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Αίμα 

• Αίμα λέγεται το υγρό που κυκλοφορεί στίς αρτηρίες ,τις 
φλέβες και τα αιμοφόρα τριχοειδή . Είναι ένα "ρευστός 
ιστός" ο οποίος με τη συνεχή κυκλοφορία του εντός του 
καρδιαγγειακού συστήματος χρησιμεύει για τη επικοινωνία 
των διαφόρων ιστών και οργάνων του οργανισμού. 

 
• Έμμορφα συστατικά:  

– Ερυθρά αιμοσφαίρια 
– Λευκά αιμοσφαίρια 
– Αιμοπετάλια 

• Το pH  είναι ελαφρά αλκαλικό 
     (7.33-7.45)  

 
 



Φυγοκέντρηση ολικού αίματος 



Eπικοινωνία μεταξύ εσωτερικού και 
εξωτερικού περιβάλλοντος  



Αιμοποίηση 

      Αιμοποίηση : είναι η διαδικασία παραγωγής κυττάρων. Ο  
μυελός των οστών  ενός μέσου ενήλικα παράγει ~ 100 
δισεκ.κύτταρα  την ημέρα.  

 Μεσοβλαστική περίοδος:τα πρώτα αιμοποιητικά κύτταρα στο 
έμβρυο εμφανίζονται στο λεκιθικό ιστό(μέχρι τα τέλη του 
2ου μήνα) 

 Ηπατοσληνική περίοδος: παύει μετά μετά τον 6ο μήνα 

 Μυελική περίοδος: αποκλειστικά στο μυελό (πλην των 
λεμφοκυττάρων που στην πλειονότητα αυτών παράγονται 
στα λεμφικά όργανα) – εξωμυελική αιμοποίηση ΠΑΝΤΟΤΕ 
παθολογική 



ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 



Μυελός των οστών 

– Τρισδιάστατο πλέγμα από ινίδια, αγγεία, 
στρωματικά κύτταρα και μια άμορφη 
πρωτεϊνούχο εξωκυττάρια ουσία (matrix) 

 

– Το πλέγμα σχηματίζει νησίδια, όπου βρίσκονται, 
πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται οι 
αιμοποιητικές κυτταρικές προβαθμίδες 

 



Επίχρισμα φυσιολογικού μυελού 

20x, χρώση May-/Giemsa 



Ινίδια ίνες κολλαγόνου, συνδετικού ιστού, 
δικτυωτές ίνες και ελαστικές ίνες 
 

Αγγεία αρτηρίες, φλέβες, τριχοειδή, λεμφαγγεία, 

μυελικοί φλεβόκολποι (θυριδωτό ενδοθήλιο, 
επιτρέπει στα ώριμα αιματική κύτταρα να περνούν 
στην κυκλοφορία) 
 
Κύτταρα στρώματος 

Ινοβλάστες 
Λιποκύτταρα 
Μακροφάγα 
Κύτταρα δικτύου 
Ενδοθηλιακά κύτταρα 
 

Άμορφη πρωτεϊνούχος ουσία  
Κολλαγόνο Ι, IV 
Πρωτεΐνες προσκόλλησης 
(γλυκοζαμινογλυκάνες, λαμινίνη, αιμονεκτίνη, 
φιμπρονεκτίνη) 

 





http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Hematopoiesis_(human)_diagram.png




http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Illu_blood_cell_lineage.jpg


Ρύθμιση αιμοποίησης  
Κυριότεροι Αιμοποιητικοί παράγοντες  

Με αυξητική δράση 

• IL-3 

• GM-CFS 

• G-CFS 

• M-CFS 

• EPO(ερυθροποίητινη) 

• Eo-CSF 

• Meg-CFS 

• TPO(θρομβοποιητίνη) 

• IL-1 

• IL-2 

• IL-4 

• IL-6 

Με ανασταλτική δράση 

• Ιντερλευκίνες IL-8, 

                                IL-10 

• Ιντερφερόνες INF-α 

                                INF-γ 

• Παράγοντες νέκρωσεις των όγκων 

                                TNF-α 

                                TNF-β 



Η ερυθροβλαστική διαφοροποίηση στο 
μυελό ακολουθεί την παρακάτω σειρά 

• Προερυθροβλάστη                              (διαιρούνται μία φορά) 

• Βασεόφιλη ερυθροβλάστη Ι και ΙΙ               »        

• Πολυχρωματόφιλος ερυθροβλάστη           »  

• Οξύφιλος ερυθροβλάστη(δεν διαιρούνται αλλά μόνο    

                                                                                                     ωριμάζουν) 

• Δικτυοερυθροκύτταρα                                 » 

• Ερυθρά αιμοσφαίρια 

 



• Μιτωτικές διαιρέσεις μέχρι 
το στάδιο του 
πολυχρωματόφιλου 
ερυθροβλάστη, με 
σύγχρονη ωρίμανση 
 

• Aυξητικός παράγων: ΕPO 
 

• Αναλογία στο μυελό ~17% 
 

• Καθημερινά παράγονται 
περί τα 2,5x109 ανά kg ΣΒ 
ερυθροκύτταρα 

Διαφοροποίηση ερυθράς σειράς 



Illustration Description Image 

Pronormoblast 

Basophilic normoblast 

Polychromatic 
normoblast (also 
polychromatophilic) 

Orthochromatic 
normoblast (also 
orthochromatophilic) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Basophilic_erythroblast.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Prorubricyte.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Rubricyte.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Metarubricyte.jpg


