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بهترین راه در امان ماندن بدن از میکروب ها می باشد
پوست و مخاط را شامل می شود.

قادر به شناسایی و تفاوت بین عوامل بیگانه و عوامل خودی نمی باشد.
به هر نوع ماده یا یاختۀ خودی و بیگانه اجازۀ ورود به بدن نمی دهد.

خطااول:اوروساممنوع

در مهره داران و بی مهرگان وجود دارد.
بین عوامل بیگانۀ مختلف فرقی قائل نمی شود.

روش هایی به کار گرفته می شود که در برابر طیف وسیعی از میکروب ها دفاع می کند.
ویژگیاعمومی

نظریۀ میکروبی بیماری ها، پس از اختراع میکروسکوپ و دیدن دنیای میکروب ها ارائه شد.

سف عاغیراختص صی

اندایم در بدن با الیه های بیرونی )اپیدرم( و درونی )درم( می باشد  هر دو الیۀ پوست در جلوگیری از ورود میکروب ها نقش دارد.

الیۀ بیرونی )اپیدرم( 
چندین الیه یاختۀ پوشیش از نوع سنگ فرشی دارد.

خارجی ترین یاخته های آن، مرده اند که به تدریج می ریزند و میکروب های چسبیده به آن نیز دور ریخته می شوند.
گیرندۀ درد )دندریت آزاد عصبی( و یاختۀ پوششی دارد.

الیۀ درونی )درم(

بافت پیوندی رشته ای در زیر غشای پایه دارد  از الیۀ اپیدرم، قطورتر می باشد.
محکم و بادوام همراه رشته هایی است که به طور محکم به هم تابیده اند.

سدی محکم بوده که در حالت سالم خود، غیرقابل نفوذ است.
رشته های کالژن و کشسان دارد. 

انواع مختلف گیرنده های حواس پیکری )به جز گیرندۀ وضعیتی( در آن قرار دارد.
واجد گیرنده های درد، تماسی )فشار، لمس، ارتعاش( و دمایی می باشد.

گیرندۀ فشار در عمق آن، دندریتی است که توسط چند الیۀ پیوندی پوشیده شده است.
چرم از همین الیۀ پوست جانوران گرفته می شود.

ترشحات سطح پوست
آنزیم لیزوزیم ندارد.چربی

اسید چرب آن برای زندگی میکروب های بیماری زا مناسب نیست.

نمک دارد  برای باکتری ها مناسب نیست.عرق
آنزیم لیزوزیم دارد  دیوارۀ باکتری های بیماری زا را نابود می کند.

میکروب های غیربیماری زای سطح پوست
در شرایط اسیدی روی پوست زنده می مانند.

از تکثیر سایر میکروب های مرض یا بیماری زا جلوگیری می کنند.
با سایر میکروب ها رقابت غذایی دارند  در رقابت برای کسب غذا پیروز می شوند.

پوست همه جای بدن را نپوشانده است.

پوسزاس لز

در سطح درونی مجاری دستگاه تنفس، سازوکارهای دیگری نیز برای مبارزه با میکروب ها دارند.
از بافت پوششی سدمانند به هم چسبیده با آستر پیوندی تشکیل شده است  مادۀ چسبناکی به نام مادۀ مخاطی ترشح می کند.

چسبناک است و میکروب ها را به دام می اندازد  از پیشروی میکروب جلوگیری می کند.مادۀ مخاطی
لیزوزیم برای کشتن باکتری ها دارد )مشترک با عرق پوست و اشک چشم(.

مانع نفوذ میکروب ها به بخش های عمیق تر می شود.مخاط مژک دار  در دستگاه تنفس وجود دارد 
از یاخته های مژک دار ترشح می شود.

اسید معده و لیزوزیم بزاق   میکروب های درون مواد غذایی را از بین می برند.

مخ ط

عطسه، سرفه، استفراغ، ادرار و مدفوع در این خط سبب بیرون راندن میکروب ها و یاخته های بی اثر می شوند.

هر میکروبی ابتدا با خط اول دفاع بدن روبه رو می شود که سدی برای ممنوعیت ورود آن ها می باشد.
پوست و مخاط، در برابر نفوذ میکروب ها، بدون توجه به نوع آن ها، سدی برای جلوگیری از ورود ایجاد می کنند.

بصل النخاع )مرکز سرفه و عطسه ( به همراه پل مغزی )ترشح اشک(، در خط اول دفاعی نقش دارند.

مایعی شفاف روی قرنیه است.
مانند عرق پوست دارای نمک و لیزوزیم می باشد.

چشم را از عوامل بیگانه محافظت می کند.
ترشح آن توسط پل مغزی کنترل می شود.

اشکاچشز
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این خط برای مقابلۀ عمومی با میکروب هایی است که از خط اول )پوست و مخاط( عبور کرده اند.
عوامل بیگانه را براساس ویژگی های عمویم شناسایی کرده و غیراختصاصی با آن ها برخورد می کنند.  عوامل بیگانه را از عوامل خودی تفکیک می دهد.

اولین بار توسط مچنیکو، با مشاهدۀ عمل یاخته های بیگانه خوار درون بدن شفاف الرو ستارۀ دریایی پیدا شد.  این یاخته ها، میکروب ها و ذرات خارجی را کاماًل بلعیدند و از بین بردند.
دستگاه ایمنی هر فرد، یاخته های »خودی« را می شناسد و تنها در برابر بیگانه پاسخ می دهد.

خطاسوم:اواکنشای یا
عمومیاام اسریع سف عاغیراختص صی

در همه جای بدن حضور دارند و عوامل بیگانه را پس از شناسایی، می بلعند )آنزیم گوارش درون یاخته ای دارند(.
پس از عمل پروتئین های مکمل، اینترفرون ها، پادتن ها و پرفورین ها به بیگانه خواری می پردازند.

بیگ نهاخواری ا)ف گوسیزای (

منشأ آن ها از برخی مونوسیت های خارج شده از خون می باشد  منشأ اصلی آن ها از یاخته های میلوئیدی مغز استخوان می باشد.
در اندام های مختلف و گره های لنفی وجود دارند.

یاخته های مردۀ بافت ها و بقایای آن ها را از بین می برند.
در کبد و طحال، سبب از بین بردن گویچه های قرمز پیر و فرسوده می شوند.

به طور ویژه پس از عمل اینترفرون نوع 2، التهاب، پادتن و پرفورین ها فعالیت می کنند.
در التهاب، با تولید پیک های شیمیایی کوتاه برد، گویچه های سفید را به موضع آسیب فرا می خوانند.

سرشزاخواری ا
)م کروف ژی (

انواع

منشأ آن ها از مونوسیت های خارج شده از خون می باشد  منشأ اصلی از یاختۀ میلوئیدی مغز استخوان دارند.
انشعابات دندریت مانند دارند.

