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Προφύλαξη ή αντίσταση του οργανισμού σε 
βλαπτικούς παράγοντες

 Εξασφαλίζει την επιβίωση του ατόμου ενάντια στις 
λοιμώξεις 

 Εκτροπή των μηχανισμών ανοσίας

 Συγγενής ή επίκτητη ανεπάρκεια του 
ανοσοποιητικού συστήματος



 Μελετά τους παθολογικούς ανοσολογικούς μηχανισμούς 
που προκαλούν αλλοιώσεις σε ιστούς και όργανα. 

 Ανοσοανεπάρκειες / Παράδοξες ανοσοαντιδράσεις



 Φυσική και επίκτητη

 Αντιμικροβιακή και αντινεοπλασματική



 Ανατομικός φραγμός
 Απομάκρυνση των μικροοργανισμών
 Τοπική παραγωγή χημικών αντιμικροβιακών 

παραγόντων
 Βακτηριακή παρεμβολή 
 Πρόληψη της προσκόλλησης των μικροβίων στα 

επιθηλιακά κύτταρα



 Ανατομικός φραγμός
- Απομάκρυνση των μικροοργανισμών

 Τοπική παραγωγή χημικών αντιμικροβιακών
παραγόντων

 Βακτηριακή παρεμβολή 
 Πρόληψη της προσκόλλησης των μικροβίων στα 

επιθηλιακά κύτταρα



I. Δερματο-βλεννογονικός «ανατομικός φραγμός» 
Απομάκρυνση των μικροοργανισμών

 Δέρμα, αναπνευστική, γαστρεντερική οδός
 Αποφολίδωση
 Αφόδευση, ούρηση
 Δάκρυα, σάλιο, πταρμός 



 Ανατομικός φραγμός
-Απομάκρυνση των μικροοργανισμών

 Τοπική παραγωγή χημικών αντιμικροβιακών
παραγόντων

 Βακτηριακή παρεμβολή 
 Πρόληψη της προσκόλλησης των μικροβίων στα 

επιθηλιακά κύτταρα



II. Toπική παραγωγή χημικών αντιμικροβιακών 
παραγόντων

 Λυσοζύμη 
 Γλυκολιπίδια σάλιου 
 Σύστημα λακτοϋπεροξειδάσης του σάλιου
 Γαστρική οξύτητα
 Οξινες εκκρίσεις δέρματος και κόλπου
 Δάκρυα
 Βακτηριοκτόνες ιδιότητες του σπέρματος



 Ανατομικός φραγμός
-Απομάκρυνση των μικροοργανισμών

 Τοπική παραγωγή χημικών αντιμικροβιακών
παραγόντων

 Βακτηριακή παρεμβολή 
 Πρόληψη της προσκόλλησης των μικροβίων στα 

επιθηλιακά κύτταρα



IIΙ. Βακτηριακή παρεμβολή
 Propionibacterium acnes (επιβραδύνει την 

αποίκηση των Staphylococcus aureus και 
Streptococcus pyogenes)

 Αναερόβια βακτηρίδια εντέρου (επιβραδύνουν την 
αύξηση των διαφόρων ειδών Salmonella)

 Xλωρίδα του εντέρου (προλαμβάνει την εγκατάσταση 
διαφόρων ειδών Shigella)



IIΙ. Βακτηριακή παρεμβολή
 Streptococcus viridans: προλαμβάνει στον φάρυγγα 

την αύξηση του πνευμονιόκοκκου

 Λακτοβάκιλλος του κόλπου



 Ανατομικός φραγμός
-Απομάκρυνση των μικροοργανισμών

 Τοπική παραγωγή χημικών αντιμικροβιακών
παραγόντων

 Βακτηριακή παρεμβολή 
 Πρόληψη της προσκόλλησης των μικροβίων στα 

επιθηλιακά κύτταρα



IV. Παρεμπόδιση της προσκόλλησης των 
μικροοργανισμών στα επιθηλιακά κύτταρα

 Κατάληψη των υποδοχέων από μικροοργανισμούς της 
φυσιολογικής χλωρίδας

 Επιβράδυνση της προσκόλλησης από τοπικούς παράγοντες 
(pH, γλυκοπρωτεΐνες)

 Ανοσολογικό χαλί/εκκριτικές IgA
(εξουδετέρωση, αναστολή της 
προσκόλλησης, λύση, φαγοκύττωση 
των ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ)



ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ-ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ

Δεν προϋποθέτει προηγούμενη επαφή με τον 
βλαπτικό παράγοντα 

Δεν διαθέτει ανοσολογική μνήμη



 Eτερογενής ομάδα κυττάρων 
 Τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητα στη κυτταροτοξικότητα των ΝΚ 
(ενίσχυση από τις ιντερφερόνες)

ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣ 
ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ

ΚΥΤΤΑΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ

Περφορίνη



Προέρχονται από τον κοινό πρόγονο των Τ και 
Β λεμφοκυττάρων

Έχουν δύο τύπους υποδοχέων (ανασταλτικούς 
και ενεργοποίησης)

Ανασταλτικοί: αναγνωρίζουν μόρια MHC, 
τάξης Ι, που εκφράζονται σε όλα τα 
κύτταρα

Ενεργοποίησης που εκφράζονται ή αυξάνουν 
σε αριθμό σε κύτταρα στρεσαρισμένα ή 
μολυσμένα, ή με βλάβη στο DNA

Φυσιολογικά ανασταλτικοί>>ενεργοποίησης 
(αδράνεια ΝΚ)

Στρες-λοιμώξεις: Μείωση ανασταλτικών –
Αύξηση ενεργοποίησης = ενεργοποίηση ΝΚ



 ΜΑΚΡΟΦΑΓΑ
 ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΑ

ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣ 
ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ

ΚΥΤΤΑΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ

Στα περισσότερα κύτταρά μας υπάρχουν υποδοχείς αναγνώρισης μικροβίων 
[Pattern Recognition Receptors (PRPs)] που αναγνωρίζουν συγκεκριμένα τμήματα 
μικροβίων (Pathogen Associated Molecular Patterns-PAMPs)

Παράδειγμα PRPs αποτελούν οι TLRs. 10 διαφορετικοί τύποι TLRs στον άνθρωπο.



CD1a langerin

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ

Αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα με αποφυάδες

DAMPs



Η απάντηση είναι ανεξάρτητη από την παρουσία του 
αντιγόνου

Δεν έχει ειδικότητα για το αντιγόνο
Δεν υπάρχει ανοσολογική μνήμη
Ενεργοποιεί την ειδική ανοσιακή απάντηση

ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ



ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ
Χαρακτηρίζεται από

• ειδικότητα (specificity)
• ετερογένεια (diversity)
• ανοσολογική μνήμη (memory)
• κλωνική εξάπλωση (clonal expansion)
• εξειδίκευση (specialization)
• καταστολή και ομοιόσταση (contraction and homeostasis)



ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ
Χαρακτηρίζεται από

• ειδικότητα (specificity)

• ετερογένεια (diversity)

• ανοσολογική μνήμη (memory)

• κλωνική εξάπλωση (clonal expansion)

• εξειδίκευση (specialization)

• καταστολή και ομοιόσταση 
(contraction and homeostasis)

Ειδική ανοσοαπάντηση μόνο με το αντιγόνο που 
προκάλεσε την ανοσοαπάντηση

Ποικιλία κυττάρων και προϊόντων τους που 
συμμετέχουν στην ειδική ανοσοαπάντηση



Σύνδεση φυσικής και επίκτητης ανοσίας

Μακροφάγα παρουσιάζουν αντιγόνα σε Τ λεμφοκύτταρα. 
T-λεμφοκύτταρα ενεργοποιούν μακροφάγα. 



 ΧΥΜΙΚΗ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ
 Χυμική: παραγωγή αντισωμάτων 
 Κυτταρική: Τα λεμφοκύτταρα

 Τ8
 Τ4
 Τ/ΝΚ



Κύτταρα ειδικής ανοσίας

PAX5

CD20



Κύτταρα ειδικής ανοσίας



MHC/HLA

• Θεμελιώδη μόρια για την αναγνώριση αντιγόνων από τα 
Τ- κύτταρα

• Αποτελείται από μια συστάδα γονιδίων, που εδράζεται στο 
χρωμόσωμα 6 και εμφανίζουν υψηλό πολυμορφισμό

• Διαφορετικές μορφές ενός γονιδίου (αλληλόμορφα) σε 
κάθε γονιδιακό τόπο

• Τεράστιος αριθμός πεπτιδίων μπορεί να συνδεθεί –
παρουσιαστεί στα Τ λεμφοκύτταρα



• 3 κατηγορίες με βάση τη δομή, κατανομή σε ιστούς και 
λειτουργία

• ΜΗC, τάξη Ι (ΗLA-A, ALA-B, HLA-C) –
Σε όλα τα εμπύρηνα κύτταρα, ενδογενή  αντιγόνα- CD8+

• MHC, τάξη ΙΙ (HLA-D /-DP, -DR, DQ) –
Σε αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα - CD4+

• ΜΗC, τάξη ΙΙΙ (C3, C4, Bf, TNF, λεμφοτοξίνη)

MHC/HLA



MHC/HLA



6μόρια
MHC1

Λόγω των πολυμορφισμών, κάθε άτομο διαθέτει μοναδική αντιγονική κατανομή MHC


