


Η επιβίωςθ του ανκρϊπου εξαρτάται από τθ 
ςυντονιςμζνθ λειτουργία των ιςτϊν και των οργάνων 
του,  ενϊ παράλλθλα κα πρζπει να διαςφαλίηεται και 
θ προςταςία από εξωτερικοφσ παράγοντεσ, όπωσ π.χ. 
οι πακογόνοι μικροοργανιςμοί (μ/ο).

Ο οργανιςμόσ αμφνεται εναντίον αυτϊν των 
εξωτερικϊν παραγόντων με ζνα ςφνολο μθχανιςμϊν, 
τουσ μθχανιςμοφσ άμυνασ, που διακρίνονται

 με βάςθ τθ κζςθ τουσ ςτο ανκρϊπινο ςϊμα ςε:
εξωτερικοφσ ι εςωτερικοφσ

 και με βάςθ τθ γενικευμζνθ ι εξειδικευμζνθ 
δράςθ τουσ ςε : μθ ειδικοφσ ι ειδικοφσ μθχανιςμοφσ 
άμυνασ ,αντίςτοιχα.



Το «ςτρατθγείο» τθσ οργάνωςθσ αυτισ είναι το αίμα, 
που τόςο με τα ζμμορφα ςυςτατικά του(ερυκρά , 
λευκά αιμοςφαίρια και αιμοπετάλια), όςο και με τα 
ςυςτατικά του πλάςματοσ οργανϊνει όλουσ τουσ 
τρόπουσ άμυνασ του οργανιςμοφ. Πολυδφναμα 
αιμοποιθτικά κφτταρα, που βρίςκονται μζςα ςτον 
ερυκρό μυελό των οςτϊν, διαφοροποιοφνται τελικά 
ςτα διάφορα είδθ κυττάρων που όλα μαηί 
ςυμμετζχουν ςτουσ μθχανιςμοφσ άμυνασ.



Διαφοροποίθςθ αιμοποιθτικϊν κυττάρων



Αντιμετωπίηουν οποιοδιποτε πακογόνο 
μικροοργανιςμό (δεν παρουςιάηουν εξειδίκευςθ).

ςε πρϊτο ςτάδιο  παρεμποδίηει   

τουσ μ/ο να ειςζλκουν ςτον  

οργανιςμό

ςε δεφτερο ςτάδιο ( αν οι μ/ο  

καταφζρουν να διειςδφςουν)  

ενεργοποιεί μθχανιςμοφσ για τθν  

εξουδετζρωςι τουσ



Α) Μθχανιςμοί που παρεμποδίηουν τθν είςοδο των 
μικροοργανιςμϊν.

Οι μθχανιςμοί αυτοί αποτελοφν τθν πρϊτθ γραμμι 
άμυνασ του οργανιςμοφ.

 Η είςοδοσ των μικροβίων μπορεί να γίνει μζςω 
του δζρματοσ, που καλφπτει όλθ τθν εξωτερικι 
επιφάνεια του οργανιςμοφ



Αλλά μπορεί να γίνει και μζςω των βλεννογόνων 
που καλφπτουν εςωτερικά κοιλότθτεσ του 
οργανιςμοφ όπωσ αυτζσ του αναπνευςτικοφ ι του 
πεπτικοφ ςυςτιματοσ.

Βλεννογόνο επικιλιο που 
επενδφει εςωτερικά τουσ 
βρόγχουσ

Βλεννογόνο επικιλιο που καλφπτει 
εςωτερικά τον αυλό του εντζρου



Το δζρμα αποτελεί ςθμαντικό φραγμό ςτθν είςοδο 
των μ/ο  λόγω τθσ δομισ του.

Αποτελείται από πολλζσ ςτοιβάδεσ, που θ κάκε μια 
περιζχει κφτταρα ςτενά ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ.
Επιπλζον θ εξωτερικι κεράτινθ ςτοιβάδα αποτελείται 
από νεκρά επιδερμικά κφτταρα και ςυνιςτά ςθμαντικό 
εμπόδιο ςτθν είςοδο των μ/ο. 



Επιπρόςκετα ,οι 
ςμθγματογόνοι 
αδζνεσ εκκρίνουν 
ςμιγμα, πλοφςιο ςε 
λιπαρά οξζα, ενϊ οι 
ιδρωτοποιοί αδζνεσ  
μζςω του ιδρϊτα 
εκκρίνουν ουςίεσ 
όπωσ θ λυςοηφμθ και 
το γαλακτικό οξφ , 
που δθμιουργοφν 
δυςμενζσ 
περιβάλλον για τα 
μικρόβια.



Κάποτε  μια πολυπλθκισ ομάδα ανκρϊπων ειςζβαλε 
ςε μια περιοχι, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε τροφι και νερό, για να μπορζςει να 
επιβιϊςει. Οι προςπάκειεσ τθσ ομάδασ αυτισ 
τελικά απζβθςαν άκαρπεσ, διότι οι γθγενισ 
κάτοικοι που κατοικοφςαν ςτθν περιοχι, 
αντιςτάκθκαν ςτουσ ειςβολείσ με κάκε μζςο, 
ϊςπου τουσ εξουδετζρωςαν πλιρωσ.