در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط هستند، مثل پوست و لولۀ گوارش به فراوانی وجود دارند )در البه الی یاختۀ اپیدرم وجود دارند(.
قسمتی از میکروب را در سطح خود قرار می دهند  وارد نزدیک ترین گره لنفی می شوند  میکروب را به سایر یاخته های ایمنی معرفی می کنند.

لنفوسیت های غیرفعال را در گره لنفی فعال می کنند.

ی ختهای یاسارینهاایا
)سندریتی(

در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط هستند، به فراوانی وجود دارند.
هیستامین ترشح می کنند  سبب گشادی رگ ها و افزایش نفوذپذیری آن ها می شود  سبب افزایش فشار خون در ناحیه می شود.

حضور گویچۀ سفید و نشت پالسما به ناحیۀ میکروب دار را زیاد می کنند.
در التهاب، با ترشح هیستامین و ورود بیشتر گویچه های سفید به ناحیه، سبب قرمزی، تورم و گرمای موضعی در ناحیه می شود.

در موقع حساسیت ها به همراه بازوفیل های خونی، هیستامین ترشح می کنند  سبب قرمزی و آب ریزش از بینی می شود.

م ستوسیزای 

یاختۀ خونی بیگانه خوار دفاعی با هستۀ چندقسمتی و میان یاخته با دانه های روشن ریز می باشند  منشأ اصلی آن، یاختۀ میلوئیدی مغز استخوان می باشد.
توانایی دیاپدز و فاگوسیتوز دارند  در التهاب سبب حمله به میکروب های بافتی می شود.

نیروی واکنش سریع هستند و چابک هستند زیرا مواد دفاعی زیادی حمل نمی کنند.
نوتروفیلای 

برخی یاخته ها نیز مانند یاخته های پشتیبان اطراف نورون ها و یاختۀ سرتولی لولۀ اسپرم ساز نیز ویژگی بیگانه خواری دارند.

بیگ نهاخواری 

عواملاخطاسوماسف عی

گویچهای یاسفید

پروتئینای 

الته ب

تب
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گروهی از پروتئین های محلول در پالسما می باشند.
در افراد غیرآلوده به صورت غیرفعال در پالسما قرار دارند.

موقع نفوذ میکروب ها به بدن فعال می شوند.
وقتی یکی از آن ها در خون فعال می شود، به صورت زنجیره ای بقیه را فعال می کند.

انواع فعال به صورت دسته جمعی، در عرض غشای میکروب ساختار حلقه مانند یا منافذی )روزنه ای( ایجاد می کنند.
روزنه ای در غشای میکروب ایجاد می کنند  عبور و مرور مواد در میکروب ها مختل می شود  سرانجام یاختۀ بیگانه می میرد.

قرارگیری آن روی میکروب، سبب آسان شدن عمل بیگانه خوارها می شود.
هم در التهاب ها کمک می کنند و هم در کمک به فعال کردن پادتن های دفاع اختصاصی نقش دارند.

پروتئینای یامکمل

از هر یاختۀ آلوده به ویروس ترشح می شوند )حتی لنفوسیت B و T(.پروتئینای 
یاختۀ آلوده و سالم مجاور را در برابر ویروس ها مقاوم می کند.

انواع تولید شدۀ آن در مهندسی ژنتیک، به دلیل پیوندهای نادرست فعالیت بسیار کمتری از نوع عادی دارد.
انواع تولید شده توسط مهندسی پروتئین، فعالیتی به اندازۀ نوع عادی ولی با پایداری بیشتر دارد.

سبب فعال شدن درشت خوارها نمی شود.

نوعا1

اینترفرونای 

همراه با آسیب بافتی رخ می دهد  نوعی پاسخ موضعی است   قرمزی، تورم، گرما و درد در موضع می دهد.

ورود گویچۀ سفید به ناحیه زیاد می شود.با ورود میکروب  ابتدا ماستوسیت های آسیب دیده، پیک شیمیایی کوتاه برد هیستامین رها می کنند
پالسمای بیشتری به بیرون نشت می کند.

یاخته های دیوارۀ مویرگ ها و درشت خوارهای بافتی  پیک شیمیایی می سازند  گویچه های سفید را به سوی موضع آسیب دیده می برند.

نوتروفیل ها فاگوسیتوز می کنند.دیاپدز نوتروفیل ها و مونوسیت ها زیاد شده
 بیگانه خواری را زیاد می کنند.مونوسیت ها به درشت خوار تبدیل می شوند.

پروتئین مکمل هم نقش دارد  سبب ایجاد منفذ در غشای میکروب ها می شود.
سبب از بین بردن میکروب ها، جلوگیری از انتشار آن ها و تسریع بهبودی می شود.

پ سخاالته بی

از یاخته های سالم لنفوسیت کشندۀ طبیعی و لنفوسیت T ترشح می شوند.
درشت خوارها را فعال می کنند.

در مبارزه با یاخته های سرطانی نقش مهمی دارند.
نوعا2

نوعی پروتئین دفاع غیراختصاصی است  توسط یاخته های دفاع اختصاصی و غیراختصاصی تولید می شوند.

یکی از نشانه های بیماری های میکروبی است.
فعالیت میکروب ها در دماهای باال را کاهش می دهد.

ورود میکروب به بدن  برخی ترشحات میکروب ها  از راه خون به بخشی از هیپوتاالموس می رود  دمای بدن باال می رود.
تب
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اغلب توسط مغز استخوان و برخی در اندام های لنفی تیموس، طحال و آپاندیس ساخته می شوند.
تعداد آن ها در جریان بیماری های میکروبی زیاد می شود.

همگی متحرک اند و می توانند از دیوارۀ مویرگ های خونی خارج شوند که به این عمل تراگذری )دیاپدز( می گویند.
با پیشرفت روش های رنگ آمیزی و کار با میکروسکوپ فهمیدند که هم در خون و هم در بافت وجود دارند.

انواع مختلفی دارند و به روش های مختلفی با میکروب مبارزه می کنند.
به جز لنفوسیت ها، سایر گویچه های سفید، فقط از یاختۀ میلوئیدی مغز استخوان منشأ می گیرند.

گویچهای یاسفیدامؤثراسراسداسوماسف عی

یک هستۀ چندقسمتی و سیتوپالسمی با دانه های روشن ریز دارند.
نیروهای واکنش سریع می باشند و بسیار چابک اند.

با دیاپدز وارد بافت شده و بیگانه خواری می کنند.
مواد دفاعی زیادی را حمل نمی کنند.

نوتروفیلای 

هستۀ دوقسمتی روی هم افتاده با سیتوپالسم شامل دانه های تیره دارند.
منشأ میلوئیدی از مغز استخوان دارند.

به مواد حساسیت زا پاسخ می دهند.

هیستامین در حساسیت ها ترشح می کند  نفوذ پذیری رگ را زیاد می کند.دانه های تیرۀ آن 
هپارین ترشح می کند  عملی برای جلوگیری از انعقاد خون و تولید فیبرین دارند.

