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اول-الف می:خط میکروب ورود آنمانع یا میشود بدن داخلی محیط به ورود از قبل ُکشد.را

بدن دفاعی دوم:-بخطوط سرطانیمیکروبخط سلول بایا بدن به ورود از پس غیراختصاصیرا مانعمیدفاع یا کشد

می شود. فعالیتش

سوم-ج   می:خط بین از اختصاصی دفاع با را سرطانی سلول یا برد.میکروب

بدن دفاعی اول )غیراختصاصی(خط

میپوست:-1 درونی)درم( و بیرونی)اپیدرم( دوالیۀ دارای براینپوست عالوه دارند نقش بدن دفاع در دو هر که باشد

کهعوامل دارد وجود پوست در هم میدیگری را رشدش جلوی یا کشته را گیرد:میکروب

سلولاپیدرم:-الف که است پوششی آنبافت بیرونی بدن،مردههای از جداشدنشان با همراه و اند

میمیکروب جدا بدن از هم رویشان شوند.های

رشتهدرم:-بپوست پیوندی رشتهبافت داشتن با که است بهای محکم طور به که شدههایی تابیده اندهم

ساخته را نفوذ غیرقابل و محکم میکروبسدی عبور مانع که میاند شود.ها

پوست:-ج میکروبچربی رشد مانع و دارد اسیدی خاصیت چرب، اسیدهای داشتن علت میبه شود.ها

باکتریعرق:-د برای که دارد میکروبهانمک که دارد لیزوزیم وآنزیم نیست میمناسب را  کشد.ها

همانرشتهنکته: درم الیۀ رشتهسانکشوکالژنهای این بنابراین دارند.هستند نقش بدن از دفاع در ها

باعثنکته: میکروب، سلولِ از آب زدن بیرون و میکروب اسمزی فشار وضعیت زدن هم به دلیل به عرق در موجود نمک

می میکروب ویروسشودمرگ روی ندارد.ولی اثری ها

میتوجه: زندگی انسان پوست روی هم مفید میکروب ازتعدادی پوست شرایط با که نمککنند وجود بودن، اسیدی جمله

عر ودر یافتهق سازش این... دلیل به و میاند دریافت مضر انواع با رقابت در را غذا میکروبکه مرگ باعث هایکنند

می پوست شوند.مضر
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نایژک:اطــخـم تا بینی سقف تنفسی)از مجاری داخلی مبادلهسطح وای(های مخرج( تا دهان گوارش)از لولۀ ،

مر در میزراه تناسلی) و ادراری مایعمجاری یعنی نرم و چسبنده ، لزج مایعی دارای زنان( در واژن و زنان و مخاطیدان

میکروب دارد که چسبندگی دلیل به که آب( + موسین میهستند)گلیکوپروتئینِ دام به را آناندازدها پیشروی از هاو

می تنفسی،جلوگیری مجاری مخاط در سلولبسیاریکند. مژکاز وها هستند میمیکروبدار حلق سمت به را رانند.ها

میمیکروب خارج دهان از خلط صورت به یا میها معده وارد یا و میشوند نابود آنجا و درشوند ضمن در تمامشوند

کهجاهایی دارد وجود هم لیزوزیم آنزیم دارد وجود مخاطی مایع میمیکروبکه نابود را  کند.ها

دفعتوجه: با عطسه و میکروبمیکروبسرفه که لیزوزیم و نمک داشتن با اشک و بیرون به میها را خطها جزء نیز کشند

می محسوب بدن دفاعی شوند.اول

همنکته: معده معدهدر هماسید آنآنزیمو رامیکروبهای ها

مانعمی فقط پوست چربی اسیدی خاصیت که حالی در کشند

باکتری رشد و میتکثیر مضر شود.های

کناری)حاشیهسلولنکته: غدههای سلولای( و کلریدریک اسید تولید با معده آنزیمهای تولید با اصلی اولهاهای خط در

دارند. نقش بدن دفاعی

انعکاسبصلنکته: مرکز دارد)چون نقش بدن دفاعی اول خط در است(.النخاع عطسه و سرفه های

ونکته: فعالیت از یا و شود جلوگیری آن ورود از ، شود دفع شود، کشته میکروب است ممکن بدن دفاعی اول خط در

شود. جلوگیری آن تکثیر

است.نکته: بیشتر اپیدرم)بیرونی( الیۀ از درم)درونی( الیۀ ضخامت انسان، پوست در

باعثچربینکته: دفاعی نقش بر پوستعالوه تبخ،نرمی از آبجلوگیری همچنینیر و بدن وروداز از جلوگیری

میآب بدن شود.به

خطنکته: انواع همۀ ازدر عامل یک دوم( یا بدن)اول غیراختصاصی دفاع بدنهای ایمنی ماکروفاژ(سیستم برابر)مثل در

میکروب از وسیعی لنفوسیتهاطیف نوع یک سوم( اختصاصی)خط دفاع در ولی است .................................مؤثر
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سفیدینکته: گویچۀ نوع هیچ بدن دفاعی اول خط ندارد.در دخالت

