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ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ

Ø Το αίµα έχει όγκο περίπου 5 λίτρα.

ΑΙΜΑ

ΠΛΑΣΜΑ 55%

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Νερό
Διαλυµένες πρωτεΐνες
Ορµόνες
Άλατα
Θρεπτικές ουσίες

ΕΜΜΟΡΦΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 45%

Ερυθρά
αιµοσφαίρια

Αιµοπετάλια

Λευκά αιµοσφαίρια

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Μεταφορά του οξυγόνου
Μεταφορά του διοξειδίου του άνθρακα
Μεταφορά των θρεπτικών ουσιών
Μεταφορά των άχρηστων προϊόντων του µεταβολισµού
Χρησιµεύει στην άµυνα του οργανισµού ( µε τα λευκά αιµοσφαίρια και τα
αντισώµατα)
Ø Χρησιµεύει στην αιµόσταση (µε τα αιµοπετάλια)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

ΑΝΟΣΙΑ – ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΑΝΟΣΙΑ : Είναι η ικανότητα του οργανισµού να προστατεύεται από τη δράση των µικροβίων και
των τοξικών προϊόντων τους.

Φυσική ανοσία

Η ανοσία
διακρίνεται
σε:
Επίκτητη ανοσία

ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ

Είναι οι αµυντικοί µηχανισµοί του οργανισµού , οι οποίοι λειτουργούν σε όλες τις περιπτώσεις
χωρίς να είναι ειδικοί για κάποιο συγκεκριµένο µικροοργανισµό. Αυτοί είναι:
Ø
Ø
Ø
Ø

Το δέρµα ( που περιβάλει το σώµα) και οι βλεννογόνοι
Η φαγοκυττάρωση
Η παραγωγή αντιµικροβιακών ουσιών ( λυσοζύµη, συµπλήρωµα )
Η έκκριση γαστρικού υγρού στο στοµάχι , το οποίο καταστρέφει τα µικρόβια

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΝΟΣΙΑ
Είναι το ειδικό σύστηµα παραγωγής αντισωµάτων και ευαισθητοποιηµένων
λεµφοκυττάρων και είναι ειδική για κάθε µικροοργανισµό. Διακρίνεται σε :
1) Ενεργητική , κατά την οποία ο οργανισµός αναπτύσσει αντισώµατα ή
ενεργοποιηµένα λεµφοκύτταρα σαν απάντηση στην εισβολή των µικροβίων
1) Παθητική , κατά την οποία γίνεται χορήγηση έτοιµων αντισωµάτων ( ορός) ή
ευαισθητοποιηµένων λεµφοκυττάρων στον οργανισµό
Η επίκτητη ανοσία διακρίνεται σε :
1) Χυµική , είναι υπεύθυνα τα Β-λεµφοκύτταρα
1) Κυτταρική , είναι υπεύθυνα τα Τ-λεµφοκύτταρα , τα οποία έχουν περάσει από το
θύµο αδένα σε προγενέστερα στάδια της ωρίµανσής τους

ΧΥΜΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ

Ø Είναι υπεύθυνα τα Β-λεµφοκύτταρα , που δεν εξαρτώνται από το θύµο αδένα και τα
οποία παράγουν τα πλασµατοκύτταρα
Ø Αυτά παράγουν τα αντισώµατα ή ανοσοσφαιρίνες
Ø Κάθε πλασµατοκύτταρο παράγει ένα µόνο είδος αντισώµατος
Ø Κάθε αντίσωµα που παράγεται είναι ειδικό για κάθε ξένη ουσία που µπαίνει στον
οργανισµό ( αντιγόνο )
Ø Με την είσοδο ενός αντιγόνου στον οργανισµό ενεργοποιούνται ειδικά για αυτό το
αντιγόνο Β-λεµφοκύτταρα , τα οποία µε κατάλληλες διεργασίες διαφοροποιούνται σε
ώριµα πλασµατοκύτταρα
Ø Τα πλασµατοκύτταρα παράγουν αντισώµατα µε γρήγορο ρυθµό, τα οποία εκκρίνονται
στη λέµφο και από εκεί µεταφέρονται στο αίµα

