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In a Nutshell

Ξυπνάτε το πρωί, πρέπει να ετοιμαστείτε για τη δουλειά αλλά έχετε ήδη 
εκνευριστεί εξαιτίας του πονόλαιμου και μιας αδιαθεσίας που σας ταλαιπω-
ρούν. Μήπως, όμως, αντί να γκρινιάζετε να σκεφτείτε την επική μάχη που 
δίνει το σώμα σας;

Χάρη στις ζωντανές και γεμάτες χιούμορ περιγραφές, καθώς και τις πολύ-
χρωμες εικόνες, ο Philipp Dettmer μάς ταξιδεύει στο φρούριο του σώματος, 
του πιο πολύπλοκου συστήματός του μετά τον ανθρώπινο εγκέφαλο, και 
τις άμυνές του. Ένα σύστημα γεμάτο από ιστορίες εισβολών, στρατηγικής, 
τελικής επικράτησης και ευγενούς αυτοθυσίας…
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Ο PHILIPP DETTMER (Φίλιπ Ντέτμερ) είναι ο 
ιδρυτής και επικεφαλής του Kurzgesagt, ενός από τα 
πιο δημοφιλή επιστημονικά κανάλια στο YouTube, 
με πάνω από 19 εκατομμύρια εγγεγραμμένους και 
δύο δισεκατομμύρια προβολές. Αφού εγκατέλειψε το 
Λύκειο σε ηλικία 15 ετών, ο Dettmer γνώρισε έναν 
δάσκαλο που αφύπνισε μέσα του το πάθος για τη 
μάθηση και την κατανόηση του κόσμου. Μελέτησε 
ιστορία και σχέδιο με έμφαση στα γραφήματα. Η 
αγάπη του να επεξηγεί περίπλοκες ιδέες ήταν η αιτία 
για να δημιουργήσει το Kurzgesagt. Όταν το κανάλι 
του απογειώθηκε, αφιερώθηκε στη μετατροπή δυ-
σνόητων εννοιών σε προσιτές πληροφορίες.

philippdettmer.com
YouTube: Kurzgesagt—In a Nutshell
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1 Τι είναι το ανοσοποιητικό σύστημα;

Η ιστορία του ανοσοποιητικού συστήματος ξεκινάει ταυτόχρονα με την 
ιστορία της ίδιας της ζωής, πριν από σχεδόν τριάμισι δισεκατομμύρια χρόνια, 
σε μια περίεργη λιμνούλα σε έναν αφιλόξενο και σε μεγάλο βαθμό έρημο 
πλανήτη. Δεν γνωρίζουμε τι έκαναν τα πρώτα έμβια όντα, ή ποιος ήταν ο 
σκοπός της ζωής τους, αλλά ξέρουμε πως δεν πέρασε πολύς καιρός μέχρι 
να αρχίσουν να συμπεριφέρονται άκρως εχθρικά μεταξύ τους. Αν νομίζετε 
πως η ζωή σας είναι δύσκολη επειδή πρέπει να ξυπνάτε νωρίς το πρωί για 
να ετοιμάσετε τα παιδιά για το σχολείο, ή επειδή η πίτσα που παραγγείλατε 
σας παραδόθηκε χλιαρή, τα πρώτα ζωντανά κύτταρα του πλανήτη θα ήθε-
λαν να σας πουν μερικά λογάκια. Καθώς μάθαιναν πώς να μεταμορφώνουν 
τα χημικά γύρω τους σε πράγματα που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, 
ενώ παράλληλα αποκτούσαν την ενέργεια που χρειάζονταν για να εξακο-
λουθήσουν να λειτουργούν, κάποια από τα πρώτα αυτά κύτταρα αποφάσι-
σαν να κόψουν δρόμο. Γιατί να κάνουν μόνα τους όλη τη δουλειά όταν ήταν 
πολύ πιο απλό να την κλέψουν από κάποιους άλλους; Υπήρχαν αρκετοί 
τρόποι για να το κατορθώσουν αυτό, όπως το να τους καταπιούν ολόκληρους, 
ή να τους ανοίξουν τρύπες και να ρουφήξουν το περιεχόμενό τους. Αλλά 
κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποδειχτεί επικίνδυνο, και αντί να καταναλώσουν 
ένα δωρεάν γεύμα, να αποτελέσουν τα ίδια το δωρεάν γεύμα του θύματός 
τους, ειδικά αν το τελευταίο ήταν μεγαλύτερο και δυνατότερο από τα ίδια. 
Ένας άλλος τρόπος, επομένως, να πάρεις αυτό που θες, με μικρότερο ρίσκο, 
ήταν απλώς να μπεις μέσα τους και να εγκατασταθείς. Θα τρως ό,τι τρώνε 
και θα είσαι ασφαλής μέσα στη ζεστή αγκαλιά τους. Αυτό θα ήταν κάτι 
όμορφο, αν δεν είχε και τρομερές συνέπειες για τον ξενιστή τους.
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Καθώς η στρατηγική του να παρασιτείς στους άλλους αποδεικνυόταν 
βιώσιμη, δημιουργήθηκε και η εξελικτική ανάγκη να προστατεύσεις τον 
εαυτό σου από τέτοια παράσιτα. Και έτσι ανταγωνίζονταν και πάλευαν ανα-
μεταξύ τους οι μικροοργανισμοί, με το ίδιο οπλοστάσιο, για τα επόμενα 2,9 
δισεκατομμύρια χρόνια. Αν είχατε μια χρονομηχανή και ταξιδεύατε στο 
παρελθόν για να παρακολουθήσετε από κοντά το θαύμα αυτού του αγώνα, 
θα βαριόσασταν πολύ γρήγορα, γιατί δεν θα διακρίνατε τίποτα με γυμνό 
μάτι, εκτός από μερικές λεπτές ταινίες βακτηρίων πάνω σε λίγες υγρές πέτρες. 
Η Γη ήταν ένα πολύ βαρετό μέρος τα πρώτα λίγα δισεκατομμύρια χρόνια 
της. Μέχρις ότου η ζωή να κάνει το μεγαλύτερο άλμα σε πολυπλοκότητα 
στην ιστορία της.

Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς ξεκίνησε η μετάβαση από τα κύτταρα που 
τα έβγαζαν πέρα μόνα τους προς τις τεράστιες κολεκτίβες που συνεργάζονταν 
στενά και εξειδικεύονταν σε συγκεκριμένα καθήκοντα.*

Πριν από περίπου 541 εκατομμύρια χρόνια, η πολυκύτταρη ζωή ξαφνικά 
εξερράγη και έγινε ορατή. Και μάλιστα, έγινε πολύ πιο ποικίλη εν ριπή οφθαλ-
μού. Αυτό προφανώς δημιούργησε ένα πρόβλημα για τους πρόσφατα εξε-
λιγμένους προγόνους μας. Εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια, τα μικρόβια που 
ζούσαν στον δικό τους μικροσκοπικό κόσμο ανταγωνίζονταν και πολεμούσαν 
για χώρο και πόρους σε κάθε πιθανό οικοσύστημα. Και τι είναι ένα ζώο για 
τα βακτήρια και τους άλλους μικροοργανισμούς, αν όχι ένα πολύ φιλόξενο 
οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα γεμάτο απ’ άκρη σ’ άκρη με δωρεάν θρεπτι-
κά στοιχεία. Επομένως, εισβολείς και παράσιτα αποτέλεσαν από την πρώτη 
στιγμή κίνδυνο για την ίδια την ύπαρξη της πολυκύτταρης ζωής. 

Μόνο οι πολυκύτταροι οργανισμοί που θα έβρισκαν τρόπους να αντιμε-

* Το αστείο είναι πως αυτό ενδέχεται να συνέβη λόγω της εχθρικής συμπεριφοράς που 
επεδείκνυαν οι μονοκύτταροι οργανισμοί μεταξύ τους. Κάποια στιγμή, ένα κύτταρο κα-
τάπιε ένα άλλο αλλά δεν το διέλυσε. Αντ’ αυτού, τα δύο κύτταρα ξεκίνησαν την πιο 
αμοιβαία επωφελή συνεργασία στον πλανήτη Γη, που εξακολουθεί να υφίσταται ακόμα 
και σήμερα. Το «εσωτερικό κύτταρο» (που στις μέρες μας το αποκαλούμε «μιτοχόνδριο») 
εξειδικεύτηκε στην παραγωγή ενέργειας για λογαριασμό του ξενιστή, ενώ το «εξωτερικό 
κύτταρο» παρείχε ως αντάλλαγμα προστασία και δωρεάν τροφή. Η συμφωνία αυτή 
λειτούργησε εξαιρετικά καλά και επέτρεψε στο καινούργιο «υπερκύτταρο» να αυξήσει 
την πολυπλοκότητά του και να εκτελεί όλο και πιο λεπτομερείς λειτουργίες. 



25

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

τωπίσουν τούτη την απειλή θα επιζούσαν και θα είχαν την ευκαιρία να γίνουν 
ακόμα πιο πολύπλοκοι. Δυστυχώς, επειδή κύτταρα και ιστοί δεν συντηρού-
νται καλά σε βάθος εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών, δεν υπάρχουν απο-
λιθώματα ανοσοποιητικών συστημάτων που να μπορούμε να εξετάσουμε. 
Αλλά μέσα από τη μαγεία της επιστήμης, μπορούμε να κοιτάξουμε το δέντρο 
της ζωής και τα ζώα που εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα, και να μελε-
τήσουμε τα δικά τους ανοσοποιητικά συστήματα. Όσο πιο πολύ απέχουν στο 
δέντρο της ζωής δύο ζώα που μοιράζονται ακόμη κάποιο χαρακτηριστικό 
του ανοσοποιητικού τους συστήματος, τόσο πιο παλιό, σε γενικές γραμμές, 
είναι και το χαρακτηριστικό αυτό.

Τα μεγάλα ερωτήματα, επομένως, είναι τα εξής: Σε τι διαφέρουν τα ανο-
σοποιητικά συστήματα, και ποιοι είναι οι κοινοί παρονομαστές ανάμεσα στα 
ζώα; Σήμερα, σχεδόν κάθε ζωντανός οργανισμός διαθέτει κάποιου είδους 
εσωτερική άμυνα, και, όσο οι ζωντανοί οργανισμοί εξελίσσονται, το ίδιο 
κάνει και το ανοσοποιητικό τους. Μπορούμε να μάθουμε πολλά για την 
ηλικία του ανοσοποιητικού συστήματος συγκρίνοντας τις μεθόδους άμυνας 
ζώων που αποτελούν πολύ μακρινούς συγγενείς.

Ακόμα και στη μικρότερη κλίμακα, τα βακτήρια διαθέτουν μέσα προστα-
σίας απέναντι στους ιούς, καθώς δεν μπορούν να καταληφθούν χωρίς 
πρώτα να δώσουν μάχη. Στον κόσμο των ζώων, οι σπόγγοι, η πιο βασική 
και παλιότερη μορφή ζώου, που υπάρχει εδώ και πάνω από μισό δισεκα-
τομμύριο χρόνια, διαθέτουν κάτι που μάλλον ήταν η πρώτη, πρωτόγονη 
ανοσοαντίδραση των ζώων. Ονομάζεται χυμική ανοσία. Χυμική, σε αυτή την 
περίπτωση, είναι ένας αρχαιοελληνικός όρος που αναφέρεται στους «χυμούς 
του σώματος». Η χυμική ανοσία, επομένως, συνίσταται σε πολύ μικρά 
πραγματάκια, κατασκευασμένα από πρωτεΐνες, που επιπλέουν στα σωμα-
τικά υγρά έξω από τα κύτταρα του ζώου. Οι πρωτεΐνες αυτές βλάπτουν και 
σκοτώνουν ξένους μικροοργανισμούς. Αυτός ο τρόπος άμυνας υπήρξε 
τόσο επιτυχημένος και χρήσιμος, που σχεδόν όλα τα ζώα που υπάρχουν 
σήμερα τον διαθέτουν, ακόμα κι εσείς, άρα η εξέλιξη δεν τον μετέτρεψε σε 
κάτι παρωχημένο, αλλά στο κρίσιμο συστατικό κάθε συστήματος ανοσίας. 
Ουσιαστικά, δεν έχει αλλάξει εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια.

