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Μηχανισμοί άμυνας Μηχανισμοί άμυνας 
του ανθρώπινου του ανθρώπινου 

οργανισμού Βασικές οργανισμού Βασικές 
αρχές ανοσίας.αρχές ανοσίας.
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Δέρμα 
 Ομοιοστατικός μηχανισμός ρύθμισης της 

θερμοκρασίας
 Αμυντικός μηχανισμός μη ειδικής άμυνας

 1. Κεράτινη στιβάδα νεκρών κυττάρων

 2. Ιδρωτοποιοί αδένες ( Γαλακτικό οξύ , Λυσοζύμη )

 3. Σμηγματογόνοι αδένες ( Λιπαρές ουσίες )

 4. Μη παθογόνοι μικροοργανισμοί
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ΦαγοκυττάρωσηΦαγοκυττάρωση
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ΦαγοκύτταραΦαγοκύτταρα
 ΕνεργοποιούνταιΕνεργοποιούνται μετά την εμφάνιση ενός  μετά την εμφάνιση ενός 

παθογόνου μικροοργανισμού παθογόνου μικροοργανισμού ..
 Αντιμικροβιακές ουσίες Αντιμικροβιακές ουσίες στο πλάσμα του αίματος στο πλάσμα του αίματος 

ενεργοποιούν την φαγοκυττάρωση.ενεργοποιούν την φαγοκυττάρωση.
 Χημικές ουσίες Χημικές ουσίες , που απελευθερώνονται είτε απο , που απελευθερώνονται είτε απο 

τα τραυματισμένα κύτταρα είτε απο τους τα τραυματισμένα κύτταρα είτε απο τους 
μικροοργανισμούς προσελκύουν τα φαγοκύτταρα.μικροοργανισμούς προσελκύουν τα φαγοκύτταρα.
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ΦαγοκύτταραΦαγοκύτταρα
 Ο Ο πυρετός πυρετός ενισχύει τη δράση των φαγοκυττάρων.ενισχύει τη δράση των φαγοκυττάρων.
 Η Η σύνδεση αντιγόνου αντισώματοςσύνδεση αντιγόνου αντισώματος έχει ως αποτέλεσμα  έχει ως αποτέλεσμα 

την αναγνώριση του μικροοργανισμού απο τα την αναγνώριση του μικροοργανισμού απο τα μακροφάγαμακροφάγα  
με σκοπό την ολοκληρωτική καταστροφή .με σκοπό την ολοκληρωτική καταστροφή .
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Φλεγμονώδης αντίδρασηΦλεγμονώδης αντίδραση
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Τι θα συμβεί στο δέρμα μας εαν τραυματιστεί και κάποιοι 
παθογόνοι μικροοργανισμοί καταφέρουν να εισβάλλουν στον 

οργανισμό μας απο το τραύμα ;



ΧΑΝΙΑ 2010-2011 gmavromat@gmail.com

                          1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας
β. Μηχανισμοί που αντιμετωπίζουν τους  μικροοργανισμούς  μετά την είσοδο     β. Μηχανισμοί που αντιμετωπίζουν τους  μικροοργανισμούς  μετά την είσοδο     
   τους στον ανθρώπινο οργανισμό .   τους στον ανθρώπινο οργανισμό .

Αμέσως η περιοχή του Αμέσως η περιοχή του 
τραύματος :τραύματος :

 ΚοκκινίζειΚοκκινίζει
 ΠρήζεταιΠρήζεται
 Αισθανόμαστε πόνοΑισθανόμαστε πόνο
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Ο  Ο  πόνοςπόνος οφείλεται : οφείλεται :
 Στον Στον τραυματισμό τραυματισμό των απολήξεων των νευρικών των απολήξεων των νευρικών 

κυττάρων.κυττάρων.
 Στη δράση  σε αυτά Στη δράση  σε αυτά τοξινώντοξινών που απελευθερώνονται  που απελευθερώνονται 

απο τους μικροοργανισμούς.απο τους μικροοργανισμούς.
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Η περιοχή Η περιοχή κοκκινίζει κοκκινίζει λόγω :λόγω :
 Της Της διαστολήςδιαστολής των αιμοφόρων αγγείων στην  των αιμοφόρων αγγείων στην 