الیه- از مترشحه مایع در چشم، اشک در موجود میآنزیم یافت نیز مخاطی (.94-شود)سراسریهای

مینکته: وارد آسیب بدن دفاعی اول خط به سیگار رفتنمصرف بین از باعث چون مژککند میمخاط شود.دار

ماکروفاژهابیگانه-1 ( دندریتیسلول–خوارها ها(ماستوسیت–های

بدندومخط لنفوسیتگویچه-2دفاعی جز به )همگی سفید (TوBهایهای

اینترفرون(پروتئین-3)غیراختصاصی( و )مکمل ها

التهابی-4 پاسخ

تب-5

مهمخوارها:بیگانه-1 از بیگانهیکی مونوسیتترین از که هستند بدن،ماکروفاژها میخوارهای منشأ بدینها گیرند

مونوسیت که روشصورت به سلولتراگذری)دیاپدز(ها بین مایعاز به و کرده عبور مویرگ دیوارۀ پوششی های

مییاختهبین وارد میای بزرگ و بهشوند و دندریتییاماکروفاژشوند مییاختۀ بیگانه شوند.تبدیل درتمام خوارها

حضور بدن میکروبفاگوسیتوز)بیگانه-1دارند.سراسر ویروسخواری( بیگانهها، عوامل سایر و ها

سلول-2 خوردن و بدن بافتپاکسازی مردۀ هاهای

ماکروفاژکارها گویچه-3های طحالفاگوسیتوز و کبد در پیر قرمز های

سلول-4 با نوعمبارزه اینترفرون کمک به سرطانی آنها(IIهای )فاگوسیتوز

دندریتی میکروبای()دارینهیاختۀ فاگوسیتوز بر آنتیعالوه آنژنها، سطح لنفوسیتهای به را میها معرفی بدینها کند

آن فاگوسیتوز از پس که آنصورت از و شده لنفی رگ وارد نزدیکها به ارایۀنتریجا به سپس و شده وارد لنفی گره

لنفوسیت)آنتی به یاBژن میTو پردازد.(

زمانهاماستوسیت میکروبالتهاب()در فاگوسیتوز بر رگعالوه گشادی باعث هیستامین مادۀ ترشح با افزایشها و ها

مویرگآننفوذپذیری )منظور میها میها( میکروب با مقابله برای سفید گویچۀ بیشتری تعداد حضور باعث که شودشود

پروتئین بیشتر خروج باعث پروتئینهمچنین )مانند دفاعی مکملهای پادتنهای یا میو شود.ها(
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ماستوسیتنکته: سلولدرشتبرخالفهامنشأ و سفیدخوارها گویچۀ دندریتی رشتهنیستهای پیوندی بافت ای]جزء

هستند[.

ماستوسیتیاختهنکته: همانند دندریتی بخشهای در کهها ارتباطهایی در بیرون محیط لولۀگوارش،اندبا پوست، مانند

و تنفسی تناسلیدستگاه ادراری فراوانی دستگاه میبه دارند(.یافت حضور بدن جای همه در  شوند)اگرچه

شدنکته: متوجه و دارد انجام بررسی خارپوستان( دریایی)از ستارۀ )نوزاد( الرو روی که بود جانورشناسی مچنیکو ایلیا

الروکه سلولاین بیگانهدارای میهای کهخوار میباشد انجام آمیبی میدهدحرکات گرفته نتیجه که:بنابراین شود

گلبولبیگانه و بیگانهخوارها که سفیدی میخواری)ذرههای انجام هستندخواری( آمیبی حرکات دارای بهدهند وسیلهاینو

میکروب میبه وراهاآنرسند،ها میگرفته کنند.فاگوسیتوز

لنفوسیتگویچه-2 جز به )همگی سفید :(TوBهایهای

گلبول برتمام عالوه هستند خون داخل که سفیدی های

میکروبکهاین میبا مقابله خون داخل  کنندهای

میدر لزوم مکانیسمتوانندصورت )دیاپدز(تراگذریبا

به و شده خارج خون بیناز بایاختهمایع مقابله به و شده وارد لنف یا گلبولمیکروبای بپردازند. کههایها سفیدی

می انجام را فاگوسیتوز .......ندهبهترین نمی...................وهستند.............د حمل بهوکنند...................................

به دلیل سریعهمین واکنش مینیروهای دارد(.تشبیه قسمتی چند هستۀ شوند)نوتروفیل

بیگانهنکته: بین گلبولدر و کهخوارها سفیدی میهای مهمهانوتروفیلوماکروفاژهاکنندفاگوسیتوز بقیه ترند.از

گلبولنکته: میهمۀ عمل دفاعی دوم خط در که سفیدی نمیهای فاگوسیتوز لزوماً کنند:کنند

انگلها:ائوزینوفیل الرو فاگوسیتوزروی قابل که بزرگ کرمهای ریزکیسهنیستند)مثل محتویات انگل( راهای خود های

