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Λεμφοποίηση 

Μαζαράκου Παναγιώτα, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Ιατρόπολις Διαγνωστικό Κέντρο 

 

Λεμφοποίηση ονομάζεται η διαδικασία κατα την οποία παράγονται τα λεμφοκύτταρα της επίκτητης 

(Τ και Β-λεμφοκύτταρα) και της φυσικής ανοσίας (ΝΚ κύτταρα). 

Όλα τα κύτταρα του αίματος προέρχονται απο το  πολυδύναμο αιμοποιητικό κύτταρο 

(Haematopoietic stem cell, HSC). 

Τα  πολυδύναμα αιμοποιητικά κύτταρα, σχηματίζονται πριν γεννηθούμε,  κατα την τρίτη εβδομάδα 

της εμβρυικής ανάπτυξης στον λεκιθικό ασκό( προηπατική φάση- μεσοβλαστική φάση 

αιμοποίησης). Κατα την έκτη εβδομάδα της εμβρυικής ανάπτυξης μεταναστεύουν στο εμβρυικό  

ήπαρ και το σπλήνα(ηπατοσπληνική φάση αιμοποίησης) και κατα το τρίτο τρίμηνο της κύησης 

μετατοπίζονται σταδιακά στο μυελό των οστών (μυελική φάση αιμοποίησης). Από τον έβδομο μήνα 

της ενδομήτριας ζωής και μετά τη γέννηση,  ο μυελός των οστών,  αποτελεί την κύρια περιοχή της 

αιμοποίησης.  

 

Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται,  διαφοροποιούνται και ωριμάζουν μεσα 

στις λεγόμενες αιμοποιητικές φωλεές (niche) του μυελού. Οι φωλεές εντοπίζονται κοντά στην 

επιφάνεια των οστών (ενδοστεική φωλεά) και συνδέονται με το ενδοθήλιο των φλεβικών 

κολποειδών (αγγειακή φωλεά).  

Μέσα στην αιμοποιητική φωλεά, τα αρχέγονα κύτταρα προσδένονται στα οστεοκύτταρα μέσω Ν- 

καδερίνης, περιβάλλονται απο τα κύτταρα του στρώματος (λιποκύτταρα, ινοβλάστες, στρωματικά 

κύτταρα, αγγειακά κύτταρα, μακροφάγα και αιμοφόρα αγγεία του δοκιδώδους οστού) που 

συγκρατούνται μεταξύ τους τους με μια άμορφη πρωτεινούχα ουσία , την εξωκυττάρια θεμέλια 

ουσία. Αυτά τα κύτταρα δημιουργούν το κατάλληλο μικροπεριβάλλον για την αιμοποίηση. 

Παράγουν αυξητικούς παράγοντες και ιντερλευκίνες και όταν αυτοί προσδένονται  πάνω σε 

υποδοχείς των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων , ενεργοποιείται μέσω φωσφορυλίωσης,  μια 

σύνθετη σειρά βιοχημικών αντιδράσεων, με την οποία μεταβιβάζεται στον πυρήνα ενα μήνυμα. Το 

μήνυμα ενεργοποιεί  παράγοντες μεταγραφής, οι οποίοι με την σειρά τους ενεργοποιούν ή 

αναστέλλουν τη γονιδιακή μεταγραφή. 

Έτσι, το μήνυμα μπορεί να ενεργοποιήσει οδούς με τις οποίες προάγεται η είσοδος του αρχέγονου 

κυττάρου στον κυτταρικό κύκλο ή οδούς που το κάνουν να παραμείνει εκτός κυτταρικού κύκλου, σε 

φάση ηρεμίας (Go). 
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Επομένως, το πολυδύναμο αιμοποιητικό κύτταρο,έχει δύο επιλογές,  μπορεί να παραμείνει 

πολυδύναμο αιμοποιητικό κύτταρο και να συνεχίσει να διαιρείται και να πολλαπλασιάζεται  και σ 

αυτήν την επιλογή παίζει ρόλο ο μεταγραφικός παράγοντας Bmi-1,  ή αν υπάρχει ανάγκη 

παραγωγής κύτταρων του αίματος στον οργανισμό μας,  μερικά πολυδύναμα αιμοποιητικά 

κύτταρα, θα ξεκλειδώσουν το μεταγραφικό παράγοντα GATA-2,  και αυτός με τη σειρά του, 

αναπτυξιακά μονοπάτια για συγκεκριμένα κύτταρα. 

Όσο το πολυδύναμο αργέγονο αιμοποιητικό κύτταρο αρχίζει να διαφοροποιείται, θα αρχίσει να 

εμφανίζει στην επιφάνεια του αντιγόνα επιφανείας  που θα ειναι μέρος μιας σειράς. Αυτά τα 

αντιγόνα δεν θα υπάρχουν πριν τη διαφοροποίηση. 

Το πρώτο που θα συμβεί, ειναι να βγάλουν στην επιφάνεια τους  Lin δηλ. Lineage marker , και 

αυτα τα κύτταρα θα λέγονται το  lineage+ (θετικά) κύτταρα, ενώ το πολυδύναμο αιμοποιητικό 

κύτταρο ειναι lineage- (αρνητικό) κύτταρο. 

