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Imunologia sau ştiinţa imunităţii este o 
disciplină biologică fundamentală, cu un impact 
puternic asupra ştiintelor biomedicale. Imunitatea 
este o proprietate biologică esențială, o stare de 
rezistență sau de nereceptivitate față de agenții 
agresori, indusă de sistemul imunitar activat de 
recepționarea unor semnale privind pătrunderea /
apariția unor substanțe periculoase în organism și 
care se manifestă prin discriminarea constituenţilor 
proprii şi străini de organismul respectiv, cu tolerarea 
propriului şi reacţia împotriva non-propriului, 
asigurând integritatea și imunostazia organismului. 

În concepţia modernă însă, starea de imunitate 
poate avea în anumite condiţii, pe lîngă efectul de 
imunoprotecţie, şi efecte negative, manifestate ca 
stări de hipersensibilitate, maladii autoimune și 
maladii cronice inflamatorii, imunodeficiențe etc. 
Deci, în prezent cadrul conceptual al imunologiei s-a 
lărgit, iar aceasta este considerată o ramură a ştiintelor 
biologice întrucât imunitatea este o proprietate a 
tuturor sistemelor biologice, de la cele mai simple 
până la cele mai evoluate.

Subdomeniul Imunobiologiei studiază 
aspectele biologice ale reacţiilor imunitare, celulele 
sistemului imunitar, procesele de  diferenţiere şi 
maturare ale acestora, mecanismele genetice de 
generare a diversității Ig-lor cu funcție de anticorpi 
și a receptorilor limfocitari pentru marea varietate 
de antigene naturale, ca şi factorii umorali specifici 
şi nespecifici, efectori sau modulatori ai sistemului 
imunitar (citokine); studiază fenomenele imunitare 
din cursul evoluţiei procesului tumoral, mecanismele 
imunitare ale respingerii grefelor de țesuturi şi organe 
histoincompatibile. De asemenea, această ramură a 

imunologiei se ocupă cu studiul răspunsului imun în 
ontogenie şi filogenie. 

În prezent, de rezultate ale cercetărilor la nivel 
molecular în domeniul Imunologiei fundamentale 
și Imunopatologiei se leagă speranțe îndreptățite 
pentru abordări terapeutice moderne, alternative 
sau complementare terapiei alopate, cum ar fi: 
imunomodularea răspunsului imun (imunostimulare/ 
imunosupresie), vectorizarea și eliberarea controlată 
a unor agenți chemoterapeutici, vaccinuri de ultimă 
generație, nanoanticorpi, imunoterapia cancerului, 
maladiilor autoimune, imunodeficiențelor primare și 
secundare și afecțiunilor inflamatorii cronice. 

Progresul realizat în cunoșterea fundamentală 
a contribuit la progresul tehnicilor imunologice, 
acestea fiind preluate, datorită specificităţii şi 
sensibilităţii lor, ca metode de cercetare în diverse alte 
domenii (biologie celulară şi moleculară, histologie, 
hematologie, biochimie, microbiologie, virologie, 
genetică, ecologie, taxonomie, biotehnologie), ca şi 
pentru determinări analitice şi de imunodiagnostic, 
prin care se poate pune în evidenţă şi cuantifica 
o gamă largă de substanţe, de la molecule mici 
ale unor medicamente sau droguri, la substanţe 
macromoleculare endo- /exogene și agenți infecțioși. 
Mai mult, orice disfuncţie a sistemului imunitar 
perturbă funcţiile celorlalte sisteme, astfel că «statusul 
imunologic» al unei persoane  este investigat şi în 
cazul unor afecțiuni ale altor sisteme, fiind dovedit 
faptul că la patogeneza multor maladii contribuie 
și mecanisme imunologice. Rezultă astfel și poziția 
aparte a Imunologiei printre științele biomedicale, 
fiind una dintre cele mai aplicative și dinamice ale 
biologiei contemporane. 
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