ب توفیلای 

بر عوامل بیماری زای بزرگ تر مثل کرم های انگل اثر می گذارند.
روی کرم های انگل، بدون بیگانه خواری عمل می کنند.

محتویات دانه های خود را روی انگل ها می ریزند  کوچک تر از 15 میکرومتر هستند.
هستۀ دوقسمتی دمبلی و سیتوپالسمی با دانه های روشن درشت دارند.

ائوتینوفیلای 

هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی همراه سیتوپالسم بدون دانه دارند.
قدرت دیاپدز دارند و در بافت تمایز می یابند.

پس از دیاپدز یا به درشت خوارها و یا به یاخته های دندریتی بیگانه خوار تبدیل می شوند.
مونوسیزای 

برخالف سایر گویچه های سفید، این گروه یا منشأ لنفوئیدی از مغز استخوان دارند و یا در اندام های لنفی آپاندیس، تیموس، طحال و گرۀ لنفی ساخته می شوند.
هستۀ تکی گرد یا بیضی همراه سیتوپالسم بدون دانه دارند.

نوع یاختۀ کشندۀ طبیعی دارد

ویژۀ دفاع غیراختصاصی است.
یاختۀ سرطانی و آلوده به ویروس را نابود می کند.

پس از اتصال با یاختۀ س�رطانی  پرفورین و آنزیم مرگ برنامه ریزی ش�ده را با اگزوس�یتوز ترش�ح می کند  پرفورین، س�بب ایجاد منفذ در عرض غش�ای یاختۀ س�رطانی می شود
در نهایت فعالیت بیگانه خوارها را زیاد می کنند   با ورود آنزیمی برای مرگ برنامه ریزی شدۀ آن ها را نابود می کنند

پرفورین در غشای یاختۀ سرطانی، منفذ ایجاد می کند و وارد یاختۀ سرطانی نمی شود.
آنزیم مرگ برنامه ریزی شده بدون آندوسیتوز، از راه منفذ ایجاد شده توسط پرفورین وارد یاختۀ سرطانی می شود.

لنفوسیت های B و T در ایمنی اختصاصی )سد سوم دفاعی( نقش دارند.

پرفورین تولید شده از آن ها
در غشای میکروب منفذ ایجاد نمی کند.

در غشای یاختۀ سرطانی منفذ ایجاد می کند.
در غشای یاختۀ پیوند زدۀ بیگانه منفذ ایجاد می کند.

لنفوسیزای 
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ویژۀ مهره داران است و قدرت تشخیص و اثر بر یک نوع عامل بیگانه به طور اختصاصی دارد.
این دفاع با عمل لنفوسیت های B یا T صورت می گیرد که یک نوع میکروب خاص را شناسایی کرده و بی اثر می کند.

از دفاع غیراختصاصی سرعت کمتری دارد و تأثیر آن به نوع عامل بیگانه بستگی دارد.

سداسوماسف عی:اسف عااختص صی

یاخته هایی دفاعی با منشأ لنفوئیدی از مغز استخوان می باشند  در خون، لنف و آب میان بافتی وجود دارند.
هستۀ تکی گرد یا بیضی با سیتوپالسم بدون دانه دارند  در دفاع غیراختصاصی نوع کشندۀ طبیعی و در نوع اختصاصی دو نوع B و T دارد.

هرکدام در سطح خود تعدادی از یک نوع گیرندۀ آنتی ژنی دارند که به صورت اختصاصی به آن نوع آنتی ژن متصل می شوند.
هر لنفوسیت به برخی آنتی ژن های مشابه از یک نوع میکروب مکمل می شود.

لنفوسیزای یا
سف عااختص صی

در مغز قرمز استخوان ساخته شده و در همان جا بالغ می شوند  پس از بلوغ و توانایی شناخت آنتی ژن وارد خون و محیط داخلی می شوند.
آنتی ژن سطح میکروب یا ذرات محلول سم یا ویروسی را شناسایی کرده و به سرعت تکثیر می شوند.

از تقسیم لنفوسیت B بالغ هم یاختۀ پادتن ساز )پالسموسیت یا لنفوسیت B فعال( و هم لنفوسیت B خاطره ایجاد می شود.
پادتن تولید شده در محیط داخلی )خون، لنف و مایع بین یاخته ای( گردش کرده و در برخورد با میکروب آن را نابود یا بی اثر می کند.

یاختۀ پادتن ساز پالسموسیت   گیرندۀ آنتی ژنی ندارد  توانایی شناسایی پادگن )آنتی ژن( را ندارد.
یاختۀ پادتن ساز پالسموسیت  سیتوپالسم بیشتری از لنفوسیت های B دیگر دارد گیرندۀ هورمونی برای هورمون تیروئیدی دارد.

Bلنفوسیزا

انواع

مولکول های پروتئینی هستند که شبیه Y و دارای دو جایگاه اتصال برای آنتی ژن های یکسان )پادگن( می باشند.
 مشابه گیرندۀ آنتی ژنی غشای لنفوسیت B می باشند که از یاختۀ پادتن ساز )پالسموسیت( ترشح می شوند.

یاختۀ پادتن ساز پادتن تولیدی خود را به غشای خود متصل نمی کند، چون این یاخته ها گیرندۀ آنتی ژنی ندارند.
به عنوان دارو و به نام سرم در زخم های شدید برای جلوگیری از فعالیت باکتری کزاز و همچنین بعد از مارگزیدگی استفاده می کنند.

یاختۀ خاطره ایجاد نمی کند.  ایمنی غیردائمی )غیرفعال( می دهد  سم مار را خنثی می کند. پ ستنای 

خنثی سازی  با اتصال چند پادتن به اطراف یک ویروس یا باکتری صورت می گیرد.

یک میکروب به چند پادتن متصل شدهبه هم چسباندن میکروب ها
 همگی ابتدا آنتی ژن را بی اثر می کنند و سپس فعالیت بیگانه خوارهای )درشت خوارها( دفاع غیراختصاصی را افزایش می دهند.برخی پادتن ها به دو میکروب مجاور متصل شده

یک میکروب به چند پادتن متصل شدهرسوب دادن آنتی ژن های محلول )سموم(
یک پادتن به دو میکروب متصل شده

فعال کردن پروتئین مکمل  پادتن متصل به میکروب، از دم خود به پروتئین مکمل متصل شده  پروتئین های مکمل در باکتری روزنه ایجاد کرده و آن را نابود می کنند  بیگانه خواری را تشدید می کنند.

مک نیدزااثر

از یاخته های لنفوئیدی مغز قرمز استخوان منشأ می گیرند و نوع نابالغ آن ایجاد می شود.
T نابالغ از راه خون به تیموس در جلوی گردن و پشت جناغ رفته و در آنجا بالغ می شود و توانایی شناسایی آنتی ژن را پیدا می کند.