Η πρώτη απόφαση που θα πάρει  το lineage + κύτταρο, είναι το αν θα εξελιχθεί σε κύτταρο 

μυελικής ή λεμφικής σειράς.  

Αν γίνει μέρος της λεμφικής σειράς, θα ενεργοποιήσει (up regulate) εναν άλλο μεταγραφικό 

παράγοντα τον Ikaros, αν δεν το κάνει αυτό, άλλοι μεταγραφικοί παράγοντες θα το οδηγήσουν να 

εξελιχθεί σε κύτταρο της   μυελικής σειράς.  

Ο μεταγραφικός παράγοντας Ikaros, θα το μετατρέψει σε  κοινό λεμφικό πολυδύναμο προγονικό 

κύτταρο (common lymphoid progenitor) απο το οποίο θα μπορούν να παραχθούν  Β και Τ 

λεμφοκύτταρα, ΝΚ κύτταρα, καθώς και δενδριτικά κύτταρα. 

Για την παραγωγή των Τ λεμφοκυττάρων,  το κοινό λεμφικό πολυδύναμο προγονικό κύτταρο( 

CLP)  θα δεχθεί σήματα στην επιφάνεια του από μόρια συνδέτες  (ligands) που ανήκουν στην 

οικογένεια notch (notch family of signals). 

. 

 

Σχ.2  

(Alma Moon Novotny, Rice University, Fundamentals of immunology) 
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Οντογένεση και Διαφοροποίηση των Β - λεμφοκυττάρων 

Η οντογέννεση και διαφοροποίηση των Β – λεμφοκυττάρων (B = bursa of fabricius στα πτηνά, 

Bone marrow στα θηλαστικά) εξαρτάται από τη συνεχή χημική επικοινωνία με τα κύτταρα του 

στρώματος του μυελού των οστών.  

Αν αυτή η επικοινωνία δεν υπάρξει, τότε,  το κύτταρο θα πάει σε απόπτωση. 

Για το λόγο αυτό , το κύτταρο που θα δεσμευτεί για να γίνει Β – λεμφοκύτταρο, το προ-προ Β 

κύτταρο (proB cell) το πρώτο πράγμα που θα κάνει,  ειναι να παράξει ενα μόριο σηματοδότησης, 

ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με τα κύτταρα του στρώματος και να μην πάει σε απόπτωση. 

 Το μόριο σηματοδότησης που θα παράξει , ειναι μια Ιgα-Igβ ανοσοσφαιρίνη (CD79a,CD79b),η 

οποία στο κυτταροπλασματικό της κομμάτι, φέρει τα ITAMS( immunotyrosine activation motifs). Τα 

ITAMS, φέρουν τυροσίνη που μπορεί να φωσφορυλιωθεί από κινάσες  ωστε μέσω 

φωσφορυλίωσης να μεταδίδονται σήματα προς το εσωτερικό του κύττάρου. 

   

Σχήμα 1. Μόριο σηματοδότησης στο proB κύτταρο 

(Shiv Pillai (Harvard) 1: Early B Cell Development: A Look at the Defining Questions in 

Immunology) 

 

 

Στην συνέχεια,  η επιβίωση του κυττάρου αυτου,  θα εξαρτηθεί απο το αν θα μπορέσει να φτιάξει 

σωστά τον υποδοχέα του (BCR). Οι υποδοχείς του Β παρθένου λεμφοκυττάρου ειναι οι 

μεμβρανικές ανοσοσφαιρίνες IgM και IgD. Αυτές μαζί με με τις Igα – Igβ ανοσοαφαιρίνες 

αποτελούν το σύμπλεγμα του υποδοχέα του Β- κυττάρου. (Bcell receptor complex). 
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Σχ.2 BCR complex 

(Shiv Pillai (Harvard) 1: Early B Cell Development: A Look at the Defining Questions in 

Immunology) 

 

Η ποικιλομορφία του αντιγονικού υποδοχέα των Β κυττάρων επιτυγχάνεται απο το γεγονός οτι τo 

γονιδίωμα που τον κωδικοποιεί βρίσκεται σε κομμάτια. Τα κομμάτια αυτά ανασυνδυάζονται απο 

μια ομάδα ενζύμων που ονομάζονται ρεκομπινάσες (RAG proteins) που κωδικοποιούνται απο τα 

RAG 1 και RAG2 γονίδια (recombination activating genes). 

Στο στάδιο του προ-προ Β λεμφοκυττάρου ανασυνδυάζονται  τμήματα της βαριάς αλυσίδας της 

ανοσοσφαιρίνης τα οποία ειναι τα V(variability)- D(diversity) - J (Joining). Το σήμα για τον 

ανασυνδυασμό δίνεται απο τα κύτταρα του μυελού των οστών και μεταφέρεται στο κύτταρο μεσω 

του υποδοχέα Igα-Igβ. 

 

Σχ. 3 (Shiv Pillai (Harvard) 1: Early B Cell Development: A Look at the Defining Questions in 

Immunology) 

 

Όταν αυτός ο ανασυνδυασμός συμβεί, στο προ-προ Β κύτταρο, παράγεται messenger RNA για τη 

βαριά αλυσίδα που λέγεται μ. Παράγονται  δύο μ βαριές αλυσίδες και βγαίνουν προς το εξωτερικό 

του κυττάρου συνδεδεμένες με τα μόρια σηματοδότησης Ιgα-Igβ .  

