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GORPUTZEKO 
BABES-MEKANISMOAK 

Kanpoko babesak

Barruko babesak

IMMUNITATE-SISTEMA



Barruko babesak

Immunitate-sistemaImmunitate-sistema



BEGIAK: 

malkoak, lisozima

AHOA eta FARINGEA: 

mikrobiota, listua (faktore

antimikrobianoak: lisozima, 

peroxidasa, laktoferrina, 

Muga 

Mekanikoak:

KanpokoKanpoko babesakbabesak

ARNAS-APARATUA: 

mikrobiota, 

patogenoen arrastea

(mukua, zilioak)

malkoak, lisozima

DIGESTIO-

SISTEMA : 

peroxidasa, laktoferrina, 

mieloperoxidasa) AZALA: 

mikrobiota, 

gantz azidoak, 

eskatatzea, 

izerdia

Mekanikoak:

Azala

Mukosak

Muga 

BAGINA: 

pH eta mikrobiota

SISTEMA : 

mikrobiota,      

pH azidoa, 

peristaltismoa

GERNU-

TRAKTUA: 

Gernu-fluxua

Muga 

Fisiologikoak:

Fisikoak

Kimikoak



• Helburua

Erantzun immunea

• Funtzionalitatea

• Osagaiak

• Akatsak

• Aplikazioak



• Helburua

Erantzun immunea

Barruko babesa
Gizabanakoaren
kodea

Propioaren eta arrotzaren arteko bereizketa



• Funtzionalitatea

Erantzun immunea

EspezifikoaKomuna

Ezagutza

Erantzuna

AdaptatiboaInnatoa

Erantzuna



• Osagaiak

Erantzun immunea

ZELULAK eta MOLEKULAK

� Sare gisa elkar lan egiten dute.

� Organoetan eta ehunetan antolatuta.� Organoetan eta ehunetan antolatuta.

� Organismo osoarekin konektatuta: 

LINFA-SISTEMAren bidez.



Erantzun immunean parte 
hartzen duten elementuak

B

zelulak
molekulak

organoak 
eta ehunak

Erantzun

immunea

antigenoa

immunea

zirkulazioa



Fase akutuko

Erantzun immunea: 
molekula eta zelula nagusiak

Konplementuaren
proteinak

Zelulak Molekulak

Fase akutuko
proteinak

(APP: 
acute phase proteins)Makrofagoa

Zelula
dendritikoa

proteinak

Antigorputzak

B linfozitoa

Neutrofiloa

Mastozitoa Eosinofiloa

NK linfozitoa

Zelula endoteliala

Zitokinak

MHC 
molekulak

Antigorputzak

T linfozitoak

PRR
(Pattern recognition receptor)



Konplementuaren
proteinak

Fase akutuko proteinak

Erantzun immunea: 
molekula nagusiak

Fase akutuko proteinak
(APP: acute phase proteins)

Zitokinak

MHC molekulak
AntigorputzakPRR

(Pattern recognition receptor)



NK zelula
basofiloa

neutrofiloa

eosinofiloa

T linfozitoak

B linfozitoak

zelula ama 
hematopoietikoa

zelula aitzindari
linfoidea

hezurra

Erantzun 
immunea: 

zelula nagusiak

megakariozitoa
plaketak

eritrozitoak

makrofagoa
monozitoa

zelula
dendritikoa

hematopoietikoa

zelula ama 
multipotentziala

zelula
aitzindari

mieloidea

zelula ama 
hematopoietikoa

adipozitoa

estroma 
hematopoietikoa

Hezurra (edo kartilagoa)

osteoblastoa

estromako
zelula
amak



Sistema linfoidea edo linfa-sistema

adenoideak

amigdalak

timoa

Konduktu torazikoa

linfa-gongoilak

timoa

barea

Peyer plakak

heste mehean

linfa-hodiak

hezur-muina



konduktu

Linfa-sistema edo
Sistema linfatikoa

muina

kapsula

kortexa

T linfozitoz

aberaztutako aldea

konduktu

torazikoa

muina

arteria

HEV (high endothelial venule)

folikulu primarioa
(B linfozitoz aberaztuta)

zaina

linfatiko

eferentea

zentro germinal 
(ugaltzen dauden

B linfozitoekin)

