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:הפעילות של מערכת החיסון קשורה בדם

בדםכל הזמן של מערכת החיסון מפטרלים " חיילים"ה• 

תאי דם לבנים הם חלק מתאי הדם-

בדםשונים המסתובבים חלבונים -

.לכל מקום בגוף" צירי גישה"הדם מהווה • 

מרכיבי מערכת החיסון משתמשים בו

.עליו היטבבשביל להגיע ממקום למקום ושומרים 



-הדם מתחלק ל
–החלק הלא תאי • 

(נוגדנים, אלבומין)חלבונים -
(  HDL,LDLליפופרוטאינים, טריגליצרידים)שומנים -

(קרישהפקטורי, אלקטרוליטים, גלוקוז)אחרים -

פלסמה  המרכיבים הלא תאיים נקרא אתהמכיל את הנוזל 

(בממוצע55%)

-החלק התאי• 

,  בדםהנפוץ ביותר התא )אדומים ( כדוריות)תאים -

האדומות נקרא  כדוריות הדם נפח הדם המכיל אחוז 

(.בממוצע45%המטוקריט

(תרומבוציטים)טסיות -
החיסוןשייכים למערכת –לבנים ( כדוריות)תאים -

כל תאי הדם מיוצרים במח העצם



מיקרואורגניזמים בעלי יכולת לעורר-פתוגנים• 

טפיל/ חיידק / וירוס-להיותבגוף יכולים נזק / מחלה

האויב מבפנים-תאים סרטניים • 

,תאים עוברים שינויים סרטניים כל הזמן

להתפתח לגידול ממאירמערכת החיסון מונעת מהם 

לצורך כך כל חיילי מערכת החיסון מוכרחים• 

מרכיבים עצמיים לבין מרכיביםלהבדיל בין 
 (Self vs Non self)לתקוףאותם יש עצמיים לא 



מתבטאת  , היכרמולקולת antigen))אנטיגן 

פ השטח ומסוגלת לעורר תגובה של"עכ "בד

.מערכת החיסון

כ האנטיגן יהיה חלבון או קומפלקס"בד• 

(חיצוני)ג ממברנת התא "של סוכרים ע

קיימים על פני כל סוגיי התאיםאנטיגנים • 

('גם תאי שלנו וגם תאי חיידקים וכו)

כל התאים בגופינו דוגמים את תוכן• 

התא שלהם באופן קבוע ומציגים אותו

תא, כך(. על פני השטח שלהם)לסביבה 

למשל הדבקה ויראלית או)שעבר שינוי 

מראה זאת לסביבה( התמרה סרטנית

ומערכת החיסון יכולה להגיב בהתאם



,לבנים-י תאי מערכת החיסון"המיוצר עחלבון  (Antibody)נוגדן• 

".אנטיגן-אנטי"> --היודע לזהות אנטיגן ספציפי ולהקשר אליו 
Aנוגדן כנגד סוג דם  , ANTI-A: דוגמא