Η ιςτορία αυτι επαναλαμβάνεται διαρκϊσ ςτο δζρμα 
μασ, όπου τεράςτιοι πλθκυςμοί μ/ο προςπακοφν 
να ειςβάλουν. Στθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων 
δεν τα καταφζρνουν διότι ςτο δζρμα διαβιϊνουν 
μθ πακογόνοι μ/ο, που ανταγωνίηονται τουσ 
πακογόνουσ και εμποδίηουν τθν εγκατάςταςι τουσ. 



Οι βλεννογόνοι ,από τθν άλλθ μεριά αποτελοφν 
επίςθσ ζνα πολφ ςθμαντικό φραγμό , επενδφοντασ 
κοιλότθτασ του οργανιςμοφ. Ζνασ από τουσ ρόλουσ 
τουσ είναι να εκκρίνουν βλζννα και να παγιδεφουν 
ςε αυτι τουσ μ/ο. 

Ο βλεννογόνοσ του ςτομάχου εκκρίνει υδροχλωρικό 
οξφ και ζτςι καταςτρζφει τθν πλειονότθτα των 
μικροβίων ,που ειςζρχονται ςε αυτό.

Η λυςοηφμθ είναι ζνηυμο ,που διαςπά το 
κυτταρικό τοίχωμα των βακτθρίων  
υδρολφοντασ τθν πεπτιδογλυκάνθ

και βρίςκεται ςε ιδρϊτα, δάκρυα και 
ςάλιο.



Ο βλεφαριδοφόροσ (κροςςωτόσ) βλεννογόνοσ, διακζτει επιπλζον   
τζτοιο επικιλιο ϊςτε με τθ βοικεια των βλεφαρίδων, να 

απομακρφνει τουσ μ/ο ,που παγιδεφτθκαν ςτθ βλζννα.



Β) Μθχανιςμοί που αντιμετωπίηουν τουσ μ/ο μετά 
τθν είςοδό τουσ ςτον οργανιςμό.

Οι μθχανιςμοί αυτοί αποτελοφν τθ δεφτερθ γραμμι 
άμυνασ του οργανιςμοφ, εφόςον το μικρόβιο 
καταφζρει να ξεπεράςει τθν πρϊτθ γραμμι άμυνασ 
και ειςζλκει ςτον οργανιςμό.

Στουσ μθχανιςμοφσ αυτοφσ, που επίςθσ δεν 
παρουςιάηουν εξειδίκευςθ ,αλλά ζχουν 
γενικευμζνθ δράςθ, υπάγονται:

Η φαγοκυττάρωςθ

Η φλεγμονϊδθσ αντίδραςθ

Ο πυρετόσ

 και θ δράςθ οριςμζνων αντιμικροβιακϊν ουςιϊν.



Τα φαγοκφτταρα είναι μια κατθγορία λευκϊν 
αιμοςφαιρίων. Διακρίνονται ςε 

Ουδετερόφιλα και                                  μονοκφτταρα

Που διαφοροποιοφνται ςε

μακροφάγα



Διαφοροποίθςθ μονοκφτταρου ςε μακροφάγο



Μακροφάγο κφτταρο τθ ςτιγμι που φαγοκυτταρϊνει 
βακτιρια. (Η φωτογραφία είναι από θλεκτρονικό μικροςκόπιο ςάρωςθσ και 

τα κφτταρα ζχουν υποςτεί ειδικι χρϊςθ).



Κατά τα  φαγοκυττάρωςθ τα φαγοκφτταρα 
δρουν κατά το ςχιμα:



http://www.youtube.com/watch?v=KiLJ
l3NwmpU&list=PL5AD20C9DC8FBCCB5
&index=4

Τα ουδετερόφιλα φαγοκφτταρα 
μετακινοφνται χθμειοτακτικά ςτο 
ςθμείο τθσ μόλυνςθσ, δθλαδι ζλκονται 
από οριςμζνα χθμικά μόρια. Τα 
ουδετερόφιλα και τα  μονοκφτταρα 
μεταφζρονται ςτθν περιοχι τθσ 
μόλυνςθσ με τθν κυκλοφορία του 
αίματοσ και εξζρχονται από τα 
αιμοφόρα αγγεία με αμοιβαδοειδείσ 
κινιςεισ.