می آنتخلیه و شده محسوب سم عنوان به الروها این برای واقع در که میکنند را کشند.ها

بیماریزاهاتوجه: میکروبهمۀ همۀ و نیستند میکروب نیستند.لزوماً بیماریزا لزوماً هم ها
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زیادیبراینکته: بسیار تعداد انگل، الرو یک بردن بین وارداز ائوزینوفیل

می شوند.عمل

 

طبیعی: کشندۀ لنفوسیتیاختۀ میجزء محسوب میها شرکت غیراختصاصی دفاع در ولی سلولشوند این بهکنند. ها

سلول یا و ................................................... به آلوده میهای اینحمله ................ نام به پروتئینی ترشح با و کنند

میسلول سوراخ را میکنندها بین از سلول غشای انتخابی واردآنزیمیسپسرود()نفوذپذیری سلول داخل به را

...................................................می باعث که کنند

مهم اولدر:نکتۀ استخط غیراختصاصی که بدن ندارددفاعی وجود بیگانه عوامل سایر و میکروب شناسایی خطدراصالً

همدفاعدوم آن که میاستغیراختصاصیی مشخص بودن میکروب یا بودن بیگانه ویژگیشوداگرچه اساس های)بر

آن میکروبولیها(عمومی مختلف ویروسانواع اها، بیگانه عوامل سایر یا نمیها داده تشخیص یکدیگر برخوردشوندز و

است. عمومی صورت سومدربه همخط و دارد وجود بیگانه عامل عنوان به شناسایی هم است اختصاصی که دفاعی

میکروب می تشخیص مبارزه اختصاصی کامالً بیگانه عامل نوع هر با و یکدیگر از بیگانه عوامل سایر و  شود.ها

دوم.-1 خط در لیزوزوم ولی دارد نقش بدن دفاعی اول خط در لیزوزیم

برون-2 صورت به میسلولیلیزوزیم آنزیمعمل ولی درونکند صورت به لیزوزوم سلولی.های

لیزوزیم دارد(.-3مقایسۀ است)غشا اندامک یک لیزوزوم ولی مولکول( است)نوعی آنزیم یک فقط لیزوزیم

لیزوزوم دارند.-4با نقش غیراختصاصی دفاع در دو هر

آنزیم-5 هم و لیزوزیم ریبوزومهم توسط لیزوزومی آندوپهای شبکۀ روی زبرهای السمی

می شوند.ساخته
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:بازوفیل سلولها ائوزینوفیلاین همانند نیز نمیها انجام فاگوسیتوز .............ها و .................. مادۀ دو عوض در و دهند

می ترشح و رگیتولید گشادکنندۀ که هیستامین .............................................کنند بروز باعث حساسیت زمان در است

ماده هپارین میولی بین از سالم رگ در را لخته و است ................................... شود.ای جلوگیری سکته از تا برد

بهنکته: طبیعی کشندۀ انسانییاختۀ میسلول میکروبحمله نه ویروس.کند یا

بیگانهنکته: گویچهتمام همچنین و بیگانهخوارها عمل توانایی که سفیدی درهای مونوسیت( و دارند)نوتروفیل خواری

سلول هستند.سیتوپالسم لیزوزوم زیادی تعداد دارای خود های

مونوسیتنکته: تولید از اصلی هدف که است استدرست دندریتی سلول یا و ماکروفاژ تولید استخوان قرمز مغز در ها

مونوسیت حضور زمان در اگر که داشت توجه باید دارند.ولی فاگوسیتوز توانایی شوند روبرو میکروبی با خون، در ها

میTهایلنفوسیت- عفونت،کشنده بروز صورت در کنند)سراسریتوانند (.94-دیاپدز

سلول- اتمام خون پالسمای در موجود ذرههای توانایی که دارند،نسان غیراختصاصیخواری دفاع خط دومین در

می شرکت کشوربدن از خارج (.95-کنند)سراسری

د- دیاپدز توانایی که سفیدی گلبول کشورهر از خارج است)سراسری پرفورین سازندۀ ژن واجد (.92-ارد،

)بدوتوجه: معمول شرایط سلولدر تمام جهش( بدنن انسانهای سلولیک جز جنسیبه دارند.ژن،های یکسانی های

هستند)سراسرینوتروفیل- لیزوزوم زیادی تعداد دارای ماکروفاژها و (.90-ها

ذره- توانایی که خون در موجود سلول هر سالم، فرد یک دارد،در را سایرنمیخواری از را خاص میکروب یک تواند

کند)سراسریمیکروب شناسایی (.95-ها

نوتروفیل- همچون آمیبیماکروفاژها حرکات انجام به قادر آسیبها بافت در هستند)سراسریشکل (.90-دیده

آگرانولوسیتی]سلولِماکروفاژ- منشأ دانهها دارند)سراسریبدون ]–90.)