ערמה של אנטיגנים המחוברים זה לזה–נוגדן -קומפלקס אנטיגן• 

את" מעורר"הקומפלקס מושך תאים בלעניים נוספים ו. י נוגדנים"ע

.חיוני לתגובה חיסונית מיטבית כנגד האנטיגן. התגובה החיסונית



:מערכת החיסון מורכבת משתי זרועות

 (Innate immunity)המולדתמערכת החיסון  •

Adaptive immunity))הנרכשת מערכת החיסון  •

בשניהאך הן תלויות אחת , אלו הן שתי מערכות נפרדות• 

.בשיתוף פעולהופועלות 



:זוהי מערכת החיסון הקיימת בגופנו מלידה

וחסרת זיכרון, לא ספציפית

ולא)היכולת להגיב באופן מותאם לאנטיגן מסוים -ספציפיות

.האדמתלוירוסהשפעת ולא לוירוסלדוגמא , (אחר

את סוג האנטיגנים אליהם נחשפה" זוכרת"אינה -חסרת זיכרון

.ותגיב בכל חשיפה באותו אופן, בעבר

כלל אינם מצליחים, מהחומרים העלולים לסכן את גופנו99%

רובם נהדפים ואינם עוברים את קווי ההגנה. לחדור אליו

.הקדמיים של הגוף

...השומר על הגבולות ומונע פלישה" צבא סדיר"ניתן לדמותה ל



:מנגנוני הגנה עיקריים4כוללת 

מחסומים אנטומים ופיזיולוגים. 1

דלקת. 2

מערכת המשלים. 3

ותאי הרג טבעיים( פאגוציטים)תאים בלעניים . 4



.לגוףהפתוגניםמונעים או מעכבים את כניסת 

:כוללים• 

והפציותהעור -הפרדה• 

חלב, רוק-הפרשות שונות• 

•PH-(וגינה)הלדן , עור, קיבה

-תנועה• 

שתן, דמעות-הפרשותי "שטיפה ע-

מערכת הנשימה-ריסים-

מיקרופלורה–חיידקים ואפילו 



חומרים  , כמו הרס תאים, תגובה ביולוגית של הגוף לגירוי מזיק•
.ופתוגנים, איריטנטים

.יכול להיגרם מזיהום או חבלה אחרת לתאי הגוף•

זהו ניסיון של הגוף להסיר את הגורם המזיק ויחד עם זאת להתחיל  •
.את תהליך הריפוי

בהעדר תהליך דלקתי פצעים וזיהומים לעולם לא ירפאו והנזק  •
.לרקמה ימשך

דלקת         זיהום



:לדלקת ארבעה מאפיינים עיקריים•

חום מקומי•

אודם מקומי•

נפיחות מקומית•

כאב•



הרקמה הפגועה ולויקוציטים השוכנים ברקמה• 

חדירות כלימשחררים חומרים המגבירים את 

למשל)כאב מתווכים , (למשל היסטמין)הדם

משיכה של תאים)כימוטקסיסו( ברדיקינין

(.לבנים לעבר מקום הפגיעה

תאים לבנים יוצאים מכלי הדם לעבר הרקמה• 

.הפגועה

או/ופתוגניםשל ( בליעה)פאגוציטוזיסמבצעים • 

מסייעים בתיקון הרקמה' שברי תאים וכו

הפגועה

נפיחות וכאב, אודם, חום: כל אלו יתבטאו ב• 

http://www.youtube.com/watch?v=suCKm97yvyk

דלקת-בסירטוןלצפייה 



:מנגנוני הגנה עיקריים4כוללת 

מחסומים אנטומים ופיזיולוגים. 1

דלקת. 2

מערכת המשלים. 3

ותאי הרג טבעיים( פאגוציטים)תאים בלעניים . 4



קבוצה של חלבוניםמערכת המשלים היא • 

C1-C9)) בדם ומסוגלים לזהות  המצויים

אליהןשונות ולהיצמד מולקולות פתוגניות 

:לעזור כתוצאה הם יכולים 

מייעל את הבליעה-לבליעההפתוגןסימון • 

(אופסוניזציה)פאגוציטיםעל ידי 

משחררים שברי חלבון קטנים-כמוטקסיס• 

לסביבה המזמנים מרכיבים נוספים של

מערכת החיסון ומכוונים אותם לנקודה

ייצור מבנה מיוחד משילוב-הפתוגןהרס • 

מחורר ממברנות-מספר חלבונים 

https://www.youtube.com/watch?v=E_fdPaBBPic
&feature=related

בסירטוןלצפייה 



:מנגנוני הגנה עיקריים4כוללת 

מחסומים אנטומים ופיזיולוגים. 1

דלקת. 2

מערכת המשלים. 3

ותאי הרג טבעיים( פאגוציטים)תאים בלעניים . 4



תאים ופסולתשברי / פתוגניםמתמחים בבליעת , תאים בלעניים-פאגוציטים

:יכולת בליעהבעלי ( תאים לבנים)זהו שם כללי למספר סוגי של לויקוציטים • 

–ברקמה , מונוציטיםבדם נקראים -מאקרופאגים/ מונוציטים-

:בה יושביםלפי הרקמה ספיצפייםשמות מקבלים . מאקרופאגים

בעור-תאי לנגרהנס 

בכבד–קופפרתאי 

במח-מיקרוגליה

אאוזינופילים, ניוטרופילים-נוספים סוגים -



!מציג אנטיגן תא -בעלי יכולת חשובה נוספתהמאקרופאגים• 

על פני השטחהמאקרופאגמציג הפתוגןלאחר בליעת • 

ונודד לבלוטת, ( אנטיגן)הפתוגןשברים של שלו 

כאן. שם הוא מציג אותו לתאים לימפוציטים. הלימפה

..כבר נכנסת לפעולה המערכת הנרכשת

?התאים בגופינובמה שונה הצגה זו מההצגה שעושים כל • 

!כאן מדובר באנטיגן ממקור חיצוני • 



הורגים תאים של הגוף משום שהודבקו• 

סרטנייםאו הפכו לתאים בוירוס

-אנטיגנים עצמיים של תאים" סורק"• 

הורג-כאשר לא מזהה



,לא ספציפית: זוהי מערכת החיסון הקיימת בגופנו מהלידה

וחסרת זיכרון

:מנגנוני הגנה עיקריים4כוללת 

מחסומים אנטומים ופיזיולוגים. 1

דלקת. 2

מערכת המשלים. 3

תאים בלעניים ותאי הרג טבעיים. 4

"צבא סדיר"