Σ αυτές τις δύο βαριές ανασυνδυασμένες  αλυσίδες θα συνδεθούν δύο παρένθετες (surrogate) 

ελαφριές αλυσίδες, οι οποίες δεν θα ειναι προιόν γονιδιακού ανασυνδυσμού και για αυτό 
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ονομάζονται και παρένθετες. Τα γονίδια που τις κωδικοποιούν δεν ανασυνδυάζονται, ειναι 

ενεργοποιημένα κατα τον ανασυνδυασμό των βαριών αλυσίδων και ονομάζονται λ5 και  V preB 

γονιδια . 

Βρισκόμαστε πια στο στάδιο του προ-Β κυττάρου (pre -B cell). 

Ο σχηματισμός αυτης της δομής,των μ ανασυνδυασμένων βαριών αλυσίδων με τις ελαφριές 

παρένθετες αλυσίδες, ονομάζεται  προ- BCR και μαζί με τις Igα – Igβ σχηματίζει το σύμπλεγμα 

προ-BCR ( pre-BCR complex). 

 

Σχ. 4    pro BCR complex 

(Shiv Pillai (Harvard) 1: Early B Cell Development: A Look at the Defining Questions in 

Immunology) 

 

 

Ο προ- BCR,  δίνει το σήμα στα γύρω κύτταρα, οτι φτιάχθηκε μια επιτυχημένη δομή ώστε το 

κύτταρο να μην πάει σε απόπτωση. Είναι επομένως πολύ σημαντικός για την επιβίωση του 

κυττάρου.  

 Αν ο ανασυνδυασμός του γονιδίου της μ αλυσίδας δεν ήταν πετυχημένος και παραγόταν 

ελαττωματική μ αλυσίδα,  το κύτταρο αυτο πάει σε απόπτωση. 

 Επίσης, ο προ-BCR,  σηματοδοτεί μια διαδικασία που λέγεται αλληλικός αποκλεισμός (allelic 

exclusion). Αυτη η διαδικασία χρησιμεύει ωστε στο κάθε Β κύτταρο να εκφράζεται το γονίδιο της 

ανοσοσφαιρίνης που κληρονομούμε μόνο απο τον έναν γονέα. Είτε το πατρικής είτε το μητρικής 

προέλευσης. Έτσι , δεν φτιάχνονται δύο είδη ανοσοσφαιρίνης σε κάθε Β κύτταρο και εξασφαλίζεται 

το οτι κάθε κύτταρο εκφράζει υποδοχείς μιας και μόνο ειδικότητας.  

Τέλος, ο προ-BCR θα δώσει σήμα ωστε να σταματήσουν να φτιάχνονται οι παρένθετες αλυσίδες 

και να ανασυνδυαστεί το γονιδίωμα των ελαφριών αλυσίδων που αποτελείται απο τα τμήματα V 

(variability) και  J(joining). Στο  γονιδίωμα των ελαφριών αλυσίδων δεν υπάρχει  D(Diversity) 

περιοχή.  

Το pro- B κύτταρο,  έχει δύο ευκαιρίες για να δημιουργήσει  έναν επιτυχημένο ανασυνδυασμό. 

Πρώτα γίνεται ανασυνδυασμός στον γενετικό τόπο των κ ελαφριών αλυσίδων ( εως 2 απόπειρες 

επιτυχημένου ανασυνδυασμού) . 
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Αν μετά απο αυτες τις δύο προσπάθειες, το κύτταρο δεν καταφέρει να δημιουργήσει εναν 

επιτυχημένο ανασυνδυασμό, γίνονται  δύο απόπειρες επιτυχημένου ανασυνδυασμού στον τόπο 

των λ ελαφριών αλυσίδων. 

 Αν πάλι δεν  δημιουργηθεί  επιτυχημένος ανασυνδυασμός, το προΒ κύτταρο  πάει σε απόπτωση. 

Αντίθετα αν δημιουργηθεί  επιτυχημένος  ανασυνδυασμός,  θα φτιαχτεί ο κλασσικός 

ανοσοσφαιρινικός υποδοχέας και θα δημιουργηθεί το ανώριμο Β – κύτταρο (immature B cell). 

Στο στάδιο του ανώριμου Β – κυττάρου , θα συμβεί η αρνητική επιλογή. Δηλαδή, το κύτταρο θα 

συναντήσει εαυτά αντιγόνα (self antigens) που βρίσκονται μέσα στο μυελό των οστών. Αν  

προσδέσει αυτά τα αντιγόνα και ο υποδοχέας του περιέχει τύπου  κ- αλυσίδες,το ανώριμο Β- 

κύτταρο,  μπορεί να πάει ενα βήμα πίσω, να ενεργοποιήσει πάλι την ανασυνδυάση του και να 

δημιουργήσει μια λ- αλυσίδα. Αυτό ονομάζεται διόρθωση του υποδοχέα ( receptor editing). 

 Αν και πάλι με τον διορθωμένο υποδοχέα, το ανώριμο Β κύτταρο  αναγνωρίζει self αντιγόνα πάει 

σε απόπτωση. 