میآگرانولوسیتهمۀ- انجام فاگوسیتوز که مونوسیتهایی [ سلولدهند و آنها تغییرات از حاصل ،ها[های

نوتروفیلمی همانند کنند)سراسریتوانند شرکت غیراختصاصی دفاع در (.93-ها

روی- دوقسمتی هستۀ که خونی یاختۀ نوعی دربارۀ عبارت، میانهم کدام و باای)سیتوپالسیاختهافتاده می(

)سراسریدانه است؟ درست دارد، تیره (98-های

می1 آنتی( شناسایی از پس شود.تواند تکثیر سرعت به ژن
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می2 درشت( نوعی به تغییر، از پس شود.تواند تبدیل خوار

مواردی3 در می( بیباعث مواد به ایمنی دستگاه تا دهد.شود نشان واکنش خطر

برنامه4 مرگ بسپار)پلیمر(خود، نوعی کمک به مواردی، در شده( میریزی راه به را اندازد.ای

مکمل-1ها:پروتئین-3 مولکول:پروتئین صورتاین به دفاعی میغیرفعالهای ترشح و وتولید زمانیتنهاشوند

می فعالفعال از بعد و کنند برخورد میکروب با که آنشوند از یکی میشدنِ فعال دیگری دومینو شکل به وها شود

میهمین ادامه آنطور از توجهی قابل تعداد تا صورتیابد به و شده فعال درجمعیدستهها میکروبغشایمنفذی

می دارند:ایجاد فایده دو و من-1کنند همایجاد به ، بیرون به میکروب سلولیِ مواد نشت باعث یونیفذ تعادل خوردن

می میکروب مرگ و می-2شود.آن باعث مکمل پروتئین ذرهاتصال آسانشود میکروب شود.خواری انجام تر

نیست.نکته: زنده ویروس چون ندارد اثر ویروس بر مکمل پروتئین

انساننکته: خون در فقط همواره مکمل پروتئین عمل محل

نیست.

مینکته: ایجاد سوراخ غشا در پرفورین هم و مکمل پروتئین انسانیهم سلولِ غشای در پرفورین که تفاوت این با کنند

می ایجاد میکروب.سوراخ غشای در مکمل پروتئین ولی کند

بهنکته: مکمل پروتئین و میپروفورین آسیب بهغشا لیزوزیم ولی میکروبزنند سلولی ها.دیوارۀ

اینترفرون-2:هاپروتئین-3

نوع-الف می:Iاینترفرون ترشح ویروس به آلوده یاختۀ سلولاز این هم و سلولشود هم و راها سالم برابرهای در

میویروس کند.مقاوم

نوع-ب سلول:IIاینترفرون لنفوسیتتوسط همچنین و طبیعی کشندۀ میTهایهای ترشح و تولید وکشنده شود

می ماکروفاژها شدن فعال )باعث غیراختصاصیشود و اختصاصی دفاع بین سومیاهمکاری و دوم خط بین همکاری

می باعث همکاری این بدن(. سلولدفاعی شدهشود کشته که سرطانی یا ویروس به آلوده شوند.های فاگوسیتوز اند

نوعنکته: اینترفرون هم و مکمل پروتئین سالمسلولتوسطIIهم میهای ترشح و نوعتولید اینترفرون ولی Iشوند

آلودهسلولتوسط میهای ترشح و شود.تولید
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مکملنکته: پروتئینهای اینترفرونهم هم ریبوزومو توسط ........روییهاها زبر آندوپالسمی .........................شبکۀ

التهابی:-4 لِهپاسخ ، سوختگی ، )بریدگی بافتی آسیب به پاسخ در که است موضعی پاسخ ...(نوعی و بافت شدگی

می میبروز محل همان در میکروب نابودگی باعث و وکند شود جلوگیری بدن دیگر نقاط به میکروب انتشار از تا شود

ب فرآیند، این در مختلف عوامل همکاری دلیل به ضمن سریعدر میهبودی اتفاق افتد.تر

التهاب: ایجاد ماستوسیتروند از هیستامین ، بافتی آسیب از آسیبپس میهای ترشح گشادیدیده آن اثر در که شود

میرگ اتفاق محل همان در تاها منطقهافتد آن به بیشتری مویرگجریانخون از بیشتری خوناب و .یابد. شود خارج ها

سلول یکهایاز سنگفرشی نوع از مویرگ)پوششی بیگانهجدار از همچنین و ماکروفاژ،یاختۀالیه( بافتی) خوارهای

می ترشح هیستامین( از )غیر دیگر شیمیایی مواد ماستوسیت( و گویچهدندریتی که فراشود آسیب محل به را سفید های

مهامونوسیتوهانوتروفیل خوانندمی خارج مویرگ از دیاپدز نوتروفیلیبا میکروبشوند فاگوسیتوز به هاها

مونوسیتمی و میپردازند. تبدیل ماکروفاژ به تغییراتی از پس بیگانهها هم ماکروفاژ که میکروبشوند انجامخواری را ها

پروتئینندهمی بیگانهد. به دارند حضور التهاب محل در که مکملی میهای کمک کنند.خواری

نمی- پادتنماکروفاژها کمک به میکروبتوانند راها خونها سراسریدر کنند) (.90-فاگوسیتوز

سلولنکته: میکروباولین با التهاب محل در که بدن دفاعی میهای مقابله ..................ها بویژه ........................ کنند