Οι χθμειοτακτικζσ ουςίεσ 
περιλαμβάνουν ουςίεσ που είναι 
προϊόντα διάςπαςθσ του 
ςυμπλθρϊματοσ, ουςίεσ που 
διαφεφγουν από νεκρωμζνα κφτταρα 
και πολυςακχαρίτεσ που προζρχονται 
από βακτιρια.

http://www.youtube.com/watch?v=KiLJl3NwmpU&list=PL5AD20C9DC8FBCCB5&index=4
http://www.youtube.com/watch?v=KiLJl3NwmpU&list=PL5AD20C9DC8FBCCB5&index=4
http://www.youtube.com/watch?v=KiLJl3NwmpU&list=PL5AD20C9DC8FBCCB5&index=4


Προςοχι *
Τα μακροφάγα, κατά τθ 

διάρκεια   τθσ 
φαγοκυττάρωςθσ αποκόπτουν 

τμιμα του ειςβολζα και το 
εκκζτουν ςτθν επιφάνειά τουσ. 
Αυτό φυςικά γίνεται για κάποιο 
λόγο ,  που κα εξετάςουμε ςτθ 

ςυνζχεια.



Είναι ζνα ςφνολο ςυμπτωμάτων, που 
περιλαμβάνει 

Το κοκκίνιςμα ςτθν περιοχι του 
τραφματοσ

Το οίδθμα

Τον πόνο και 

Τθν τοπικι αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ.



Η ερυκρότθτα (κοκκίνιςμα) οφείλεται ςτο γεγονόσ 
ότι ςτθν περιοχι του τραφματοσ τα αιμοφόρα 
αγγεία διαςτζλλονται , ϊςτε μεγαλφτερθ ποςότθτα 
αίματοσ να ειςρεφςει ςτθν περιοχι. 

Το γεγονόσ αυτό εξαςφαλίηει μεγαλφτερθ ποςότθτα 
λευκϊν αιμοςφαιρίων, αλλά και αιμοπεταλίων που 
κα ςυνειςφζρουν μαηί με τον τραυματιςμζνο ιςτό, 
ςτον ςχθματιςμό του ινϊδουσ και ςτο κλείςιμο τθσ 
πλθγισ.



Σο Ινϊδεσ είναι μία αδιάλυτθ πρωτεΐνθ που εμπλζκεται ςτθν πιξθ του αίματοσ.
Εναποτίκεται γφρω από τθν πλθγι, με τθ μορφι ενόσ πλζγματοσ, όταν ςυμβεί μια 
κάκωςθ. Γίνεται ξθρό και ςκλθρό, με αποτζλεςμα τθν διακοπι τθσ αιμορραγίασ.
Σο ινϊδεσ αναπτφςςεται ςτο αίμα από μια διαλυτι πρωτεΐνθ, το ινωδογόνο.
Η μετατροπι του ινωδογόνου ςε ινϊδεσ είναι το τελικό ςτάδιο ςτθν πιξθ του 
αίματοσ.
Σα αιμοπετάλια, ζνασ τφποσ κυττάρων που βρίςκονται ςτο αίμα και όταν ζρχονται 
ςε επαφι με κατεςτραμμζνο ιςτό, απελευκερϊνουν το ζνηυμο κρομβίνθ. τθ 
ςυνζχεια λαμβάνει χϊρα, ο ςχθματιςμόσ του ινϊδουσ , που είναι απαραίτθτο για 
τθν εποφλωςθ των πλθγϊν.



Ο πόνοσ που αιςκανόμαςτε όταν 
χτυπάμε οφείλεται ςε  τραυματιςμό 
των νευρικϊν απολιξεων των 
νευρϊνων 
(νευρικϊν
κυττάρων).
Παράλλθλα
οι μ/ο που
ειςζρχονται
εκκρίνουν 
ςτθν περιοχι,
τοξίνεσ.



Στθν περιοχι του τραφματοσ κα παρατθριςουμε 
επιπλζον και τθ δθμιουργία οιδιματοσ ( πριξιμο). 
Αυτό οφείλεται ςτθ διαςτολι των αιμοφόρων αγγείων 
και ςτθ διάχυςθ του πλάςματοσ του αίματοσ ςτουσ 
γφρω ιςτοφσ. Το πλάςμα περιζχει αντιμικροβιακζσ 
ουςίεσ που:

• είτε καταςτρζφουν τουσ μ/ο

• είτε ειδοποιοφν περιςςότερα φαγοκφτταρα να 
προςζλκουν ςτθν τραυματιςμζνθ περιοχι.

Επιπλζον τα φαγοκφτταρα προςελκφονται και από 
χθμικζσ ουςίεσ που απελευκερϊνονται από τα 
τραυματιςμζνα κφτταρα, αλλά και από τουσ μ/ο 
(χθμειοταξία).



• Το πφον είναι  είναι οι απϊλειεσ τθσ  "μάχθσ" που 
ζδωςε ο οργανιςμόσ για να καταπολεμιςει κάποια 
μικρόβια που ειςζβαλαν ςτον οργανιςμό μασ. Για 
να το ποφμε απλά, το πφον είναι νεκρά  μικρόβια 
και  φαγοκφτταρα από τον αμυντικό μθχανιςμό του 
οργανιςμοφ μασ , τα οποία εγκλωβίηονται ςε ζνα 
παχφρευςτο κιτρινόλευκο υγρό προκειμζνου ο 
οργανιςμόσ να τα αποβάλλει.