החיסוניות מתפתחת במהלך חיי

:לפתוגניםהאורגניזם עקב חשיפתו 

ספציפית ובעלת זיכרון חיסוני

דרוש זמן–" יחידות מיוחדות"

"  מידע מודיעיניאיסוף ", להתארגנות

 (Activation)והפעלה



:BוTלימפוציטים מסוג : תאי מערכת החיסון הנרכשת

פועלים בצורה מאד ספציפית וממוקדת ומחסלים גורמים מזיקים

.בצורה יעילה ונקייה

תהליך בו הם, (אקטיבציה)הפעלה התאים הללו חייבים לעבור 

.יקבלו את כל המידע הספציפי לגביי האויב המיועד ויתכוננו לפעולה

.שבהם ילחמוהספציפיםהוא בעצם חשיפה לאנטיגנים " המידע"

.שניונייםלימפטיםהפעלה זו תתרחש באיברים 

לאחר מכן הלימפוציטים יפעלו משם או שישתחררו אל הדם וינועו

.אל אתר הפעולהכמוטקסיספ "ע



:נחלקת לשתי זרועות

ההומוראליתהזרוע . 1

(The Humoral Branch)

פועלת נגד מרכיבים הנמצאים

?למשל. בדם או בין התאים

הזרוע התאית. 2

(The Cellular Branch)

