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Quan el sistema immunitari ens ataca 
 

El cos té mecanismes de seguretat, els que genèricament es diuen 
mecanismes de tolerància,  que eviten que el sistema immunitari pugui 
produir danys a les cèl·lules del cos.  Ho pot fer destruint alguns  LT del timus  
i  alguns  LB en formació a la medul·la òssia roja, que tenen receptors TCR i 
BCR molt afins per Ag (proteïnes)  de membrana propis. Si no fos així es 
podrien iniciar una acció  contra cèl·lules del propi cos.   
 
Però pot passar malgrat aquests controls, que s’inicien respostes contra 
cèl·lules del propi cos. Es diu llavors que el sistema immunitari “desaprèn” el 
que havia fet bé anteriorment.  Llavors s’inicien malalties autoimmunes, com 
l’esclerosi múltiple o la diabetis tipus I.   
 
En la següent web hi ha una relació de malalties autoimmunes. Feu un resum 
de les que heu sentit a parlar més sovint: 
http://www.paleosystem.es/listado-de-enfermedades-autoinmunes/. 
 
  

Un exemple de malaltia autoimmune és la diabetis I. A continuació veurem 
que passa en aquesta malaltia. 
 
El pàncrees és un òrgan que té dues funcions diferents. Al curs passat vareu 
estudiar l’acció del pàncrees en la digestió d’aliments. Ara aprendreu la 
segona acció important del pàncrees.  
 
 
Observeu el següent vídeo on t’expliquen de manera molt breu aquesta acció. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=NazZCu1lwOE&feature=related 
 
En aquest altre vídeo trobareu informació rellevant sobre la Diabetis tipus 1. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fazeCkUgkwQ 
 
 
. Quina altra funció té el pàncrees segons el que has vist? 
 
. Perquè és necessari perquè la glucosa arribi a totes les cèl·lules del cos? 
 
. Quin és l’origen de la diabetis de tipus 1? 
 
. Què ocasiona la destrucció d’aquestes cèl·lules? Com ho fa? 
 
 
En aquesta web trobareu una comparació entre la diabetis 1 i la diabetis 2. 
http://www.fundaciondiabetes.org/diabetesinfantil/la_diabetes/tipos_diabet
es.htm 
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. Quina diferència fonamental  hi ha entre els dos tipus de malaltia? 
. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1 
 

 
Pàncrees i elements protagonistes de la Diabetis I. Font: 
http://www.cancer.gov/espanol/cancer/entendiendo/sistema-inmunologico/AllPages/Print 

 
• Quin tipus de resposta immune produeix la diabetis tipus 1? 

 
 
 
 
A continuació teniu  un seguit de frases desordenades. Ordeneu-les per 
conèixer com actual els sistema immunitari per produir  malalties 
autoimmunes com la Diabetis I. 
 
Es formen clons de LT helpers i LT h de memòria. 1 
Les cèl·lules del cos presenten antígens propis amb MCH de classe I. 2 
Les cèl·lules plasmàtiques secreten Ac contra les cèl·lules pròpies. 3 
El LT autoreactius s’activen, i es diferencien en LT helpers, T 
citotòxics  i LT reguladors. 

4 

Els LT citotòxics secreten perforina contra les cèl·lules pròpies del 
cos. 

5 

Els LT helpers activen LB produint la proliferació, i diferenciació en 
cèl·lules plasmàtiques, i la formació de LB de memòria. 

6 

Els LT autoreacctius s’uneixen a antígens propis de la membrana de 
les cèl·lules. 

 
7 

Els LT helpers activen macròfags i cèl·lules  NK contra les cèl·lules 
pròpies del cos, i també activen LB . 

8 

Els LT citotòxics s’activen i formen clons i cèl·lules de memòria. 9 
 
Ordre correcte:  
 
 
 
 
 
 
 
. Quina importància té que és formin clons de LThelpers? 
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. Quina importància té que es formin clons de LT citotòxics? 
 
. Quin tipus de resposta immunitària té lloc en una malaltia autoimmune? 
 
 
 
Altres tipus de malalties autoimmunes afecten a òrgans com la glàndula 
tiroides, glòbuls vermells,  pell o teixits connectius, produint malalties tan 
conegudes com l’ artritis, l’ esclerosi múltiple, el lupus erimatós, en són 
exemples coneguts. Una molt estesa és també l’ artritis  reumatoïde.  
Observeu el següent vídeo 
 
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid236059233?bctid=347806831 
 
. De quina malaltia autoimmune tracta el vídeo? 
 
. On afecta aquesta malaltia autoimmune? 
 
. Com es produeix? 
 
. Quins símptomes tenen els malalts? 
 
 
 
Com es podria ajudar a combatre les malalties autoimmunes, i altres en les 
quals es produeix la inflamació desmesurada i dolorosa  dels teixits?. Per 
respondre observeu l’animació  “regulatory T cell  animation  de la següent 
pàgina, i responeu la pregunta. 
 
http://www.abdserotec.com/catalog/immunology-antibodies/immune-
regulation-antibodies/treg-cell-animation.html#  
 
 
Finalment cal considerar que es creu que les malalties autoimmunes podrien 
ser conseqüència de la nostra actitud davant la vida. Vegeu que n’opinen 
alguns psicòlegs: 
 
http://psicorbc.blogspot.com.es/2010/12/el-origen-de-las-
enfermedades.html 
 
Aquí trobareu  altres consells per evitar les malalties autoimmunes. Visiteu 
aquesta pàgina i feu un resum d’aquests consells i dels que heu vist a la web 
anterior.  
http://es.slideshare.net/robertoleiva3910/consejo-para-prevenir-
enfermedades-autoinmunes 
 
 
 


