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Mirem-nos-ho! Aproximadament un de cada cent
mil nadons neix sense cap mena d’immunitat.
Aquesta malaltia es coneix amb un nom força llarg
i complicat: immunodeficiència combinada greu o
SCID. Els nens que neixen amb aquesta malaltia no
tenen cap de les proteccions contra els patògens
que tenen els nens sans.

Els patògens són els microbis com els bacteris,
els virus i els fongs que ens poden fer posar malalts.
Per aquesta raó els nadons que tenen SCID patei-
xen malalties infeccioses.

Saps què és el sistema immunitari?
Saps en quina part del cos es troba?
Que saps què fa?

Quan et trobes bé, no penses 
gaire en el sistema immunitari, ni en 
el que fa. Però què et sembla que et passaria si 
no en tinguessis?

Què fa el sistema immunitari?

Les bases del sistema immunitari

100.000

Immunodeficiència
combinada greu
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SSlDADA

VlH

Segur que ja has sentit parlar d’una malaltia
anomenada SIDA. La SIDA fa que el cos perdi la
immunitat i el deixa incapaç de defensar-se da-
vant de molts tipus de microbis.

La SIDA deixa fora de combat el sistema im-
munitari.

Ara ja et deus haver adonat que si haguessis nascut
sense cap immunitat o si el teu sistema immunitari ha-
gués parat de funcionar, estaries a la mercè de microbis
dels quals el teu cos et protegiria en una situació normal.
O sigui, que ja ho veus, potser sembla que el teu siste-
ma immunitari no fa gran cosa, però, de fet, et protegeix
nit i dia.

Hi ha tota mena de microbis
surant per l’aire.
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T’has preguntat mai per què no agafes la 
mateixa malaltia dos cops?

Quan els microbis t’entren al cos, tens el que es diu una infecció. Normal-
ment, quan tens una infecció, tens febre i diarrea. Tot i això, després de re-
posar uns quants dies, normalment, t’hauries de trobar més bé.

Has d’agrair al teu sistema immunitari aquesta recuperació. Però això no
és l’únic que fa per tu el sistema immunitari.

El teu sistema immunitari recorda tots
els patògens que t’han infectat, de ma-
nera que, si hi tornessis a entrar en con-
tacte, no et posaries malalt.

Estic segur que has sentit dir frases com:
«Jo ja he passat les galteres, o sigui que no
m’hauria de passar res», o «Aquest any ja he
passat la grip, o sigui que no la tornaré a aga-
far». El que la gent vol dir és que si un pato-
gen concret et fa posar malalt i et recuperes,
aleshores no tornaràs a agafar la mateixa ma-
laltia una altra vegada. 

Aquesta és una altra funció important del
sistema immunitari.

virus

infecció
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El mot vacuna deriva de la paraula vaca. Et deus preguntar
què tenen a veure les vacunes i les vaques. Bé, Edward Jenner
va descobrir la vacunació quan va demostrar que en injectar a
la gent el virus de la verola vacuna, els protegia d’una malaltia
mortal anomenada verola humana.

Memòria
immunitària

Els experts anomenen aquesta habilitat memòria
immunitària.

Tot i que la memòria immunitària evita que et po-
sis malalt amb el mateix tipus de patogen una altra
vegada, no et pot ajudar si t’infectes amb un pato-
gen nou. Amb cada nova infecció, el sistema immu-
nitari ha de començar de zero per recordar el pato-
gen que l’ha causat.

Cada dia tots nosaltres ens creuem amb milers de
microbis. Quan serem adults, el nostre sistema im-
munitari ja haurà tingut l’oportunitat de recordar-ne
una quantitat increïble. Les vacunes que reps de pe-
tit s’afegeixen al nombre de microbis que el teu cos
reconeix. Aquestes vacunes contenen patògens afe -
blits de manera que el cos s’hi torna immune sense
que t’hagis de posar malalt.
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Els nostres cossos estan fets d’unitats petitíssimes anomenades cèl·lules, tan
petites que no es poden veure a ull nu. A tot el cos hi ha una varietat de cèl·lules
increïble, i cada tipus realitza una funció determinada. El sistema immunitari
també està format per cèl·lules especialitzades. Aquestes cèl·lules s’anomenen
cèl·lules immunitàries.

Tenim la sang vermella perquè conté moltíssims glòbuls vermells
o eritròcits. Tot i això, també conté glòbuls blancs o leucòcits. I són
aquests glòbuls blancs els que funcionen com una part del sistema
immunitari.

Com que la sang 
circula per tot el cos, 
els glòbuls blancs també són presents 
a tot arreu. De manera que la resposta a la pregunta és que pots
trobar el sistema immunitari pertot arreu del cos. No obstant això,
hi ha llocs del cos on els glòbuls blancs estan més concentrats.
Aquests llocs són els ganglis limfàtics i la melsa. Són importants per-
què són els llocs des d’on el sistema immunitari entra en funciona-
ment quan tens una infecció. Més endavant ja t’explicarem amb més
detall què fan els ganglis limfàtics i la melsa.

En quina part del cos trobem el sistema
immunitari?
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Hem dit que els glòbuls blancs es poden tro-
bar arreu del cos i això comprèn aquelles parts
que entren en contacte amb el món exterior a
través del menjar o l’aire –és a dir, la boca, el
nas, els pulmons, l’estómac i els intestins. A la
pell també hi ha molts glòbuls blancs. És un lloc
clau on poden eliminar qualsevol microbi que
entra al cos.

