουν απο-
κτήσει ειδική ανοσία, αλλά όχι µε τον ορό του αί-
µατος. Τα κύτταρα αυτά είναι υπεύθυνα για την
ειδική ανοσολογική αναγνώριση των αντιγόνων
και είναι τα Τ-λεµφοκύτταρα.

ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ

Είναι τα κύτταρα που αναγνωρίζουν µε ειδικούς
υποδοχείς τα αντιγόνα και διεγείρονται από αυτά.
Αυτά είναι το Β- και το Τ-λεµφοκύτταρο, ενώ επικου-
ρικό ρόλο παίζουν τα δενδριτικά κύτταρα και τα µα-
κροφάγα (Πίνακας 1-1). Στο κοινό µικροσκόπιο τα Β-
και τα Τ-λεµφοκύτταρα µοιάζουν µορφολογικά. Η
χρήση µονοκλωνικών αντισωµάτων βοήθησε στην
ταυτοποίηση και το φαινοτυπικό χαρακτηρισµό των
λεµφοκυττάρων του ανθρώπου, ανιχνεύοντας ειδικά
µόρια επιφανείας στη µεµβράνη τους. Το σύνολο
των µορίων αυτών αποτελεί τον φαινότυπο του κυτ-
τάρου. 

Η ποικιλία των χυµικών ανοσολογικών 
απαντήσεων

Αν τα αντισώµατα που κυκλοφορούν στον οργανι-
σµό τα διαχωρίσουµε µε βάση την αντιγονική τους
ειδικότητα, υπάρχουν περίπου 1011 διαφορετικά µό-
ρια αντισωµάτων. Κάθε Β-κύτταρο παράγει ανοσο-
σφαιρίνες µίας και της αυτής ειδικότητας, δηλαδή
όταν ένα Β-κύτταρο παράγει αντι-Α αντισώµατα κα-
τά του αντιγόνου Α, δεν µπορεί αργότερα να παρα-
γάγει αντι-Β αντισώµατα κατά του αντιγόνου Β. Συ-
νεπώς έχουµε περίπου 1011 διαφορετικούς κλώνους
Β-λεµφοκυττάρων, καθένας από τους οποίους πα-
ράγει αντίσωµα µιας και της αυτής ειδικότητας. Με
τον όρο "κλώνος" εννοούµε ένα σύνολο κυττάρων µε
ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, που προέρχονται
από κοινό πρόγονο. Αρχικά οι ανοσολόγοι υπέθεσαν
ότι για κάθε διαφορετικό αντίσωµα υπάρχει και δια-
φορετικό γονίδιο στο γονιδίωµα, δηλαδή ότι δήθεν
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διαθέτουµε 1011 διαφορετικά γονίδια ανοσοσφαιρι-
νών. Όµως όταν τα γονίδια που κωδικοποιούν ανο-
σοσφαιρίνες κλωνοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι το
τεράστιο ρεπερτόριο ειδικοτήτων των ανοσοσφαιρι-
νών προέρχεται από ένα σχετικά µικρό αριθµό γονι-
δίων. Κάθε γονίδιο κωδικοποιεί ένα µέρος του µορί-
ου της ανοσοσφαιρίνης και συνεπώς συνδυασµοί τέ-
τοιων γονιδίων καθ' όλους τους δυνατούς τρόπους,
που συµβαίνουν µε αναδιάταξη του DNA, δηµιουρ-
γούν µια µεγάλη ποικιλία µεγαλυτέρων γονιδίων,
που κωδικοποιούν ολόκληρα µόρια ανοσοσφαιρίνης.

Αντισώµατα και Αντιγόνα - Πρώτες έννοιες και
ορισµοί

Από τα πρόδροµα κύτταρα της λεµφικής σειράς πα-
ράγονται τα κύτταρα που ωριµάζουν επί τόπου στο
µυελό και µεταναστεύουν στην κυκλοφορία, τα
οποία λέγονται Β-λεµφοκύτταρα, και τα κύτταρα
που µεταναστεύουν στο θύµο, ωριµάζουν εκεί και
µετατρέπονται σε ώριµα Τ-λεµφοκύτταρα. Ο σκοπός
των Β-λεµφοκυττάρων είναι η παραγωγή αντισωµά-
των (δηλαδή ανοσοσφαιρινών). Οι αρχικές έννοιες
που αφορούν τη δοµή των αντισωµάτων δόθηκαν
ήδη στο Κεφάλαιο 1. Για την δηµιουργία µιας αλυσί-
δας ανοσοσφαιρίνης ανασυνδυάζονται πολλά γονι-
διακά τµήµατα µε τη βοήθεια ενζύµων που αναδια-
τάσσουν τµήµατα του σπερµατικού (βλαστικού ή
germline) DNA. «Αναδιατάσσω» σηµαίνει «φέρνω
κοντά αποµεµακρυσµένα τµήµατα του γονιδιώµα-
τος, ώστε αυτά να συνενωθούν και να αποτελέσουν
ενιαίο γονίδιο, δηλαδή να µεταγραφούν µαζί, δίνον-
τας ένα ενιαίο προKόν». Έτσι από ένα αρχικά περιο-
ρισµένο αριθµό γονιδιακών τµηµάτων παράγονται
ανοσοσφαιρίνες µε πάνω από 1011 διαφορετικές ει-
δικότητες. Κάθε Β-λεµφοκύτταρο παράγει µόρια
ανοσοσφαιρίνης µίας και της αυτής ειδικότητας.
Μπορεί το κύτταρο να αλλάζει ισοτύπους ανοσο-
σφαιρίνης, δηλαδή ενώ αρχικά έχει IgM ακολούθως
να παράγει IgG, αλλά και οι δύο ισότυποι θα έχουν
κάτι κοινό: την ειδικότητα για το ίδιο αντιγόνο. Αυτό
συµβαίνει επειδή το µόριο ανοσοσφαιρίνης δεν προ-
έρχεται από την αντιγραφή ενός µόνο γονιδίου, αλ-
λά από πολλά τµήµατα γονιδίων που στο σπερµατι-
κό DNA απέχουν πολύ µεταξύ τους και αναδιατάσ-
σονται µε τη βοήθεια ενζύµων. Για να παραµείνει η
ειδικότητα για αντιγόνο ανέπαφη σε ένα Β-λεµφο-
κύτταρο και τους απογόνους του θα πρέπει οι αµι-
νοτελικές περιοχές τόσο των βαριών όσο και των
ελαφρών αλυσίδων που είναι και οι αντιγονοειδικές
περιοχές της ανοσοσφαιρίνης, να αναδιαταχθούν
µόνο µία φορά ενώ τα γονιδιακά τµήµατα που κωδι-
κοποιούν το υπόλοιπο µόριο ανοσοσφαιρίνης ανα-

διατάσσονται περισσότερες φορές. Τα πρώιµα Β-
λεµφοκύτταρα στο µυελό των οστών δεν έχουν αρ-
χικά ανοσοσφαιρίνες στην επιφάνειά τους, τα άωρα
Β-λεµφοκύτταρα επίσης στον µυελό έχουν µόνον
IgM και ακολούθως καθώς περνούν στην περιφέρεια
αποκτούν IgM και IgD ανοσοσφαιρίνες επιφανείας
στην φάση πλέον του ωρίµου Β-λεµφοκυττάρου.
Μετά από αντιγονικό ερεθισµό και υπό κατάλληλες
συνθήκες που εξασφαλίζονται στο λεµφαδένα, τα Β-
λεµφοκύτταρα µε την βοήθεια των Τ-λεµφοκυττά-
ρων θα κάνουν στροφή ισοτύπου (ή αλλαγή ισοτύ-
που) και θα αντικαταστήσουν την IgM µε IgG ανοσο-
σφαιρίνη επιφανείας.

ΤΟ Β ΚΥΤΤΑΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ

Το Β-κύτταρο επεξεργάζεται αντιγόνα τα οποία συλ-
λαµβάνει µε τον υποδοχέα επιφανείας του και πα-
ρουσιάζει αντιγονικά πεπτίδια στα T κύτταρα. Με τη
βοήθεια των T κυττάρων ωριµάζει σε πλασµατοκύτ-
ταρο και παράγει ανοσοσφαιρίνες ειδικές για το αν-
τιγόνο που είχε αρχικά αναγνωρίσει.

Η δοµή του µορίου του αντισώµατος και των
γονιδίων ανοσοσφαιρίνης

Η βασική δοµή όλων των ανοσοσφαιρινών αποτελεί-
ται από δύο βαριές (Heavy, H) και δύο ελαφρές (Li-
ght, L) αλυσίδες (Σχήµα 5-1). Οι βαριές αλυσίδες εί-
ναι 5 διαφορετικών τύπων (α, µ, γ, δ, ε), ενώ οι ελα-
φρές αλυσίδες είναι 2 τύπων. Ο ισότυπος µιας ανο-
σοσφαιρίνης χαρακτηρίζεται από τον τύπο της βα-
ριάς αλυσίδας της ανοσοσφαιρίνης. Έτσι, οι ανοσο-
σφαιρίνες που φέρουν τη βαριά αλυσίδα α ονοµά-
ζονται IgA, την αλυσίδα γ, IgG, την αλυσίδα µ IgM,
την αλυσίδα δ IgD και την αλυσίδα ε IgE. Οι ανοσο-
σφαιρίνες IgG ταξινοµούνται στις υποτάξεις IgG1,
IgG2, IgG3 και IgG4, ενώ ο ισότυπος IgA έχει δύο
υποτάξεις, την IgΑ1 και την IgΑ2. Τα κυριότερα χηµι-
κά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των ανοσοσφαι-
ρινών παρατίθενται στον Πίνακα 5-1. Οι 4 αλυσίδες
των ανοσοσφαιρινών, συνδέονται οµοιοπολικά µετα-
ξύ τους µε δισουλφιδικούς δεσµούς (Σχήµα 5-1).
Κάθε ελαφρά αλυσίδα αποτελείται από µία σταθερή
(Constant, C) περιοχή (CL) και µια µεταβλητή (Varia-
ble, V) περιοχή (VL), ενώ κάθε βαριά αλυσίδα αποτε-
λείται από µία µεταβλητή (VH) και 3-4 σταθερές πε-
ριοχές (CH). Η έννοια των περιοχών V και C προέκυ-
ψε εδώ και 50 χρόνια όταν η ανάλυση αλληλουχίας
ποικίλλων αντισωµάτων έδειχνε ότι πολλά αντισώµα-
τα διέφεραν µεταξύ τους ως προς τις αµινοτελικές
περιοχές [οι οποίες γνωρίζουµε σήµερα ότι αναγνω-
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ρίζουν αντιγόνο και καλούνται µεταβλητές περιοχές,
variable (V)] αλλά δεν διέφεραν σχεδόν καθόλου ως
προς τις καρβοξυτελικές περιοχές [που γνωρίζουµε
σήµερα ότι είναι οι σταθερές περιοχές, constant
(C)]. Έτσι δηµιουργήθηκε η εντύπωση ότι τουλάχι-
στον δύο γονίδια ένα C και ένα V πρέπει να συνδυά-
ζονται στο επίπεδο του DNA ή RNA, για να δηµιουρ-

γείται το γονίδιο ενός µορίου ανοσοσφαιρίνης. Στη
συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν δείκτες των σταθερών
περιοχών και δείκτες των µεταβλητών περιοχών στο
επίπεδο του DNA και διαπιστώθηκε ότι σε κύτταρα
οποιασδήποτε άλλης προέλευσης εκτός από τα Β-
κύτταρα, αυτές οι περιοχές απείχαν πολύ µεταξύ
τους. Αυτό σήµαινε ότι κατά την ωρίµανση και δια-
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ΣΧΗΜΑ 5-1 Οι µακρές αλυ-
σίδες των ανοσοσφαιρινών
διαφέρουν από τον ένα ισό-
τυπο στον άλλον σε µήκος
και αριθµό δισουλφιδικών
δεσµών. 
Οι δισουλφιδικοί δεσµοί κάµ-
πτουν την µακρά και βραχεία
αλυσίδα όπως φαίνεται στο
σχήµα. Τα αµινοτελικά άκρα
της βραχείας και της µακράς
αλυσίδας σχηµατίζουν την
περιοχή συνδέσεως του αντι-
γόνου. Στο κάτω τµήµα της
εικόνας συγκρίνεται η δοµή
της ανοσοσφαιρίνης µε αυτή
του T κυτταρικού υποδοχέα,
καθώς και µε το MHC-I, τον
CD4 συνυποδοχέα, το συν-
διεγερτικό µόριο CD28 και το
ICAM-1 µόριο προσκόλλησης
(Βλέπε κεφάλαια 1 και 2)

Συγκέντρωση Χρόνος ηµίσειας Μορφή µε
Ισότυπος στον ορό ζωής στον την οποία
αντισώµατος Υπότυποι (mg/mL) ορό (µέρες) εκκρίνεται Λειτουργίες

IgA IgA1, IgA2 3.5 6 Συνήθως διµερής Ανοσία στους βλεννογόνους

IgD Όχι Ίχνη 3 Μονοµερής Αντιγονικός υποδοχέας στα αθώα Β κύτταρα

IgE Όχι 0.05 2 Μονοµερής Άµυνα  εναντίον  ελµ ίνθων  παρασίτων . 
Άµεσου τύπου υπερευαισθησία

IgG IgG1-4 13.5 23 Μονοµερής Οψωνινοποίηση, ενεργοποίηση συµπληρώµα-
τος, κυτταροτοξικότητα µέσω αντισώµατος,
παλλίνδροµη αναστολή Β-κυτταρικών απαν-
τήσεων

IgM Όχι 1.5 5 Πενταερής Αντιγονικός υποδοχέας στα αθώα Β κύτταρα
(µονοµερής)
Ενεργοποίηση συµπληρώµατος

ΠΙΝΑΚΑΣ 5-1. Χαρακτηριστικα των ισοτύπων των ανοσοσφαιρινών στον άνθρωπο



φοροποίηση των Β-κυττάρων λαµβάνει χώρα µια
αναδιάταξη των γονιδίων «C» και «V» των ανοσο-
σφαιρινών εις τρόπον ώστε αυτά να συνδεθούν και
να αποτελέσουν ένα «νέο» γονίδιο. Οι σταθερές πε-
ριοχές µεταξύ των ανοσοσφαιρινών του ίδιου ισότυ-
που, έχουν την ίδια πρωτοταγή δοµή, και επιτελούν
την ίδια βιολογική λειτουργία. Έτσι, η περιοχή CH2
της IgG και η CH4 της IgM έχουν τη δυνατότητα σύν-
δεσης µε το συστατικό του συµπληρώµατος C1q,
ενεργοποιώντας έτσι την κλασική ακολουθία αντι-
δράσεων του συµπληρώµατος, ενώ το καρβοξυτελι-
κό άκρο του CH της IgG (Fc τµήµα) προσδένεται
στους Fc υποδοχείς των µακροφάγων, των µεγάλων
κοκκιωδών λεµφοκυττάρων, των Β λεµφοκυττάρων,
των ουδετεροφίλων και των ηωσινοφίλων (Σχήµα 5-
2 και Σχήµατα 1-4 και 1-5). Οι λειτουργίες του Fc
τµήµατος των µορίων ανοσοσφαιρίνης συµβάλλουν
στις εκτελεστικές λειτουργίες των αντισωµάτων και
περιγράφονται λεπτοµερώς στον Πίνακα 5-2.

Οι µεταβλητές περιοχές VL και VH αποτελούν την
θέση προσδέσεως των ανοσοσφαιρινών επί των αν-
τιγόνων και σχηµατίζουν από κοινού το τµήµα Fab.
Μέσα στο τµήµα Fab, υπάρχουν περιοχές εξαιρετι-
κής µεταβλητότητας, οι οποίες ονοµάζονται υπερµε-
ταβλητές περιοχές. Οι περιοχές αυτές, που στην ου-
σία είναι οι ακριβείς θέσεις συνδέσεως του αντιγό-
νου µε την ανοσοσφαιρίνη, είναι διαφορετικές από
ανοσοσφαιρίνη σε ανοσοσφαιρίνη και αποτελούν
τον ιδιότυπο της ανοσοσφαιρίνης (Σχήµα 1-3). Τέ-

λος είναι δυνατόν, δύο µόρια ανοσοσφαιρίνης του
ιδίου ισοτύπου, που αναγνωρίζουν ένα και το αυτό
αντιγόνο (δηλαδή έχουν τον ίδιο ιδιότυπο), να περιέ-
χουν διαφορετικά αµινοξέα στις σταθερές τους πε-
ριοχές. Έτσι, δηµιουργούνται µόρια που είναι χαρα-
κτηριστικά για το κάθε άτοµο και για το κάθε ζωικό
είδος, µολονότι αναγνωρίζουν το αυτό αντιγόνο και
είναι του ιδίου ισοτύπου. Αυτά τα µόρια λέγονται
αλότυποι (Σχήµα 5-3).

Οι µεταβλητές περιοχές των ελαφρών αλυσίδων
κωδικοποιούνται από δύο γονίδια που ονοµάζονται
Vκ και Jκ για την κ αλυσίδα και Vλ και Jλ για τις λ
αλυσίδες (Σχήµα 5-4). Τα γονίδια των κ αλυσίδων
βρίσκονται στο χρωµόσωµα 2, ενώ των λ αλυσίδων
στο χρωµόσωµα 22.

Τα γονίδια Vκ και Jκ, αν και βρίσκονται στο ίδιο
χρωµόσωµα, απέχουν αρκετά µεταξύ τους. Όµως
κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης του Β λεµφοκυττά-
ρου, οι ενδιάµεσες αλληλουχίες DNA αποκόπτονται
και τα δύο γονίδια συµπλησιάζουν. Το φαινόµενο
αυτό, που είναι απαραίτητο για την τελική έκφραση
της πρωτεNνης, ονοµάζεται γονιδιακός ανασυνδυα-
σµός. Γενετικά, τα Β-λεµφοκύτταρα, έχουν την προ-
διάθεση να συνθέτουν κ ελαφρές αλύσεις. Η σύνθε-
ση των λ αλύσεων προκύπτει από τον µη παραγωγι-
κό γονιδιακό ανασυνδυασµό των κ αλύσεων. Στις
βαριές αλυσίδες ο γονιδιακός ανασυνδυασµός γίνε-
ται µεταξύ 3 οµάδων γονιδιακών τµηµάτων, ήτοι
των VH, DH και JH (Σχήµα 5-5). Έτσι, η ποικιλία των
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ΣΧΗΜΑ 5-2 Τόσο η IgG όσο
και η IgM  συνδέουν το C1q
συστατικό του συµπληρώµατος. 
Η IgG συνδέει το C1q στην CH1
περιοχή του σταθερού άκρου
της βαριάς αλυσίδας. Απαιτούν-
ται τουλάχιστον δύο πλησίον
µόρια IgG για την ενεργοποίηση
ενός µορίου C1q. Σε αντίθεση
ένα µόριο IgM µπορεί να ενερ-
γοποιήσει ένα ή περισσότερα
µόρια C1q επειδή ως πενταµε-
ρής πρωτεLνη διαθέτει πολλές
θέσεις σύνδεσης.



ΣΧΗΜΑ 5-3 
Ισότυπος είναι όρος που δη-
λώνει το είδος της µακράς
(βαριάς) αλυσίδας  ( IgG1,
IgG2, IgA, κ.ο.κ.). Αλλότυπος
είναι όρος που δηλώνει την
προέλευση του είδους ή του
ατόµου από όπου προέρχεται
µια ανοσοσφαιρίνη. Για παρά-
δειγµα η IgG1 ανοσοσφαιρίνη
του ατόµου Α είναι λίγο διαφο-
ρετική από την IgG1 ανοσο-
σφαιρίνη του ατόµου Β κατά το
ότι υπάρχουν αλλαγές στην
αλληλουχία αµινοξέων στις
µη- αντιγονοειδικές περιοχές.
Έτσι δύο µόρια ανοσοσφαιρί-
νης του ιδίου ισοτύπου, µπο-
ρεί να έχουν την ίδια αντιγονι-
κή ειδικότητα αλλά να διαφέ-
ρουν στην αλληλουχία αµινο-
ξέων των σταθερών περιο-
χών. Ιδιότυπος είναι η περιο-
χή αναγνωρίσεως του αντιγό-
νου και ειδικότερα οι µικρές αλληλουχίες αµινοξικών καταλοίπων που αλληλεπιδρούν µε αντίστοιχα περιορισµένες αλληλουχίες στην πλευρά
του αντιγόνου.
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Μεταφορά των ανοσοσφαιρινών

Πολυµερείς IgA και IgM Μέσω του Fc τµήµατός των συνδέονται σε ειδικούς κυτταρικούς υποδοχείς και φθάνουν στους επιθη-
λιακούς φραγµούς

Μητρική IgG Συνδέεται σε υποδοχέα για το Fc τµήµα της που υπάρχει στα κύτταρα του πλακούντα και έτσι εισέρχε-
ται στο αίµα του νεογνού

Οψωνινοποίηση και φαγοκυττάρωση βακτηρίων και ανοσοσυµπλεγµάτων

IgG και IgM Συνδέονται σε πολυσακχαρίδες του βακτηριακού τοιχώµατος µέσω της CH2 και CH4 περιοχής του Fc
τµήµατός των και ενεργοποιούν το συµπλήρωµα επάνω στο βακτηριακό τοίχωµα µε αποτέλεσµα παρα-
γωγή  C3b  και iC3b τα οποία επίσης συνδέονται στην επιφάνεια του παθογόνου. Για τα µόρια αυτά
όπως και για το Fc τµήµα των ανοσοσφαιρινών τα µακροφάγα διαθέτουν υποδοχείς και µέσω αυτών φα-
γοκυτταρώνουν το βακτήριο

IgG και IgM Οι περιοχές CH2 και CH4 του Fc τµήµατος των ανοσοσφαιρινών IgG και IgM αντίστοιχα συνδέονται µε το
C1q και ενεργοποιείται ακολούθως το σύστηµα της κονβερτάσης του C3 µε αποτέλεσµα την παραγωγή
C3b που παραµένει επάνω στο ανοσοσύµπλεγµα το οποίο έτσι οψωνινοποιείται και φαγοκυτταρώνεται

Μεταγωγή σήµατος µετά από σύνδεση σε Fc υποδοχείς τους οποίους διαθέτουν πολλά κύτταρα

• Αντισώµατα που έχουν οψωνινοποιήσει βακτήρια ή κύτταρα,  συνδέονται στον Fc υποδοχέα των NK κυττάρων και τα NK κύτταρα φο-
νεύουν το στόχο (οψωνινοποιηµένα κύτταρα ή βακτήρια).