περιοχή του τραύματος , με αποτέλεσμα να περιοχή του τραύματος , με αποτέλεσμα να 
συγκεντρώνεται συγκεντρώνεται περισσότερο αίμαπερισσότερο αίμα και να  και να 
προκαλείται κοκκίνισμαπροκαλείται κοκκίνισμα



ΧΑΝΙΑ 2010-2011 gmavromat@gmail.com

                          1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας
β. Μηχανισμοί που αντιμετωπίζουν τους  μικροοργανισμούς   μετά την είσοδο τους β. Μηχανισμοί που αντιμετωπίζουν τους  μικροοργανισμούς   μετά την είσοδο τους 
   στον ανθρώπινο οργανισμό .   στον ανθρώπινο οργανισμό .

Το Το πρήξιμοπρήξιμο οφείλεται : οφείλεται :
 Στη Στη διαστολήδιαστολή των αγγείων που έχει ως  των αγγείων που έχει ως 

αποτέλεσμα το αποτέλεσμα το πλάσμα του αίματος πλάσμα του αίματος να διαχέεται να διαχέεται 
στους γύρω ιστούς προκαλώντας στους γύρω ιστούς προκαλώντας τοπικό οίδηματοπικό οίδημα..
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Πως σταματάει η αιμορραγία στη Πως σταματάει η αιμορραγία στη 
τραυματισμένη περιοχή ;τραυματισμένη περιοχή ;

 Το Το αίμααίμα στη περιοχή του τραύματος θα  στη περιοχή του τραύματος θα πήξειπήξει  
σύντομα με τη δημιουργία ενός πλέγματος σύντομα με τη δημιουργία ενός πλέγματος 
πρωτεινικής σύστασης , το οποίο ονομάζεται πρωτεινικής σύστασης , το οποίο ονομάζεται 
ινώδεςινώδες. . 

 Ο σχηματισμός του ινώδους σταματάει την Ο σχηματισμός του ινώδους σταματάει την 
αιμορραγία και εμποδίζει την είσοδο άλλων αιμορραγία και εμποδίζει την είσοδο άλλων 
μικροοργανισμών.μικροοργανισμών.



ΧΑΝΙΑ 2010-2011 gmavromat@gmail.com

                            1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας
β. Μηχανισμοί που αντιμετωπίζουν τους  μικροοργανισμούς      μετά την είσοδο β. Μηχανισμοί που αντιμετωπίζουν τους  μικροοργανισμούς      μετά την είσοδο 
τους στον ανθρώπινο οργανισμό .τους στον ανθρώπινο οργανισμό .

Πως σχηματίζεται πύο στην περιοχή Πως σχηματίζεται πύο στην περιοχή 
του τραύματος ;του τραύματος ;

 Με την κυκλοφορία του αίματος στο σημείο της Με την κυκλοφορία του αίματος στο σημείο της 
φλεγμονής φτάνουν φλεγμονής φτάνουν φαγοκύτταρα φαγοκύτταρα τα οποία τα οποία 
καταστρέφουν καταστρέφουν τους παθογόνους μικροοργανισμούςτους παθογόνους μικροοργανισμούς

Στο 'πεδίο της μάχης' υπάρχουν απώλειες. Στο 'πεδίο της μάχης' υπάρχουν απώλειες. 
Νεκρά φαγοκύτταραΝεκρά φαγοκύτταρα και  και νεκροί μικροοργανισμοίνεκροί μικροοργανισμοί  
σχηματίζουν ένα παχύρευστο κιτρινωπό υγρό , το σχηματίζουν ένα παχύρευστο κιτρινωπό υγρό , το 
πύονπύον..
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ΠυρετόςΠυρετός
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Ουσίες με αντιμικροβιακή δράσηΟυσίες με αντιμικροβιακή δράση
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ΑντιγόναΑντιγόνα
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Τι είδους ανοσία θα αποκτήσουν ;                                      
Ποιος θα την αποκτήσει γρηγορότερα ;                             
Σε ποιον θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια ;                    
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Στη περίπτωση που το αντιγόνο 
είναι κυτταρικός μικροργανισμός 
για παράδειγμα  βακτήριο        
δεν ενεργοποιούνται                 
τα  Τ-κυτταροτοξικά !!
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Τι μπορεί να έχει ενεργοποιήσει την ανοσοβιολογική απόκριση στην 
παραπάνω εικόνα ;