Linfa-gongoila

linfa-
hodia

B linfozitoekin)



antigenoa

Oinarrizko funtzionamendua

B

B
B

B

B

B B

B
B

T

T

T
T

T
T

T
T

T

Aktibazioa

Ezagutza

AdaptatiboaInnatoa

ErantzunaErantzuna



Erantzuna Innatoa Adaptatiboa

Patogenoarekiko 

Immunitate innatoa eta adaptatiboa

Patogenoarekiko 
espezifizitatea

Ez Bai

Oroimena Ez Bai

Garapena
Azkarra 

(seg, min)
Geldoa 

(egunak)(seg, min) (egunak)

Nori zuzenduta Patroiak Antigenoak

Adibidea Fagozitoak Antigorputzak



• Osagaiak: zelulak eta haien errezeptoreak; molekulak

• Babes innato humoralak

Erantzun immune innatoa

• Babes innato humoralak
� Konplementua

� Fase akutuko proteinak

� Zitokinak: interferona

• Babes innato zelularrak
� Fagozitosia� Fagozitosia

� Zitotoxizitate naturala: NK, eosinofiloak

• Babes innato ondo integratuak: 

HANTURA AKUTUA



Konplementuaren

Babes zelularrak Babes humoralak

Erantzun immune innatoa: 
molekula eta zelula nagusiak

Neutrofiloa

Zelula dendritikoa

Makrofagoa

Konplementuaren
proteinak

Fase akutuko
proteinak
(APP)

NK 
linfozitoa

Mastozitoa

Eosinofiloa

Zelula endoteliala

Zitokinak



Osagai babesgarri innatoak

• Babes humoralak

Konplementua– Konplementua

–Fase akutuko proteinak

– Zitokinak (interferona)

• Babes zelularrak

– Fagozitoak

– Zelula zitotoxikoak



Immunitate innatoaren errezeptoreak
Patroiak ezagutzeko errezeptoreak

(PRR: Pattern Recognition Receptor)

Mikroorganismoetan soilik agertzen diren konformazio-patroiak
edo propietateak ezagutzen dituzte.edo propietateak ezagutzen dituzte.

Azukre-konbinazioak, zenbait proteina edo proteinaz osatutako
molekulak, azido nukleikoen zenbait ezaugarri.

– Proteina disolbagarriak

• C proteina erreaktiboa, manosa lotzen duen lektina, LPS 
lotzen duen proteina.lotzen duen proteina.

– Mintzeko proteinak (makrofagoan, zelula dendritikoan) 

• Toll tipoko errezeptoreak (TLR).

• Aktibatzen direnean zitokinak sortzen dira eta horiek
hainbat prozesutan parte har dezakete: hanturan, 
fagozitosian, linfozitoekin kolaborazioan, eta abar.



� Infekzioa ekiditeko hasieran sortzen den erantzuna.

� Mikroorganismoak ezabatzeko nahikoa izan daiteke.

Erantzun immune innatoa

� Babes-mekanismo innatoak: mikroorganismoak
ezabatzeko guztiz erabilgarriak, erantzun immune
adaptatiboaren barne.

� Erantzun immune adaptatiboaren aktibazioan eta� Erantzun immune adaptatiboaren aktibazioan eta
naturan parte hartzen du: patogeno desberdinen
kontrako erantzun immunearen eraginkortasuna
hobetzen du.

� Hainbat erregulazio-mekanismoen kontrolpean.



Erantzun immune innatoa

� Patogenoen egitura kontserbatuak

Patogen associated molecular pattern (PAMP)

Zer ezagutzen du patogenoetan?

