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FAGOCITOSI 
 

Si es vol actuar sobre un focus d'infecció, en primer lloc cal arribar fins al lloc 
dels fets per a, posteriorment, poder destruir els agents patògens (fagocitosi) 
i donar el senyal d'alerta per tal que es posi en marxa una resposta més 
específica Anem a veure com es produeix cadascun d'aquests processos. 
 
 
La migració dels fagòcits 

 
Tot comença als teixits danyats per un traumatisme o una infecció. Els propis 
teixits alliberen subatàncies als teixits. Obriu les 5 primeres pantalles 
d'aquesta web i conteseu: 

   Phagocyte Chemotaxis 
wisc-online.com

 

• De quina forma es mouen els fagòcits fins al focus de la infecció? Com 
s'anomena el fenomen que provoca el moviment? 

• Quines senyals "guien" les cèl.lules fins al punt oportú? 

 

Previament, però, els fagòcits han tingut que abandonar la sang per a arribar 
fins al teixit afectat, En aquest procés, conegut com a diapèdesi, s'hi troben 
implicades moltes subatàncies i fenomens diferents que descobrireu en la 
següent animació: 

Extravasation 
harvard.edu 

 
La zona on s'ha produit la inflamació es representada a les primeres imatges 
com un vas sanguini abombat. Mireu aquest fragment i digueu: 

• Com es diuen les cèl.lules que formen la paret del vas sanguini? 

• Quina diferència trobeu entre el moviment del glòbuls vermells i el dels 
neutròfils? 

• Com es produeix aquest moviment tan peculiar? 
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http://www.wisc-online.com/objects/ViewObject.aspx?ID=AP12304
http://multimedia.mcb.harvard.edu/flash/extravasation.swf
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Un cop han arribat a les cèl.lules epitelials inflamades: 

• Què passa amb el moviment i per què? 

• Quina substància comencen a segregar les cèl.lules endotelials 
inflamades? 

 

Aquesta substància produeix una cascada d'interaccions entre substàncies 
molt complexa dins el neutròfils que, finalment, causarà un canvi dramatic a 
nivell cel.lular: 

• Quin és aquest canvi i que li permet fer al neutròfil? Capteu alguna 
imatge que il.lustri aquest últim fenomen. 

 

Com podeu veure en l'ultima part de l'animació, altres tipus de glòbuls blancs 
també poden patir un procès de diapèdesi. Tot i que en cada cas es poden 
descriure diferències en el procès, en tots els casos, l'objectiu final és la 
sortida d'aquestes cèl.lules cap als teixits.  

 
 

 

La fagocitosi 

Observeu aquesta animació que descriu amb detall el procés de fagocitosi d'un 
bacteri o alguna altre estructura aliena per part d'un macròfag: 

 
Phagocytosis 
Mc Graw-Hill 

 

• Després de veure-la, ordeneu cronològicament les següents imatges i 
feu una breu descripció dels fenomens que hi tenen lloc. 
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http://multimedia.mcb.harvard.edu/flash/extravasation.swf
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• Enumereu les fases que presenta la fagocitosi i digueu quina sèrie de 
les imatges anteriors es correspon en cada cas. 

 
La presentació d'antígens 

El procès de la fagocitosi no només té importancia en la destrucció de 
patògens al lloc de la infecció, sinó que també resulta bàsic per a l'activació 
de la resposta immunitària específica. 

Un cop vista l'animació que us proposem a continuació, capteu una imatge de 
cadascun dels pasos en què es divideix el procés de presentació d'antígens i, 
seguidament, acompanyeu cadascuna de les vinyetes amb una breu explicació 
del que apareix al dibuix: 

 
Macrofagos marcadores 
lourdesluengo.es 

 
També podeu consultar els primers 53'' d'aquesta segona animació, per 
entendre com la presentació d'antígens a la superficie d'un macròfag pot 
produir l'activació de les cèl.lules encarregades de la resposta immunitària 
específica. Després contesteu aquestes preguntes: 

 Immune Response 
McGraw-Hill

   

• Quina cèl·lula s'ha unit a l'antígen del macròfag? 

• Aquesta unió provoca alguna resposta per part del macròfag? 

• Què passa a continuació? 
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http://www.lourdesluengo.es/animaciones/unidad18/macrofagos_presentadores.swf
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter24/animation__the_immune_response.html
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