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Immunologia 

BARRERES PRIMÀRIES  

 La pell. 

 Les secrecions de les obertures o dels 
conductes dels animals (el lisozim de la 
saliva, la secreció nasal i lacrimal, les 
secrecions àcides de l’epiteli vaginal i dels 
conductes digestius com l’estómac.  

 Flora bacteriana. 
 
 

BARRERES SECUNDÀRIES (NO ESPECÍFIQUES) 

Són internes i es basen en la fagocitosi.  

Fagòcits o cèl·lules fagocitàries 

Són uns tipus de leucòcits com els monòcits i els neutròfils. 

 Els monòcits després de subsistir uns quants dies en el fluix sanguini, migren a 

diferents teixits i es transformen en cèl·lules més grans i amb més capacitat fagocitària 
(els macròfags). El conjunt de macròfags rep el nom de sistema reticuloendotelial. 

 Els neutròfils  o micròfags tenen capacitat de sortir del capil·lars (diapedesi) gràcies al 

moviment ameboide. 

Fagocitosi 

És un tipus d’endocitosi, es formen vacúols fagocítics que incorporen els enzims hidrolítics dels 
lisososmes, formant-se fagolisosomes que destrueixen els microorganismes fagocitats. 

Inflamació 

Resposta que facilita l’acció dels fagòcits i que consisteix en una dilatació dels vasos sanguinis 
locals. També  augmenta la permeabilitat vascular per afavorir l’entrada i la sortida d’aquests. 
Els símptomes són un envermelliment, calor i dolor. 

La resposta inflamatòria  

 

La inflamació és una resposta inespecífica de l’organisme. Té la finalitat d’aïllar i inactivar els 
agents agressors i restaura també les zones afectades. 
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Els símptomes de les regions inflamades són: 

 Rubor o envermelliment (per l’augment del reg sanguini) 

 Calor, amb un augment de la temperatura, creant un ambient desfavorable pels 
microorganismes. Aquest augment de potència incrementa la capacitat destructiva dels 
leucòcits i disminueix la quantitat de ferro necessari pels patògens.  

 Tumor o inflamació degut a l’augment de la permeabilitat capil·lar. 

 Dolor per la estimulació de les terminacions nervioses amb la finalitat d’immobilitzar la 
zona. 

Tots aquests canvis provocats per l’alliberació de mediadors (histamina, tromboxans,...) ja sigui 
per cèl·lules afectades, per microorganismes o per components del plasma. Entre ells 
provoquen els següents efectes citològics: 

 Sortida de leucòcits per diapedesis als capil·lars sanguinis. 

 Migració i activació dels macròfags. 

 Desgranulació dels neutròfils, que alliberen productes lítics i moduladors de la 
inflamació. 
 

Com veiem, les principals cèl·lules que actuen són els macròfags i els neutròfils, que fagociten 
als agents externs, en que una part mor durant aquest procés. També poden actuar les cèl·lules 
Natural Killer i iniciar-se una resposta inmmunitària al atreure limfòcits que atacaran als 
antígens introduïts d’aquella zona. Per això, la inflamació i les respostes específiques poden 
actuar conjuntament. 

El cúmul de teixits afectats i de cèl·lules mortes, tan corporals com invasores, és el que 
coneixem com el pus.  

 

BARRERES SECUNDÀRIES ESPECÍFIQUES, EL SISTEMA IMMUNITARI 

La darrera barrera defensiva dels animals davant de l’atac dels microorganismes és el sistema 
immunitari. Aquest està constituït per substàncies químiques orgàniques (els anticossos,) i per 
cèl·lules especials que s’encarreguen de reconèixer específicament microorganismes i 
molècules estranyes per unir-s’hi i facilitar-ne la destrucció. 

Immunitat 

Fa referència al fet de ser invulnerable a una determinada malaltia infecciosa. Les dos 
característiques més importants de la immunitat són la especificitat (és específica) i la 

memòria (ja que perdura durant un temps). 
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Tipus d’immunitat (maneres d’aconseguir immunitat) 

 Immunitat natural aconseguida activament: Quan en ser exposats a una invasió 
microbiana, el sistema immunològic comença a actuar i a produir anticossos 
específics contra aquests microbis. Si es venç la invasió microbiana, l’animal 
queda immunitzat mentre els anticossos perduren a la sang. 