تیموس در دوران نوزادی و کودکی فعالیت زیادی دارد  به تدریج کم کار شده و اندازۀ آن تحلیل می رود  اولین اندام تحلیل رفتۀ بدن است.
نوع بالغ آن، یاخته های خودی سرطانی شده، یاختۀ بخش پیوند شده یا یاخته های آلوده به ویروس را شناسایی می کند  در برابر باکتری عکس العملی ندارد.

با برخورد به آنتی ژن سطح یاخته ها، تکثیر شده و به T کشنده و T خاطره تبدیل می شود.
T کشنده به آنتی ژن یاختۀ هدف متصل شده  پرفورین و آنزیم مرگ برنامه ریزی شده را اگزوسیتوز می کند  پرفورین غشای یاخته را پاره کرده

یاختۀ سرطانی یا آلوده به ویروس از بین می رود  آنزیم مرگ برنامه ریزی شده وارد یاخته می شود

اگر اینترفرون نوع 1 و 2 بسازد  دفاع غیراختصاصی آن است.در برخورد با یاختۀ آلوده به ویروس یا سرطانی
اگر پرفورین ترشح کند  دفاع اختصاصی آن است.

ویروس عامل آنفلوانزای پرندگان

می تواند سایر گونه ها از جمله انسان را آلوده کند.
به شش های انسان حمله می کند  یاختۀ شش در برابر آن اینترفرون نوع 1 می سازد.

سبب فعالیت بیش از حد معمول دستگاه ایمنی می شود.
تولید انبوه و بیش از حد لنفوسیت T می کند.

Tلنفوسیزا

از دفاع غیراختصاصی دیرتر عمل می کند.
بعد از اولین برخورد با لنفوسیت، فعال می شود.

در هفتۀ اول پاسخی ندارد  ولی بدن در حال تولید لنفوسیت خاطره و لنفوسیت های عمل کنندۀ فعال می باشد.
دو هفته بعد به حداکثر پاسخ می رسد  مقدار پادتن یا پرفورین به حداکثر می رسد.

پ سخااولیه

پ سخاایمنیااختص صی
در دومین برخورد با خاطره ها صورت می گیرد  تقسیم لنفوسیت خاطره  تعدادی خاطره و تعداد زیادی لنفوسیت عمل کننده )T کشنده یا پالسموسیت( می سازد.

هفتۀ اول پاسخ زیادی دارد، ولی از حداکثر پاسخ اولیه این دفاع نیز پاسخ بیشتری می دهد.
سریع تر و قوی تر از پاسخ اولیه این دفاع است  از دفاع غیراختصاصی کندتر عمل می کند.

همانند پاسخ اولیه بعد از دو هفته به حداکثر پاسخ می رسد.

پ سخاث نویه
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ویروس عامل آن از نوع RNAدار است  می تواند از روی RNA به تولید DNA بپردازد.
عامل آن ویروس HIV می باشد  عملکرد دستگاه ایمنی دچار نقص می شود  کم خطرترین بیماری های واگیر نیز می تواند باعث مرگ آن ها شود.

ویروس پس از ورود به بدن، 6 ماه تا 15 سال می تواند نهفته باشد  این فرد آلوده است ولی بیمار نیست  عالئم ایدز را ندارد ولی ناقل می باشد  تشخیص با آزمایش پزشکی است.
ویروس از رابطۀ جنسی، خون، فراورده های خونی آلوده و اشیاء تیز آلوده منتقل می شود.

مایعات بدن و مادر آلوده در حین بارداری، شیر دادن یا زایمان می تواند فرزند را مبتال کند.
دست دادن، روبوسی، نیش حشرات، آب و غذا این ویروس را منتقل نمی کند.

انتقال از طریق ترشحات تنفسی، بزاق، خلط، عرق، اشک، ادرار و مدفوع ثابت نشده است.

تاکنون درمان قطعی ندارد ولی بهترین راه مقابله، پیشگیری و افزایش آگاهی عمومی است.
ویروس HIV به نوع خاصی از لنفوسیت های T به نام T کمک کننده حمله می کند  این لنفوسیت های T در مقابل آن، اینترفرون نوع 1 می سازد.

لنفوسیت T کمک کننده در فعالیت لنفوسیت های B و سایر لنفوسیت های T مؤثر است.
ویروس HIV  با ایجاد ایدز  کل عملکرد لنفوسیت های B و T را در ایمنی اختصاصی تحت تأثیر قرار می دهد.

نقصاایمنیااکتد بیا)ایدت(

اختل ل تاسیدتزاایمنی
در اثر پاسخ سیستم ایمنی به مواد بیخطر ایجاد می شود.

فرد نسبت به آن مادۀ بی خطر، حساسیت دارد.
مادۀ بی خطری که باعث حساسیت شده است را آلرژن یا حساسیت زا می گویند.

پاسخ بدن به مادۀ حساسیت زا، ترشح هیستامین از ماستوسیت های بافتی و بازوفیل های خونی می باشد.
هیستامین سبب گشادی رگ )قرمزی( و افزایش نفوذپذیری آن ها با آب ریزش بینی و… می شود.

وقتی دستگاه ایمنی، یاخته های خودی را به عنوان غیرخودی شناسایی می کنند و به آن ها پاسخ می دهند، این بیماری ها ایجاد می شوند.

فرد نیاز به تزریق انسولین دارد.دیابت نوع 1 در اثر حمله به یاخته های انسولین ساز جزایر النگرهانس لوزالمعده صورت می گیرد و آن ها را از بین می برد
مشکل بینایی، کلیوی و قلبی ایجاد می کند.

بیم ریای یاخوسایمنی

دستگاه ایمنی به میکروب های مفید بدن در دستگاه گوارش و… پاسخ دفاعی نمی دهد.
به عدم پاسخ دستگاه ایمنی به عوامل خارجی، تحمل ایمنی می گویند.

در حساسیت ها این تحمل نسبت به عواملی از بین رفته است.
تحملاایمنی

حد سیز

نوعی بیماری حساسیتی می باشد.
فرد به پروتئین گلوتن موجود در کریچۀ بذر گندم و جو حساس است.

پرز و ریزپرز رودۀ باریک را تخریب می کند.
سطح جذب در روده را کاهش می دهد.

بیم ریاسلی ک

میلین اطراف یاخته های عصبی مغز و نخاع مورد حملۀ ایمنی قرار می گیرند و در قسمت هایی از بین می روند.
ارتباط دستگاه عصبی مرکزی بدن با سایر قسمت های بدن مختل می شود.

اختالالت دید، حسی و حرکتی در آن ها وجود دارد  برخی احساس لرزش اندام ها و بی حسی پیدا می کنند.
MSا)م لتیپلااسکلروتیس(

همۀ جانوران ایمنی غیراختصاصی دارند.
دفاع اختصاصی ویژۀ مهره داران است.

این سازوکار از نوع غیراختصاصی است.سازوکارهایی مشابه ایمنی اختصاصی در بی مهرگان نیز یافت شده است 
مولکولی در مگس میوه به صدها شکل درمی آید  آنتی ژن های مختلف را شناسایی می کند.