 

Προερυθροβλάστη 
 
 

Διάμετρος : 20-25μm 

Πυρήνας : στρογγυλός μεγάλος σε σχέση με     

                   το  πρωτόπλασμα, 

                   λεπτή κατανομή χρωματίνης με   

                   κατά τόπους κομβία(όζους) από τη  

                   συρροή της χρωματίνης, 

                   1-2 πυρήνια 

Πρωτόπλασμα : έντονα βασεόφιλο με  

                   προσεκβολές 

                   λευκή ή υποκύανη περιπυρηνική  

                   άλως 



Κύτταρα μικρότερα της 
προερυθροβλάστης με 

προοδευτική ωρίμανση και 
αύξηση 

της σχέσης 
πρωτοπλάσματος προς 

πυρήνα 

 

Βασεόφιλη ή άωρη 
ερυθροβλάστη 

 

 

 

 

Πολυχρωματόφιλη ή 
ενδιάμεση 
ερυθροβλάστη 

 

 

 

 

Οξύφιλη ή ώριμη 
ερυθροβλάστη 

 



ερυθροκύτταρο 

Μέγεθος : 7.2-8 μm 

Σχήμα αμφίκοιλο 

Πρωτόπλασμα οξύφιλο με κεντρική ωχρά 
περιοχή που φυσιλογικά αποτελεί το 
1/3 της διαμέτρου του ερυθροκυττάρου 

Συνολικός χρόνος ερυθροποίησης 7ημέρες 

Χρόνος επιβίωσεις 120 ημέρες περίπου 

Ικανότητα εξόδου από το μυελό των οστών 
έχουν μόνον τα ώριμα ερυθρά και 
ορισμένα δικτυερυθροκύτταρα 

Η παρουσία ερυθροβλαστών στα 
επιχρίσματα περιφερικού αίματος 
ένδειξη αιματολογικής διαταραχής 



Διαφοροποίηση κοκκιώδους σειράς 



Oυδετερόφιλη κοκκιώδης σειρά 

• Μιτωτικές διαιρέσεις μέχρι το στάδιο του μυελοκυττάρου, με 
σύγχρονη ωρίμανση 
 

• Κυριότεροι επαγωγικοί παράγοντες: G-CSF, GM-CSF, IL-3 
• Κυριότεροι αναστολείς:TNF-α,MIP-α,IL-8,TGF-β1, INF-γ 

 
• Καθημερινά παράγονται 1x109 oυδετερόφιλα 

πολυμορφοπύρηνα (ΠΜΠ) ανά kg ΣΒ 
 

• Αναλογία στο μυελό: ~51% 
 

• Το ώριμο ΠΜΠ παραμένει 1-2 μέρες στο μυελό για την 
απόκτηση κατάλληλης πλαστικότητας 
 

• Στο περιφερικό αίμα ζει περίπου 4 ημέρες 



ΜΥΕΛΟΒΛΑΣΤΗ 

• Κύτταρο μεγάλο (15 – 20 μm) 
 
• Στρογγυλός ή ωοειδής πυρήνας 
    (2 – 5 πυρήνια, λεπτή κατανομή χρωματίνης) καταλαμβάνει 

σχεδόν όλο το κύτταρο 
• Βασεόφιλο πρωτόπλασμα με λίγα ή χωρίς αζουρόφιλα 

κοκκία 
 

• Λευχαιμίες -> ιωδέρυθρα κοκκία ή ραβδία 
    Auerr -> θετική αντίδραση υπεροξειδάσης 
 
•  Σχέση πυρήνα / πρωτοπλάσματος = 6 / 1 



ΠΡΟΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΟ 

• Μεγάλο κύτταρο 15-30μ  
 
• Έκκεντρος πυρήνας 
    Πυρήνια 1 ή περισσότερα, διάχυτη κατανομή 
    χρωματίνης 
 
•  Βασεόφιλο πρωτόπλασμα  
 
• Μεγάλα αζουρόφιλα κοκκία 
    (πρωτογενής κοκκία) 



ΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΟ 

• Μικρότερο κύτταρο από το Προμυελοκύτταρο 

  

• Στρογγυλός ή ελαφρά νεφροειδής πυρήνας , 
πυκνοχρωματικός χωρίς πυρήνια 

 

• Πρωτόπλασμα ουβετερόφιλο  

    με ουδετερόφιλα(ιώδη) κοκκία, 

    (δευτερογενής κοκκίωση) 

 



ΜΕΤΑΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΟ 

• Μικρότερο κύτταρο (10 – 16μm) 

 

•  Νεφροειδής πυρήνας, χωρίς πυρήνια 

 

•  Πρωτόπλασμα οξεόφιλο με ουδετερόφιλα 
(ιωδέρυθρα ή ιώδη) κοκκία (δευτερογενής 
κοκκίωση) 



ΡΑΒΔΟΠΥΡΗΝΟ 

 

• Μέγεθος 10-16μ 

 

• Αλλαντόμορφος πυρήνας ή αδρά λοβωμένος 
σε σχήμα C 

 

• Οξεόφιλο (ροδέρυθρο) πρωτόπλασμα με 
ουδετερόφιλα κοκκία 



ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΟ 

• Μέγεθος 10-14μm 
 

• Πυρήνας ιωδέρυθρος 
    με 3 – 4 λοβούς που  
    συνδέτονται μεταξύ τους με λεπτές γέφυρες 
 