פועלת נגד תאי הגוף שיש צורך

?למשל. בהשמדתם



מקנה הגנה בעיקר מפני• 

,תאיים-חוץופתוגניםמיקרואורגניזמים 

אשר גדלים ומתרבים מחוץ לתאי

...(לימפה, דם)בנוזלי הגוף , המאכסן

חיידקים בעיקר
Bלימפוציטים מסוג כוללת בעיקר • 

.המיוצרים על ידםונוגדנים 

-נוגדן• (Antibody)  י תאים מיוחדים"המיוצר עחלבון

יודע לזהות אנטיגן אחד באופן. במערכת הנרכשת

/לנטרל אותו לטווח בליעה, להיקשר אליו, ספציפי

השמדה של אותו מרכיב



יכולים לקלוט אנטיגן פתוגני   Bלימפוציטים מסוג

הם יעכלו את האנטיגן ויציגו. מהסביבהמסיס 

.אותו על פני השטח שלהם
הלימפטיםינדדו לאיברים Bההבא תאי בשלב 

ההפעלה שלהם בסיועהשניוניים ושם תתרחש 
 (T helper).עזר Tשל תאי

T-יציגו את האנטיגן שלהם לתאי הBשם תאי ה

.-שאכן מדובר בגורם מזיק " יאשרו"-Tתאי ה
.- Bהאת ההפעלה של תא ויאפשרו 



תאישהופעל יתרבה ויצור  Bתא•

זכרון Bותאינוגדנים מייצרי, פלזמה

הנוגדנים נקראים גם• 

 (Ig)אימונוגלובולינים

אלו חלבונים המופרשים מתאי• 

.הפלסמה

לנטרל, תפקידם להקשר לאנטיגן• 

אותו וליצור קומפלקס של

אשר מסמן אתנוגדן+אנטיגן

י"וגורם להרס שלו עהפתוגן

.תאים בלעניים

כל נוגדן הינו ספציפי לאנטיגן• 

"(מנעול ומפתח)"מסוים 



אנטיגנים שנשרו ממנו

י תא"נקלטים ומוצגים ע

 Bלימפוציט

נכנס לגוףפתוגן

לתאי  האנטיגנים מוצגים 

T באיבריםמיוחדים

.שניונייםלימפטים

יגרמו T-תאי ה

B-להפעלת תאי ה

יתקבלו  

זיכרון Bתאי

יתקבלו תאי פלזמה

נוגדניםמפרישי

לפתוגןהנוגדנים נקשרים 

ויוצרים קומפלקס אנטיגן נוגדן

תאים בלעניים שמזהים את

הקומפלקס

הפתוגןבולעים את 



מספקת הגנה בעיקר מפני• 

-תוךופתוגניםמיקרואורגניזמים 

אשר פולשים לתוך תאי, תאיים

–המאכסן ומתרבים בתוכם 

(פאראזיטים)טפילים , וירוסים

.בעיקר

פועלת לחיסול תאים, בנוסף• 

ולחיסול תאים שמקורם, סרטניים

ברקמת שתל זרה

לימפוציטיםזרוע זו כוללת בעיקר • 

 Tמסוג



:  נחלקים לשני סוגיםTתאי ה

T killer •(הרג )-  מזהה תאים

או תאים( וירוסים)בפתוגניםנגועים 

נקשר, אשר עברו התמרה סרטנית

.אליהם והורג אותם

T helper •(עזר )–  משמש כמסייע לשפעול

וגםההומוראליתהמערכת 

Bתאי הפעלה של –התאית המערכת 

 T killer.ותאי



https://www.youtube.com/watch?v=WdCiaIS2LV4

T KILLERתאי –בסירטוןלצפייה 



פתוגן

בדםמסתובב הפתוגן

קולט אנטיגן ומציגBתא 

T Helperאותו לתא 

T Helperה 

מתאים Bמחפש תא 

ומשפעל אותו 

נוצרים תאי

Bפלסמה ותאי 

תא הפלסמה מפריש 

נוגדנים

הפתוגן חודר

לתוך התא

T Killer  שהופעל מזהה

את האנטיגנים הזרים

על גבי התא

נקשר לתא

והורס אותו

ההומורליתהזרוע 

הזרוע התאית



HIV-תסמונת הכשל החיסוני הנרכש 
- HIV (Human Immune Deficiency Virus)וירוס ה•

!  עזר Tמדביק והורג תאי 

עזר נפגעים כך עולה הסיכוי לביטוי   Tתאישיותר ככל •

-AIDSמחלת ה

עזר נמוכות מאוד ישנו למעשה Tתאירמות כאשר •

והתפרצות שלשיתוק של מערכת החיסון הנרכשת 

.ושגשוג של מחלות ללא מעצורים

?אילו מחלות

.וטפיליםחידקיים, ויראלים)זיהומים שונים • 

(זיהומים פטרייתיים-במיוחד מאפיין

!ממאירויות• 

בגוףהוירוסמסוגל למנוע התרבות של -הקוקטייל• 

!  זיכרון  Tבתאיקיים בצורה שקטה בתוך התאים ואף הוירוסאך • 



–חדש לגופנו פתוגןבפעם הראשונה שנכנס • 

.למערכת החיסון לוקח זמן לזהות אותו ולהגיב אליו נכונה

או, לאחר שיצרנו פעם אחת תאי פלסמה ונוגדנים ספציפיים• 

זכרוןנשארים בגופנו מספר תאי , הרג Tהפעלנו תאי

.פתוגןמכירים את אותו אשר 

יתרבו תאי הזיכרון, לגופינוהפתוגןבפעם הבאה שיכנס • 

אפקטיביים או לתאי פלזמהTי במהירות ויתמיינו לתא

.המייצרים נוגדנים ספציפיים

!תהליך זה יתרחש לפני שתתפתח מחלה, לרוב• 

!הפתוגןכנגד כך שהזיכרון החיסוני מאפשר תהליך ספציפי ומהיר • 



Edward jennerי "החיסון הראשון הומצא ע•

אשר שם לב שחלבנים אינם חולים האבעבועות שחורות•

הוא חקר ומצא שהם נחשפים לפרות שחולות באבעבועות פרה  •
(vaccina )–מחלה לא  מזיקה לאדם.

הוא הבין שהחשיפה הזו לאבעבועות פרה מנעה מהחלבנים  •
.להדבק באבעבועות שחורות

הוא רקח חיסון מנוזל אבעבועות פרה והצליח למנוע את  •
.התפשטות המחלה

.vaccinationמאז קוראים לחיסון •



.למניעת מחלות זיהומיות, יצירת חסינות באמצעים מלאכותיים•

להלחםמתן אנטיגנים או נוגדנים מבחוץ אשר מאפשרים לגוף לפתח חסינות או •
.בלי לפתח מחלהבפתוגן

:קיימים שני סוגי חיסונים

.  חיסון הגורם לגוף לייצר נוגדנים משלו–(active immunity)חיסון פעיל 1.