 

(Alma Moon Novotny, Rice University, Fundamentals of immunology) 

 

Αυτό συμβαίνει γιατί κανένα Β- λεμφοκύτταρο που θα εγκαταλέιψει  το  μυελό των οστών για να 

μεταναστεύσει στην περιφέρεια  δεν πρέπει να αναγνωρίζει self αντιγόνα και να αποφεύγεται η 

αυτοανοσία. 

Το ανώριμο Β – κύτταρο  με  επιτυχημένο υποδοχέα που δεν αναγνωρίζει self  αντιγόνα, θα 

προχωρήσει στην ωρίμανση του,  και θα φτιάξει και θα εκφράσει στην επιφάνεια του την IgD 

ανοσοσφαιρίνη. Το κύτταρο αυτό ονομάζεται  ώριμο παρθένο(naive)  Β  λεμφοκύτταρο και θα 

εγκαταλείψει  το μυελό για να μεταφερθεί  στα περιφερικά λεμφικά όργανα. 
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Σχ.6    

(Generation of lymphocytes in bone marrow and thymus, Immunobiology: The Immune System in 

Health and Disease. 5th edition) 

 

Εκεί ,  αν το παρθένο Β- λεμφοκύτταρο, δεν συναντήσει αντιγόνο σε διάστημα μερικών 

εβδομάδων,  θα πάει σε απόπτωση.  

Αν όμως δεχθεί αντιγονικό ερεθισμό αρχίζει το δεύτερο κύμα διαφοροποίησης του. 

 Υπάρχουν ορισμένα αντιγόνα, όπως π.χ το LPS των gram (-)  αρνητικών μικροβίων, που 

μπορούν να ενεργοποιήσουν απευθείας το  ώριμο παρθένο Β – κύτταρο, να το οδηγήσουν στο να 

διαιρεθεί και να παράξει αντισώματα έναντι του LPS. Τα αντισώματα αυτά που παράγονται 

ανεξάρτητα απο την επαφή με τα Τ λεμφοκύτταρα, θα ειναι πάντα τάξης IgM. 

Επίσης, στην φάση της απευθείας  αλληλεπιδρασης  με το αντιγόνο,  δεν παράγονται κύτταρα 

μνήμης. 

Αν  στα περιφερικά λεμφικά όργανα το παρθένο Β- κύτταρο  αλληλεπιδράσει με ενα Τ- 

λεμφοκύτταρο και πάρει οδηγίες να διαιρεθεί, θα κάνει μεταστροφή τάξης των βαριών αλυσίδων 

του και θα τελειοποήσει τον υποδοχέα του.  

Τα δραστικά Β- λεμφοκύτταρα που εκκρίνουν αντισώματα ονομάζονται πλασματοκύτταρα (plasma 

cells). Τα περισσότερα απο αυτά ειναι βραχύβια και πεθαίνουν όταν εξαφανισθεί το αντιγόνο, 

ορισμένα όμως από αυτά μπορούν να μεταναστεύσουν σε ειδικές ανατομικές θέσεις,  να ζήσουν 

εκεί για μεγάλες περιόδους και να παράγουν μικρές ποσότητες αντισώματος για αρκετό χρόνο μετά 

την εξάλειψη της λοίμωξης.   

 Τέλος μερικοί απόγονοι των λεμφοκυττάρων  που διεγέρθηκαν απο το αντιγόνο, δεν θα 

εξελιχθούν σε δραστικά αλλά σε κύτταρα μνήμης. 

Τα κύτταρα μνήμης, επιβιώνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα παρα την απουσία του αντιγόνου ,  

ειναι λειτουργικά σιωπηλά , δηλαδή δεν επιτελούν δραστικές λειτουργίες εκτός αν διεγερθούν  από 

αντιγόνο. 
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Σχ. 7 
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 Οντογένεση και διαφοροποίηση των Τ λεμφοκυττάρων 

Τα Τ λεμφοκύτταρα, αν και δημιουργούνται στον μυελό των οστών ωριμάζουν στον θύμο αδένα. 

(Τ = thymus). 

  

  

 

Σχ.1 

Στο μυελό των οστών το αρχέγονο αιμοποιητικό κύτταρο, με τη δράση του μεταγραφικού 

παράγοντα GATA-2 πρώτα και του Ikaros στη συνέχεια,  θα δεσμευθεί ωστε να γίνει κύτταρο της 

λεμφικής σειράς. Στο κοινό λεμφικό πολυδύναμο προγονικό κύτταρο(common lymphoid progenitor) 

η  notch οικογένεια σημάτων , θα ενεργοποιήσει γονίδια  ωστε το κύτταρο να δεσμευθεί  προς την 

Τ κυτταρική σειρά .  

Τα δεσμευμένα αυτά κύτταρα,  χαρακτηρίζονται απο κάποια μόρια στην επιφάνεια τους όπως το c-

Kit και το CD44. Το μόριο CD44, που βρίσκεται σε πολύ μεγάλη έκφραση, τα βοηθάει να 

μεταναστεύσουν στο θύμο, ενω ο υποδοχέας c-kit, τα κρατα σε μη διαφοροποιημένη κατασταση, 

και προκαλεί τη διαίρεση τους. 

