
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 

• Ανοσία: η ικανότητα του οργανισµού να αντιδρά σε µια ξένη προς αυτόν  
ουσία παράγοντας εξειδικευµένα κύτταρα και κυτταρικά προϊόντα 
ώστε να την εξουδετερώσει. 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
1. Εξειδίκευση 
2. Μνήµη 
 

ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
 
 
 
 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ       ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ 
ΛΕΜΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ     ΛΕΜΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 
1. Θύµος αδένας      1. Λεµφαδένες  
2. Μυελός των οστών      2. Σπλήνας 
         3. Αµυγδαλές 
         4. Λεµφικός ιστός κατά  
             µήκος του  

    γαστρεντερικού σωλήνα 
 

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ 
 
 
 

Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ     Β-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ 
 
∆ιαφοροποιούνται και ωριµάζουν   ∆ιαφοροποιούνται και ωριµάζουν 
στον θύµο αδένα.       στον µυελό των οστών. 
 
∆ιακρίνονται σε      Συνθέτουν ειδικές πρωτεϊνες τις  
Α. βοηθητικά      ανοσοσφαιρίνες ή αντισώµατα. 
Ενεργοποιούνται από το αντιγόνο και ενεργοποιούν   Αναγνωρίζουν ένα συγκεκριµένο αντι-  
µε τη σειρά τους Β-λεµφοκύτταρα ή άλλα είδη   γόνο, συνδέονται µ΄ αυτό και διαιρούν- 
Τ-λεµφοκύτταρα.      ται παράγοντας: 
Β. κυτταροτοξικά      Α. πλασµατοκύτταρα 
Ενεργοποιούνται από τα βοηθητικά και καταστρέφουν Παράγουν και εκκρίνουν αντισώµατα σε  
καρκινικά κύτταρα ή κύτταρα που έχουν προσβληθεί  µεγάλες ποσότητες ίδια µ΄ αυτά που  
από ιό.        υπήρχαν στο Β-λεµφοκύτταρο. 
Γ. µνήµης       Β. µνήµης 
Παράγονται µετά την πρώτη έκθεση,    Ενεργοποιούνται µετά τη δεύτερη έκ-  
Ενεργοποιούνται µετά την δεύτερη έκθεση.   θεση του οργανισµού στο ίδιο αντι- 
∆. κατασταλτικά      αντιγόνο. 
Σταµατούν την ανοσοβιολογική απόκριση µετά την  
επιτυχή αντιµετώπιση του αντιγόνου. 



Μέχρι τώρα έχουµε δει: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
 
 
 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ     ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ  ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ 
Ενεργοποίηση κατά την 1η επαφή του  Ενεργοποίηση κατά την 2η επαφή του 
οργανισµού µε το αντιγόνο.   οργανισµού µε το ίδιο αντιγόνο. 
 
 
 
 
 
 

ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ 

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΑ 

Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ Β-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΦΙΛΑ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΑ 

ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΑ Β-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ 
ΜΝΗΜΗΣ 

ΜΑΚΡΟΦΑΓΑ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ 



 
ΣΤΑ∆ΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

 
 
ΣΤΑ∆ΙΟ 1ο  
Ενεργοποίηση των  
βοηθητικών 
Τ-λεµφοκυττάρων 

 
Ενεργοποίηση µακροφάγων 

 
 

Παρουσίαση αντιγόνου 
 
 

Ενεργοποίηση βοηθητικών Τ-λεµφοκυττάρων 
 

 
ΣΤΑ∆ΙΟ 2ο  
 
Α. ΧΥΜΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ 
Ενεργοποίηση των  
Β-λεµφοκυττάρων 
 
Β. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ 
Ενεργοποίηση  
κυτταροτοξικών 
Τ-λεµφοκυττάρων 

Α. ΧΥΜΙΚΗ  
    ΑΝΟΣΙΑ 
  

Τ-λεµφοκύτταρα 
 

∆ηµιουργία  
Τ-λεµφοκυττάρων 

µνήµης 

 
Ενεργοποίηση  

Β-λεµφοκυττάρων 
 
 

πλασµατο-            µνήµης 
κύτταρα 
 
 
Παραγωγή            ενεργοποίηση 
πολλών                σε 2η έκθεση 
αντισωµµάτων 
 
 
απελευθέρωση στο 
αίµα και στην λέµφο 
 
 
εξουδετέρωση 
αντιγόνου 

 

Β. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ       
    ΑΝΟΣΙΑ 
 

Τ-λεµφοκύτταρα 
 

∆ηµιουργία  
Τ-λεµφοκυττάρων 

µνήµης 

 
Ενεργοποίηση  
κυτταροτοξικών 
Τ-λεµφοκυττάρων 

 
∆ηµιουργία  

Τ-λεµφοκυττάρων 
µνήµης 

 
καταστροφή καρκινικών 
κυττάρρων ή κυττάρων  
µολυσµένων από ιό 
 

 
 

 

 
ΣΤΑ∆ΙΟ 3ο 
Τερµατισµός  
ανοσοβιολογικής  
απόκρισης. 
 

 
Επιτυχής αντιµετώπιση αντιγόνου 

 
 

Ενεργοποίηση  
Κατασταλτικών 
Τ-λεµφοκυττάρων 

 
τερµατισµός 

 
 



 
 

ΤΥΠΟΙ ΑΝΟΣΙΑΣ 
 
 
 
 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ      ΠΑΘΗΤΙΚΗ 
Τα αντισώµατα παράγονται από    Τα αντισώµατα παρέχονται 
τον ίδιο τον οργανισµό.     έτοιµα ενώ έχουν παραχθεί  
        από άλλο οργανισµό. 
 
Ενεργοποίηση µε: 
          
          
ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΡΟΠΟ   
Επαφή µε αντιγόνο  εµβόλιο     
που βρίσκεται στο  
περιβάλλον 
      ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ        ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΡΟΠΟ 

Από τη µητέρα µέσω     σε ενήλικους µε τη χο- 
του πλακούντα ή του     ρήγηση ορού 
γάλακτος 