Bakterioen lipopolisakaridoa, birusen azido nukleikoak, flagelina,… Bakterioen lipopolisakaridoa, birusen azido nukleikoak, flagelina,… 

� Patogenoen egitura arruntak (EZ daude ugaztunetan)

� Patogenoaren superbizitzarako beharrezko molekulak

Nola ezagutzen dira egitura horiek?
Lerro germinalean kodetutako errezeptore berezien bidez: 

patroiak ezagutzeko errezeptoreakpatroiak ezagutzeko errezeptoreak

Pattern Recognition Receptors (PRR)

TLR, CLR, SR, errezeptore disolbagarriak (MBL,..)

Beste batzuk: FcR, peptido formilatuentzako errezeptoreak, CR...



Triazil-lipopeptidoak
(mikobakterioak)

LPS
(bakterio
Gram -)

TLR6TLR2 TLR4

protozooak

Flagelina
(bakterioak) ?

Diazil-lipopeptidoak
(Mycoplasma, 

onddoak)

Babes innatoak: Toll motako errezeptoreak

Gram +, 
Neisseria, 

onddoak,…

TLR6

TLR1

TLR2 TLR4

TLR5 TLR10

RNA bc

CpG DNA 

(bakterioak, birusak)

TLR11TLR2 TLR2

TLR3

RNA bc
(birusak)

TLR9TLR7

TLR8

TLR desberdinek patogenoen zenbait osagien patroi espezifikoak ezagutzen dituzte.



A baziloa Manosarentzako errezeptoreamanosa

Babes innatoak: fagozitosia

B baziloa

A kokoa

fagolisosoma

FAGOZITOA



Fagozitosia: mekanismo orokorra

ATXIKIDURA INGESTIOA DIGESTIOA

Lisosoma

FagolisosomaFagosoma



Saguen makrofagoak, Candida albicans legamiak fagozitatzen.

Fagozitosia



Bide
alternatiboa

Babes innatoak: konplementua

Bide
klasikoa

MB-lektinen
bidea

Patogenoen azala

Konplementuaren

aktibazioa

Antigeno-antigorputz

konplexuak

Patogenoen azalean

lektinen lotura

Patogenoen
opsonizazioa

Zelula
inflamatorioen

bilketa

Patogenoen
suntsiketa

aktibazioa



Konplementua aktibatzeko bideak

Funtzio 
efektoreak

Bide 

alternatiboa

Lektinen 

bidea

m.o. Ab Manosa lotzen 

duen lektina

Bide 

klasikoa

Konplementuaren
aktibazioaren 

hasiera efektoreak

C3a: 

hantura

C3b: 

opsonizazioa

C3a

Mikroorganismoaren 

gainean C3b

C3
C3b

hasiera 

Hasierako 
faseak

C3b

C5a: 

hantura

MAC:

lisia

C5a

gainean C3b

Mintza 

erasotzeko 

konplexua

C5

Amaierako 
fasea



m.o.

Leukozitoek
m.o.

suntsitzen
dute

C5a

Hantura-erreakzioen indukzioa

C3a
C

3b

Konplementuaren funtzio biologikoak

dute
Leukozitoak erakarri + aktibatumikroorganismoa

m.o.

Fagozitosia

Opsonizazioa fagozitosiaren aktibazioa

C
3b

mikroorganismoa
m.o.

mikroorganismoa

mikroorganismoa

Lisi
osmotikoa

MAC

Konplementuak bideratutako zitolisia

C
3b



Konplementuaren funtzio biologikoak

C5a

C3a

bakterioak

LISIAKIMIOTAXIA HANTURA

C5a

MAC

OPSONIZAZIOA

bakterioak

fagozitoak



Fase akutuko proteinak 
(APP: acute phase proteins)

Proteasen inhibitzaileak
(α-1 antitripsina)

Konplementuaren osagaiak
B faktorea, C3 eta C5

hepatozitoaIL-6, IL-1, 

PRR humoralak
(C´aktibatzeko, 

fagozitosia eragiteko)
PCR, MBL, H eta L 

fikolinak ,…

Koagulazio-faktoreak
(fibrinogenoa, protonbina, 
plasminogenoa)