ایمنیاسراس یراج نوران

وقتی ایجاد می شود که خود فرد در اثر شناسایی آنتی ژن، یاختۀ لنفوسیتی خاطره می سازد  حافظۀ دفاع اختصاصی در آن مؤثر است.
ایمنی حاصل از واکسن )میکروب ضعیف یا کشته شده یا سم آن( نوعی فعال است  برای پیشگیری است نه درمان  در حال حاضر با مهندسی ژنتیک تولید می شود. فع ل

انواعاایمنی

لنفوسیت های خاطره 
 در دومین برخورد  تعدادی لنفوسیت خاطره و مقدار زیادی لنفوسیت عمل کنندۀ فعال )یاختۀ پادتن ساز یا T کشنده( می سازند.

سبب »خاطره« یا »حافظه« در دستگاه ایمنی می شود  تا مدت ها در خون باقی می ماند.
همانند لنفوسیت های عمل کننده در محل برخورد لنفوسیت اولیه با آنتی ژن تولید می شود. البته لنفوسیت خاطره برخالف عمل کننده، قدرت میتوز دارد.

در این حالت پادتن ها را وارد بدن می کنند ولی یاختۀ خاطره ای ایجاد نمی شود  از حافظۀ ایمنی استفاده نمی شود.
سرم نوعی ایمنی غیرفعال برای درمان و یا پیشگیری می دهد  پادتن و ایمنی با دفاعی اختصاصی می دهد. غیرفع ل



هدیه
تعداد سؤاالت : 20 / زمان پیشنهادی :  20 دقیقه

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »هر غده ای در خط اول دفاعی بدن انسان که ……… را تولید می کند، قطعًا ………« 1
1( اسید چرب - مجاری مشخصی برای خروج محصول خود به سطح بدن یا حفرات داخلی دارد.

2( نمک و لیزوزیم - تحت کنترل پل مغزی می باشد. 
3( عرق - روی شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار دارد.

4( مادۀ مخاطی - تحت کنترل شبکۀ یاخته ای عصبی قرار دارد.
کدام گزینه عبارت »در سد اول دفاعی بدن انسان، مخاط ……… دارد.« را به درستی تکمیل می کند؟  2

2( همانند بزاق، لیزوزیم و مواد اسیدی 1( مژک دار، همانند عطسه، مواد را از یک دستگاه خارج می کند. 
4( برخالف پوست، غده ترشح کننده مواد معدنی و لیزوزیم 3( حاوی ترشحات لیزوزیم دار، در چشم وجود 

در انسان، نوعی یاختۀ بیگانه خوار که به طور معمول در فرایند التهاب وارد عمل نمی شود، کدام ویژگی زیر را دارد؟ 3
1( تنها بیگانه خواری است که در بخش های مرتبط با محیط بیرون وجود دارد.

2( قدرت هدایت پیام عصبی را از بخش های رشته ای خود دارد.
3( انواعی از آن ها در کبد و طحال به پاک سازی گویچه های قرمز می پردازند.

4( منشأ اصلی تولیدکنندۀ آن با منشأ تولید مگاکاریوسیت ها مشابه است.
در مورد عمل مقابل در انسان چند عبارت زیر صحیح می باشد؟ 4

الف( این عمل در هر نوع گویچه خونی مشاهده می شود.
ب( منشأ یاخته بیگانه خوار دندریتی و درشت خوارها دارای این ویژگی می باشد.

ج( یاخته چابک خونی پس از این عمل تغییر شکل یافته و حجیم تر می شود.
د( در برخی یاخته های فعاِل خط دوم و سوم دفاعی، انجام این عمل دیده می شود.

4( 4 مورد 3( 1 مورد  2( 3 مورد  1( 2 مورد 
در مکانیسم عمل لنفوسیت فعال در خط دوم دفاعی انسان، پس از ترشح پرفورین کدام واقعه زودتر رخ می دهد؟ 5

2( ایجاد منافذ در غشای میکروب هدف 1( درون بری آنزیم مرگ برنامه ریزی شده به یاخته هدف 
4( قرارگیری پرفورین در عرض غشای یاختۀ هدف 3( اتصال ریزکیسۀ حاوی آن به غشای یاختۀ تولیدکننده 

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در انسان، هر پروتئین دفاعی که ……… قطعًا ………«  6
1( در غشای میکروب، منفذ ایجاد می کند - همراه آنزیم مرگ برنامه ریزی ترشح شده است.

2( توسط پالسموسیت ترشح شود - در دفاع اختصاصی نقش دارد.
3( از لنفوسیت T سالم ترشح شود - سبب ایجاد منفذ در یاختۀ دیگر می شود.

4( از یاختۀ بیگانه خوار ترشح شود - برای مقابله با یک میکروب خاص ترشح نشده است.
کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  7

س��بب  ……… برخ��اف   ……… مقاب��ل  ش��کل   »در 
 ……… می شود.«

1( الف - ج - خنثی سازی عامل بیگانه
2( ب - ج - بی اثر کردن عامل بیگانه

3( ب - د - فعال کردن پروتئین مکمل
4( الف - د - افزایش فعالیت بیگانه خوارها

چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »اگر لنفوسیت T شخصی ………« 8
الف( آلوده به ویروس شود به تولید اینترفرون نوع 1 و پرفورین می پردازد.

ب( به یاختۀ آلوده به ویروس برخورد کند، اینترفرون نوع 2 و پرفورین می سازد.
ج( شروع به تقسیم کند، قطعًا وارد دفاع اختصاصی شده است.

د( با تولید اینترفرون، فعالیت درشت خوار را زیاد کند، قطعًا برعلیه سرطان فعال شده است.
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 

چند مورد، جملۀ مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »در انسان، ایمنی ناشی از ……… ایمنی حاصل از ………« 9
الف( تزریق سرم، برخاف - واکسن، یاخته های خاطره تولید نمی شوند. 

ب( ورود آنتی ژن به بدن، همانند - سرم، یاختۀ پادتن ساز تولید می شود. 
ج( تزریق سرم، نسبت به - ورود پادتن مادر به بدن جنین، شناسایی آنتی ژن سریع تر انجام می شود. 

د( ورود آنتی ژن به بدن، همانند - تزریق واکسن، بدن فرد پادتن می سازد. 
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد  

فصل پنجم
ایمنی
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کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در خطی از دفاع انسان که سدهای محکمی در برابر ورود میکروب ها دارد، هر سدی که ………« 10
1( می تواند واجد یاخته بیگانه خوار دندریتی باشد، توانایی تولید لیزوزیم دارد.

2( حاوی بافت پیوندی سست می باشد، در سطح خود محیطی اسیدی برای ممانعت از رشد میکروب های بیماری زا ایجاد می کند.
3( حاوی ماده ای دارای نمک و لیزوزیم می باشد، آستری از بافت پیوندی دارد.

