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ΕνότηταΕνότητα: : AIDSAIDS



ΤιΤι είναιείναι τοτο AIDSAIDS;;

ΑνοσοβιολογικήΑνοσοβιολογική ανεπάρκειαανεπάρκεια: : ΗΗ εξασθένησηεξασθένηση τηςτης
λειτουργίαςλειτουργίας τουτου ανοσοβιολογικούανοσοβιολογικού συστήματοςσυστήματος τουτου
ανθρώπινουανθρώπινου οργανισμούοργανισμού

Πρώτα θα πρέπει να μελετήσουμε τι είναι η
ανοσοβιολογική ανεπάρκεια.

ΕίναιΕίναι ΚληρονομικήΚληρονομική ήή επίκτητηεπίκτητη συνήθωςσυνήθως.



AIDSAIDS:: (Acquired Immune Deficiency Syndrome:) (Acquired Immune Deficiency Syndrome:) 
ΣύνδρομοΣύνδρομο τηςτης ΕπίκτητηςΕπίκτητης ΑνοσοβιολογικήςΑνοσοβιολογικής ΑνεπάρκειαςΑνεπάρκειας
ΕμφανίστηκεΕμφανίστηκε σταστα τέλητέλη τηςτης δεκαετίαςδεκαετίας τουτου 19701970
ΑνιχνεύτηκεΑνιχνεύτηκε: : γιαγια πρώτηπρώτη φοράφορά τοτο 19811981
ΟφείλεταιΟφείλεται: : στονστον ιόιό HIVHIV ((Human Immunodeficiency Human Immunodeficiency 
VirusVirus).).
ΠροήλθεΠροήλθε απόαπό συνεχείςσυνεχείς μεταλλάξειςμεταλλάξεις ενόςενός ιούιού πουπου
προσβάλλειπροσβάλλει τοντον αφρικανικόαφρικανικό πίθηκοπίθηκο καικαι είναιείναι άγνωστοάγνωστο πώςπώς
μεταδόθηκεμεταδόθηκε στονστον άνθρωποάνθρωπο

ΤιΤι είναιείναι τοτο AIDSAIDS;;



ΠοιαΠοια ηη δομήδομή τουτου ιούιού τουτου AIDSAIDS;;

ΔομήΔομή τουτου ιούιού:: ΟΟ HIV HIV ανήκειανήκει στουςστους ρετροϊούςρετροϊούς, , είναιείναι
δηλαδήδηλαδή ιόςιός RNA. RNA. ΔιαθέτειΔιαθέτει, , εκτόςεκτός απόαπό τοτο γενετικόγενετικό
τουτου υλικόυλικό (RNA), (RNA), καικαι τοτο ένζυμοένζυμο αντίστροφηαντίστροφη
μεταγραφάσημεταγραφάση, , μεμε τοτο οποίοοποίο μπορείμπορεί νανα γίνειγίνει σύνθεσησύνθεση
DNA DNA μεμε μήτραμήτρα τοτο RNA RNA τουτου ιούιού. . ΤοΤο γενετικόγενετικό υλικόυλικό
τουτου ιούιού, , καθώςκαθώς καικαι τατα διάφοραδιάφορα ένζυμαένζυμα πουπου διαθέτειδιαθέτει, , 
είναιείναι κλεισμένακλεισμένα σεσε έναένα πρωτεϊνικόπρωτεϊνικό καψίδιοκαψίδιο, , τοτο οποίοοποίο
περιβάλλεταιπεριβάλλεται απόαπό έναένα λιποπρωτεϊνικήςλιποπρωτεϊνικής φύσηςφύσης
έλυτροέλυτρο



ΠοιαΠοια κύτταρακύτταρα προσβάλλειπροσβάλλει;;

Προσβάλλει: κυρίως τα βοηθητικά Τ-
λεμφοκύτταρα, καθώς και άλλα είδη κυττάρων, 
όπως είναι τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα και
τα νευρικά κύτταρα. Ο ιός εισβάλλει στα κύτταρα
αυτά, αφού προσδεθεί στους ειδικούς υποδοχείς
που υπάρχουν στην επιφάνειά τους



Ανιχνεύεται: στο αίμα, στο σπέρμα, στις
κολπικές εκκρίσεις, στο σάλιο, στα δάκρυα, στον
ιδρώτα, στο μητρικό γάλα, στο εγκεφαλονωτιαίο
υγρό
Μεταδίδεται: με τη μετάγγιση αίματος ή με τη
χρήση της ίδιας σύριγγας (κυρίως από
τοξικομανείς). με τη σεξουαλική επαφή ενός
φορέα και ενός υγιούς ατόμου. και κατά τον
τοκετό, από τη μητέρα - φορέα προς το νεογνό.

Δεν έχει αποδειχθεί μετάδοση του ιού μέσω
των εντόμων, με το σάλιο, με τη χειραψία, με
τους ασπασμούς κατά τις κοινωνικές εκδηλώσεις, 
με την κοινή χρήση σκευών φαγητού.



ΠροφυλάξειςΠροφυλάξεις γιαγια νανα περιοριστείπεριοριστεί ηη μετάδοσημετάδοση
τηςτης νόσουνόσου

••ΟΟ έλεγχοςέλεγχος τουτου αίματοςαίματος πουπου προορίζεταιπροορίζεται γιαγια
μεταγγίσειςμεταγγίσεις..
••ΗΗ χρησιμοποίησηχρησιμοποίηση συριγγώνσυριγγών μιαςμιας χρήσηςχρήσης καικαι μόνομόνο
μίαμία φοράφορά απόαπό έναένα άτομοάτομο..
••ΗΗ πλήρηςπλήρης αποστείρωσηαποστείρωση τωντων χειρουργικώνχειρουργικών καικαι τωντων
οδοντιατρικώνοδοντιατρικών εργαλείωνεργαλείων..
••ΗΗ χρήσηχρήση προφυλακτικούπροφυλακτικού κατάκατά τητη σεξουαλικήσεξουαλική
επαφήεπαφή..



ΔιάγνωσηΔιάγνωση τηςτης ασθένειαςασθένειας

είτε με την ανίχνευση του RNA του ιού είτε με
την ανίχνευση των ειδικών για τον ιό
αντισωμάτων στο αίμα του ασθενούς. μετά την
παρέλευση 6 εβδομάδων έως 6 μηνών από την
εισβολή του ιού στον οργανισμό.

Η ύπαρξη όμως ειδικών αντισωμάτων ή
ειδικών κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων
στον οργανισμό του ατόμου δε σημαίνει
αυτόματα και ανοσία. Ο ιός συνυπάρχει στο
μολυσμένο άτομο με τα αντισώματα που
έχουν παραχθεί γι’ αυτόν.



ΠεριγραφήΠεριγραφή τωντων σταδίωνσταδίων τηςτης ασθένειαςασθένειας

Είσοδος του ιού HIV στον οργανισμό του ανθρώπου, 
Ο ιός HIV συνδέεται με τους ειδικούς υποδοχείς που βρίσκονται στην

πλασματική μεμβράνη των βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων και
μολύνει περιορισμένο αριθμό από αυτά τα κύτταρα. 

Το γενετικό υλικό του ιού εισέρχεται στα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα. 
Πολλαπλασιάζεται χρησιμοποιώντας το ένζυμο αντίστροφη

μεταγραφάση και αξιοποιώντας τους μηχανισμούς του κυττάρου.   
Αρχικά από το RNA του ιού συντίθεται μονόκλωνο DNA, το οποίο
στη συνέχεια μετατρέπεται σε δίκλωνο DNA. Συνήθως το δίκλωνο
DNA του ιού συνδέεται με το DNA του κυττάρου - ξενιστή και
παραμένει ανενεργό (σε λανθάνουσα κατάσταση). Κατά την περίοδο
αυτή το άτομο θεωρείται φορέας του ιού.

Υπάρχει όμως η πιθανότητα να ενεργοποιηθεί ο ιός και να αρχίσει να
πολλαπλασιάζεται. 

Οι καινούριοι ιοί που προκύπτουν μολύνουν άλλα βοηθητικά Τ-
λεμφοκύτταρα. 





Από τη στιγμή της μόλυνσης του οργανισμού από τον ιό μέχρι τη
διάγνωση της νόσου (με την ανίχνευση του ιού στο αίμα) 
απαιτείται αρκετό χρονικό διάστημα, που μπορεί να έχει διάρκεια
από 6 εβδομάδες έως 6 μήνες. Στο διάστημα αυτό το άτομο
εμφανίζει λοιμώξεις, οι οποίες γρήγορα παρέρχονται και δεν
οδηγούν στην υποψία για την ύπαρξη της συγκεκριμένης νόσου. 
Το άτομο όμως μπορεί να μεταδίδει τον ιό χωρίς να το
γνωρίζει. 

ΜετάΜετά απόαπό 7 7  έωςέως 10 10  χρόνιαχρόνια ((συνήθωςσυνήθως), ),  τοτο ανοσοβιολογικόανοσοβιολογικό σύστημασύστημα
ενεργοποιείταιενεργοποιείται απόαπό τατα πολλάπολλά αντιγόνααντιγόνα, ,  καικαι εκδηλώνεταιεκδηλώνεται ηη τυπικήτυπική
συμπτωματολογίασυμπτωματολογία τηςτης ασθένειαςασθένειας ((υψηλόςυψηλός πυρετόςπυρετός, ,  έντονεςέντονες λοιμώξειςλοιμώξεις, , 
διάρροιεςδιάρροιες). ).  ΚατάΚατά τοτο χρονικόχρονικό αυτόαυτό διάστημαδιάστημα οο ιόςιός μολύνειμολύνει καικαι
καταστρέφεικαταστρέφει όλοόλο καικαι περισσότεραπερισσότερα βοηθητικάβοηθητικά ΤΤ‐‐λεμφοκύτταραλεμφοκύτταρα, ,  μεμε
αποτέλεσμααποτέλεσμα νανα εξασθενείεξασθενεί ηη λειτουργίαλειτουργία τουτου ανοσοβιολογικούανοσοβιολογικού
συστήματοςσυστήματος.. ΜεΜε τηντην πάροδοπάροδο τουτου χρόνουχρόνου τατα συμπτώματασυμπτώματα αυτάαυτά γίνονταιγίνονται
εντονότεραεντονότερα καικαι τοτο άτομοάτομο οδηγείταιοδηγείται τελικάτελικά στοστο θάνατοθάνατο..



ΑντιμετώπισηΑντιμετώπιση τηςτης ασθένειαςασθένειας

ΗΗ επιτυχίαεπιτυχία μιαςμιας θεραπευτικήςθεραπευτικής προσπάθειαςπροσπάθειας εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό
τηντην έγκαιρηέγκαιρη διάγνωσηδιάγνωση τηςτης νόσουνόσου..

ΜεΜε φάρμακαφάρμακα, , όπωςόπως τοτο AZT AZT καικαι τοτο DCC, DCC, πουπου καθυστερούνκαθυστερούν τηντην
ανάπτυξηανάπτυξη τουτου ιούιού καικαι παρεμποδίζουνπαρεμποδίζουν τηντην αντίστροφηαντίστροφη
μεταγραφήμεταγραφή. . ΈχουνΈχουν όμωςόμως σοβαρέςσοβαρές παρενέργειεςπαρενέργειες καικαι θαθα
πρέπειπρέπει νανα χορηγούνταιχορηγούνται απόαπό ειδικούςειδικούς γιατρούςγιατρούς καικαι σεσε
εξειδικευμέναεξειδικευμένα ιατρικάιατρικά κέντρακέντρα. . 

ΗΗ παράλληληπαράλληλη, , φαρμακευτικήφαρμακευτική αντιμετώπισηαντιμετώπιση ευκαιριακώνευκαιριακών
λοιμώξεωνλοιμώξεων απόαπό παθογόνουςπαθογόνους μικροοργανισμούςμικροοργανισμούς έχειέχει
επιμηκύνειεπιμηκύνει αρκετάαρκετά τοτο χρόνοχρόνο επιβίωσηςεπιβίωσης τωντων ασθενώνασθενών μεμε
AIDS.AIDS.

ΗΗ παρασκευήπαρασκευή εμβολίουεμβολίου βρίσκεταιβρίσκεται ακόμηακόμη σεσε πειραματικόπειραματικό
στάδιοστάδιο, , εξαιτίαςεξαιτίας προβλημάτωνπροβλημάτων πουπου οφείλονταιοφείλονται στηνστην
πολυμορφικότηταπολυμορφικότητα πουπου παρουσιάζειπαρουσιάζει οο ιόςιός μεμε τηντην ικανότηταικανότητα
πουπου έχειέχει νανα μεταλλάσσεταιμεταλλάσσεται..



ΚοινωνικόΚοινωνικό πρόβλημαπρόβλημα

Το AIDS, εκτός από ιατρικό πρόβλημα, 
εξελίσσεται παγκοσμίως σε κοινωνική μάστιγα. Τα
ποσοστά κρουσμάτων της ασθένειας αυξάνονται με
ταχείς ρυθμούς και σε ορισμένες περιοχές της
Αφρικής η νόσος έχει πάρει τη μορφή πανδημίας. 
Γι’ αυτό το λόγο η διεθνής κοινότητα, οι διεθνείς
οργανισμοί και τα οικονομικώς αναπτυγμένα κράτη
πρέπει να χρηματοδοτήσουν σχετικά ερευνητικά
προγράμματα.