Απο την άλλη πλευρά,  ο θύμος αδένας, παράγει χημειοτακτικούς παράγοντες  όπως θυμοσίνη, 

θυμοταξίνη, θυμοποιητίνη και θυμικούς παράγοντες που βοηθούν αυτά τα αδιαφοροποίητα Τ- 

λεμφοκύτταρα να μεταναστεύσουν προς αυτόν. 

Ο θύμος αδένας λειτουργεί μεχρι την αρχή της  ενήλικης ζωής. Σταδιακά οσο ο άνθρωπος γερνά,  

κύτταρα του θύμου αντικαθίστανται απο λιποκύτταρα (θυμική ατροφία).  

Σήμερα, έχει βρεθεί οτι ο θύμος λειτουργεί και στις μεγαλύτερες ηλικίες αλλα σε μικρότερο βαθμό. 
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Σχ.2 

Τα κύτταρα του θύμου ειναι σημαντικά για την ανάπτυξη, διαφοροποίηση και επιβίωση των 

πρόδρομων Τ κυττάρων διότι τους διδάσκουν ποια ειναι τα εαυτά αντιγόνα (self antigens). 

Τα στάδια διαφοροποίησης των Τ κυττάρων στο θύμο αδένα παίρνουν το ονομα τους απο τις 

πρωτείνες επιφανείας (CD) που φέρουν ή που δεν φέρουν.  

Οπότε, τα Τ-λεμφοκύτταρα διακρίνονται σε  διπλά αρνητικά κύτταρα (CD4 - CD8-) που δεν φέρουν 

CD4 ή CD8, σε διπλά θετικά,  που φέρουν και τα δύο (CD4 + CD8+) και τα μονά θετικά που 

φέρουν είτε CD4 (CD4+) είτε CD8(CD8+). 

Τα πρόδρομα Τ λεμφοκύτταρα, μεταναστεύουν στον φλοιό του θύμου, ακριβώς κάτω από την 

κάψουλα (υποκαψιδικός φλοιός). 

Αυτά τα κύτταρα ονομάζονται διπλά αρνητικά (DN= double negative) διότι δεν φέρουν στην 

επιφάνεια τους CD4 και CD8. 

Τα διπλά αρνητικά (DN)  μπορούν να διακριθούν περαιτέρω με βάση το αν εκφράζουν δύο άλλες 

πρωτείνες επιφανείας , την CD25 (αποτελεί την υπομονάδα α του υποδοχέα της IL-2)  και τη 

CD44. 

Τα DN κύτταρα όταν εισέρχονται στο φλοιό του θύμου ειναι  CD44+, CD25-, ύστερα 

διαφοροποιούνται  σε CD44+ CD25+, μετά σε  CD44 - CD25+  

Αυτοί οι πληθυσμοί ονομάζονται DN1, DN2, DN3, DN4 αντίστοιχα. 

Μετά το στάδιο DN4, το κύτταρο μετατρέπεται σε διπλό θετικό DP (double positive). 

 

Σχ.3 (Alma Moon Novotny, Rice University, Fundamentals of immunology) 



11 
 

 

Τα DN1 κύτταρα που εισέρχονται στο θύμο, για να επιβιώσουν και να ολοκληρώσουν τα στάδια 

της διαφοροποίησης τους πρέπει να επικοινωνούν χημικά με τα κύτταρα του στρώματος του 

θύμου. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να σχηματίσουν τους  CD3 συνυποδοχείς και τον TCR υποδοχέα 

(Tcell receptor). 

Ο TCR υποδοχέας, ειναι ενα ετεροδιμερές. Υπάρχουν δύο τύποι TCR. Ο ένας τύπος αποτελείται 

απο μια α και μια β αλυσίδα και τα κύτταρα που τον φέρουν λέγονται αβ, ο δεύτερος τύπος 

αποτελείται απο μια γ και μια δ αλυσίδα και τα κύτταρα που τον φέρουν λέγονται γδ. 

Κύτταρα που φέρουν TCR τύπου αβ, είναι τα Thelper,  τα Τ κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα, τα Τ 

ρυθμιστικά κύτταρα και τα ΝΚΤ κύτταρα (ενας είδος Τ λεμφοκυττάρων που διαθέτουν  ιδιότητες και 

Τ κυττάρων και Natural Killer κυττάρων). 

Κάθε Τ λεμφοκύτταρο θα φτιάξει είτε τον ενα είτε τον αλλο τύπο υποδοχέα μα ποτέ υβριδικό 

υποδοχέα. 

Οι άλφα και οι γάμμα αλυσίδες ειναι ομόλογες των ελαφριών αλυσίδων των ανοσοσφαιρινών,  και 

τα γονίδια τους διαθέτουν VJ τμήματα, ενω οι βήτα και οι δέλτα ειναι ομόλογες των βαριών 

αλυσίδων και τα γονίδια τους διαθέτουν VDJ τμήματα. 

Αυτες οι αλυσίδες διαθέτουν περιοχές που απλώνονται στην κυτταρική μεμβράνη (άγκυρες) οι 

οποίες ειναι  θετικά φορτισμένες.  