Αλλά αυτή ήταν μόνο η αρχή. Το να είσαι πολυκύτταρος οργανισμός έχει 
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το πλεονέκτημα πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις πολλά και διαφορετικά 
εξειδικευμένα κύτταρα. Επομένως, μάλλον δεν πέρασε πολύς καιρός, από 
εξελικτικής πλευράς, μέχρι τα ζώα να αποκτήσουν κύτταρα που έκαναν 
ακριβώς αυτό: εξειδικεύτηκαν στην άμυνα. Αυτή η καινούργια κυτταρική 
ανοσία σημείωσε εξαρχής τεράστια επιτυχία. Ακόμα και σε σκουλήκια και 
έντομα βρίσκουμε εξειδικευμένα κύτταρα-στρατιώτες του ανοσοποιητικού, 
που μετακινούνται ελεύθερα μέσα στα μικροσκοπικά τους σώματα και κα-
ταπολεμούν τους εισβολείς. Όσο πιο ψηλά σκαρφαλώνουμε στο εξελικτικό 
δέντρο, τόσο πιο διεξοδικά ανεπτυγμένα ανοσοποιητικά συστήματα συνα-
ντούμε. Αλλά ακόμα και στο χαμηλότερο κλαδί του εξελικτικού δέντρου της 
σπονδυλωτής ζωής, μπορούμε να παρατηρήσουμε τεράστιες καινοτομίες: 
τα πρώτα εξειδικευμένα όργανα ανοσίας και κέντρα εκπαίδευσης κυττάρων, 
μαζί με την εμφάνιση μιας από τις πιο βασικές αρχές της ανοσίας – της ικα-
νότητας αναγνώρισης συγκεκριμένων εχθρών και της γρήγορης παραγωγής 
πολλών όπλων, εξειδικευμένων σε αυτούς, αλλά και της διατήρησής τους 
στη μνήμη για το μέλλον!

Ακόμα και τα πιο πρωτόγονα σπονδυλωτά, τα άγναθα ψάρια, όσο γελοία 
και αν μας φαίνονται στην όψη, έχουν τέτοιους μηχανισμούς στη διάθεσή 
τους. Σε βάθος εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών, αυτά τα συστήματα άμυ-
νας γίνονταν όλο και πιο λεπτομερή, όλο και πιο ραφιναρισμένα. Αλλά, με 
λίγα λόγια, αυτές είναι οι βασικές αρχές, και λειτουργούν τόσο καλά ώστε 
υπήρχαν, με τη μια ή την άλλη μορφή, ακόμα και πριν από μισό δισεκατομ-
μύριο χρόνια. Κι έτσι, ενώ οι άμυνες που διαθέτετε σήμερα είναι πολύ 
σπουδαίες και ανεπτυγμένες, οι θεμελιώδεις μηχανισμοί είναι πολύ εξαπλω-
μένοι και η απαρχή τους εντοπίζεται εκατομμύρια χρόνια πίσω στο παρελθόν. 
Η εξέλιξη δεν χρειάστηκε να επανεφεύρει το ανοσοποιητικό σύστημα ξανά 
και ξανά – βρήκε ένα σπουδαίο προϋπάρχον σύστημα και το εκλέπτυνε.

Και με αυτά, φτάνουμε στην ανθρωπότητα. Σε εσάς. Εσείς δρέπετε τους 
καρπούς εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών εκλέπτυνσης του ανοσοποιητι-
κού συστήματος. Εσείς αποτελείτε το αποκορύφωμα της εξέλιξης του ανο-
σοποιητικού συστήματος. Αλλά το ανοσοποιητικό σας σύστημα δεν είναι 
ακριβώς μέσα σας. Είναι εσείς οι ίδιοι. Είναι μια έκφραση της βιολογίας σας 
που προστατεύει τον εαυτό της και σας επιτρέπει να παραμένετε ζωντανοί. 
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Οπότε, όταν μιλάμε για το ανοσοποιητικό σας σύστημα, μιλάμε για εσάς 
τους ίδιους.

Το ανοσοποιητικό σας σύστημα, όμως, δεν είναι κάτι μονοκόμματο. Είναι 
μια περίπλοκη και αλληλένδετη συλλογή από εκατοντάδες βάσεις και κέντρα 
στρατολόγησης σε όλο σας το σώμα. Συνδέονται μεταξύ τους με μια υπερ-
λεωφόρο, ένα δίκτυο αγγείων εξίσου αχανές και πανταχού παρόν όσο και 
το καρδιαγγειακό σας σύστημα. Επιπλέον, στο στήθος σας έχετε ένα εξειδι-
κευμένο όργανο ανοσίας, στο μέγεθος φτερούγας κοτόπουλου, που γίνεται 
όλο και πιο αναποτελεσματικό όσο μεγαλώνετε.

Πέρα από τα όργανα και τις υποδομές, δεκάδες δισεκατομμύρια κύτταρα 
περιπολούν είτε στις υπερλεωφόρους είτε στο κυκλοφορικό σας σύστημα, 
έτοιμα ανά πάσα στιγμή να καταπολεμήσουν τους εχθρούς σας. Δισεκατομ-
μύρια άλλα κύτταρα έχουν στήσει φρούρια στον ιστό του σώματός σας που 
αποτελεί το σύνορο με τον έξω κόσμο, περιμένοντας τους εισβολείς να 
μπουκάρουν. Πέρα από αυτές τις ενεργές άμυνες, διαθέτετε κι άλλα συστή-
ματα άμυνας, αποτελούμενα από πεντάκις εκατομμύρια πρωτεϊνικά όπλα, 
τα οποία μπορείτε να τα εκλάβετε σαν αυτοσυναρμολογούμενες νάρκες που 
κυκλοφορούν ελεύθερες. Το ανοσοποιητικό σας σύστημα διαθέτει επίσης 
πανεπιστήμια όπου τα κύτταρα διδάσκονται ποιον να καταπολεμήσουν και 
πώς. Διαθέτει κάτι σαν τη μεγαλύτερη βιολογική βιβλιοθήκη στο σύμπαν, 
που είναι ικανή να αναγνωρίσει και να θυμάται κάθε πιθανό εισβολέα που 
πρόκειται να αντιμετωπίσετε στη ζωή σας.

Στον πυρήνα του, το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα εργαλείο διάκρι-
σης του ξένου από τον εαυτό. Δεν έχει σημασία αν ο ξένος θέλει να σας 
βλάψει ή όχι. Αν ο ξένος δεν βρίσκεται σε μια πολύ αυστηρή λίστα επισκε-
πτών που του επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση, πρέπει να υποστεί επίθεση 
και να καταστραφεί, γιατί αλλιώς ίσως σας βλάψει. Στον κόσμο του ανοσο-
ποιητικού συστήματος, κανένας «ξένος» δεν αξίζει να το διακινδυνεύσετε. 
Χωρίς αυτή την προειλημμένη απόφαση, θα πεθαίνατε μέσα σε μερικές 
μέρες. Και, όπως δυστυχώς θα μάθουμε αργότερα, όποτε το ανοσοποιητικό 
σας σύστημα δείχνει υπερβολικό ή ανεπαρκή ζήλο, οι συνέπειες είναι θά-
νατος ή πολύς πόνος.