Stages of HIV InfectionStages of HIV Infection
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ΚεφάλαιοΚεφάλαιο ΠρώτοΠρώτο
ΕνότηταΕνότητα: : ΆνθρωποςΆνθρωπος & & ΥγείαΥγεία



ΆνθρωποςΆνθρωπος & & ΥγείαΥγεία : : ΟμοιόστασηΟμοιόσταση

ΈναΈνα απόαπό τατα μεγέθημεγέθη πουπου διατηρούνταιδιατηρούνται
σταθεράσταθερά στονστον ανθρώπινοανθρώπινο οργανισμόοργανισμό είναιείναι
ηη θερμοκρασίαθερμοκρασία τουτου. . ΠώςΠώς γίνεταιγίνεται αυτόαυτό; ; 
ΠοιαΠοια άλλαάλλα μεγέθημεγέθη γνωρίζετεγνωρίζετε;;
ΤιΤι είναιείναι ομοιόστασηομοιόσταση;;



ΗΗ ικανότηταικανότητα τουτου οργανισμούοργανισμού νανα διατηρείδιατηρεί σταθερέςσταθερές
τιςτις συνθήκεςσυνθήκες τουτου εσωτερικούεσωτερικού τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

((θερμοκρασίαθερμοκρασία, , συγκεντρώσειςσυγκεντρώσεις διάφορωνδιάφορων
συστατικώνσυστατικών κτλκτλ.), .), παράπαρά τιςτις εξωτερικέςεξωτερικές μεταβολέςμεταβολές, , 

ονομάζεταιονομάζεται ομοιόστασηομοιόσταση..

ΑΛΛΑΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ηη θερμοκρασίαθερμοκρασία τουτου σώματοςσώματος →→ ΤοΤο δέρμαδέρμα
ηη συγκέντρωσησυγκέντρωση τηςτης γλυκόζηςγλυκόζης στοστο αίμααίμα →→ ΤοΤο ήπαρήπαρ
ηη συγκέντρωσησυγκέντρωση τουτου νερούνερού →→ ΟιΟι νεφροίνεφροί
τοτο pHpH τουτου αίματοςαίματος, , πουπου πρέπειπρέπει νανα είναιείναι σταθερόσταθερό στοστο
7,4 7,4 →→ ΟιΟι νεφροίνεφροί
τατα επίπεδαεπίπεδα τουτου CO2 CO2 στοστο αίμααίμα →→ ΟιΟι πνεύμονεςπνεύμονες



ΈκκρισηΈκκριση ιδρώταιδρώτα, , 
διαστολήδιαστολή τωντων
αγγείωναγγείων, , τρίχεςτρίχες
κοντάκοντά στοστο δέρμαδέρμα

ΡίγοςΡίγος, , συστολήσυστολή
τωντων αγγείωναγγείων, , 
ανόρθωσηανόρθωση τωντων
τριχώντριχών



ΠοιοιΠοιοι παράγοντεςπαράγοντες προκαλούνπροκαλούν τητη
διαταραχήδιαταραχή τηςτης ομοιόστασηςομοιόστασης;;

ΔιαταραχήΔιαταραχή τηςτης ομοιόστασηςομοιόστασης μπορείμπορεί νανα
προκαλέσουνπροκαλέσουν::

ΟιΟι παθογόνοιπαθογόνοι μικροοργανισμοίμικροοργανισμοί
ΟιΟι ακραίεςακραίες μεταβολέςμεταβολές τωντων
περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών συνθηκώνσυνθηκών
((θερμοκρασίαθερμοκρασία, , ακτινοβολίεςακτινοβολίες, , 
διαθεσιμότηταδιαθεσιμότητα οξυγόνουοξυγόνου))
ΟΟ τρόποςτρόπος ζωήςζωής ((κάπνισμακάπνισμα, , αλκοόλαλκοόλ κτλκτλ.).)



ΤιΤι είναιείναι παθογόνοιπαθογόνοι μικροοργανισμοίμικροοργανισμοί ((ΜΟΜΟ) ) 
ήή μικρόβιαμικρόβια; ; 

Μικροοργανισμοί ή μικρόβια
χαρακτηρίζονται εκείνοι οι οργανισμοί τους
οποίους δεν μπορούμε να διακρίνουμε με
γυμνό μάτι, γιατί έχουν μέγεθος μικρότερο
από 0,1 mm.







ΚατηγορίεςΚατηγορίες ΜΟΜΟ
ΠαθογόνοιΠαθογόνοι ΜηΜη

παθογόνοιπαθογόνοι
ΔυνητικάΔυνητικά
παθογόνοιπαθογόνοι

ΟιΟι
μικροοργανισμοίμικροοργανισμοί
πουπου προκαλούνπροκαλούν
ασθένειεςασθένειες στονστον
άνθρωποάνθρωπο

ΟιΟι
μικροοργανισμοίμικροοργανισμοί

πουπου δενδεν
προκαλούνπροκαλούν

ασθένειεςασθένειες στονστον
άνθρωποάνθρωπο

ΟιΟι
μικροοργανισμοίμικροοργανισμοί
πουπου άλλοτεάλλοτε

συμπεριφέρονταισυμπεριφέρονται
ωςως παθογόνοιπαθογόνοι

καικαι άλλοτεάλλοτε ωςως μημη
παθογόνοιπαθογόνοι





Κάποιοι ΜΟ περνούν όλη τη ζωή τους
στο φυσικό περιβάλλον. 
Πχ τα ΝιτροποιητικάΝιτροποιητικά βακτήριαβακτήρια

•Κάποιοι άλλοι περνούν ένα μέρος ή
ολόκληρη τη ζωή τους στο εσωτερικό
κάποιου πολυκύτταρου οργανισμού.

•Οι μικροοργανισμοί αυτοί
χαρακτηρίζονται ως παράσιταπαράσιτα..
•Ο οργανισμός που τους «φιλοξενεί»
χαρακτηρίζεται ως ξενιστήςξενιστής..







ΆλλοιΆλλοι ΜΟΜΟ χαρακτηρίζονταιχαρακτηρίζονται ωςως
δυνητικάδυνητικά παθογόνοιπαθογόνοι όπωςόπως τοτο
βακτήριοβακτήριο Escherichia coliEscherichia coli

ΌτανΌταν βρίσκονταιβρίσκονται σεσε μικρόμικρό αριθμόαριθμό καικαι δεδε
μεταναστεύουνμεταναστεύουν σεσε άλλουςάλλους ιστούςιστούς καικαι
όργαναόργανα, , αποτελούναποτελούν φυσιολογικήφυσιολογική
μικροχλωρίδαμικροχλωρίδα γιαγια τοντον άνθρωποάνθρωπο, , είτεείτε διότιδιότι
παράγουνπαράγουν χρήσιμεςχρήσιμες χημικέςχημικές ουσίεςουσίες τιςτις οποίεςοποίες
οο άνθρωποςάνθρωπος δενδεν μπορείμπορεί νανα συνθέσεισυνθέσει μόνοςμόνος
τουτου ((ππ..χχ. . βιταμίνηβιταμίνη ΚΚ απόαπό τηντην E. coli) E. coli) είτεείτε
διότιδιότι συμβάλλουνσυμβάλλουν στηνστην άμυναάμυνα τουτου
οργανισμούοργανισμού



Αν όμως, για κάποιο λόγο, αυξηθούν
(π.χ. επειδή ο ξενιστής παρουσιάζει μειωμένη

αντίσταση) ή βρεθούν σε άλλους ιστούς, 
τότε προκαλούν την εκδήλωση ασθενειών.



ΟιΟι περισσότεροιπερισσότεροι όμωςόμως ΜΟΜΟ όχιόχι μόνομόνο δενδεν είναιείναι βλαβεροίβλαβεροί
γιαγια τοντον άνθρωποάνθρωπο, , αλλάαλλά αντίθετααντίθετα είναιείναι χρήσιμοιχρήσιμοι ήή καικαι
απαραίτητοιαπαραίτητοι, , καθώςκαθώς συμμετέχουνσυμμετέχουν σεσε σημαντικέςσημαντικές

διεργασίεςδιεργασίες

αποικοδόμησηαποικοδόμηση τηςτης νεκρήςνεκρής οργανικήςοργανικής ύληςύλης

χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται απόαπό τοντον άνθρωποάνθρωπο γιαγια
τηντην παραγωγήπαραγωγή ουσιώνουσιών χρήσιμωνχρήσιμων σεσε
διάφορουςδιάφορους τομείςτομείς ((ππ..χχ. . υγείαυγεία, , διατροφήδιατροφή
κτλκτλ.). .). 



ΚατηγορίεςΚατηγορίες παθογόνωνπαθογόνων
μικροοργανισμώνμικροοργανισμών

ΕυκαρυωτικοίΕυκαρυωτικοί ΠροκαρυωτικοίΠροκαρυωτικοί ΙοίΙοί

ΠρωτόζωαΠρωτόζωα
((ΜονοκύτταροιΜονοκύτταροι))

ΜύκητεςΜύκητες
((ΜονοκύτταροιΜονοκύτταροι ήή
πολυκύτταροιπολυκύτταροι))

ΒακτήριαΒακτήρια
((ΜονοκύτταροιΜονοκύτταροι))

ΑκυτταρικέςΑκυτταρικές
μορφέςμορφές ζωήςζωής

((ΠροσβάλλουνΠροσβάλλουν
ζωικάζωικά ήή φυτικάφυτικά
κύτταρακύτταρα καικαι
βακτήριαβακτήρια))



ΠρωτόζωαΠρωτόζωα

•μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί. 
•Τα περισσότερα αναπαράγονται μονογονικά με διχοτόμηση. 
•Κινούνται
1. σχηματίζοντας ψευδοπόδια (αμοιβάδα) 
2.με τις βλεφαρίδες ή τα μαστίγια που διαθέτουν

Παθογόνα
πρωτόζωα

Ασθένεια ή παθογόνος
δράση

Τρόπος
μετάδοσης

πλασμώδιοπλασμώδιο ελονοσία κουνούπια
τρυπανόσωματρυπανόσωμα ασθένεια του ύπνου μύγα τσετσέ
ιστολυτικήιστολυτική
αμοιβάδααμοιβάδα

αμοιβαδοειδή δυσεντερία νερό ή τρόφιμα

τοξόπλασματοξόπλασμα προσβάλλει βασικά όργανα
όπως τους πνεύμονες, το ήπαρ
και το σπλήνα και προκαλεί
αποβολές στις εγκύους).

κατοικίδια ζώα







ΜύκητεςΜύκητες

• Ετερότροφοι ευκαρυωτικοί μονοκύτταροι ή κοινοκυτταρικοί οργανισμοί
• Οι περισσότεροι αποτελούνται από απλούστερες νηματοειδείς δομές, τις
υφές. 
• διαθέτουν κυτταρόπλασμα με πολυάριθμους πυρήνες

παρασιτούν σε ζωντανούς οργανισμούςΔιαβίωση
ελεύθεροι

•στο έδαφος
•στο νερό
•στον αέρα
•στα τρόφιμα

μονογονικάμονογονικά μεμε απλήαπλή διχοτόμησηδιχοτόμησηΤρόποι
πολλαπλασιασμού με εκβλάστησηεκβλάστηση

Στους μύκητες αυτούς σχηματίζεται σε κάποιο σημείο του
αρχικού κυττάρου ένα εξόγκωμα, το εκβλάστημα, το οποίο, 
όταν αναπτυχθεί αρκετά, είτε παραμένει ενωμένο με το
γονικό οργανισμό είτε αποκόβεται από αυτόν και ζει πλέον
ως αυτοτελής οργανισμός.





ΜυκητιάσειςΜυκητιάσεις..
Τα νοσήματα που προκαλούνται

στον άνθρωπο από παθογόνους μύκητες

Παθογόνοι μύκητες ΣυμπτώματαΣυμπτώματα

. Η Candida 
albicans

(κάντιντα η
λευκάζουσα)

ανάλογα με το όργανο που προσβάλλει, 
μπορεί να προκαλέσει πνευμονική
καντιντίαση, κολπίτιδα, στοματίτιδα

Τα δερματόφυτα ειδική κατηγορία μυκήτων που προσβάλλουν
το δέρμα, ιδιαίτερα το τριχωτό μέρος της
κεφαλής, αλλά και τις μεσοδακτύλιες
περιοχές των ποδιών προκαλώντας
ερυθρότητα και έντονο κνησμό



ΒακτήριαΒακτήρια

•προκαρυωτικοί οργανισμοί, δηλαδή δε διαθέτουν
οργανωμένο πυρήνα. 
•συνήθως σχηματίζουν αθροίσματα, τις αποικίες
•Συχνά διαθέτουν, επιπλέον, μικρότερα μόρια γενετικού
υλικού, τα πλασμίδιαπλασμίδια..







ΤρόποςΤρόπος πολλαπλασιασμούπολλαπλασιασμού
ΒακτηρίωνΒακτηρίων

ΜονογονικάΜονογονικά μεμε απλήαπλή διχοτόμησηδιχοτόμηση. Η
αναπαραγωγή τους διαρκεί μικρό χρονικό
διάστημα. Ορισμένα βακτήρια, σε ευνοϊκές γι’
αυτά συνθήκες, διαιρούνται κάθε 20 λεπτά. Σε
αντίξοες συνθήκες, όπως σε ακραίες
θερμοκρασίες ή υπό τη δράση ακτινοβολιών, 
πολλά βακτήρια μετατρέπονται σε ανθεκτικές
μορφές, τα ενδοσπόρια. Τα ενδοσπόρια είναι
αφυδατωμένα κύτταρα με ανθεκτικά
τοιχώματα και χαμηλούς μεταβολικούς
ρυθμούς. Όταν οι συνθήκες του
περιβάλλοντος ξαναγίνουν ευνοϊκές, τα
ενδοσπόρια βλαστάνουν δίνοντας το καθένα
ένα βακτήριο.





Παθογόνα βακτήρια Συμπτώματα
Vibrio cholerae προκαλεί τη χολέρα

Treponema pallidum προκαλεί τη σύφιλη.



ΆνθρωποςΆνθρωπος πουπου πάσχειπάσχει απόαπό σύφιλησύφιλη



Ιοί - Βασικά σημεία θεωρίας
ΙοίΙοί Ακυτταρικές μορφές ζωής
ΊωσηΊωση τα νοσήματα δηλαδή που προκαλούνται από ιούς
ΠαραδείγματαΠαραδείγματα
ιώσεωνιώσεων

το κρυολόγημα ή η γρίπη, αλλά και σοβαρότερες, όπως είναι η
πολιομυελίτιδα ή το AIDS. 

