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Totes les cèl·lules immunitàries són glòbuls blancs,
i es produeixen als ossos. Els ossos són molt durs,
però tenen un nucli tou i esponjós anomenat moll
de l’os. Els glòbuls sanguinis, els fan unes cèl·lules
especials del moll de l’os que tenen un nom compli-
cadíssim: cèl·lules pluripotents hematopoètiques.
Una sola d’aquestes cèl·lules pot fer un nombre il·li-
mitat de qualsevol tipus de cèl·lula immunitària.

Com els glòbuls vermells i les plaquetes, la majoria de les cèl·lu-
les immunitàries com els neutròfils, els limfòcits B i els macrò-
fags es produeixen al moll de l’os. Els limfòcits T són els únics que
són diferents. Es produeixen en un òrgan especial, proper al cor,
anomenat timus. Les cèl·lules pluripotents hematopoètiques que
estan destinades a convertir-se en limfòcits T se’n van cap a
aquest òrgan per madurar-hi.

A través dels vasos sanguinis les cèl·lules immunitàries acaba-
des de produir passen a la circulació des del moll de l’os o el ti-
mus. Llavors les cèl·lules migren als ganglis limfàtics i a la melsa
–els llocs on s’estableix la resposta immunitària– per començar
la seva feina.

On es produeixen les cèl·lules 
immunitàries?

On es produeixen les cèl·lules del sistema
immunitari i on actuen

Com és que es diu així el timus? Hi ha gent que creu que
és perquè el timus de vaca, que de vegades es fa servir per
cuinar, fa la mateixa olor que el timó o farigola.

macròfag

cèl·lula dendrítica

neutròfil

limfòcit B
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Les cèl·lules immunitàries viatgen per
tot el cos utilitzant els vasos sanguinis o
bé unes vies reservades a les cèl·lules im-
munitàries que es diuen vasos limfàtics. Igual
que els vasos sanguinis, els vasos limfàtics
formen una xarxa per tot el cos. Reparti-

des al llarg dels vasos limfàtics hi ha unes parades
anomenades ganglis limfàtics. En aquests ganglis
les cèl·lules immunitàries que viatgen pels vasos
limfàtics i vasos sanguinis es poden reunir en
grans quantitats. Les cèl·lules immunitàries
que viatgen per la sang es reuneixen a la
melsa, que trobem a l’abdomen.

On actuen les cèl·lules immunitàries 
i com hi arriben?

Això és 
la melsa

Mira 
quants ganglis 

limfàtics!

gangli 
limfàtic

vas
limfàtic

vas limfàtic

gangli limfàtic

Les cèl·lules immunitàries produïdes al moll de l’os i al timus
viatgen per tot el cos, vigilant-lo. Des del cap fins als dits del peu,
on sigui que hi hagi una infecció, les cèl·lules immunitàries hi
van corrent, allà acaben amb el microbi i en conseqüència ens
protegeixen.
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A la melsa i als ganglis limfàtics és on les
cèl·lules del sistema immunitari es troben.

Abans hem après que cada una de les
cèl·lules immunitàries té una funció molt específi-

ca. Però com que el cos té un gran nombre de cèl·lu-
les immunitàries, i totes s’intercanvien informació i
treballen juntes, el sistema immunitari pot defensar
el cos dels microbis. Els ganglis limfàtics i la melsa
proporcionen a les cèl·lules immunitàries el lloc per
reunir-se i intercanviar informació. També és on es
produeixen els anticossos i on s’activen els limfòcits
T citotòxics.

L’última vegada que et vas refredar, vas tenir mal de
coll i et vas notar uns bonyets al coll? Aquests bonys

són els ganglis limfàtics. Se’t van inflar perquè
a dins va ser on les cèl·lules immunità-

ries es van enfrontar al virus del
refredat, prop del nas i de

la boca per on va entrar.

No és gens freqüent però hi ha persones que neixen sense melsa.
Quan s’infecten pel nas o per la boca, poden iniciar una resposta
immunitària apropiada contra el microbi. Però si per exemple es
fan un tall i s’infecten a través de la sang, aleshores no són capaces
de fer una resposta immunitària efectiva. Per això aquestes per-
sones pateixen més d’aquest tipus d’infeccions.

vas sanguini
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Com s’orienten les cèl·lules immunitàries

Les cèl·lules del sistema immunitari
troben els ganglis limfàtics perquè els
ganglis produeixen unes molècules que
funcionen com uns rètols que anuncien:
«Això és un gangli limfàtic». Les cèl·lules
immunitàries que circulen pel cos es tro-
ben aquests senyals, els identifiquen i res-
ponen entrant als ganglis.