Η κερμοκραςία του ανκρϊπινου ςϊματοσ είναι 
περίπου 36,6ο C. Αν όμωσ ζνασ μικροβιακόσ 
παράγοντασ προκαλζςει γενικευμζνθ μόλυνςθ , θ 
κερμοκραςία του ςϊματοσ ανεβαίνει (πυρετόσ). Ασ 
δοφμε όμωσ τι προκαλεί ο πυρετόσ και ποια είναι 
τελικά θ ωφζλειά του:

Ο οργανιςμόσ κζλει να παρεμποδίςει τθν ανάπτυξθ 
του μικροβίου. Τα μικρόβια που προςβάλλουν τον 
άνκρωπο παρουςιάηουν βζλτιςτθ ανάπτυξθ όταν θ 
κερμοκραςία ςτθν οποία αναπτφςςονται είναι 
πλθςίον ςε αυτι των 36,6ο C. Επομζνωσ 
οποιαδιποτε παρζκκλιςθ από αυτι δυςχεραίνει 
τθν ανάπτυξθ του μικροβίου. 



Εξάλλου , ςε περιπτϊςεισ προςβολισ από ιοφσ ο 
πυρετόσ εξυπθρετεί άλλο μθχανιςμό παρεμπόδιςθσ.

Γνωρίηουμε ότι οι ιοί χρθςιμοποιοφν τα ζνηυμα και τισ 
πρωτεΐνεσ των κυττάρων των ξενιςτϊν τουσ, 
προκειμζνου να εξαςφαλίςουν τον πολλαπλαςιαςμό 
τουσ.  Με τον πυρετό τα ζνηυμα αυτά 
αδρανοποιοφνται και ζτςι ο ιόσ δε μπορεί να τα 
χρθςιμοποιιςει.

Τα φαγοκφτταρα μζςω του πυρετοφ ενιςχφουν τθ 
δράςθ τουσ.

ΣΕΛΙΚΑ ΜΗΠΩ ΝΑ ΞΑΝΑΚΕΦΣΟΤΜΕ 
ΣΗΝ ΑΛΛΟΓΙΣΗ ΧΡΗΗ 

ΑΝΣΙΠΤΡΕΣΙΚΩΝ ;



Ιντερφερόνεσ: ενεργοποιοφνται κατόπιν προςβολισ 
από ιοφσ. Πρόκειται για εξειδικευμζνεσ πρωτεΐνεσ, 
που αρχικά εντοπίηονται ςτο κυτταρόπλαςμα των 
προςβεβλθμζνων κυττάρων. Στθ ςυνζχεια όμωσ 
διαχζονται ςτο μεςοκυττάριο υγρό, ανάμεςα ςτα 
κφτταρα και ςυνδζονται με τα υγιι κφτταρα πάνω ςε 
ειδικοφσ υποδοχείσ. Η ςφνδεςθ αυτι ενεργοποιεί 
αυτομάτωσ τθν παραγωγι ειδικϊν πρωτεϊνϊν που 
αναςτζλλουν τον πολλαπλαςιαςμό των ιϊν, 
προςτατεφοντασ ζτςι τα υγιι κφτταρα, αφοφ ακόμθ 
και αν ο ιόσ καταφζρει να ειςχωριςει ςε αυτά, δε 
μπορεί να πολλαπλαςιαςτεί.



υμπλιρωμα: είναι μια ομάδα από 20 πρωτεΐνεσ με 
αντιμικροβιακι δράςθ και εντοπίηονται ςτον ορό 
του αίματοσ.

Προπερδίνθ: ομάδα 3 πρωτεϊνϊν. 

Δρουν μαηί με τισ πρωτεΐνεσ του

ςυμπλθρϊματοσ, εμφανίηοντασ επίςθσ 
αντιμικροβιακι δράςθ. Εντοπίηονται και αυτζσ ςτον 
ορό του αίματοσ.

Οη ηκηενθενόκεξ βνίζθμκηαη ζε μηθνέξ 
πμζόηεηεξ ζηα θύηηανα. Τειεοηαίεξ ένεοκεξ 
εζηηάδμκηαη ζηεκ αύλεζε ηεξ πμζόηεηαξ ηωκ 
ηκηενθενμκώκ ζημκ μνγακηζμό, δηόηη βνέζεθε 

όηη δνμοκ ακαζηαιηηθά ζηεκ αύλεζε ηωκ 
θανθηκηθώκ θοηηάνωκ.  

Το διαυγζσ κίτρινο υγρό που 
διαχωρίηεται από τα 

ζμμορφα ςυςτατικά του 
αίματοσ ςτθ διάρκεια τθσ 
πιξθσ του ςε δοκιμαςτικό 
ςωλινα ονομάηεται ορόσ .