ΑνακάλυψηΑνακάλυψη στο τέλος του 19ου αιώνα
ΜέγεθοςΜέγεθος Το μικρό τους μέγεθος (20 έως 250 nm περίπου) αποτέλεσε αρχικά

ανασταλτικό παράγοντα για τη μελέτη τους. Η ανακάλυψη όμως αργότερα
του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου βοήθησε στο να προσδιοριστούν αρκετά
στοιχεία για τη δομή τους.

ΔομήΔομή Οι ιοί έχουν σχετικά απλή δομή. Αποτελούνται από ένα πρωτεϊνικό
περίβλημα με χαρακτηριστική γεωμετρία, το καψίδιο, μέσα στο οποίο
προφυλάσσεται το γενετικό τους υλικό. Ορισμένοι ιοί διαθέτουν και ένα
επιπλέον περίβλημα, το έλυτρο, το οποίο είναι λιποπρωτεϊνικής φύσης. Το
γενετικό υλικό ενός ιού μπορεί να είναι είτε DNA είτε RNA 

ΠληροφορίεςΠληροφορίες στοστο
γονιδίωμαγονιδίωμα

για τη σύνθεση των πρωτεϊνών του περιβλήματος αλλά και για τη σύνθεση
κάποιων ενζύμων απαραίτητων για τον πολλαπλασιασμό του

ΠολλαπλασιασμόςΠολλαπλασιασμός Οι ιοί εξασφαλίζουν από τον ξενιστή τους μηχανισμούς αντιγραφής, 
μεταγραφής και μετάφρασης, καθώς και τα περισσότερα ένζυμα που τους
είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες αυτές. Για το λόγο αυτό
χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα.

ΚύτταραΚύτταρα ξενιστέςξενιστές Ως προς το είδος του ξενιστή που προσβάλλουν, οι ιοί διακρίνονται σε ιούς βακτηρίων, 
ιούς φυτών και ιούς ζώων. Η εξειδίκευση όμως των ιών δεν αφορά μόνο το είδος του
οργανισμού αλλά και το είδος του κυττάρου ή του ιστού στον οποίο παρασιτούν.





ΓενετικόΓενετικό υλικόυλικό τωντων ιώνιών
ιοί βακτηρίων (φάγοι) DNA (συνήθως) RNA (σπάνια)

DNA RNA

Αρκετά στελέχη των ιών και στις δύο περιπτώσεις

ιοί φυτών DNA (σπάνια) RNA (συνήθως)

ιοί ζώων

ΜηχανισμοίΜηχανισμοί εισόδουεισόδου τωντων ιώνιών σταστα κύτταρακύτταρα τωντων ξενιστώνξενιστών

Οι ιοί που διαθέτουν έλυτρο μπορούν είτε να εισέλθουν ολόκληροι μέσα
στο κύτταρο - ξενιστή είτε το έλυτρό τους να παραμείνει έξω από το
κύτταρο, προσκολλημένο στην επιφάνειά του.

Οι ιοί που διαθέτουν μόνο καψίδιο, αυτό συνήθως παραμένει
προσκολλημένο στην επιφάνεια του κυττάρου και στο εσωτερικό του
κυττάρου εισέρχεται μόνο το νουκλεϊκό οξύ του ιού.





Ο πολλαπλασιασμός των ιών με δίκλωνο DNA, όπως είναι οι
ερπητοϊοί

Γίνεται στον πυρήνα του κυττάρου - ξενιστή. Μετά την είσοδο
του γενετικού υλικού του ιού στο κύτταρο το δίκλωνο DNA του
ιού είναι δυνατό να ενσωματωθεί στο γονιδίωμα του κυττάρου και
να παραμείνει σε λανθάνουσα κατάσταση για κάποιο χρονικό
διάστημα. Στην περίπτωση αυτή το DNA του ιού μπορεί να
διπλασιάζεται μαζί με το γονιδίωμα του κυττάρου - ξενιστή, όταν
αυτό διαιρείται. Κάτω όμως από την επίδραση διάφορων
ερεθισμάτων είναι δυνατή η ενεργοποίηση και η έκφραση του
DNA του ιού. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι ο
σχηματισμός πολλών ιών. Οι νέοι ιοί θα απελευθερωθούν από το
κύτταρο – ξενιστή και θα μολύνουν άλλα κύτταρα, με δυσάρεστες
συνέπειες για την εύρυθμη λειτουργία και την επιβίωση του
οργανισμού



Ο πολλαπλασιασμός των ρετροϊών, μιας ειδικής κατηγορίας RNA ιών, 
στους οποίους ανήκει και ο ιός που προκαλεί το AIDS

Το γενετικό υλικό των ιών αυτών περιλαμβάνει δύο μονόκλωνα μόρια RNA, 
καθένα από τα οποία είναι συνδεδεμένο με ένα μόριο αντίστροφης
μεταγραφάσης, ένα ένζυμο που καταλύει την αντίστροφη μεταγραφή, 
δηλαδή τη σύνθεση DNA με πρότυπο RNA. Μετά την είσοδο του γενετικού
υλικού του ιού στο κύτταρο - ξενιστή το RNA του ιού λειτουργεί ως
πρότυπο για την παραγωγή ενός μονόκλωνου μορίου DNA. Το μόριο αυτό, 
αφού γίνει δίκλωνο χρησιμοποιώντας τα ένζυμα του κυττάρου, 
ενσωματώνεται στο γενετικό υλικό του κυττάρου. Στην περίπτωση αυτή, 
κάθε φορά που το κύτταρο αντιγράφει το DNA του προκειμένου να
αναπαραχθεί, αντιγράφεται και το γενετικό υλικό του ιού που έχει
ενσωματωθεί σ’ αυτό. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να αναπαραχθούν γενιές
κυττάρων που θα φέρουν και τις γενετικές πληροφορίες του ιού. Κάποια
στιγμή, για λόγους που δεν είναι πάντοτε σαφείς, το γενετικό υλικό του ιού
ενεργοποιείται, μεταγράφεται και μεταφράζεται, με αποτέλεσμα την
παραγωγή νέων ιικών μορίων RNA και πρωτεϊνών. Από το συνδυασμό τους
παράγονται νέοι ιοί, οι οποίοι, αφού εγκαταλείψουν το προσβεβλημένο
κύτταρο, μολύνουν με την ίδια διαδικασία άλλα κύτταρα.



Ασκήσεις
1. Να σημειώσετε με (+) στο αντίστοιχο κενό του πίνακα

ΙοίΙοί ΠροκαρυωτικοίΠροκαρυωτικοί ΕυκαρυωτικοίΕυκαρυωτικοί
ΚύτταροΚύτταρο

ΓενετικόΓενετικό υλικόυλικό

ΚυτταρικόΚυτταρικό τοίχωματοίχωμα

ΠυρήναςΠυρήνας

ΚάψαΚάψα

ΡιβοσώματαΡιβοσώματα

ΜιτοχόνδριαΜιτοχόνδρια

ΕνδοσπόριαΕνδοσπόρια



ΙοίΙοί ΠροκαρυωτικοίΠροκαρυωτικοί ΕυκαρυωτικοίΕυκαρυωτικοί
ΚύτταροΚύτταρο ++ ++
ΓενετικόΓενετικό υλικόυλικό ++ ++ ++
ΚυτταρικόΚυτταρικό τοίχωματοίχωμα ++ ++
ΠυρήναςΠυρήνας ++
ΚάψαΚάψα ++
ΡιβοσώματαΡιβοσώματα ++ ++
ΜιτοχόνδριαΜιτοχόνδρια ++
ΕνδοσπόριαΕνδοσπόρια ++

Απάντηση



2. Περιγράψτε τις φάσεις πολλαπλασιασμού των ιών



ΠαρουσίασηΠαρουσίαση ΕννοιώνΕννοιών
στηστη ΒιολογίαΒιολογία τηςτης Γ΄Γ΄ ΛυκείουΛυκείου

ΚεφάλαιοΚεφάλαιο ΠρώτοΠρώτο
ΕνότηταΕνότητα: : ΜετάδοσηΜετάδοση ΜΟΜΟ



ΜετάδοσηΜετάδοση παθογόνωνπαθογόνων ΜΟΜΟ

ΣεΣε αυτήαυτή τηντην ενότηταενότητα θαθα ασχοληθούμεασχοληθούμε μεμε
τηντην είσοδοείσοδο καικαι τοντον πολλαπλασιασμόπολλαπλασιασμό ΜΟΜΟ σεσε
οργανισμούςοργανισμούς ήή κύτταρακύτταρα. . ΈχουμεΈχουμε ακούσειακούσει
τοντον όροόρο μόλυνσημόλυνση ήή λοίμωξηλοίμωξη..
ΤιΤι είναιείναι μόλυνσημόλυνση;;
ΤιΤι είναιείναι λοίμωξηλοίμωξη;;



ΜόλυνσηΜόλυνση: : ΗΗ είσοδοςείσοδος ενόςενός παθογόνουπαθογόνου
μικροοργανισμούμικροοργανισμού στονστον οργανισμόοργανισμό τουτου ανθρώπουανθρώπου
ΛοίμωξηΛοίμωξη:: ΗΗ εγκατάστασηεγκατάσταση καικαι οο πολλαπλασιασμόςπολλαπλασιασμός
ενόςενός παθογόνουπαθογόνου μικροοργανισμούμικροοργανισμού στονστον
οργανισμόοργανισμό..
ΛοιμώδηΛοιμώδη νοσήματανοσήματα:: ΟνομάζονταιΟνομάζονται οιοι αρρώστιεςαρρώστιες
πουπου προκαλούνταιπροκαλούνται απόαπό τουςτους παθογόνουςπαθογόνους
μικροοργανισμούςμικροοργανισμούς ((μικρόβιαμικρόβια καικαι ιοίιοί). ). ΤαΤα λοιμώδηλοιμώδη
νοσήματανοσήματα μπορείμπορεί νανα είναιείναι μεταδοτικάμεταδοτικά ήή επιδημικάεπιδημικά. . 
ΤαΤα λοιμώδηλοιμώδη νοσήματανοσήματα μπορούνμπορούν νανα αποτελούναποτελούν
πανδημίαπανδημία ήή ενδημίαενδημία..





ΗΗ συμβολήσυμβολή μεγάλωνμεγάλων επιστημόνωνεπιστημόνων τουτου 1919ουου καικαι τουτου 2020ουου αιώνααιώνα
οδήγησανοδήγησαν στηνστην μελέτημελέτη τωντων παθογόνωνπαθογόνων ΜΟΜΟ. . ΧωρίςΧωρίς τητη δικήδική
τουςτους παρουσίαπαρουσία, , ηη βιολογίαβιολογία θαθα βρισκότανβρισκόταν σεσε πρώιμοπρώιμο στάδιοστάδιο



ΠότεΠότε όμωςόμως μιαμια ασθένειαασθένεια οφείλεταιοφείλεται
σεσε ένανέναν παθογόνοπαθογόνο ΜΟΜΟ;;

ΠροφανώςΠροφανώς, , θαθα πρέπειπρέπει νανα
ικανοποιούνταιικανοποιούνται κάποιακάποια κριτήριακριτήρια, , 

κάποιεςκάποιες προϋποθέσειςπροϋποθέσεις..



ΤαΤα κριτήριακριτήρια τουτου ΚοχΚοχ
ΜιαΜια ασθένειαασθένεια οφείλεταιοφείλεται σεσε ένανέναν παθογόνοπαθογόνο
μικροοργανισμόμικροοργανισμό, , ότανόταν οο μικροοργανισμόςμικροοργανισμός αυτόςαυτός::
••ΑνιχνεύεταιΑνιχνεύεται στουςστους ιστούςιστούς ήή σταστα υγράυγρά τουτου
ασθενούςασθενούς ήή στονστον οργανισμόοργανισμό ατόμωνατόμων πουπου πέθανανπέθαναν
απόαπό αυτήαυτή τηντην ασθένειαασθένεια..
••ΜπορείΜπορεί νανα απομονωθείαπομονωθεί καικαι νανα καλλιεργηθείκαλλιεργηθεί στοστο
εργαστήριοεργαστήριο..
••ΜπορείΜπορεί νανα προκαλέσειπροκαλέσει τηντην ίδιαίδια ασθένειαασθένεια σεσε
πειραματόζωαπειραματόζωα αλλάαλλά καικαι νανα απομονωθείαπομονωθεί εκεκ νέουνέου
απόαπό αυτάαυτά..



ΣτηνΣτην καθημερινότητάκαθημερινότητά μαςμας ακούμεακούμε τητη
φράσηφράση ««τοξικάτοξικά απόβλητααπόβλητα»» ήή τητη φράσηφράση
««τοξίνεςτοξίνες»». . ΤιΤι είναιείναι άραγεάραγε οιοι τοξίνεςτοξίνες
καικαι πωςπως συνδέονταισυνδέονται μεμε τουςτους ΜΟΜΟ;;

ΤοξίνεςΤοξίνες: : ΟυσίεςΟυσίες πουπου παράγουνπαράγουν τατα μικρόβιαμικρόβια καικαι
προκαλούνπροκαλούν βλάβεςβλάβες στονστον άνθρωποάνθρωπο εμφανίζονταςεμφανίζοντας
παθογόνοπαθογόνο δράσηδράση. . ΤέτοιεςΤέτοιες ουσίεςουσίες είναιείναι οιοι
εξωτοξίνεςεξωτοξίνες, , οιοι ενδοτοξίνεςενδοτοξίνες..



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΗΣ - ΕΞΩΤΟΞΙΝΗΣ



ΟιΟι τοξίνεςτοξίνες τωντων βακτηρίωνβακτηρίων

ενδοτοξίνεςενδοτοξίνες εξωτοξίνεςεξωτοξίνες

ΒρίσκονταιΒρίσκονται στοστο κυτταρικόκυτταρικό
τοίχωματοίχωμα ορισμένωνορισμένων
παθογόνωνπαθογόνων βακτηρίωνβακτηρίων

ΕίναιΕίναι υπεύθυνεςυπεύθυνες γιαγια
συμπτώματασυμπτώματα όπωςόπως οο

πυρετόςπυρετός, , ηη πτώσηπτώση τηςτης
πίεσηςπίεσης τουτου αίματοςαίματος κκ..άά..