4( ترشحاتی تحت کنترل پل مغزی دارد، یاخته های بیگانه خوار آن ها واکنش اختصاصی اما سریع انجام می دهد.
کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  11

 »در س��دی دفاع��ی ک��ه ب��رای دف��اع از ب��دن ب��رای اولین ب��ار بای��د بیگان��ه ب��ودن ی��ک عام��ل را از خ��ودی ب��ودن آن تش��خیص ده��د،
هر یاخته ای که ………«

1( توانایی تولید هیستامین دارد، می تواند ماده ای ضد انعقاد خون نیز تولید کند.
2( گویچۀ سفیدی بیگانه خوار است و بدون تمایز یافتن در رفع التهاب مؤثر است، واجد دانه برای حمل مواد دفاعی می باشد.

3( برای بیگانه خواری مستقیمًا با محیط بیرون تماس دارد، در پاک سازی گویچۀ قرمز نقشی ندارد.
4( می تواند پرفورین تولید کند، بر روی سطح خود فقط یک نوع گیرنده برای اتصال به عوامل بیگانه دارد.

در مورد خطی دفاعی در انسان که عکس العمل آن به نوع عامل بیگانه بستگی دارد، چند عبارت زیر صحیح است؟ 12
الف( هر یاخته آن در مغز استخوان ساخته می شود.

ب( هر یاخته ترشح کننده پادتن آن، گیرنده ای مشابه آن پادتن دارد.
ج( هر یاخته پرفورین ساز آن، در پاسخ به یاخته تغییر کرده خودی فعال شده است.

د( تا یک هفته پس از برخورد اولیه به آنتی ژن، پاسخی ایجاد نمی کند.
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1مورد 

کدام یک عبارت مقابل را در انسان به درستی تکمیل می کند؟ »در ……… به طور قطع ………« 13
1( نقص ایمنی اکتسابی - لنفوسیت های B و T به تولید اینترفرون نوع 1 می پردازند.

2( پاسخ به میکروب های مفید درون مخاط مری - تحمل ایمنی ایجاد می شود.
MS )3 همانند دیابت نوع 1 - شناسایی برخی یاخته های خودی به اشتباه صورت گرفته است.

4( مگس میوه - مولکولی ضمن دفاع اختصاصی به شناسایی آنتی ژن های مختلف می پردازد.
کدام گزینه برای تکمیل عبارت »در انسان، همه پرفورین ها ……… پادتن ها ………« مناسب است؟ 14

2( برخالف - مستقیمًا سبب ایجاد منفذ در غشای میکروب ها نمی شوند. 1( همانند - در نوعی دفاع عمل می کنند که پاسخ سریعی ندارد. 
4( برخالف - فقط در یاخته های دارای گیرنده دفاعی تولید می شوند. 3( همانند - توسط یاخته تولید شده خود به خون وارد می شوند. 

کدام گزینه برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »در انسان، هر نوع یاخته سفید خونی که ……… دارد، به طور قطع می تواند ………« 15
1( دانه های روشن ریز سیتوپالسمی - نیروی واکنش سریع در برخورد با مواد بی خطر باشد.

2( هسته تکی گرد یا بیضی - فقط یک نوع گیرنده دفاعی در سطح خود داشته باشد.
3( دانه های تیره سیتوپالسمی - موادی با نقشی ضد فعالیت انعقادی ترشح کند.
4( هسته دوقسمتی دمبلی - از محتویات دانه خود در بیگانه خواری استفاده کند.

کدام یک عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در سیستم ایمنی بدن انسان، هر یاخته ………« 16
1( دارای هستۀ دوقسمتی، فاقد توانایی بیگانه خواری در بافت می باشد.
2( تولیدکننده اینترفرون نوع 2 ، سبب فعالیت درشت خوارها می شود.

3( هیستامین ساز، در واکنش های عمومی ولی سریع نیز شرکت می کند.
4( لنفوسیت عمل کننده، یک نوع گیرنده آنتی ژنی در سطح غشای خود دارد.

کدام عبارت در مورد مکانسیم عمل پادتن ها در بدن انسان نادرست است؟ 17
1( طی خنثی سازی میکروب ها، تعدادی از آن ها به دور یک میکروب قرار می گیرند.

2( طی برخورد محل اتصال پادگنی آن ها به پروتئین های مکمل، منافذی در غشای میکروب ایجاد می شود.
3( در رسوب دادن آنتی ژن های محلول، هر عامل بیگانه به بیش از یک پادتن متصل می شود.

4( طی به هم چسباندن میکروب ها، سبب بی اثر کردن عامل بیگانه می شوند.
کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ 18

1( هر نوع یاخته حاصل از بخش لنفوئیدی مغز استخوان، توانایی انجام عمل دیاپدز را دارد.
2( فقط فعالیت برخی اینترفرون ها، سبب افزایش عمل بیگانه خوارها می شوند.

3( هر یاخته تولید کننده پرفورین، می تواند در شرایطی در خط دوم دفاعی انسان نیز شرکت کند.
4( لنفوسیت های T در مقابله با یاخته سرطانی بدون تقسیم شدن به واکنش سریِع اختصاصی می پردازند.



3 کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 19
»در پاسخ اولیه نوعی ایمنی اختصاصی که با لنفوسیت های بالغ شده در ……… صورت می گیرد ……… ایمنی ثانویه حاصل از آن، ………«

1( تیموس - همانند - پادتن ها پس از دو هفته به حداکثر میزان خود می رسند.
2( محل تولید خود - برخالف - دفاع کندتری نسبت به دفاع غیراختصاصی صورت می گیرد.

3( غده درون ریز پشت جناغ - برخالف - پرفورین ها در هفته اول شدت پاسخی ایجاد نمی کنند. 
4( مغز استخوان - همانند - پادتن های متنوع و یاخته خاطره تولید می شود.

چند مورد زیر صحیح است؟ 20
الف( پرفورین و آنزیم مرگ برنامه ریزی شده در خط دوم و سوم  دفاعی برون رانی می شوند.

ب( مرگ یاخته ای تصادفی همانند مرگ برنامه ریزی شده می تواند در اثر بیماری ها ایجاد شوند.
ج( در فرد مبتا به آنفلوانزای پرندگان، لنفوسیت T برخاف یاخته ششی به تولید اینترفرون نوع 2 و پرفورین می پردازد.