או חיים  , חיידקים או נגיפים מתיםמחדירים לגוף אנטיגן בצורת תרכיב המכיל •
.  או רעלנים המיוצרים על ידיהם, מוחלשים

.מערכת החיסון מייצרת בתגובה נוגדנים כנגד החיסון שניתן•

.  החיסון הפעיל הוא חיסון הגורם ליצירת תאי זיכרון ועל כן הוא חיסון ארוך טווח•



נוגדניםי הזרקת "חיסון המושג ע–(passive immunity)חיסון סביל . 2
.מוכנים שנלקחו מאדם או בעל חיים אשר כבר חוסנו כנגד האנטיגן

משתמשים בחיסון זה כשיש סבירות גבוהה להדבקה ואין זמן •
.למערכת החיסון לפתח חיסון משלה

והנוגדנים המוזרקים ,לא יוצר תאי זיכרון–זהו חיסון קצר מועד •
.מתפרקים מהר

סוג חיסון זה הינו גם החיסון שמקבל הילוד מחלב האם אשר מעבירה  •
.  לו נוגדנים בעת ההנקה



סבילפעיל

חיידקים או וירוסים  מה נותנים

או . מומתים או מוחלשים

.רעלן 

נוגדנים כנגד אנטיגן  

.מסויים

הגוף מייצר נוגדנים כנגד  פעולה

.האנטיגן

הנוגדנים שהוזרקו  

מנטרלים את האנטיגן  

.שקיים בגוף

לא קייםקייםזיכרון חיסוני

ארוך טווחמשך פעילות

(לעיתים כל החיים)

קצר טווח

(חודשים–שבועות )

שפעת, שעלת, טטנוסדוגמאות

..צהבת ועוד, דיפטריה

Aנוגדנים כנגד הפטיטיס 

,או כלבת לאדם שנחשף

..עובר ועוד–חיסון אם 

!לשניהם ייתכנו תופעות לוואי 



:קבוצות של תאים לבנים3נדבר על 

(גרנולותמכילים )גרנולוציטים• 

ומאקרופאגיםמונוציטים • 

לימפוציטים• 



עליה בכמות תאי הדם הלבנים בדם• 

הינה מדד לתגובה דלקתית

!המתרחשת בגוף

"לויקוציטוזיס"מצב זה נקרא • 

דם  בבדיקת וניתן לזהותו ( מיקרוליטר/ 11,000<)

"(.ספירת דם)"

בדיקה זו עוזרת לנו לאבחן מחלות• 

ולבחור, ביניהן מחלות זיהומיות, שונות

.את הטיפול הרפואי המתאים

תוכלו לזהות את כל סוגי התאים שנכיר• 

!בתוצאות ספירת הדם שלכם 





בגרנולותנקראים כך משום שהציטופלסמה שלהם מלאה •
.המכילות חומרים שונים( מעיין שלפוחיות קטנות, וזיקולות)

:גרנולוציטיםקיימים שלשוה סוגים של •

.בעיקר חיידקים, תא בלען–( neutrophil)נוטרופיל1.

.  מפריש לדם חומרים המשתתפים ביצירת התגובה הדלקתית•

.פעילותו יוצרת מוגלה•

.שעות עד מספר ימים6–בעל אורך חיים קצר •

.מכלל התאים הלבנים55-75%מהווה •

!!תא הדם הלבן בנפוץ ביותר



.משתתף בתהליך הדלקתי–( Basophil)באזופיל2.

.משחרר חומרים הגורמים לדלקת כמו היסטמין•

כגון  )ובתגובה לטפילים ( ,וכוצמחים , מזון, אבק)מעורב בתגובות אלרגיות •
(.'קרציות וכו

.מכלל התאים הלבנים1%מהווה פחות מ•

.נמצא בכמויות גדולות בריריות, תא בלען–( Eosinophil)אאוזנופיל3.

.נוגדן–בולע קומפלקסים של אנטיגן •

.משחרר היסטמין, מעורב במחלות אלרגיות ודלקתיות כמו אסתמה•

..(תולעים ועוד, מלריה)בעל תפקיד חשוב בלוחמה כנגד טפילים •

.מכלל התאים הלבנים1-4%מהווה •

.ימים8-12: אורך חייו•



ונקראים כךמונוציטיםהעצם בתור בלשדמיוצרים • 

כאשר מצויים בדם

מכלל התאים הלבנים בדם2-8%מהווים • 

חלקם עוברים-לאחר שעוברים התבגרות בדם • 

לרקמות הגוף ושם נשארים אף שנים רבות

כמאקרופאגים

–ברקמה מסוימת יש שם משלו מאקרופאגלכל • 

...ועוד, לנגרהנס בעור, בכבדקופפרתאי 

פתוגניםאשר בולעים תאים בלעניים אלו הם • 

ורקמות גוף פגועות או מתות

ללימפוציטיםומציגים אנטיגנים מעבדים • 

מפרישים חומרים המעורבים בתגובה הדלקתית• 

...(גדילהפקטורי, ציטוקינים)