Αν και η διάκριση ανάμεσα σε εαυτό και ξένο είναι ο πυρήνας, από τεχνι-
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κής άποψης δεν είναι και ο σκοπός του ανοσοποιητικού σας συστήματος. Ο 
σκοπός, πάνω απ’ όλα, είναι η εγκατάσταση και η διατήρηση της ομοιόστασης: 
της ισορροπίας ανάμεσα σε όλα τα στοιχεία και τα κύτταρα του σώματος. 
Αυτό που οφείλουμε να τονίσουμε για το ανοσοποιητικό σύστημα είναι πόσο 
πολύ πασχίζει να είναι ισορροπημένο, και πόση φροντίδα αφιερώνει ώστε να 
εξασφαλίσει πως θα αντιδρά με μέτρο και χωρίς υπερβολές. Η διατήρηση της 
ειρήνης, αν θέλετε να το πείτε έτσι. Η σταθερή τάξη που κάνει τη ζωή ευχά-
ριστη κι εύκολη. Αυτό το πράγμα που ονομάζουμε υγεία. Η βάση για μια 
καλή και ελεύθερη ζωή, όπου μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, χωρίς να 
μας εμποδίζουν ο πόνος και οι ασθένειες.

Αντιλαμβανόμαστε πόσο κρίσιμη είναι η υγεία μας μόνο όταν δεν την 
έχουμε. Η υγεία είναι ουσιαστικά μια αφηρημένη έννοια, επειδή περιγράφει 
την απουσία κάποιων πραγμάτων: των βασάνων και του πόνου, την απου-
σία εμποδίων. Όταν είστε υγιείς, νιώθετε ότι όλα είναι κανονικά, όλα είναι 
σωστά. Όταν χάνουμε την υγεία μας, έστω και για λίγο, είναι δύσκολο να 
βγάλουμε από το μυαλό μας το πόσο εύθραυστοι είμαστε και σε ποιο βαθ-
μό ζούμε με περιορισμένη πίστωση χρόνου. Οι ασθένειες είναι μια αναπό-
φευκτη πραγματικότητα της ζωής. Με λίγη τύχη, δεν θα έχει χρειαστεί να 
αντιμετωπίσετε αυτή την πραγματικότητα ως τώρα. Αν εσείς ή κάποιο αγα-
πημένο σας πρόσωπο χρειάστηκε ήδη να την αντιμετωπίσει, τότε ξέρετε πως 
τίποτα δεν είναι πιο θεμελιώδες για μια καλή ζωή από το να είστε υγιείς. Για 
το ανοσοποιητικό σύστημα, αυτό σημαίνει ομοιόσταση. Κι ενώ η μάχη να 
παραμείνουμε υγιείς είναι τελικά μάταιη και στο τέλος θα χαθεί, εξακολου-
θούμε να τη δίνουμε ώστε να παραμείνουμε ζωντανοί για λίγα ακόμα χρό-
νια, μήνες, μέρες, ή και ώρες. Γιατί, σε τελική ανάλυση, είναι καλό να είναι 
κανείς άνθρωπος και αξίζει να παρατείνει την εμπειρία αυτή για όσο γίνεται.

Η διατήρηση, όμως, της υγείας είναι δύσκολη, επειδή κάθε μέρα της 
ζωής σας έρχεστε αντιμέτωποι με εκατοντάδες εκατομμύρια βακτήρια και 
ιούς που θα έδιναν τα πάντα για να μετατρέψουν το σώμα σας σε σπίτι τους, 
όπως είδαμε και μ’ εκείνους τους μονοκύτταρους οργανισμούς πριν από 
δισεκατομμύρια χρόνια. Στα μάτια ενός μικροοργανισμού, είστε ένα οικοσύ-
στημα έτοιμο να κατακτηθεί. Μια αχανής ήπειρος γεμάτη πόρους, χώρο για 
αναπαραγωγή και ευκαιρίες να ευδοκιμήσει, ένα πραγματικά ωραίο σπίτι. 
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Μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως στο τέλος θα τα καταφέρουν, γιατί, όταν 
πεθάνετε, η αποσύνθεση του σώματός σας θα επιταχυνθεί από την επέλαση 
ορδών ολόκληρων από μικρόβια, που πλέον δεν θα τα συγκρατεί κανένα 
σύστημα υπεράσπισης. 

Και δεν έχετε μόνο να ανησυχείτε για την πληθώρα μορφών ζωής που 
παλεύουν να εισβάλουν, αλλά και για τον ίδιο σας τον παραστρατημένο 
εαυτό, που μπορεί να ακυρώσει το κοινωνικό συμβόλαιο του σώματος: τον 
καρκίνο. Η προσπάθεια να μην επιτραπεί σε κάτι τέτοιο να συμβεί είναι ένα 
από τα σημαντικότερα καθήκοντα του ανοσοποιητικού σας. Μάλιστα, όσο 
διαβάζατε τις τελευταίες αυτές αράδες, ένα καινούργιο καρκινικό κύτταρο 
εξοντώθηκε αθόρυβα από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού σας, κάπου στο 
σώμα σας.

Αλλά το τμήμα του σώματός σας που είναι επιφορτισμένο με την προ-
στασία σας μπορεί πάντα να λαθέψει και να αλλοιωθεί. Αν πέσει θύμα 
απάτης, το ανοσοποιητικό σας σύστημα μπορεί να βοηθήσει τις ασθένειες 
να εξαπλωθούν ή να προστατεύσει τα καρκινικά κύτταρα από τον εντοπισμό 
τους. Ή, αν το σύστημα δεν είναι σωστά κουρδισμένο ή είναι ελαττωματικό, 
μπορεί να μπερδευτεί και να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ίδιο το σώμα 
είναι ο εχθρός. Μπορεί να αποφασίσει ότι ο εαυτός είναι ξένος και να αρχίσει 
κυριολεκτικά να επιτίθεται στα κύτταρα που σκοπός του είναι να προστα-
τεύει, με αποτέλεσμα μια πληθώρα αυτοάνοσων παθήσεων που απαιτούν 
τη χορήγηση φαρμάκων ώστε το ανοσοποιητικό να ηρεμήσει, κι αυτά μερι-
κές φορές έχουν οδυνηρές παρενέργειες. 

Ή ας μιλήσουμε για τις αλλεργίες, που αποτελούν μια εξαιρετικά οξεία 
αντίδραση του ανοσοποιητικού σας απέναντι σε πράγματα που δεν θα 
έπρεπε να εκλαμβάνει ως απειλή. Ένα αλλεργικό σοκ δείχνει πολύ χαρακτη-
ριστικά πόσο απίστευτα ισχυρό είναι το σύστημα άμυνάς σας και πόσο εύ-
κολα μπορούν να παρεκτραπούν τα πράγματα: μια ασθένεια μπορεί να σας 
σκοτώσει μέσα σε λίγες μέρες – το ανοσοποιητικό σας σύστημα μπορεί να 
το κατορθώσει μέσα σε λίγα λεπτά. 