• Το Fc τµήµα της IgE συνδέεται σε σιτευτικά κύτταρα και βασεόφιλα και τα διεγείρει να εκκρίνουν ένζυµα και αγγειοδραστικές αµίνες
από τα κοκκία τους. 

• Μεταγωγή σήµατος στα φαγοκύτταρα  να ενεργοποιήσουν την αναπνευστική έκρηξη.
• IgA και IgE τα οποία αναγνωρίζουν παράσιτα ενεργοποιούν  τα ηωσινόφιλα να εκκρίνουν τοξικά συστατικά τα οποία φονεύουν τα παρά-
σιτα εξωκυτταρίως  (εξωκύττωση).

ΠΙΝΑΚΑΣ 5-2. Ιδιότητες του Fc τµήµατος των ανοσοσφαιρινών
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ΣΧΗΜΑΤΑ 5-4 και 5-5 Ανασυνδυασµός γονιδιακών τµηµάτων που κωδικοποιούν την µ βαριά και την κ ελαφρά αλυσίδα. 
Φαίνεται ότι τόσο η βαριά όσο και η ελαφρά αλυσίδα κωδικοποιούνται από εξώνια που αντιστοιχούν  στην µεταβλητή (V, variable), στην περιο-
χή D (αµέσως µετά την V), στην περιοχή άρθρωσης (J, joining) και στην σταθερή (C, constant) περιοχή. Για την ελαφρά αλυσίδα δεν υπάρ-
χουν γονιδιακά τµήµατα αντίστοιχα της D περιοχής. Ο ανασυνδυασµός απαιτεί ένα γονιδιακό τµήµα, τυχαία επιλεγµένο από τον κάθε τόπο να
συνδυαστεί (συνενωθεί) µε το 5’ άκρο του στο 3’ άκρο του προηγουµένου, ώστε να σχηµατιστεί ένα πλήρες γονίδιο βαριάς και ένα ελαφράς
αλυσίδας. Προκειµένου για τις µεταβλητές περιοχές µόνο ένας ανασυνδυασµός γονιδιακών τµηµάτων επιτρέπεται για ολόκληρη τη ζωή του
κυττάρου. Σηµειώστε ότι ο ανασυνδυασµός των σταθερών περιοχών γίνεται στο επίπεδο του πρωτογενούς µεταγράφου RNA.



παραγοµένων µεταβλητών περιοχών των βαριών
αλυσίδων είναι ακόµη µεγαλύτερη και φθάνει περί-
που 1011. 

Ανασυνδυασµός γονιδιακών τµηµάτων 
ανοσοσφαιρινών

Είναι πλέον γνωστό όπως αναφέρθηκε παραπάνω
ότι τρείς ξεχωριστοί γονιδιακοί τόποι κωδικοποιούν
γονιδιακά τµήµατα ανοσοσφαιρινών ως ακολούθως:
Ένας τόπος για τα γονιδιακά τµήµατα όλων των βα-
ριών αλυσίδων ευρισκόµενος στο χρωµόσωµα 14,
ένας για τα γονιδιακά τµήµατα των ελαφρών κ αλυ-
σίδων ευρισκόµενος στο χρωµόσωµα 2 και ένας για
τα γονιδιακά τµήµατα όλων των λ ελαφρών αλυσί-
δων ευρισκόµενος στο χρωµόσωµα 22. Τα γονιδιακά
τµήµατα κάθε τόπου που κωδικοποιούν τις βαριές
αλυσίδες (V) ευρίσκονται σε σειρά το ένα κατόπιν
του άλλου από το 5΄ άκρο στο 3΄ άκρο. Στο 3΄ άκρο
του τελευταίου γονιδιακού τµήµατος V αρχίζει το 5΄
άκρο ενός γονιδιακού τµήµατος D (diversity region)
το οποίο ακολουθείται από άλλα 22 γονιδιακά τµή-
µατα D µε τον ίδιο προσανατολισµό (5΄ άκρο προς 3΄
άκρο). Στο τέλος της σειράς των γονιδιακών τµηµά-
των D και προς το 3΄ άκρο του τελευταίου D τµήµα-
τος, ακολουθούν µε προσανατολισµό (5΄ άκρο προς
3΄ άκρο) 6 γονιδιακά τµήµατα J (Join ingregion) και
στο 3΄ άκρο αυτών ακολουθούν τα γονιδιακά τµήµα-
τα που κωδικοποιούν τις σταθερές περιοχές (con-
stant regions, C) µε πρώτο στη σειρά το γονιδιακό
τµήµα της σταθερής περιοχής της IgM ανοσοσφαι-
ρίνης (Cµ) (Σχήµα 5-5). Ο τόπος των ελαφρών αλυ-
σίδων δεν περιέχει γονιδιακά τµήµατα D, αλλά κατά
τα άλλα οργανώνονται µε τον ίδιο τρόπο, όπως και ο
τόπος των βαριών αλυσίδων. Ο τόπος της βαριάς
αλυσίδας περιέχει 45 γονιδιακά τµήµατα V, έκαστον
από 300 ζεύγη βάσεων, ο τόπος της κ αλυσίδας 30
και ο τόπος της λ αλυσίδας 45. Ο τόπος της κ αλυσί-
δας περιέχει µόνο ένα γονιδιακό τµήµα C ενώ της λ
περιέχει 4 γονιδιακά τµήµατα C. Ο τόπος της βαριάς
αλυσίδας εµπεριέχει 9 γονιδιακά τµήµατα, ένα για
κάθε ισότυπο ανοσοσφαιρίνης, ήτοι τα: IgG1, IgG2,
IgG3, IgG4, IgA1, IgA2, IgM, IgE, IgD, κάθε ένα δε
από αυτά αποτελείται από 5 µε 6 εξώνια. 

Ο ανασυνδυασµός των γονιδιακών τµηµάτων VDJ
σε κάθε µεµονωµένο Β κύτταρο αφορά µια τυχαία
επιλογή ενός γονιδιακού τµήµατος V, ενός D (που
δεν υπάρχει στις ελαφρές αλυσίδες) και ενός γονι-
διακού τµήµατος J ώστε να παραχθεί ένα εξώνιο
VDJ. Έτσι ένα Β-κύτταρο µπορεί να ανασυνδυάσει
τα τµήµατα V1D2J2, ενώ ένα άλλο τα τµήµατα
V2D3J5 κ.ο.κ. Για να ολοκληρωθεί η διαµόρφωση
της περιοχής αναγνωρίσεως του αντιγόνου ενός µο-

ρίου ανοσοσφαιρίνης θα πρέπει σε κάθε κύτταρο ο
επιτευχθείς ανασυνδυασµός VDJ της βαριάς αλυσί-
δας να συνδυαστεί µε έναν VJ ανασυνδυασµό γονι-
διακών τµηµάτων της ελαφριάς αλυσίδας. Κάθε κύτ-
ταρο είναι ικανό να φέρει εις πέρας µόνον έναν ανα-
συνδυασµό γονιδιακών τµηµάτων της βαριάς και
έναν της ελαφριάς αλυσίδας· εν τούτοις παίρνοντας
σαν «όλον» τον πληθυσµό των Β-κυττάρων ενός ατό-
µου αυτός περιέχει µια τεράστια γκάµα αντιγονικών
υποδοχέων. Τα γονιδιακά τµήµατα C βρίσκονται κα-
τάντη (downstream) του ήδη ανασυνδυασµένου εξω-
νίου VDJ, (ή VJ για την ελαφρά αλυσίδα) (Σχήµατα
5-4 και 5-5), αλλά κείνται χιλιάδες βάσεις µακριά
από αυτό. Αυτό το τµήµα του DNA µεταγράφεται σε
RNA· ακολούθως στο επίπεδο του RNAπλέον τα
εξώνια VDJ συνδυάζονται µε τα τµήµατα C αφού
αποκοπεί το µεσολαβούν τµήµα του RNA µε έναν
µηχανισµό που ονοµάζεται «µάτισµα του RNA» (RNA
splicing). Έτσι διαµορφώνεται ένα µόριο RNA που
περιέχει ακριβώς την πληροφορία που χρειάζεται
για να παραχθεί µια αλυσίδα (βαριά ή ελαφριά) ανο-
σοσφαιρίνης.

Μοριακοί µηχανισµοί µέσω των οποίων 
πραγµατοποιείται ο ανασυνδυασµός γονιδιακών
τµηµάτων ανοσοσφαιρινών

Κατανόηση εις βάθος των µοριακών µηχανισµών
που συντελούν στην διαδικασία ανασυνδυασµού γο-
νιδιακών τµηµάτων ανοσοσφαιρινών απαιτεί να κα-
τανοήσουµε τα ακόλουθα: α) την φύση των σηµά-
των αναγνωρίσεως που οδηγούν στον ανασυνδυα-
σµό VDJ, β) τα ένζυµα που εµπλέκονται σε αυτή τη
διαδικασία και γ) την φυσική σηµασία της ποικιλο-
µορφίας συνδέσεως (junctional diversity).

α) Μερικές αλληλουχίες DNA ονοµάζονται «αλλη-
λουχίες σηµατοδότησης ανασυνδυασµού» (recombi-
nation signal sequences, RSSs) και βρίσκονται στο
3΄ άκρο των γονιδιακών τµηµάτων V, στο 5΄ άκρο κά-
θε γονιδιακού τµήµατος J και στα δύο άκρα κάθε
γονιδιακού τµήµατος D. Οι RSSs είναι εξαιρετικά
συντηρηµένες αλληλουχίες 7 νουκλεοτιδίων (επτα-
µερή) και βρίσκονται κοντά στην κωδικοποιό αλλη-
λουχία ακολουθούµενες από ένα διάστηµα 12 ή 23
νουκλεοτιδίων, τα οποία είναι επίσης εξαιρετικά συν-
τηρηµένα. Αυτά τα διαστήµατα ακολουθούνται από
9 νουκλεοτίδια πλούσια σε αδενίνη και θυµίνη (AT)
(ενεαµερή). ∆ιακοπές της διπλής έλικας αναπτύσ-
σονται µεταξύ των επταµερών των RSSs και της γει-
τονικής αλληλουχίας των V ή D ή J γονιδιακών τµη-
µάτων. Για την βαριά αλυσίδα για παράδειγµα, ένας
ανασυνδυασµός DJ λαµβάνει χώρα µετά από κατάλ-
ληλη ευθυγράµµιση του 3΄ άκρου ενός D µε το 5΄
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άκρο ενός J τµήµατος. Αυτό συµβαίνει επειδή δύο
ξεχωριστά επταµερή έρχονται στη σωστή θέση και
ευθυγραµµίζονται έτσι ώστε να γεφυρώσουν το χά-
σµα µεταξύ δύο γονιδιακών τµηµάτων. Η ενδιάµεση
διπλή έλικα DNA αποµακρύνεται µε τη µορφή κυκλι-
κού DNA. Ο ίδιος µηχανισµός λειτουργεί και για τον
ανασυνδυασµό ενός V µε το εξώνιο DJ (Σχήµα 5-6). 

β) Η διαδικασία του ανασυνδυασµού VDJ διαιρεί-
ται σε 4 διακριτά στάδια: 
1) Σύναψη: αυτό είναι το φαινόµενο της µεταφοράς

γονιδιακών τµηµάτων κοντά µεταξύ τους, και των
γειτονικών τους RSSsµε µια διαδικασία καµπύλω-
σης του χρωµοσώµατος σε τρόπο ώστε οι κωδι-
κοποιοί αλληλουχίες να συνδεθούν κατάλληλα µε
ένα συµβάν ανασυνδυασµού. 

2) Σχίσιµο: είναι η διακοπή της διπλής έλικας στις

περιοχές των RSSs µέσω ενζύµων. Η διαδικασία
αυτή υλοποιείται µε ένα σύµπλεγµα δύο ενζύµων
τα οποία ενεργοποιούνται το ένα από το άλλο και
τελικά δρουν από κοινού. Τα ένζυµα αυτά είναι
προKόντα δύο γονιδίων που ενεργοποιούν τον
ανασυνδυασµό (recombination activation genes-1
και -2, (RAG-1 και RAG-2). Αυτά τα ένζυµα προκα-
λούν εγκοπές µεταξύ των κωδικοποιών αλληλου-
χιών σε κάθε νήµα του DNA και η απελευθερού-
µενη 3΄-ΟΗ οµάδα της κωδικοποιού αλληλουχίας
συνδέεται οµοιοπολικά µέσω φωσφοδιεστερικού
δεσµού µε το άλλο νήµα DNAφτιάχνοντας µια
φουρκέτα (hairpin). 

3) Άνοιγµα και επεξεργασία φουρκέτας: Οι φουρκέ-
τες ανοίγουν µε τη βοήθεια µιας εξωνουκλεάσης
που ονοµάζεται «Άρτεµις» (Artemis). Μεταλλάξεις

ΜΕΡΟΣ Ι Παθοφυσιολογία Ανοσολογικών ∆ιαταραχών96

ΣΧΗΜΑ 5-6 Μηχανισµοί V(D)J ανασυνδυασµών. 
Περιγράφονται οι µοριακοί µηχανισµοί που εµπλέκονται στον ανασυνδυασµό των γονιδιακών τµηµάτων της ανοσοσφαιρίνης. Οι ίδιοι µηχανι-
σµοί ισχύουν και για τον ανασυνδυασµό των γονιδιακών τµηµάτων του T κυτταρικού υποδοχέα. Συντηρηµένες αλληλουχίες επταµερών και εν-
νεαµερών, απέχουσες µεταξύ τους από διαστήµατα 12µερών ή 23µερών ζευγών βάσεων βρίσκονται κοντά στα V και J τµήµατα (για κ και λ
τόπους) και στα V(D)J τµήµατα (για τον τόπο της βαριάς αλυσίδας). Το ένζυµο V(D)J ρεκοµπινάση αναγνωρίζει αυτά τα τµήµατα και φέρνει τα
εξώνια κοντά. Όπως φαίνεται στο κάτω ήµισυ της εικόνας ο ανασυνδυασµός των εξωνίων V και J µπορεί να γίνει µε αποκοπή του ενδιάµεσου
DNA (αριστερά) ή µε αναδίπλωση (όπως γίνεται για άλλα γονιδιακά τµήµατα της ανοσοσφαιρίνης ή του T κυτταρικού υποδοχέα (κάτω δεξιά).



του ενζύµου «Άρτεµις» στα ποντίκια είναι σπάνιες
αλλά αποτελούν αιτίες για πλήρη αποδιοργάνωση
της ωρίµανσης των Β και των Τ-λεµφοκυττάρων
και την δηµιουργία ποντικών µε βαριά συνδυα-
σµένη ανοσοανεπάρκεια (severe combined immu-
nodeficiency mice-SCID mice). Μετά το άνοιγµα
της φουρκέτας ένα ένζυµο που ονοµάζεται «ter-
minal deoxyl nucleotidyl transferase» (TdT) προ-
σθέτει βάσεις στα σπασµένα άκρα του DNA και
συµβάλλει σηµαντικά σε ακόµη µεγαλύτερη ποικι-
λία αντισωµάτων. 

4) Σύνδεση: είναι η διαδικασία της συγκόλλησης των
ανοιχτών άκρων της φουρκέτας µετά την επεξερ-
γασία τους από το ένζυµο TdT. Αυτή η διαδικασία
ονοµάζεται «µή οµόλογη σύνδεση των (ελευθέ-
ρων) άκρων» (non-homologous end joining). ∆ιά-
φορες πρωτεNνες συµβάλλουν σε αυτή τη διαδι-
κασία όπως οι Ku70 και Ku80 οι οποίες επιστρα-
τεύουν στα ανοικτά άκρα του DNA την καταλυτική
υποµονάδα του ενζύµου «πρωτεKνική κινάση εξαρ-
τώµενη από το DNA» (DNA- dependent protein ki-
nase, ή συντοµογραφικά DNA-PK), το οποίο κατα-

λύει τη διαδικασία επιδιόρθωσης και σύνδεσης
(Σχήµα 5-7).
γ) Η ποικιλοµορφία των υποδοχέων του αντιγό-

νου αποδίδεται σε δύο διακριτά γεγονότα: 1) ποκι-
λοµορφία ανασυνδυασµού η οποία οφείλεται στους
VDJ ανασυνδυασµούς και 2) ποικιλοµορφία συνδέ-
σεως (junctional diversity) η οποία οφείλεται σε
αφαίρεση ή προσθήκη νουκλεοτιδίων στα ελεύθερα
άκρα DNA κατά την επεξεργασία της φουρκέτας,
(Σχήµα 5-8).

Ο υποδοχέας του Β λεµφοκυττάρου

Συνίσταται από µεµβρανικές ανοσοσφαιρίνες IgM ή
IgD οι οποίες όµως συνδέονται µε δύο διαµεµβρανι-
κές πρωτεKνικές αλυσίδες που ονοµάζονται Igα και
Igβ, οι οποίες δεν έχουν ποικιλοµορφία. Αυτές συν-
δέονται µεταξύ τους µε δισουλφιδικούς δεσµούς
ακριβώς καθώς αναδύονται πάνω από την κυτταρική
επιφάνεια. Οι ενδοκυττάριες αλυσίδες των ανοσο-
σφαιρινών επιφανείας περιέχουν µόνο 3 αµινοξέα
και αυτά είναι δύσκολο να µεταβιβάσουν σήµα στο
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ΣΧΗΜΑ 5-7 ∆ιαδοχικά γε-
γονότα κατά τον ανασυνδυα-
σµό V(D)J. 
Σύναψη και αποκοπή κατά το
όριο επταµερούς και κωδικο-
ποιού αλληλουχίας εκτελείται
από τα ένζυµα Rag-1 και Rag-
2. Στα άκρα της κωδικοποιού
περιοχής δηµιουργείται µια
φουρκέτα που ανοίγει από το
ένζυµο ARTEMIS το οποίο εί-
ναι µια ενδονουκλεάση και τα
σπασµένα άκρα «επισκευά-
ζονται» µε µια κυτταρική µη-
χανή που προσθέτει µη- οµό-
λογα νουκλεοτίδια. Η διαδικα-
σία αυτή συµβάλλει στην γνω-
στή ως «επιδιόρθωση του
υποδοχέα» (αντιγόνου), (re-
ceptor editing). 



εσωτερικό του κυττάρου. Η µεταβίβαση σήµατος γί-
νεται µέσω των Igα και Igβ, οι οποίες περιέχουν στο
ενδοκυττάριο τµήµα τους µοτίβα που ενεργοποιούν-
ται επί τη βάσει τυροσίνης (immunoreceptor tyrosin-
based activating motifs, ITAMS), (Σχήµα 5-9). ∆ια-
σύνδεση των ανοσοσφαιρινών επιφανείας µε το αν-
τιγόνο έχει σαν αποτέλεσµα την ενδοκυττάρια συνά-
θροιση πολλών µορίων κινασών της οικογένειας της
κινάσης Src, οι οποίες φωσφορυλιώνουν τα κατάλοι-
πα τυροσίνης των αλληλουχιών των ΙΤΑΜ των συνυ-
ποδοχέων Igα και Igβ, µε αποτέλεσµα έναν καταρ-
ράκτη αντιδράσεων που οδηγεί σε ενεργοποίηση
των µεταγραφικών παραγόντων NFAT (Nuclear fac-
tor of activated T-cells), NF-κB (nuclear factor kappa-
light-chain-enhancer of activated B cells), και AP-1
(Activator protein 1). Οι µεταγραφικοί αυτοί παρά-
γοντες κινητοποιούν το Β- κύτταρο να εκτελέσει τις
ακόλουθες λειτουργίες: αντιγονική παρουσίαση, έκ-
κριση κυτταροκινών, έκφραση µορίων επιφανείας
για την αλληλεπίδραση µε τα Τ λεµφοκύτταρα, πολ-
λαπλασιασµός, αλλαγή ισοτύπου ανοσοσφαιρίνης
και ωρίµανση σε πλασµατοκύτταρο. 

Υποκατηγορίες των Β-λεµφοκυττάρων και η 
λειτουργία τους

Τα Β-λεµφοκύτταρα δεν αποτελούν ενιαία οµάδα.
Με βάση την ανατοµική τους θέση και τον λειτουργι-
κό τους ρόλο στην ανοσολογική απόκριση διακρί-
νονται στις εξής κατηγορίες:

Θυλακιώδη Β-κύτταρα (Folicular B cells): Αποτε-
λούν την πλειοψηφία των Β-κυττάρων του αίµα-
τος, των λεµφαδένων και του σπλήνα και είναι τα
κύτταρα που παράγουν αντισώµατα µε ένα ευρύ
φάσµα ειδικοτήτων. Αυτά εκφράζουν ανοσοσφαι-
ρίνες επιφανείας µε ευρύ ρεπερτόριο ειδικοτήτων,
ενώ εκφράζουν και υποδοχείς για το Fc, αλλά και
MHC-II, καθώς και το µόριο CD19, το οποίο είναι
ένα µόριο κυτταρικής επιφάνειας, βρίσκεται σε
στενή αλληλεπίδραση µε τον υποδοχέα του Β-κυτ-
τάρου και ελαττώνει το ελάχιστο ερέθισµα που
απαιτείται για την ενεργοποίηση του Β-κυττάρου
µέσω του υποδοχέα του. Αυτά τα κύτταρα εκφρά-
ζουν τέλος το µόριο επιφανείας CD23, (γνωστό
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ΣΧΗΜΑ 5-8 Περιγρά-
φεται ο µηχανισµός της
ποικιλοµορφίας συνδέ-
σεως.  
Κατά την διάρκεια συν-
δέσεως των διαφόρων
γονιδιακών τµηµάτων
µεταξύ τους, προσθήκη
ή αφαίρεση νουκλεοτι-
δίων από τα ανοιχτά
άκρα της φουρκέτας
συµβάλλει σε µεγαλύτε-
ρη ποικιλοµορφία των
αντισωµάτων που δεν
προβλεπόταν από τους
γενετικούς τόπους από
τους οποίους τα αντί-
στοιχα γονιδιακά τµήµα-
τα προέρχονταν. 



και ως FcεRII – ένας υποδοχέας χαµηλής συγγέ-
νειας για την IgE).