Ποια στάδια παρουσιάζονται ;
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Κατά την πρωτογενή ανοσοβιολογική 
απόκριση επειδή χρειάζεται χρόνος 
για να ξεκινήσει η παραγωγή 
αντισωμάτων εαν ο παθογόνος 
μικροοργανισμός είναι ζωντανός θα 
εμφανιστούν τα συμπτώματα της 
ασθένειας.                                     
( στο εμβόλιο δεν θα  αρρωστήσουμε !!)

Κατά την δευτερογενή ανοσοβιολογική 
απόκριση που αμέσως ξεκινάει η 
παραγωγή των αντισωμάτων δεν θα 
εμφανιστούν τα συμπτώματα !!!!
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Ο HIV μολύνει τα 

Τ- βοηθητικά 

Τ- κυτταροτοξικά 

και 

Νευρικά κύτταρα 



ΧΑΝΙΑ 2010-2011 gmavromat@gmail.com

1.3.3 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας - Ανοσία1.3.3 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας - Ανοσία



ΧΑΝΙΑ 2010-2011 gmavromat@gmail.com

1.3.3 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας - Ανοσία1.3.3 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας - Ανοσία



ΧΑΝΙΑ 2010-2011 gmavromat@gmail.com

1.3.3 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας - Ανοσία1.3.3 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας - Ανοσία


	Διαφάνεια 1
	Διαφάνεια 2
	Διαφάνεια 3
	Διαφάνεια 4
	Διαφάνεια 5
	Διαφάνεια 6
	Διαφάνεια 7
	Διαφάνεια 8
	Διαφάνεια 9
	Διαφάνεια 10
	Διαφάνεια 11
	Διαφάνεια 12
	Διαφάνεια 13
	Διαφάνεια 14
	Διαφάνεια 15
	Διαφάνεια 16
	Διαφάνεια 17
	Διαφάνεια 18
	Διαφάνεια 19
	Διαφάνεια 20
	Διαφάνεια 21
	Διαφάνεια 22
	Διαφάνεια 23
	Διαφάνεια 24
	Διαφάνεια 25
	Διαφάνεια 26
	Διαφάνεια 27
	Διαφάνεια 28
	Διαφάνεια 29
	Διαφάνεια 30
	Διαφάνεια 31
	Διαφάνεια 32
	Διαφάνεια 33
	Διαφάνεια 34
	Διαφάνεια 35
	Διαφάνεια 36
	Διαφάνεια 37
	Διαφάνεια 38
	Διαφάνεια 39
	Διαφάνεια 40
	Διαφάνεια 41
	Διαφάνεια 42
	Διαφάνεια 43
	Διαφάνεια 44
	Διαφάνεια 45
	Διαφάνεια 46
	Διαφάνεια 47
	Διαφάνεια 48
	Διαφάνεια 49
	Διαφάνεια 50
	Διαφάνεια 51
	Διαφάνεια 52
	Διαφάνεια 53
	Διαφάνεια 54
	Διαφάνεια 55
	Διαφάνεια 56
	Διαφάνεια 57
	Διαφάνεια 58
	Διαφάνεια 59
	Διαφάνεια 60
	Διαφάνεια 61
	Διαφάνεια 62
	Διαφάνεια 63
	Διαφάνεια 64
	Διαφάνεια 65
	Διαφάνεια 66
	Διαφάνεια 67
	Διαφάνεια 68
	Διαφάνεια 69
	Διαφάνεια 70
	Διαφάνεια 71
	Διαφάνεια 72
	Διαφάνεια 73
	Διαφάνεια 74
	Διαφάνεια 75
	Διαφάνεια 76
	Διαφάνεια 77