Παρεμπιπτόντως, ακόμα κι αν το ανοσοποιητικό σας λειτουργεί ρολόι, 
μπορεί να αποδειχτεί εξίσου ενοχλητικό όσο είναι και ευεργετικό: πολλά από 
τα δυσάρεστα συμπτώματα που νιώθετε όταν είστε άρρωστοι είναι ο αντί-
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κτυπος του ανοσοποιητικού συστήματος που κάνει τη δουλειά του όταν 
ενεργοποιηθεί – σε κάποιες ασθένειες, οι σοβαρότερες ζημιές ή ακόμα και 
ο θάνατος προκαλούνται από την άκρατη αντίδραση σε μια εισβολή. Για 
παράδειγμα, πολλοί θάνατοι από COVID-19 οφείλονται στο γεγονός πως το 
ανοσοποιητικό σύστημα κάνει τη δουλειά του με υπερβολικό ζήλο.

Οι παράπλευρες απώλειες που προκαλούν τα αμυντικά σας συστήματα 
συσσωρεύονται με το πέρασμα του χρόνου και σήμερα πιστεύουμε ότι πολ-
λές θανατηφόρες ασθένειες ξεκινούν από το ανοσοποιητικό σας σύστημα, 
που δουλεύει ως οφείλει. Οπότε, όσο σημαντικό κι αν είναι για την υγεία μας 
το να διαθέτουμε ένα ανοσοποιητικό σύστημα που αντιδρά γρήγορα και 
ανηλεώς, εξίσου σημαντικό είναι να το κρατάμε υπό έλεγχο και να μην του 
επιτρέπουμε να αντιδρά υπερβολικά και καταστρεπτικά. Όπως ισχύει και στον 
κόσμο των ανθρώπων, αν πρέπει να ξεκινήσουμε έναν πόλεμο, το κύριο 
μέλημά μας είναι ο πόλεμος αυτός να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο και 
να τελειώσει με μια ξεκάθαρη νίκη. Δεν θέλουμε δεκαετίες κατοχής ή συ-
γκρούσεων, που κατασπαταλούν πόρους και αφήνουν πίσω τους καμένη γη.

Στους ώμους του ανοσοποιητικού σας, επομένως, τοποθετείται η τεράστια 
ευθύνη να σας διατηρήσει υγιείς για όσο το δυνατόν περισσότερο. Και, 
παρόλο που η μάχη αυτή τελικά θα χαθεί, είναι σημαντικό να δίνεται σωστά 
και με το απαραίτητο αίσθημα ευθύνης στο εδώ και το τώρα.

Συνοπτικά, η διάκριση ανάμεσα σε εαυτό και ξένο είναι ο πυρήνας, η 
ομοιόσταση είναι ο στόχος, και υπάρχουν ουσιαστικά άπειροι τρόποι για να 
στραβώσει αυτό το πράγμα.

Αυτό που κάνει το ανοσοποιητικό σύστημα τόσο συναρπαστικό είναι πως 
όλες αυτές οι περίπλοκες λειτουργίες ανατίθενται σε κομμάτια άβουλα και, 
το καθένα ξεχωριστά, απόλυτα χαζά. Κι όμως, καταφέρνουν να συντονίζονται 
και να αντιδρούν σε δυναμικά και γρήγορα εξελισσόμενες καταστάσεις. 
Φανταστείτε τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δέκα φορές μεγαλύτερο και 
χωρίς στρατηγούς. Στα πεδία των μαχών υπάρχουν μόνο άμυαλοι στρατιώ-
τες του ανοσοποιητικού οι οποίοι προσπαθούν να συμπεράνουν αν χρειά-
ζονται τανκς ή καταδιωκτικά αεροπλάνα, και πού πρέπει αυτά να σταλούν. 
Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε μερικές μέρες. Έτσι ακριβώς καταπολε-
μάτε ακόμα και το κοινό κρυολόγημα.
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Και τώρα, ας ανακαλύψουμε μαζί το ανοσοποιητικό σας σύστημα, ώστε 
την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στο ντους, ενοχλημένοι από τα συμπτώ-
ματα του κρυολογήματος, να μπορείτε να σταματήσετε για μια στιγμή και 
να εκτιμήσετε αυτό που συμβαίνει μέσα σας, πριν αναπόφευκτα βυθιστείτε 
ξανά στη μεμψιμοιρία.
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2 Τι χρειάζεται προστασία;

Για να γνωρίσουμε καλύτερα το περίπλοκο σύστημα προστασίας μας, απαι-
τείται πρώτα να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό που χρειάζεται να προστατεύ-
σουμε: το σώμα μας. Κατά μια έννοια, αυτό ακούγεται αρκετά εύκολο – είναι 
ολόκληρη η περιοχή κάτω από το δέρμα μας, συμπεριλαμβανομένου και του 
τελευταίου. Απλό, έτσι; Αλλά, όπως κι όταν κοιτάμε έναν πλανήτη στο διά-
στημα, αυτό που βλέπουμε δεν πλησιάζει καν την πραγματική εικόνα. 

Οπότε, πριν από οτιδήποτε άλλο, πρέπει πρώτα να κάνουμε ένα ταξίδι 
παρέα, σε έναν κόσμο παράδοξο και άγνωστο, πιο περίεργο από τη θάλασ-
σα ή έναν ξένο πλανήτη. Έναν κόσμο όπου κανένα ζωντανό πλάσμα που 
κατοικεί εκεί δεν έχει συναίσθηση της ύπαρξής του, όπου τα τέρατα είναι 
μέρος της καθημερινής ρουτίνας και δεν προκαλούν καμία έκπληξη. Έναν 
κόσμο με ηλικία δισεκατομμύρια έτη, που υπάρχει μέσα σε εσάς, σε όλους 
και στα πάντα, παντού τριγύρω μας, πανταχού παρόντα αλλά αθέατο. Είναι 
ο κόσμος του μικροσκοπικού, όπου τα όρια μεταξύ ζωής και θανάτου είναι 
συχνά δυσδιάκριτα. Όπου η βιοχημεία μετατρέπεται σε ζωή για λόγους που 
ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Ας εστιάσουμε σε εσάς 
και ας ρίξουμε μια ματιά – στα όργανά σας κάτω από το δέρμα, στα πιο 
θεμελιώδη δομικά σας στοιχεία, τα κύτταρα.

