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A szervezetbe behatoló kórokozók lehetnek baktériumok, vírusok, 
gombák.
A védekező reakciót kiváltó anyagokat összefoglaló néven 
antigéneknek nevezzük.
A szervezet védekező rendszere, az immunrendszer.

Az első védelmi vonal a bőr szinte átjárhatatlan szarurétege (a hám).
A légutak csillós nyálkahártyája kifelé terelik a „betolakodókat”.
A garatból és szájüregből pedig a gyomor erősen savas közegébe jutnak 
a kórokozók.



A bejutott antigénekkel a fehérvérsejtek veszik fel a küzdelmet, –
melyek ki tudnak lépni az erek falán is. (Hol termelődnek? Mozgásuk?)

Két fő csoportjuk van:
• falósejtek
• nyiroksejtek

A falósejtek bekebelezik a kórokozókat (tovább olyan anyagot 
termelnek melyekkel odahívnak további falósejteket és a 
fehérvérsejtek képződését is serkentik). Gyulladás keletkezik.
A küzdelemben a fehérvérsejtek is elpusztulnak ebből lesz a genny.

A nyiroksejtek a nyirokszervekben érnek meg.
A kórokozóval történt megismerkedés után ellenanyagot termelnek.
Az ellenanyag megjelöli az antigént és a falósejtekkel pusztíttatja el, 
vagy maga a nyiroksejt kapcsolódik össze a kórokozóval és elpusztítja.



A fertőzés leküzdése után egyes nyiroksejtek memória sejtekké 
alakulnak és őrzik az információt a legyőzött kórokozókról és az 
ellenanyagról.
Ha újból találkoznak az adott kórokozóval, azonnal elkezdik termelni az 
ellenanyagot, így a szervezet már nem betegszik meg.

Roncsolódott szövetek és kóros átalakuláson átment daganatsejtek is 
működésbe hozzák az immunrendszert.
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Aktív védettség során egy leküzdött betegség után a memóriasejtek 
megőrzik az ellenanyag termelés képességét.
Védőoltás alkalmazása esetén mesterséges aktív védettségnek 
nevezzük. Ilyenkor legyengített kórokozót juttatnak a szervezetbe, 
amely betegséget nem okoz, viszont kiváltja a védelmi reakciót és 
tartós védettséget okoz.
Passzív védettség esetén a szervezet készen kapja az ellenanyagot, 
oltás formájában. Ez csak időleges védettség.
Ezt a védőoltást akkor alkalmazzák, ha a szervezet már megfertőződött 
és nincs ideje kidolgoznia az ellenanyagot.

Vannak olyan betegségek, melyek kórokozói nem változnak, másoké 
viszont gyakran módosulnak, pl. influenza.

veszettség, agyhártya gy., stb.



Vércsoportok:
Vérátömlesztésnél - a sok vércsoport közül - az AB0 és az Rh
vércsoportokat veszik figyelembe.
A vércsoport a vörösvérsejthez kapcsolódó AB, vagy Rh antigénektől 
függ.
A nem megfelelő vércsoportok keveredése a vér fehérjéinek 
kicsapódását okozza és rögöket képez, ami halálhoz vezet.
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