 

 

Ομοιότητες του TCR με το Fab  μόριο της ανοσοσφαιρίνης 

Σχ.3 
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Σχ.4 (Immunology Lectures,  Tcell Development, Brianne Barker,Drew University) 

 

 

Σχ.5 (Immunology Lectures,  Tcell Development, Brianne Barker,Drew University) 

 

Στο DN1 κύτταρο,  με τη δράση των χημειοκινών του θυμοκυττάρου, παράγονται οι ανασυνδυάσες 

RAG1 και RAG2, ωστε να γίνει ο ανασυνδυασμός των γονιδίων για τις αλυσίδες του TCR. Ο 

γονιδιακός ανασυνδυασμός ξεκινά στο στάδιο DN1  και συνεχίζεται στο στάδιο DN2. 

To DN2 κύτταρο, ξεκινά να σχηματίζει CD3 συνυποδοχείς, ώστενα μπορεί να σηματοδοτεί οτι τα 

γονίδια των αλυσίδων  του TCR ανασυνδυάζονται σωστά, και ενεργοποιεί (upregulates) το γονίδιο 

για τον υποδοχέα της IL-2 (CD25).  

Αν στο DN2 κύτταρο, ανασυνδυαστούν τα γονίδια για τις  γδ αλυσίδες, θα φτιαχτεί υποδοχέας 

τύπου γδ. Αν δεν ανασυνδυαστούν τα γδ, θα ανασυνδυαστούν τα γονίδια για τη β αλυσίδα.Σε 

αυτήν τη φάση το DN2 κύτταρο μπορεί να ανασυνδυάσει γονίδια για τις γ,δ, β αλυσίδες αλλά όχι 

για τις άλφα. 
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Ο επιτυχής ανασυνδυασμός είτε των γδ γονιδίων ειτε των β γονιδίων, χαρακτηρίζει το πέρασμα 

στο στάδιο DN3.  

Αν δημιουργηθεί  DN3 κύτταρο με β αλυσίδα TCR,θα ξεκινήσει  σηματοδότηση ώστε να 

σταματήσει ο ανασυνδυασμός για τη γ και δ αλυσίδα .  

Αναλόγως, αν ανασυνδυάσει πρώτα τις γ, δ αλυσίδες του θα συμβεί αλληλικός αποκλεισμός και 

δεν θα ανασυνδυαστούν τα  γονίδια των β αλυσίδων.  

Σε περίπτωση που δημιουργηθεί β αλυσίδα, θα σχηματισθεί και μια προ-α αλυσίδα (pTα), η οποία 

δεν θα μπορεί να προσδέσει αντιγόνο, αλλά θα σηματοδοτήσει οτι έγινε ενας επιτυχημένος βήτα 

ανασυνδυασμός στο γύρω περιβάλλον .Σχηματίζεται στην περίπτωση αυτη, ενας  pro-TCR που θα 

δώσει το σήμα για να συνεχιστεί η εξέλιξη του κυττάρου χωρίς την παρουσία αντιγόνου. 

      

Σχ. 5                                                               Σχ.6 

(Immunology Lectures,  Tcell Development, Brianne Barker,Drew University) 

 

Στη συνέχεια θα έχουμε αλληλικό αποκλεισμό για τις βήτα αλυσίδες,  ωστε να ανασυνδυασθούν τα 

γονίδια για την  α-αλυσίδα. 

Με το ξεκίνημα του γονιδιακού ανασυνδυασμού για τις α αλυσίδες,  το κύτταρο εισέρχεται στη 

φάση DN4 και  μετακινείται λίγο πιο βαθιά στο φλοιό. 

 

Σχ.7 
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Σε αυτό το σημείο ενεργοποιούνται (upregulation) τα γονίδια για την έκφραση αντιγόνων 

επιφανείας CD4 και CD8 και το κύτταρο εισέρχεται στη διπλή θετική φάση (DP). Στο DP κύτταρο, 

το γονίδιο για το CD25 απενεργοποιείται εκτός αν ο οργανισμός θελήσει να φτιάξει Τ- ρυθμιστικό 

κύτταρο (Τreg).  

Το DP κύτταρο, διαθέτει πλήρως σχηματισμένο αβ υποδοχέα αλλά για να γίνει ο υποδοχέας αυτός 

λειτουργικός, το κύτταρο θα υποστεί επιλογή (selection). 

 

                                                                       

Σχ.8                                                                         Σχ.9 

(Immunology Lectures,  Tcell Development, Brianne Barker,Drew University) 

 

 

O TCR υποδοχέας δεν αναγνωρίζει αντιγόνα που βρίσκονται μόνα τους, αλλα αντιγόνα  που 

παρουσιάζονται απο MHC μόρια.  Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται MHC περιορισμός (MHC 

restriction). 

Εξαίρεση αποτελεί ο τύπος γδΤ λεμφοκυττάρων που αντιδρούν με το αντιγόνο απευθείας, χωρίς 

να χρειάζεται αυτο να τους παρουσιαστεί απο το MHC. Για το λόγο αυτό, δεν διαθέτουν  CD4,CD8 

συνυποδοχείς, αλλά διαθέτουν Fc αντισωματικούς υποδοχείς που μοιάζουν με αυτους των  Νatural 

killer κυττάρων, και Toll like υποδοχείς που μοιάζουν με αυτούς των δενδριτικών κυττάρων. 
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Σχ. 10(Immunology Lectures,  Tcell Development, Brianne Barker,Drew University) 

 

Επομένως, το κάθε αβ Τ κύτταρο έχει διπλή ειδικότητα, διότι ο TCR υποδοχέας του , αναγνωρίζει 

και τα MHC μόρια και το αντιγόνο.  