ΕκκρίνονταιΕκκρίνονται απόαπό τατα
παθογόναπαθογόνα βακτήριαβακτήρια καικαι μεμε
τηντην κυκλοφορίακυκλοφορία τουτου
αίματοςαίματος διασπείρονταιδιασπείρονται
στοστο εσωτερικόεσωτερικό τουτου
ανθρώπινουανθρώπινου οργανισμούοργανισμού
καικαι προσβάλλουνπροσβάλλουν, , 
ανάλογαανάλογα μεμε τητη φύσηφύση τουςτους, , 
συγκεκριμένασυγκεκριμένα όργαναόργανα..





Αίμα
Συνουσία
Δερματολογική επαφή
Φίλημα
Μολυσμένα Ζώα

Αέρας άμεση

Νερό Άνθρωπος Επαφή

Τροφή Έμμεση

Με αντικείμενα που
έχουν χρησιμοποιηθεί
από μολυσμένο άτομο

ΟιΟι ΜΟΜΟ εισέρχονταιεισέρχονται απόαπό
κάποιακάποια ασυνέχειαασυνέχεια τουτου
δέρματοςδέρματος ήή απόαπό τουςτους
βλεννογόνουςβλεννογόνους, , δηλαδήδηλαδή
τοτο στόμαστόμα, , τοτο στομάχιστομάχι, , 
τοντον κόλποκόλπο..

ΠωςΠως μεταδίδονταιμεταδίδονται στονστον άνθρωποάνθρωπο οιοι παθογόνοιπαθογόνοι ΜΟΜΟ



ΤιΤι πρέπειπρέπει νανα γίνειγίνει γιαγια τηντην προστασίαπροστασία
μαςμας απόαπό λοιμώδηλοιμώδη νοσήματανοσήματα;;

Λοιμώδη νοσήματα

Πρόληψη Αντιμετώπιση

ΕμβόλιαΕμβόλια
Υιοθέτηση και τήρηση των

κανόνων προσωπικής και
δημόσιας υγιεινής (πλύσιμοπλύσιμο
χεριώνχεριών, , δέρματοςδέρματος, , μαλλιώνμαλλιών)
Παστερίωση του γάλακτος με

θέρμανση στους 62º για ½ hr
ΧλωρίωσηΧλωρίωση του νερού
Χρήση προφυλακτικούπροφυλακτικού

Η αντιμετώπιση των
βακτηριακών λοιμώξεων

στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό
στα αντιβιοτικά



ΑντιβιοτικάΑντιβιοτικά

Χημικές ουσίες με αντιμικροβιακή δράση που
παράγονται από βακτήρια, μύκητες και φυτά.
Δρουν επιλεκτικά, με την έννοια ότι βλάπτουν

μόνομόνο τουςτους μικροοργανισμούςμικροοργανισμούς και όχι τα κύτταρα
του ανθρώπου
Δεν είναι αποτελεσματικά έναντι των ιών
Η αλόγιστη χρήση τους έχει ως αποτέλεσμα τη

δημιουργία στελεχών βακτηρίων που είναι
ανθεκτικά στα αντιβιοτικά



ΤρόποςΤρόπος δράσηςδράσης
Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλονταςαναστέλλοντας ήή παρεμποδίζονταςπαρεμποδίζοντας
κάποια ειδική βιοχημική αντίδραση των κυττάρων του
μικροοργανισμού

ΜηχανισμοίΜηχανισμοί δράσηςδράσης
Παρεμποδίζουν τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος
των μικροοργανισμών (π.χ. η πενικιλίνη).
Αναστέλλουν κάποια αντίδραση του μεταβολισμού των
μικροοργανισμών.
Παρεμβαίνουν στις λειτουργίες αντιγραφής, μεταγραφής
και μετάφρασης του γενετικού υλικού των
μικροοργανισμών.
Προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία της πλασματικής
μεμβράνης.



Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα;

ΣεξουαλικώςΣεξουαλικώς μεταδιδόμεναμεταδιδόμενα νοσήματανοσήματα
ΝοσήματαΝοσήματα, , πουπου μεταδίδονταιμεταδίδονται κατάκατά κύριοκύριο λόγολόγο μεμε τητη σεξουαλικήσεξουαλική επαφήεπαφή..

ΤρόποιΤρόποι μετάδοσηςμετάδοσης
μεμε τητη σεξουαλικήσεξουαλική
επαφήεπαφή..

μέσωμέσω τουτου αίματοςαίματος ήή τωντων παραγώγωνπαραγώγων τουτου
((ππ..χχ. . σεσε περιπτώσειςπεριπτώσεις μετάγγισηςμετάγγισης ήή χρήσηςχρήσης
μολυσμένηςμολυσμένης σύριγγαςσύριγγας),),

ΑπόΑπό μολυσμένημολυσμένη
μητέραμητέρα στοστο έμβρυοέμβρυο..

ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σεξουαλικώνσεξουαλικών νοσημάτωννοσημάτων απόαπό::

βακτήριαβακτήρια ιούςιούς πρωτόζωαπρωτόζωα μύκητεςμύκητες

ηη σύφιλησύφιλη, , 
ηη γονοκοκκικήγονοκοκκική

ουρηθρίτιδαουρηθρίτιδα ήή
γονόρροιαγονόρροια))
ηη λοίμωξηλοίμωξη απόαπό

χλαμύδιαχλαμύδια

οο απλόςαπλός έρπηταςέρπητας, , 
ηη λοίμωξηλοίμωξη απόαπό ιούςιούς τωντων

ανθρώπινωνανθρώπινων θηλωμάτωνθηλωμάτων, , 
τοτο AIDS, AIDS, 
ηη ηπατίτιδαηπατίτιδα ΒΒ
ηη ηπατίτιδαηπατίτιδα C.C.

ηη λοίμωξηλοίμωξη
απόαπό

τριχομονάδατριχομονάδα

ηη λοίμωξηλοίμωξη
απόαπό
κάντιντακάντιντα..



Άσκηση 7, σελ 30



ΠαρουσίασηΠαρουσίαση ΕννοιώνΕννοιών
στηστη ΒιολογίαΒιολογία τηςτης Γ΄Γ΄ ΛυκείουΛυκείου

ΚεφάλαιοΚεφάλαιο ΠρώτοΠρώτο
ΕνότηταΕνότητα: : ΜηχανισμοίΜηχανισμοί άμυναςάμυνας
ανθρώπινουανθρώπινου οργανισμούοργανισμού



ΑπόΑπό ποιοποιο κύτταροκύτταρο καικαι μεμε ποιαποια διαδικασίαδιαδικασία ξεκινάξεκινά οο
σχηματισμόςσχηματισμός τουτου ανθρώπινουανθρώπινου οργανισμούοργανισμού; ; ΠωςΠως
σχηματίζονταισχηματίζονται ιστοίιστοί καικαι όργαναόργανα στονστον άνθρωποάνθρωπο;;

H H ανθρώπινηανθρώπινη ζωήζωή ξεκινάξεκινά μεμε τητη δημιουργίαδημιουργία τουτου
ζυγωτούζυγωτού κατάκατά τητη γονιμοποίησηγονιμοποίηση. . ΤοΤο ζυγωτόζυγωτό, , τοτο
πρώτοπρώτο κύτταροκύτταρο τουτου νέουνέου οργανισμούοργανισμού, , περνάπερνά απόαπό
διάφοραδιάφορα στάδιαστάδια διαφοροποίησηςδιαφοροποίησης καικαι ανάπτυξηςανάπτυξης
μέχριμέχρι τοτο σχηματισμόσχηματισμό τωντων ιστώνιστών καικαι τωντων οργάνωνοργάνων. . ΗΗ
επιβίωσηεπιβίωση τουτου ανθρώπινουανθρώπινου οργανισμούοργανισμού εξαρτάταιεξαρτάται
απόαπό τητη συντονισμένησυντονισμένη λειτουργίαλειτουργία τωντων ιστώνιστών καικαι τωντων
οργάνωνοργάνων τουτου. . ΠαράλληλαΠαράλληλα όμωςόμως προϋποθέτειπροϋποθέτει τηντην
προστασίαπροστασία τουτου απόαπό εξωτερικούςεξωτερικούς παράγοντεςπαράγοντες πουπου θαθα
μπορούσανμπορούσαν νανα διαταράξουνδιαταράξουν αυτήαυτή τητη συντονισμένησυντονισμένη
λειτουργίαλειτουργία. . ΣτουςΣτους εξωτερικούςεξωτερικούς παράγοντεςπαράγοντες ανήκουνανήκουν
καικαι οιοι παθογόνοιπαθογόνοι μικροοργανισμοίμικροοργανισμοί ήή οιοι ουσίεςουσίες πουπου
παράγονταιπαράγονται απόαπό αυτούςαυτούς..



ΠοιοιΠοιοι είναιείναι οιοι μηχανισμοίμηχανισμοί άμυναςάμυνας τουτου
ανθρώπινουανθρώπινου οργανισμούοργανισμού;;

ΔιάκρισηΔιάκριση τωντων μηχανισμώνμηχανισμών άμυναςάμυνας τουτου ανθρώπινουανθρώπινου οργανισμούοργανισμού

ΜεΜε βάσηβάση τητη θέσηθέση στοστο
ανθρώπινοανθρώπινο σώμασώμα

ΜεΜε βάσηβάση τηντην εξειδίκευσήεξειδίκευσή τουςτους

ΜηΜη ειδικόςειδικός
αμυντικόςαμυντικός
μηχανισμόςμηχανισμός

ΕιδικόςΕιδικός
αμυντικόςαμυντικός
μηχανισμόςμηχανισμός

ΈχουνΈχουν
γενικευμένηγενικευμένη

δράσηδράση

ΈχουνΈχουν
εξειδικευμένηεξειδικευμένη

δράσηδράση

ΕξωτερικόςΕξωτερικός
αμυντικόςαμυντικός
μηχανισμόςμηχανισμός

ΕσωτερικόςΕσωτερικός
αμυντικόςαμυντικός
μηχανισμόςμηχανισμός



ΠοιαΠοια ηη συμβολήσυμβολή τουτου αίματοςαίματος στηνστην άμυναάμυνα
τουτου οργανισμούοργανισμού;;

ΤοΤο αίμααίμα, , τόσοτόσο μεμε τατα έμμορφαέμμορφα συστατικάσυστατικά τουτου ((κύτταρακύτταρα) ) όσοόσο καικαι
μεμε τατα συστατικάσυστατικά τουτου πλάσματοςπλάσματος, , αποτελείαποτελεί τοτο βασικότεροβασικότερο
παράγονταπαράγοντα οργάνωσηςοργάνωσης τηςτης άμυναςάμυνας ((ειδικήςειδικής καικαι μημη ειδικήςειδικής) ) τουτου
ανθρώπινουανθρώπινου οργανισμούοργανισμού

ΑπόΑπό τιτι αποτελείταιαποτελείται τοτο αίμααίμα;;
ΚύτταραΚύτταρα τουτου αίματοςαίματος ΠλάσμαΠλάσμα τουτου αίματοςαίματος

ΠροκύπτουνΠροκύπτουν απόαπό τητη διαφοροποίησηδιαφοροποίηση
πολυδύναμωνπολυδύναμων αιμοποιητικώναιμοποιητικών
κυττάρωνκυττάρων, , τατα οποίαοποία βρίσκονταιβρίσκονται στονστον
ερυθρόερυθρό μυελόμυελό τωντων οστώνοστών, , πουπου
αποτελείαποτελεί τοτο κέντροκέντρο τηςτης αιμοποίησηςαιμοποίησης..

ΤοΤο υγρόυγρό στοιχείοστοιχείο τουτου αίματοςαίματος. . 
ΑποτελείταιΑποτελείται κυρίωςκυρίως απόαπό νερόνερό μέσαμέσα
στοστο οποίοοποίο βρίσκονταιβρίσκονται διαλυμένεςδιαλυμένες
διάφορεςδιάφορες ουσίεςουσίες όπωςόπως ανόργαναανόργανα
άλαταάλατα γλυκόζηγλυκόζη ορμόνεςορμόνες πρωτεΐνεςπρωτεΐνες
ουρίαουρία κκ..λλ..ππ



ΠοιαΠοια είναιείναι τατα κύτταρακύτταρα τουτου αίματοςαίματος;;

ΚύτταραΚύτταρα τουτου αίματοςαίματος
ΕρυθράΕρυθρά αιμοσφαίριααιμοσφαίρια ΛευκάΛευκά αιμοσφαίριααιμοσφαίρια ΑιμοπετάλιαΑιμοπετάλια
ΕίναιΕίναι υπεύθυναυπεύθυνα γιαγια τητη
μεταφοράμεταφορά τουτου οξυγόνουοξυγόνου

στουςστους ιστούςιστούς

ΚύτταραΚύτταρα τουτου
ανοσοποιητικούανοσοποιητικού

συστήματοςσυστήματος υπεύθυναυπεύθυνα γιαγια
τηντην άμυναάμυνα τουτου

οργανισμούοργανισμού απέναντιαπέναντι σταστα
παθογόναπαθογόνα μικρόβιαμικρόβια

ΕίναιΕίναι υπεύθυναυπεύθυνα γιαγια
τηντην πήξηπήξη τουτου αίματοςαίματος

σεσε περιπτώσειςπεριπτώσεις
τραυματισμώντραυματισμών

ΦαγοκύτταραΦαγοκύτταρα ΛεμφοκύτταραΛεμφοκύτταρα

ΟυδετερόφιλαΟυδετερόφιλα ΜακροφάγαΜακροφάγα ΒΒ--ΛεμφοκύτταραΛεμφοκύτταρα ΤΤ--ΛεμφοκύτταραΛεμφοκύτταρα





ΔέρμαΔέρμα
ΒλεννογόνοιΒλεννογόνοι

ΦαγοκυττάρωσηΦαγοκυττάρωση
ΦλεγμονώδηςΦλεγμονώδης αντίδρασηαντίδραση
ΠυρετόςΠυρετός
ΑντιμικροβιακέςΑντιμικροβιακές ουσίεςουσίες