B-κύτταρα της οριακής ζώνης του σπλήνα (Margi-
nal zone B cells): Συνιστούν την µειοψηφία των Β-
κυττάρων του αίµατος, των λεµφαδένων και του
σπλήνα και είναι επίσης κύτταρα που παράγουν αν-
τίσωµα. Αυτά λειτουργούν σαν πρώτη γραµµή άµυ-
νας εναντίων παθογόνων που µεταδίδονται µε το αί-
µα, τα οποία φθάνουν στις οριακές ζώνες του σπλή-
να µέσω της κυκλοφορίας. Αυτά τα κύτταρα εκφρά-
ζουν ανοσοσφαιρίνες επιφανείας µε περιορισµένο
όµως ρεπερτόριο ειδικοτήτων, εκδηλώνουν δε κυ-
ρίως Τ-ανεξάρτητη ενεργοποίηση, αν και µπορούν
να ενεργοποιηθούν και µέσω των T-κυττάρων.

Β-1 κύτταρα: Μοιάζουν αρκετά µε τα κύτταρα της
οριακής ζώνης. Ευρίσκονται κυρίως στην περιτοναK-
κή και στην υπεζωκοτική κοιλότητα, παράγουν φυσι-
κά αντισώµατα και εκφράζουν Τ-ανεξάρτητη ενεργο-
ποίηση. Τα Β-1 κύτταρα έχουν περιγραφεί στα πον-
τίκια και µοιάζουν µε τα CD5+ B κύτταρα που έχουν
βρεθεί στον άνθρωπο. Το µόριο CD5 είναι µια πρω-

τεNνη που ελαττώνει την ένταση των σηµάτων ενερ-
γοποίησης των B κυττάρων που εκπορεύονται από
τον υποδοχέα αναγνώρισης αντιγόνου που διαθέ-
τουν. Το γεγονός αυτό καθιστά τα Β-1 και τα αντί-
στοιχά τους CD5+ Β κύτταρα ικανά να αποκρίνονται
µόνον σε ισχυρά εξωγενή αντιγονικά ερεθίσµατα,
αλλά όχι σε αντιγονικά ερεθίσµατα που εκπορεύον-
ται από αυτόλογους ιστούς.

Β-ρυθµιστικά κύτταρα (B regulatory cells): Τα κύτ-
ταρα αυτά διακόπτουν την κλωνική έκπτυξη των κυτ-
τάρων που επάγουν φλεγµονή, όπως τα ΤH1, TH17
και τα CD8+T-κυτταροτοξικά κύτταρα, ενώ επίσης
προάγουν την παραγωγή ρυθµιστικών Τ-κυττάρων
(T regs), ως και των προσφάτως ανακαλυφθέντων
Tr-1 (επίσης ρυθµιστικών) κυττάρων (Σχήµατα 5-10
και 5-11). Ο κύριος τρόπος µε τον οποίον ευοδώ-
νουν την ανοσορρυθµιστική τους δράση είναι η έκ-
φραση των κυτταροκινών IL-10, IL-35 και TGF-β. Η
ειδικότητα των ρυθµιστικών Β κυττάρων και ο ακρι-
βής τρόπος µε τον οποίο διαφοροποιούνται δεν εί-
ναι γνωστός. 

Στάδια ωρίµανσης και διαφοροποίησης των 
Β-λεµφοκυττάρων

Τα στάδια ωρίµανσης και διαφοροποίησης των Β
λεµφοκυττάρων αναγνωρίζονται από: α) διακριτά
µόρια επιφανείας για κάθε στάδιο, β) ένα ειδικό
πρότυπο έκφρασης ανοσοσφαιρίνης επιφανείας και
γ) κυτταροπλασµατική έκφραση µεταγραφικών πα-
ραγόντων.

Προ-προ-Β κύτταρα: Αυτά εκφράζουν τα µόρια επι-
φανείας CD19 και CD10, ενώ κρατούν το επιφανει-
ακό µόριο CD43 που εκφράστηκε στο επίπεδο του
αρχέγονου κυττάρου. Το CD43 είναι µια διαµεµβρα-
νική σιαλογλυκοπρωτεNνη επιφανείας σε κύτταρα αι-
µατικής προέλευσης και συµβάλλει στην ενεργοποί-
ηση του Τ- κυττάρου που οφείλεται στην αλληλεπί-
δραση T-κυτταρικού υποδοχέα µε τον συνδέτη του.
Το CD10 είναι µια µεταλλοπρωτεKνάση που εξαρτά-
ται από δακτύλιο ψευδαργύρου και αδρανοποιεί ποι-
κίλες ορµόνες. Το CD19 είναι ένα µόριο επιφανείας
και λειτουργεί σαν συνυποδοχέας του Β κυτταρικού
υποδοχέα σε στενή σύνδεση µε τα µόρια CD21 και
CD80, τα οποία είναι επίσης συνυποδοχείς. Στο στά-
διο αυτό αρχίζουν να εκφράζονται οι πρωτεNνες
Rag-1και Rag-2, ενώ πραγµατοποιείται ο πρώτος
ανασυνδυασµός γονιδίων ανοσοσφαιρίνης που αφο-
ρά τον ανασυνδυασµό των D-J γονιδιακών τµηµά-
των. Η τελική δεοξυ-νουκλεοτιδυλ-τρανσφεράση
(Terminal deoxynuclotidyltransferase, TdT) η οποία
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ΣΧΗΜΑ 5-9 Ο υποδοχέας αντιγόνου του Β λεµφοκυττάρου. 
Σηµειώστε ότι οι αλυσίδες Igα και Igβ περιέχουν τα ITAMS
(imunoreceptor tyrosin-based activation motifs), που µετά την ανα-
γνώριση του αντιγόνου από την ανοσοσφαιρίνη επιφανείας µεταβι-
βάζουν µήνυµα στο εσωτερικό του κυττάρου.



καταλύει την προσθήκη µη-προτυπωµένων (non-
templated) N νουκλεοτιδίων εκφράζεται επίσης σε
αυτό το στάδιο. Τέλος το πρώτο στη σειρά C µ εξό-
νιο της σταθερής περιοχής της βαριάς µ αλυσίδας
αναδιατάσσεται µε το τµήµα VDJ και δηµιουργείται
ένα λειτουργικό mRNA της βαριάς αλυσίδας, το
οποίο και µεταγράφεται σε βαριά µ αλυσίδα. Μόνο
κύτταρα που αναδιατάσσουν επιτυχώς τα γονιδιακά
τµήµατα της βαριάς µ αλυσίδας επιζούν σε αυτό το
στάδιο. Τα προ-προ Β κύτταρα δεν αποκρίνονται σε
αντιγόνο.

Προ-Β κύτταρα είναι εκείνα που έχουν επιτύχει µια
παραγωγική αναδιάταξη των γονιδίων της βαριάς µ
αλυσίδας. Εκφράζουν βαριά µ αλυσίδα ανοσοσφαι-
ρίνης στην επιφάνειά τους αλλά δεν έχουν ακόµη
αναδιατάξει γονιδιακά τµήµατα ελαφριάς αλυσίδας.
Η µ αλυσίδα συνδέεται οµοιοπολικά µε µια απαράλ-
λαχτη (invariant) πεπτιδική αλυσίδα που είναι ίδια σε
όλα τα προ-Β κύτταρα. Τα προ-Β κύτταρα συνθέ-
τουν επίσης τους συνυποδοχείς Igα και Igβ. Τα προ-
Β κύτταρα υφίστανται τεράστια πληθυσµιακή έκπτυ-
ξη. Το σήµα για αυτή την πληθυσµιακή έκπτυξη δεν
είναι γνωστό, αλλά πιθανότατα είναι η σύνδεση της
µ αλυσίδας µε την απαράλλαχτη αλυσίδα. Η ενεργο-
ποίηση του προ-Β κυτταρικού υποδοχέα οδηγεί σε

ενεργοποίηση της τυροσινικής κινάσης του Bruton
(Bruton’s tyrosine kinase, BtK), η οποία εκπέµπει σή-
µατα για επιβίωση, πολλαπλασιασµό, και ωρίµανση
των προ-Β κυττάρων αλλά συνεχίζει να δρα και στα
επόµενα στάδια διαφοροποίησης των κυττάρων της
Β σειράς. Το γονίδιο της κινάσης BtK βρίσκεται στο
µακρύ σκέλος του χρωµοσώµατος χ και µεταλλάξεις
σε αυτή την περιοχή οδηγούν σε µη-λειτουργική BtK
κινάση. Αποτέλεσµα αυτού είναι η διακοπή της ωρί-
µανσης των Β κυττάρων στο στάδιο του προ- Β κυτ-
τάρου και η πλήρης απουσία ανοσοσφαιρινών (γ-
σφαιρινών). Συνεπώς τα άρρενα άτοµα που φέρουν
παρόµοιες µεταλλάξεις νοσούν και η κλινική τους ει-
κόνα είναι αυτή των συχνών σοβαρών λοιµώξεων,
όπως πνευµονία, µέση πυώδης ωτίτιδα, λοιµώδης
κυτταρίτιδα, µηνιγγίτιδα, οστεοµυελίτιδα, λοιµώδεις
διάρροιες και σηψαιµία, από την ηλικία των 3-9 µη-
νών. Η νόσος αυτή ονοµάζεται φυλοσύνδετη αγαµ-
µασφαιριναιµία, ή αγαµµασφαιριναιµία του Bruton.
Σε αυτό το στάδιο τρία επιπλέον φαινόµενα λαµβά-
νουν χώρα: α) αλληλικός αποκλεισµός, δηλαδή κάθε
ένα προ-Β κύτταρο εκφράζει µια πρωτεNνη βαριάς
αλυσίδας που κωδικοποιείται µόνο από ένα από τα
δύο κληρονοµηθέντα αλληλόµορφα γονίδια, β)
ενεργοποίηση του ανασυνδυασµού της ελαφριάς κ
αλυσίδας και γ) διακοπή της µεταγραφής της απα-
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ΣΧΗΜΑ 5-10 ∆ράσεις
των ρυθµιστικών Β κυτ-
τάρων (B regs)
Τα ρυθµιστικά Β κύτταρα
µέσω των κυτταροκινών
IL-10, IL-35 και TGF-β κα-
ταστέλλουν όλα τα ανο-
σολογικά δραστικά κύττα-
ρα  ενώ  ενισχύουν  την
δράση των ρυθµιστικών Τ
κυττάρων και αδρανοποι-
ούν τα NK κύτταρα. 



ράλλαχτης ελαφριάς αλυσίδας. Το προ-Β κύτταρο
εκφράζει δύο δείκτες επιφανείας, την πρωτεNνη
CD43 (βλέπε παραπάνω) και την πρωτεNνη CD220 –
έναν υποδοχέα ινσουλίνης µε δραστικότητα πρωτεK-
νικής τυροσινικής κινάσης. 

Άωρα Β κύτταρα: Αυτά τα κύτταρα έχουν επιτυχώς
αναδιατάξει τα γονιδιακά τµήµατα της βαριάς µ και
της κ ελαφριάς αλυσίδας, οι δε κ και µ αλυσίδες

έχουν ήδη διαµορφώσει την IgM ανοσοσφαιρίνη, η
οποία εξέρχεται στην κυτταρική επιφάνεια και συν-
δέεται µε τις ήδη εκφρασµένες Igα και Igβ πρωτεN-
νες του συνυποδοχέα του Β κυττάρου. Αναδιάταξη
των γονιδιακών τµηµάτων της κ αλυσίδας προλαµ-
βάνει την αναδιάταξη της λ, η οποία λαµβάνει χώραν
µόνο αν µια παραγωγική αναδιάταξη της κ αποτύχει.
Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται «αποκλεισµός ισοτύ-
που της ελαφριάς αλυσίδας» (light chain isotype ex-
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ΣΧΗΜΑ 5-11 Μηχανισµοί δράσης των Tr1 κυττάρων 
(Αναφέρονται εδώ επειδή οι φοιτητές τα συναντούν για πρώτη φορά σε αυτή την παράγραφο): Τα Tr1 αναπτύσσονται στην περιφέρεια. Όταν
τα Tr1 κύτταρα αναγνωρίσουν αντιγόνο που τους προσφέρεται από ένα αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο εκκρίνουν IL-10 και TGF-β και κατα-
στέλλουν άµεσα µεν την παραγωγή IL-2 και IFN-γ από τα CD4+ T κύτταρα καθώς και την έκφραση MHC-II, συνδιεγερτικών µορίων και προ-
φλεγµονωδών κυτταροκινών από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα µε αποτέλεσµα η ανοσολογική αντίδραση να καταστέλλεται. Επίσης µε
τα µόρια επιφανείας PD-1 και CTLA4 που διαθέτουν, καταστέλλουν άµεσα µε κυτταρική επαφή τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Τέλος πα-
ράγουν granzyme B και περφορίνη και µέσω αυτών φονεύουν τα µυελοειδή δενδριτικά κύτταρα. Επί πλέον όπως και τα FOXP3+ κύτταρα,
συνθέτουν τα εκτοένζυµα CD73 και CD 39, αδρανοποιούν το εξωκυττάριο ATP και συµβάλλουν στην παραγωγή αδενοσίνης που είναι τοξική
για τα CD4+ T κύτταρα. Τα µόρια ILT3, ILT4. HLA-G είναι γλυκοπρωτεLνες επιφανείας που ευοδώνουν την ανοχή 
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clusion). Αν και τα δύο αλλήλια της κ και της λ αλυ-
σίδας αποτύχουν να ανασυνδυαστούν, το Β κύτταρο
θα πεθάνει. Η έκφραση του γονιδίου RAG διακόπτε-
ται και το κύτταρο αποκλείει περαιτέρω ανασυνδυα-
σµό των γονιδίων ανοσοσφαιρίνης. Τα άωρα Β κύτ-
ταρα δεν αποκρίνονται σε αντιγόνο. Αν οι υποδοχείς
τους αναγνωρίσουν µε ισχυρή συγγένεια πολυσθενή
αντιγόνα στον µυελό των οστών, τότε τα άωρα Β
κύτταρα πεθαίνουν. Αυτός είναι ένας κύριος µηχανι-
σµός απαλλαγής του οργανισµού από αυτοδραστι-
κά Β κύτταρα και αποτελεί την λεγόµενη «αρνητική
επιλογή». Ένα εναλλακτικό σενάριο διάσωσης των
άωρων Β κυττάρων είναι να αρχίσουν µια διαδικασία
«επιδιόρθωσης του υποδοχέα» (receptor editing) –
µια διαδικασία τροποποίησης των γονιδιακών τµηµά-
των V και J της ελαφριάς αλυσίδας, ώστε να µην εί-
ναι πλέον αυτοδραστικά. Εν τούτοις παρά την αρνη-
τική επιλογή υπάρχουν πάντα αυτοδραστικά Β κύτ-
ταρα στην περιφέρεια, αλλά αυτά δεν δύνανται να
διεγερθούν από αντιγόνο χωρίς την βοήθεια ενός
αντιγονοειδικού για το συγκεκριµένο αντιγόνο Τ λεµ-
φοκυττάρου. Τα άωρα Β κύτταρα που επιβιώνουν
από την αρνητική επιλογή αφήνουν τον µυελό των
οστών και εγκαθίστανται επ’ ολίγον στο σπλήνα για
να ολοκληρώσουν την ωρίµανσή τους πριν αποικί-
σουν τα περιφερικά λεµφικά όργανα. 

Ώριµα Β κύτταρα (mature B cells): Αυτά χωρίζονται
σε υποκατηγορίες όπως περιγράφτηκε παραπάνω.
Τα ώριµα Β κύτταρα που ανήκουν στην κατηγορία
των θυλακιωδών Β κυττάρων παράγουν µεγάλες πο-
σότητες IgM και IgD ανοσοσφαιρίνης χρησιµοποιών-
τας το ίδιο VDJ εξόνιο για την βαριά και το ίδιο VJ
εξόνιο για την κ ή λ ελαφριά αλυσίδα, ώστε ανεξαρ-
τήτως της τάξης ανοσοσφαιρίνης να έχουν ανοσο-
σφαιρίνες της αυτής αντιγονικής ειδικότητας. Αυτά
τα κύτταρα δεν έχουν συναντήσει αντιγόνο αλλά εί-
ναι ήδη έτοιµα να αποκριθούν σε αντιγόνο και ονο-
µάζονται «ώριµα-αθώα Β κύτταρα» (mature-naive B
cells). Τα θυλακιώδη Β κύτταρα παίρνουν µηνύµατα
επιβίωσης από έναν τροφικό παράγοντα που λέγεται
BAFF (επίσης λέγεται BLyS), από τις λέξεις: B cell
activator ή B lymphocyte stimulator. 

Στόχευση των Β κυττάρων µε φάρµακα, βασι-
σµένη στις γνώσεις µας πάνω στην ωρίµανση
και διαφοροποίηση των κυττάρων Β κυτταρι-
κής αρχής

Ένα µόριο επιφανείας που χαρακτηρίζει πολλά ανα-
πτυξιακά στάδια των κυττάρων Β κυτταρικής αρχής
είναι µια γλυκοζυλιωµένη φωσφοπρωτεNνη που ονο-

µάζεται CD20. Εκφράζεται από τις όψιµες φάσεις
των προ-προ Β κυττάρων µέχρι τα ώριµα Β κύτταρα
αλλά όχι στα πλασµατοκύτταρα. Το µόριο CD20 δεν
έχει γνωστό συνδέτη, αλλά πιθανολογείται ότι ενι-
σχύει τις θυµοανεξάρτητες απαντήσεις. Σήµερα
υπάρχει ένα µονοκλωνικό αντίσωµα που στρέφεται
κατά του µορίου CD20, το οποίο λειτουργεί ως φάρ-
µακο για νοσήµατα στα οποία το Β κύτταρο λει-
τουργεί είτε ως αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο, εί-
τε ως κύτταρο παραγωγής αυτοαντισωµάτων. Το
αντι-CD20 αντίσωµα ονοµάζεται Rituximab. Το Ritu-
ximab αποδείχθηκε ένα αποτελεσµατικό φάρµακο
για ασθενείς µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα, αλλά και
για ασθενείς µε συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο,
ως και ασθενείς µε ορισµένες αγγειίτιδες. Το φάρ-
µακο καταστρέφει πολλούς κλώνους δραστικών Β
κυττάρων και περιορίζει παθογόνα αυτοαντισώµατα,
προκαλεί όµως υπο-γαµµα σφαιριναιµία και ευπά-
θεια σε λοιµώξεις, η οποία εν τούτοις είναι ανεκτή.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένας τροφικός
παράγοντας που εξασφαλίζει την επιβίωση των Β
κυττάρων είναι ο BAFF (ή BLyS). Σήµερα υπάρχουν
µονοκλωνικά αντισώµατα που δεσµεύουν και αδρα-
νοποιούν τον παράγοντα BAFF (ή BLyS), (ονοµασία
φαρµάκου Belimumab), τα οποία παρεµποδίζουν
την οµαλή επιβίωση δραστικών Β κυττάρων και την
εξέλιξή τους σε πλασµατοκύτταρα, περιορίζοντας
έτσι το απόθεµα ανοσοσφαιρίνης και συνεπώς πε-
ριορίζοντας τα αυτοαντισώµατα. Το φάρµακο χρη-
σιµοποιείται σε νόσους που επάγονται από αυτοαν-
τισώµατα, όπως ο συστηµατικός ερυθηµατώδης
λύκος, έχει δε ως ανεπιθύµητο αποτέλεσµα ευπά-
θεια σε λοιµώξεις, η οποία όµως είναι ανεκτή.

Οι λειτουργίες του Fc τµήµατος της 
ανοσοσφαιρίνης

Το Fc τµήµα της ανοσοσφαιρίνης ασκεί ποικίλες
εκτελεστικές δράσεις του αντισώµατος. Αυτές
εξαρτώνται κυρίως από το γεγονός ότι πολλά κύτ-
ταρα του σώµατος έχουν υποδοχείς για το Fc τµή-
µα και δεσµεύουν ανοσοσφαιρίνες όταν αυτές
έχουν συνδέσει ένα αντιγόνο. Στο Σχήµα 4-6Α φαί-
νεται ότι οι ανοσοσφαιρίνες έχουν αναγνωρίσει αν-
τιγόνο επάνω στην επιφάνεια ενός βακτηρίου, έχει
αρχίσει δε να ενεργοποιείται το συµπλήρωµα πάνω
στην βακτηριακή επιφάνεια, αλλά χωρίς τον υποδο-
χέα για το Fc τµήµα του αντισώµατος, ο οποίος
υπάρχει πάνω στην επιφάνεια του µακροφάγου η
φαγοκυττάρωση του βακτηρίου θα ήταν δύσκολη.
Οι λειτουργίες του Fc τµήµατος της ανοσοσφαιρί-
νης είναι οι ακόλουθες:



Μεταφορά των ανοσοσφαιρινών
Πολυµερείς IgA και IgM συνδέονται µέσω του Fc
τµήµατός τους στους Fc υποδοχείς ποικίλων σω-
µατικών κυττάρων όπως π.χ. επιθηλιακά κύτταρα
και µεταφέρονται δια µέσου επιθηλιακών φραγµών
σε κοιλότητες του σώµατος ή στις επιφάνειες των
επιθηλίων. 

Το Fc τµήµα της µητρικής IgG προσκολλάται σε
Fc υποδοχείς των κυττάρων του πλακούντα και ει-
σέρχεται στην εµβρυKκή κυκλοφορία.

Οψωνινοποίηση και φαγοκυττάρωση των βακτηρίων
και ανοσοσυµπλεγµάτων.
Όπως εξηγήθηκε ήδη, αντισώµατα που αναγνωρί-
ζουν πολυσακχαριδικά αντιγόνα στην βακτηριακή
επιφάνεια αλληλεπιδρούν µε το C1q συστατικό του
συµπληρώµατος και ενεργοποιείται έτσι η κλασσι-
κή ακολουθία ενεργοποίησης µέχρι την δηµιουργία
του C3b, (Σχήµα 4-6Α), οπότε το φαγοκύτταρο εν-
δοκυτταρώνει ευκολότερα το βακτήριο συνδέοντάς
το µέσω των υποδοχέων Fc και CR1. 

Τα ανοσοσυµπλέγµατα παρέχουν µεγάλες µο-
ριακές επιφάνειες, οπότε υπάρχει πάντα η πιθανό-
τητα ένα µόριο C1q να βρεθεί ανάµεσα στα CH2
τµήµατα του Fc σκέλους των µακρών αλυσίδων
δύο κοντινών µορίων ανοσοσφαιρίνης (Σχήµα 4-2),
οπότε ενεργοποιείται και πυροδοτεί την ενεργοποί-
ηση των υπολοίπων συστατικών του συµπληρώµα-
τος µέχρι το C3b. Τότε τα ανοσοσυµπλέγµατα φα-
γοκυτταρώνονται ευκολότερα από τα φαγοκύττα-
ρα.

