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LES CÈL·LULES NK ENS DEFENSEN DEL CÀNCER 

Material pel professorat 
 
 

 
 
Les cèl·lules NK s’uneixen a Ac disposats al voltant de la cèl·lula tumoral. Aquest 
reconeixement afavoreix la secreció de perforina des de les cèl·lules NK, contra la 
cèl·lula tumoral. 
 
També poden actuar sense necessitat d’Ac, enviant perforina directament a les 
cèl·lules tumorals. Aquestes cèl·lules normalment no presenten MHCI amb fragments 
de proteïnes pròpies, per la qual cosa el sistema immunitari les considera “sospitoses” 
i les ataca.  
 

• Què creieu que vol dit l'autor de l'article quan expressa "que les 
cèl·lules NK no han d'aprendre que han de destrossar, a diferència dels 
LT i LB"? 

Les cèl·lules NK no responen a la presentació d’ Ag. Quan detecten  molècules 
estranyes com lipopolisacàrids de bacteris, o Ac units a cèl·lules canceroses, o falta de 
CMH en les membranes (en càncers i cèl·lules infectades per virus)  aboquen perforina 
per matar les cèl·lules “estranyes”.  

• Per què pot ser un avantatge el fet que no necessitin aprendre per 
atacar? 

Maten directa i ràpidament,  sense necessitat de desenvolupar  la resposta adaptativa. 
A més les cèl·lules tumorals i moltes de les infectades per virus utilitzen com 
mecanisme d’evasió, l’eliminació de marcadors MHC I en la seva membrana cel·lular. 

• Quin tipus de cèl·lules poden degradar les cèl·lules NK? 
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Patògens extracel·lulars, cèl·lules infectades per virus, cèl·lules tumorals.  

• A quin tipus de pacients amb càncer sembla que podria ser més efectiu 
el tractament amb NK? 

Nens que pateixen càncer.  
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