ندارند. دیاپدز به نیازی و داشته حضور محل در قبل از چون هستند

گرمنکته: و تورم ، قرمزی میعلت مربوط هیستامین به التهاب موضع چشدگی رگشود گشادی باعث خونون وافزایش ها

می مربوط محل در خون افزایش به عالئم این وهمۀ است التهاب محل شود.در

مینکته: باعث التهاب محل به بیشتر خوناب پروتئینورود بهبودیشود روند و شوند وارد محل در بیشتری دفاعی های

بیفتد.سریع اتفاق تر

شود.نکته: فاگوسیتوز دیگری بیگانۀ عامل هر یا ویروس ، باکتری است ممکن التهاب در

مهم: دیگرنکتۀ شیمیایی مواد بلکه نیست هیستامین دیاپدز، اصلی یاخته عامل از که دیوارۀاست های

یا و میخوارهادرشتازمویرگ شود.ترشح

میپیکنکته: محسوب .................. پیک هیستامین، همانند هیستامین از غیر شیمیایی عملهای محل همان در چون شوند
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ازکنندمی ..............................طریقو خون جریان

سلولنکته: شامل گلچرک بدن)چه شدۀ کشتۀ سفیدهای سلولبول چه وو بدن( دیگر استمیکروبهای شده کشته .های

5-: میتب باعث تب است. بدن دفاعی دوم خط در دفاعی مکانیسم میکروبآخرین فعالیت که یابد.کاهشهاشود

تب ایجاد میکروبعامل خود ترشحات از گذاشتهمیهابعضی اثر هیپوتاالموس یعنی بدن دمای تنظیم مرکز بر که باشد

باعث میو بدن دمای شود.افزایش

میکروبنکته: رتب نمیها آنا فعالیت بلکه می کشد کاهش را آنزیمها میکروبدهد)بر میهای اثر گذارد(.ها

ویروسنکته: بر ندارند.تب متابولیسمی فعالیت چون ندارد اثری  ها

آنزیمنکته: مقاومتمقاومت از بیشتر تب به نسبت ما بدن هایآنزیمهای

آنزیممیکروب تب، دمای در چون فعالیتهاست حال در ما بدن های

آنزیم فعالیت که حالی در هستند خود میکروبطبیعی محدودۀهای از تب دمای که صورتی در است)البته شده مختل ها

باشد(. نشده بیشتر مُجازش

تب: ایجاد میکروبمکانیسم ترشحات از تببعضی ]مواد ازها پیروژن[ یا باعثزا و رفته هیپوتاالموس به خون طریق

می تیروئیدی مخصوص آزادکنندۀ هورمون بیشتر افزایشترشح باعث و گذاشته اثر پیشین هیپوفیز بر هورمون این شود

می غده این از تیروئید محرک هورمون هورمونترشح ترشح افزایش باعث تیروئید محرک هورمون افزایش هایشود.

میT4وT3تیروئیدی) هورمون( افزایش سلولشود. در غذایی مواد ساز و سوخت افزایش باعث تیروئیدی هایهای

می بدن دمای افزایش نتیجه در و گرما تولید افزایش به منجر و شده شود.بدن
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)سراسری- است؟ صحیح انسان بدن ایمنی سیستم با ارتباط در عبارت، (98-کدام

یاخته1 همۀ می( فعالیت خون درون در همواره دندریتی، کنند.های

یاخته2 همۀ می( نابود دفاعی خط سومین توسط سرطانی، شوند.های

بیماری3 عوامل همۀ بیگانه( با گویچهزا، میخواری بین از سفید روند.های

یاخته4 همۀ اینترفرون( ترشح به قادر شوند.می،IIهای خارج خون از توانند

اختصاصی( )دفاع بدن دفاعی سوم خط

مهره و انسان در فقط که دفاع نوع میاین دیده قویداران میشود بدن دفاع مؤثرترین و صورتیترین در و اینباشد که

می اتفاق بیماری کند غلبه بیماریزا عامل بر نتواند دفاع افتد.نوع

اینمهم ویژگی بیگانهترین عامل هر با که است این دفاع مینوع مبارزه اختصاصی طور به دیگرای عبارت به یا شود

می داده تشخیص یکدیگر از مشخص کامالً طور به بیگانه لنفوسیتنشوعوامل دفاع، این ایجاد عامل هستندTوBهاید.