Το Fc τµήµα ανοσοσφαιρίνης επάγει ενδοκυττάρια
µεταγωγή σήµατος
Όταν η ανοσοσφαιρίνη συνδεθεί µε αντιγόνο µέσω
του Fab τµήµατος και ακολούθως συνδεθεί µε τον
Fc υποδοχέα πάνω σε διάφορα είδη κυττάρων,
προκαλεί τα ακόλουθα:

Στα κύτταρα NK ενεργοποίηση προς καταστρο-
φή του µικροβίου ή ιού.

Στα σιτευτικά κύτταρα και τα βασεόφιλα (ειδικά
η IgE) ενεργοποίηση και απελευθέρωση ενζύµων
και αγγειοδραστικών αµινών

Ενεργοποίηση µέσω των Fc υποδοχέων στα φα-
γοκύτταρα (πέραν της φαγοκυττάρωσης), της ανα-
πνευστικής έκρηξης προς παραγωγή δραστικών
µορφών οξυγόνου

Όταν οι IgA και IgE είναι ειδικές για παράσιτα,
ενεργοποιούν µέσω του Fc υποδοχέα τα ηωσινόφι-
λα τα οποία επιτίθενται και φονεύουν τα παράσιτα
τα οποία απελευθερώνουν τοξικά συστατικά από
τα κοκκία τους. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται
«εξωκύττωση» (Πίνακας 5-2).

Άλλες ιδιότητες των ανοσοσφαιρινών µε 
κλινική σηµασία: Ρευµατοειδείς παράγοντες
και κρυοσφαιρίνες

Ρευµατοειδείς παράγοντες ονοµάζονται ανοσο-
σφαιρίνες οι οποίες αναγνωρίζουν το Fc τµήµα
άλλων ανοσοσφαιρινών. Οι ρευµατοειδείς παρά-
γοντες µπορεί να είναι οποιασδήποτε τάξης, αλλά
κυρίως είναι IgM και πολύ πιο σπάνια IgG ανοσο-
σφαιρίνες (Σχήµα 5-12). Επειδή οι ρευµατοειδείς
παράγοντες (rheumatoid factors, ή RFs) αναγνωρί-
ζουν αυτόλογες πρωτεNνες, είναι αυτοαντισώµατα.
Παρ’ ότι αναγνωρίστηκαν αρχικά στον ορό ασθε-
νών µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα οι ρευµατοειδείς
παράγοντες υπάρχουν σε ποικίλα νοσήµατα που
χαρακτηρίζονται από χρόνια φλεγµονή ή σε µερικά
νεοπλασµατικά νοσήµατα που χαρακτηρίζονται
από υπερδραστηριότητα και κλωνική έκπτυξη ενός
κακοήθους κλώνου Β λεµφοκυττάρων, όπως πα-
ρουσιάζονται στον Πίνακα 5-3.

Κρυοσφαιρίνες ονοµάζονται οι ανοσοσφαιρίνες
που καθιζάνουν στο κρύο. Η εργαστηριακή δοκι-
µασία για την ανίχνευσή τους είναι απλή: Το αίµα
του ασθενούς λαµβάνεται µε προθερµανθείσα σύ-
ριγγα και το σωληνάριο τοποθετείται σε υδατόλου-
τρο σε θ=37οC. Μετά από πήξη και φυγοκέντρηση
ο ορός τοποθετείται σε θερµοκρασία 4οC και πα-
ρακολουθείται καθηµερινά για συσσώρευση ιζήµα-
τος στη βάση του σωληναρίου. Το ίζηµα που θα
συγκεντρωθεί µετά από ορισµένες ηµέρες αναλύε-
ται και χαρακτηρίζεται ως προς τη σύστασή του µε
ανοσοηλεκτροφόρηση. 

Υπάρχουν τριών τύπων κρυοσφαιρίνες: (Σχήµα
5-13): 
α) Μονοκλωνικές (τύπου Ι), οι οποίες παράγονται

από κακοήθη πλασµατοκύτταρα όπως τα πλα-
σµατοκύτταρα στις νόσους πολλαπλούν µυέλω-
µα, µακροσφαιριναιµία του Waldenström, και
χρόνια λεµφοκυτταρική λευχαιµία, 

β) µονοκλωνικές µεικτές (τύπου ΙΙ), κατά τις
οποίες µονοκλωνικές IgM ανοσοσφαιρίνες
αναγνωρίζουν πολυκλωνικές IgG και ευρίσκον-
ται σε λοιµώδεις νόσους όπως ηπατίτιδα C και
λοίµωξη HIV, λεµφώµατα Β κυτταρικής αρχής,
και αυτοάνοσα νοσήµατα όπως συστηµατικός
ερυθηµατώδης λύκος, και σύνδροµο Sjögren
και 

γ) πολυκλωνικές µεικτές (τύπου ΙΙΙ) κατά τις οποί-
ες πολυκλωνικές IgM αναγνωρίζουν πολυκλωνι-
κές IgG και συνήθως απαντώνται σε αυτοάνοσα
νοσήµατα όπως συστηµατικός ερυθηµατώδης λύ-
κος, σύνδροµο Sjögren, ρευµατοειδής αρθρίτιδα

Κεφάλαιο 5 • Ειδική ή «Εκ προσαρµογής» ή Επίκτητη Ανοσία και Τύποι Αυτής 103



αλλά και σε χρόνια λοιµώδη νοσήµατα, όπως η
ηπατίτιδα C. 

Η κλινική εικόνα των κρυοσφαιριναιµιών είναι αυτή
της αγγειίτιδας µικρού και µέσου µεγέθους αγ-
γείων, δηλαδή της φλεγµονής του αγγειακού τοι-
χώµατος που οδηγεί είτε στην απόφραξη του αγ-
γείου, είτε στην εξαγγείωση αίµατος που τελικά
οδηγεί στην ψηλαφητή πορφύρα. Το φαινόµενο
αυτό οφείλεται στην ενεργοποίηση του συµπληρώ-
µατος. Η προσβολή µέσου µεγέθους αγγείων οδη-

γεί σε ισχαιµικά ή άτονα έλκη κνηµών, ενώ η προ-
σβολή µικρού µεγέθους αγγείων οδηγεί σε ψηλα-
φητή πορφύρα. Η εντόπιση των σηµείων αυτών
στα κάτω άκρα οφείλεται στις αυξηµένες υδρο-
στατικές πιέσεις που ασκούνται στα αγγεία των
κάτω άκρων λόγω της βαρύτητας και συνεπώς το
τοίχωµα των προσβεβληµένων αγγείων καταστρέ-
φεται ευκολότερα µε συνέπεια εξαγγείωση ερυ-
θρών αιµοσφαιρίων ή ενεργοποίηση της εξωγε-
νούς οδού της πήξης, θρόµβωση και απόφραξη
του αυλού τους. 
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ΣΧΗΜΑ 5-12 Ο ρευµατοειδής παράγων
(RF, rheumatoid factor) είναι IgG ή IgM ανο-
σοσφαιρίνη που αναγνωρίζει το Fc τµήµα
άλλων (καθ’ όλα φυσιολογικών) ανοσοσφαι-
ρινών

Ρευµατοειδής αρθρίτιδα Φυµατίωση

Σύνδροµο Sjogren Σύφιλη

Συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος Σπλαγχνική λεSσµανίαση

∆ιάµεση πνευµονική ίνωση Ελονοσία 

Αληθής µεικτή κρυοσφαιριναιµία Λευχαιµία

Πρωτοπαθής χολική κίρρωση ∆ερµατοµυοσίτιδα

Ηπατίτιδα Β/χρόνια ηπατική νόσος Συστηµατικό σκληρόδερµα

Λοιµώδης µονοπυρήνωση Μετά εµβολισµό

Βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα Μετά µετάγγιση

Λέπρα Σε κάθε χρονίζουσα ιογενή λοίµωξη

Σαρκοείδωση

ΠΙΝΑΚΑΣ 5-3. Νόσοι χαρακτηριζόµενες από παρουσία ρευµατοειδούς παράγοντα  (RF) στον ορό των ασθενών



ΤΟ T ΚΥΤΤΑΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ

Υπάρχουν πολλοί τύποι T κυττάρων κάθε ένας από
τους οποίους επιτελεί διαφορετικές λειτουργίες.
Σαν σύνολο µπορούµε να πούµε ότι κύτταρα T λεµ-
φοκυτταρικής αρχής βοηθούν στην διαφοροποίηση
των Β κυττάρων, στην ενεργοποίηση των µακροφά-
γων, στη θανάτωση κυττάρων µολυσµένων µε ιούς ή
ενδοκυττάρια βακτήρια και ρυθµίζουν εν γένει θετι-
κά ή αρνητικά την συνολική ανοσολογική απάντηση
κατά ποικίλλων αντιγόνων.

Ο υποδοχέας αντιγόνου του Τ λεµφοκυττάρου

Ο υποδοχέας του T κυττάρου αποτελείται από οκτώ
διαµεµβρανικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες που ονο-
µάζονται µε τα ελληνικά γράµµατα α, β, γ, δ, ε, και ζ.
Κάθε υποδοχέας έχει από µία α, β, γ, και δ αλυσίδα,

και από δύο ε και ζ αλυσίδες. Οι αλυσίδες α και β
συνδέονται µεταξύ τους µέσω ενός δισουλφιδικού
δεσµού µεταξύ δύο καταλοίπων κυστεNνης, ακριβώς
µόλις εξέρχονται στην επιφάνεια του T κυττάρου.
Κάθε α και β αλυσίδα έχει µια σταθερή και µια µετα-
βλητή περιοχή. Με τις µεταβλητές περιοχές των
υποδοχέων (οι οποίες διαφέρουν σηµαντικά από το
ένα T κύτταρο στο άλλο), το T κύτταρο αναγνωρίζει
αντιγόνο συνδεδεµένο είτε σε MHC-I είτε σε MHC-II
µε τρόπο που εξηγήθηκε στο Κεφάλαιο 1 (Σχήµα 1-
9). Οι περιοχές αυτές όπως και στις ανοσοσφαιρί-
νες, ονοµάζονται «περιοχές ορισµού συµπληρωµατι-
κότητας» (complementarity-determining regions, ή
σε συντοµία CDRs). Οι υπόλοιπες διαµεµβρανικές
πολυπεπτιδικές αλυσίδες δεν συµβάλλουν στην ανα-
γνώριση του αντιγόνου, αλλά στην µεταγωγή ενδο-
κυτταρίου σήµατος µετά την αναγνώριση του αντι-
γόνου. Συνδέονται µεταξύ τους µε ιοντικές αλληλε-
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ΣΧΗΜΑ 5-13 Σχηµατική παράσταση για την κατανόηση των τριών τύπων κρυοσφαιρινών. 
Κρυοσφαιρίνες είναι ανοσοσφαιρίνες που καθιζάνουν στο κρύο.



πιδράσεις ως εξής: Μία ε µε µια γ και µια έ µε µια δ,
συνιστώντας έτσι τα συµπλέγµατα CD3, ενώ οi ζ
αλυσίδες ενώνονται µεταξύ τους. Οι αλυσίδες των
συµπλεγµάτων CD3 καθώς και οι ζ αλυσίδες στα εν-
δοκυτταρικά τους τµήµατα φέρουν ειδικές αλληλου-
χίες αµινοξικών καταλοίπων (µοτίβων) που ονοµά-
ζονται «µοτίβα ενεργοποίησης ανοσοUποδοχέων βα-
σιζόµενα σε τυροσίνη» («immunoreceptor tyrosine-
based activation motifs», ή σε συντοµογραφία,
ITAMS). Τα ITAMS διαχειρίζονται το σήµα που προ-
κύπτει από την αναγνώριση του αντιγόνου και µετα-
βιβάζουν µήνυµα σε πολλαπλούς µεταγραφικούς
παράγοντες µε στόχο την επιβίωση του T κυττάρου,
τον πολλαπλασιασµό του, την έκφραση µορίων επι-
φανείας την έκκριση κυτταροκινών και προκειµένου
για τα CD8+ T κύτταρα την θανάτωση άλλων κυττά-
ρων µολυσµένων µε ιούς (Σχήµα 5-14).

Μοριακοί µηχανισµοί µέσω των οποίων 
πραγµατοποιείται ο ανασυνδυασµός γονιδιακών
τµηµάτων των T κυτταρικών υποδοχέων (T cell
receptor, TCR)

Η οργάνωση των γονιδιακών τµηµάτων των αλυσί-
δων του T κυτταρικού υποδοχέα είναι παρόµοια µε
αυτή των ανοσοσφαιρινών. Στο 5’ άκρο αθροίζονται
το ένα κατόπιν του άλλου τα γονιδιακά τµήµατα του
µεταβλητού µέρους (V) των αλυσίδων α και β ακο-
λουθούµενα από τα γονιδιακά τµήµατα D, κατόπιν
τα J και στη συνέχεια τα γονιδιακά τµήµατα των
σταθερών (C) περιοχών. Ο β τόπος έχει 50 V, 2D και
12 J, ενώ ο α τόπος έχει 45V και 50 J τµήµατα. Οι γ
και δ τόποι έχουν 7 γονιδιακά V τµήµατα. Σε ανάντη
θέση των V γονιδιακών τµηµάτων υπάρχει µια αλλη-
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ΣΧΗΜΑ 5-14 Σχηµατική παράσταση του συµπλέγµατος του T κυτταρικού υποδοχέα. 
Ο T- κυτταρικός υποδοχέας αποτελείται από τις πεπτιδικές αλυσίδες α και β µε τα αµινοτελικά άκρα των οποίων αναγνωρίζει αντιγόνο και
από µία, γ, και δ αλυσίδα, και από δύο ε και ζ αλυσίδες. Οι αλυσίδες εκτός των α και β, συνδέονται µεταξύ τους µε ιοντικές αλληλεπιδράσεις
ως εξής: Μία ε µε µια γ και µια έ µε µια δ, συνιστώντας έτσι τα συµπλέγµατα CD3, ενώ οι ζ αλυσίδες ενώνονται µεταξύ τους. Οι αλυσίδες
των συµπλεγµάτων CD3 καθώς και οι ζ αλυσίδες στα ενδοκυτταρικά τους τµήµατα φέρουν ειδικές αλληλουχίες αµινοξικών καταλοίπων (µοτί-
βων) που ονοµάζονται «µοτίβα ενεργοποίησης ανοσοVποδοχέων βασιζόµενα σε τυροσίνη» («immunoreceptor tyrosine-based activation mo-
tifs», ή σε συντοµογραφία, ITAMS). Τα ITAMS διαχειρίζονται το σήµα που προκύπτει από την αναγνώριση του αντιγόνου και µεταβιβάζουν µή-
νυµα σε πολλαπλούς µεταγραφικούς παράγοντες µε στόχο την επιβίωση του T κυττάρου, τον πολλαπλασιασµό του, την έκφραση µορίων επι-
φανείας την έκκριση κυτταροκινών. Κρυοσφαιρίνες είναι ανοσοσφαιρίνες που καθιζάνουν στο κρύο.



λουχία νουκλεοτιδίων (L) που κωδικοποιεί το πεπτί-
διο-οδηγό (leader peptide, L) και ανάντης αυτού εί-
ναι ο υποκινητής του αντιστοίχου γονιδίου. Στις αλυ-
σίδες β και δ του TCR η V περιοχή κωδικοποιείται
από V,D,J γονιδιακά τµήµατα, ενώ στις αλυσίδες α
και γ η V περιοχή κωδικοποιείται από V και J γονιδια-
κά τµήµατα. Υπάρχουν 2 γονιδιακά τµήµατα C για
τους τόπους της β και γ αλυσίδας του TCR, καθένας
από τους οποίους έχει την δική του οµάδα γονιδια-
κών τµηµάτων J και µόνο ένα γονιδιακό τµήµα C για
τις αλυσίδες α και γ του TCR (Σχήµα 5-15).

Στο επίπεδο του βλαστικού (σπερµατικού) DNA,
όλα τα κύτταρα του σώµατος έχουν τα γονιδιακά
τµήµατα τόσο των ανοσοσφαιρινών, όσο και του
TCR µε την οργάνωση που περιγράφτηκε παραπά-
νω. Αυτά τα γονίδια όµως δεν µπορούν να µεταγρα-
φούν σε λειτουργικό mRNA το οποίο να κωδικοποιεί
τις πρωτεNνες των υποδοχέων. Λειτουργικά γονίδια

υποδοχέων αντιγόνου δηµιουργούνται µόνο στα
αναπτυσσόµενα Β και T κύτταρα µετά αναδιάταξη
των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών ή των TCR, η
οποία φέρνει τυχαία επιλεγµένα γονιδιακά τµήµατα
V, (D) και J σε συνέχεια για µεταγραφή σε λειτουρ-
γικό mRNA. Αυτό συµβαίνει επειδή τα Β και T κύττα-
ρα διαθέτουν ειδικές πρωτεNνες οι οποίες είναι απα-
ραίτητες για την έναρξη του ανασυνδυασµού.

Ο ανασυνδυασµός V (D) J αρχίζει όταν πρωτεN-
νες που ευρίσκονται µόνο στα λεµφοκύτταρα ανα-
γνωρίσουν συγκεκριµένες αλληλουχίες DNA που ευ-
ρίσκονται στο 3’ άκρο κάθε γονιδιακού τµήµατος V,
στο 5’ άκρο κάθε γονιδιακού τµήµατος J, ενώ κείνται
και στις δύο πλευρές κάθε γονιδιακού τµήµατος D.
Οι αλληλουχίες αυτές ονοµάζονται «αλληλουχίες
σηµατοδότησης ανασυνδυασµού» (recombination si-
gnal sequences, RSSs) (Σχήµατα 5-6 και 5-7) και
διατάσσονται µε τρόπο παρόµοιο µε αυτό των γονι-
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ΣΧΗΜΑ 5-15 Αναδιατάξεις γονιδιακών τµηµάτων που κωδικοποιούν την α και τη β αλυσίδα του T κυτταρικού υποδοχέα. 
Λεπτοµέρειες στο κείµενο.



διακών τµηµάτων των ανοσοσφαιρινών. Το τελικό
αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι η δηµιουρ-
γία κλώνων Τ- κυττάρων έκαστος των οποίων έχει
έναν µοναδικό VDJC ανασυνδυασµό, όπως πχ:
V1D1J1C, ή V2D3J7C, ή V12D2J3C κ.ο.κ. 

Οι ανασυνδυασµοί των γονιδιακών τµηµάτων της
α και της β αλυσίδας του TCR και η αλληλουχία των
γεγονότων µέχρι την δηµιουργία των πρωτεKνών α
και β απεικονίζεται στο Σχήµα 5-15.

Η αναγνώριση του αντιγόνου από το T κύτταρο
συµβάλλει στην ενεργοποίηση του T κυττάρου

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2-9Α και 2-9Β η ενεργο-
ποίηση, επιβίωση και διαφοροποίηση των αθώων T
κυττάρων απαιτεί τρία µηνύµατα: α) Η αναγνώριση
αντιγόνου συνδεδεµένου σε MHC-I ή σε MHC-II µέ-
σω του κυτταρικού υποδοχέα και συνυποδοχέα
(CD8 ή CD4) εξασφαλίζει την ενεργοποίηση του T
κυττάρου, β) η ταυτόχρονη σύνδεση του µορίου επι-
φανείας CD28 του T κυττάρου µε τα συνδιεγερτικά
µόρια B7.1 ή B7.2 (CD80, CD 86 αντίστοιχα), εξα-
σφαλίζει την επιβίωση του T κυττάρου και τέλος η
έκκριση κυτταροκινών όπως οι IL-6, IL-12, TGF-β και
IL-4 εκ µέρους του αντιγονοπαρουσιαστικού κυττά-
ρου εξασφαλίζει τη διαφοροποίηση ενός αθώου T
κυττάρου σε έναν από τους τύπους που θα περιγρα-
φούν σε επόµενη παράγραφο.

Τα αθώα T κύτταρα απαιτούν την παρουσίαση
αντιγόνου από τα δενδριτικά κύτταρα για να διεγερ-
θούν. Ο λόγος για αυτό είναι ότι τα δενδριτικά κύτ-
ταρα και τα T κύτταρα συναντώνται στις T κυτταρι-
κές ζώνες των λεµφαδένων καθοδηγούµενα από χυ-
µοκίνες τις οποίες αναγνωρίζουν µε τον υποδοχέα
CCR7. Επίσης τα δενδριτικά κύτταρα εκφράζουν
πληθώρα MHC-I και MHC-II µε αντιγόνα συνδεδεµέ-
να επί των µορίων αυτών αλλά και τα απαραίτητα
συνδιεγερτικά µόρια.. Για να παίξουν αυτό το ρόλο
τα δενδριτικά κύτταρα πρέπει και αυτά να διεγερ-
θούν από λοιµώδεις παράγοντες επειδή τότε εκφρά-
ζουν συνδιεγερτικά µόρια στην επιφάνειά τους.
Άπαξ και τα Τ κύτταρα διεγερθούν από τα δενδριτι-
κά κύτταρα µπορούν πλέον να διεγείρουν οποιοδή-
ποτε κύτταρο τους παρουσιάσει αντιγόνο, όπως τα
Β κύτταρα, και τα µακροφάγα που λαµβάνουν βοή-
θεια από τα CD4+ T κύτταρα, αλλά και κάθε σωµα-
τικό κύτταρο που τελικώς θανατώνεται από τα
CD8+ T κύτταρα όταν παρουσιάσει σε αυτά αντιγό-
να ιών. 

Όταν τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα παρου-
σιάσουν αντιγόνο στα T κύτταρα χωρίς ταυτόχρονη
παρουσίαση συνδιεγερτικών µορίων, τότε τα T κύτ-
ταρα όχι µόνο δεν ενεργοποιούνται αλλά, αν δεν πε-

θάνουν, παραµένουν ανενεργά για πάντα. Το φαινό-
µενο αυτό ονοµάζεται «ανεργία κλώνου» (Σχήµα 5-
16). Το συνδιεγερτικό µόριο B7.2 εκφράζεται συνε-
χώς σε χαµηλές συγκεντρώσεις στα αθώα T κύττα-
ρα και επάγεται ταχύτατα µετά από την ενεργοποί-
ηση των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων, ενώ το
B7.1 επάγεται ώρες ή µέρες αργότερα. 