•  Πρωτόπλασμα ελαφρώς οξύφιλο με: 
  αζουρόφιλα (Ιώδη – ιωδέρυθρα) πρωτογενή κοκκία που 

περιέχουν υδρολάσες, υπεροξειδάσες, όξινες 
φωσφατάσεις 

 δευτερογενή (ουδετερόφιλα κοκκία) που περιέχουν 
υδρολάσες και αλκαλική φωσφατάση 
 



• Mόρια προσκόλλησης ΠΜΠ • Yποδοχείς οψωνισμού-
φαγοκυττάρωσης ΠΜΠ Ιντεγκρίνες 

VLA (-1, -2, -3, -4, -5, -6) 

LFA  

Cytoadhesins 

 

Υπεροικογένεια ανοσοσφαιρινών 

ICAM (1-3) 

VCAM 

HCAM 

PECAM 

 

Σελεκτίνες 

L 

E 

P 

FcγRI (CD64) 

FcγRII (CD32) 

FcγRIIIa (CD16a) 

FcγRIIIb (CD16b) 

FcαR (CD89) 

CR1 

CR3 



Λειτουργία Ουδετερόφιλου Πολυμορφοπ 

ύρηνου 

Φαγοκυττάρωση - Ενδοκυττάρια          

            θανάτωση   -    Πέψη  

            (κοκκίων , βακτηρίων) 

 

• Χάνει  τη δραστηριότητά του 

 

• Λιπώδη εκφύλιση 

 

• πυοσφαίριο 

Μηχανισμός  εξουδετέρωσεις του  
Η2Ο2   

            Υπεροξειδάση 

    Η202                   H2O   +  O* 
                                                 
                                Αλλογονούχα υποστρώματα 
                                                                 
                   

ελευθέρωσηιόντων,ιωδίου,βρωμίου,χλωρίου 
                                                                     
                           
                          βλάβη μεμβρανών βακτηριδίου 
                                                                 
                                                      
          Θάνατος βακτηριδίου με κολλοειδοσμωτική 
                                                   λύση 

  



                 ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΟ  ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΟ 

 Μυελοβλάστη → Πρωμυελοκύταρο → Ηωσινόφιλο 
μυελοκύτταρο → Ηωσινόφιλο μεταμυελοκύτταρο  

     Ηωσινόφιλο ραβδοπύρηνο → Ώριμο ηωσινόφιλο κοκκιοκύτταρο 
 
• Μέγεθος ίσο με το ουδετερόφιλο πολυμορφοπύρηνο 
•   Δίλοβος πυρήνας 
•   Γαλαζωπό πρωτόπλασμα με ηωσηνόφιλα κοκκία 
 
Λειτουργία των ηωσινόφιλων  
• Φαγοκυττάρωση 
• Άμυνα κατά μεγάλων ιστικών παρασίτων 
• Συμμετοχή στην αλλεργική  αντίδραση 
• Παραμένει στούς ιστούς 10-12ημέρες 



             ΒΑΣΕΟΦΙΛΟ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΟ 

 Μυελοβλάστη → Πρωμυελοκύταρο → Βασεόφιλο μυελοκύτταρο 
→ Βασεόφιλο μεταμυελοκύτταρο  

     Βασεόφιλο ραβδοπύρηνο → Ώριμο Βασεόφιλο κοκκιοκύτταρο 
 

• Μέγεθος ίσο με το ουδετερόφιλο πολυμορφοπύρηνο 
•  Δίλοβος πυρήνας ή νεφροειδής 
•  Γαλαζωπό πρωτόπλασμα με βασεόφιλα κοκκία (ιωδέρυθρα –

μαύρα) 
 

Λειτουργία των βασεόφιλων 
•  Ήπια φαγοκυτταρική δράση 
•  Συμμετοχή μαζί με μαστοκύτταρα στις αντιδράσεις ενδιάμεσης 

υπερευαισθησίας 



Λεμφοκύτταρα  

     Παράγονται :  

o Μυελό των οστών 

o Θύμο αδένα 

o Σπλήμα  

o Λεμφαδένες 

o Λεμφοεπιθηλιακά όργανα (που βρίσκονται κατά μήκος του 
εντέρου) 

o Διάσπαρτα λεμφοζίδια των οστών - οργάνων 



Τ-Λεμφοκύτταρα 

• ~80% των λεμφοκυττάρων του αίματος 

 

• Παραγωγή στο θύμο αδένα, ΤH (CD4+) vs TC (CD8+) 

 

• Επιφορτισμένα με: 
– Την άμυνα έναντι ιών- μυκήτων- μυκοβακτηριδίων 

– Την άμυνα έναντι του καρκίνου 

– Την απόρριψη μοσχευμάτων 

– Τη ρύθμιση της ανοσολογικής απάντησης στο αντιγόνο, και  

– Την εμφάνιση αντιδράσεων υπερευαισθησίας 

 

• Δείκτες: CD3, CD4, CD8, ΤCR(αβ, γδ) 



Β-Λεμφοκύτταρα 

• ~10% των λεμφοκυττάρων του αίματος 

 

• Παραγωγή στο μυελό 

 

• Διαφοροποίηση σε πλασματοκύτταρα / Β-κύτταρα μνήμης  

 

• Άμυνα έναντι κόκκων, βακτηριδίων, μακρομοριακών χημικών 
ουσιών 

 

• Δείκτες: CD19, CD79 (a, b), sIg (ΙgM, IgD) 