ΠαρεμποδίζουνΠαρεμποδίζουν τηντην
είσοδοείσοδο μικροοργανισμώνμικροοργανισμών
στονστον οργανισμόοργανισμό μαςμας

ΑντιμετωπίζουνΑντιμετωπίζουν τουςτους
μικροοργανισμούςμικροοργανισμούς, , αναν
καταφέρουνκαταφέρουν νανα εισέλθουνεισέλθουν
στονστον οργανισμόοργανισμό μαςμας..
((πρώτηπρώτη αντίδρασηαντίδραση στηστη
μόλυνσημόλυνση))

ΠοιοιΠοιοι είναιείναι οιοι μηχανισμοίμηχανισμοί μημη ειδικήςειδικής άμυναςάμυνας καικαι
ποιαποια ηη λειτουργίαλειτουργία τουςτους;;



ββ) ) ΤωνΤων ουσιώνουσιών πουπου παράγονταιπαράγονται απόαπό τουςτους σμηγματογόνουςσμηγματογόνους καικαι τουςτους ιδρωτοποιούςιδρωτοποιούς
αδένεςαδένες

ΤοΤο δέρμαδέρμα εμποδίζειεμποδίζει αποτελεσματικάαποτελεσματικά τηντην είσοδοείσοδο
τωντων μικροβίωνμικροβίων στονστον οργανισμόοργανισμό λόγωλόγω::

αα)  )  ΤηςΤης δομήςδομής τουτου ηη σφικτήσφικτή δόμησηδόμηση τωντων κυττάρωνκυττάρων τουτου δέρματοςδέρματος, , ηη οποίαοποία
ενισχύεταιενισχύεται απόαπό τηντην κεράτινηκεράτινη στιβάδαστιβάδα, , πουπου αποτελείαποτελεί έναένα στρώμαστρώμα νεκρώννεκρών κυττάρωνκυττάρων
τηςτης επιδερμίδαςεπιδερμίδας, , λειτουργείλειτουργεί ωςως αποτελεσματικόςαποτελεσματικός φραγμόςφραγμός στηνστην είσοδοείσοδο τωντων
μικροβίωνμικροβίων..

γγ) ) τηςτης ύπαρξηςύπαρξης στηνστην επιφάνειαεπιφάνεια τουτου δέρματόςδέρματός μαςμας μημη παθογόνωνπαθογόνων
μικροοργανισμώνμικροοργανισμών πουπου ανταγωνίζονταιανταγωνίζονται τουςτους παθογόνουςπαθογόνους καικαι εμποδίζουνεμποδίζουν
τηντην εγκατάστασήεγκατάστασή τουςτους σσ’’ αυτήναυτήν..

ΙδρωτοποιοίΙδρωτοποιοί αδένεςαδένες ΣμηγματογόνοιΣμηγματογόνοι αδένεςαδένες
ΕκκρίνουνΕκκρίνουν τοντον ιδρώταιδρώτα πουπου περιέχειπεριέχει
γαλακτικόγαλακτικό οξύοξύ καικαι λυσοζύμηλυσοζύμη
((ένζυμοένζυμο πουπου διασπάδιασπά τοτο κυτταρικόκυτταρικό
τοίχωματοίχωμα τωντων βακτηρίωνβακτηρίων).).

ΕκκρίνουνΕκκρίνουν τοτο σμήγμασμήγμα τοτο οποίοοποίο
περιέχειπεριέχει λιπαράλιπαρά οξέαοξέα, , πουπου δημιουργούνδημιουργούν
δυσμενέςδυσμενές χημικόχημικό περιβάλλονπεριβάλλον γιαγια τηντην
ανάπτυξηανάπτυξη τωντων μικροβίωνμικροβίων



Χρήσιμα στοιχεία:
ΙδρώταςΙδρώτας: Εκκρίνεται στην επιφάνεια του σώματος από τους
ιδρωτοποιούς αδένες. Αποτελείται κυρίως από νερό, μέσα στο οποίο είναι
διαλυμένα διάφορα άλατα και ουσίες που πρέπει να αποβληθούν από τον
οργανισμό. Συμμετέχει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και
αποτελεί εξωτερικό αμυντικό παράγοντα του ανθρώπινου σώματος.
ΔάκρυαΔάκρυα: Λεπτόρρευστο υγρό το οποίο εκκρίνεται από τους δακρυϊκούς
αδένες στις οφθαλμικές κοιλότητες. Υγραίνει και προστατεύει τους
οφθαλμούς απομακρύνοντας μικροοργανισμούς και σωματίδια τα οποία
τους προσβάλλουν (περιέχει λυσοζύμη, ένα ένζυμο που έχει την ικανότητα
να διασπά το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων).
ΣάλιοΣάλιο: ΛεπτόρρευστοΛεπτόρρευστο υγρόυγρό τοτο οποίοοποίο εκκρίνεταιεκκρίνεται στηστη στοματικήστοματική κοιλότητακοιλότητα
απόαπό τουςτους σιελογόνουςσιελογόνους αδένεςαδένες. . ΑποτελείταιΑποτελείται κυρίωςκυρίως απόαπό νερόνερό καικαι περιέχειπεριέχει
βλένναβλέννα, , αντισώματααντισώματα καικαι ένζυμαένζυμα. . ΣυμβάλλειΣυμβάλλει στηνστην πέψηπέψη ορισμένωνορισμένων
θρεπτικώνθρεπτικών ουσιώνουσιών καικαι αποτελείαποτελεί παράγονταπαράγοντα προστασίαςπροστασίας έναντιέναντι τωντων
παθογόνωνπαθογόνων μικροοργανισμώνμικροοργανισμών. (. (ΠεριέχειΠεριέχει λυσοζύμηλυσοζύμη, , έναένα ένζυμοένζυμο πουπου έχειέχει
τηντην ικανότηταικανότητα νανα διασπάδιασπά τοτο κυτταρικόκυτταρικό τοίχωματοίχωμα τωντων βακτηρίωνβακτηρίων).).



ΒλεννογόνοςΒλεννογόνος
ΕίδοςΕίδος επιθηλιακούεπιθηλιακού ιστούιστού οο οποίοςοποίος καλύπτεικαλύπτει κοιλότητεςκοιλότητες τουτου σώματοςσώματος, (, (ππ..χχ. . ρινικήρινική
κοιλότητακοιλότητα, , στοματικήστοματική κοιλότητακοιλότητα κκ..λπλπ.). .). ΑποτελείταιΑποτελείται απόαπό δύοδύο στιβάδεςστιβάδες κυττάρωνκυττάρων. . 
ΤαΤα κύτταρακύτταρα τηςτης εξωτερικήςεξωτερικής στιβάδαςστιβάδας παράγουνπαράγουν καικαι εκκρίνουνεκκρίνουν τητη βλένναβλέννα..
ΒλένναΒλέννα::
ΠαχύρρευστηΠαχύρρευστη καικαι κολλώδηςκολλώδης ουσίαουσία πουπου παράγεταιπαράγεται απόαπό τατα κύτταρακύτταρα τωντων
βλεννογόνωνβλεννογόνων καικαι παγιδεύειπαγιδεύει τουςτους περισσότερουςπερισσότερους μικροοργανισμούςμικροοργανισμούς πουπου
προσπαθούνπροσπαθούν νανα εισέλθουνεισέλθουν στονστον οργανισμόοργανισμό μαςμας. . ΗΗ απομάκρυνσηαπομάκρυνση τηςτης βλένναςβλέννας καικαι
τωντων παγιδευμένωνπαγιδευμένων σεσε αυτήναυτήν μικροβίωνμικροβίων, , γίνεταιγίνεται σεσε ορισμένεςορισμένες περιπτώσειςπεριπτώσεις μεμε τηντην
κίνησηκίνηση τριχιδίωντριχιδίων καικαι βλεφαρίδωνβλεφαρίδων πουπου διαθέτουνδιαθέτουν οιοι βλεννογόνοιβλεννογόνοι ((ππ..χχ. . οο
βλεννογόνοςβλεννογόνος τηςτης αναπνευστικήςαναπνευστικής οδούοδού διαθέτειδιαθέτει βλεφαριδοφόροβλεφαριδοφόρο επιθήλιοεπιθήλιο).).

ΠαραδείγματαΠαραδείγματα βλεννογόνωνβλεννογόνων
ΒλεννογόνοςΒλεννογόνος
αναπνευστικήςαναπνευστικής

οδούοδού

ΒλεννογόνοςΒλεννογόνος
τουτου

στομάχουστομάχου

ΒλεννογόνοςΒλεννογόνος
τουτου

επιπεφυκόταεπιπεφυκότα

ΒλεννογόνοςΒλεννογόνος
στοματικήςστοματικής
κοιλότηταςκοιλότητας

ΔάκρυαΔάκρυα
((ΛυσοζύμηΛυσοζύμη))

ΣάλιοΣάλιο
((ΛυσοζύμηΛυσοζύμη))

ΗΗ λυσοζύμηλυσοζύμη ((ένζυμοένζυμο) ) διασπάδιασπά τοτο
κυτταρικόκυτταρικό τοίχωματοίχωμα τωντων βακτηρίωνβακτηρίων

ΔιαθέτειΔιαθέτει βλεφαριδοφόροβλεφαριδοφόρο
επιθήλιοεπιθήλιο. . 

ΗΗ κίνησηκίνηση τωντων βλεφαρίδωνβλεφαρίδων
απομακρύνειαπομακρύνει τητη βλένναβλέννα καικαι τατα
παγιδευμέναπαγιδευμένα σεσε αυτήαυτή μικρόβιαμικρόβια

ΕκκρίνεταιΕκκρίνεται
υδροχλωρικόυδροχλωρικό οξύοξύ. . 

ΤοΤο όξινοόξινο περιβάλλονπεριβάλλον δραδρα
ανασταλτικάανασταλτικά στηνστην

ανάπτυξηανάπτυξη μικροβίωνμικροβίων..



ΆσκησηΆσκηση



ΦαγοκυττάρωσηΦαγοκυττάρωση

ΤύποςΤύπος ενδοκύττωσηςενδοκύττωσης : : μεμε τοντον οποίοοποίο τατα φαγοκύτταραφαγοκύτταρα τουτου
οργανισμούοργανισμού ((ουδετερόφιλαουδετερόφιλα, , μακροφάγαμακροφάγα) ) εγκλωβίζουνεγκλωβίζουν καικαι
διασπούνδιασπούν ξέναξένα κύτταρακύτταρα ήή σωματίδιασωματίδια..
ΕίναιΕίναι μηχανισμόςμηχανισμός μημη ειδικήςειδικής άμυναςάμυνας καικαι ενεργοποιείταιενεργοποιείται μετάμετά τηντην
είσοδοείσοδο τωντων μικροοργανισμώνμικροοργανισμών στονστον οργανισμόοργανισμό μαςμας
ΤαΤα φαγοκύτταραφαγοκύτταρα ανήκουνανήκουν σταστα λευκάλευκά αιμοσφαίριααιμοσφαίρια τουτου αίματοςαίματος

ΦαγοκύτταραΦαγοκύτταρα

ουδετερόφιλαουδετερόφιλα ΜονοκύτταραΜονοκύτταρα τατα οποίαοποία
διαφοροποιούνταιδιαφοροποιούνται σεσε ::

μακροφάγαμακροφάγα



ΦλεγμονώδηςΦλεγμονώδης αντίδρασηαντίδραση ήή φλεγμονήφλεγμονή

ΕίναιΕίναι μηχανισμόςμηχανισμός μημη ειδικήςειδικής άμυναςάμυνας καικαι εκδηλώνεταιεκδηλώνεται σεσε περιπτώσειςπεριπτώσεις
κάκωσηςκάκωσης ιστούιστού ππ..χχ
1.1.απόαπό τηντην δράσηδράση παθογόνωνπαθογόνων μικροοργανισμώνμικροοργανισμών ((μόλυνσημόλυνση))
2.2.απόαπό τηντην επίδρασηεπίδραση χημικώνχημικών ουσιώνουσιών ((ππ..χχ έγκαυμαέγκαυμα απόαπό ισχυρόισχυρό οξύοξύ))
3.3.απόαπό μηχανικόμηχανικό αίτιοαίτιο ((ππ..χχ σπάσιμοσπάσιμο οστούοστού))

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά συμπτώματασυμπτώματα φλεγμονήςφλεγμονής
1.1.τοτο κοκκίνισμακοκκίνισμα στηνστην περιοχήπεριοχή τουτου τραύματοςτραύματος
2.2.τοτο οίδημαοίδημα ((πρήξιμοπρήξιμο))
3.3.οο πόνοςπόνος
4.4.ηη τοπικήτοπική αύξησηαύξηση τηςτης θερμοκρασίαςθερμοκρασίας..

ΒασικάΒασικά στάδιαστάδια τηςτης φλεγμονήςφλεγμονής
1.1.ΔιεύρυνσηΔιεύρυνση τωντων αιμοφόρωναιμοφόρων αγγείωναγγείων καικαι αύξησηαύξηση τηςτης διαπερατότηταςδιαπερατότητας τωντων
τοιχωμάτωντοιχωμάτων τουςτους
2.2.ΣχηματισμόςΣχηματισμός ινώδουςινώδους
3.3.ΣυγκέντρωσηΣυγκέντρωση φαγοκυττάρωνφαγοκυττάρων
4.4.ΣχηματισμόςΣχηματισμός πύουπύου





ΤιΤι είναιείναι οο πυρετόςπυρετός;;

ΜηΜη φυσιολογικήφυσιολογική υψηλήυψηλή θερμοκρασίαθερμοκρασία τουτου σώματοςσώματος..
1.1.εμποδίζειεμποδίζει τηντην ανάπτυξηανάπτυξη καικαι τοντον πολλαπλασιασμόπολλαπλασιασμό
τωντων βακτηρίωνβακτηρίων..