Οι ανοσοενισχυτικές ουσίες που περιέχονται στα
εµβόλια, όπως πχ άλατα αλουµινίου, ή οι ουσίες
όπως το σκουαλένιο (AS03) και άλλες, αναµει-
γνύονται µε τις πρωτεNνες (αντιγόνα) του εµβολίου
ώστε να επάγουν στα δενδριτκά κύτταρα την έκ-
φραση συνδιεγερτικών µορίων και έτσι να διεγεί-
ρουν τα Τ κύτταρα µε στόχο την δηµιουργία αποτε-
λεσµατικών εµβολίων.

Το CD28 µαζί µε την αναγνώριση αντιγόνου από
τον TCR σηµατοδοτεί επιβίωση, πολλαπλασιασµό
και διαφοροποίηση των κυττάρων που είναι ειδι-
κά για ένα αντιγόνο και το έχουν ήδη αναγνωρίσει
µέσω του T κυτταρικού υποδοχέα συνδεδεµένο
σε MHC-I ή MHC-II επάνω στα δενδριτικά κύττα-
ρα.

Η σηµατοδότηση µέσω του CD28 µεταβιβάζει σή-
µατα στο εσωτερικό του κυττάρου παράλληλα µε
αυτά που µεταβιβάζονται από τον T κυτταρικό υπο-
δοχέα. Τα σήµατα αυτά ασκούν συνεργειακή δράση
µε τα σήµατα του T κυτταρικού υποδοχέα και µε άλ-
λα σήµατα, ώστε τελικά να εξασφαλιστεί η ενεργο-
ποίηση, επιβίωση και διαφοροποίηση του T κυττά-
ρου. Για να γίνει αυτό η PI3-κινάση (κινάση των 3-
φωσφορικών φωσφοKνοσιτιδίων, όπου φωσφοKνοσι-
τίδια είναι φωσφορτλιωµένες µορφές του φωσφολι-
πιδίου φωσφατιδυλ-ινοσιτόλη), επιστρατεύεται στην
κυτταροπλασµατική ουρά του CD28 και αυτή στη
συνέχεια ενεργοποιεί την κινάση Akt και την Ikt κα-
θώς και την φωσφολιπάση γ (PLCγ) οδηγώντας σε
σηµατοδότηση µέσω αυξηµένων συγκεντρώσεων
ασβεστίου (calcium signaling). Το ασβέστιο αλλάζει
τα φορτία τους και τροποποιεί αλλοστερικά πολλές
πρωτεNνες, µε αποτέλεσµα µεταγωγή σήµατος. Τελι-
κό αποτέλεσµα είναι η αυξηµένη ενδοκυττάρια συσ-
σώρευση των πρωτεKνών Bcl-2 και Bcl-xL, οι οποίες
προάγουν την επιβίωση των T κυττάρων, IL-2 που εί-
ναι τροφικός παράγοντας για το T κύτταρο, καθώς
και τον υποδοχέα της, αυξηµένο µεταβολισµό, αυξη-
µένο πολλαπλασιασµό και διαφοροποίηση των
αθώων σε άµεσα δραστικά T κύτταρα. Οι δρόµοι εν-
δοκυττάριας σηµατοδότησης του T κυττάρου απει-
κονίζονται συνοπτικά στο Σχήµα 5-17. Πρέπει να ση-
µειωθεί ότι προηγουµένως ενεργοποιηθέντα δραστι-
κά κύτταρα δεν έχουν τόσο την ανάγκη της συνδιέ-
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γερσης B7/CD28, ενώ για την ενεργοποίηση των
αθώων T κυττάρων αυτή είναι απαραίτητη.

Πολυάριθµοι υποδοχείς οµόλογοι προς το µόριο
CD28 επί του T κυττάρου αναγνωρίζονται από αντί-
στοιχους συνδέτες οµόλογους προς τα µόρια B7.1
και B7.2 που βρίσκονται στην µεµβράνη πολλών κυτ-
τάρων, η δε αλληλεπίδραση αυτή ρυθµίζει θετικά ή
αρνητικά τις T κυτταρικές αποκρίσεις

Μετά από την αναγνώριση της σηµασίας που
έχει για την ενεργοποίηση του T κυττάρου η αλληλε-
πίδραση CD28/B7, βρέθηκαν και άλλα ζεύγη αντι-
στοίχως οµολόγων µορίων που ρυθµίζουν θετικά ή

αρνητικά την ενεργοποίηση του T κυττάρου (Σχήµα
5-18). Ο υποδοχέας συνδιέγερσης ICOS (inducible
costimulator), ή στην CD ονοµατολογία, CD278, έχει
συνδέτη το µόριο ICOS-L (CD275), το οποίο εκφρά-
ζεται στα δενδριτικά κύτταρα, στα µακροφάγα, στα
Β κύτταρα και σε άλλα κύτταρα. Το ICOS παίζει ση-
µαντικό ρόλο στις θυµοεξαρτώµενες απαντήσεις Β
κυτταρικές απαντήσεις κυρίως στα βλαστικά κέντρα.
Είναι απαραίτητο στην δηµιουργία των θυλακιωδών
βοηθητικών T κυττάρων (follicular helper T cells,
TFH). Σε επόµενη παράγραφο θα περιγραφούν όλοι
οι τύποι των T κυττάρων, αλλά επί του παρόντος
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ΣΧΗΜΑ 5-16 Η συνδιέγερση είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση του αθώου  T κυττάρου. 
Για την ενεργοποίηση ενός αθώου T κυττάρου δεν απαιτείται µόνο η αναγνώριση αντιγόνου συνδεδεµένου σε MHC-I ή MHC-II µόρια, αλλά
απαιτείται και η συνδιέγερση µέσω συνδιεγερτικών µορίων, όπως τα Β7.1 µόρια που εικονίζονται εδώ. Η αναγνώριση του αντιγόνου συµβάλ-
λει στην ενεργοποίηση του T κυττάρου, το συνδιεγερτικό σήµα συµβάλλει στην επιβίωση και οι κυτταροκίνη IL-12  που εκπορεύεται από το
αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο συµβάλλει στην διαφοροποίηση του T κυττάρου. Το ηρεµούν αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο (τυπικά ένα
δενδριτικό κύτταρο που παρουσιάζει αυτοαντιγόνα) δεν εκφράζει συνδιεγερτικά µόρια και αυτό καθιστά τους κλώνους των T κυττάρων που
αναγνωρίζουν αντιγόνα χωρίς συνδιεγερτικά µηνύµατα, όχι µόνο να µην ενεργοποιούνται, αλλά να µεταπίπτουν σε µόνιµη αδράνεια (ανερ-
γία). Αυτός είναι ένας από τους µηχανισµούς µε τους οποίους επιτυγχάνεται η ανοχή, όπως θα συζητηθεί σε επόµενο κεφάλαιο. 



πρέπει να γνωρίζετε ότι τα TFH είναι ουσιώδη για
την διαµόρφωση των βλαστικών κέντρων στα δευτε-
ρογενή λεµφικά όργανα και για την δηµιουργία B
λεµφοκυττάρων µε υποδοχείς υψηλής συγγένειας
προς τα αντιγόνα. 

∆ύο ανασταλτικοί υποδοχείς της ενεργοποίησης
του T κυττάρου, οι οποίοι ανήκουν στην οικογένεια
του CD28, είναι οι: CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte
antigen 4) και PD-1 (programmed death 1). Ο CTLA-
4 έχει πολύ µεγαλύτερη συγγένεια για το Β7 και
υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέεται µε αυτόν το συν-
δέτη όταν τα επίπεδα Β7 είναι χαµηλά (και αυτό
συµβαίνει στα ηρεµούντα αντιγονοπαρουσιαστικά
κύτταρα και τέτοια κύτταρα είναι εκείνα που παρου-
σιάζουν αυτοαντιγόνα) ενώ όταν η έκφραση των µο-
ρίων Β7 είναι πολύ υψηλή (και αυτό συµβαίνει στα
ενεργοποιηµένα δενδριτικά κύτταρα, όταν αυτά
έχουν εκτεθεί σε, και έχουν αναγνωρίσει µικρόβια)
τότε η σύνδεση του CTLA-4 µε το Β7 αποτρέπεται
και υπερτερεί η σύνδεση του CD28 µε το Β7. Το
CD28 έχει 20 µε 50 φορές µικρότερη συγγένεια
προς το Β7 αλλά η σύνδεσή του µε το Β7 υπερτερεί
όταν η συγκέντρωση του Β7 επί του δενδριτικού

κυττάρου είναι πολύ υψηλή. Ο κατασταλτικός ρόλος
του CTLA-4 επί του T κυττάρου σε περίπτωση πα-
ρουσίασης αυτοαντιγόνων από τα δενδριτικά κύττα-
ρα (που χαρακτηρίζεται από παρουσία χαµηλών
συγγκεντρώσεων Β7), ερµηνεύει έναν από τους µη-
χανισµούς ανοχής έναντι εαυτού (αυτοανοχής). Ενώ
οι αλληλεπιδράσεις CTLA-4: Β7 αναστέλλουν την
αρχική ενεργοποίηση των T κυττάρων στα δευτερο-
γενή λεµφικά όργανα, οι αλληλεπιδράσεις PD-1:PD-
L αναστέλλουν την ενεργοποίηση των δραστικών Τ
κυττάρων κυρίως στους περιφερικούς ιστούς. 

Η αλληλεπίδραση του CD40L επάνω στα T κύττα-
ρα µε το CD40 επάνω στα αντιγονοπαρουσιαστι-
κά κύτταρα ενισχύει τις T κυτταρικές αποκρίσεις
ενεργοποιώντας ακόµη περισσότερο τα αντιγονο-
παρουσιαστικά κύτταρα.
Το µόριο CD40L είναι µια µεµβρανική πρωτεNνη που
ανήκει στην υπεροικογένεια πρωτεKνών του µεµβρα-
νικού TNF και εκφράζεται κυρίως σε ήδη ενεργοποι-
ηµένα T κύτταρα, ενώ το CD40 είναι µέρος της υπε-
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ΣΧΗΜΑ 5-17 Οι µηχανισµοί για την ενεργοποίηση, επιβίωση και διαφοροποίηση του T κυττάρου µετά την αναγνώριση του αντιγόνου είναι
σύνθετοι και απαιτούν την ενεργοποίηση της PI3/Akt και της RAS/MAP κινάσης. 



ροικογένειας των πρωτεKνών του τύπου του υποδο-
χέα του TNF (TNF Receptor superfamily). Τα ενεργο-
ποιηµένα T κύτταρα βοηθοί εκφράζουν CD40L το
οποίο συνδέει το CD40 επάνω στα αντιγονοπαρου-
σιαστικά κύτταρα, ώστε να τα κάνει να εκφράσουν
περισσότερο έντονα τα µόρια Β7 και κυτταροκίνες
όπως η IL-12 τα οποία προάγουν την ενεργοποίηση
και διαφοροποίηση των T κυττάρων (Σχήµα 5-19).
Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται «αδειοδότηση» επει-
δή τα ήδη ενεργοποιηµένα T κύτταρα «δίνουν την
άδεια» στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα να γί-
νουν περισσότερο ισχυροί ενεργοποιητές των ανο-
σολογικών απαντήσεων. Συνεπώς το µονοπάτι του
CD40 ενισχύει εµµέσως τις T κυτταρικές απαντήσεις
ενεργοποιώντας ακόµη περισσότερο τα αντιγονοπα-
ρουσιαστικά κύτταρα. 

Σύγχρονα φάρµακα διακόπτουν την συνδιέ-
γερση ή την ενεργό καταστολή του T κυττά-
ρου, ανάλογα µε το πρόβληµα που στοχεύου-
µε να επιλύσουµε

Με βάση την βαθειά κατανόηση των οδών συνδιέ-
γερσης των T κυττάρων έχουν βρεθεί καινούργιοι
θεραπευτικοί παράγοντες που ελέγχουν αποτελε-
σµατικά τις βλαβερές επιπτώσεις των ανοσολογι-
κών απαντήσεων. Το εξωκυττάριο τµήµα της πρω-
τεNνης CTLA4 συνδεδεµένο στο Fc τµήµα µιας ανο-
σοσφαιρίνης συνδέει τα µόρια B7.1 και Β7.2 µε
υψηλή συγγένεια και παρεµποδίζει την αλληλεπί-
δραση Β7:CD28 η οποία όπως µάθαµε διεγείρει το
T κύτταρο. Η χρήση του CTLA4Ig αντί του CD28
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ΣΧΗΜΑ 5-18 Τα κύρια µέλη των οικογενειών B7 και CD28. 
Οι συνδέτες της οικογένειας Β7 εκφραζόµενοι σε αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και οι υποδοχείς της οικογένειας CD28 εκφραζόµενοι στα
T κύτταρα απεικονίζονται σχηµατικά µαζί µε πληροφορία που αφορά τα πρότυπα έκφρασής τους και τις κύριες λειτουργίες τους.



επελέγη επειδή το CTLA4 έχει πολλαπλάσια υψηλή
συγγένεια σε σχέση µε το CD28 για τα µόρια Β7.1
και Β7.2. Παρεµπόδιση έτσι της αλληλεπίδρασης
του T κυττάρου µε το δενδριτικό κύτταρο καθιστά
το T κύτταρο ανεργικό (Σχήµα 5-20Α). Η σύνδεση
του εξωκυτταρίου τµήµατος του CTLA4 στο Fc
τµήµα µιας ανοσοσφαιρίνης καθιστά το µόριο στα-
θερότερο για µακρό χρονικό διάστηµα. Η πρωτεNνη
σύντηξης CTLA4-Ig είναι εγκεκριµένη για τη θερα-
πεία της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας (Abatacept)
καθώς και για την αποτροπή της απόρριψης µο-
σχευµάτων. 

Αντισώµατα που δεσµεύουν τους ανασταλτικούς

υποδοχείς CTLA4 και PD-1, έχουν εγκριθεί για την
ανοσοθεραπεία νεοπλασιών, µε την ιδέα ότι όταν
ανασταλούν αυτά τα φρένα στην διέγερση του T
κυττάρου, το T κύτταρο θα διεγερθεί έντονα και θα
επαυξήσει την ανοσολογική αντίδραση κατά των
κυττάρων του όγκου. Πράγµατι αυτό συµβαίνει και
έτσι το αντι-PD-1 αντίσωµα (Nivolumab) έχει λάβει
έγκριση για τη θεραπεία του µεταστατικού µελανώ-
µατος (Σχήµα 5-20Β). Επειδή επέρχεται έντονη διέ-
γερση του T κυττάρου τόσο µε τον αποκλεισµό του
CTLA4 όσο και µε τον αποκλεισµό του PD-1 δια-
σπάται η αυτοανοχή και έτσι µερικά αυτοάνοσα
φαινόµενα µπορεί να εµφανισθούν στους ασθενείς.
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ΣΧΗΜΑ 5-19 Ο ρόλος του µορίου CD40 στην ενεργοποίηση του Τ κυττάρου. 
Τα αθώα T κύτταρα ενεργοποιούνται από συµπλέγµατα αντιγονικών πεπτιδίων και MHC. Η αναγνώριση του αντιγόνου από τα T κύτταρα µαζί
µε  ήπια συνδιέγερση  επάγει την έκφραση CD40L (CD40 ligand) από τα ενεργοποιηµένα T κύτταρα. Το CD40L δεσµεύει το CD40 που εκ-
φράζεται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και πιθανότατα πυροδοτεί την έκφραση περισσοτέρων µορίων B7 και την έκκριση κυτταρο-
κινών από το αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο, τα οποία ενεργοποιούν περαιτέρω τα T κύτταρα. Έτσι το CD40L πάνω στα T κύτταρα βελτιώ-
νει την ικανότητα των αντιγοπαρουσιαστικών κυττάρων να ενισχύουν την ενεργοποίηση των T κυττάρων.



Τα στάδια ωρίµανσης και διαφοροποίησης των
T κυττάρων
Τα T λεµφοκύτταρα ωριµάζουν και διαφοροποιούν-
ται στο θύµο µέσω ενός σταδίου ανεξάρτητου από
το αντιγόνο και αργότερα στα περιφερικά λεµφικά
όργανα µέσω ενός σταδίου εξαρτώµενου από αντι-
γόνο. Τα διακριτά στάδια ωρίµανσης και διαφορο-
ποίησης των Τ κυττάρων σηµαίνονται από την πα-
ρουσία µορίων επιφανείας όπως ο υποδοχέας του T
κυττάρου, το σύµπλεγµα του συνυποδοχέα CD3, το
οποίο όπως είδαµε λειτουργεί σαν µετατροπέας του
µηνύµατος που λαµβάνεται από τον υποδοχέα, αλλά
και τα µόρια CD4 και CD8, τα οποία διαχωρίζουν τα
Τ κύτταρα σε διακριτές λειτουργικές τάξεις. Τα στά-

δια ωρίµανσης και διαφοροποίησης των Τ κυττάρων
έχουν ως εξής:

Μόλις φθάνουν στο θύµο, προερχόµενα από το
µυελό των οστών τα T κύτταρα είναι αρνητικά για τον
T κυτταρικό υποδοχέα και επίσης αρνητικά για τα µό-
ρια επιφανείας CD3, CD4, και CD8. Αυτά ονοµάζονται
«διπλά αρνητικά T κύτταρα», ή «διπλά αρνητικά T
κύτταρα». Είναι ακόµη πολυδύναµα κύτταρα

Τα διπλά αρνητικά θυµοκύτταρα οδηγούν στην
γένεση δύο διαφορετικών κυτταρικών πληθυσµών
που διακρίνονται µεταξύ τους µε βάση τον τύπο του
T κυτταρικού υποδοχέα (δες Κεφάλαιο 1, Σχήµα 1-
2): τα CD3+CD4-CD8-γδT κύτταρα, που αποτελούν
την µειοψηφία· αυτά τα κύτταρα εκφράζουν έναν T
κυτταρικό υποδοχέα που αποτελείται από γ και δ
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ΣΧΗΜΑ 5-20 Μηχανισµοί θεραπευτικού αποκλεισµού της συνδιέγερσης αλλά και θεραπευτικής άρσης της καταστολής του T κυττάρου. 
Στο αριστερό τµήµα του σχήµατος (Α) δείχνεται η δράση του φαρµάκου Abatacept. Το φάρµακο αυτό είναι σύντηξη δύο µορίων: του κατασταλ-
τικού µορίου CTLA4 συνδεδεµένου στο Fc τµήµα µιας ανοσοσφαιρίνης. Το φάρµακο συνδέεται ισχυρά στο B7 µόριο του αντιγονοπαρουσιαστι-
κού κυττάρου και αποκλείει την σύνδεση του B7 µε τον ενεργοποιούντα υποδοχέα CD28, προλαµβάνοντας έτσι την ενεργοποίηση του CD4+T
κυττάρου. Το Abatacept έχει εγκριθεί εδώ και µερικά χρόνια για την θεραπεία της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας. Στο δεξιό τµήµα του Σχήµατος
(Β), δείχνεται η δράση του φαρµάκου Nivolumab το οποίο είναι ένα µονοκλωνικό αντίσωµα κατά του υποδοχέα καταστολής του T κυττάρου
PD-1. Έτσι αποµονώνει το T κύτταρο από τα φρένα του όπως ο συνδέτης του PD-1 (PD-L1, PD-1 ligand). Τα κύτταρα του µελανώµατος εκ-
φράζουν σε µεγάλες ποσότητες στην επιφάνειά τους PD-L1 και καταστέλλουν  τα T κύτταρα που δυνητικά θα επιχειρούσαν να καταστρέψουν
τα κύτταρα του όγκου. Το φάρµακο Nivolumab αποκλείει την άσκηση καταστολής προς το T κύτταρο εκ µέρους των κυττάρων του όγκου. Έτσι
ασκείται έντονη ανοσολογική απάντηση κατά του όγκου και περιορισµός αυτού. Το Nivolumab έχει εγκριθεί για τη θεραπεία του µεταστατικού
µελανώµατος.



πεπτιδικές αλυσίδες οι οποίες διαθέτουν περιορι-
σµένο ρεπερτόριο ειδικοτήτων· η πλειοψηφία όµως
ανήκει στα CD3+CD4+CD8+ αβΤ κύτταρα (διπλά θε-
τικά αβ T κύτταρα).

Τα CD3+CD4–CD8–γδT µετακινούνται στους βλεν-
νογόνους. Τα CD3+CD4+CD8+ αβΤ κύτταρα, παρα-
µένουν στο θύµο, αυξάνονται σε µέγεθος και συνεχί-
ζουν να διαιρούνται.