Έπομένως το διπλό θετικό Τ λεμφοκύτταρο (DP), θα υποστεί στο θύμο, διπλό έλεγχο.  

Θα ελεγθεί το αν αναγνωρίζει το MHC μόρια καθώς και το αν αναγνωρίζει self αντιγόνα. Κατα τη 

διάρκεια αυτών των ελέγχων το 95% των DP κυττάρων, θα πάει σε απόπτωση. 

Αν τα  DP κύτταρα αναγνωρίσουν τα MHC μόρια που παρουσιάζουν ενα πετιδικό αντιγόνο, θα 

γίνει θετική επιλογή και θα επιζήσουν, αν δεν τα αναγνωρίσουν, θα πάνε σε απόπτωση.  

Το MHCI προσδένεται ειδικά με το CD8 Τ λεμφοκύτταρο,  εκφράζεται σε όλα τα κύτταρα που 

έχουν πυρήνα, οπότε όλα τα κύτταρα του στρώματος του θύμου θα παρουσιάζουν MHCI.  

To  MHCII προσδένεται ειδικά στο CD4 Τ λεμφοκύτταρο  και  εκφράζεται στους τρείς τύπους  

αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων όπως ειναι τα δενδριτικά, τα μακροφάγα και τα Β-κύτταρα. 

Εκφράζεται επίσης και στα θυμικά επιθηλιακά κύτταρα.  

 

Σχ.11 
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Αν τυχαία το DP λεμφοκύτταρο, προσδεθεί σωστά με το MHCI και το αντιγόνο που παρουσιάζει,  

θα γίνει μια απενεργοποίηση στο CD4,  και το κύτταρο θα μετατραπεί σε CD8+  μονό θετικό, CD8 

+ single positive. 

Αν τυχαία προσδεθεί σωστά με το MHCIΙ και το αντιγόνο που παρουσιάζει,  θα γίνει μια 

απενεργοποίηση στο CD8,  και το κύτταρο θα μετατραπεί σε CD4+ μονό θετικό, CD4+ single 

positive. 

Παρατηρούμε οτι ύστερα απο αυτή τη διαδικασία, δεν θα υπάρχουν διπλά θετικά κύτταρα, παρα 

μόνο μονά θετικά. 

Το μονό θετικό CD4+(Τ helper) ή  CD8+ (Τ κυτταροτοξικό) θα μετατοπιστεί στο μυελό του θύμου 

όπου θα γίνει η αρνητική επιλογή. 

Εκεί , τα μονά θετικά κύτταρα που θα προσδεθούν ισχυρά σε self αντιγόνα, θα πάνε σε απόπτωση 

μεσω μηχανισμού Fas-Fas ligand, ή θα μετατραπούν σε T ρυθμιστικά κύτταρα με τη δράση 

κάποιων κυτταροκινών (IL-2). 

Aν δεν προσδεθούν σε self αντιγόνα μπορούν να ωριμάσουν. 

 

Σχ. 12 

 

 

Σε αυτό το σημείο υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θύμο. Τα αντιγοπαρουσιαστικά κύτταρα 

φυσιολογικά παρουσιάζουν ξένα αντιγόνα. Σε αυτό το στάδιο της αρνητικής επιλογής, τα 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα του θύμου, παρουσιάζουν self αντιγόνα, ωστε να μπορέσει να 

γίνει η αρνητική επιλογή για τα  CD4+ Τ λεμφοκύτταρα που αναγνωρίζουν MHCII. 

Υπεύθυνο για την παρουσίαση self αντιγόνων απο τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα του θύμου 

ειναι το AIRE γονίδιο (autoimmune regulator gene). Το γονίδιο αυτό εκφράζεται στα μυελικά 

επιθηλιακά κύτταρα του θύμου που αποτελούν το 0.5% των κυττάρων του στρώματος του θύμου. 

Τα κύτταρα αυτά, εκφράζουν μεγάλο ρεπερτόριο αντιγόνων περιφερικών ιστών. 

Αν υπάρχει μετάλλαξη στο AIRE γονίδιο, προκαλούνται αυτοάνοσα νοσήματα. 
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Σχ. 13 

(Diane Mathis (Harvard) 2: Transcription Factor Aire Orchestrates T Cell Tolerance) 

 

Μετά απο τη διαδικασία της επιλογής σχηματίζονται τα παρθένα naive T λεμφοκύτταρα, τα οποία 

θα μεταναστεύσουν στα περιφερικά λεμφικά όργανα, όπου θα διεγερθούν απο τα αντιγόνα, θα 

πολλαπλασιαστούν και  θα διαφοροποιηθούν προς δραστικά κύτταρα για να εξαλείψουν τη 

λοίμωξη.  

