Aνοζοποιεηικό ζύζηεμα και μονοκλωνικά ανηιζώμαηα
Τν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα είλαη έλα ζύλνιν νξγάλσλ θαη ηζηώλ πνπ παξάγνπλ εηδηθά θύηηαξα
αιιά θαη νπζίεο, ππεύζπλα/εο γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ καο.
Από ηι μαρ πποθςλάζζει ηο ανοζοποιεηικό ζύζηεμα ?
 από ηνύο, κηθξόβηα θαη άιινπο ΄΄εηζβνιείο΄΄ ζηνλ νξγαληζκό καο
 από παξάγνληεο όπσο ηνμίλεο, αιιεξγηνγόλεο νπζίεο ή θαη βιαπηηθά αιινησκέλακεηαιιαγκέλα θύηηαξα όπσο ηα θαξθηληθά θύηηαξα.
Ποια είναι ηα όπγανα ηος ανοζοποιεηικού ?
Ο κπειόο ησλ νζηώλ, ν ζπιήλαο, νη ακπγδαιέο, ν ζύκνο αδέλαο, ε ζθσιεθνεηδήο απόθπζε, νη
πιάθεο Πέγηεξ (ιεκθηθόο ηζηόο ζην έληεξν) θαη νη ιεκθαδέλεο (ή πην ζσζηά ιεκθνγάγγιηα).
Σα πεπιβόεηα μονοκλωνικά ή πολςκλωνικά ανηιζώμαηα
Αο πξνζπαζήζνπκε λα εθθξάζνπκε ην λόεκα ηνπο κε έλαλ παξαιιειηζκό.
Αο ππνζέζνπκε όηη γίλεηαη έλαο πόιεκνο (θαηά ηνπ νξγαληζκνύ καο) θαη ν ΕΥΘΡΟ (κακά
ανηιγόνα) έρνπλ απισζεί ζε κηα κεγάιε πεξηνρή. Κάπνηα ζε έλαλ ιόθν, θάπνηα άιια θξπκκέλα ζηα
δξνκάθηα ελόο ρσξηνύ θαη θάπνηα άιια ζε κηα θνληηλή αθηή. Απνθαζίδεη ινηπόλ ην ΣΡΑΣΗΓΕΙΟ
ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΕΥΘΡΟΤ (ανοζοποιεηικό μαρ ζύζηεμα) λα επηηεζεί. Σηέιλεη ηαπηόρξνλα κία ίιε
αξκάησλ (ανηιζώμαηα) ζην ιόθν. Μηα άιιε κνλάδα ζηξαηησηώλ πεδηθνύ (άιια διαθοπεηικά
ανηιζώμαηα) ζηα δξνκάθηα ηνπ ρσξηνύ. Καη κία νκάδα βαηξαραλζξώπσλ (άιια διαθοπεηικά
ανηιζώμαηα) λα επηηεζνύλ θαηά ησλ εηζβνιέσλ. Όιεο απηέο νη δηαθνξεηηθέο δπλάκεηο πνπ ζηέιλεη
καδεκέλα ην Σηξαηεγείν (δειαδή ην Αλνζνπνηεηηθό Σύζηεκα), είλαη ηα ''πολςκλωνικά ανηιζώμαηα''
δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ πνπ ζα επηηεζνύλ ζηηο δηαθνξεηηθέο δπλάκεηο ηνπ ερζξνύ. Ο πόιεκνο όκσο δελ
ηειεηώλεη, ην Σηξαηεγείν αληηιακβάλεηαη μαθληθά όηη γηα λα μεκπεξδεύεη κηα θαη θαιή – νξηζηηθά κε
ηνλ ερζξό, πξέπεη λα θαηαζηξέςεη έλα κύπιο-κομβικό ηος κομμάηι πρ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν
(όπωρ πσ ηεν ακίδα spike ηος κοπωνοϊού ε νπνία ελώλεηαη κε θύηηαξα ηα νξγαληζκνύ καο γηα λα
ηα βιάςεη). Απηή ηε δνπιεηά κπνξεί λα ηελ θάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε εξειδικεςμένε ομάδα
πεδνλαπηώλ, κηα νκάδα από ολόιδιοςρ πεδνλαύηεο όινη με ηα ίδια γεπά όπλα θαη ηελ ίδια ιζσςπή
εκπαίδεςζε. Σαλ λα είλαη δίδςμοι ο έναρ με ηον άλλον. Σαλ λα έσοςν βγει όλοι μαδί από ειδικό
επγαζηήπιο. Σαλ λα είλαη “κλώνοι” ο έναρ ηος άλλος. Εμνπιίδεηαη ινηπόλ απηή ε νκάδα κε όπια
θηηαγκέλα ζε εηδηθά εξγαζηήξηα θαη εμνληώλνπλ ηνλ ερζξό. Απηά είλαη ηα ''μονοκλωνικά
ανηιζώμαηα''.
Φαίλεηαη πσο είλαη εθηθηή ε εξγαζηεξηαθή παξαζθεπή - δεκηνπξγία μονοκλωνικών
ανηιζωμάηων καηά ηος κοπωνοϊού, είηε σο έλα ζςγκεκπιμένο μονοκλωνικό ανηίζωμα (όπσο ην
BAMLANIVIMAB ηεο εηαηξείαο Eli Lilly, ή ην κοκηέιλ δςο μονοκλωνικών ανηιζωμάηων,
CASIRIVIMAB + IMDEVIMAB ηεο εηαηξείαο Regeneron).
ΟΤΙΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ (mRNA) ΗΜΕΡΑ, ΦΣΙΑΥΝΟΤΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ
ΑΝΣΙΩΜΑΣΑ. Δειαδή δίλεηαη εληνιή κέζσ ηνπ εκβνιίνπ ζηα θύηηαξα καο λα θηηάμνπλ ην
ανηίζωμα ενανηίον ηερ ππωηεϊνερ S ηερ ακίδαρ ηος κοπωνοϊού SARS-CoV-2, ώζηε απηά λα
παξάμνπλ μια ολόκλεπε ζειπά από ίδια εξοςδεηεπωηικά ανηιζώμαηα ΄΄μονοκλωνικά΄΄, πνπ ζα
κπινθάξνπλ θαη δελ ζα επηηξέςνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ ηνύ. Απηή ε δηαδηθαζία βέβαηα απαηηεί
ρξόλν κεηά ηνλ εκβνιηαζκό θαη γηα απηό αλ θάπνηνο, ήδε λνζεί από covid-19, ρξεηάδεηαη ηε ζεξαπεία
ησλ έηοιμων μονοκλωνικών ανηιζωμάηων γηα άκεζε άκπλα θαη ζεξαπεία (όπσο πρ αλ έρνπκε
ηξαπκαηηζηεί ρξεηαδόκαζηε άκεζα αληηζώκαηα από ηνλ αληηηεηαληθό όξν θαη όρη αληηηεηαληθό εκβόιην,
ην νπνίν όκσο ζα έπξεπε λα έρνπκε ήδε θάλεη, επαλαιακβάλνληαο θαη ηελ αλακλεζηηθή ηνπ δόζε).
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΣΩΝ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΩΜΑΣΩΝ ΟΙ ΕΡΕΤΝΗΣΕ ΕΥΟΤΝ ΒΡΑΒΕΤΘΕΙ 3
ΦΟΡΕ ΜΕ ΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ.