Τα µεγάλα διπλά θετικά αβ Τ κύτταρα εισέρχον-

ται σε ένα στάδιο µικρών, ηρεµούντων, διπλών θετι-
κών αβ T κυττάρων. Αυτά τα κύτταρα αρχικά εκφρά-
ζουν χαµηλά επίπεδα αβ T κυτταρικών υποδοχέων.
Τα πιο πολλά από αυτά αποτυγχάνουν να αναγνωρί-
σουν µοριακά συµπλέγµατα αυτολόγων πεπτιδίων
επάνω σε MHC-I ή σε MHC-II και τότε πεθαίνουν στο
θύµο. Αυτή η διαδικασία λέγεται «θετική επιλογή»
(Σχήµατα 5-20 και 5-21, 5-22). Η αναγνώριση αυτή
αυτολόγων πεπτιδίων πάνω σε MHC είναι χαλαρή
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ΣΧΗΜΑ 5-21 Η δοµή του θύµου αδένα, τα κύτταρα που τον απαρτίζουν και οι δράσεις τους. 
Ο θύµος ιστολογικά διακρίνεται στο φλοιό και στο µυελό. Ο φλοιός αποτελείται από τα επιθηλιακά κύτταρα του φλοιού του αδένα και από µε-
ταναστευτικά συµβατικά δενδριτικά κύτταρα που φθάνουν εκεί από την περιφέρεια εισερχόµενα στον ιστό του θύµου περνώντας µέσα από
αγγεία. Ο µυελός αποτελείται από τα επιθηλιακά κύτταρα του µυελού του θύµου και από αυτόχθονα (µόνιµα ευρισκόµενα εκεί) συµβατικά
δενδριτικά κύτταρα. Μέσα από τα αιµοφόρα αγγεία του φλοιού εισέρχονται στο θύµο ερχόµενα από το µυελό των οστών, τα πρόδροµα κύττα-
ρα των Τ κυττάρων τα οποία, είτε δεσµεύονται σε εξέλιξη προς ΝΚ κύτταρα, είτε καθίστανται διπλά αρνητικά Τ κύτταρα (δεν διαθέτουν ούτε
CD4, ούτε CD8 συνυποδοχείς). Αυτά ονοµάζονται στην αγγλική ορολογία Double Negative T cells (DN). Υπάρχουν διαφόρων εξελικτικών φά-
σεων DN T κύτταρα, τα οποία διαχωρίζονται από την έκφραση των µορίων επιφανείας CD44 και CD25, ήτοι τα:  DN1 (CD44+, CD24–) , DN2
(CD44+, CD25+), DN3 (CD44–, CD25+) και DN4 (CD44–, CD25–). Το µόριο CD44 είναι µια γλυκοπρωτεΐνη επιφανείας που εµπλέκεται σε κυτ-
ταρικές αλληλεπιδράσεις µέσω άµεσης επαφής καθώς και στην µετανάστευση των κυττάρων, και το µόριο CD25 είναι η α αλυσίδα του υπο-
δοχέα της IL-2. Μετά το στάδιο των DN4 τα T κύτταρα µεταπίπτουν στο στάδιο των διπλών θετικών T κυττάρων (double positive, DP), ήτοι
κυττάρων που εκφράζουν τόσο CD4 όσο και CD8 συνυποδοχείς. Τα DP T κύτταρα υφίστανται θετική επιλογή (βλέπε κείµενο) στο φλοιό και
είτε σαν διπλά αρνητικά, είτε σαν µονά αρνητικά (single positive, SP), υφίστανται ακολούθως αρνητική επιλογή στον φλοιό, αλλά κυρίως στον
µυελό του θύµου. Ο µυελός του θύµου κυρίως είναι ένα µωσαSκό των αντιγόνων του οργανισµού µας (αυτοαντιγόνων). 



(όχι όπως θα ήταν αν τα κύτταρα αναγνώριζαν ξένα
πεπτίδια), αλλά εξασφαλίζει την επιβίωση και διαφο-
ροποίηση των T κυττάρων. Εξ άλλου τα MHC-I εκ-
φράζονται σε όλα τα εµπύρηνα κύτταρα του σώµα-
τος. Αυτό δεν σηµαίνει ότι εκφράζονται «άδεια», δη-
λαδή χωρίς να φέρουν συνδεδεµένο πεπτίδιο στην
επιφάνειά τους, επειδή χωρίς πεπτίδιο συνδεδεµένο,
η δοµή τους είναι ασταθής. Το ερώτηµα που θέτουν
οι φοιτητές είναι: αν δεν υπάρχει λοίµωξη τι πεπτίδιο
φέρουν τα MHC-I; Η απάντηση είναι ότι φέρουν αυτό-
λογα πεπτίδια.

Τα µικρά διπλά θετικά αβ Tκύτταρα των οποίων
οι υποδοχείς αναγνώρισαν αυτόλογα πεπτίδια συν-
δεδεµένα πάνω σε MHC («θετικά επιλεχθέντα κύττα-
ρα»), χάνουν είτε τον CD4, είτε τον CD8 συνυποδο-
χέα και γίνονται «µονά θετικά αβ T κύτταρα».

Κατά τη διάρκεια του σταδίου των διπλών θετι-
κών κυττάρων (Σχήµα 5-23), αλλά και µετά από αυ-
τό (Σχήµατα 5-22, 5-23), τα T κύτταρα τα οποία ανα-
γνωρίζουν µε υψηλή συγγένεια µοριακά συµπλέγµα-
τα αυτολόγων πεπτιδίων συνδεδεµένων πάνω σε αυ-
τόλογα MHC (τάξεως I ή τάξεως ΙΙ), πεθαίνουν και
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ΣΧΗΜΑ 5-22 Θετική και αρνητική επιλογή των T κυττάρων στο θύµο. 
Τα διπλά θετικά Τ κύτταρα αναγνωρίζουν αντιγόνα στα επιθηλιακά κύτταρα του θυµικού φλοιού, ή στα δενδριτικά κύτταρα που µεταναστεύουν
εκεί. Η αναγνώριση αντιγόνου σηµαίνει ότι τα κύτταρα θα επιζήσουν. Το φαινόµενο αυτό λέγεται «θετική επιλογή» και σηµαίνει: «Επιλέγοµαι
να επιζήσω αναγνωρίζοντας (θετικά) αντιγόνο». Όσα επιζήσουν είτε γίνονται µονά θετικά είτε συνεχίζουν να επιλέγονται ως διπλά θετικά
στην δεύτερη φάση επιλογής που είναι η αρνητική επιλογή (βλέπε παρακάτω). Όσα κύτταρα φθάσουν στο φλοιό και δεν αναγνωρίσουν διό-
λου αντιγόνο (κάτω αριστερά θα πεθάνουν µε απόπτωση (death by neglect, ήτοι θάνατος από παραίτηση) (περίπου το 70% των κυττάρων που
φθάνουν στο θύµο). Όσα κύτταρα επιζούν από την θετική επιλογή θα οδεύσουν στο µυελό και θα δοκιµαστούν στην αρνητική επιλογή, η
οποία σηµαίνει: «Επιλέγοµαι να ζήσω µην αναγνωρίζοντας ισχυρά αυτόλογα πεπτίδια». Τα κύτταρα που στον µυελό του θύµου αναγνωρίζουν
ισχυρά αυτόλογα πεπτίδια πεθαίνουν µε απόπτωση. 



όσα επιζούν είναι εκείνα τα λεµφοκύτταρα τα οποία
είναι ικανά να αποκρίνονται σε ξένα αντιγόνα. Αυτή
η διαδικασία ονοµάζεται «αρνητική επιλογή» (Σχή-
µατα 5-21 και 5-22).

Σε αυτό το στάδιο αρχίζει η αναδιάταξη των γονι-
διακών τµηµάτων του γενετικού τόπου της α αλυσί-
δας και το επίπεδο έκφρασης, όπως και το ρεπερτό-
ριο των υποδοχέων επιφανείας των αβ T κυττάρων
αυξάνεται. Τα θυµοκύτταρα είναι τώρα είτε
CD3+CD4+CD8–αβ T κύτταρα, είτε CD3+ CD8+ CD4–

αβ T κύτταρα, τα οποία συνεχίζουν να ωριµάζουν επ’
ολίγον στο θύµο και ακολούθως εξέρχονται στην πε-
ριφέρεια. Αυτά τα κύτταρα ονοµάζονται «αθώα»

(naive) επειδή δεν έχουν ακόµη αναγνωρίσει κάποιο
αντιγόνο.

Άπαξ και αναγνωρίσουν ένα ξένο αντιγόνο στα
περιφερικά λεµφικά όργανα τα CD4+ όπως και τα
CD8+ T κύτταρα διαφοροποιούνται σε δραστικά
κύτταρα (armed, effectors T lymphocytes η effectors
T cells)· αυτά είναι ικανά να εγκαταλείψουν τα περι-
φερικά λεµφικά όργανα και να δράσουν στους
ιστούς. Η εγκατάλειψη του λεµφαδένα υπό των κυτ-
τάρων αυτών γίνεται ακολουθώντας την βαθµίδωση
συγκέντρωσης µιας χυµοκίνης, της 1-φωσφορικής
σφιγγοσίνης, όπως µάθαµε στο Κεφάλαιο 2, Σχήµα
2-5. 
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ΣΧΗΜΑ 5-23 Τα επιθηλιακά κύτταρα του θύµου έχουν την ικανότητα να επεξεργάζονται και να παρουσιάζουν αντιγόνα που εισέρχονται σε
αυτά µέσω του συστήµατος των κυστιδίων, (οπότε τα αντιγονικά πεπτίδια παρουσιάζονται µέσω MHC-II), είτε µέσω του πρωτεασώµατος
(οπότε  τα αντιγονικά πεπτίδια παρουσιάζονται µέσω MHC-I) (Βλέπε Κεφ. 1, Σχήµα 1-9). Τα διπλά θετικά T κύτταρα δύνανται µετά την θετική
επιλογή να κυκλοφορούν στον φλοιό και να υποβληθούν εκεί σε αρνητική επιλογή ως διπλά θετικά T κύτταρα και ακολούθως να γίνουν µονά
θετικά. Σηµειώστε ότι για την επιβίωση των T κυττάρων στο θύµο, η αναγνώριση του αντιγόνου γίνεται χωρίς την παρουσία συνδιεγερτικών
µορίων.



Υποπληθυσµοί των T λεµφοκυττάρων

Οι υποπληθυσµοί των αβ T λεµφοκυττάρων αναφέρ-
θηκαν και στο κεφάλαιο 3 (Σχήµα 3-18) όταν συζητή-
θηκαν οι πολλαπλοί ρόλοι της IL-6, η οποία είναι βα-
σικός παράγων στη διαφοροποίηση των T κυττάρων.
Εδώ θα αναφερθούν οι λειτουργίες όλων των υπο-
πληθυσµών τόσο των γδ T κυττάρων, όσο και των
αβ T κυττάρων. Η διαφοροποίηση των T κυττάρων
λαµβάνει χώρα όταν ένα αθώο Τ λεµφοκύτταρο συ-
ναντήσει για πρώτη φορά αντιγόνο συνδεδεµένο σε
ένα MHC πάνω στην επιφάνεια ενός δενδριτικού
κυττάρου, ή, ενός επιθηλιακού κυττάρου του θύµου
αδένα. Η φύση του παθογόνου, ο βαθµός ενεργο-
ποίησης του δενδριτικού κυττάρου, οι κυτταροκίνες
που θα παραχθούν από αυτή την ενεργοποίηση και
οι µεταγραφικοί παράγοντες που θα ενεργοποι-
ηθούν καθορίζουν την τύχη και την κατεύθυνση δια-
φοροποίησης του αθώου T λεµφοκυττάρου. 

CD3+CD4–CD8–γδ T κύτταρα: Αυτά αποικίζουν τους
βλεννογόνους. Λειτουργούν ως πρώιµος µηχανι-
σµός άµυνας στις επιφάνειες των βλεννογόνων. Πα-
ρά το ότι σε γονιδιακό επίπεδο υπάρχει µεγάλη ποι-
κιλοµορφία του γδ T κυτταρικού υποδοχέα, η πραγ-
µατική ποικιλοµορφία του υποδοχέα αυτού σε επίπε-
δο πρωτεNνης είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Πυρο-
δοτούνται από σήµατα συναγερµού, όπως πρωτεN-
νες του θερµικού shock και µερικοί µεταβολίτες πα-
θογόνων βακτηρίων. Μερικές υποοµάδες CD3+CD4–

CD8–γδ T κυττάρων δεν απαιτούν παρουσίαση αντι-
γόνου µέσω MHC για να δράσουν και συνεπώς θυµί-
ζουν κύτταρα της φυσικής ανοσίας. Επίσης αυτά τα
κύτταρα έχουν λειτουργίες που συνδέονται µε την
οµοιόσταση των ιστών και την επούλωση τραυµά-
των.

CD8+ T κύτταρα: Ονοµάζονται επίσης «κυτταροτοξι-
κά T λεµφοκύτταρα» (cytotoxic T lymphocytes,
CTLs), ανήκουν σε στα αβ T κύτταρα. Αυτά αναγνω-
ρίζουν κύτταρα µολυνθέντα από ιούς (κύτταρα-στό-
χοι). Τα κύτταρα-στόχοι εκφράζουν µόρια MHC-I σε
σύνδεση µε αντιγονικά πεπτίδια ιών. Τα CTL φο-
νεύουν τα κύτταρα-στόχους µε µια διαδικασία που
ονοµάζεται απόπτωση. Προκειµένου τα CTL να φο-
νεύσουν το κύτταρο-στόχος µε σκοπό του µείωση
του αποθέµατος των σωµατιδίων του ιού, απελευθε-
ρώνουν µόρια όπως οι περφορίνες (perfornins) (θα
µπορούσαν να ονοµάζονται και διατορίνες επειδή
τρυπούν το καψίδιο του ιού) και τα granzymes
(θρυµµατίνες, επειδή θρυµµατίζουν το DNA του κυτ-
τάρου-στόχος). Οι perfornins αυτοπολυµερίζονται
καθώς διαπερνούν το καψίδιο του ιού και δηµιουρ-

γούν µια οπή όπως περίπου το C9 συστατικό του
συµπληρώµατος, µέσω της οποίας περνούν τα gran-
zymes, τα οποία ενεργοποιούν τον καταρράκτη των
κασπασών (βλέπε Κεφάλαιο 3) οι οποίες καταστρέ-
φουν το DNA του κυττάρου και µαζί το ενσωµατωµέ-
νο σε αυτό γενετικό υλικό του ιού µε την διαδικασία
της απόπτωσης. Επίσης τα CD8+T κύτταρα (CTL),
εκκρίνουν IFN-γ και TNF-α, ενώ στην επιφάνειά τους
εκφράζουν το µόριο επιφανείας Fas-ligand (Fas-L)
το οποίο συνδεόµενο µε το µόριο Fas επί του κυττά-
ρου-στόχου µεταβιβάζει ένα θανατηφόρο µήνυµα
στο κύτταρο-στόχος.

TH1 κύτταρα. Είναι CD4+ αβ T κύτταρα και αναγνω-
ρίζουν ξένα αντιγόνα σε σύνδεση µε MHC-II αντιγό-
να ιστοσυµβατότητας που εκφράζονται στην επιφά-
νεια όλων των επαγγελµατικών αντιγονοπαρουσια-
στικών κυττάρων (δενδριτικά, Β λεµφοκύτταρα και
µακροφάγα). Συµβάλλουν στη θανάτωση αποκλει-
στικά ενδοκυτταρίων παθογόνων, όπως βακτήρια,
µύκητες και µερικοί ιοί που ενθυλακώνονται µέσα
στα φαγοσώµατα (π.χ. το µυκοβακτήριο της φυµα-
τίωσης, το µυκοβακτήριο της λέπρας, η πνευµονο-
κύστη jiroveci και µερικοί ιοί). Η διαφοροποίηση των
αθώων T κυττάρων σε TH1 φαινότυπο ελέγχεται από
την κυτταροκίνη IL-12 (Κεφάλαιο 2, Σχήµα 2-9, Κε-
φάλαιο 3, Πίνακας 3-4 και Κεφάλαιο 5, Σχήµατα 5-17
και 5-19). Τα σήµατα των κυτταροκινών µαζί µε την
αναγνώριση του αντιγόνου οδηγούν το TH1 κύτταρο
να εκκρίνει IFN-γ, ο ποία µε τη σειρά της ενεργοποι-
εί τα µακροφάγα να συντήξουν τα φαγοσώµατα µε
τα λυσοσώµατα, δηµιουργώντας τα φαγολυσοσώµα-
τα και να καταστρέψουν αποδοτικότερα τα ενδοκυτ-
τάρια παράσιτα. Επί πλέον η IFN-γ µαζί µε την IL-12
ενεργοποιούν τους παράγοντες STAT4 και STAT1, ο
δε STAT1 ενεργοποιεί τον παράγοντα t-bet ο οποίος
σε συνέργεια µε τον STAT4 και την ίδια την IFN-γ
(θετική παλίνδροµη ρύθµιση) επαυξάνει την έκκριση
IFN-γ και διατηρεί τον φαινότυπο TH1 σταθερά (Σχή-
µα 5-24).

TH2 κύτταρα. Προέρχονται από την γραµµή των
CD4+ αβ TH1 κυττάρων. Αυτά κυρίως ενεργοποιούν
ανοσολογικές απαντήσεις εναντίον εξωκυτταρίων
παθογόνων (πχ ιοί, δηλητήρια φιδιών και εξωκυττά-
ρια παράσιτα, όπως οι έλµινθες). Προσφέρουν
βοήθεια σε ορισµένα Β κύτταρα να παράγουν IgE
αντισώµατα. Συµβάλλουν σε αλλεργικές αντιδρά-
σεις. Εκκρίνουν IL-4, IL-5 και IL13. Η διαφοροποί-
ηση ενός αθώου T κυττάρου σε TH2 κύτταρο οφεί-
λεται στην έκθεσή του σε έλµινθες και αλλεργιογό-
να, αλλά και στην επίδραση της IL-4. Από πού προ-
έρχεται όµως η IL-4 αφού το TH2 κύτταρο δεν έχει
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δηµιουργηθεί ακόµη για να την παραγάγει; Υπάρ-
χουν οι ακόλουθες ερµηνείες: α) το αθώο T κύττα-
ρο αρχίζει να παράγει ελάχιστη IL-4 όταν αναγνωρί-
σει αντιγόνο, β) τα σιτευτικά κύτταρα που βρίσκον-
ται τριγύρω διεγερµένα από την επαφή τους µε έλ-
µινθες ή αλλεργιογόνα, προµηθεύουν µε IL-4 το
αθώο T κύτταρο πριν αυτό διαφοροποιηθεί (Σχήµα
5-25) και γ) το ρόλο της προµήθειας της IL-4 ανα-
λαµβάνουν τα λεγόµενα «φυσικά λεµφοειδή κύττα-
ρα» (innate lymphoid cells), τα οποία θυµίζουν πε-
ρισσότερο κύτταρα της φυσικής ανοσίας (βλέπε
παρακάτω).

Τ ρυθµιστικά κύτταρα. Στην αγγλική ονοµάζονται «T
regulatory cells» και αποδίδονται συχνά µε τη συντο-
µογραφία «Tregs», την οποία θα χρησιµοποιούµε εφ’
εξής. Προέρχονται από την γραµµή των CD4+ αβ TH1
κυττάρων και αναπτύσσονται όταν ένα κύτταρο που
τους παρουσιάσει αντιγόνο εκκρίνει παράλληλα την
ανοσοκατασταλτική κυτταροκίνη TGF-β (transforming
growth factor–β), η οποία ανακαλύφθηκε αρχικά ως
προKόν όγκων, που προήγαγε την επιβίωση κυττάρων
του όγκου σε καλλιέργειες. Τα Tregs υπερεκφράζουν
την α αλυσίδα του υποδοχέα της IL-2 (CD25high), τον
CD4 συνυποδοχέα και τον µεταγραφικό παράγοντα
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ΣΧΗΜΑ 5-24 ∆ιαφοροποίηση των αθώων T κυττάρων σε TH1 κύτταρα. 
Για να γίνει κατανοητή η διαφοροποίηση του αθώου T κυττάρου σε µια λειτουργική κατηγορία, πρέπει να θεωρήσουµε το αθώο T κύτταρο µέ-
σα σε ένα συγκεκριµένο µικροπεριβάλλον όπου αναγνωρίζει για πρώτη φορά αντιγόνο που του παρουσιάζεται από τα δενδριτικά κύτταρα ή τα
µακροφάγα των ιστών. Η διαφοροποίηση στον TH1 λειτουργικό τύπο καθοδηγείται από την IL-12 που παράγεται από τα δενδριτικά κύτταρα
και τα µακροφάγα όταν αυτά φαγοκυτταρώνουν υποχρεωτικά ενδοκυττάρια µικρόβια. Απαιτείται επίσης ένα NK κύτταρο στο άµεσο περιβάλ-
λον να αναγνωρίσει κύτταρα µολυσµένα από το ίδιο µικρόβιο και να εκκρίνει IFN-γ. Οι κυτταροκίνες αυτές πυροδοτούν την ενεργοποίηση των
µεταγραφικών παραγόντων STAT4, STAT1 και T-bet που σε συνεργασία συµβάλλουν στην µετάφραση του γονιδίου της IFN-γ σε πρωτεΐνη. 



FoxP3 (ένα µέλος της οικογένειας µεταγραφικών πα-
ραγόντων forkhead). Ποντίκια µε πειραµατικά επαγό-
µενες µεταλλάξεις του γονιδίου foxp3 παρουσιάζουν
µια πολυσυστηµατική αυτοάνοση νόσο που χαρακτη-
ρίζεται από απουσία των CD25+ Tregs. Επίσης στον
άνθρωπο αναπτύσσεται µια σπάνια νόσος που χαρα-
κτηρίζεται µε τα αρχικά IPEX (immune dysrequlation,
polyendocrinopathy, enteropathy, X- linked) που
οφείλεται σε µεταλλάξεις του γονιδίου FOXP3 και
σχετίζεται µε απουσία των Tregs. Τα Tregs. Έχουν χα-
µηλή έκφραση του υποδοχέα για την IL-7 και χρησι-
µοποιούν ως τροφικό παράγοντα αποκλειστικά την

IL-2. (Η IL-7 είναι αιµοποιητικός αυξητικός παράγων
και εκκρίνεται από τα κύτταρα του στρώµατος στο
µυελό και στο θύµο καθώς και από κερατινοκύτταρα,
δενδριτικά κύτταρα, ηπατοκύτταρα, νευρώνες και
επιθηλιακά κύτταρα, αλλά όχι από λεµφοκύτταρα).
Ρυθµιστικά T κύτταρα, FoxP3+ εκφράζουν CTLA4 σε
υψηλές συγκεντρώσεις.

Τα Tregs καταστέλλουν την ενεργοποίηση των T
κυττάρων τόσο στα λεµφικά όργανα όσο και στους
ιστούς. Μπορούν επίσης να καταστείλουν τα Β κύτ-
ταρα καθώς και τα κύτταρα ΝΚ και το κατορθώνουν
µε τρείς τρόπους: 
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ΣΧΗΜΑ 5-25 ∆ιαφοροποίηση των αθώων T κυττάρων σε TH2 κύτταρα. 
∆ιαφοροποίηση ενός αθώου T κυττάρου σε ΤΗ2 λειτουργικό τύπο γίνεται όταν το αθώο T κύτταρο αναγνωρίσει αντιγόνα πάνω σε δενδριτικά
κύτταρα που δεν είναι έντονα ενεργοποιηµένα και έχουν έρθει σε επαφή µε έλµινθες ή αλλεργιογόνα. Τότε τα δενδριτικά κύτταρα δεν παρά-
γουν IL-12, αλλά το ίδιο το Τ κύτταρο παράγει µικρά ποσά IL-4, η οποία εν τούτοις µπορεί να του προσφερθεί και από παραπλεύρως ενεργο-
ποιηθέντα ηωσινόφιλα ή σιτευτικά κύτταρα. Υπό την επίδραση της IL-4 και µε την συµµετοχή των µεταγραφικών παραγόντων STAT 6 και GA-
TA 3 το T κύτταρο µετατρέπεται σε TH2 λειτουργικό τύπο και παράγει µεγάλα ποσά IL-4.
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TGF-β

– Αναστέλλει τον πολλαπλασιασµό και τη λειτουργία των δραστικών T κυττάρων και των µακροφάγων

– Ενεργοποιεί την ανάπτυξη των περιφερικών FoxP3+ ρυθµιστικών T κυττάρων

– Σε συνεργασία µε κυτταροκίνες της φυσικής ανοσίας (IL-1, IL-6) προάγει την ανάπτυξη των TH17 κυττάρων (υποκατηγορία των CD4+ T
κυττάρων) λόγω της ικανότητάς του να επάγει τον µεταγραφικό παράγοντα RORγt (βλέπε παρακάτω).