Μπορούν να μεταναστεύσουν  στο λεμφαδένα και να παραμείνων στο βαθύ  μέρος του φλοιού, 

στο σπλήνα και να σχηματίσουν γύρω απο τα αγγεία, το λευκό πολφό. 

Τα Τ ρυθμιστικά κύτταρα μεταναστεύουν σε συγκεκριμένη περιοχή του θύμου, αλλά μπορούν να 

βρεθούν και  σε οποιοδήποτε περιφερικό λεμφικό όργανο. 

 

Σχ.14 

(The Development and Survival of Lymphocytes, Immunobiology: The Immune System in Health 

and Disease. 5th edition) 

 

ΝK κύτταρα 

Προέρχονται απο τον κοινό λεμφικό πρόγονο (common lymphoid progenitor), αλλα λειτουργικά 

ανήκουν στα κύτταρα της φυσικής ανοσίας (innate immunity).  
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Κύρια λειτουργία τους είναι η εξουδετέρωση  νεοπλασματικών και μολυσμένων απο διάφορους 

ιούς κυττάρων του οργανισμού. 

Δρουν γρήγορα σε εξωτερικές απειλές , με την δράση των INFα και  INFβ,ενεργοποιούνται 

πολλαπλασιάζονται  και διαφοροποιούνται  ωστε να θανατώσουν τον εισβολέα. 

Τα ΝΚ κύτταρα, θανατώνουν εαυτά κύτταρα που ειναι τραυματισμένα, ή εαυτά κύτταρα που ειναι 

μολυσμένα,απευθείας μέσω των κυτταροτοξικών κοκκίων τους. 

Διαθέτους  πολλούς τύπους υποδοχέων, που μπορούμε να τους διαχωρίσουμε σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες  τους ενεργοποιητικούς και τους ανασταλτικούς. Μέσω  της αλληλεπίδρασης των δύο 

αυτών τύπων υποδοχέων επιτελείται και ρυθμίζεται η κυτταροτοξική δράση των ΝΚ κύττάρων. 

Τα γονιδια που κωδικοποιούν  αυτούς τους υποδοχείς, ποικίλουν πολύ απο άτομο σε άτομο. 

Τα κύτταρα φυσικοί φονείς (Natural killer cells ή ΝΚ) αποτελούν το 10% περίπου των 

λεμφοκυττάρων του περιφερικού αίματος, ανευρίσκονται όμως φυσιολογικά και σε λεμφικά όργανα 

οπως στο σπλήνα, σε λεμφαδένες, στο λεμφικό ιστό των βλεννογόνων αλλά και σε μη λεμφικά 

όργανα όπως ο πλακούντας. 

 Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα αρχικά σχηματίζονται στο μυελό των οστών στις φωλεές, αλλά 

επόμενα  στάδια διαφοροποίησης τους επιτελούνται στα δευτερεύοντα λεμφικά όργανα , το ήπαρ, 

το περιφερικό αίμα, το MALT ιστό, τη μήτρα κ.α  . Δευτερεύοντα λεμφικά όργανα  όπως ειναι οι  

αμυγδαλές, ο σπλήνας  και οι λεμφαδένες ,  θεωρούνται οι κύριες εξωμυελικές έδρες γέννησης των 

ΝΚ κυττάρων. Κατα την εμβρυική ζωή , το ήπαρ είναι κύριος τόπος δημιουργίας τους.  

Ο κοινός λεμφικός πρόγονος,  διαφοροποιείται σε πρόδρομο NK κύτταρο (NK cell progenitor, 

NKP) στο οποίο διακρίνονται τρία στάδια ωρίμανσης, το στάδιο 1 των πρόδρομων ΝΚ κυττάρων, 

το στάδιο 2 των pre- NK κυττάρων, και το στάδιο 3 των ανώριμων NK κυττάρων ( iNK, immature 

NK). Η δέσμευση του κοινού λεμφικού πρόγονου προς πρόδρομα ΝΚ χαρακτηρίζεται απο την 

απενεργοποίηση (downregulation) του  CD34, και την ενεργοποίηση  του CD122, ή αλλιώς  

common IL-2 receptor subunit β, στον οποίο δρουν οι IL-2, και η IL-15. Η εμφάνιση του CD122 

χαρακτηρίζει την μη αντιστρεπτή δέσμευση προς ΝΚ κύτταρα. 

Για να περάσει το ΝΚ κύτταρο απο το στάδιο 2 στο 3, θα πρέπει να εκφράσει κάποιο τύπο  ΝΚ 

υποδοχέα. (π.χ., NKG2D, NKp30,  NKp46) 

Η περαιτέρω ωρίμανση των ΝΚ κυττάρων  εξαρτάται απο την εμφάνιση ειδικών markers 

επιφανείας, παράλληλα με την απόκτηση self tollerance και λειτουργικότητας. 

Για να ωριμάσουν αποκτούν CD56, CD94, CD161(Killer C-type lectin receptor). 

Τα δύο τελικά στάδια ωρίμανσης  χαρακτηρίζονται απο την εμφάνιση του CD56 και CD16. 

Οι βιολογικοί μηχανισμοί μεσω των οποίων επιτελείται η παραγωγή και ωρίμανση των ΝΚ- 

κυττάρων στους λεμφαδένες αποτελούν αντικείμενο μελετών. 
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