Όταν κάποια ξζνθ ουςία (αντιγόνο) ειςζλκει ςτον 
οργανιςμό μασ, τότε αυτόσ αντιδρά παράγοντασ 
εξειδικευμζνα κφτταρα και προϊόντα  κυττάρων π.χ. 
(αντιςϊματα), με ςκοπό να τθν εξουδετερϊςει. Η 
ικανότθτα του οργανιςμοφ να αναγνωρίηει τισ ξζνεσ 
προσ αυτόν ουςίεσ και να αντιδρά απζναντί τουσ 
ονομάηεται ανοςία, ενϊ θ διαδικαςία που 
λαμβάνει χϊρα, προκειμζνου να εξουδετερωκεί το 
αντιγόνο, ονομάηεται ανοςοβιολογικι απόκριςθ 
και ενεργοποιείται από τθν παρουςία και μόνο του 
αντιγόνου.



Ωσ αντιγόνα κεωροφνται:

 Ολόκλθροι μικροοργανιςμοί (βακτιρια, ιοί, μφκθτεσ κ.ά.)

 Σμιμα των μ/ο (πρωτεΐνεσ, λιπίδια, κ.λ.π.)

 Σοξίνεσ που παράγονται από αυτόν τον μ/ο

Φαρμακευτικζσ ουςίεσ

 υςτατικά τροφϊν

 Κφτταρα ι ορόσ από άλλα άτομα ι ηϊα

 Η γφρθ



1. Η εξειδίκευςθ, δθλ. τα προϊόντα τθσ 
ανοςοβιολογικισ απόκριςθσ, δρουν μόνο κατά τθσ 
ςυγκεκριμζνου αντιγόνου, το οποίο  προκάλεςε 
και τθν παραγωγι τουσ.

1. Η μνιμθ, δθλ. θ ικανότθτα που διακζτει ο 
οργανιςμόσ να κυμάται τα αντιγόνα με τα οποία 
είχε ζρκει ςε επαφι κάποια άλλθ ςτιγμι και ζτςι 
αν εκτεκεί δεφτερθ φορά ςε αυτά, να μπορεί να 
δράςει άμεςα για να τα εξουδετερϊςει.



Το ανοςοβιολογικό ςφςτθμα αποτελείται από :

Σα πρωτογενι λεμφικά όργανα και τα

Δευτερογενι λεμφικά όργανα.

Η ανοςολογικι 
απόκριςθ 

πραγματοποιείται 
ςτα δευτερογενι  
λεμφικά  όργανα



Στα πρωτογενι ανικουν:

1.  Ο μυελόσ των οςτϊν, ζνασ

μαλακόσ ιςτόσ μζςα ςτο 

εςωτερικό κοίλο των οςτϊν

που είναι και θ βαςικι πθγι

όλων των αιμοςφαιρίων,

ςυμπεριλαμβανομζνων των

λευκϊν αιμοςφαιρίων που

πρόκειται να γίνουν αμυντικά 

κφτταρα.



2. Ο κφμοσ αδζνασ που είναι ζνα όργανο  πίςω από 
το ςτζρνο και ςε αυτόν γίνεται θ διαφοροποίθςθ 
και θ ωρίμανςθ των Τ-λεμφοκυττάρων. 



Στα δευτερογενι λεμφικά όργανα ανικουν:

1.Οι λεμφαδζνεσ, μικροί ςε ςχιμα φαςολιοφ, οι 
οποίοι ςχθματίηουν ομάδεσ ςτο αυχζνα, ςτισ 
μαςχάλεσ, ςτθν κοιλιακι

χϊρα και ςτθν βουβωνικι

χϊρα. Κάκε λεμφαδζνασ 

περιζχει ειδικοφσ χϊρουσ 

όπου τα αμυντικά κφτταρα

ςυνακροίηονται και 

μποροφν να ςυναντοφν τα 

αντιγόνα.



2.  ο ςπλινασ, ζνα όργανο μεγζκουσ γροκιάσ που 
βρίςκεται επάνω και αριςτερά τθσ κοιλιακισ 
χϊρασ. Αποτελείται και αυτόσ από ειδικοφσ 
χϊρουσ όπου τα αμυντικά κφτταρα 
ςυνακροίηονται και μποροφν να ςυναντοφν τα 
αντιγόνα.



3. Οι αμυγδαλζσ, που είναι δφο μορφϊματα, 
πλοφςια ςε λεμφικό ιςτό και βρίςκονται ςτθ βάςθ 
τθσ γλϊςςασ. Ο ρόλοσ τουσ αφορά ςτθ ςωςτι 
λειτουργία του ανοςοποιθτικοφ

και ςτθν ομαλι

απομάκρυνςθ τοξινϊν

από τον οργανιςμό.



• 4. Ο λεμφικόσ ιςτόσ κατά μικοσ του 
γαςτρεντερικοφ ςωλινα που βρίςκεται ςε πολλζσ 
περιοχζσ μζςα ςτο ςϊμα αλλά κυρίωσ επενδφει το 
βλεννογόνο τθσ πεπτικισ οδοφ και χαρακτθρίηεται 
από τθν περιεκτικότθτά του ςε

• Τ-λεμφοκφτταρα, τφπου ΤCR -1+,

• B -λεμφοκφτταρα,

• πλαςματοκφτταρα που εκκρίνουν ανοςοςφαιρίνεσ.