ΑΝΤΙΓΟΝΑ

Τα αντιγόνα είναι ουσίες που όταν µπουν στον οργανισµό προκαλούν είτε τη δηµιουργία
αντισώµατος , είτε την ενεργοποίηση λεµφοκυττάρων ειδικών για αυτή την ουσία.
Για να είναι µία ουσία αντιγονική θα πρέπει:
1) Να έχει µεγάλο µοριακό βάρος ( πάνω από 8000 )
2) Να είναι πρωτεΐνη ή πολυσακχαρίτης
3) Να έχει χηµικές οµάδες στο µόριό της , που δεν υπάρχουν σε ουσίες του οργανισµού

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
q Τα αντισώµατα είναι πρωτεΐνες ( γ-σφαιρίνες ) του αίµατος , που
παράγονται από τα Β-λεµφοκύτταρα µετά την είσοδο αντιγόνου στον
οργανισµό
q Έχουν µοριακό βάρος 150000 – 200000
q Τα αντισώµατα αποτελούνται από 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες , 2 βαριές
και 2 ελαφριές
q Ανάλογα µε τον τύπο βαριών αλυσίδων διακρίνονται σε 5 οµάδες.
Αυτές είναι : Ø IgA
Ø IgM
Ø IgD
Ø IgE
Ø IgG

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
q Όταν ένα αντιγόνο µπει πρώτη φορά στον οργανισµό , τα αντίστοιχα
αντισώµατα δεν παράγονται αµέσως , αλλά µετά από 4-15 ηµέρες
q Τότε εµφανίζονται : a) Ειδικά αντισώµατα
b) Μνηµονικά κύτταρα ( Β-λεµφοκύτταρα ) που
διατηρούν για πολλά χρόνια στη µνήµη τους
το είδος του αντιγόνου , µε το οποίο ήρθαν σε
επαφή

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
q Είναι η απάντηση του οργανισµού στην νέα είσοδο ενός αντιγόνου που
είχε εισέλθει στον οργανισµό κατά το παρελθόν
q Σ ΄αυτήν καθοριστικό ρόλο παίζουν τα µνηµονικά κύτταρα που
κυκλοφορούν στο αίµα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
1) Αρχίζει αµέσως µετά την εκ νέου είσοδο του αντιγόνου
2) Είναι πολύ ισχυρότερη από την πρωτογενή
3) Παράγονται αντισώµατα για πολλούς µήνες και όχι για
λίγες εβδοµάδες

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
Ø Ο εµβολιασµός βασίζεται στην ύπαρξη µνηµονικών κυττάρων και στη δευτερογενή
απάντηση του οργανισµού
Ø Γίνεται µε σκοπό την πρόκληση επίκτητης ανοσίας για ορισµένες νόσους χωρίς να
έχει προσβληθεί ο οργανισµός από αυτές
Ø Οι ουσίες που εισάγονται στον οργανισµό για να προκληθεί ανοσία , ονοµάζονται
εµβόλια
Ø Οι ιδιότητες που πρέπει να έχουν οι ουσίες αυτές είναι :
1. Να είναι ισχυρά αντιγόνα
2. Να µην βλάπτουν τον οργανισµό

ΟΜΑΔΕΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Ανάλογα µε τις ουσίες που εισάγονται υπάρχουν 3 οµάδες εµβολίων :
q Χορήγηση νεκρών µικροοργανισµών. Αυτοί δεν
προκαλούν νόσο , αλλά διατηρούν τα χηµικά τους
συστατικά ( αντιγόνα )
q Χορήγηση τοξινών µικροβίων. Αυτές µετά από
κατάλληλη χηµική επεξεργασία χάνουν την τοξική τους
δράση ( γίνονται αβλαβείς για τον οργανισµό ) αλλά
διατηρούν την αντιγονική τους ιδιότητα
q Χορήγηση εξασθενηµένων ζωντανών
µικροοργανισµών. Αυτοί δεν είναι τοξικοί , διατηρούν
όµως την αντιγονικότητά τους