2.2.παρεμποδίζειπαρεμποδίζει τητη λειτουργίαλειτουργία τωντων ενζύμωνενζύμων τωντων
κυττάρωνκυττάρων, , ηη οποίαοποία, , σεσε περιπτώσειςπεριπτώσεις ιώσεωνιώσεων, , έχειέχει
ωςως αποτέλεσμααποτέλεσμα τηντην αναστολήαναστολή τουτου
πολλαπλασιασμούπολλαπλασιασμού τωντων ιώνιών. . 

3.3.ενισχύειενισχύει τητη δράσηδράση τωντων φαγοκυττάρωνφαγοκυττάρων..



ΠοιεςΠοιες είναιείναι οιοι ουσίεςουσίες μεμε
αντιμικροβιακήαντιμικροβιακή δράσηδράση;;

Ιντερφερόνες
Συμπλήρωμα(20)
Προπερδίνη(3)
Αντισώματα
Λυσοζύμη (δάκρυα, 
σάλιο, ιδρώτας)

ΥδροχλωρικόΥδροχλωρικό οξύοξύ
((στομάχιστομάχι))
ΓαλακτικόΓαλακτικό οξύοξύ((ιδρώταςιδρώτας))
ΛιπαράΛιπαρά οξέαοξέα((σμήγμασμήγμα))
ΑντιβιοτικάΑντιβιοτικά



ΠωςΠως δρουνδρουν οιοι ιντερφερόνεςιντερφερόνες;;

ΌτανΌταν κάποιοςκάποιος ιόςιός μολύνειμολύνει έναένα κύτταροκύτταρο, , προκαλείπροκαλεί
τηντην παραγωγήπαραγωγή ειδικώνειδικών πρωτεϊνώνπρωτεϊνών, , τωντων
ιντερφερονώνιντερφερονών. . ΜεΜε τηντην εισαγωγήεισαγωγή τωντων ιντερφερονώνιντερφερονών
σταστα υγιήυγιή κύτταρακύτταρα ενεργοποιείταιενεργοποιείται ηη παραγωγήπαραγωγή
άλλωνάλλων πρωτεϊνώνπρωτεϊνών, , οιοι οποίεςοποίες έχουνέχουν τηντην ικανότηταικανότητα
νανα παρεμποδίζουνπαρεμποδίζουν τοντον πολλαπλασιασμόπολλαπλασιασμό τωντων ιώνιών. . 
ΈτσιΈτσι τατα υγιήυγιή κύτταρακύτταρα προστατεύονταιπροστατεύονται, , γιατίγιατί οο ιόςιός, , 
ακόμηακόμη καικαι αναν κατορθώσεικατορθώσει νανα διεισδύσειδιεισδύσει σσ’’ αυτάαυτά, , 
είναιείναι ανίκανοςανίκανος νανα πολλαπλασιαστείπολλαπλασιαστεί..



ΠαρουσίασηΠαρουσίαση ΕννοιώνΕννοιών
στηστη ΒιολογίαΒιολογία τηςτης Γ΄Γ΄ ΛυκείουΛυκείου

ΚεφάλαιοΚεφάλαιο ΠρώτοΠρώτο
ΕνότηταΕνότητα: : ΜηχανισμοίΜηχανισμοί ΕιδικήςΕιδικής

ΆμυναςΆμυνας -- ΑνοσίαΑνοσία



ΤιΤι είναιείναι ανοσίαανοσία;;
ΗΗ ικανότηταικανότητα τουτου οργανισμούοργανισμού νανα αναγνωρίζειαναγνωρίζει
οποιαδήποτεοποιαδήποτε ξένηξένη προςπρος αυτόναυτόν ουσίαουσία καικαι νανα
αντιδράαντιδρά παράγονταςπαράγοντας εξειδικευμέναεξειδικευμένα κύτταρακύτταρα
καικαι κυτταρικάκυτταρικά προϊόνταπροϊόντα ((ππ..χχ. . αντισώματααντισώματα), ), 
ώστεώστε νανα τηντην εξουδετερώσειεξουδετερώσει



ΗΗ ξένηξένη ουσίαουσία πουπου προκαλείπροκαλεί τηντην ανοσοβιολογικήανοσοβιολογική
απόκρισηαπόκριση. . ΩςΩς αντιγόνοαντιγόνο μπορείμπορεί νανα δράσειδράσει έναςένας
ολόκληροςολόκληρος μικροοργανισμόςμικροοργανισμός ((ππ..χχ. . ιόςιός, , βακτήριοβακτήριο
κκ..άά.), .), έναένα τμήματμήμα μικροοργανισμούμικροοργανισμού, , τοξικέςτοξικές ουσίεςουσίες
πουπου παράγονταιπαράγονται απόαπό μικροοργανισμούςμικροοργανισμούς, , ηη γύρηγύρη, , 
((αλλεργικέςαλλεργικές αντιδράσειςαντιδράσεις), ), διάφορεςδιάφορες φαρμακευτικέςφαρμακευτικές
ουσίεςουσίες, , συστατικάσυστατικά τροφώντροφών, , κύτταρακύτταρα ήή ορόςορός απόαπό
άλλαάλλα άτομαάτομα ήή ζώαζώα κκ..άά..

ΤιΤι είναιείναι αντιγόνοαντιγόνο;;



ΧαρακτηρισμόςΧαρακτηρισμός μηχανισμώνμηχανισμών ειδικήςειδικής άμυναςάμυνας

ΕξειδίκευσηΕξειδίκευση ΜνήμηΜνήμη

τατα προϊόνταπροϊόντα τηςτης ανοσοβιολογικήςανοσοβιολογικής
απόκρισηςαπόκρισης θαθα δράσουνδράσουν μόνομόνο
εναντίονεναντίον τηςτης ουσίαςουσίας πουπου
προκάλεσεπροκάλεσε τηντην παραγωγήπαραγωγή τουςτους,,

««θυμάταιθυμάται»» τατα αντιγόνααντιγόνα μεμε τατα
οποίαοποία έχειέχει έλθειέλθει σεσε επαφήεπαφή, , έτσιέτσι
ώστεώστε μετάμετά απόαπό μιαμια πιθανήπιθανή
δεύτερηδεύτερη έκθεσήέκθεσή τουτου σσ’’ αυτάαυτά νανα
αντιδράαντιδρά γρηγορότεραγρηγορότερα. . 



ΣεΣε ποιαποια είδηείδη λεμφικώνλεμφικών οργάνωνοργάνων χωρίζεταιχωρίζεται
τοτο ανοσοβιολογικόανοσοβιολογικό σύστημασύστημα

ΑνοσοβιολογικόΑνοσοβιολογικό σύστημασύστημα

ΠρωτογενήΠρωτογενή λεμφικάλεμφικά όργαναόργανα ΔευτερογενήΔευτερογενή λεμφικάλεμφικά όργαναόργανα

1.1.οο μυελόςμυελός τωντων οστώνοστών
2.2.οο θύμοςθύμος αδέναςαδένας

1.1.οιοι λεμφαδένεςλεμφαδένες, , 
2.2.οο σπλήναςσπλήνας, , 
3.3.οιοι αμυγδαλέςαμυγδαλές
4.4.οο λεμφικόςλεμφικός ιστόςιστός κατάκατά μήκοςμήκος
τουτου γαστρεντερικούγαστρεντερικού σωλήνασωλήνα..





ΠοιαΠοια είναιείναι τταα κύτταρακύτταρα τουτου ανοσοποιητικούανοσοποιητικού συστήματοςσυστήματος

ΦαγοκύτταραΦαγοκύτταρα
ΠρώτηΠρώτη γραμμήγραμμή άμυναςάμυνας τουτου

οργανισμούοργανισμού ότανόταν τατα αντιγόνααντιγόνα καικαι οιοι
εισβολείςεισβολείς περάσουνπεράσουν τουςτους φυσικούςφυσικούς

φραγμούςφραγμούς τουτου οργανισμούοργανισμού

ΛεμφοκύτταραΛεμφοκύτταρα
ΚύτταραΚύτταρα πουπου απαρτίζουναπαρτίζουν κυρίωςκυρίως τοτο
ανοσοβιολογικόανοσοβιολογικό σύστημασύστημα, , τατα οποίαοποία
ανήκουνανήκουν σταστα λευκάλευκά αιμοσφαίριααιμοσφαίρια..
ΕίναιΕίναι κύτταρακύτταρα μικράμικρά, , στρογγυλάστρογγυλά, , μεμε

σφαιρικόσφαιρικό πυρήναπυρήνα..

ΟυδετερόφιλαΟυδετερόφιλα ΜονοκύτταραΜονοκύτταρα
ΜακροφάγαΜακροφάγα

ΒΒ--ΛεμφοκύτταραΛεμφοκύτταρα
διαφοροποιούνταιδιαφοροποιούνται
καικαι ωριμάζουνωριμάζουν
στοστο μυελόμυελό τωντων

οστώνοστών. . ΣυνθέτουνΣυνθέτουν
καικαι παρουσιάζουνπαρουσιάζουν
στηνστην επιφάνειάεπιφάνειά
τουςτους ειδικέςειδικές
πρωτεΐνεςπρωτεΐνες πουπου
ονομάζονταιονομάζονται

ανοσοσφαιρίνεςανοσοσφαιρίνες ήή
αντισώματααντισώματα..

ΤΤ--ΛεμφοκύτταραΛεμφοκύτταρα
διαφοροποιούνταιδιαφοροποιούνται
καικαι ωριμάζουνωριμάζουν
στοστο θύμοθύμο αδένααδένα

καικαι είναιείναι
απαραίτητααπαραίτητα γιαγια
τηντην ολοκλήρωσηολοκλήρωση

τηςτης
ανοσοβιολογικήςανοσοβιολογικής

απόκρισηςαπόκρισης



ΤΤ--ΛεμφοκύτταραΛεμφοκύτταρα
Παράγονται στο μυελό των οστών, διαφοροποιούνται και ωριμάζουν στο
θύμο αδένα

Βοηθητικά Κυτταροτοξικά Μνήμης Κατασταλτικά

ενεργοποιούνται
από το

εκτεθειμένο στην
επιφάνεια των
μακροφάγων
τμήμα του

αντιγόνου και
στη συνέχεια

ενεργοποιούν τα
Β-λεμφοκύτταρα
ή άλλα είδη Τ-
λεμφοκυττάρων
μέσω ουσιών που

εκκρίνουν.

ενεργοποιούνται
από τα βοηθητικά
Τ-λεμφοκύτταρα

και
καταστρέφουν
καρκινικά
κύτταρα ή
κύτταρα που

έχουν
προσβληθεί από

ιό.

παράγονται μετά
την έκθεση του
οργανισμού σε
ένα αντιγόνο και

έχουν την
ικανότητα να

ενεργοποιούνται
αμέσως μετά από
επόμενη έκθεση
του οργανισμού

σ’ αυτό.

σταματούν την
ανοσοβιολογική
απόκριση μετά
την επιτυχή

αντιμετώπιση του
αντιγόνου



ΒΒ--ΛεμφοκύτταραΛεμφοκύτταρα

ΠαράγονταιΠαράγονται, , διαφοροποιούνταιδιαφοροποιούνται καικαι ωριμάζουνωριμάζουν στοστο μυελόμυελό τωντων
οστώνοστών,,

πλασματοκύτταραπλασματοκύτταρα ΒΒ--λεμφοκύτταραλεμφοκύτταρα μνήμηςμνήμης

παράγουνπαράγουν καικαι εκκρίνουνεκκρίνουν
μεγάλεςμεγάλες ποσότητεςποσότητες

αντισωμάτωναντισωμάτων, , ίδιωνίδιων μμ’’ αυτάαυτά
πουπου υπήρχανυπήρχαν στηνστην επιφάνειαεπιφάνεια
τουτου ΒΒ--λεμφοκυττάρουλεμφοκυττάρου απόαπό τοτο

οποίοοποίο προήλθανπροήλθαν..

ενεργοποιούνταιενεργοποιούνται αμέσωςαμέσως μετάμετά
απόαπό επόμενηεπόμενη έκθεσηέκθεση τουτου

οργανισμούοργανισμού στοστο ίδιοίδιο αντιγόνοαντιγόνο..





ΤιΤι είναιείναι τατα αντισώματααντισώματα ήή ανοσοσφαιρίνεςανοσοσφαιρίνες

Πρωτεΐνες μεγάλου μοριακού βάρους που παράγονται
και εκκρίνονται από τα ενεργοποιημένα Β-Λεμφο-
κύτταρα (πλασματοκύτταρα) ως απάντηση στην
εμφάνιση ενός αντιγόνου.

Εξειδικευμένη δράση:
Κάθε αντίσωμα συνδέεται εκλεκτικά μόνο με το
συγκεκριμένο αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή
του. Όπως κάθε κλειδί ανοίγει μία συγκεκριμένη
κλειδαριά





ΠοιαΠοια είναιείναι ηη δομήδομή τουτου αντισώματοςαντισώματος;;
Το μόριο του αντισώματος αποτελείται από τέσσερις
πολυπεπτιδικές αλυσίδες, δύο μεγάλες και δύο μικρές. Οι
μεγάλες πολυπεπτιδικές αλυσίδες ονομάζονται βαριές και οι
μικρές ελαφριές. Οι αλυσίδες αυτές συνδέονται μεταξύ τους
με ομοιοπολικούς δεσμούς και σχηματίζουν μια δομή που
μοιάζει με σφεντόνα ή με το γράμμα Υ. Η περιοχή του μορίου
του αντισώματος που συνδέεται με το αντιγόνο ονομάζεται
μεταβλητή περιοχή. Η μεταβλητή περιοχή, ανάλογα με το
σχήμα της, που οφείλεται στην αλληλουχία των αμινοξέων της, 
καθιστά ικανό το αντίσωμα να συνδέεται με ένα συγκεκριμένο
αντιγόνο. Αντίθετα, το υπόλοιπο τμήμα του είναι ίδιο σε όλα τα
αντισώματα και αποτελεί τη σταθερή περιοχή του
αντισώματος.

Η σύνδεση αντιγόνου - αντισώματος έχει ως αποτέλεσμα:
• την εξουδετέρωση του μικροοργανισμού,
• την αδρανοποίηση των παραγόμενων τοξινών,
• την αναγνώριση του μικροοργανισμού από τα μακροφάγα με
σκοπό την ολοκληρωτική του καταστροφή.