Το ανοςοβιολογικό μασ ςφςτθμα απαρτίηεται κυρίωσ 
από λεμφοκφτταρα. Αυτά είναι μια κατθγορία  
λευκϊν αιμοςφαιρίων, εμπφρθνα, μικρά και 
ςφαιρικοφ ςχιματοσ κφτταρα.



Τα 
λεμφοκφτταρα 
διακρίνονται 
ςε δυο 
κατθγορίεσ:

Σ-λεμφοκφτταρα

Β- λεμφοκφτταρα



Τα Τ- λεμφοκφτταρα παράγονται ςτο μυελό των οςτϊν, 
αλλά διαφοροποιοφνται και ωριμάηουν ςτο κφμο 
αδζνα. Διακρίνονται ςε:

1. Βοθκθτικά Σ- λεμφοκφτταρα, που ενεργοποιοφνται 
από ζνα τμιμα του αντιγόνου που βρίςκεται εκτεκειμζνο 
ςτθν επιφάνεια των μακροφάγων. Στθ ςυνζχεια, 
εκκρίνουν ουςίεσ (λεμφοκίνεσ, κυτοκίνεσ) και  
ενεργοποιοφν με τθ ςειρά τουσ, ι άλλα είδθ Τ-
λεμφοκυττάρων ι τα  Β-λεμφοκφτταρα.

2. Σ- λεμφοκφτταρα μνιμθσ. Παράγονται κατά τθν 
πρϊτθ ζκκεςθ του οργανιςμοφ ςε ζνα αντιγόνο. Στθν 
περίπτωςθ αυτι δε ςυμμετζχουν ςτθν ανοςοβιολογικι 
απόκριςθ. Εάν όμωσ το αντιγόνο εμφανιςτεί για δεφτερθ 
φορά, τότε ενεργοποιοφνται άμεςα.



3. Κυτταροτοξικά Σ-λεμφοκφτταρα . 
Ενεργοποιοφνται από τα βοθκθτικά Τ-λεμφοκφτταρα.
Καταςτρζφουν κφτταρα προςβεβλθμζνα από ιοφσ ι 
καρκινικά κφτταρα.

Τ –λεμφοκφτταρα του αίματοσ που 
επιτίκεται ςε καρκινικό κφτταρο



4. Καταςταλτικά Σ- λεμφοκφτταρα. Είναι 
προοριςμζνα να ςταματοφν τθν 
ανοςοβιολογικι απόκριςθ ,όταν το αντιγόνο 
ζχει πλζον αντιμετωπιςκεί επιτυχϊσ.

Σα Σ- λεμφοκφτταρα αποτελοφν το 
80% των λεμφοκυττάρων. Είναι τα 
κφτταρα που ευκφνονται για τθν 

απόρριψθ των μοςχευμάτων ,αλλά 
και για τθν εμφάνιςθ αντιδράςεων 

υπερευαιςκθςίασ.



Τα Β-λεμφοκφτταρα διαφοροποιοφνται και 
ωριμάηουν ςτο μυελό των οςτϊν.

Το ζργο τουσ είναι να ςυνκζςουν ειδικζσ πρωτεΐνεσ 
τα αντιςϊματα ι αλλιϊσ ανοςοςφαιρίνεσ, τισ 
οποίεσ ςτθ ςυνζχεια εκκζτουν ςτθν επιφάνειά 
τουσ. Κάκε Β-λεμφοκφτταρο διακζτει τζτοια   

αντιςϊματα – υποδοχείσ ,  που                        

όμωσ είναι απόλυτα     

εξειδικευμζνα  και  αναγνωρίηουν                              

μόνο ζνα ςυγκεκριμζνο αντιγόνο

με το οποίο και ςυνδζονται.



Μόλισ το β-λεμφοκφτταρο ςυνδεκεί με το αντιγόνο, 
αρχίηει να διαιρείται και να μετατρζπεται ςε:

• Πλαςματοκφτταρα και 

• Β-λεμφοκφτταρα μνιμθσ

Σα πλαςματοκφτταρα παράγουν και εκκρίνουν μεγάλεσ 
ποςότθτεσ αντιςωμάτων. Τα αντιςϊματα αυτά είναι 
πανομοιότυπα με αυτά που υπιρχαν ςτθν επιφάνεια του 
αρχικοφ Β-λεμφοκυττάρου.

Σα Β-λεμφοκφτταρα μνιμθσ κα 

ενεργοποιθκοφν και κα δράςουν

ςε επόμενθ ζκκεςθ του

οργανιςμοφ ςτο ίδιο αντιγόνο.





Ειδικά πρωτεϊνικά μόρια που παράγονται από τα Β-
λεμφοκφτταρα.

