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El sistema immunitari pot identificar el patogen que ha infectat el
cos i decidir quines són les eines més adequades per contraatacar-
lo. Abans hem après que gràcies a la memòria immunitària, la gent
que ha passat les galteres una vegada no les pot tornar a passar. Però
aquest fet no impediria que patissin alguna altra malaltia, com el xa-
rampió. Les cèl·lules del sistema immunitari distingeixen el virus de
les galteres del virus del xarampió perquè els memoritzen com a
dues coses completament diferents.

Aquesta propietat del sistema immunitari es coneix amb un nom
ben complicat: especificitat antigènica.

La tasca de distingir els diferents patògens co-
rrespon als limfòcits. Tant els limfòcits T com els
limfòcits B tenen unes eines especials que reco-
breixen tota la superfície de la cèl·lula i que els
permeten distingir els patògens. Aquestes eines
s’anomenen receptors antigènics i semblen bas-
tons minúsculs amb uns petits forats als extrems.

Alguns d’aquests forats tenen la forma exacta
per encaixar amb el virus del xarampió, mentre
que d’altres estan fets per encaixar només amb
el virus de les galteres o amb algun altre patogen.
El sistema immunitari sabrà si un patogen ha en-
trat prèviament al cos, identificant-lo, en funció
de si encaixa en els receptors antigènics d’algu-
na de les seves cèl·lules.

Però com s’ho fa el sistema immunitari per identificar els diferents patògens?

Com funciona el sistema immunitari

Com diferencia els diversos patògens 
el sistema immunitari

limfòcit B

receptor 
antigènic

orifici
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...

...

patogen

Receptor antigènic

Correcte

clic

Has provat aquest? Hi encaixa!

Hi
encaixa

Perfecte!
No hi 
va bé

No
coincideixen
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Tant els limfòcits T com els B tenen receptors
antigènics que reconeixen els diferents patògens,
però tenen formes i funcions una mica diferents.
Els receptors antigènics dels limfòcits B s’assem-
blen a la lletra Y i tenen un orifici a l’extrem de
cada braç.

Abans t’hem explicat que els limfòcits B eliminen els patògens
mitjançant la producció d’anticossos que els recobreixen.

De fet, aquests anticossos semblen com receptors anti -
gènics que s’haguessin desprès de la cèl·lula per la base de la
tija. Els forats d’aquests anticossos tenen exactament la ma-
teixa forma que els orificis dels receptors dels limfòcits B. 

Si agafes les galteres, només produiran anticos-
sos aquells limfòcits B que tenen receptors an-
tigènics específics per al virus de les galteres, ja
que seran els únics anticossos que es podran ad-
herir al virus. No tindria sentit que, en aquest cas,
els limfòcits B produïssin anticossos que es po-
guessin adherir al virus del xarampió, per exemple.
O sigui que ja ho veus, el sistema immunitari és
molt intel·ligent.

En canvi, els receptors dels limfòcits T semblen bastons i només
tenen un forat a l’extrem.

limfòcit B
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Al contrari que els anticossos, els receptors antigènics dels limfòcits T no es poden ad-
herir als patògens sense ajut.

És aquí on les cèl·lules dendrítiques, que t’hem presentat abans, tenen un paper important.
Les cèl·lules dendrítiques netegen el cos de patògens mitjançant dos mecanismes diferents.
O bé s’empassen els patògens directament, o bé s’empassen altres cèl·lules que han
infectat els patògens. Després d’haver-se’ls empassat, les cèl·lules dendrítiques
seleccionen curosament diferents trossets o peces d’aquests patògens
per ex posar-los en unes plataformes que recobreixen la superfície
de les cèl·lules dendrítiques. Presentant-los d’aquesta ma -
ne ra, els fragments dels patògens actuen com a se -
nyals per als limfòcits T dient-los: «Ep, mireu!
Ens ha infectat aquest microbi».

El fet d’ensenyar quin microbi ha causat
la infecció es coneix com a presenta-
ció antigènica.

Com que les peces dels dife-
rents virus, com el del xaram-
pió o el de les galteres, tenen
formes diferents, un limfòcit T
pot saber exactament quin vi-
rus ha infectat el cos.

Un cop les cèl·lules dendríti-
ques han presentat l’antigen,
els limfòcits T el poden identificar i
fer la seva feina.

Avisen les altres cèl·lules del sistema immunitari i els ex-
pliquen a quin patogen s’enfronten. Aleshores el sistema immunitari
ja pot començar a atacar els microbis que viuen i es multipliquen dins 
les cèl·lules del cos.