  Immunitat natural aconseguida passivament: Quan el fetus està a l’úter matern 
en el cas dels mamífers i amb l’alletament de les cries. 

 Immunitat artificial aconseguida activament: Mitjançant la vacunació que 

consisteix  a injectar microbis atenuats de la malaltia que es vol prevenir. 
Aquests microbis atenuats posen en activació el sistema immunitari. Les vacunes 
són preventives no curatives, i els seus efectes són duradors perquè els 
anticossos perduren durant un temps. 

 Immunitat artificial aconseguida passivament, és la seroteràpia que consisteix 

en tractar el pacient amb anticossos específics dels antígens. Aquests anticossos 
es poden obtenir amb tècniques de clonació a partir de limfòcits capaços de 
produir-los (limfòcits monoclonals), o a partir del serum del cavall prèviament 
vacunat amb l’antigen. La seroteràpia és curativa i els seus efectes són de 
duració limitada. 

El sistema immunitari 

És el conjunt de molècules i cèl·lules implicades en el procés d’immunització. La característica 
més important és la capacitat de reconèixer molècules estranyes a l’organisme, reconeixement 
que provoca tot un seguit de reaccions que tenen com a conseqüència la neutralització o 
destrucció d’aquestes molècules estranyes. Està constituït per les cèl·lules immunocompetents 
(limfocits T i B), els anticossos (molècules segregades pels limfòcits B i les cèl·lules 
plasmàtiques) i els òrgans limfoides (òrgans on es produeixen, s’acumulen o actuen els 
limfòcits). Les repostes del sistema immunològic poden ser cel·lulars, immunitat cel·lular 
(responsables limfòcits T), o humoral (respostes produïdes per anticossos, per tant els 
responsables són els limfòcits B). 

Els limfòcits o cèl·lules immunocompetents 

Són cèl·lules que es troben a la sang i a la limfa. S’anomenen immunocompetents perquè són la 
base dels dos tipus d’immunitat, la humoral i la cel·lular. Procedeixen de cèl·lules 
hematopoiètiques pluripotencials (cèl·lules mare) que es troben a la medul·la òssia vermella 
dels ossos. Els limfòcits que aquestes cèl·lules produeixen maduren al TIM o a la mateixa 
medul·la òssia. 
 

 Limfòcits B 
o Es formen i maduren a la medul·la òssia vermella. 
o Són els reponsables de la immunitat humoral.  
o Tenen anticossos de membrana que són capaços de reaccionar amb antígens específics. 
o Quan s’activen es converteixen en cèl·lules plasmàtiques, una mica més grans i amb el RER més 

desenvolupat i capaces de produir anticossos lliures. 
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 Limfòcits T 
o Maduren al TIM i no són capaços de produir anticossos lliures. 
o Intervenen en la immunitat cel·lular. 
o Tenen a la membrana receptors capaços de reconèixer antígens de la superfície d’altres cèl·lules. 

Aquests receptors únicament tenen un lloc de reconeixement de l’antigen. 
o Hi ha tres tipus de limfòcits T: Els citotòxics (destrueixen cèl·lules infectades per virus), els 

col·laboradors (activen els limfòcits B, mitjançant unes substàncies anomenades interleucines), i 
també són capaços d’activar els macròfags. Els limfòcits supressors (inhibeixen l’acció de les cèl·lules 
col·laboradores i indirectament provoquen que s’aturi la formació d’anticossos). 

o Les cèl·lules assassines o Natural Killers són un tipus de cèl·lules limfocítiques que s’encarreguen de 
destruir cèl·lules cancerígenes o cèl·lules infectades per virus. 

Òrgans limfoides 

Òrgans relacionats amb la formació, maduració o acumulació de limfòcits, n’hi ha dos tipus: 

 Primaris, aquells on es produeix la maduració definitiva dels limfòcits com la medul·la 
òssia, el tim i la bossa de fabrici (als ocells). 

 Secundaris, perquè és on els limfòcits exerceixen la seva funció reaccionant contra 
antígens específics, són la melsa i els ganglis limfàtics. 