ΝΚ-Λεμφοκύτταρα 

• ~5-10% των κυκλοφορούντων λεμφοκυττάρων 

 

• Aναγνωρίζουν και καταστρέφουν άλλα κύτταρα 
(νεοπλασματικά, μολυσμένα με ιούς) που έχουν 
χάσει (ή δεν εκφράζουν) τα HLA-class I αντιγόνα τους 

 

• Δείκτες: CD16, CD56 



Μονβλάστη : 12-20μm 

• πυρήνα με λεπτή κατανομή χρωματίνης, 

•  1-2 πυρήνια,  

• βαθύ μπλε πρωτόπλασμα με κοκκία 

Προμονοκύτταρο :  12-18μm 

• Λοβωτό ή Νεφροειδή πυρήνα, με λεπτή κατανομή 
χρωματίνης 

• Χωρίς ή ένα πυρήνιο 

• Γκρι-γαλάζιο πρωτόπλασμα με λεπτά κοκκία 

Διαφοροποίηση μονοκυτταρικής σειράς 



(συνέχεια) 

• Μονοκύτταρο :15-22μm 

• Πυρήνα νεφροειδή ή λοβωτό ή στρογγυλό 

• Γαλαζωπό ή γκρι πρωτόπλασμα με λεπτά κοκκία σαν σκόνη 

• παραμένουν στην κυκλοφορία 3-4 ημέρες 

• Εξέρχονται στους ιστούς οπού ζουν 50 ημέρες και 

• διαφοροποιούνται  σε  

           κινητά μακροφάγα(ιστοκύτταρα) 

           ακίνητα μακροφάγα(Kuppfer, Langerhans,δενδριτικά κλπ) 

•  το χαρακτηρίζουν τα μόρια HLA-DR, CD14 

•  Aυξητικοί παράγοντες: GM-CSF, IL-3 

 

 



Λειτουργίες Μονοκυττάρων 

• ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ      Μυκήτων , μυκοβακτηριδίων , 

                                            διαφόρων υπολειμμάτων, 

                                             καρκινικών κυττάρων 

• ΑΝΤΙΓΟΝΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ       παρουσίαση Ag στα                                                  

                                                                          Τ-Λεμφοκύτταρα 

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ      έκκριση 

                                                        διαβιβαστών και κυτταροκινών 

       



Διαφοροποίηση μεγακαρυοκυτταρικής 
σειράς 

     Θρομβοποίηση είναι το σύνολο των μηχανισμών που οδηγούν 
στην παραγωγή και απόδοση στην κυκλοφορία αιμοπεταλίων  

Μεγακαρυοβλάστης : 10-15μm 

• Πυρήνας στρογγυλός αραιχρωματικός (2-6 πυρήνια)   

• Βασεόφιλο πρωτόπλασμα χωρίς κοκκία 

• Φαινόμενο  της ενδομίτωσης , (διαιρείται ο πυρήνας χωρίς 

ταυτόχρονη διαίρεση του πρωτοπλάσματος)  

• Σχηματισμός μεγάλων κυττάρων με άφθονο πρωτόπλασμα 
και πολυπλοειδικούς πυρήνες        

 



(συνέχεια) 

Μεγακαρυοκύτταρο: 30-90μm 

• Πυρήνα πολυπλοειδικό, 

• πολυχρωματόφιλο και  με ψευδοπόδια 

 Αιμοπετάλια : 3μm 

• αποσπώνται από το πρωτόπλασμα των ώριμων 
μεγακαρυοκυττάρων, ζουν περίπου 7-10 ημέρες στο 
περιφερικό αίμα 

 Ρύθμιση θρομβοποίησης: TPO, σύνδεση με TPO-R.  

     IL-3,IL-6,IL-9,GM-CSF,Meg-CSF 



Λειτουργία Αιμοπεταλίων 

• Κύροι παράγοντες της πρωτογενούς αιμόστασης και 

αποτελούν το υπόστρωμα πάνω στο οποίο αναπτύσσεται ο 
μηχανισμός πήξης 

• Συμμετέχουν στην πήξη του αίματος (προσφέροντας στην περιοχή 

της βλάβης του αγγείου παράγοντες πήξης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται 

τοπικά η συγκέντρωση τους). 

• Συμμετέχουν στο μηχανισμό της φλεγμονής (προσφορά 

αγγειοκινητικών αμινών). 

• Προκαλούν συστολή του θρόμβου. 



Αιμοπεταλιακή ενεργοποίηση-
προσκόλληση και συσσώρευση 

vWF 

GpIb-IX-V 

Plt 

Collagen fibres 

GpVI 

GpIIb-IIIa 

α2β1 



vWF 
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Αιμοπεταλιακή ενεργοποίηση-
προσκόλληση και συσσώρευση 
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Αιμοπεταλιακή ενεργοποίηση-
προσκόλληση και συσσώρευση 



ΛΕΜΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 



Λεμφικά όργανα 

•  Θύμος αδένας:  
– Πρωτογενές ανοσολογικό 

όργανο 

– Βάρος 35-40 gr 

– Πρόσθιο μεσοθωράκιο 

– Παραγωγή θυμοκυττάρων → 
ωρίμανση σε Τ-λεμφοκύτταρα 
(χωρίς αντιγονικό ερεθισμό) 

