
Τύποι ανοσίας 
Ενεργητική ανοσία – Εμβόλιο 

Γιαννακοπούλου Αμαλία 



Γνωρίζεις κάποια από τις 
παρακάτω ασθένειες; 
Διφθερίτιδα  

Κοκίτης 

Πολιομυελίτιδα 

Ιλαρά  

Παρωτίτιδα (μαγουλάδες) 

Ερυθρά   
• Ίσως όχι, γιατί δεν νοσούμε συχνά από αυτές πλέον, καθώς 

έχουμε κάνει το αντίστοιχο εμβόλιο 

 

 





Τύποι ανοσίας –ενεργητική και 
παθητική ανοσία  

Ανοσία: η ικανότητα του ανθρώπινου οργανισμού  

1. να αναγνωρίζει οποιαδήποτε ξένη προς αυτόν ουσία 
και  

2. να αντιδρά για να την εξουδετερώσει, παράγοντας  

• εξειδικευμένα κύτταρα 

 

• Κυτταρικά προϊόντα (π.χ. αντισώματα) 



Α
νο

σ
ο

β
ιο

λο
γι

κή
 

α
π

ό
κρ

ισ
η

 

1ο γενής 
1η επαφή οργανισμού 

με αντιγόνο 
Παράγονται κύτταρα 

μνήμης 

2ο γενής 
2η ή επόμενη επαφή 
με το ίδιο αντιγόνο 

Ενεργοποιούνται 
Κύτταρα μνήμης 

Ας θυμηθούμε. . . 
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ΑΝΟΣΙΑ  

Ενεργητική  

Φυσική  

Επαφή με 
αντιγόνο 

περιβάλλοντος 

Τεχνητή  

Χρήση εμβολίων 

Παθητική  

Φυσική  

Από τη μητέρα στο 
έμβρυο μέσω 

πλακούντα 

Από τη μητέρα στο 
νεογνό μέσω 

μητρικού 
γάλακτος 

Τεχνητή  

Ορός  
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Ενεργητική και παθητική 
ανοσία 
Ενεργητική ανοσία 

Τα αντισώματα παράγονται από τον 
ίδιο τον οργανισμό 

Παθητική ανοσία 

Τα αντισώματα έχουν παραχθεί από 
άλλο οργανισμό και παρέχονται στον 
οργανισμό έτοιμα 
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Ο οργανισμός 
έρχεται σε επαφή 
με αντιγόνο 
περιβάλλοντος  

Ενεργοποίηση  1ο 
γενούς 
ανοσοβιολογικής 
απόκρισης 

Παραγωγή 
αντισωμάτων 

Παραγωγή 
κυττάρων μνήμης 

Εκδήλωση 
συμπτωμάτων 

Φυσική  
Ο οργανισμός 
δέχεται ποσότητα 
εμβολίου 

Ενεργοποίηση  1ο 
γενούς 
ανοσοβιολογικής 
απόκρισης 

Παραγωγή 
αντισωμάτων 

Παραγωγή 
κυττάρων μνήμης 

Δεν εκδηλώνονται 
συμπτώματα 

Τεχνητή  

Ενεργητική ανοσία   

? 



Ενεργητική τεχνητή ανοσία –
εμβόλιο  
1. Το εμβόλιο χορηγείται προληπτικά (πριν αρρωστήσουμε) 

2. Περιέχει μια ποσότητα νεκρών ή εξασθενημένων 
μικροοργανισμών ή τμήματα αυτών 

Οι μικροοργανισμοί αυτοί έχουν διατηρήσει την ανοσογένειά 
τους, γι’ αυτό: 

3. Ενεργοποιείται η ανοσοβιολογική απόκριση, η οποία 
παράγει αντισώματα και Β και Τ λεμφοκύτταρα μνήμης 

4. Επειδή έχουν παραχθεί κύτταρα μνήμης η διάρκειά της 
είναι μακροχρόνια 

Ωστόσο, οι μικροοργανισμοί αυτοί έχουν χάσει την παθογένειά 
τους, οπότε: 

5. Το άτομο που εμβολιάζεται δεν εμφανίζει συνήθως 
συμπτώματα της ασθένειας και δεν τη μεταδίδει 



Πρόληψη 
μολύνσεων  

1.Τήρηση κανόνων 
προσωπικής  και 

δημόσιας υγιεινής 2.Τακτικό πλύσιμο 
χεριών, δέρματος, 

μαλλιών  

4. Παστερίωση 
γάλακτος 

3. Καλό πλύσιμο 
τροφίμων και 

λαχανικών 

5. Χλωρίωση 
νερού 

6. Χρήση 
προφυλακτικού 

κατά τη σεξ. επαφή 

7. Χρήση 
εμβολίων 



Η χρησιμότητα των εμβολίων 
στην πρόληψη των λοιμώξεων 
Ο εμβολιασμός: 

Προκαλεί πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση, χωρίς όμως 
να διαταραχθεί η υγεία του ατόμου 

Με τη χορήγηση εμβολίου, ο οργανισμός 

Παράγει ειδικά λεμφοκύτταρα (κύτταρα μνήμης), τα οποία 
όταν χρειαστεί, ενεργοποιούνται και παράγονται πολύ πιο 
γρήγορα κ σε μεγαλύτερες ποσότητες τα κατάλληλα 
αντισώματα  

Έτσι, ένας οργανισμός που έχει εμβολιασθεί για κάποιο 
παθογόνο μικροοργανισμό και κάποια στιγμή μολυνθεί από 
αυτόν δεν θα νοσήσει, δεν θα εμφανίσει συμπτώματα και δεν 
θα μεταδίδει την ασθένεια 



Το 1796, ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner, 
παρατηρεί πως οι κτηνοτρόφοι ασθενείς του, 
που ασχολούνται με βοοειδή και 
προσβάλλονταν από την ήπια ασθένεια της 
δαμαλίτιδας, δεν προσβάλλονταν και δεν 
νοσούσαν από την θανατηφόρο ευλογιά 



… και πραγματοποιεί τον 
πρώτο εμβολιασμό! Παίρνει 
πύον από ασθενείς που 
έπασχαν από δαμαλίτιδα και 
το εισάγει σε υγιή άτομα. Τα 
άτομα αυτά δεν νόσησαν ποτέ 
από τον θανατηφόρο ιό της 
ευλογιάς… 

Με τους μαζικούς εμβολιασμούς αρκετά χρόνια 
αργότερα, αντιμετωπίστηκαν πολλές σοβαρές ασθένειες  
όπως η ιλαρά, η πολιομυελίτιδα, κ.ά. 



Κάλλιον του θεραπεύειν, το προλαμβάνειν                                
Ιπποκράτης       
 