Τα κύτταρα είναι εξαιρετικά μικροσκοπικά ζωντανά πραγματάκια, που 
συγκαταλέγονται ανάμεσα στις μικρότερες μορφές ζωής στον κόσμο. Για το 
καθένα απ’ αυτά, το σώμα σας είναι σαν ένας πλανήτης που περιφέρεται σε 
ένα αφιλόξενο περιβάλλον. Για να αντιληφθούμε τις τεράστιες διαστάσεις 
του σώματός σας, χρειάζεται να το εξετάσουμε από τη σκοπιά ενός κυττάρου. 
Στη δική του κλίμακα, το σώμα σας είναι μια απολύτως γιγαντιαία δομή με 
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σωλήνες φαρδιούς σαν βουνά, γεμάτη ωκεανούς από υγρά, ταχύτατα ρεύ-
ματα, που περνούν μέσα από περίπλοκα συστήματα σπηλιών με έκταση που 
αντιστοιχεί σε ολόκληρες χώρες. Με την εξαίρεση των κρυσταλλωμένων 
και σκληρών μερών των οστών σας, ολόκληρο αυτό το περιβάλλον είναι 
κατ’ ουσίαν, στα μάτια ενός κυττάρου, ζωντανό. Το κύτταρο μπορεί να ζη-
τήσει ευγενικά να περάσει μέσα από έναν τοίχο, και να στριμωχτεί μέσα από 
ένα μικρό άνοιγμα που θα κλείσει πίσω του. Μπορεί να κολυμπήσει στα 
κανάλια και να αναρριχηθεί στα βουνά της σάρκας για να φτάσει εκεί που 
χρειάζεται να πάει.

Αν εσείς ήσασταν στο μέγεθος ενός κυττάρου, το σώμα ενός ανθρώπου 
θα ήταν κάτι σαν δεκαπέντε με είκοσι Έβερεστ, το ένα πάνω στο άλλο. Θα 
ήταν ένα βουνό από σάρκα τουλάχιστον εκατό χιλιόμετρα ψηλό, που θα 
χανόταν στο διάστημα. Αν είστε κοντά σε ένα παράθυρο, ρίξτε μια ματιά έξω 
στον ουρανό. Προσπαθήστε, για μια στιγμή, να φανταστείτε έναν γίγαντα 
τόσο ψηλό ώστε επιβατικά αεροπλάνα θα συντρίβονταν πάνω στις γάμπες 
του, με το κεφάλι του τόσο ψηλά στο διάστημα ώστε δεν θα μπορούσατε 
καν να το διακρίνετε.

Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού σας συστήματος είναι επιφορτισμένα με 
την προστασία όλου αυτού. Και ειδικά των τρωτών σημείων από τα οποία 
μπορούν να μπουκάρουν οι εισβολείς, δηλαδή κυρίως των συνόρων του, 
του εξωτερικού του σώματος. Όταν σκεφτόμαστε το εξωτερικό του σώματος, 
το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι φυσικά το δέρμα. Το 
συνολικό εμβαδόν του δέρματός σας είναι περίπου δύο τετραγωνικά μέτρα 
(μισό τραπέζι μπιλιάρδου, ας πούμε) και ευτυχώς είναι αρκετά εύκολο να 
προστατευτεί, καθώς το κύριο συστατικό του είναι ένα σκληρό και παχύ 
φράγμα που φρουρείται από το δικό του, ξεχωριστό ανοσοποιητικό σύστη-
μα. Μπορεί να το αισθάνεστε μαλακό, αλλά είναι πολύ δύσκολο να διεισδύ-
σει κανείς μέσα του αν δεν βρει κάποιο άνοιγμα. 

Τα πραγματικά τρωτά σημεία σας για μολύνσεις είναι οι βλεννογόνοι 
μεμβράνες σας – οι επιφάνειες που καλύπτουν την αναπνευστική οδό και 
τα πνευμόνια σας, τα βλέφαρα, το στόμα, τη μύτη, το στομάχι και τα εντόσθια, 
το αναπαραγωγικό σας σύστημα και την κύστη. Είναι δύσκολο να υπολογί-
σουμε το συνολικό εμβαδόν τους, καθώς διαφέρουν πολύ από άνθρωπο σε 



Το σώµα σας είναι ένας σωλήνας.

Έξοδος

Eίσοδος
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άνθρωπο, αλλά κατά μέσο όρο υπάρχουν περίπου διακόσια τετραγωνικά 
μέτρα από βλεννογόνους μεμβράνες σε έναν υγιή ενήλικα (περίπου όσο ένα 
γήπεδο τένις), και η μερίδα του λέοντος ανήκει στα πνευμόνια και την πεπτι-
κή οδό σας.

Μπορεί να θεωρείτε ότι οι βλεννογόνοι μεμβράνες ανήκουν στο εσωτε-
ρικό του σώματός σας. Αυτό είναι ανακριβές – οι μεμβράνες αυτές λογίζονται 
ως εξωτερικές. Αν προσπαθούσαμε να σας ορίσουμε ειλικρινά, κατά μια 
έννοια ο καθένας από σας δεν είναι παρά ένας περίπλοκος σωλήνας. Ναι, 
ένας σωλήνας που μπορεί να κλείσει και από τις δύο του άκρες. Αλλά, επί-
σης, πολύ πιο υγρός, γλοιώδης και σιχαμερός.

Τα αναπαραγωγικά όργανα, τα ρουθούνια και τα αυτιά σας αποτελούν 
περίσσιες τρύπες – είσοδοι σε τεράστια κανάλια και πρόσθετα συστήματα 
σπηλιών που εκτείνονται παντού μέσα σας. Όλα αυτά τα μέρη είναι και 
σύνορά σας, τα σημεία επαφής με τον έξω κόσμο. Το σώμα σας είναι απλά 
τυλιγμένο γύρω τους. Τα εξωτερικά αυτά σημεία που βρίσκονται εντός του 
σώματος αποτελούν επιφάνειες από τις οποίες επιχειρούν να εισβάλουν 
εκατομμύρια πραγματάκια κάθε μέρα. Είναι μια τεράστια έκταση, που χρειά-
ζεται προστασία από κάτι τόσο μικρό όσο ένα κύτταρο. Για αυτά, το εμβαδόν 
των βλεννογόνων είναι όσο μεγάλο είναι για εσάς το εμβαδόν της κεντρικής 
Ευρώπης ή των κεντρικών ΗΠΑ. Δεν αρκεί να ορθώσει κανείς τείχη στα 
σύνορα, καθώς δεν είναι μόνο τα σύνορα που χρειάζονται προστασία, αλλά 
ολόκληρη η επικράτεια! Οι εισβολείς δεν προσπαθούν να διεισδύσουν μόνο 
από τις άκρες. Μπορούν να προσγειωθούν με αλεξίπτωτα πίσω από τις 
γραμμές. Άρα τα κύτταρά σας πρέπει να προστατεύσουν ολόκληρη την 
ενδοχώρα. Κάθε σπιθαμή της.