همان غیراختصاصاگرچه و اختصاصی دفاع بین دیدیم هم قبالً که دارد.گونه وجود هم همکاری ی

لنفوسیت هابلوغ

سلوللنفوسیت دیگر همانند میها تولید استخوان قرمز مغز در ابتدا خونی تواناییهای یعنی هستند نابالغ البته و شوند

لنفوسیت شوند بالغ باید پس ندارند را بیگانه عوامل ولیBهایشناسایی استخوان قرمز مغز یعنی محل همان در

میTهاییتلنفوس کسب را توانایی این تیموس محل کنند.در

لنفوسیت بلوغ پروتئینها:مفهوم سلولتمام سطحی آنهای شناسایی عالمت که بدن لنفوسیتهای به هستند هایها

می عرضه مولکولنابالغ این تا لنفوسیتشود کنند. شناسایی را آنتیها گیرندۀ طوری موظفند درها که را خود غشایژنی

که بسازند دارد قرار پروتئینسلول این نباشنمکمل سطحی میهای دیگری شکلی هر ولی بنابرایند باشند داشته توانند

لنفوسیتمیلیون نوع میBها آنساخته تفاوت که آنتیشود گیرندۀ فضایی شکل در فقط آنها ازژنی کدام هیچ هاست
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لنفوسیت سلولاین به نباید سالمها لنفوسیتهای مورد در بچسبند. همینTهایبدن تنوعهم است]البته طور

لنفوسیتTهایلنفوسیت از کمتر باشد[.میBهایبسیار

نمیBلنفوسیتنکته: یافت خون در لنفوسیتنابالغ ولی میTشود یافت ..............................................نابالغ چون شود

.........................................................................

سلولنکته: تمام اولیۀ لنفوسیتتولید جمله از و خونی لنفوسیتهای یعنی است استخوان قرمز مغز در TوBهایها

میناب تولید استخوان قرمز مغز در فقط گرهالغ در آن بالغ نوع ولی اندامشوند یا و میها تکثیر لنفی شود.های

گرهلنفوسیتنکته: در مستقر اندامهای و لنفیها بالغهای نوع از برایفقط ولی دارد وجود نابالغ تیموس در البته هستند

ابتدا بیگانه عوامل با مبارزه و میاستقرار شود.بالغ

لنفوسیتبیشترنکته: دورانTهایبلوغ این در تیموس چون است کودکی دوران بزرگسالی،در در و است بزرگ

می میکوچک انجام کمتری کار بنابراین و دهد.شود

آنتیگیرندهنکته: مولکولهای لنفوسیتژنی غشای در که هستند پروتئینی ریبوزومTوBهایهایی توسط و دارند هایقرار

...............................................................................................

Bلنفوسیتعملکردنحوۀ

لنفوسیت آنتیBوقتی شکل که میکروبی آنتیایژنبا گیرندۀ شکل مکمل میکروبش به کند برخورد باشد لنفوسیت ژنی

میمی تکثیر بعد و وچسبد نوعشود خاطرهدو پادتنوسلولِ میساز(پالسموسیت)سلول پالسموسیتتولید شود.

می باعث پادتن ترشح و تولید میکروببا شدهشود می شود.اثر(غیرفعال)بییانابود باعث خاطره بارسلول اگر شود

باهماندیگر شود بدن وارد سریعبیشتریشدتوسرعتمیکروب چون شود برخورد آن وبا داده انجام را شناسایی تر

می تولید هم بیشتری پادتن نتیجه در و بیشتر پالسموسیت .شودتعداد

آنتینکته: گیرندۀ آنتیشکل گیرندۀ واقع در و است هم مثل دقیقاً مربوطه پادتن و است.ژنی ثابت پادتن نوعی ژنی

پادتن)توجه: آنتیهر گیرندۀ همچنین آنتیو اتصال برای مکان دو مربوطه( حرفژنی مانند دارد .Yژن

لنفوسیتنکته: از اندازه نظر از بزرگBپالسموسیت خاطره سلول همچنین و است.اولیه تر
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لنفوسیتنکته: برخالف همچنینBپالسموسیت و اولیه

آنتیBسلول گیرندۀ نمیخاطره بنابراین ندارد تواندژنی

آنتی به لنفوسیتمستقیماً عوض در شود متصل Bژن

سلول همچنین و پادتنBاولیه تولید به قادر خاطره

نیستند. متحرک

پالسموسیتنکته: زبرهادر آندوپالسمی وشبکۀ

گلژی پادتنگستردهدستگاه زیرا دارد وجود پای که را میروتئینها ترشح و تولید هستند ترشحی کنند.هایی

لنفوسیتنکته: برخالف همچنینBپالسموسیت و شدنBاولیه تقسیم به قادر نیست.خاطره

لنفوسیتنکته: که میBهایمیکروبی مبارزه آن بیماریبا باکتری است ممکن آغازیکنند یا و بیماریزا قارچ ویروس، ، زا

میبیماری هم میکروب سم البته باشد. آنتیزا عنوان به لنفوسیتتواند این حملۀ مورد گیرد.ژن قرار ها

آنتینکته: گیرندۀ زیادی تعداد لنفوسیت هستند.هر نوع یک از همه البته دارد ژنی

مهم: آنتینکتۀ نوع یک به فقط لنفوسیت میهر متصل آنتیژن هر اما میشود لنفوسیتژن نوع یک از بیش به تواند

آنتی شکل براساس شود) درسی(.متصل کتاب در میکروب ژن

عم آن:روش سم یا میکروب روی بر پادتن آنتیل به پادتن اتصال از چندپس از مژن،یکی زیر افتد:اتفاق ی

1-: سازی آنتیخنثی به پادتن اتصال روش این میدر باعث وژن شود وارد بدن سالم سلول به نتواند میکروب که شود