ΗΗ αντίδρασηαντίδραση τουτου ανοσοβιολογικούανοσοβιολογικού μαςμας συστήματοςσυστήματος
στηνστην είσοδοείσοδο κάθεκάθε αντιγόνουαντιγόνου συνιστάσυνιστά τηντην
ανοσοβιολογικήανοσοβιολογική απόκρισηαπόκριση, ,  ηη οποίαοποία διακρίνεταιδιακρίνεται σεσε
πρωτογενήπρωτογενή καικαι δευτερογενήδευτερογενή..

Ποια είναι τα στάδια της ανοσοβιολογικής απόκρισης;



ΗΗ πρωτογενήςπρωτογενής ανοσοβιολογικήανοσοβιολογική απόκρισηαπόκριση ενεργοποιείταιενεργοποιείται
κατάκατά τηντην πρώτηπρώτη επαφήεπαφή τουτου οργανισμούοργανισμού μεμε έναένα αντιγόνοαντιγόνο

ΣτάδιοΣτάδιο 11οο ΕνεργοποίησηΕνεργοποίηση τωντων βοηθητικώνβοηθητικών ΤΤ--λεμφοκυττάρωνλεμφοκυττάρων
ΜεΜε τηντην εμφάνισηεμφάνιση τουτου παθογόνουπαθογόνου μικροοργανισμούμικροοργανισμού
ενεργοποιούνταιενεργοποιούνται τατα μακροφάγαμακροφάγα..
ΤαΤα μακροφάγαμακροφάγα εγκλωβίζουνεγκλωβίζουν καικαι καταστρέφουνκαταστρέφουν τοτο
μικρόβιομικρόβιο ((αντιγόνοαντιγόνο).).
ΤαΤα μακροφάγαμακροφάγα εκθέτουνεκθέτουν στηνστην επιφάνειάεπιφάνειά τουςτους τμήματμήμα τουτου
αντιγόνουαντιγόνου, , συνδεδεμένοσυνδεδεμένο μεμε τοτο αντιγόνοαντιγόνο
ιστοσυμβατότηταςιστοσυμβατότητας. (. (αντιγονοπαρουσιαστικάαντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρακύτταρα))
ΤαΤα βοηθητικάβοηθητικά ΤΤ--λεμφοκύτταραλεμφοκύτταρα αναγνωρίζουναναγνωρίζουν τοτο
αντιγόνοαντιγόνο καικαι ενεργοποιούνταιενεργοποιούνται..



ΣΤΑΔΙΟΣΤΑΔΙΟ 22οο

αα. . ΕνεργοποίησηΕνεργοποίηση τωντων ΒΒ--λεμφοκυττάρωνλεμφοκυττάρων ((ΧυμικήΧυμική ανοσίαανοσία))
ΤαΤα βοηθητικάβοηθητικά ΤΤ--λεμφοκύτταραλεμφοκύτταρα εκκρίνουνεκκρίνουν ουσίεςουσίες πουπου

ενεργοποιούνενεργοποιούν τατα ΒΒ--λεμφοκύτταραλεμφοκύτταρα..
ΤαΤα ενεργοποιημέναενεργοποιημένα ΒΒ--λεμφοκύτταραλεμφοκύτταρα πολλαπλασιάζονταιπολλαπλασιάζονται

καικαι τελικάτελικά διαφοροποιούνταιδιαφοροποιούνται σεσε πλασματοκύτταραπλασματοκύτταρα καικαι ΒΒ--
λεμφοκύτταραλεμφοκύτταρα μνήμηςμνήμης..

••ΤαΤα πλασμοκύτταραπλασμοκύτταρα, , εκκρίνουνεκκρίνουν αντισώματααντισώματα ειδικάειδικά γιαγια τοτο
συγκεκριμένοσυγκεκριμένο αντιγόνοαντιγόνο. . ΤαΤα αντισώματααντισώματα
απελευθερώνονταιαπελευθερώνονται στοστο αίμααίμα καικαι στηστη λέμφολέμφο, , αντιδρούναντιδρούν μεμε
τοτο συγκεκριμένοσυγκεκριμένο αντιγόνοαντιγόνο καικαι τοτο εξουδετερώνουνεξουδετερώνουν..
••ΤαΤα ΒΒ--λεμφοκύτταραλεμφοκύτταρα μνήμηςμνήμης θαθα ενεργοποιηθούνενεργοποιηθούν σεσε
επόμενηεπόμενη έκθεσηέκθεση τουτου οργανισμούοργανισμού στοστο ίδιοίδιο αντιγόνοαντιγόνο..



ββ. . ΕνεργοποίησηΕνεργοποίηση κυτταροτοξικώνκυτταροτοξικών ΤΤ--
λεμφοκυττάρωνλεμφοκυττάρων ((κυτταρικήκυτταρική ανοσίαανοσία))

ΤαΤα βοηθητικάβοηθητικά ΤΤ--λεμφοκύτταραλεμφοκύτταρα βοηθούνβοηθούν τοντον
πολλαπλασιασμόπολλαπλασιασμό καικαι τηντην ενεργοποίησήενεργοποίησή τωντων
κυτταροτοξικώνκυτταροτοξικών ΤΤ--λεμφοκυττάρωνλεμφοκυττάρων..
ΤαΤα κυτταροτοξικάκυτταροτοξικά ΤΤ--λεμφοκύτταραλεμφοκύτταρα καταστρέφουνκαταστρέφουν
κύτταρακύτταρα μολυσμέναμολυσμένα απόαπό ιούςιούς, , καρκινικάκαρκινικά ήή κύτταρακύτταρα
μεταμοσχευμένουμεταμοσχευμένου ιστούιστού..
ΗΗ δράσηδράση τωντων βοηθητικώνβοηθητικών καικαι τωντων κυτταροτοξικώνκυτταροτοξικών ΤΤ--
λεμφοκυττάρωνλεμφοκυττάρων αποτελείαποτελεί τηντην κυτταρικήκυτταρική ανοσίαανοσία..
ΣχηματίζονταιΣχηματίζονται ΤΤ--λεμφοκύτταραλεμφοκύτταρα μνήμηςμνήμης ((καικαι απόαπό τιςτις
δύοδύο κατηγορίεςκατηγορίες ΤΤ--λεμφοκυττάρωνλεμφοκυττάρων). ). ΤαΤα οποίαοποία θαθα
ενεργοποιηθούνενεργοποιηθούν σεσε επόμενηεπόμενη έκθεσηέκθεση τουτου οργανισμούοργανισμού
στοστο ίδιοίδιο αντιγόνοαντιγόνο..



ΣτάδιοΣτάδιο 33οο ΤερματισμόςΤερματισμός τηςτης ανοσοβιολογικήςανοσοβιολογικής
απόκρισηςαπόκρισης

ΟλοκληρώνεταιΟλοκληρώνεται καικαι σταματάσταματά ηη
ανοσοβιολογικήανοσοβιολογική απόκρισηαπόκριση μεμε τητη βοήθειαβοήθεια
κατασταλτικώνκατασταλτικών ΤΤ--λεμφοκυττάρωνλεμφοκυττάρων καικαι τωντων
προϊόντωνπροϊόντων τηςτης ίδιαςίδιας τηςτης ανοσοβιολογικήςανοσοβιολογικής
απόκρισηςαπόκρισης..



ΠότεΠότε ενεργοποιείταιενεργοποιείται ηη δευτερογενήςδευτερογενής
ανοσοβιολογικήανοσοβιολογική απόκρισηαπόκριση;;

Η Δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση
ενεργοποιείται κατά την επαφή του
οργανισμού με ένα αντιγόνο για δεύτερη (ή
επόμενη) φορά. Η δευτερογενής
ανοσοβιολογική απόκριση
•επιτυγχάνεται με την ενεργοποίηση των
λεμφοκυττάρων μνήμης. (Β και Τ)
•είναι πολύ συντομότερη (η έκκριση
αντισωμάτων ξεκινά αμέσως).
•παράγεται μεγαλύτερη ποσότητα
αντισωμάτων. 
•το άτομο στο οποίο συμβαίνει δεν ασθενεί
και πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται ότι
μολύνθηκε, επειδή δεν προλαβαίνουν να
εμφανιστούν τα συμπτώματα της ασθένειας.



ΠρωτογενήςΠρωτογενής ανοσοβιολογικήανοσοβιολογική απόκρισηαπόκριση ΔευτερογενήςΔευτερογενής
ανοσοβιολογικήανοσοβιολογική απόκρισηαπόκριση

ΗΗ αντίδρασηαντίδραση τουτου ανοσοβιολογικούανοσοβιολογικού
συστήματοςσυστήματος στηστη πρώτηπρώτη επαφήεπαφή τουτου
οργανισμούοργανισμού μεμε έναένα αντιγόνοαντιγόνο

ΗΗ αντίδρασηαντίδραση τουτου ανοσοβιολογικούανοσοβιολογικού
συστήματοςσυστήματος στηστη δεύτερηδεύτερη ήή γενικάγενικά επόμενηεπόμενη
επαφήεπαφή τουτου οργανισμούοργανισμού μεμε τοτο ίδιοίδιο αντιγόνοαντιγόνο..

ΠαράγονταιΠαράγονται ΒΒ καικαι ΤΤ λεμφοκύτταραλεμφοκύτταρα
μνήμηςμνήμης τατα οποίαοποία στηστη φάσηφάση αυτήαυτή
παραμένουνπαραμένουν ανενεργάανενεργά

ΕνεργοποιούνταιΕνεργοποιούνται άμεσαάμεσα τατα ΒΒ καικαι ΤΤ
λεμφοκύτταραλεμφοκύτταρα μνήμηςμνήμης, , τατα οποίαοποία είχανείχαν
παραχθείπαραχθεί κατάκατά τηντην πρώτηπρώτη επαφήεπαφή τουτου
οργανισμούοργανισμού μεμε τοτο συγκεκριμένοσυγκεκριμένο αντιγόνοαντιγόνο..

ΗΗ παραγωγήπαραγωγή τωντων αντισωμάτωναντισωμάτων είναιείναι
καθυστερημένηκαθυστερημένη ((συνήθωςσυνήθως ξεκινάξεκινά τηντην
πέμπτηπέμπτη ημέραημέρα μετάμετά τητη μόλυνσημόλυνση τουτου
ατόμουατόμου).). ΣτηΣτη γραφικήγραφική παράστασηπαράσταση ηη
καθυστερημένηκαθυστερημένη παραγωγήπαραγωγή αντισωμάτωναντισωμάτων
εκδηλώνεταιεκδηλώνεται απόαπό τητη μικρήμικρή γωνίαγωνία κλίσηςκλίσης

ΠαράγεταιΠαράγεται πολύπολύ μεγαλύτερημεγαλύτερη ποσότηταποσότητα
αντισωμάτωναντισωμάτων ((μεγαλύτερομεγαλύτερο ύψοςύψος καμπύληςκαμπύλης))
καικαι σεσε συντομότεροσυντομότερο χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα
((μεγαλύτερημεγαλύτερη γωνίαγωνία κλίσηςκλίσης))

ΤοΤο άτομοάτομο εκδηλώνειεκδηλώνει ((συνήθωςσυνήθως) ) τατα
συμπτώματασυμπτώματα τηςτης ασθένειαςασθένειας

ΤοΤο άτομοάτομο δενδεν εκδηλώνειεκδηλώνει ((συνήθωςσυνήθως) ) τατα
συμπτώματασυμπτώματα τηςτης ασθένειαςασθένειας λόγωλόγω τηςτης
καταστροφήςκαταστροφής τωντων αντιγόνωναντιγόνων απόαπό τηντην άμεσηάμεση
ενεργοποίησηενεργοποίηση τωντων λεμφοκυττάρωνλεμφοκυττάρων
μνήμηςμνήμης..

ΕπεξήγησηΕπεξήγηση γραφικήςγραφικής παράστασηςπαράστασης



ΕπεξήγησηΕπεξήγηση όρωνόρων
ΑνοσίαΑνοσία:: ΗΗ ικανότηταικανότητα τουτου οργανισμούοργανισμού νανα παράγειπαράγει κύτταρακύτταρα καικαι
κυτταρικάκυτταρικά προϊόνταπροϊόντα ((αντισώματααντισώματα) ) πουπου είναιείναι αποτελεσματικάαποτελεσματικά
στηνστην εξουδετέρωσηεξουδετέρωση οποιουδήποτεοποιουδήποτε αντιγόνουαντιγόνου..

ΕνεργητικήΕνεργητική ανοσίαανοσία:: ΤαΤα αντισώματααντισώματα παράγονταιπαράγονται απόαπό τοντον ίδιοίδιο
τοντον οργανισμόοργανισμό. . ΕπειδήΕπειδή έχουνέχουν παραχθείπαραχθεί λεμφοκύτταραλεμφοκύτταρα
μνήμηςμνήμης, , ηη διάρκειαδιάρκεια τηςτης είναιείναι μακροχρόνιαμακροχρόνια. . ΗΗ ενεργητικήενεργητική
ανοσίαανοσία είναιείναι φυσικήφυσική αναν οο οργανισμόςοργανισμός έλθειέλθει σεσε επαφήεπαφή μεμε
αντιγόνοαντιγόνο πουπου βρίσκεταιβρίσκεται στοστο περιβάλλονπεριβάλλον, , είναιείναι τεχνητήτεχνητή αναν οο
οργανισμόςοργανισμός δεχθείδεχθεί ποσότηταποσότητα εμβολίουεμβολίου..

ΠαθητικήΠαθητική ανοσίαανοσία:: ΣτονΣτον οργανισμόοργανισμό χορηγούνταιχορηγούνται έτοιμαέτοιμα
αντισώματααντισώματα πουπου έχουνέχουν παραχθείπαραχθεί απόαπό άλλοάλλο οργανισμόοργανισμό. . ΗΗ
δράσηδράση τηςτης παθητικήςπαθητικής ανοσίαςανοσίας είναιείναι άμεσηάμεση αλλάαλλά ηη διάρκειαδιάρκεια
τηςτης παροδικήπαροδική. . 