Osagai antioxidanteak
(zeruloplasmina)

hepatozitoaIL-6, IL-1, 
TNF-αααα

Entzimak
(A2 fosfolipasa)

plasminogenoa)



ZITOKINA

Zelulen zatiketaren Kimiotaxia

Zitokinen funtzioak

Zelulen zatiketaren
inhibizioa

Apoptosia

Kimiotaxia

Aktibazio metabolikoa
Zelulen zatiketa

Desberdintze



Basodilatazioa
• Gorritasuna

Babes innatoak: hantura

� Basodilatazioa

� Hodien iragazkortasuna

handitu

Zelulen pilaketa

• Gorritasuna

• Tumorea

• Beroa

� Zelulen pilaketa
• Mina



C3a, 
C5a

C3b, C4b

Konplementua:
aktibazio
zuzena
(orduak)

Mastozitoa

Bitartekariak
berehala askatu

(histamina)

mikroorganismoak
+

molekula
proinflamatorioen

jariatzea
Makrofagoa



1. Substantzia
basoaktiboak eta 

kimiotaktikoak askatu

4. Fagozitoek eta 
konplementuak

bakterioak erasotzenBabes-

ezpala

2. Kapilar
iragazkorra: likidoa

eta zelulak irten

basodilatazioa

bakterioak erasotzen
dituzte

3. Fagozitoen
kimiotaxia

Babes-
proteinak

Gorritasuna
Tumorea

Beroa
Mina

kimiotaxia

Zelula endoteliala

fagozitoa

azala



Babes innatoak: zitotoxizitate naturala

• Zelula hiltzaile naturalak (NK: Natural Killer )

NK linfozitoa

+

Kaltetutako edo 
infektatutako zelula

Zelularen 
heriotza



Proteina antibirikoak

Babes innatoak: interferona

INF-αααα, INF-ββββ

Birusez infektatutako zelula

Birusa

Birusen

erreplikazioarekiko

erresistentzia
Birusen erreplikazio

inhibitua

IFN-arentzako
errezeptorea

IFNα, 
IFNβ

+ +

Birusa

NK zelulen

aktibazioa

Antigenoen aurkezpena

handitu



Interferonaren mekanismo antibirikoa

Birusen

IFNα

Birusak

Birusen erreplikazioa
inhibitu

IFN-arentzako
errezeptorea

Birusek
infektatutako

zelulak

Birusen
erreplikazioa

IFNα
IFNβ

+



Babes innatoak: eosinofiloak eta mastozitoak

eosinofiloa
+

+
C5a

C3a
IL-5

parasitoa toxinak
EXOZITOSIA

mastozitoa

+

zitotoxizitatea
neurotoxizitatea

basodilatazioa

estrabasazioa

kimiotaxia

edema

HANTURA



Hantura akutua

Konplementuaren
aktibazioa

Makrofagoa

C3b, …

Infekzio-fokua

selektinak

Benula

postkapilarra

C3a, C5a
Mastozitoa

Neutrofiloa

Histamina

kimioerakarleak

Peptido 

ICAM-1

IL-1, TNF, 
IL-6

• Atxikidura-molekulak ↑

• Hodien iragazkortasuna↑

• Fase akutuko erantzuna

IL-8
Peptido 

formilatuak



Infekzioarekiko espezializazioa
erantzun immune innatoan

MakrofagoaNeutrofiloa

Eosinofiloa

Zelula

Bakterioak

Konplementua,
APP

Interferonak

Basofiloa

Mastozitoa NK

Zelula
dendritikoa

BirusakParasitoak



Infekzio-fokua

Ehun 
konjuntiboa

Epitelioa

I. Erantzun 

Linfa-hodia

I. Erantzun 
immune innatoa

Erantzun immune 
innatoaren eta 
adaptatiboaren 
arteko lotura

Linfa-hodi 
aferentea

Linfa-

gongoila

II. Erantzun immune 
adaptatiboa

arteko lotura