– Αρνητική επιλογή 
“αυτοδραστικών” κυττάρων 



Λεμφικά όργανα 

• Λεμφαδένες:  
– Δευτερογενή ανοσολογικά όργανα 

– Μέγεθος φασολιού, >950 σε αριθμό 

– Φίλτρα λεμφικής κυκλοφορίας 

– Δομή:  
• Κάψα (προσαγωγά λεμφαγγεία) 

• Πύλη (τροφική αρτηρία και απαγωγός φλέβα, απαγωγά 
λεμφαγγεία) 

• Περιφερικοί λεμφόκολποι 

• Παρέγχυμα: φλοιώδης μοίρα (λεμφοζίδια με βλαστικά κέντρα και 
μανδύα), μυελώδης μοίρα (με κεντρικούς λεμφόκολπους) 

– Παραγωγή λεμφοκυττάρων/Abs στα βλαστικά κέντρα μετά 
από αντιγονικό ερεθισμό, φαγοκυτταρική λειτουργία 



Λεμφικά όργανα 

• Σπλήνας:  

– Δευτερογενές ανοσολογικό 
όργανο 

– Αριστερό υποχόνδριο 

– 150 gr 

– Παραγωγή 
λεμφοκυττάρων/Abs μετά 
από αντιγονικό ερεθισμό, 
φαγοκυτταρική λειτουργία 



Λεμφικά όργανα 

• Σπλήνας-Δομή:  

– Λευκός πολφός:  

• Ευθύς αρτηριακός κλάδος (ιστικής αγγείωσης), που 
περιβάλλεται από το μανδύα (περιέχει λεμφοκύτταρα 
και μακροφάγα) 

• Λεμφοζίδια οριακής ζώνης (marginal zone) 

– Eρυθρός πολφός: 

• Πλάγιος αρτηριακός κλάδος → σπληνικοί αιμόκολποι, 
φαγοκυττάρωση 



Λεμφικά όργανα 

• Διάσπαρτος λεμφικός ιστός:  

– Έντερο  
• Λεμφοεπιθηλιακά όργανα (αμυγδαλές, σκωληκοειδής απόφυση, 

πλάκες Peyer) 

• Διάσπαρτα λεμφοζίδια 

• Μεμονωμένα λεμφοκύτταρα 

– Μυελός των οστών 
• Μεμονωμένα λεμφοκύτταρα 

• Προβαθμίδες λεμφοκυττάρων 

• Λεμφοζίδια 

– Λοιπά όργανα 



Λεμφική διαφοροποίηση 



Διαφοροποίηση Β-λεμφικής σειράς 

• 1ο κύμα διαφοροποίησης: στο μυελό,  
     παράγονται ώριμα Β-κύτταρα,  
     παράγοντες διαφοροποίησης οι IL-3, IL-7 

 
• Ώριμο Β-κύτταρο: βραχύβιο, εισέρχεται στην αιματική 

κυκλοφορία και από κει στους λεμφικούς ιστούς, όπου και 
πεθαίνει σε 3-4 ημέρες, αν δε δεχτεί αντιγονικό ερεθισμό 
(naive) 
 

• Αν δεχθεί αντιγονικό ερεθισμό, αρχίζει το  
     2ο κύμα διαφοροποίησης (σε σπλήνα και λεμφαδένες), που 

ολοκληρώνεται με την παραγωγή πλασματοκυττάρων και 
μακρόβιων μνημονικών Β-κυττάρων  



B  λεμφοκύτταρα 

• Αποτελούν το 10-15% των περιφερικών λεμφοκυττάρων 

• Παρουσιάζουν στην επιφάνεια της μεμβράνης 

• Ανοσοσφαιρίνες IgG, IgA, IgM, IgE, IgD 

• Υποδοχείς για το Fc- κλάσμα των IgG, καθώς και για τα 
κλάσματα C3b,C4b του συμπληρώματος 

• Αντιγόνα CD19, CD20, CD22, HLA-DR, MHC-II 

 



Διαφοροποίηση Τ-λεμφικής σειράς 
• 1ο κύμα διαφοροποίησης: στο θύμο αδένα, παράγονται 

ανοσολογικά παρθένα ώριμα Τ-κύτταρα, 2 διακριτών τύπων:                                               
– Τ-βοηθητικά/επαγωγικά (ΤH ή CD4) και                                            
– Τ-κατασταλτικά/κυτταροτοξικά (ΤC ή CD8) 

 

• Παράγοντες διαφοροποίησης οι IL-3, IL-7  
 

• Τα ώριμα Τ-κύτταρα θα εξέλθουν στην αιματική κυκλοφορία 
και από κει στους ιστούς, όπου θα πεθάνουν 3-4 μέρες 
αργότερα, αν δε δεχθούν αντιγονικό ερεθισμό (naive) 
 

• 2ο κύμα διαφοροποίησης: διέγερση ώριμων Τ-κυττάρων από 
αντιγόνο (στο σπλήνα και στους λεμφαδένες), παραγωγή Τ-
κυττάρων μνήμης  
 



Τ  λεμφοκύτταρα 

• Αποτελούν το 80-85% των περιφερικών λεμφοκυττάρων 

• Υποδοχείς για το αντιγόνο TcR 

• Αντιγόνα HLA-A,B,C, CD2, CD4 (TH), CD8 (TC) 



ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΙΜΑ 



Επίχρισμα περιφερικού αίματος 

100x, χρώση May-Grunwald/Giemsa 



Ερυθρά αιμοσφαίρια 

• Ερυθρά αιμοσφαίρια: 
απύρηνα κύτταρα, 
περιέχουν αιμοσφαιρίνη 
(ζωηρό ερυθρό χρώμα) 