* Les molècules són grups d’àtoms. Són les unitats més petites
en què pots dividir les substàncies i encara reconèixer què són
a partir de les seves característiques físiques i químiques.

Hem comentat que les cèl·lules immunitàries utilitzen la sang
i els vasos limfàtics per patrullar pel cos. Però com troben el
camí cap als ganglis limfàtics, aquestes cèl·lules? I, quan hi ha
una infecció, com s’ho fan per trobar exactament el lloc per on
els patògens han envaït el cos?

àtoms

molè -
cula
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Durant una infecció, les cèl·lules dendrítiques, a més
de dir als limfòcits T quin microbi n’és la causa, també
alliberen molècules de senyalització que alerten el seu

entorn de la infecció. Les cèl·lules immunitàries que
passen per la sang i els vasos limfàtics propers

responen a aquestes molècules migrant al lloc
de la infecció i atacant els microbis.

Les molècules de senyalització localit-
zades a les superfícies cel·lulars s’ano-
menen molècules d’adhesió. Aquestes
molècules permeten que les cèl·lules im-
munitàries sàpiguen exactament on es
troben. Les cèl·lules alliberen unes altres
molècules de senyalització, anomena-
des quimiotàctiques, que poden des-
plaçar-se a una certa distància per convi-
dar altres cèl·lules immunitàries que es
troben durant el viatge. És com una bo-
tiga que t’intenta cridar l’atenció posant
un cartell ben gran (molècules d’adhe-
sió) a la porta i té gent (quimiotàctics) a
l’entrada que et conviden a entrar.

• Les quimiocines són un grup ben conegut de quimiotàctics.
• Les persones que no poden produir molècules d’adhesió no poden

desenvolupar una resposta immunitària adequada perquè els seus
limfòcits tenen dificultats per entrar als ganglis limfàtics.

gangli 
limfàtic

ENTRADA
S’ENTRA 

PER AQUÍ!

Benvinguts!

Endavant!

quimio tàcticsmolècula d’adhesió
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Com s’ajuden entre si les cèl·lules immunitàries

No obstant això, a diferència de
les cartes reals, a les citocines no
cal posar-los una adreça perquè
les entreguin a la destinació correc -
ta. Les citocines tenen formes di-
ferents, i només aquelles cèl·lules
immunitàries que tinguin la bústia
amb la forma corresponent les po-
den rebre (com una peça quadra-
da que només pot passar per un
forat quadrat). Aquesta bústia s’a-
nomena receptor de citocina i és
diferent d’un receptor antigènic.

Les cèl·lules immunitàries utilitzen un ampli ventall
de molècules per intercanviar informació als ganglis
limfàtics, i a qualsevol altre lloc on es trobin.

Les molècules que les cèl·lules immunità-
ries utilitzen normalment per comunicar-se
s’anomenen citocines. Les citocines fan com
de cartes i permeten a les cèl·lules del siste-
ma immunitari enviar-se informació de l’una
a l’altra, encara que estiguin molt separades.

limfòcit T col·laborador

limfòcit T citotòxic

limfòcit B
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Algunes citocines envien ordres com ara «Desperteu-
vos!» o «Dividiu-vos!» a les cèl·lules. Mentre que altres
citocines diuen a les cèl·lules que frenin i descansin o
bé que s’autodestrueixin. Quan les cèl·lules llegeixen
un missatge que els mana que actuïn, algunes respo-
nen posant-se a treballar com formiguetes. Segons la
situació, però, d’altres responen morint a l’acte.

Els investigadors han descobert bastants tipus diferents de citocines. Un tipus, l’interferó, es va fer molt
famós quan els metges el van començar a fer servir per al tractament del càncer i de l’hepatitis C. L’in-
terferó ajuda les cèl·lules immunitàries del nostre cos a comunicar-se.

En enviar missatges mitjançant les citocines, les cèl·lules im-
munitàries són capaces de construir una xarxa d’informació molt
sofisticada. Com la gent que utilitza els telèfons mòbils i el correu
electrònic per comunicar-se amb tothom que no tinguin al costat,
les cèl·lules immunitàries continuen comunicant-se entre si mit-

jançant la xarxa de citocines mentre circulen per tot el cos per
protegir-lo.