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ

Ø Παθητική ανοσία ονοµάζεται η ανοσία που αποκτά ο οργανισµός µε την
χορήγηση έτοιµων αντισωµάτων.
Ø Διαρκεί 2-3 εβδοµάδες περίπου.
Ø Ενεργοποιείται αµέσως µετά την χορήγηση των αντισωµάτων.
Ø Διακρίνεται σε τεχνητή και σε φυσική.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ
Ø Τα έτοιµα αντισώµατα χορηγούνται µε τη µορφή ορού, ο οποίος ονοµάζεται άνοσος ορός.
Ø Οι άνοσοι οροί χρησιµοποιούνται για την πρόληψη ασθενειών όπως ο τέτανος , η αεριογόνος
γάγγραινα και άλλες, καθώς και για θεραπευτικούς σκοπούς.
Ø Η παρασκευή των άνοσων ορών γίνεται από τον ορό αίµατος των ασθενών, που αρρώστησαν
από µια συγκεκριµένη νόσο ή είναι στο στάδιο ανάρρωσης και έχουν στο αίµα τους τα
αντίστοιχα αντισώµατα.
Ø Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ορός υγιών ανθρώπων µετά από τον εµβολιασµό τους.
Ø Υπεράνοσος ορός ονοµάζεται ο ορός που παρασκευάζεται από µίγµα ορών αίµατος ασθενών
µε µεγάλη περιεκτικότητα σε αντισώµατα για συγκεκριµένο νόσηµα.
Ø Μια άλλη µέθοδος παρασκευής ορών είναι η ενεργητική ανοσοποίηση κάποιου πειραµατόζωου
π.χ. αλόγου.
Ø Με τη µέθοδο αυτή παρασκευάζεται ο αντιτετανικός ορός.
Ø Χορηγείται στο πειραµατόζωο το µικρόβιο ή η τοξίνη του.
Ø Τα αντισώµατα που θα δηµιουργηθούν τα παίρνουµε έπειτα από αφαίµαξη από τον ορό του
πειραµατόζωου.

ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ

Ø Στο έµβρυο µεταδίδονται αντισώµατα από την µητέρα του µέσω της
κυκλοφορίας του πλακούντα.
Ø Αντισώµατα από την µητέρα στο παιδί µεταφέρονται και κατά τον θηλασµό
τις πρώτες µέρες της ζωής του ( πρωτόγαλα ) αλλά και έπειτα από το γάλα
της µητέρας.
Ø Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το βρέφος από διάφορες λοιµώξεις τους
πρώτους µήνες της ζωής του.
Ø Η επίκτητη ενεργητική ανοσία αρχίζει από τον 4ο-6ο µήνα της ζωής.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Ø Οι οµάδες αίµατος είναι σύστηµα αντιγόνων τα οποία βρίσκονται στην
επιφάνεια των ερυθρών αιµοσφαιρίων και κληρονοµούνται το ένα σύστηµα
ανεξάρτητα από το άλλο.
Ø Τα σπουδαιότερα από αυτά είναι το σύστηµα της ΑΒΟ και το σύστηµα
RHESUS.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΟ
Ø Τα αντιγόνα που βρίσκονται πάνω στα ερυθρά αιµοσφαίρια ονοµάζονται συγκολλητινογόνα
και είναι δύο : Α και Β.
Ø Αντίστοιχα µε τα συγκολλητινογόνα των ερυθρών υπάρχουν και οι συγκολλητίνες αντί-Α και
αντί-Β στο πλάσµα.
Ø Οι συγκολλητίνες είναι αντισώµατα τα οποία συγκολλούν τα ερυθρά που έχουν στην
επιφάνειά τους το αντίστοιχο αντιγόνο.
Ø Φυσιολογικά στο ίδιο άτοµο δεν µπορεί να βρίσκεται η αντίστοιχη συγκολλητίνη µε το
συγκολλητινογόνο των ερυθρών του.
Ø Όταν ένα άτοµο έχει στα ερυθρά του το αντιγόνο Α , τότε στον ορό του αίµατός του θα έχει
την συγκολλητίνη αντί-Β.
Ø Όταν έχει στα ερυθρά του το αντιγόνο Β, τότε θα έχει στον ορό του το αντίσωµα αντί-Α.
Ø Στην περίπτωση που έχει στα ερυθρά του και τα δύο αντιγόνα Α και Β . Τότε δεν θα έχει στον
ορό του αίµατός του καµία συγκολλητίνη.
Ø Σε περίπτωση που δεν έχει κανένα από τα δύο αντιγόνα, τότε στον ορό του αίµατός του έχει
και τη αντί-Α και την αντί-Β συγκολλητίνη.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΒΟ
q Στηρίζεται στην ιδιότητα των ερυθρών να συγκολλούνται όταν έρχονται σε επαφή µε τις
αντίστοιχες συγκολλητίνες.
q Φέρονται σε επαφή πάνω σε αντικειµενοφόρο πλάκα ή µέσα σε δοκιµαστικούς σωλήνες, το
αίµα του ατόµου που εξετάζεται, διαδοχικά µε ορό αντί-Α και µε ορό αντί-Β.
q Αν συγκολληθούν τα ερυθρά , όταν έρθουν σε επαφή µε τον ορό αντί-Α , ενώ καµία
συγκόλληση δεν γίνεται µε τον ορό αντί-Β , τότε το αίµα ανήκει στην οµάδα Α.
q Εάν γίνει συγκόλληση των ερυθρών µε τον ορό αντί-Β , ενώ δεν γίνει συγκόλληση µε τον ορό
αντί-Α , τότε το αίµα ανήκει στην οµάδα Β.
q Αν δεν παρατηρηθεί καµία συγκόλληση , τότε το αίµα ανήκει στην οµάδα Ο.
q Αν παρατηρηθεί συγκόλληση και µε τους δύο αντιορούς , τότε το αίµα ανήκει στην οµάδα ΑΒ.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RHESUS
o Τα ερυθρά αιµοσφαίρια εκτός από τα αντιγόνα Α και Β έχουν και άλλα αντιγόνα στην
επιφάνειά τους όπως τον παράγοντα Rhesus.
o Ο χαρακτηρισµός ενός ατόµου ως Rhesus θετικό ή αρνητικό στηρίζεται στην ανεύρεση
αυτού του παράγοντα στα ερυθροκύτταρα του ατόµου.
o Για το σκοπό αυτό στα ερυθρά του εξεταζόµενου ατόµου αναµειγνύεται µία σταγόνα
ορού που περιέχει αντί-Rh αντισώµατα.
o Εάν τα ερυθρά συγκολληθούν , αυτό σηµαίνει πως αυτά έχουν τον παράγοντα Rh και το
άτοµο χαρακτηρίζεται Rh θετικό.
o Το 85% των ατόµων της λευκής φυλής είναι Rh θετικά.
o Φυσιολογικά ούτε στα Rh αρνητικά άτοµα δεν υπάρχουν αντί-Rh συγκολλητίνες.
o Αυτές δηµιουργούνται µόνο εάν ευαισθητοποιηθούν τα άτοµα αυτά µε την εισαγωγή
στον οργανισµό τους Rh θετικών ερυθρών.
o Αυτό µπορεί να συµβεί από µεταγγίσεις µε Rh+ αίµα ή σε κύηση Rh+ εµβρύου από Rhµητέρα.
o Οι αντί-Rh συγκολλητίνες διατηρούνται 1-2 χρόνια και µετά εξαφανίζονται, τα άτοµα
όµως είναι πλέον ευαισθητοποιηµένα.
o Αυτό σηµαίνει πως αν εισαχθούν Rh+ ερυθροκύτταρα στον οργανισµό τους θα
σχηµατισθούν ταχύτατα αντί-Rh αντισώµατα.