Τν 1908 νη εξεπλεηέο ηαηξνί Πάοςλ Έπλισ θαη Ίλια Μέηζνικοθ, παξνκνηάδνληαο ηα κνλνθισληθά
αληηζώκαηα κε κηα καγηθή ζθαίξα (magic bullet) ε νπνία ζα θνπβαιάεη κηα ηνμίλε πνπ ζα ηελ παξαδίδεη
επηιεθηηθά ζε όηη ζηνρεύεη.

Τν 1984 νη Γκεόπγκ Κέλεπ θαη έζαπ Μιλζηάιν καδί κε ηνλ Νιλρ Κάι Γιέπνε θαηάθεξαλ λα θηηάμνπλ
πβξηδηθά θύηηαξα (δειαδή θύηηαξα πνπ ''γελλήζεθαλ'' από ζύληεμε-έλσζε θπηηάξσλ πνληηθνύ
ηξνπνπνηεκέλα γελεηηθά κε αλζξώπηλα γνλίδηα θαη καδί κε θύηηαξα από ηελ λόζν πνιιαπινύ κπειώκαηνο
πνπ είλαη έλαο αηκαηνινγηθόο θαξθίλνο από πιαζκαηνθύηηαξα πνπ παξάγνπλ κηα κνλνθισληθή ζεηξά
αληηζσκάησλ θαη δηαηξνύληαη αέλαα-αζηακάηεηα).

Τν 2018 νη Σδέιμρ Άλιζον θαη Σαζούκος Υόνηδο ζηελ πξνζπάζεηα αλαθάιπςεο ηεο ζεξαπείαο ηνπ
θαξθίλνπ, δεκηνύξγεζαλ κηα αλνζνινγηθή ξύζκηζε κέζσ κνλνθισληθώλ αληηζσκάησλ.
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