,  מכלל התאים הלבנים בדם20-45%מהווים •

.הנויטרופיליםהכי נפוצים אחרי 

.נפוצים יותר במערכת הלימפה•

:קיימים שלושה סוגים

תאים המייצרים נוגדנים ומשתתפים בתגובה החיסונית  -Bתאי 1.
.הופכים לתאי זיכרוןBחלק מתאי . ההומוראלית

.משתתפים בתגובה החיסונית התאית–Tתאי 2.

:נחלקים לשני סוגים•

•T killer(הרג)- או תאים אשר  בפתוגניםמזהה תאים נגועים
.נקשר אליהם והורס אותם, עברו התמרה סרטנית

•T helper(עזר)– משמש כמסייע לשפעול המערכת
וגורם להם להפוך לתאי פלסמה  Bנקשר לתאי –ההומוראלית

.נוגדניםמייצרי



–Natural Killer Cells(NK )-תאי הרג טבעיים 3.

מכלל הלימפוציטים10%מהווים כ •

.Bאו Tלא ניתן לזהותם כ •

להרוג אותם משום  " מאותתים"הורגים תאים של הגוף אשר •
.או הפכו לתאים סרטנייםבוירוסשהודבקו 

!משתייך למערכת המולדת



ישנם מספר איברים בגוף אשר מהווים חלק  •
:ממערכת החיסון

bone marrow"( מח העצם)"לשד העצם •

spleenטחול •

thymusתימוס•

lymph nodes( בלוטות)קשרי לימפה •

:נהוג לחלקם לשתי קבוצות•

בהם נוצרים התאים  –ראשונילימפואידיאיבר •
.הלימפואידים

בהם נעשה מפגש עם  –שניונילימפואידיאיבר •
(.התחלת התגובה החיסונית. )האנטיגן



ראשונילימפואידיאיבר • 

רקמה הממוקמת בחלק הספוגי של העצם• 

...(צלעות, חזה, אגן)

כולל–כל תאי מערכת הדם בו נוצרים • 

התאים הלבנים

"המאטופואזיס"תהליך זה נקרא • 

(Hematopoiesis)  והוא מתרחש במשך

אדומות, לבנותדם כדוריות . כל החיים

 (Stem cells).אבדם נוצרים מתאי וטסיות 

תאי הדם שנוצרים נודדים לדם ולרקמות• 

.השונות



ראשונילימפואידיאיבר •

שנמצאת בחלק העליון של  , בלוטה בעלת שתי אונות•
.מעל ובקדמת הלב, החזה

ועם גיל ההתבגרות מתחיל  , גדול ביותר בלידההתימוס•
.  להתנוון

:תפקיד

.אשר הגיעו ממוח העצםTהבשלת תאי •

בשלים נוצר בילדות כך שבמבוגר  Tמאגר של תאי •
.  הינו שולי והבלוטה מתנוונתהתימוסתפקיד 



.שניונילימפואידיאיבר •

.TוBרקמה המכילה בעיקר לימפוציטים מסוג •

.מערכת הלימפה מפולשים" ניקוי"בעלת תפקיד ב•

להתארגנות והפעלתאיזוריכבסיס בעלת תפקיד •

.המערכת הנרכשת•

,לאורך צינור העיכול–מפוזרים בצמתים אסטרטגים בגוף •
..ועודובמפשעות, בבתי השחי, בצוואר

?הידעת• 

,דלקת גרון)בזיהומים שונים 

בלוטות הלימפה( 'שד וכו

המקומיות עלולות להתנפח

.ולהיות רגישות למגע



שניונילימפטיאיבר • 

משקלו, איבר רך בצבע סגול אדום• 

גרם150-140הוא 

שוכן בחלקה העליון השמאלי של• 

מאחורי הקיבה ומעל הכליה, הבטן

!קשה למישוש-השמאלית

מתפקד כמאיין בלוטת לימפה• 

-האחראית על טריטוריית הדם

!תפקיד חיסוני חשוב

הדם מפולשים" ניקוי"בעל תפקיד ב• 

לאחר)וכדוריות אדומות שהתבלו 

(יום בממוצע120