Ζχουν τθν ιδιότθτα να ςυνδζονται αποκλειςτικά και 
μόνο με τα αντιγόνο που προκάλεςε τθν παραγωγι 
τουσ. Ζχουν δθλαδι απόλυτθ εξειδίκευςθ, 
παρουςιάηοντασ μια ςχζςθ κλειδιοφ- κλειδαριάσ 
μαηί του. 



Το μόριο του αντιςϊματοσ αποτελείται από 
τζςςερισ μεγάλεσ πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ. 
Δφο μεγάλεσ, τισ βαριζσ και δυο μικρζσ, τισ 
ελαφριζσ, που ςυνδζονται μεταξφ τουσ με 
ομοιοπολικοφσ δεςμοφσ. Η τελικι μορφι που 
παίρνει το μόριο μοιάηει με ςφεντόνα ι με το 
γράμμα Τ.



Το αντίςωμα χωρίηεται ςε δυο περιοχζσ: μια ςτακερι
και μια μεταβλθτι.

Η μεταβλθτι είναι θ περιοχι όπου το αντίςωμα 
ςυνδζεται με το αντιγόνο και αλλάηει ανάλογα με τα 
αμινοξζα από τα οποία αποτελείται. Όλο το υπόλοιπο   

μόριο αποτελεί τθ 

ςτακερι περιοχι του 

αντιςϊματοσ.



Η ςφνδεςθ του αντιγόνου με 
το αντίςωμα προκαλεί :
1. Τθν ενεργοποίθςθ του 

ςυμπλθρϊματοσ
2. Τθν αδρανοποίθςθ των 

παραγόμενων τοξινϊν
3. Του αναγνϊριςθ του 

αντιγόνου από τα 
μακροφάγα και τθν 
ολοκλθρωτικι 
καταςτροφι του από 
αυτά.



Μόλισ ζνα αντιγόνο ειςζλκει ςτον οργανιςμό μασ 
ενεργοποιείται θ πρωτογενισ ανοςοβιολογικι 
απόκριςθ, ενϊ όταν το ίδιο αντιγόνο ειςζλκει για 
δεφτερθ φορά ςτον οργανιςμό μασ ενεργοποιείται θ 
δευτερογενισ ανοςοβιολογικι απόκριςθ.

Η πρωτογενισ ανοςοβιολογικι απόκριςθ περιλαμβάνει 
τρία ςτάδια:

1ο ςτάδιο: ενεργοποίθςθ των βοθκθτικϊν Τ-
λεμφοκυττάρων

2ο ςτάδιο: α. ενεργοποίθςθ των Β-λεμφοκυττάρων 
(χυμικι ανοςία) και β. ενεργοποίθςθ των 
κυτταροτοξικϊν Τ- λεμφοκυττάρων (κυτταρικι ανοςία)

3ο ςτάδιο: τερματιςμόσ τθσ ανοςοβιολογικισ απόκριςθσ.



1ο ςτάδιο: : ενεργοποίθςθ των βοθκθτικϊν Σ-
λεμφοκυττάρων

Τα πρϊτα κφτταρα που κα ενεργοποιθκοφν μόλισ 
ειςζλκει το αντιγόνο ςτον οργανιςμό , είναι τα 
μακροφάγα. Αυτά κα καταςτρζψουν το αντιγόνο και 
ςτθ ςυνζχεια κα προςδζςουν ζνα τμιμα του ςτθν 
επιφάνεια τθσ πλαςματικισ τουσ μεμβράνθσ. Η κζςθ 
ςφνδεςθσ είναι μια πρωτεΐνθ, που ςε κάκε άτομο 
είναι μοναδικι και χαρακτθριςτικι και ονομάηεται 
αντιγόνο ιςτοςυμβατότθτασ. Η  πρόςδεςθ αυτι 
γίνεται προκειμζνου τα μακροφάγα να  
«παρουςιάςουν» το αντιγόνο ςε άλλα κφτταρα. Για 
το λόγο αυτό λειτουργοφν ωσ 
αντιγονοπαρουςιαςτικά κφτταρα.



Ένασ ιόσ επιτίθεται ς‘ ζνα νευρικό κφτταρο.  Ένα 
βοθθθτικό Τ- λεμφοκφτταρο με τον υποδοχζα του 
αναγνωρίηει ζνα μζροσ του ιοφ (αντιγόνο) πάνω ςτο 
αντιγόνο ιςτοςυμβατότθτασ του προςβεβλθμζνου 
νευρικοφ κυττάρου.