La plataforma que hem descrit aquí s’anomena: complex d’histocompatibilitat principal, o MHC. Es diu
així perquè determina com s’accepta o es rebutja un òrgan o teixit trasplantat en un cos. Histo vol dir
«teixit» en llatí. Conèixer més bé el funcionament de l’MHC és fonamental per avançar en la medicina
de trasplantaments o en els tractaments amb cèl·lules mare en les malalties degeneratives.

cèl·lula
dendrítica

limfòcit T
col·laborador
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Com reconeix els diferents 
microbis el sistema immunitari

Hem après que cada limfòcit té un únic tipus de receptor antigènic. Per
tant, quan agafes les galteres, només els limfòcits amb receptors antigènics
específics per al virus de les galteres el detectaran. Les cèl·lules preparades
per detectar altres microbis no li faran cas. Però a nosaltres ens envolten mi-
lions i milions de microbis diferents. Evidentment, el cos necessita una quan-
titat enorme de limfòcits diferents per protegir-se.

Per sort, els té. Si miressis quants receptors antigènics tenen els éssers humans, descobriries
que n’hi ha més de 10 mil milions de diferents! És a dir: 10.000.000.000. Amb tants receptors
diferents, al cos hi haurà almenys un limfòcit que pugui reconèixer el patogen que hi entri. Amb
tots aquests limfòcits treballant conjuntament, el sistema immunitari pot defensar el cos d’una
varietat enorme de patògens.

Els pares ens passen entre 30.000 i 40.000 gens, i
tots aquests gens junts formen el genoma. Dins del
nostre genoma hi ha els gens per fer les diferents
parts del cos com ara els músculs, els ossos i els
òrgans. També hi ha els gens per fer els receptors
antigènics.

I com s’ho fa el cos per fabricar tants tipus de re-
ceptors antigènics diferents?

pare mare

Gens

jo

El genoma 
és per tot 

el cos
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Normalment diem que un gen fa una part del cos, però amb els receptors antigènics no és
així. Els gens que els formen estan separats en diferents segments com les peces d’un trenca-
closques. I és només dins dels limfòcits on aquestes peces es poden combinar de diferents ma-
neres per a produir tots els receptors antigènics.

Dels centenars de peces de trencaclosques disponi-
bles, un limfòcit en selecciona dues o tres i les combina.
El limfòcit pot combinar aquestes peces de moltes mane-
res diferents, i com que quan les peces s’enllacen, sovint
ho fan de manera inexacta, es pot produir un nombre ex-
traordinari de receptors antigènics diferents.

pu

z

le
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Com recorda el sistema immunitari els patògens
que ja s’ha trobat abans

La primera vegada que un limfòcit B es tro-
ba amb un patogen triga més d’una setma-
na a produir anticossos contra aquest pato-
gen. Durant aquest temps el limfòcit B es
transforma en una cèl·lula capaç de produir
grans quantitats d’anticossos. De tota ma-
nera, no tots els limfòcits B es converteixen
en cèl·lules productores d’anticossos. Al-
guns limfòcits B tenen la funció de recordar
el nou patogen. Aquests limfòcits B se’ls co-
neix com a limfòcits B de memòria.

Quan un limfòcit B de memòria es troba una altra vega-
da el patogen que ha de recordar, comença a actuar im-
mediatament i produeix quantitats formidables d’anticos-
sos en pocs dies.

Els limfòcits de memòria, a més de produir anticossos
més de pressa, també fan anticossos de més bona quali-
tat que els limfòcits B que es troben amb el patogen per primera vegada. Aquests
«súper anticossos» poden unir-se a les toxines bacterianes amb més força, i també
són millors a l’hora d’assenyalar els bacteris perquè els macròfags els trobin i se’ls
mengin. 

Els limfòcits recorden els patògens que ja
s’han trobat alguna vegada.

1a vegada

2a vegada

Hola!

limfòcit B
de memòria

virus

limfòcit B
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Els limfòcits T també tenen memò-
ria. Els limfòcits T col·laboradors i els
limfòcits T citotòxics normalment
no més viatgen pel cos vigilant-lo.
Quan es troben un patogen, els lim -
fòcits T amb receptors antigènics que
reconeixen l’antigen es comencen a
dividir ràpidament i es preparen per
entrar en acció. Aquest procés tarda
una setmana. Durant aquest temps,
alguns dels limfòcits T col·laboradors
es transformen en limfòcits T de me -
mòria. I si es tornen a trobar amb el
mateix patogen, ja estan preparats per
començar a actuar immediatament.

D’aquesta manera la gent que es recupera de les galteres té una gran quanti-
tat de limfòcits T i B de memòria que reconeixen només aquest virus. D’altra
banda, la gent que s’ha recuperat de qualsevol altra infecció tindrà grans quan-
titats de només aquells limfòcits T i B de memòria que identifiquen els patò-
gens específics amb què han estat en contacte.

Encara trigarem 
una setmana

Un parell de dies 
i prou

Que 
ràpids!

Ànims!

súper anticòs

anticòs normal
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os

moll de l’os

Caram!

neutrò

limfòcit T col·laborador

limfòcit T citotòxic

timus
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