– Πυροδοτεί την παραγωγή IgA αντισωµάτων από τα Β κύτταρα µέσω ενεργοποιήσεως της αλλαγής ισοτύπου, συµβάλλοντας έτσι στην
ανοσολογική απάντηση στους βλεννογόνους 

– Ευοδώνει την αναδόµηση ιστών µετά το πέρας της φλεγµονής, ενεργοποιώντας τους ινοβλάστες προς παραγωγή κολλαγόνου.

IL-10 

– Αναστέλλει την παραγωγή IL-12 από τα ενεργοποιηµένα δενδριτικά κύτταρα και τα µακροφάγα 

– Αναστέλλει την έκφραση συνδιεγερτικών µορίων και MHC-τάξης ΙΙ στα δενδριτικά κύτταρα και στα µακροφάγα

ΠΙΝΑΚΑΣ 5-4. Ανοσοκατασταλτικές και ρυθµιστικές δράσεις των κυτταροκινών  TGF-β και IL-10

α) Εκκρίνουν τις ανοσοκατασταλτικές κυτταροκίνες
IL10 και TGF-β. Ο Πίνακας 5-4 περιγράφει τους
µηχανισµούς ανοσοκαταστολής και ανοσορρύθµι-
σης των κυτταροκινών IL10 και TGF-β.

β) Ελαττώνουν την ικανότητα των αντιγονοπαρου-
σιαστικών κυττάρων να ενεργοποιούν τα T κύττα-
ρα. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της συνδέσεως
πολλών µορίων CTLA4 τα οποία ευρίσκονται στην
επιφάνεια των Tregs µε τα µόρια Β7 στα αντιγονο-
παρουσιαστικά κύτταρα όπως δείχθηκε προηγου-
µένως,

γ) Υπερκαταναλώνουν IL-2 µέσω της υψηλής συγ-
κέντρωσης υποδοχέων για την IL-2 και την στε-
ρούν από τα υπόλοιπα T κύτταρα που την έχουν
ανάγκη. 

TH17 κύτταρα: Αυτά συµµετέχουν στην ανοσο-επιτή-
ρηση των µυκήτων και ορισµένων εξωκυτταρίων βα-
κτηρίων και συντηρούν την ακεραιότητα των βιολο-
γικών φραγµών. Τα TH17 κύτταρα προέρχονται από
την ενεργοποίηση ενός αθώου T κυττάρου υπό την
επίδραση των κυτταροκινών IL-1, IL-6, TGF-β, και IL-
23 (Κεφάλαιο 3, Πίνακας 3-4), οι οποίες παράγονται
από ένα δενδριτικό κύτταρο το οποίο έχει συµπλακεί
µε µερικά εξωκυττάρια βακτήρια ή µύκητες. Για να
παραχθούν οι ανωτέρω κυτταροκίνες µια διαµεµ-
βρανική πρωτεNνη του δενδριτικού κυττάρου, η ∆ε-
κτίνη-1 (Dectin-1) (βλέπε Κεφάλαιο 3, Πίνακα 3-3), η
οποία είναι υποδοχέας αναγνωρίσεως δοµικών προ-
τύπων παθογόνων, ιδιαίτερα δε της β-γλουκάνης-
ενός συστατικού των µυκήτων, συνδέεται µε δοµές
των εξωκυτταρίων βακτηρίων ή µυκήτων και πυρο-
δοτεί την ενεργοποίηση κατάλληλων µεταγραφικών

παραγόντων. Όταν στο αθώο T κύτταρο επιδράσουν
µόνο ο TGF-β και η IL-6, τότε αυτό εκκρίνει µεν την
IL-17 αλλά και τις κυτταροκίνες IL-10 και IL-9 και κα-
θίσταται µη-παθογόνο («ρυθµιστικό», ή «κύτταρο
αναδόµησης»). 

Όταν όµως το αθώο T κύτταρο συνεχίσει να διεγεί-
ρεται παράλληλα και από την IL-23, την IL-1 και
από τον TGF-β3 τότε καθίσταται ένα δραστικό κύτ-
ταρο φλεγµονής, παράγοντας τις κυτταροκίνες IL-
17, GM-CSF, IL21, IL-22 και IFN-γ, δύναται δε να εί-
ναι παθογόνο καθ’ όσον συµµετέχει στην φλεγµονή
της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας, της ψωριασικής
αρθρίτιδας, της ψωρίασης και της πολλαπλής
σκλήρυνσης. 

Κύριοι µεταγραφικοί παράγοντες που κατευθύνουν
στην διατήρηση του φαινοτύπου του TH17 κυττάρου
είναι οι µεταγραφικοί παράγοντες RORγt και STAT3.
[ROR=RAR-related orphan receptor γ και RAR= reti-
noic acid receptor] (Σχήµα 5-26).

Θυλακιώδη βοηθητικά T κύτταρα (T follicular hel-
per cells, TFH cells): Προέρχονται από τη γραµµή
των CD4+ αβ T κυττάρων, η δε διαφοροποίησή τους
στον τύπο TFH απαιτεί δύο διακριτά βήµατα: αρχική
ενεργοποίηση από αντιγονοπαρουσιαστικά δενδρι-
τικά κύτταρα και επακόλουθη ενεργοποίηση από Β
κύτταρα. Μέσα σε 4-7 µέρες µετά την έκθεση σε
αντιγόνο τα ενεργοποιηµένα αντιγονοειδικά Β κύτ-
ταρα προκαλούν µερικά από τα προηγουµένως
ενεργοποιηθέντα T κύτταρα να µετατραπούν σε
TFH, τα οποία ακολούθως εκφράζουν τον υποδοχέα



χυµοκινών CXCR5 και εισέρχονται στα λεµφοζίδια
καθοδηγούµενα από την χυµοκίνη CXCL13, που εί-
ναι ο συνδέτης για τον CXCR5. Εκεί παίζουν σηµαν-
τικό ρόλο στη διαµόρφωση και λειτουργία του βλα-
στικού κέντρου. Τα TFH εκφράζουν ICOS, PD-1, την
κυτταροκίνη IL21 και τον µεταγραφικό παράγοντα
Bcl6 (B cell lymphoma gene 6). Το Bcl6 είναι µετα-
γραφικός παράγοντας συντηρηµένος µέσω της εξέ-
λιξης των ειδών, που περιέχει έναν δακτύλιο ψευ-
δαργύρου. Λειτουργεί ως καταστολέας µεταγρα-
φής ειδικός για συγκεκριµένες αλληλουχίες DNA.
Ρυθµίζει τις Β κυτταρικές απαντήσεις οι οποίες

ελέγχονται από την IL-4 και εξαρτώνται από τον µε-
ταγραφικό παράγοντα STAT. Φαίνεται ότι η επιλογή
για το αν ένα T κύτταρο θα ακολουθήσει την τύχη
των TH1, TH2, TH17 κυττάρων η θα µετατραπεί σε
TFH εξαρτάται από την δύναµη µε την οποία αλλη-
λεπιδρά ο T κυτταρικός υποδοχέας του αθώου T
κυττάρου µε το σύµπλεγµα MHC-II/πεπτίδιο επί του
δενδριτικού κυττάρου. Ισχυρή αλληλεπίδραση και
διέγερση του T κυτταρικού υποδοχέα επάγει την έκ-
φραση του καταστολέα µεταγραφής Bcl6 και έτσι
εκφράζονται χαµηλά επίπεδα CD25 (α αλυσίδα του
υποδοχέα για IL-2) στα CD4+ T κύτταρα. Αυτή η χα-
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ΣΧΗΜΑ 5-26 ∆ιαφοροποίηση των αθώων T κυττάρων σε TH17 κύτταρα. 
Η διαφοροποίηση των αθώων T κυττάρων σε TH17  κύτταρα καθοδηγείται από τις κυτταροκίνες της φλεγµονής (IL-1, IL-6, IL-23 και TGF-β)
που εκκρίνονται από δενδριτικά κύτταρα (και ειδικά η TGF-από διάφορα άλλα κύτταρα) σαν απάντηση σε βακτήρια και µύκητες. Οι ανωτέρω
κυτταροκίνες ενεργοποιούν τους µεταγραφικούς παράγοντες ROR-γt και STAT3 και ευοδώνεται έτσι η µεταγραφή του γονιδίου της IL-21
οποία συµβάλλει στην διαφοροποίηση των αθώων T κυττάρων σε TH17  κύτταρα, τα οποία ακολούθως παράγουν τις κυτταροκίνες της φλεγ-
µονής IL-17 και IL-22.



µηλή έκφραση Bcl6, συνδυασµένη µε τα χαµηλής
εντάσεως σήµατα από τον υποδοχέα της IL-2 ανα-
στέλλει την απόκτηση των φαινοτύπων TH1, TH2,
TH17 και οδηγεί το T κύτταρο στο φαινότυπο TFH.
Στη συνέχεια τα TFH ενεργοποιούνται από µόρια
επιφανείας των Β κυττάρων και των CD4+TΗ2 κυττά-
ρων. Ο συνδιεγέρτης ICOS επί των TFH. κυττάρων,
αλληλεπιδρά µε τον ICOS-L επί των Β κυττάρων και
διαφοροποιεί περαιτέρω τα TFH τα οποία εκκρίνουν
την IL-21 και οδηγούνται στα βλαστικά κέντρα όπου
ασκούν σηµαντικούς ρόλους στην ενεργοποίηση και
διαφοροποίηση των Β κυττάρων ως προς την παρα-
γωγή αντισώµατος.

Κύτταρα Tr1 (Tr1 cells): Τα Tr1 κύτταρα είναι ρυθµι-
στικά (κατασταλτικά) κύτταρα αλλά διαφέρουν από
τα κλασσικά Tregs κατά το ότι εκφράζουν µόνο παρο-
δικά τον µεταγραφικό παράγοντα FOXP3, ενώ η κύ-
ρια ανοσοκατασταλτική κυτταροκίνη που εκφράζουν
είναι η IL-10 και δευτερευόντως ο TGF-β. Σε αντίθε-
ση µε τα Tregs τα οποία αναπτύσσονται στο θύµο, τα
Tr1 αναπτύσσονται στην περιφέρεια. Όταν τα Tr1
κύτταρα αναγνωρίσουν αντιγόνο που τους προσφέ-
ρεται από ένα αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο εκ-
κρίνουν IL-10 και TGF-β και καταστέλλουν άµεσα µεν
την παραγωγή IL-2 και IFN-γ από τα CD4+ T κύτταρα
καθώς και την έκφραση MHC-II, συνδιεγερτικών µο-
ρίων και προφλεγµονωδών κυτταροκινών από τα αν-
τιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα µε αποτέλεσµα η ανο-
σολογική αντίδραση να καταστέλλεται. Επίσης µε τα
µόρια επιφανείας PD-1 και CTLA4 που διαθέτουν, κα-
ταστέλλουν άµεσα µε κυτταρική επαφή τα αντιγονο-
παρουσιαστικά κύτταρα. Τέλος παράγουν granzyme
B και περφορίνη και µέσω αυτών φονεύουν τα µυε-
λοειδή δενδριτικά κύτταρα. Επί πλέον όπως και τα
FOXP3+ κύτταρα, συνθέτουν τα εκτοένζυµα CD73
και CD 39, αδρανοποιούν το εξωκυττάριο ATP και
συµβάλλουν στην παραγωγή αδενοσίνης που είναι
τοξική για τα CD4+ T κύτταρα.

ΤΑ CD8+ T ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΟΥΣ

∆ιαφοροποίηση των CD8+T λεµφοκυττάρων σε
κυτταροτοξικά Τ Λεµφοκύτταρα (ΚΤΛ)

Τα CD8+T κύτταρα φονεύουν σωµατικά κύτταρα
(συνήθως επιθηλιακά κύτταρα) µολυσµένα µε ιούς.
Με τον τρόπο αυτό µειώνεται «η δεξαµενή» του ιού
στον οργανισµό και θεραπεύεται ο πάσχων. Ο κύ-
ριος τύπος κυτταρικού θανάτου που επιφέρουν τα

CD8+T κύτταρα είναι η απόπτωση του κυττάρου-
στόχου. Για το λόγο αυτό τα δραστικά κύτταρα της
γραµµής των CD8+T κυττάρων ονοµάζονται και
«κυτταροτοξικά κύτταρα», ή «CD8+ κυτταροτοξικά Τ
λεµφοκύτταρα» (CD8+ cytotoxic T lymphocytes). Στο
κεφάλαιο 1 (Σχήµα 1-9) δείξαµε την φύση των αντι-
γόνων που αναγνωρίζονται από CD8+T κύτταρα και
τον τρόπο που αυτά υφίστανται επεξεργασία στο
κυτταροδιάλυµα, ώστε να «παρουσιαστούν» στα
CD8+T κύτταρα και να τα διεγείρουν.

Τα CD8+T κύτταρα αναγνωρίζουν πεπτίδια που
προέρχονται από πρωτεKνικά αντιγόνα και παρου-
σιάζονται σ’ αυτά από δενδριτικά κύτταρα στα περι-
φερικά λεµφικά όργανα. Τότε τα CD8+T κύτταρα
ενεργοποιούνται προς πολλαπλασιασµό και διαφο-
ροποίηση προς κυτταροτοξικά T λεµφοκύτταρα
(ΚΤΛ) και κύτταρα µνήµης. Τα ΚΤΛ εισέρχονται στην
κυκλοφορία και φθάνουν στα σηµεία των ιστών
όπου υπάρχει αντιγόνο. Οι περιοχές αυτές είναι
κύτταρα του ξενιστή µολυνθέντα από ιούς, είτε κύτ-
ταρα όγκων, είτε τέλος κύτταρα αλλογενούς µο-
σχεύµατος (βλέπε στο κεφάλαιο «Ανοσολογία µετα-
µόσχευσης»). Τότε τα CD8+ ΚΤΛ αναγνωρίζουν τα
αντιγόνα στους ιστούς και αποκρίνονται σκοτώνον-
τας τα κύτταρα που συντηρούν, παράγουν και πα-
ρουσιάζουν το αντιγόνο (Σχήµα 5-27). Υπάρχει ένα
ερώτηµα για το πώς τα ιικά αντιγόνα φθάνουν στο
κυτταροδιάλυµα κυττάρων που δεν διαθέτουν πρω-
τεάσωµα (Βλέπε Κεφάλαιο 1 Σχήµα 1-9), όπως είναι
τα περισσότερα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα,
καθ’ όσον αυτά τα κύτταρα δεν µολύνονται από
ιούς και ως εκ τούτου δεν δύνανται να παρουσιά-
σουν αντιγόνα στα CD8+ T κύτταρα. Το ανοσολογι-
κό σύστηµα αντιµετωπίζει αυτό το πρόβληµα µε
έναν µηχανισµό που ονοµάζεται «διασταυρούµενη
παρουσίαση» (cross presentation). Ο µηχανισµός
αυτός συνίσταται στο εξής: Τα δενδριτικά κύτταρα
φαγοκυτταρώνουν τα κύτταρα που έχουν µολυνθεί
από ιό, ή κύτταρα όγκων, ή πρωτεNνες που παρου-
σιάζονται από αυτά τα κύτταρα, µεταφέρουν τα
πρωτεKνικά αντιγόνα στο κυτταροδιάλυµα και επε-
ξεργάζονται τα αντιγόνα να εισέλθουν στην διαδικα-
σία παρουσίασης µέσω των αντιγόνων ιστοσυµβα-
τότητας MHC-I στα CD8+ T κύτταρα (Σχήµα 5-28).
Τα περισσότερο αποτελεσµατικά δενδριτικά κύττα-
ρα για διασταυρούµενη παρουσίαση είναι τα δεν-
δριτικά κύτταρα των λεµφαδένων που εκφράζουν
CD8 µόριο επιφανείας ή τα δενδριτικά κύτταρα της
περιφέρειας που εκφράζουν την πρωτεNνη CD141
(θροµβοµοντουλίνη). Τα δενδριτικά κύτταρα προ-
σφέρουν επίσης συνδιεγερτικά µόρια στα CD8+T
κύτταρα όπως ακριβώς λειτουργούν και στα CD4+ T
κύτταρα.
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Η πλήρης ενεργοποίηση των αθώων CD8+T κυτ-
τάρων και η διαφοροποίησή τους σε ΚΤΛ καθώς και
σε κύτταρα µνήµης, απαιτεί την δράση των CD4+ T
βοηθών κυττάρων. Τα CD4+ T βοηθοί κύτταρα προ-
µηθεύουν το 2ο σήµα για ενεργοποίηση των CD8+T
κυττάρων, ενώ τα ίδια τα CD4+ T βοηθοί ενεργοποι-
ούνται από πεπτίδια του αντιγόνου όπως αυτά πα-
ρουσιάζονται µέσω MHC-II και µε την βοήθεια B7
συνδιεγερτικών µορίων. Η ανάγκη βοήθειας από τα

CD4+T κύτταρα προς τα CD8+T είναι ουσιώδης, καθ’
όσον οι ιογενείς λοιµώξεις, οι όγκοι και τα αλλογενή
µοσχεύµατα δεν επάγουν έντονες απαντήσεις της
φυσικής ανοσίας οι οποίες είναι απαραίτητες για την
ενίσχυση των ειδικών ανοσολογικών απαντήσεων. Η
ειδική ανοσία ενεργοποιείται όταν δεν εκλείψει το αί-
τιο που προκαλεί την απάντηση της φυσικής ανο-
σίας, η οποία στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι ασθε-
νής ή απούσα, ενώ το αντιγόνο συνεχίζει να υπάρχει. 
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Αθώα
CD8+ T κύτταρα

Αθώα
CD8+ T κύτταρα

ΚΤΛ = Κυτταροτοξικά Τ λεµφοκύτταρα

∆ιαφοροποιηµένα CD8+ ΚΤΛ
εισέρχονται στην κυκλοφορία

∆ραστικά CD8+ ΚΤΛ ενεργοποιούνται
από αντιγόνο σε περιφερικούς ιστούς

Κύτταρο των ιστών µε ενδοκυτταρωµένα µικρόβια

Θάνατος του κυττάρου-στόχου
από τα CD8+ ΚΤΛ

Θάνατος µε απόπτωση P.G.Vlachoyiannopoulos

ΣΧΗΜΑ 5-27 Επαγωγή της δραστικής µορφής του CD8+T κυττάρου (CD8+KTΛ). 
Τα CD8+T κύτταρα αναγνωρίζουν πεπτίδια που προέρχονται από πρωτεSνικά αντιγόνα και παρουσιάζονται σε αυτά από δενδριτικά κύτταρα
στα περιφερικά λεµφικά όργανα. Τότε τα T λεµφοκύτταρα ενεργοποιούνται να πολλαπλασιαστούν και να διαφοροποιηθούν σε ΚΤΛ καθώς και
σε κύτταρα µνήµης, τα οποία εισέρχονται στην κυκλοφορία ως δραστικά CD8+ΚΤΛ, τα οποία πλέον µετακινούνται στις περιοχές όπου υπάρ-
χει το αντιγόνο είτε αυτό είναι αντιγόνο λοιµώδους παράγοντα, είτε αντιγόνο όγκου ή µεταµοσχευµένου ιστού. Για να εξαλείψουν το αντιγόνο
τα CD8+ΚΤΛ, φονεύουν το κύτταρο που τους παρουσιάζει το αντιγόνο και έτσι µειώνεται η «δεξαµενή» του λοιµώδους παράγοντα, ή η «δε-
ξαµενή» των κυττάρων του όγκου, αλλά µε τον ίδιο τρόπο καταστρέφεται και ένα µη απολύτως συµβατό µε τον λήπτη µόσχευµα (βλέπε Ανο-
σολογία µεταµόσχευσης).



Παρατηρήσεις σε ασθενείς µολυνθέντες µε τον ιό
HIV, έδειξαν ότι η απουσία των CD4+ T κυττάρων
ήταν υπεύθυνη για ελαττωµατική δράση των CD8+

ΚΤΛ. Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι τα CD4+ T κύτ-
ταρα είναι περισσότερο απαραίτητα για την παρα-
γωγή CD8+T κυττάρων µνήµης απ’ ότι για την δια-
φοροποίηση σε CD8+ ΚΤΛ.

Τα Τ κύτταρα-βοηθοί µπορούν να προάγουν τον
πολλαπλασιασµό και διαφοροποίηση των CD8+T
κυττάρων µε διάφορους τρόπους (Σχήµα 5-29): 
α) Εκκρίνουν κυτταροκίνες που ενεργοποιούν τη

διαφοροποίηση των CD8+T κυττάρων. Αυτές οι
κυτταροκίνες είναι: η IL-2 (τροφικός παράγων των
CD8+T κυττάρων), η IL-12 και οι IFN-I, αµφότερες

των οποίων έχει δειχθεί ότι διεγείρουν τη διαφο-
ροποίηση των αθώων CD8+T σε δραστικά ΚΤΛ.
Αυτές οι κυτταροκίνες παράγονται από ποικίλα
δενδριτικά κύτταρα κατά τις απαντήσεις της φυ-
σικής ανοσίας. Η IL-15 είναι σηµαντική για την
επιβίωση των CD8+T κυττάρων µνήµης και µπορεί
να παράγεται από ποικίλα κύτταρα περιλαµβανο-
µένων των δενδριτικών κυττάρων. Η IL-21 παρά-
γεται από ενεργοποιηµένα CD4+T κύτταρα τα
οποία παίζουν ένα ρόλο στην επαγωγή CD8+T
κυττάρων µνήµης, ενώ προλαµβάνει την εξάντλη-
ση των CD8+T κυττάρων.