 
• Βασική αποστολή: 

μεταφορά οξυγόνου στους 
ιστούς 
 

• Σε ~20 sec τα ερυθρά 
διανύουν ένα “πλήρη 
κύκλο” στην κυκλοφορία 
του αίματος 
 

• Ζουν ~100-120 ημέρες 



Δομή ερυθροκυτταρικής μεμβράνης 



Αντιγόνα επιφανείας ερυθρών 

• Έχουν αναγνωριστεί ~280 
• Από αυτά, τα 245 ανήκουν σε κάποιο από τα 29 

αναγνωρισμένα groups, που είναι τα: 
– Aντιγόνα του συστήματος ΑΒΟ (και Η) 
– Αντιγόνα της ομάδας Rh (C, D, E) 
– Έτερα αντιγόνα: 

 
• Kell (K, k, Kp, Js)                  ● Diego   ● Yt 
• Duffy (Fya, Fyb)                  ● Colton   ● Scianna 
• Kidd (Jka, Jkb)                  ● Dombrock  ● Xg 
• M, N, S                   ● Landsteiner-Wiener ● Kx 
• P                   ● Chido-Rodgers  ● Gerbich 
• I, i   ● Cromer    ● Knops 
• Lewis  (Lea, Leb)                  ● Indian   ● Ok 
• Lutheran (Lua, Lub) ● Raph   ● Globoside 
    ● John Milton Hagen ● Gill 
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Διαταραχές ερυθρών 

• Αναιμία: ελάττωση του Hct και της 
αιμοσφαιρίνης (♀<12g/dl, ♂<13g/dl), λόγω: 
– Ελάττωση της παραγωγής ερυθρών στο μυελό 

– Αύξησης της καταστροφής ερυθρών (αιμόλυση)  

–  Απώλειας ερυθροκυττάρων (αιμορραγία) 

– Συνδυασμού και των  δύο παραπάνω 



Α.Αναγεννητικές Αναιμίες (περιφερικού τύπου) υπεραιμόλυση ή απώλεια 
ερυθρκυττάρων στην περιφέρεια οφείλονται στην καταστροφή των 
ερυθροκυττάρων στην περιφέρεια σε βαθμό που δεν μπορεί να 
αντισταθμιστεί με την αυξημένη παραγωγή ερυθροκυττάρων στο μυελό. 
 

Ι.Οξεία μεθαιμορραγική αναιμία 
ΙΙ.Αιμολυτικές αναιμίες 
           Α.από ενδο-ερυθροκυτταρικά αίτια 
               1. λόγω μεμβρανικών βλαβών 

• Μεμβρανοπάθεια 
– συγγενούς 

» Σφαιροκυττάρωση 
» Ελλειπτοκυττάρωση, πυροποικιλοκυττάρωση 
» Οβαλοκυττάρωση 
» Στοματοκυττάρωση 
» Ακανθοκυττάρωση 

– επίκτητης 
» PNH 

 
                

 



(Συνέχεια) 

 2.λόγω ποιοτικών – ποσοτικών διαταραχών της αιμοσφαιρίνης 

– Δρεπανοκυτταρική αναιμία 
– Μεσογειακά σύνδρομα 
– Ασταθείς αιμοσφαιρίνες 

                

 

3.λόγω ενζυμοπαθειών , Έλλειψη G-6PD 

                                                     »       πυρουβικής κινάσης(ΠΚ)  

 

  



(συνέχεια) 

Β.από εξω-ερυθροκυτταρικά αίτια 

• ανοσολογικού τύπου αιμολυτικές αναιμίες 

 

• αιμολυτικές αναιμίες από φάρμακα , χημικά 
προϊόντα 

• αιμολυτικές αναιμίες φυτικά ,ζωικά δηλητήρια 

•                 »                       βακτήρια, παράσιτα 

•                 »                μηχανικά αίτια (ΔΕΠ, προσθετικές        

                                                                               βαλβίδες) 

 



Β.    Μή-αναγεννητικές Αναιμίες (κεντρικού τύπου) οφείλονται σε 
μειωμένη παραγωγή και απόδοση στη κυκλοφορία επαρκούς αριθμού 
ερυθροκυττάρων για την κάλυψη των ημερήσιων φυσιολογικών απωλειών 
 

 Ι. Απλαστικού τύπου αναιμίες 
     Αμιγείς ερυθροβλαστοπενίες 
•     Συγγενής(Blackfan-Diamond) 
•     Επίκτητη(οξεία, χρόνια) 
 
     Ολική μυελικής ανεπάρκειας 
•      Μυελόφθιση 
•      Απλαστική αναιμία 
                       α. Συγγενής(Fanconi) 
                       β. Ιδιοπαθής απλαστική αναιμία 
                       γ. Δευτεροπαθής μυελική απόλια από: 
                                   •  λοιμώδη αίτια (ηπατίτιδα , ΕΒV)                                         
                                   •  φαρμακευτικά, χημικά προϊόντα   
                                   •  ιονίζουσα ακτινοβολία 
                                   •  κύηση 
                                   •  ηωσινοφιλική ελυτροειδίτιδα 
 



(σύνεχεια) 

ΙΙ. Αναιμίες από μή-αποδοτική ερυθροποίηση 
 Στερητικές αναιμίες  
• Σιδηροπενικές(↓σιδήρου)  
• Μεγαλοβλαστικές (↓Vit Β12 ή φυλλικού οξέως) 
      