Els antígens 

Qualsevol substància que sigui capaç de desencadenar una reposta immunitària rep el nom 
d’antigen. Generalment són macromolècules alienes a l’organisme (heteroantígens). 

 Isoantígens: Molècules procedents d’individus de la mateixa espècie (sistema 
ABO) 

 Autoantígens: Molècules del mateix individu 

Determinant antigènic 

Zona de la molècula de l’antigen per la qual s’uneix a l’anticós; segons el determinant els 
antígens poden ser monovalents (un punt d’unió) i polivalents (molts punts d’unió) 

Haptens 

Petites molècules que tenen capacitat per unir-se a anticossos específics però que per si soles 
no tenen capacitat immunogènica. 

Teoria de la selecció clonal 

La presència d’un determinat antigen estimula la proliferació de limfòcits que ja tenen (abans 
que entri l’antigen) els receptors específics contra aquests antígens. 

ANTICOSSOS 

Són molècules proteiques del tipus de les globulines per la qual cosa reben el nom 
d’immunoglobulines  (Ig) produïdes pels limfòcits B que estan destinades a unir-se 
específicament als antígens. 

Anticossos de superfície 

Romanen adherits a la superfície de la membrana dels limfòcits B 
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Anticossos lliures 

Són segregats a l’exterior de la cèl·lula com a anticossos solubles circulants a la sang. Són 
segregats per les cèl·lules plasmàtiques que tenen el RER molt desenvolupat. 

o Estructura 
Quatre cadenes polipeptídiques: dues lleugeres i dues pesants. Les cadenes H i L estan unides 
per ponts disulfur. La molècula té un aspecte tridimensional en forma d’Y, que es compon d’una 
tija formada per una part de les cadenes pesants amb els radicals COOH terminals i per dos 
braços formats per les altres cadenes pesants i per les dues cadenes lleugeres, totes amb el 
radical amino –NH2 terminals. Els extrems aminats de les cadenes H i L s’anomena zona 
variable de la Ig.  
El lloc d’unió amb l’anticós es pot considerar com un forat entre les porcions variables d’una 
cadena H i una L. Així doncs, un anticós té dues zones d’unió amb l’antigen, són bivalents.  

 
 

o Tipus 

 IgG o gammaglobulines: Són els més nombrosos i són els únics capaços de 
travessar la placenta i penetrar el fetus. 

 IgM: Són els primers que es produeixen davant l’exposició inicial a un antigen. 

 IgA: Es troben a la sang i en algunes secrecions com la llet, el mucus respiratori i 
intestinal , la saliva... 

 IgE: Són els causants dels fenòmens d’al·lèrgia. 
 
Reacció antigen-anticòs 
És una reacció reversible. N’hi ha de diferents tipus 

 Precipitació: Quan els antígens són molècules polivalents i els determinats 
antigènics s’uneixen als anticossos lliures es formen complexos que precipiten. 

 Aglutinació: Quan els anticossos reaccionen amb determinants antigènics que 
estan a la superfície dels bacteris o altres cèl·lules. Els antígens en aquest cas 
s’anomenen aglutinògens, i els anticossos aglutinines. 

 Neutralització: Normalment es produeix en virus i consisteix en disminuir la 
capacitat infectant del virus. 

 Opsonització: Quan un microorganisme té molècules d’anticossos unides a la 
seva superfície es deixa fagocitar més bé. 
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Resposta immune 

És el mecanisme de posada en marxa del sistema immunològic en detectar molècules de tipus 
immunogènic (antígens). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resposta primària: Té una fase de retard més llarga que la secundària, al cap 
d’uns dies comencen a aparèixer anticossos de tipus IgM que van augmentant de 
forma exponencial fins auna fase estacionària en què comencen a davallar. 

 Resposta secundària:  Hi ha menys retard. Els anticossos són del tipus IGg. les 
concentracions d’aquest anticossos és més alta i la persistència a la sang és 
superior. 

 
Les característiques de la resposta immunitària secundària: És més ràpida, més intensa i més 
duradora. Indiquen clarament que hi ha una memòria immunològica.  