Όπως και να ’χει, είναι πολύ ευκολότερο να συλληφθεί ένας εχθρός σε 
κάποιο από αυτά τα σημεία, παρά κάπου αλλού – για παράδειγμα, αν παίρ-
ναμε όλα τα αιμοφόρα και τριχοειδή αγγεία του σώματός σας και τα απλώ-
ναμε σε μια ευθεία γραμμή, αυτά θα έφταναν το εξωφρενικό μήκος των 
120.000 χιλιομέτρων, δηλαδή τρεις φορές την περίμετρο της Γης, με 1.200 
τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας. Είναι επομένως καλύτερο να πιάνουμε τους 
εχθρούς στα σύνορα, που είναι πολύ μικρότερα και κατά συνέπεια τα υπε-
ρασπιζόμαστε ευκολότερα. Αλλά «ευκολότερα» δεν σημαίνει και «εύκολα».

Το σώµα σας είναι ένας σωλήνας.

Έξοδος

Eίσοδος



ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

36

Ας κάνουμε ένα πείραμα: ας φανταστούμε πως θέλουμε να κατασκευά-
σουμε ένα ανθρώπινο σώμα αποτελούμενο από κανονικούς ανθρώπους, 
όπως εσείς. Μόνο και μόνο για να προσπαθήσουμε να συλλάβουμε τις τε-
ράστιες διαστάσεις για τις οποίες συζητάμε εδώ.

Κατ’ αρχάς, χρειαζόμαστε πολλούς ανθρώπους για κάτι τέτοιο. Το μέσο 
ανθρώπινο σώμα αποτελείται από κοντά στα σαράντα τρισεκατομμύρια 
κύτταρα. Τρισεκατομμύρια! Σαράντα τρισεκατομμύρια, δηλαδή 
40.000.000.000.000. Πραγματικά συγκλονιστικός αριθμός. Αν το κάθε σας 
κύτταρο αντιστοιχούσε σε έναν άνθρωπο, τότε θα χρειαζόμασταν εκατό 
φορές περισσότερους ανθρώπους απ’ όσους έχουν ποτέ υπάρξει στην ιστο-
ρία των 250.000 ετών της ανθρωπότητας. Ας προσπαθήσουμε να το χω-
νέψουμε αυτό, για μια στιγμή. Τώρα που μιλάμε, ζουν περίπου 7,8 δισεκα-
τομμύρια άνθρωποι. Αν τους βάζαμε να σταθούν δίπλα δίπλα, θα κάλυπταν 
μια επιφάνεια μόλις 1.800 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Κάτι παραπάνω από 
την επιφάνεια του Λονδίνου, δηλαδή. Για να φτάσουμε στα σαράντα τρισε-
κατομμύρια ανθρώπους, θα έπρεπε να πολλαπλασιάσουμε όλους αυτούς με 
το 5.000.*

Ωραία. Τώρα έχουμε σαράντα τρισεκατομμύρια ανθρώπους που στέκο-
νται ο ένας δίπλα στον άλλο. Η λαοθάλασσα αυτή θα κάλυπτε την έκταση 
ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου, κάθε του γωνιά, λίμνη και βουνό. Για 

* Και αυτή δεν είναι καν ολόκληρη η ιστορία, καθώς το σώμα σας φιλοξενεί βακτήρια που 
είναι απαραίτητα για την επιβίωσή σας. Πόσα; Ένα βακτήριο για το καθένα από τα σαρά-
ντα τρισεκατομμύρια κύτταρα του σώματός σας (που τυχαίνει να είναι μια πολύ βολική 
αναλογία: αν ήσασταν στο μέγεθος του μέσου κυττάρου, το μέσο βακτήριο θα είχε το ίδιο 
μέγεθος με ένα λαγουδάκι). Ας τα φανταστούμε σαν χνουδωτά, μαλακά λαγουδάκια, για 
να απαλύνουμε αυτά που θα ακολουθήσουν. Τα περισσότερα απ’ αυτά τα γλυκά λαγου-
δάκια ζουν στο στομάχι σας. Στη θεόρατη αυτή σπηλιά, 36 τρισεκατομμύρια λαγουδάκια 
ζουν τη ζωή τους, πεθαίνουν και αναπαράγονται, διαλύοντας κομμάτια τροφής σε μέγε-
θος ουρανοξύστη, ώστε αυτή να μοιραστεί στους ανθρώπους που συναποτελούν ολό-
κληρη την ήπειρο αυτής της σάρκας. Τα υπόλοιπα τέσσερα τρισεκατομμύρια λαγουδάκια 
σέρνονται στο δέρμα σας, βρίσκονται στα πνευμόνια σας, αναρριχώνται στα δόντια και 
τη γλώσσα σας, κολυμπούν στις θάλασσες των ματιών σας, έρπουν μέσα κι έξω από τα 
αυτιά σας. Θα πούμε περισσότερα για αυτά αργότερα, αλλά για την ώρα φανταστείτε τον 
εαυτό σας καλυμμένο από γλυκά λαγουδάκια, που είναι φίλοι σας και θέλουν μόνο το 
καλό σας.



= 10 δισεκατοµµύρια

Ζωντανοί άνθρωποι περ. 7,8 δισεκατοµµύρια

περ. 40 τρισεκατοµµύριαΚύτταρα στο σώµα σας
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να φτιάξουμε ένα σώμα σε κανονική κλίμακα, αποτελούμενο από ανθρώ-
πους που αντιστοιχεί ο καθένας σε ένα κύτταρο, πρέπει να τους βάλουμε 
να σταθούν ο ένας πάνω στους ώμους του άλλου, κρατώντας χέρια και 
σχηματίζοντας μια ζωντανή δομή. Ο γίγαντας αυτός, φτιαγμένος από σάρ-
κα, υψώνεται εκατό χιλιόμετρα στον ουρανό, μέχρι τα όρια του διαστήμα-
τος. Αποτελείται από σπήλαια στο μέγεθος μικρών χωρών, οστά συμπαγή 
και φαρδιά σαν βουνά, και είναι γεμάτος μικρότερες σπηλιές και σήραγγες. 
Οι αρτηρίες του είναι γεμάτες ωκεανούς από υγρά και ανθρώπους που 
κουβαλούν δοχεία με τρόφιμα και οξυγόνο ακόμα και στις πιο απόμακρες 
εσχατιές του. Αν ήσασταν ένα ερυθροκύτταρο, ή εν προκειμένω ένας «ερυ-
θράνθρωπος», θα διανύατε κάθε λεπτό την απόσταση από το Παρίσι ως τη 
Ρώμη μετ’ επιστροφής, μέσα σε ένα ρεύμα που το αντλεί μια καρδιά στο 
μέγεθος πόλης. Τα πράγματα θα ήταν θεσπέσια. Όλοι θα συνεργάζονταν 
για να διατηρήσουν αυτό το βουνό σάρκας, και κατ’ επέκταση τον ίδιο τους 
τον εαυτό, ζωντανό. 