Em sembla que
han rebut el

missatge

XarxaHola! 
Que hi ha

algú?

Sí, et
sento
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Com s’autoregula el sistema
immunitari

L’atac que les cèl·lules immunitàries duen a terme per alliberar l’organisme dels patògens
s’anomena resposta immunitària.

Hores d’ara, segurament ja et deus haver adonat que tindries un problema si el teu siste-
ma immunitari no iniciés una resposta quan ho necessitessis. De tota manera, seria igual
de dolent si respongués per qualsevol coseta. El que et cal és una resposta immunitària que
reaccioni quan calgui i tal com calgui. La febre que t’agafa quan tens un refredat, la causa la
resposta immunitària, però pensa què passaria si la febre no baixés fins i tot després d’ha-
ver eliminat el virus.

El sistema immunitari té diverses maneres d’aturar l’inici d’una resposta exagerada. Dis-
posa de molècules i de cèl·lules que tenen la tasca d’inhibir la resposta immunitària. Una
cèl·lula que està especialitzada en aquesta tasca és el limfòcit T regulador.

limfòcit T regulador
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El sistema immunitari, a més d’interrompre una resposta que ja està iniciada, també
pot impedir que se n’iniciï una d’innecessària. Els receptors antigènics dels limfòcits
són molt sensibles i poden detectar senyals molt febles. De tota manera, quan les
cèl·lules reben un senyal dèbil, es mantenen a punt però s’esperen. Només quan re-
ben un senyal fort causat per una infecció entren en acció.

El sistema immunitari proporciona a l’organisme un sistema de defensa extremada-
ment fiable. El tripulen cèl·lules especialitzades, i està equipat amb un sistema de co-
municacions sofisticat i armat amb eines com els anticossos. Ara ja saps que el siste-
ma immunitari té un seguit de mesures de seguretat que vetllen perquè no s’iniciï cap
resposta innecessària, ni es perjudiqui el cos en utilitzar més força de la necessària.
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Com és que el sistema immunitari no
ataca el cos ni el menjar que ingerim

Cada dia t’entren al cos un munt de coses a banda dels microbis. Des
del punt de vista del teu organisme, els aliments que menges o el mi-
lió de microbis que se t’instal·len als intestins es poden considerar in-
vasors. Però el sistema immunitari no es molesta a iniciar un atac con-
tra tot allò que li passa per davant.

Tampoc no ataca el cos. El sistema immunitari accepta el propi cos,
és a dir, s’accepta a si mateix, i coses que són properes al cos però no
perilloses (p. e. el menjar). Aquesta
propietat del sistema immunitari
s’anomena tolerància pròpia.

S’ha mort clic

clic

SORTIDA

limfòcit T

timus

Sí. S’esperen
perquè els
analitzin

Mira
quina
cua!
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Així, doncs, anem a descobrir primer per què el cos no s’ata-
ca a si mateix.

Recordes que t’hem explicat que els limfòcits B i els limfòcits
T tenen més de 10 mil milions receptors antigènics diferents?
Amb tants tipus, hi podria haver algun receptor antigènic que
encaixés amb algun antigen propi de l’organisme. Si un limfò-
cit amb un receptor antigènic d’aquests entrés a la sang, la
cèl·lula començaria a atacar el cos i seria un desastre.

Perquè això no succeeixi, els limfòcits passen un control per
veure si el seu receptor antigènic és capaç de reconèixer els
antígens propis del cos abans d’entrar a la circulació sanguí-
nia. Amb els limfòcits B aquest control es fa al moll de l’os.
Amb els limfòcits T, es fa al timus. Les cèl·lules que tenen re-
ceptors antigènics perillosos, es destrueixen a l’acte. 

Malgrat tot, si alguns d’aquests limfòcits perillosos aconse-
guissin passar aquests punts de control i comencessin a circu-
lar per tot el cos, encara no estaria tot perdut. Aquells mecanis-
mes que t’hem explicat abans –els que aturen les respostes im-
munitàries innecessàries– s’encarregarien d’aquestes cèl·lules.

Per al menjar que ingereixes i per a tots aquells microbis be-
neficiosos que viuen a l’estómac i a l’intestí, el sistema immu-
nitari té mecanismes especials que li permeten tolerar-los.

Oh, s’ha 
mort...

Benvinguts!
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