ωσ αντιγονοπαρουςιαςτικά
κφτταρα λειτουργοφν πολλοί       

τφποι κυττάρων του   
ανκρϊπινου ςϊματοσ



2ο ςτάδιο: α. ενεργοποίθςθ των Β-λεμφοκυττάρων 
(χυμικι ανοςία) 

Αφοφ τα μακροφάγα «φωτογραφίηουν» το τμιμα του 
αντιγόνου, κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ τα βοθκθτικά Τ-
λεμφοκφτταρα. Αυτά εκκρίνουν τότε ουςίεσ με τισ 
οποίεσ ενεργοποιοφν τα Β-λεμφοκφτταρα , που 
αρχίηουν να πολλαπλαςιάηονται και να 
διαφοροποιοφνται ςε πλαςματοκφτταρα. Τα τελευταία 
παράγουν και εκκρίνουν μεγάλεσ ποςότθτεσ 
αντιςωμάτων απόλυτα ειδικά για το αντιγόνο. Η 
ζκκριςθ των αντιςωμάτων γίνεται ςτο αίμα και ςτθ 
λζμφο και ονομάηεται χυμικι ανοςία.

Εάν το ίδιο αντιγόνο ειςζλκει ςτον οργανιςμό για 2θ

φορά, κα ενεργοποιθκοφν τα Β-λεμφοκφτταρα μνιμθσ



β. ενεργοποίθςθ των κυτταροτοξικϊν Σ-
λεμφοκυττάρων (κυτταρικι ανοςία)

Εάν το αντιγόνο είναι καρκινικό κφτταρο ι κάποιο 
κφτταρο από μεταμοςχευμζνο ιςτό ι κάποιοσ ιόσ, 
τότε και πάλι τα βοθκθτικά Τ-λεμφοκφτταρα 
ςυμβάλουν ςτθν ενεργοποίθςθ των  κυτταροτοξικϊν 
Τ-λεμφοκυττάρων. Αυτά  κα καταςτρζψουν το 
αντιγόνο. Τα βοθκθτικά μαηί με τα  κυτταροτοξικά Τ-
λεμφοκφτταρα επιτελοφν τθν κυτταρικι ανοςία.

Εάν το ίδιο αντιγόνο επανεμφανιςκεί , κα  
ενεργοποιθκοφν άμεςα τα Τ-λεμφοκφτταρα μνιμθσ.





3ο ςτάδιο: τερματιςμόσ τθσ ανοςοβιολογικισ 
απόκριςθσ.

Όταν ο οργανιςμόσ κρίνει ότι το αντιγόνο 
εξουδετερϊκθκε ,τότε το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα 
παράγει ειδικά προϊόντα που παράλλθλα με τα 
καταςταλτικά Τ-λεμφοκφτταρα ςταματοφν τθ 
διαδικαςία τθσ ανοςοβιολογικισ απόκριςθσ.



Εάν ςτον οργανιςμό ειςζλκει το ίδιο αντιγόνο για 
δεφτερθ φορά, τότε ενεργοποιοφνται τα κφτταρα μνιμθσ 
και ι ζκκριςθ αντιςωμάτων αυτι τθ φορά είναι άμεςθ, 
με αποτζλεςμα να μθ προλαβαίνουν να εμφανιςκοφν τα 
ςυμπτϊματα τθσ αςκζνειασ. Ενεργοποιείται δθλαδι                                                      
θ Δευτερογενισ                                                       
Ανοςολογικι

Απόκριςθ.



Η ανοςία διακρίνεται ςε:

 Ενεργθτικι και  Πακθτικι

Στθν ενεργθτικι ο οργανιςμόσ ενεργοποιείται με δυο τρόπουσ:

Με φυςικό τρόπο, δθλαδι να ζρκει ςε επαφι με ζνα αντιγόνο 
του περιβάλλοντοσ 

Με τεχνθτό τρόπο, όπου δζχεται μια ποςότθτα εμβολίου, το 
οποίο περιζχει νεκροφσ ι εξαςκενθμζνουσ μ/ο ι τμιματά τουσ.

Στθν πακθτικι ανοςία χορθγοφνται ςτον οργανιςμό ζτοιμα 
αντιςϊματα, που ζχουν παραχκεί ςε άλλο οργανιςμό. Μπορεί  να 
επιτευχκεί φυςιολογικά από τθ μθτζρα ςτο ζμβρυο μζςω του 
πλακοφντα ι ςτο νεογνό μζςω του κθλαςμοφ ι τεχνθτά με τθ 
χοριγθςθ οροφ που περιζχει ζτοιμα αντιςϊματα. Τα αντιςϊματα 
αυτά ζχουν δθμιουργθκεί είτε ςε άλλο άτομο ι ςε ηϊο. 



Προςοχι *****

Με το εμβόλιο , ενεργοποιείται ο ανοςοβιολογικόσ 
μθχανιςμόσ και παράγονται αντιςϊματα και 
κφτταρα μνιμθσ. Το άτομο που εμβολιάηεται δεν 
εμφανίηει τα ςυμπτϊματα τθσ αςκζνειασ και δεν τθ 
μεταδίδει.

Με τον ορό, δεν ενεργοποιείται ο ανοςοβιολογικόσ 
μθχανιςμόσ, δθλαδι δεν παράγονται αντιςϊματα 
και κφτταρα μνιμθσ. Η δράςθ τθσ πακθτικισ 
ανοςίασ είναι άμεςθ, αλλά θ διάρκειά τθσ 
παροδικι.