β) Τα ενεργοποιηµένα Τ κύτταρα-βοηθοί εκφράζουν
CD40L ο οποίος δυνατόν να συνδέεται µε το
CD40 που υπάρχει στα δενδριτικά κύτταρα όταν
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ΣΧΗΜΑ 5-28 ∆ιασταυρούµενη παρουσίαση των αντιγόνων στα CD8+T κύτταρα. 
Κύτταρα που µολύνονται µε ενδοκυττάρια παράσιτα (µικρόβια ή ιούς), φαγοκυτταρώνονται ολόκληρα από δενδριτικά κύτταρα και τα αντιγόνα
των λοιµωδών παραγόντων µεταφέρονται έτσι στο κυτταροδιάλυµα του δενδριτικού κυττάρου και ακολουθούν την µέσω MHC-I παρουσίαση
των αντιγόνων στα CD8+T κύτταρα. Η ίδια διασταυρούµενη παρουσίαση µπορεί επίσης να οδηγήσει και σε µέσω MHC-II  έκθεση αντιγόνου
στην επιφάνεια του δενδριτικού κυττάρου.



αυτά είναι φορτωµένα µε αντιγόνο. Αυτή η αλλη-
λεπίδραση ενεργοποιεί τα αντιγονοπαρουσιαστι-
κά κύτταρα και τα καθιστά περισσότερο αποδοτι-
κά ως προς την ενεργοποίηση των CD8+T κυττά-
ρων, εν µέρει λόγω της έκφρασης συνενεργοποι-
ητικών µορίων (Σχήµα 5-29). 

«Eξάντληση» των CD8+T κυττάρων

Σε µερικές χρόνιες λοιµώξεις µπορεί να ξεκινήσει
µια απόκριση των CD8+T κυττάρων, µε γένεση
ΚΤΛ, αλλά η λειτουργία των δραστικών ΚΤΛ τερ-
µατίζεται γρήγορα, πριν εξαλειφθεί το λοιµώδες
αίτιο που προκάλεσε την αντίδραση. Το φαινόµε-
νο αυτό ονοµάζεται «εξάντληση» και διαφέρει

από την ανοχή κατά το ότι εδώ δηµιουργούνται
ΚΤΛ, αλλά η δράση τους διακόπτεται πρώιµα
(Σχήµα 5-30). Τα εξαντληµένα CD8+T κύτταρα
χαρακτηρίζονται από ελαττωµένη παραγωγή IFN-
γ και αυξηµένη µεµβρανική έκφραση πολλαπλών
ανασταλτικών υποδοχέων, κυρίως PD-1. Η διακο-
πή των σηµάτων ενεργοποίησης του CD8+T κυτ-
τάρου είναι τα ανασταλτικά σήµατα µέσω του PD-
1 που καταστέλλουν την ενεργοποίηση των ΚΤΛ
(βλέπε Σχήµατα 5-18 και 5-20). Το φαινόµενο της
εξάντλησης φαίνεται να ισχύει σε πολλές χρόνιες
ιογενείς λοιµώξεις όπως µε τον ιό HIV και ηπατίτι-
δας C. Μερικοί όγκοι εκφράζουν τον συνδέτη του
PD-1 (τον PD-L1) (Σχήµα 5-20) και καταστέλλουν
ΚΤΛ που θα µπορούσαν να φονεύσουν τα κύττα-
ρα του όγκου. 
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ΣΧΗΜΑ 5-29 Τα CD4+T κύτταρα βοηθοί συµβάλλουν στην διαφοροποίηση των CD8+T κυττάρων. Τα CD4+T κύτταρα βοηθοί προάγουν την
διαφοροποίηση των CD8+T κυττάρων εκκρίνοντας κυτταροκίνες που δρουν απ’ ευθείας στα CD8+T κύτταρα (Α), ή ενεργοποιώντας τα αντι-
γονοπαρουσιαστικά κύτταρα ώστε να είναι πιο αποτελεσµατικά στην ενεργοποίηση της διαφοροποίησης των CD8+T κυττάρων.



Γιατί οι ιογενείς λοιµώξεις κάτω από ειδικές συνθή-
κες οδηγούν τα CD8+T κύτταρα σε εξάντληση και το
ποιες ακριβώς είναι οι συνθήκες αυτές, δεν είναι
γνωστό. Πάντως µέχρι σήµερα δεν έχει βρεθεί ένας
κυρίαρχος µεταγραφικός παράγων που ενεργοποι-
ούµενος οδηγεί το κύτταρο σε εξάντληση. Εποµέ-
νως το φαινόµενο της εξάντλησης θα περιγράφεται
επί του παρόντος µε φαινοτυπικά χαρακτηριστικά
τόσο του ιδίου του CD8+T κυττάρου, όσο και όλης
της ανοσολογικής απάντησης κατά ιών. Αυτά τα χα-
ρακτηριστικά είναι: 
α) µεµβρανική έκφραση κατασταλτικών υποδοχέων

όπως ο PD-1 στα CD8+T κύτταρα, 
β) υπερέκφραση ανοσοκατασταλτικών κυτταροκινών

στο περιβάλλον των CD8+T κυττάρων από διάφο-
ρες όχι καλά ορισµένες πηγές και 

γ) υπερενεργοποίηση των κυττάρων ΝΚ τα οποία
φονεύουν όχι µόνο τα µολυσµένα από τον ιό κύτ-
ταρα αλλά και τα CD4+T κύτταρα-βοηθούς, τα
οποία όπως είδαµε παραπάνω (Σχήµα 5-29) προ-
σφέρουν βοήθεια στα CD8+T κύτταρα να διεγερ-
θούν σε καταστάσεις ασθενούς αναγνώρισης ιι-
κών αντιγόνων. 

∆ράσεις των CD8+ κυτταροτοξικών T κυττάρων

Τα CD8+ ΚΤΛ περιορίζουν ενδοκυττάριους µικροορ-
γανισµούς κυρίως φονεύοντας τα µολυσµένα κύττα-
ρα που θρέφουν αυτούς τους µικροοργανισµούς. Η
θανάτωση των µολυσµένων κυττάρων µπορεί να εί-
ναι άµεση είτε έµµεση. 

Η άµεση θανάτωση του κυττάρου-στόχος είναι

ΜΕΡΟΣ Ι Παθοφυσιολογία Ανοσολογικών ∆ιαταραχών126

ΣΧΗΜΑ 5-30 Τ κυτταρική εξάντληση. 
Σε οξείες λοιµώξεις τα CD8+Τ κύτταρα διαφοροποιούνται σε ΚΤΛ, τα οποία περιορίζουν τα µολυσµένα κύτταρα. Σε χρόνια και εµµένουσα
όµως αντιγονική διέγερση, η απόκριση των CD8+T καταστέλλεται µέσω της έκφρασης υποδοχέων επιφανείας οι οποίοι όταν συνδεθούν µε
τους κατάλληλους συνδέτες καταστέλλουν την λειτουργία των CD8+Τ κυττάρων.
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τόσο στοχευµένη, ώστε δεν βλάπτεται το κύτταρο
που ευρίσκεται δίπλα από το µολυσµένο κύτταρο,
ούτε το ίδιο το CD8+KTΛ. Το CD8+ΚTΛ αναγνωρίζει
επί του µολυσµένου κυττάρου το ίδιο αντιγόνο συν-
δεδεµένο στο ίδιο MHC-I όπως αυτό που πρωτοανα-
γνώρισε ως αθώο CD8+T κύτταρο και διαφοροποι-
ήθηκε σε ΚΤΛ. Συνεπώς το CD8+ KTΛ πρέπει να συν-
δεθεί µε το κύτταρο-στόχος πολύ στενά και σταθε-
ρά κατασκευάζοντας µια σύναψη. Βοηθητικά µόρια
για αυτή τη σύναψη είναι ο συνυποδοχέας CD8 και η
σύνδεση του µορίου ICAM-1 εκ µέρους του αντιγο-
νοπαρουσιαστικού κυττάρου-στόχος µε το µε την ιν-
τεγκρίνη LFA-1 επί του CD8+ΚTΛ, (Σχήµα 5-31Α). Με
τον τρόπο αυτό δηµιουργείται ένας δακτύλιος που
επιτρέπει την άµεση επαφή των δύο κυττάρων και
δια µέσου αυτού εισέρχονται µόρια που επάγουν
κυτταρικό θάνατο στο κύτταρο-στόχος.

Τα µόρια των CD8+ΚTΛ µε τα οποία αυτά επιτυγ-
χάνουν θάνατο του κυττάρου-στόχος είναι η περφο-
ρίνη (διατορίνη) [perforin] (έχει οµολογία µε την
πρωτεNνη 9 του συµπληρώµατος) και οι θρυµµατίνες
[granzymes] (είναι πρωτεάσες της σερίνης). Η περ-
φορίνη διαπερνά την µεµβράνη του κυττάρου-στό-
χος και αυτοπολυµερίζεται δηµιουργώντας µια οπή
µέσω της οποίας περνούν εύκολα τα granzymes τα
οποία εισέρχονται στο ενδόσωµα του κυττάρου-στό-
χος και απελευθερώνουν στο κυτταροδιάλυµα ενερ-
γοποιηµένες κασπάσες που οδηγούν το κύτταρο σε
θάνατο µε απόπτωση (βλέπε επόµενο Κεφάλαιο). 

Τα CD8+ΚΤΛ µπορούν να θανατώσουν επίσης τα
κύτταρα-στόχος µέσω µιας µεµβρανικής πρωτεNνης
που ονοµάζεται FasL (Fas ligand), η οποία συνδέε-
ται σε έναν υποδοχέα επαγωγής κυτταρικού θανά-
του που εκφράζεται σε πολλούς κυτταρικούς τύ-
πους και συνεπώς πολύ συχνά και στο κύτταρο-στό-
χος (Σχήµα 5-31Β). 

Τέλος τα CD8+KTΛ δύνανται να εκκρίνουν IFN-γ
η οποία συµµετέχει στην ενεργοποίηση των µακρο-
φάγων των ιστών ευοδώνοντας την καταστροφή εν-
δοκυτταρίων βακτηρίων µέσω αντιφράσεων υπε-
ρευαισθησίας στις οποίες συµµετέχει το µακροφάγο
(βλέπε επόµενα Κεφάλαια). 

Τα κύτταρα µνήµης της σειράς των Β και T 
κυττάρων

Μετά από κάθε ενεργοποίηση στο λεµφοζίδιο ένα
µέρος των ενεργοποιηµένων Β κυττάρων αποκτούν
την ικανότητα να επιβιώνουν επί µακρόν χωρίς αντι-
γονική ενεργοποίηση. Αυτά τα κύτταρα έχουν εν
τούτοις την δυνατότητα να απαντήσουν πολύ γρή-
γορα και µε µεγάλη ισχύ σε επακόλουθη είσοδο του
ιδίου αντιγόνου για το οποίο είχαν αρχικά ενεργο-

ποιηθεί. Αυτά τα κύτταρα ονοµάζονται Β κύτταρα
µνήµης και εκφράζουν σε υψηλά επίπεδα την αντι-
αποπτωτική πρωτεHνη Bcl-2 η οποία φαίνεται να συµ-
βάλλει στην µακροχρόνια επιβίωσή τους χωρίς συ-
νεχή (εµφανή τουλάχιστον) αντιγονικό ερεθισµό. Τα
Β κύτταρα µνήµης εκφράζουν στην επιφάνειά τους
αντιγονικούς υποδοχείς υψηλής συγγένειας για το
αντιγόνο οι οποίοι παρήχθησαν µετά από την διαδι-
κασία της επιδιόρθωσης του υποδοχέα-µια διαδικα-
σία που οφείλεται σε σωµατικές µεταλλάξεις. 

Τα Β κύτταρα µνήµης παρουσιάζουν συχνότερα σε
σχέση µε τα αθώα Β κύτταρα αλλαγή ισοτύπου
ανοσοσφαιρίνης, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα Β
κύτταρα µνήµης ενεργοποιούνται στα λεµφοζίδια
µε την βοήθεια των TFH κυττάρων, ή των TH2 κυττά-
ρων. Η γνώση αυτή οδήγησε τους ερευνητές και
τη βιοµηχανία προκειµένου να κατασκευάσουν εµ-
βόλια εναντίον ορισµένων µικροβίων χρησιµοποι-
ώντας ως αντιγόνα πολυσακχαρίδες της µεµβρά-
νης τους να συνδέσουν οµοιοπολικά αυτά τα πολυ-
σακχαριδικά αντιγόνα µε άλλες πρωτεNνες. Ο σκο-
πός πίσω από αυτό είναι να συνδεθούν οι πρωτεN-
νες µε τους υποδοχείς των T κυττάρων και να
ενεργοποιήσουν τα T κύτταρα – κάτι που δεν είναι
δυνατό από τα πολυσακχαριδικά αντιγόνα. Με αυ-
τό τον τρόπο θα δηµιουργηθούν κύτταρα µνήµης
τα οποία θα ενεργοποιήσουν πιο αποτελεσµατικά
τα Β κύτταρα και θα δηµιουργήσουν και Β κύτταρα
µνήµης για πιο αποδοτική ενεργοποίηση στην επό-
µενη είσοδο του αντιγόνου.

Παρόµοιες θεωρήσεις όπως οι ανωτέρω ισχύουν και
για τα T κύτταρα µνήµης. Εκφράζουν και αυτά αντι-
αποπτωτικές πρωτεNνες όπως η Bcl-2 και Bcl-XL που
εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους και αποκρίνονται
σε 1-3 µέρες σε αντιγόνο, ενώ τα αθώα T κύτταρα
αποκρίνονται σε 5-7 µέρες. Ο αριθµός των T κυττά-
ρων µνήµης για κάθε αντιγόνο είναι πολύ µεγαλύτε-
ρος από τον αριθµό των αθώων T κυττάρων για το
ίδιο αντιγόνο. Τα T κύτταρα µνήµης είναι ικανά να
µεταναστεύουν στους ιστούς και να αποκρίνονται
στα αντιγόνα εκεί, ενώ τα αθώα T κύτταρα αποκρί-
νονται για πρώτη φορά στο αντιγόνο στους λεµφα-
δένες. Τα T κύτταρα µνήµης εξαρτώνται λιγότερο
από συνενεργοποίηση και αυτό τους επιτρέπει να
αποκρίνονται σε αντιγόνο που τους παρουσιάζεται
από διάφορα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Τα T
κύτταρα µνήµης υποβάλλονται σε αργό πολλαπλα-
σιασµό, η δε επιβίωσή τους (τόσο των CD4+ όσο και
των CD8+) εξαρτάται από την IL-7, η οποία παίζει
σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των T λεµφοκυττά-
ρων και στην επιβίωση των αθώων T κυττάρων. Εκ-



φράζουν σε µεγάλη συγκέντρωση στην επιφάνειά
τους τον υποδοχέα για την IL-7 (CD127), τα δε CD8+

T-κύτταρα µνήµης χρειάζονται επί πλέον την IL-15
(Κεφάλαιο 3, Πίνακας 3-4) για να επιβιώσουν. Οι κυτ-
ταροκίνες IL-7 και IL15 διεγείρουν έναν βραδύ πολ-
λαπλασιασµό των κυττάρων καθώς και την έκφραση
των αντι-αποπτωτικών πρωτεKνών. Οι περισσότερο
αξιόπιστοι δείκτες των T κυττάρων µνήµης είναι ο

υποδοχέας της IL-7 (CD127) και µια πρωτεNνη άγνω-
στης λειτουργίας, η CD27. Στον άνθρωπο τα αθώα T
κύτταρα φέρουν την 200kD ισοµορφή του µορίου
CD45, καλούµενη CD45RA, ενώ τα T κύτταρα µνή-
µης φέρουν την 180 kD ισοµορφή του CD45 µορίου,
καλούµενη CD45RO. Η πρωτεNνη CD45 είναι υποδο-
χέας τύπου C της πρωτεKνικής φωσφατάσης της τυ-
ροσίνης. Βρίσκεται σε πολλές ισοµορφές και είναι
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ΣΧΗΜΑ 5-31 Μηχανισµοί θανατώσεως των κυττάρων στόχων από τα ΚΤΛ. 
Τα ΚΤΛ φονεύουν άµεσα τα κύτταρα στόχους µε δύο µηχανισµούς: Α, Εξαπολύουν περφορίνη και granzymes µε εξωκυττάρωση κοκκίων τα
οποία εισέρχονται στα κύτταρα-στόχους. Η περφορίνη είναι οµόλογη προς το µόριο C9 του συµπληρώµατος και αυτοπολυµερίζεται δηµιουρ-
γώντας µια οπή από την οποία περνούν τα granzymes και µέσω του ενδοσώµατος απελευθερώνουν στο κύτταρο- στόχος ενεργείς κασπάσες
οδηγώντας έτσι το κύτταρο σε απόπτωση. Το σηµείο επαφής µεταξύ των δύο κυττάρων είναι αυστηρά περιχαρακωµένο όπως η σύναψη µετα-
ξύ νευρικών κυττάρων για αυτό και ονοµάζεται «ανοσολογική σύναψη».  Το σηµείο επαφής είναι ένας δακτύλιος και ορίζεται από τον T κυττα-
ρικό υποδοχέα που αναγνωρίζει αντιγόνο πάνω σε MHC-I, το συνδιεγερτικό µόριο CD8 που συνδέεται στο MHC-I, και πολλά ζεύγη ICAM-1
(intacellular adhesion molecule-1) εκ µέρους του κυττάρου-στόχος, το οποίο συνδέεται στο LFA-1(lymphocyte function associated antigen-1)
το οποίο εκφράζεται στην επιφάνεια του ΚΤΛ. Τα ICAM-1 και LFA-1 είναι µόρια κυτταρικής προσκόλλησης. Β, ο συνδέτης FasL εκφράζεται σε
ενεργοποιηµένα ΚΤΛ και συνδέει τον υποδοχέα Fas ο οποίος εκφράζεται στην επιφάνεια του κυττάρου-στόχος προκαλώντας απόπτωση. 



έντονα γλυκοζυλιωµένη. Ρυθµίζει κυτταρική ανάπτυ-
ξη, διαφοροποίηση, κυτταρικό κύκλο και νεοπλα-
σµατική µεταµόρφωση του κυττάρου. 

Τόσο τα CD4+ όσο και τα CD8+ Τ κύτταρα µνή-
µης αποτελούν ετερογενείς οµάδες µε βάση τις
ιδιότητες αποικισµού των ιστών και τη λειτουργία
τους. Τα Τ κύτταρα κεντρικής µνήµης εκφράζουν τον
υποδοχέα χυµοκινών CCR7 και την L-σελεκτίνη και
αποικίζουν κυρίως τους λεµφαδένες. Έχουν µειωµέ-
νη ικανότητα να αναλάβουν εκτελεστικές δράσεις
όταν συναντήσουν αντιγόνο, αλλά υπόκεινται σε τα-
χύ πολλαπλασιασµό και γεννούν πολλά άµεσα δρα-
στικά κύτταρα που αναλαµβάνουν εκτελεστικές λει-
τουργίες µετά την διέγερση από το αντιγόνο. Από
την άλλη µεριά υπάρχουν και τα δραστικά T κύττα-
ρα µνήµης τα οποία δεν εκφράζουν CCR7 και L-σε-
λεκτίνη και δεν αποικίζουν λεµφαδένες αλλά δρουν
στην περιφέρεια, ιδίως στους βλεννογόνους. Μετά
αντιγονική διέγερση αυτά τα κύτταρα εκκρίνουν IFN-
γ και γίνονται κυτταροτοξικά, αλλά δεν πολλαπλα-
σιάζονται πολύ. Τα CD4+T κύτταρα µνήµης είναι επί-
σης ετερογενή καθ’ όσον µπορεί να παράγουν κυτ-
ταροκίνες που παραλληλίζονται µε εκείνες των TH1,
TH2, και TH17 κυττάρων και δίνουν την εντύπωση ότι
προέρχονται από πρόδροµα κύτταρα των αντιστοί-
χων κυτταρικών σειρών. 

Φυσικά λεµφοειδή κύτταρα (ΦΛΚ) 
(Innate lymphoid cells, ή ILCs)

Πρόσφατα τα ΦΛΚ (ILCs) περιγράφτηκαν ως κλάδος

κυττάρων λεµφικής προέλευσης. Αυτά κείνται στους
ιστούς και ευρίσκονται σε αφθονία στην βασική µεµ-
βράνη του εντερικού βλεννογόνου. Τρείς κύριες κα-
τηγορίες ΦΛΚ (ILCs) έχουν αναγνωριστεί: ILC1,
ILC2, και ILC3. Τα χαρακτηριστικά των οµάδων ILC
βασίζονται στο πρότυπο των κυτταροκινών που εκ-
κρίνουν. Τα ILC1, όπως και τα κύτταρα ΝΚ, παρά-
γουν IFN-γ, τα ILC2 παράγουν IL5, IL-6 και IL-13, ενώ
τα ILC3 παράγουν IL17 και IL22. Συνεπώς το πρότυ-
πο των εκκρινόµενων κυτταροκινών είναι παραπλή-
σιο µε το πρότυπο των κυτταροκινών των TH1, TH2
και TH17 αντίστοιχα. Σε αντίθεση µε τα T και Β κύτ-
ταρα τα ILCs δεν εκφράζουν αντιγονοειδικούς υπο-
δοχείς οι οποίοι να προέρχονται από ανασυνδυασµό
γονιδιακών τµηµάτων µέσω του ενζύµου RAG (βλέπε
ανωτέρω), αλλά ενεργοποιούνται από κυτταροκίνες
που εκκρίνουν άλλα λεµφοειδή κύτταρα καθώς και
επιθηλιακά κύτταρα.

Πρόσφατα δεδοµένα υποδηλώνουν ότι τα ILCs
υπάρχουν σε τρείς λειτουργικές καταστάσεις: άω-
ρα, αθώα και προδιεγερµένα. Τα άωρα εκφράζουν
το µόριο επιφανείας CD5, τα αθώα το µόριο επιφα-
νείας CD45RA, ενώ τα προδιεγερµένα εκφράζουν
την πρωτεNνη CD45RO. Οι υποκατηγορίες των ILCs
µπορούν να αλλάζουν φαινότυπο και λειτουργίες
ανάλογα µε τα µηνύµατα που λαµβάνουν στους
ιστούς που ενοικούν. Τα ILCs επί πλέον των παραδο-
σιακών δράσεών των ως αντιµικροβιακά κύτταρα,
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην διατήρηση
της οµοιόστασης και ως ρυθµιστές µεταβολικών
διεργασιών.
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