 Ανθεκτικές αναιμίες (Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα) 
              
 Συγγενής σιδηροβλαστική αναιμία 
 Aπώθηση φυσιολογικού μυελού από κλωνικά κύτταρα σε 

κακοήθη αιματολογικά νοσήματα:Οξείες/χρόνιες λευχαιμίες 
• Λεμφώματα (NHL, HD)  
• Πολλαπλούν μυέλωμα 

 
Μυελική ίνωση (πρωτοπαθής, δετεροπαθής) 
 Απλαστική αναιμία              

 



Διαταραχές ερυθρών 

• Πολυερυθραιμία: αύξηση του Hct και της 
αιμοσφαιρίνης (♀>16g/dl, ♂>18g/dl) 

– Ιδιοπαθής (άγνωστης αιτιολογίας υπερπλασία 
ερυθράς σειράς στο μυελό, χωρίς υπερπαραγωγή 
EPO, ανήκει στα μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα) 

– Δευτεροπαθής (υπερπαραγωγή EPO) 

• Ιστική υποξία 

• Υπερέκκριση ερυθροποιητίνης από νεοπλασματικό 
ιστό, χωρίς ιστική υποξία 



Λευκά αιμοσφαίρια 

• Λευκά αιμοσφαίρια: εμπύρηνα 
κύτταρα, χωρίς ιδιαίτερο 
χρώμα, μορφολογικά 
διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: 
– Κοκκιοκύτταρα 

• Ουδετερόφιλα ΠΜΠ 
• Ηωσινόφιλα ΠΜΠ 
• Βασύφιλα ΠΜΠ 

– Λεμφοκύτταρα (Τ, Β, ΝΚ)  
– Μονοκύτταρα 

 

• Βασική αποστολή: άμυνα του 
οργανισμού 



• ~40-75% των λευκοκυττάρων 
 

• 2 διαμερίσματα στο περιφερικό αίμα: 
– Διαμέρισμα κυκλοφορούντων λευκοκυττάρων (περίπου τα μισά 

πολυμορφοπύρηνα, circulating pool) 
– Διαμέρισμα προσκολλημένων στο αγγειακό τοίχωμα λευκοκυττάρων 

(marginal pool) 
 

• 1 ιστικό διαμέρισμα πολυμορφοπύρηνων, που αναζητούν 
(χημειοτακτικά), συλλαμβάνουν (τυχαία στη διαδρομή τους) 
και τελικά φαγοκυτταρώνουν ξένο για τον οργανισμό υλικό 
 

• Η παραγωγή τους μπορεί να αυξηθεί κατά 8-10 φορές, 
αναλόγως αναγκών 

Ουδετερόφιλα  



• ~1-6% των λευκοκυττάρων 
 

• Έχουν φαγοκυτταρική ικανότητα, αλλά δεν είναι αυτή η κύρια 
λειτουργία τους 
 

• Εξουδετερώνουν μεσολαβητές φλεγμονής και ορισμένους 
μικροοργανισμούς (π.χ. παράσιτα) ανθεκτικούς στη λύση από 
τα ένζυμα των ΠΜΠ και των μακροφάγων 
 

• Δραστικά έναντι αντιγόνων που προκαλούν την παραγωγή IgE 
αντισωμάτων (αλλεργιογόνα) 

Ηωσινόφιλα ΠΜΠ 



• ~1% των λευκοκυττάρων 
 

• Δεν έχουν φαγοκυτταρική ικανότητα 
 

• Συγγενικά με τα ιστικά μαστοκύτταρα  
 

• Περιέχουν κοκκία ισταμίνης 
 

• Συνδέονται ισχυρά με την IgE-ανοσοσφαιρίνη 
 

• Σύμπλεγμα [αλλεργιογόνου+IgE] → σύνδεση στην επιφάνεια 
του βασύφιλου → αποκοκκίωση και απελευθέρωση 
αγγειοδιασταλτικών ουσιών και μεσολαβητών φλεγμονής 

Βασύφιλα ΠΜΠ 



• ~3-8% των λευκοκυττάρων 
 

• Φαγοκυττάρωση 
 

• Διάσπαση φαγοκυτταρωμένων ουσιών 
 

• Επεξεργασία αντιγόνου, παρουσίασή του στα Τ-κύτταρα 
 

• Έκκριση χημικών μεσολαβητών φλεγμονής 
 

• Εγκαθίστανται στους ιστούς ως μακροφάγα 

Μονοκύτταρα 



Τ-Λεμφοκύτταρα 

• ~80% των λεμφοκυττάρων του αίματος 

 

• Παραγωγή στο θύμο αδένα, ΤH (CD4+) vs TC (CD8+) 

 

• Επιφορτισμένα με: 
– Την άμυνα έναντι ιών- μυκήτων- μυκοβακτηριδίων 

– Την άμυνα έναντι του καρκίνου 

– Την απόρριψη μοσχευμάτων 

– Τη ρύθμιση της ανοσολογικής απάντησης στο αντιγόνο, και  

– Την εμφάνιση αντιδράσεων υπερευαισθησίας 

 

• Δείκτες: CD3, CD4, CD8, ΤCR(αβ, γδ) 



Β-Λεμφοκύτταρα 

• ~10% των λεμφοκυττάρων του αίματος 

 