د( هر لنفوسیت عمل کننده ای که آنتی ژن خاص خود را شناسایی کند، در پی آن، آنزیم مرگ برنامه ریزی شده می سازد.
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
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غدد عرق پوست، از بافت پوششی بوده که یاخته های آن روی غشای پایه قرار دارند.11 13

گزینۀ )1(: غدد چربی پوس�ت فقط به مجاری س��طح بدن راه دارد نه حفرات درون بدن. / گزینۀ )2(: پل مغزی در تنظیم اش��ک و بزاق و مواد درون آن 
نقش دارد ولی ترشح غدد عرق را تنظیم نمی کند )نمک و لیزوزیم در عرق و اشک وجود دارد(. / گزینۀ )4(: شبکۀ یاخته ای عصبی فقط ویژۀ لولۂ گوارش از مری تا مخرج 

است ولی مخاط در سایر دستگاه ها مثل دستگاه تنفسی نیز وجود دارد.
عطسه و مخاط مژک دار مجرای تنفیس در یک دستگاه یا همان سیستم تنفسی نقش دفاعی دارند.21 11

گزینۀ )2(: مخاط برخالف پوست حاوی ماده اسیدی مثل چربی نمی باشد ولی همانند بزاق حاوی مادۀ مخاطی دارای لیزوزیم می باشد. / گزینۀ )3(: اشک 
چشم در سد اول دفاع غیراختصاصی دارای لیزوزیم است ولی اشک مادۀ مخاطی نمی باشد.

ادرار، مدفوع، سرفه، عطسه، استفراغ، بزاق و اشک عواملی در سد اول دفاعی می باشند ولی جزء پوست و مخاط نمی باشند.

گزینۀ )4(: هم در مخاط و هم در پوست غدد ترشح کننده لیزوزیم و مواد معدنی وجود دارد.

چربی روی پوست  خاصیت اسیدی ضد میکروبی دارد.1( مربوط به پوست
عرق  حاوی نمک و لیزوزیم می باشد.

2( مربوط به مخاط  مادۀ مخاطی می سازد 
چسبناک است.

میکروب ها را به دام می اندازد.
لیزوزیم برای از بین بردن باکتری ها دارد.

3( بزاق دستگاه گوارش  لیزوزیم با خاصیت از بین بردن باکتری ها را دارد.
4( اسید معده )HCl(  توانایی از بین بردن میکروب های غذا را دارد.

5( عطسه، سرفه، استفراغ، مدفوع و ادرار  می توانند بسیاری از میکروب ها را از بدن خارج کنند.
6( اشک چشم  نمک و لیزوزیم با خاصیت ضد عفونی کننده و از بین برندۀ میکروب را دارد.

ماستوس�یت، نوتروفی�ل و درش�ت خوار در الته�اب فعال هس�تند ولی فعالیت یاخت�ۀ بیگانه خوار دندرییت معمواًل بس�تگی به محل التهاب دارد. منش�أ یاختۀ 31 14
بیگانه خوار دندریتی از مونوسیت ها می باشد که از نوعی یاختۀ میلوئیدی مغز استخوان ایجاد شده است. از طرفی مگاکاریوسیت نیز منشأ میلوئیدی دارد.

 در گزین�ۀ )1( دق�ت کنی�د که ماستوس�یت نیز این ویژگی را دارد. در گزینۀ )2( دقت کنید که این یاخته یاختۀ عصبی نیس�ت و پیام عصب�ی ایجاد و هدایت نمی کند.
گزینۀ )3( در مورد درشت خوار می باشد.

موارد )ب( و )د( صحیح می باشند.41 11
شکل دیاپدز )تراگذری( گویچه سفید را از خون به مایع میان بافتی نشان می دهد.

الف( نادرست است. چمش ها را ابید شست، طور دیگر ابید دید!! دیاپدز در هر گویچه سفیدی صورت می گیرد 
نه هر گویچه خوین! )مثالً گویچه قرمز و پالکت این ویژگی را ندارند.( / ب( درست است. مونوسیت دارای قابلیت دیاپدز می باشد 

و پس از خروج از رگ و ایجاد تغییرات به صورت حجیم شدن یا انشعاب دار شدن به درشت خوار یا یاخته بیگانه خوار دندریتی 
تبدیل می ش�ود. /  ج( نادرس�ت است. یاخته چابک خون نوتروفیل است که پس از دیاپدز برخالف مونوسیت حجیم نمی شود 

بلکه به عنوان نیروی واکنش سریع بدون تغییر به بیگانه خواری می پردازد. / د( درست است. همۀ گویچه های سفید خون قدرت دیاپدز دارند که این یاخته ها در سد دوم 
و سوم دفاعی فعال هستند.

لنفوسیت های B و T معمواًل در خط سوم دفاعی و بیشتر گویچه های سفید دیگر در خط دوم دفاعی مؤثرند ولی همگی خاصیت دیاپدز دارند.

لنفوسیت های B و T، فقط با تولید اینترفرون می توانند در خط دوم دفاعی نقش ایفا کنند.

5114

عمل لنفوسیت کشنده طبیعی: 
یاخته کش�ندۀ طبیعی نوعی لنفوس�یت می باشد که در سد دوم دفاعی شرکت کرده و تنها لنفوسیتی است که به جز فعالیت تولید اینترفرون، در 

دفاع غیراختصاصی فعال می باشد. 
در عمل این یاخته ها ترتیب زیر باید صورت بگیرد:

1( اتصال لنفوسیت به یاخته سرطانی یا آلوده به ویروس به صورت غیراختصاصی
2( ترشح پروتئین پرفورین به همراه آنزیم مرگ برنامه ریزی شده از آن با ریزکیسه های حاوی هر دو ماده به روش برون رانی

3( ایجاد منفذ توس�ط پرفورین قرار گرفته در عرض غش�ای یاختۀ سرطانی یا آلوده به ویروس )درستی گزینۀ )4(( )دقت کنید که برخالف عمل 
پروتئین مکمل، منفذ در غشای میکروب ایجاد نمی شود )نادرستی گزینۀ )2(((.

4( وارد کردن آنزیم مرگ برانمه ریزی شده به یاخته آلوده از طریق منفذ ایجاد شده )این عمل از منافذ صورت می گیرد و درون بری یا برون رانی نمی باشد()نادرستی گزینۀ )1((.
5( مرگ یاخته آلوده به ویروس یا سرطانی طی چند ثانیه

6( بیگانه خواری یاخته های تخریب شده توسط درشت خوارها.

 حاال که این نکات را یاد گرفتید، فقط دقت کنید که علت رد گزینۀ )3( این است که این عمل قبل از ترشح پرفورین رخ می دهد.
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نکته



5 پروتئین های دفاعی ترشحی از یاخته های بیگانه خوار، فعالیت غیراختصایص دارند. این یاخته ها در خط دوم دفاعی و یا تکمیل فعالیت خط سوم مؤثرند.61 14
گزین�ۀ )1(: پروتئی��ن مکم��ل در س�د دوم دفاع�ی س�بب ایج�اد منف�ذ در غش��ای میکروب می ش�ود ول�ی برخ�الف پرفورین ها، هم�راه آن ه�ا آنزیم مرگ 
 برنامه ریزی ش�ده وارد عمل نمی ش�ود. / گزینۀ )2(: پالسموس�یت آلوده به ویروس می تواند به تولید اینترفرون نوع 1 بپردازد که در دفاع غیراختصاصی نقش ندارد. /

گزینۀ )3(: اینترفرون های نوع 2 مترشحه از لنفوسیت T سالم، سبب ایجاد منفذ نمی شوند بلکه سبب مبارزه در برابر یاختۀ سرطانی می شوند.
در ش�کل م�ورد نظ�ر )ال�ف( برای خنثی س�ازی میکروب ها )ویروس غیرزن��ده و باکتری(، )ب( ب�رای به هم چس�باندن میکروب ها، )ج( برای رس�وب دادن 71 11

آنتی ژن های محلول ویروس یا سم باکتری ها و )د( مربوط به فعال کردن پروتئین های مکمل می باشد.