بیگانه درشتالبته توسط آن بیگانهخواری سایر یا آسانخوارها نیز میخوارها شود.تر
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میکروب-2 چسباندن هم :به پسها شود متصل دیگری میکروب به دیگر قسمت و میکروب یک به پادتن قسمت یک اگر

می چسبانده هم به میکروب تعدادی مدتی آناز فاگوسیتوز نیز صورت این در که راحتشوند میها شود.تر

آنتی-3 دادن :ژنرسوب محلول آنتیهای روش این میکروبژندر سم )مانند محلول کمکهای به همها( به پادتن

می آنتیچسبانده هر به حداقل بایستی که زنجیرهشود صورت این در شود متصل پادتن دو میژنی ایجاد کهای شود

می فاگوسیتوز راحتی به و کرده شود.رسوب

پروتئین-4 کردن :فعال مکمل پروتئینهای پادتناتصال به مکمل شدنهای فعال باعث میکروب سطح به چسبیده های

میپروتئین مکمل می های میکروب نابودی به منجر نهایت در که شود.شود

آنتیپادتن- میژنها خنثی و شناسایی را نوتروفیلها فاگوسیتوز قدرت میکنند، افزایش را اتصالها مانع و دهند

می تأثیر سلولکروبو بر میها میزبان کشورهای از خارج (.89–شوند)سراسری

لنفوسیت- هومورال)دفاع ایمنی پالسموسیتBهایدر ذره( کردن فعال با میها آنتیخوارها علیه هاژنتوانند

کنند)سراسری (.89–فعالیت

)سراسر- است؟ صادق انسان بدن در موجود پادتن هر دربارۀ عبارت، (98-یکدام

به1 یاخته( توسط مستقیم پادتنطور میهای تولید گردد.ساز

می2 به( پادگن)آنتیتواند مولکول دو به اختصاصی شود.طور متصل ژن(

پادگن)آنتی3 با مبارزه در می( بیگانه یاختۀ نابودی باعث ابتدا شود.ژن(

پادگنِ)آنتی4 دادنِ رسوب با آن( شدن غیرفعال باعث محلول، میژن(های گردد.ها

: زخمسرم مانند دارند پادتن به بیشتری نیاز که افرادی برای دارو عنوان به که است آماده احتمالپادتن که شدید های

یا و هستند مبتال ایدز به که افرادی ، دارد وجود کزاز باکتری میفعالیت کار به دارند سرطان که رود.افرادی

کوتاهنکته: ایمنی سرم تزریق میدر ایجاد است.مدت پادتن فقط و ندارد وجود خاطره سلول چون شود

مینکته: افزایش را ماکروفاژها فعالیت سرم دهد.تزریق

پادتنتوجه: حاوی مار سم میپادزهر خنثی را مار سم که است   کند.هایی
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Tلنفوسیتعملکردنحوۀ

لنفوسیتTهایلنفوسیت مانند لنفوسیتBهاینیز نوع آن دارند مختلفی آنتیTانواع گیرندۀ شکل مکملاژنیکه ش

آنتی رویشکل سلولسلولژن این به باشد ویروس به آلوده سلول یا سرطانی تقسیمهای و کرده رشد و شده متصل ها

لنفوسیتمی و وTکشنده،Tشود میTخاطره وجود به را کننده بهکشندهTآورد.کمک آلوده یا سرطانی سلول به

آنز و پرفورین ترشح با و شده متصل برنامه،یمویروس مرگ میموجب سلول این شدۀ شود.ریزی

سلولآنتینکته: سطح سلولژن و سرطانی سلولهای با ویروس به آلوده دارد.های تفاوت بدن سالم های

لنفوسیتسلولنکته: سلولفقطTهای انسانیبه میهای کنند.حمله

لنفوسیتTلنفوسیت:1توجه به تنها نه کننده کمک

Tلنفوسیت به کمکBبلکه کند. میهم

بعدیTلنفوسیت:2توجه برخوردهای در خاطره

ویروسسریع به آلوده یا سرطانی سلول همان تر

لنفوسیترا بیشتری تعداد و کرده هایشناسایی

Tمی ایجاد خاطره هم تعدادی و کند.کشنده

همنکته: و طبیعی کشندۀ سلول میTهم حمله ویروس به آلوده یا سرطانی سلول به یککشنده به هم دو هر و کنند

سلول این میروش نابود را ویژگیها با طبیعی کشندۀ سلول ولی سلولهاکنند این عمومی میی شناسایی را ولیها کند

آنتیTلنفوسیت نوع اساس بر یعنی اختصاصی ویژگی با ژن.کشنده

سلولنکته: همBهایهم و همانTخاطره با بعدی برخوردهای در بیشتریآنتیخاطره تعداد که براین عالوه ژن،

یا و کننده)پالسموسیت عمل میTلنفوسیت تولید بلکهکننکشنده( خاطرهد سلول بیشتری اولتعداد بار به نسبت نیز

می کنند.تولید
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اولینتوجه: از پس که اولیه پاسخ در که است این علت و است شدیدتر اولیه ایمنی پاسخ به نسبت ثانویه ایمنی پاسخ