• Παραγωγή στο μυελό 

 

• Διαφοροποίηση σε πλασματοκύτταρα / Β-κύτταρα μνήμης  

 

• Άμυνα έναντι κόκκων, βακτηριδίων, μακρομοριακών χημικών 
ουσιών 

 

• Δείκτες: CD19, CD79 (a, b), sIg (ΙgM, IgD) 



ΝΚ-Λεμφοκύτταρα 

• ~5-10% των κυκλοφορούντων λεμφοκυττάρων 

 

• Aναγνωρίζουν και καταστρέφουν άλλα κύτταρα 
(νεοπλασματικά, μολυσμένα με ιούς) που έχουν 
χάσει (ή δεν εκφράζουν) τα HLA-class I αντιγόνα τους 

 

• Δείκτες: CD16, CD56 



• Ποσοτικές 
– Πολυμορφοπυρήνωση 

– Ουδετεροπενία  

 

• Ποιοτικές 
– Πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς 

– Διαταραχές χημειοταξίας, οψωνοποίησης και 
φαγοκυττάρωσης 

Διαταραχές ουδετερόφιλων 



• Πολυμορφοπυρήνωση→αύξηση του αριθμού τους 
(>7000/μL), λόγω: 
– Ανακατανομής των διαμερισμάτων (π.χ. κορτικοειδή) 
– Άδειασμα αποθηκών μυελού 
– Αύξηση πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης των 

προβαθμίδων της κοκκιώδους σειράς 

Διαταραχές ουδετερόφιλων 



• Αιτίες πολυμορφοπυρήνωσης: 
– Αντιδραστική 

• Οξεία  
– Εστιακές φλεγμονές ή γενικευμένη φλεγμονώδης αντίδραση 
– Λοιμώξεις 
– Φάρμακα  

• Χρόνια 
– Φυσιολογική (π.χ. εγκυμοσύνη) 
– Παθολογική 

» Χρόνιες φλεγμονές-λοιμώξεις 
» Φυσικά ερεθίσματα (π.χ. κάπνισμα) 
» Νεοπλάσματα (αιματολογικά και μη) 
» Σπληνεκτομή 
» Μεταβολικές διαταραχές 

– Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα 
– Ιδιοπαθής 

Πολυμορφοπυρήνωση 



• Ουδετεροπενία→ελάττωση του αριθμού τους 
(<2000/μL), 4 μεγάλες αιτολογικές ομάδες: 

 
 Μείωση παραγωγής 
 Μη αποδοτική μυελοποίηση 
 Αυξημένη περιφερική καταστροφή 
 Μεικτού τύπου 

Διαταραχές ουδετερόφιλων 



 Μείωση παραγωγής 

• Συγγενής 
– Σύνδρομο Kostmann 

– Βαρειά οικογενής ουδετεροπενία 

– Καλοήθης οικογενής ουδετεροπενία 

– Κυκλική ουδετεροπενία 

• Επίκτητη  
– Φάρμακα 

– Χημικά  

– Ιονίζουσα ακτινοβολία 

– Διήθηση μυελού από ξένα κύτταρα 

– Απλαστική αναιμία 

Ουδετεροπενία 



 Μη αποδοτική μυελοποίηση 

• Στερητικού τύπου (έλλειψη Β12, Φυλλικού, Fe) 

• ΜDS 

 

 Aυξημένη περιφερική καταστροφή 

• Ανοσολογικής αρχής (αυτοάνοσες, ισοάνοσες 
ουδετεροπενίες) 

• Υπερσπληνισμός 

Ουδετεροπενία 



• Ηωσινόφιλα >450/μL 

 

• Aιτίες: 

– Ιδιοπαθές υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο 

– Κληρονομική υπερηωσινοφιλία  

– Παρασιτικά νοσήματα 

– Αλλεργικά νοσήματα 

– Πνευμονικά νοσήματα 

– Συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα 

– Δερματικά νοσήματα 

– Νεοπλάσματα (αιματολογικά και μη) 

Ηωσινοφιλία 



• Βασύφιλα>100/μL 

 

• Aιτίες: 

– ΜPD 

– Eλκώδης κολίτις 

– Αντιδραστική (μεταλοιμώδης) 

Βασυφιλία 



• Μονοκύτταρα >1000/μL 

 

• Aιτίες: 

– Λοιμώξεις (πρωτοζωικές, ρικετσιακές, TBC, 
βρουκέλλωση, σύφιλη, υποξεία ενδοκαρδίτις) 

– Νεοπλάσματα (αιματολογικά και μη) 

– Ρευματικά (αυτοάνοσα) νοσήματα 

– Κοκκιωματώδη νοσήματα (σαρκοείδωση) 

Μονοκυττάρωση 



• Λεμφοκυττάρωση (>5000/μL) 
– Λοιμώδους αιτιολογίας 

• Ιογενής (CMV, EBV, HIV, RV) 

• Βακτηριακή (βρουκέλλα, TBC) 

• Παρασιτική  

– Nεοπλασματικής αιτιολογίας 
• Xρονία λεμφική λευχαιμία 

• Προλεμφοκυτταρική λευχαιμία 

• NHL, HCL-variant 

 

• Λεμφοπενία (<1000/μL) 
– Απλαστική αναιμία 

– ΧΜΘ, κορτικοειδή, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα  

– HIV 

– Συγγενείς ανοσοανεπάρκειες 

Διαταραχές λεμφοκυττάρων 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας  