Glòbul blanc = 
cèl·lula immunitària

Hola!
Ostres!

melsa
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Les diverses cèl·lules del sistema 
immunitari

Si et fas mal i et fas un tall a la pell, et poden entrar
microbis al cos a través de la ferida. Quan això pas-
sa, els neutròfils, un grup de glòbuls blancs que sem-
pre es troben presents a la sang, migren cap al lloc
de la ferida per destruir els microbis.

Un altre tipus de glòbul blanc
és el macròfag, que destrueix
els patògens men jant-se’ls di-
rectament. Troba  ràs macròfags
als pulmons, al fetge, a la pell, a
l’estómac i als intestins.

neutròfil

macròfag

Les cèl·lules immunitàries
són tan petites que cal un 
microscopi per veure-les.

Ara farem un cop d’ull a algunes de les cèl·lules que constitueixen el sistema immunita-
ri (recorda que aquestes cèl·lules són els glòbuls blancs presents a la sang).
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Les cèl·lules dendrítiques són un altre tipus important
de glòbuls blancs. Aquesta cèl·lula es diu així perquè té
braços que recorden les branques d’un arbre (dendron vol

dir «arbre» en grec). Quan els microbis entren al cos, són
les cèl·lules dendrítiques les que anuncien als limfòcits T

col·laboradors quin tipus de patogen ha entrat i quina és la
millor estratègia per eliminar-lo.

Ara ja sabem que els diversos tipus de glòbuls blancs es troben
concentrats en diferents zones del cos (melsa i ganglis limfàtics).

També sabem que si bé tots tenen funcions diferents, treballen plegats
per protegir el cos.

Un dels tipus de limfòcits que descobriries seria el limfò-
cit B o cèl·lula B. Els limfòcits B produeixen unes eines es-
pecials anomenades anticossos que s’uneixen al patogen i

ajuden el sistema immunitari a destruir-lo. També hi ha
altres limfòcits: els limfòcits T col·laboradors i els

limfòcits T citotòxics. Els limfòcits T col·laboradors
ajuden els limfòcits B a produir anticossos i aug-

menten la capacitat dels macròfags per atacar els
patògens. Els limfòcits T citotòxics són els limfòcits
més ferot ges de la família dels glòbuls blancs. Eli-
minen qualsevol cèl·lula que hagi estat infectada
per un virus.

Els limfòcits són un altre tipus de glòbuls blancs, i són els membres més pe-
tits de la família. Poden fer menys d’una centèsima de mil·límetre o 10 micres.
Si els miressis amb el microscopi, et semblarien tots iguals. Però si investi-
guessis una mica més, descobriries que n’hi ha de diferents tipus, cada un amb
una funció especialitzada.

En els humans, la lletra B del limfòcit B fa referència
a la paraula moll de l'os, en anglès «bone marrow»,
que és on es produeixen aquestes cèl·lules. També fa
referència a la bossa de Fabrici, que és on es generen
aquestes cèl·lules en els ocells. La lletra T del lim fòcit T
prové de la paraula timus, que és l’òrgan on es formen
aquestes cèl·lules.

limfòcit B

limfòcit T
col·laborador

cèl·lula
dendrítica

limfòcit T
citotòxic
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Tres maneres per destruir els patògens

Ara ens mirarem una mica més com defensen el cos dels patògens els glòbuls blancs.

Empassant-se’ls sencers
Els neutròfils i els macròfags s’empas -

sen els patògens sencers, especialment
els bacteris. Aquestes limfòcits també
poden matar els bacteris que s’han em-
passat trencant-los en bocins petits.

1

Matant les cèl·lules
infectades

Les cèl·lules infectades per un
virus són un perill per al cos i s’han
d’eliminar ràpidament. Aquí és
on els limfòcits T citotòxics en -
tren en joc. Els limfòcits T citotò -
xics troben les cèl·lules infectades
i les eliminen, aturant així la dis-
seminació dels virus que s’estan
multiplicant molt de pressa dins
d’aquestes cèl·lules.

2

bacteri
neutròfil

macròfag

limfòcit T citotòxic

Adéu!

elimina

Ostres!

Ataca’l!

virus

cèl·lula infectada
pel virus

mor
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Recobrint-los d’anticossos
Un cop dins del cos, els bacteris a més de multiplicar-se,

també produeixen substàncies químiques que són nocives
per al cos i que es diuen toxines bacterianes. Perquè les toxi-
nes no puguin actuar, els limfòcits B les inactiven mitjançant
unes eines anomenades anticossos. Els anticossos també
poden atacar directament els virus impedint-los l’entrada a
les cèl·lules. I si els virus no poden entrar a les cèl·lules no es
poden multiplicar.

Els anticossos tenen una altra tasca important. S’adherei-
xen directament als bacteris per marcar-los com a menjar per
als macròfags. Ja hem après que els macròfags s’empassen
els bacteris, però són molt més eficaços quan els bacteris es-
tan recoberts d’anticossos. Els anticossos viatgen per tot el
cos a través de la sang. Això vol dir que els anticossos poden
arribar ràpidament a qualsevol part del cos on hi hagi una in-
fecció per enfrontar-se al patogen.

3

limfòcit B

anticòs

macròfag

Ep, teniu més
gana?

bacteri

Ai!

limfòcit B

toxina 
bacteriana

virus amb un 
anticòs unit

bacteri amb un
anticòs enganxat
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