آنتی با خاطرهبرخورد سلول است سلولژن وجود علت به ثانویه ایمنی پاسخ در ولی ندارد وجود برخورد ای خاطره های

میشدیدتر اتفاق دری نیضمنافتد ثانویه پاسخ است.سرعت بیشتر ز

لنفوسیتنکته: مختلف سلولانواع و ازها حاصل های

آن سلولتقسیم همها)مانند ، خون در هم خاطره( های

بین گرهیاختهمایع و لنف در هم و لنفیای یاهای و

لنفیاندام شوند.مییافتهای

کشتهواکسن: ضعیفمیکروب خنثیشده، سم یا کهشده است میکروب سلولشدۀ ساخت باعث بدن به آن ورود

می پادتن و سلولخاطره حضور دلیل به آن سم یا میکروب همان مجدد ورود صورت در که برخوردشود خاطره های

میسریع انجام شدیدتری و است.تر ضعیف بسیار بیماری احتمال و شود

میکروبتوجه: بعضی مورد ددر خاطره سلول کافی نشدن تولید دلیل به سومها حتی یا دوم تزریق واکسن، اول تزریق ر

می انجام شود.هم

ایمنی( اکتسابی بیماری )نوعی ایدز

ویروس بیماری این لنفوسیتHIVعامل به که میکمکTهایاست حمله آنکننده نابودی باعث و میکند شودها

میبنابراین مختل اختصاصی ضعیفشوددفاع میکروب یک حتی دلیل همین به مرگ. و بیماری باعث است ممکن

ویروس ورود از پس البته بدن،HIVشود. بینبه است تام6ممکن باقی15اه نهفته صورت به تکثیرسال یعنی بماند

بنابرایننش و نمیکمکTود بین از را آلودهوبردکننده دورانفرد این دردر آزمایش انجام با البته ندارد مشکلی هیچ

می هم دوره برد.همین پی فرد در ویروس وجود به توان

فراورده-1 و ویروس.خون به آلوده برندۀ و تیز اشیای همچنین و آلوده خونی های

ویروسراه انتقال مادرِ-2های شیردهی.آلودهاز زمان حتی یا و بارداری زایمان، هنگام در جنین به

HIV3-.جنسی تماس

بین-4 مایع و لنف مانند داخلی محیط در بدن ای.یاختهمایعات
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دستHIVویروسانتقالتوجه: ، روبوسی طریق غذااز و آب حشرات، نیش ، ندارددادن بزاقامکان طریق از انتقال و

مدفوع و ادرار ، اشک ، عرق بینی، ترشحات ، خلط است، نشده .ثابت

حساسیت

ماده به نسبت فردی کهاگر خارجی ایجادخطربیای ایمنی پاسخ و دهد واکنش میکروب همانند نیست بیماریزا و بوده

می وضعیتکند این در دارد حساسیت ماده آن به نسبت فرد آن میهاماستوسیتوهابازوفیلگویند ترشح کنندهیستامین

آب و قرمزی مثل حساسیت عالئم هیستامین میو ایجاد را بینی کند.ریزش

خودایمنی

لنفوسیتبیماری حملۀ علت به که سلولهاهایی میبه ایجاد بدن سالم نوعهای شیرین دیابت بیماری نوعیIشود.

خود سلولبیماری به که است جزاایمنی در انسولین تولیدکنندۀ میهای حمله النگرهانس سلولیر این و بینهاشود از

بیماریمی بیماریMSروند. از دیگری خودنوع لنفوسیتهای که است نورونایمنی میلین غالف راها نخاع و مغز های

می بین پیاماز ارسال در نتیجه در و اندامبرند دیگر به نخاع و مغز از میها ایجاد اختالل بدن شود.های

بیمارینکته: سلولMSدر میبه حمله میلین تولیدکنندۀ پشتیبانِ سلولهای به نه عصبی.شود های

د جانورانایمنی ر

مهره بیدر در اما دارد وجود غیراختصاصی هم و اختصاصی دفاع هم دارددراران وجود غیراختصاصی دفاع فقط مهرگان

بی از بعضی در شبهاگرچه دفاع شدهمهرگان مشاهده مولکولی میوه مگس در مثال عنوان به است. شده دیده اختصاصی

می که بهاست آنتیصدهاتواند و درآید مختلف پژوهشژنشکل حاضر حال در کند. شناسایی را مختلفی اینهای در ها

پژوهش این و دارد ادامه نشانزمینه همها که است اختصاصی دفاع پیدایش مسیر مهرهدهندۀ در میاکنون دیده شود.داران

دارند.- اختصاصی دفاع دارند مضاعف خون گردش که جانورانی نادرست-درستتمام

دارند.- اختصاصی دفاع دارند بسته خون گردش که جانورانی نادرست-درست تمام

ندارند.- اختصاصی دفاع دارند نایدیسی تنفس که جانورانی درستنا-درستبیشتر

دارند.- غیراختصاصی دفاع دارند شش که جانورانی نادرست-درستتمام
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