Η ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ
v Στην κύηση Rh+ εµβρύου από µητέρα Rh-, ο παράγοντας Rh µεταφέρεται µέσω της
κυκλοφορίας από το έµβρυο στο αίµα της µητέρας και την ευαισθητοποιεί.
v Σε δεύτερη κύηση Rh+ εµβρύου τα αντισώµατα αντί-Rh της µητέρας, τα οποία προήλθαν από
την ευαισθητοποίησή της από την πρώτη κύηση, περνούνε µέσω του πλακούντα στο αίµα του
εµβρύου.
v Αυτά προκαλούν προοδευτική συγκόλληση και αιµόλυση των ερυθρών αιµοσφαιρίων του
εµβρύου.
v Όσα έµβρυα επιζήσουν εµφανίζουν µόνιµη διανοητική διαταραχή ή βλάβη σε κινητικές
περιοχές του εγκεφάλου εξαιτίας της χολερυθρίνης που απελευθερώνεται από την καταστροφή
των ερυθρών και καταστρέφει τα νευρικά κύτταρα ( πυρηνικός ίκτερος ).
v Η συνηθισµένη θεραπευτική αγωγή είναι η αντικατάσταση του αίµατος του νεογνού µε Rhαίµα.
v Αυτό γίνεται στις πρώτες εβδοµάδες της ζωής έως ότου τα αντί- Rh αντισώµατα
καταστραφούν και το βρέφος αναπτύξει τα δικά του Rh+ ερυθρά αιµοσφαίρια.