ΦυσικήΦυσική παθητικήπαθητική ανοσίαανοσία επιτυγχάνεταιεπιτυγχάνεται απόαπό τητη μητέραμητέρα στοστο
έμβρυοέμβρυο διαμέσουδιαμέσου τουτου πλακούνταπλακούντα, , ήή απόαπό τητη μητέραμητέρα στοστο
νεογνόνεογνό διαμέσουδιαμέσου τουτου μητρικούμητρικού γάλακτοςγάλακτος..

ΤεχνητήΤεχνητή παθητικήπαθητική ανοσίαανοσία επιτυγχάνεταιεπιτυγχάνεται μεμε χορήγησηχορήγηση ορούορού..

ΕμβόλιοΕμβόλιο:: περιέχειπεριέχει νεκρούςνεκρούς ήή εξασθενημένουςεξασθενημένους
μικροοργανισμούςμικροοργανισμούς ήή τμήματάτμήματά τουςτους. . ΕνεργοποιείΕνεργοποιεί τοντον
ανοσοβιολογικόανοσοβιολογικό μηχανισμόμηχανισμό γιαγια νανα παράγειπαράγει αντισώματααντισώματα καικαι
κύτταρακύτταρα μνήμηςμνήμης..



ΠροβλήματαΠροβλήματα στηστη δράσηδράση ανοσοβιολογικούανοσοβιολογικού συστήματοςσυστήματος

ΑυτοάνοσαΑυτοάνοσα νοσήματανοσήματα
ΠαθολογικέςΠαθολογικές καταστάσειςκαταστάσεις, , πουπου προκαλούνταιπροκαλούνται
ότανόταν τοτο ανοσοβιολογικόανοσοβιολογικό σύστημασύστημα τουτου ατόμουατόμου
στρέφεταιστρέφεται εναντίονεναντίον τωντων δικώνδικών τουτου συστατικώνσυστατικών
είτεείτε παράγονταςπαράγοντας αντισώματααντισώματα ((αυτοαντισώματααυτοαντισώματα))
πουπου αναγνωρίζουναναγνωρίζουν σανσαν ξέναξένα καικαι καταστρέφουνκαταστρέφουν τατα
δικάδικά τουτου κύτταρακύτταρα
είτεείτε ενεργοποιώνταςενεργοποιώντας κύτταρακύτταρα πουπου κατευθύνονταικατευθύνονται
εναντίονεναντίον τωντων κυττάρωνκυττάρων τουτου οργανισμούοργανισμού..



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα αυτοανόσωναυτοανόσων
νοσημάτωννοσημάτων

ρευματοειδήςρευματοειδής αρθρίτιδααρθρίτιδα συστηματικόςσυστηματικός ερυθηματώδηςερυθηματώδης
λύκοςλύκος

ΣυμπτώματαΣυμπτώματα ΣτόχοςΣτόχος
αντισωμάτωναντισωμάτων

ΣυμπτώματαΣυμπτώματα ΣτόχοςΣτόχος
αντισωμάτωναντισωμάτων

ΠόνοιΠόνοι στιςστις
αρθρώσειςαρθρώσεις

καικαι
δυσμορφίεςδυσμορφίες

ΚύτταραΚύτταρα τωντων
αρθρώσεωναρθρώσεων

ΠυρετόςΠυρετός, , 
αδυναμίααδυναμία καικαι
καταστροφήκαταστροφή
τωντων νεύρωννεύρων

DNADNA, , νευρικάνευρικά
κύτταρακύτταρα καικαι
κύτταρακύτταρα τουτου
αίματοςαίματος



Υποθέσεις που ερμηνεύσουν την εμφάνιση
αυτοάνοσων νοσημάτων

1. Ένας ιός μπορεί να «δανειστεί» πρωτεΐνες του κυττάρου -
ξενιστή και να τις ενσωματώσει στο έλυτρό του. Το
ανοσοβιολογικό σύστημα θεωρεί τις πρωτεΐνες αυτές ξένες και
στρέφεται εναντίον του ιού, αλλά και εναντίον όσων κυττάρων τις
φέρουν, δηλαδή των κυττάρων του ίδιου του οργανισμού

2. Τα Τ-λεμφοκύτταρα δεν έχουν «μάθει» να ξεχωρίζουν
ορισμένα συστατικά των κυττάρων του ίδιου του οργανισμού
από συστατικά ξένων κυττάρων, με αποτέλεσμα να επιτίθενται και
στα κύτταρα του οργανισμού. Για παράδειγμα, συστατικά των
κυττάρων των βαλβίδων της καρδιάς μοιάζουν με συστατικά
ορισμένων βακτηρίων που δρουν ως αντιγόνα. Μετά από μια πιθανή
μόλυνση από ένα τέτοιο βακτήριο τα αντισώματα που παράγονται
στρέφονται και εναντίον κυττάρων του οργανισμού.



3.Μεταβάλλεται κάποιο συστατικό στα κύτταρα
του οργανισμού ή εμφανίζεται ένα νέο, με
αποτέλεσμα αυτά να αναγνωρίζονται σαν ξένα και να
ενεργοποιούν το ανοσοβιολογικό σύστημα.

4.Συστατικά κυττάρων του οργανισμού που
ανήκουν σε ιστούς οι οποίοι δεν αιματώνονται
έντονα αναγνωρίζονται σαν ξένα (π.χ. η περίπτωση
ανάπτυξης καταρράκτη).



ΤιΤι ονομάζεταιονομάζεται αλλεργίααλλεργία

ΗΗ ενεργοποίησηενεργοποίηση τουτου ανοσοβιολογικούανοσοβιολογικού
συστήματοςσυστήματος τουτου οργανισμούοργανισμού απόαπό
παράγοντεςπαράγοντες , , οιοι οποίοιοποίοι δενδεν είναιείναι
παθογόνοιπαθογόνοι ήή γενικώςγενικώς επικίνδυνοιεπικίνδυνοι γιαγια
τηντην υγείαυγεία όπωςόπως γιαγια παράδειγμαπαράδειγμα κόκκοικόκκοι
γύρηςγύρης, , συστατικάσυστατικά σταστα τρόφιματρόφιμα. . 
φάρμακαφάρμακα, , κκ..αα



ΑλλεργιογόναΑλλεργιογόνα:: ΟιΟι παράγοντεςπαράγοντες πουπου
προκαλούνπροκαλούν τηντην αλλεργίααλλεργία . . 
ΓιαΓια τιςτις αλλεργικέςαλλεργικές αντιδράσειςαντιδράσεις ευθύνονταιευθύνονται
ουσίεςουσίες όπωςόπως ηη ισταμίνηισταμίνη
ΔράσηΔράση ισταμίνηςισταμίνης: : προκαλείπροκαλεί αύξησηαύξηση τηςτης
διαπερατότηταςδιαπερατότητας τωντων αγγείωναγγείων, , προκαλείπροκαλεί
σύσπασησύσπαση τωντων λείωνλείων μυϊκώνμυϊκών ινώνινών, , διεγείρειδιεγείρει
τηντην εκκριτικήεκκριτική δραστηριότηταδραστηριότητα τωντων
βλεννογόνωνβλεννογόνων αδένωναδένων..

ΤιΤι είναιείναι τατα αλλεργιογόνααλλεργιογόνα; ; ΤιΤι είναιείναι ηη ισταμίνηισταμίνη;;



ΠοιαΠοια τατα συμπτώματασυμπτώματα τηςτης αλλεργικήςαλλεργικής αντίδρασηςαντίδρασης;;

ΤαΤα συμπτώματασυμπτώματα τηςτης αλλεργικήςαλλεργικής αντίδρασηςαντίδρασης
εξαρτώνταιεξαρτώνται απόαπό τοτο σημείοσημείο τουτου σώματοςσώματος όπουόπου
εκκρίνεταιεκκρίνεται ηη ισταμίνηισταμίνη: : όπωςόπως τοτο δέρμαδέρμα,, ηη
αναπνευστικήαναπνευστική οδόςοδός καικαι οο γαστρεντερικόςγαστρεντερικός
σωλήναςσωλήνας
ΟιΟι αλλεργίεςαλλεργίες έχουνέχουν συνήθωςσυνήθως ωςως αποτέλεσμααποτέλεσμα τηντην
εμφάνισηεμφάνιση άσθματοςάσθματος, , ναυτίαςναυτίας, , καταρροήςκαταρροής καικαι
διάρροιαςδιάρροιας,,
ΗΗ χρήσηχρήση αντιισταμινικώναντιισταμινικών φαρμάκωνφαρμάκων
ενδείκνυταιενδείκνυται γιαγια τηντην καταπολέμησηκαταπολέμηση τωντων
συμπτωμάτωνσυμπτωμάτων τηςτης αλλεργίαςαλλεργίας. . ΠροσοχήΠροσοχή:: δενδεν
θεραπεύουνθεραπεύουν αλλάαλλά περιορίζουνπεριορίζουν τατα συμπτώματασυμπτώματα
τωντων αλλεργικώναλλεργικών αντιδράσεωναντιδράσεων



ΠότεΠότε εκδηλώνεταιεκδηλώνεται ηη αλλεργικήαλλεργική αντίδρασηαντίδραση;;

ΓιαΓια νανα εκδηλωθείεκδηλωθεί μιαμια αλλεργικήαλλεργική
αντίδρασηαντίδραση πρέπειπρέπει νανα γίνειγίνει ηη
ευαισθητοποίησηευαισθητοποίηση τουτου ξενιστήξενιστή σεσε κάποιοκάποιο
αλλεργιογόνοαλλεργιογόνο καικαι ηη επανέκθεσήεπανέκθεσή τουτου μετάμετά
απόαπό κάποιοκάποιο χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα σεσε αυτόαυτό



ΤιΤι είναιείναι μεταμόσχευσημεταμόσχευση--απόρριψηαπόρριψη μεταμοσχεύσεωνμεταμοσχεύσεων;;

ΑντιγόναΑντιγόνα ιστοσυμβατότηταςιστοσυμβατότητας: : πρωτεΐνεςπρωτεΐνες πουπου φυσιολογικάφυσιολογικά
υπάρχουνυπάρχουν στηνστην επιφάνειαεπιφάνεια ορισμένηςορισμένης κατηγορίαςκατηγορίας
κυττάρωνκυττάρων ((ππ..χχ. . τωντων μακροφάγωνμακροφάγων), ), οιοι οποίεςοποίες είναιείναι
χαρακτηριστικόςχαρακτηριστικός καικαι μοναδικόςμοναδικός γιαγια κάθεκάθε άτομοάτομο

ΡόλοςΡόλος αντιγόνωναντιγόνων ιστοσυμβατότηταςιστοσυμβατότητας::
ΣυμμετέχουνΣυμμετέχουν στηνστην ενεργοποίησηενεργοποίηση τωντων μηχανισμώνμηχανισμών τηςτης
ειδικήςειδικής άμυναςάμυνας ((ενεργοποίησηενεργοποίηση ΤΤ-- λεμφοκυττάρωνλεμφοκυττάρων απόαπό
τατα μακροφάγαμακροφάγα κύτταρακύτταρα))
παίζουνπαίζουν καθοριστικόκαθοριστικό ρόλορόλο στηνστην απόρριψηαπόρριψη ιστώνιστών ήή
οργάνωνοργάνων στιςστις μεταμοσχεύσειςμεταμοσχεύσεις

ΣεΣε ορισμένεςορισμένες παθολογικέςπαθολογικές καταστάσειςκαταστάσεις κρίνεταικρίνεται απαραίτητηαπαραίτητη ηη
μεταμόσχευσημεταμόσχευση ιστώνιστών ήή οργάνωνοργάνων γιαγια τηντην επιβίωσηεπιβίωση ενόςενός
ατόμουατόμου. . ΩστόσοΩστόσο, , στηνστην περίπτωσηπερίπτωση πουπου τατα αντιγόνααντιγόνα
ιστοσυμβατότηταςιστοσυμβατότητας τωντων μοσχευμάτωνμοσχευμάτων ((ιστώνιστών ήή οργάνωνοργάνων) ) 
τουτου δότηδότη παρουσιάζουνπαρουσιάζουν σημαντικέςσημαντικές διαφορέςδιαφορές μεμε αυτάαυτά τουτου
δέκτηδέκτη, , τότετότε ενεργοποιείταιενεργοποιείται τοτο ανοσοβιολογικόανοσοβιολογικό σύστημασύστημα
τουτου δέκτηδέκτη ((κυτταροτοξικάκυτταροτοξικά ΤΤ--λεμφοκύτταραλεμφοκύτταρα)) καικαι
απορρίπτεταιαπορρίπτεται τοτο μόσχευμαμόσχευμα..



ΗΗ αποφυγήαποφυγή απόρριψηςαπόρριψης τουτου μοσχεύματοςμοσχεύματος
επιτυγχάνεταιεπιτυγχάνεται::
ΜεΜε επιλογήεπιλογή τουτου κατάλληλουκατάλληλου δότηδότη, , αυτούαυτού
δηλαδήδηλαδή πουπου έχειέχει τατα ίδιαίδια αντιγόνααντιγόνα
ιστοσυμβατότηταςιστοσυμβατότητας μεμε τοτο δέκτηδέκτη
ΜεΜε τηντην χορήγησηχορήγηση στονστον δέκτηδέκτη φαρμάκωνφαρμάκων
πουπου καταστέλλουνκαταστέλλουν τητη λειτουργίαλειτουργία τουτου
ανοσοβιολογικούανοσοβιολογικού συστήματοςσυστήματος. . ΛόγωΛόγω
όμωςόμως τηςτης ανοσοκαταστολήςανοσοκαταστολής οο δέκτηςδέκτης τουτου
μοσχεύματοςμοσχεύματος γίνεταιγίνεται ευάλωτοςευάλωτος στηστη
δράσηδράση μικροοργανισμώνμικροοργανισμών, , μεμε συνέπειασυνέπεια τηντην
εμφάνισηεμφάνιση ασθενειώνασθενειών..
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