ERRORS DEL SISTEMA IMMUNOLÒGIC 
o Autoimmunitat 
o Hipersensibilitat 
o Immunodeficiència 

AUTOIMMUNITAT 

És un error del sistema immunitari que consisteix en la incapacitat del sistema immunitari de 
reconèixer com a pròpies, determinades molècules (autoantígens). 

Causes 

o Limfòcits autoreactius. 
o Mimetisme molecular (adenovirus tipus 2 que té a les proteïnes de la càpsida aminoàcids), 

(seqüència) similars a les proteïnes de la beina de mielina dels axons neuronals. 

Malalties d’autoimmunitat 

o Esclerosi múltiple 
o Lupus eritematós 
o Psoriasi 
o Artritis reumatoide 
o Diabetis juvenil 
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HIPERSENSIBILITAT 

És quan el sistema immunitari reacciona davant de molècules innòcues o poc perilloses de 
manera exagerada, pot provocar efectes greus i fins i tot la mort (anafilaxi). 
 
Al·lèrgia és un terme que s’utilitza per referir-se a determinades reaccions d’hipersensisbilitat. 
 
Al·lergen és l’antigen que provoca hipersensibilitat. L’animal que ha estat sotmès per primer 
cop a un al·lergen s’anomena hipersensible o al·lèrgic. 

Tipus de reaccions hipersensibles 

 Immediata, els efectes apareixen al cap d’uns quants minuts. 

 Retardada, els efectes es noten al cap d’unes quantes hores o dies. 
 

Mecanisme del procés que desencadena els símptomes 
 
Primer contacte amb l’al·lergen: 

 No es produeix cap símptoma, però tenen lloc alguns processos bioquímics. 
Aquest fet s’anomena sensibilització. 

 Els al·lergens són captats, degradats i exposats a l’exterior dels macròfags (una 
part de les seves molècules). 

 Els limfòcits T reconeixen aquests fragments exposats i segreguen interleucines. 
Les interleucines –4 activen els limfòcits que es transformen en cèl·lules 
plasmàtiques que segreguen IGE. 

 Els IgE s’uneixen a unes cèl·lules com els mastòcits i els basòfils de la sang i 
finalitzen el proccés. 
 

Segon contacte amb l’al·lergen: 

 Mol·lècules d’al·lergen s’uneixen a les IgE dels mastòcits i basòfils, la qual cosa 
provoca un seguit de reaccions a l’interior d’aquestes cèl·lules. 

 Els mastòcits i basòfils alliberen mediadors químics al·lèrgics com la histamina, 
la serotonina o el factor activador de les plaquetes. 

 Aquests mediadors produeixen efectes perjudicials més o menys greus que 
poden provocar fins i tot la mort de l’animal, és l’anomenat xoc anafilàctic 
(hipersensibilitat immediata). 

 Els símptomes més importants provocats pels mediadors al·lèrgics són: 
hipotensió arterial, insuficiència i constricció bronquial, erupcions cutànies, picor, 
esternuts secrecions nasals... 
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TRANSPLANTAMENTS 

Un trasplantament és la substitució d’un òrgan o part d’éll per un de sa. Els trasplantaments de 
pell, de ronyó, cor, còrnia, mèdul·la òssia...solen tenir superats els problemes quirúrgics, a on el 
principal problema és el rebutjament o la no acceptació per part del receptor. 
Això és degut a que les cèl·Lules del sistema immunitari no reconeixen com a propis els 
antígens CMH (d’histocompatibilitat) de l’òrgan trasplantat, l’ataquen i el destrueixen. El rebuig 
serà mínim si l’òrgan procedeix del mateix individu (autotransplantament) o d’un bessó  
monovitalí (isotransplantament), augmentarà si procedeix d’un altre individu de la mateixa 
espècie (alotransplantament) i encara serà més fort si procedeix d’una altre espècie 
(xenotransplantament).  
Si no és possible als dos primers casos, la prevenció del rebuig es basa en: 

o Trobar peersones amb una alta compatibilitat als bancs de donants. Els antígens CMH 
de la espècie humana són molt variats i es tractaria de trobar semblança entre els del 
donant i el receptor. 

o Suprimir temporalment la resposta immune del receptor mitjançant immunosupresors 
com la ciclosporina. S’ha de controlar el risc que comporta la infecció per organismes 
oportunistes.  

 