Αλλά ο τεράστιος πλούτος πόρων και τροφίμων και η αφθονία υγρού, 
ζεστού χώρου είναι υπερβολικά θελκτικά πράγματα. Ο γίγαντας δεν έχει το 
μέγεθος ηπείρου μόνο για τους κατοίκους του, αλλά και για τους ανεπιθύ-
μητους επισκέπτες. Κυριολεκτικά δισεκατομμύρια παράσιτα πασχίζουν να 
εισβάλουν στον γίγαντα αυτό. Κάποια είναι σε μέγεθος ελέφαντα ή μπλε 
φάλαινας και θέλουν να αποθέσουν τεράστια αυγά, ώστε τα μικρά τους να 
μπορέσουν να τραφούν από τους δύσμοιρους εκείνους ανθρώπους που 
αποτελούν τους ιστούς. Άλλα είναι σε μέγεθος ρακούν ή αρουραίων και 
θέλουν να κλέψουν τρόφιμα και να μετατρέψουν τον γίγαντα σε μόνιμη 
κατοικία τους, για να μεγαλώσουν τη μια γενιά απογόνων τους μετά την 
άλλη. Μπορεί να μην επιθυμούν να βλάψουν τους ανθρώπους που αποτελούν 
το σώμα, αλλά θα το κάνουν ούτως ή άλλως, επειδή αφοδεύουν παντού και 
εξαθλιώνουν τη ζωή των άλλων. Τα πιο αποκρουστικά ζωύφια που έχει να 
αντιμετωπίσει ο γίγαντας αυτός κάθε μέρα είναι τα δισεκατομμύρια αράχνες 
που θέλουν να εισβάλουν από τα αυτιά ή τα στόματα των «κυτταρανθρώ-
πων» και να αναπαραχθούν στα στομάχια των θυμάτων τους. Για έναν γί-
γαντα που συναποτελείται από τρισεκατομμύρια ανθρώπους, δεν είναι τόσο 
επικίνδυνο να πεθαίνουν μερικοί απ’ αυτούς εκεί κι εδώ. Αλλά, αν επιτραπεί 
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στα ζωύφια να αναπαραχθούν ελεύθερα, αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να 
σημάνει το τέλος του. Φριχτή σκέψη, έτσι δεν είναι;

Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα κύτταρά σας 
κάθε μέρα και κάθε νύχτα, από τη στιγμή που γεννιέστε ως τη μέρα που θα 
πεθάνετε. Το ότι παραμένετε ζωντανοί δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να το 
εκλαμβάνετε ως δεδομένο. Αλλά μην αφήσετε την ιδέα αυτή, ότι βρίσκεστε 
συνεχώς υπό επίθεση, να σας ταράξει υπερβολικά. Δεν είστε όγκοι από 
σάρκα που περιμένουν μοιρολατρικά να κατακτηθούν. Ευτυχώς, στη μάχη 
αυτή για την επιβίωση διαθέτετε έναν σπουδαίο σύμμαχο, στον οποίο, όπως 
πια ξέρετε, δεν δίνουμε τη δέουσα σημασία και εκτίμηση: το ανοσοποιητικό 
σας σύστημα.

Αυτό σας μετατρέπει σε πραγματικό φρούριο. Και μάλιστα, ένα φρούριο 
φίσκα με δισεκατομμύρια από τους πιο αποτελεσματικούς και τρομακτικούς 
στρατιώτες του σύμπαντος. Στη διάθεσή τους έχουν αμέτρητα όπλα και τα 
χρησιμοποιούν χωρίς κανένα έλεος. Ο στρατός του ανοσοποιητικού σας έχει 
σκοτώσει δισεκατομμύρια εχθρούς και παράσιτα στη διάρκεια της ζωής σας 
ως τώρα, και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει πολλά ακόμα δισεκατομμύρια, 
ή και τρισεκατομμύρια. 
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In a Nutshell

Ξυπνάτε το πρωί, πρέπει να ετοιμαστείτε για τη δουλειά αλλά έχετε ήδη 
εκνευριστεί εξαιτίας του πονόλαιμου και μιας αδιαθεσίας που σας ταλαιπω-
ρούν. Μήπως, όμως, αντί να γκρινιάζετε να σκεφτείτε την επική μάχη που 
δίνει το σώμα σας;

Χάρη στις ζωντανές και γεμάτες χιούμορ περιγραφές, καθώς και τις πολύ-
χρωμες εικόνες, ο Philipp Dettmer μάς ταξιδεύει στο φρούριο του σώματος, 
του πιο πολύπλοκου συστήματός του μετά τον ανθρώπινο εγκέφαλο, και 
τις άμυνές του. Ένα σύστημα γεμάτο από ιστορίες εισβολών, στρατηγικής, 
τελικής επικράτησης και ευγενούς αυτοθυσίας…

ΤΙ ΣΎΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΤΡΑΎΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ  
ΚΑΙ ΠΏΣ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ 

ΣΠΕΎΔΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΎΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ;

ΠΏΣ ΜΑΧΕΤΑΙ ΤΟ ΣΏΜΑ ΜΑΣ  
ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΣΕΙ  
ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΛΟΙΜΏΞΗ;

ΤΙ ΣΎΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ,  
ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΎΤΟΑΝΟΣΕΣ 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ;

ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΎΣΟΎΜΕ  
ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΑΣ;

Ο PHILIPP DETTMER (Φίλιπ Ντέτμερ) είναι ο 
ιδρυτής και επικεφαλής του Kurzgesagt, ενός από τα 
πιο δημοφιλή επιστημονικά κανάλια στο YouTube, 
με πάνω από 19 εκατομμύρια εγγεγραμμένους και 
δύο δισεκατομμύρια προβολές. Αφού εγκατέλειψε το 
Λύκειο σε ηλικία 15 ετών, ο Dettmer γνώρισε έναν 
δάσκαλο που αφύπνισε μέσα του το πάθος για τη 
μάθηση και την κατανόηση του κόσμου. Μελέτησε 
ιστορία και σχέδιο με έμφαση στα γραφήματα. Η 
αγάπη του να επεξηγεί περίπλοκες ιδέες ήταν η αιτία 
για να δημιουργήσει το Kurzgesagt. Όταν το κανάλι 
του απογειώθηκε, αφιερώθηκε στη μετατροπή δυ-
σνόητων εννοιών σε προσιτές πληροφορίες.
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