دقت کنید که مدل های )الف(، )ب( و )ج( هر سه فعالیت پادتن در جهت یب اثر کردن عامل بیگانه می باشد ولی مدل )د( با فعال کردن پروتئین مکمل سبب انبودی 
عامل بیگانه )باکتری( می شود ولی همۀ این روش ها در نهایت سبب فعال کردن بیگانه خوارها شده تا مثل جاروبرقی همه را جمع کنند و ببلعند.

1( در قس�مت خنثی س�ازی میکروب ها دقت کنید که چند پادتن یکسان در اطراف یک عامل بیگانه متصل شده اند. در حقیقت دو گیرنده 
آنتی ژنی هر پادتن، به دو آنتی ژن مش�ابه از یک میکروب برخورد کرده اس�ت. این عمل خنثی سازی سبب یب اثر شدن عامل بیگانه می شود 

و سپس درشت خوارها را برای بیگانه خواری پادتن و عامل بیگانه آماده می کند.
2( در روش ب�ه ه�م چس�باندن میکروب ها، دقت کنید که می توان پادتن هایی را مش�اهده کرد که توس�ط یک 
جای�گاه اتص�ال آنتی ژنی خود به یک میکروب متصل بوده و از جایگاه اتص�ال دیگر خود به همان نوع آنتی ژن از 
میکروب دیگری متصل می باش�د و آن ها را به هم چس�بانده اس�ت )البته در این روش پادتن هایی نیز دیده 
می ش��وند ک��ه هر دو جایاگه آن ها به دو آنتی ژن مش��ابه در یک میکروب متصل اس��ت(. در ای�ن روش نیز، عامل 

بیگانه بی اثر شده و شرایط بیگانه خواری آن ها توسط درشت خوارها فراهم می شود.

3( در روش رسوب دادن آنتی ژن های محلول دقت کنید که هر پادتن به دوتا آنتی ژن از دو عامل بیگانه یکسان و مجاور هم متصل می شود 
ولی عوامل بیگانه را به هم وصل نمی کند. البته در برخی پادتن ها دیده می شوند که یک جایگاه آن ها پر و یکی خالی می باشد. در این روش 

نیز همانند دو روش قبل، پادتن سبب بی اثر شدن عامل بیگانه شده و شرایط بیگانه خواری آن توسط درشت خوارها فراهم می شود.
4( در روش فعال کردن پروتئین های مکمل اگر به شکل دقت کنید هر پادتن از سمت دو گیرنده آنتی ژنی خود 
به غش��ای میکروب متصل ش�ده است ولی از طرف دم خود س�بب فعال شدن پروتئین های مکمل شده است که 
هر یک از پروتئین های مکمل می تواند حتی به دوتا دم از دو پادتن مجاور هم متصل ش�ود. پروتئین های مکمل 
پس از فعال شدن از پادتن ها جدا شده تا سبب ایجاد منفذ در غشای همان میکروب شوند. در این روش با فعال 
ش�دن پروتئین های مکمل، عامل بیگانه انبود می ش�ود ولی مانند س�ه روش قبل در نهایت شرایط برای فعالیت 

بیگانه خوارها فراهم می شود )در اینجا صرفاً نمی توان گفت درشت خوارها!(.

موارد )الف( و )ب( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.81 12

الف( نادرس�ت اس�ت. یاختۀ آلوده به ویروس، فقط اینترفرون نوع 1 می س�ازد ولی اینترفرون نوع 2 و پرفورین از لنفوس�یت T س�الم ترش�ح می ش�ود. /
 ب( نادرس�ت اس�ت. اینترفرون نوع 2 فقط در پاس�خ به یاختۀ رسطاین ترش�ح می ش�ود. / ج( درس�ت اس�ت. تکثیر لنفوس�یت های برخورد کرده به آنتی ژن مخصوص
دفاع اختصاصی است. / د( درست است. اینترفرون نوع 2 برخالف 1 سبب فعالیت درشت خوارها می شود که این پروتئین از لنفوسیت T کشنده فعال شده برعلیه یاختۀ 

سرطانی ترشح می شود.
موارد )الف( و )د( صحیح اند. 91 12

)الف( درست و )ب( و )ج( نادرست است. در ایمنی ناشی از سرم و پادتن ورودی از بدن مادر به بدن جنین، یاخته خاطره، یاختۀ پادتن ساز و پادتن تولید 
نمی شود چون آنتی ژنی به بدن وارد نمی شود. / د( درست است. در صورت وارد شدن آنتی ژن به بدن )طبیعی یا با تزریق واکسن(، پس از شناسایی آنتی ژن، یاخته های 

خاطره و یاختۀ پادتن ساز و پادتن تولید می شود. 
یاخته های دندریتی در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط هستند قرار دارد. این بخش ها یا در اپیدرم پوست و یا در بخش پوششی مخاط هستند 101 11

که هر دو دارای ترشحاتی مثل عرق یا مایع مخاطی هستند که حاوی لیزوزیم می باشند.
گزین�ۀ )2(: پوس�ت در س�طح خ�ود محیط�ی اس�یدی را با تولید چرب�ی فراهم می کند ول�ی دارای بافت پیوندی محکم یا رش��ته ای اس�ت )نه سس��ت!(. /
 گزینۀ )3(: مادۀ حاوی نمک و لیزوزیم، عرق و اشک است که در بخش های دارای مخاط مثل لولۀ گوارش دیده نمی شود )مخاط آستر پیوندی دارد(. / گزینۀ )4(: پل مغزی

مرکز تنظیم بزاق و اش�ک اس�ت. از طرفی یاخته های بیگانه خوار در لولۀ گوارش هس�تند اما واکنش اختصایص ندارند. یاخته های دندریتی قس�مت هایی از میکروب را در 
سطح خود قرار می دهند که واکنشی از نوع عمومی است.

منظور سؤال سد دوم دفاعی است که در آن، اولین بار تشخیص خودی از بیگانه صورت می گیرد. از میان گویچه های سفید نوتروفیل ها بیگانه خوارهای مؤثر در 111 12
فرایند التهاب هستند که فقط آن ها نیاز به تمایز ندارند و سیتوپالسم دانه دار دارند. این یاخته ها برخالف مونوسیت ها، در دانه های ریز خود مواد دفاعی کمی حمل می کنند.
گزین�ۀ )1(: در ای�ن س�د بازوفیل ها و ماستوس�یت ها توانای�ی تولید هیس�تامین را دارند ولی فق�ط بازوفیل ها هپارین )ض��د انعقاد خون( تولی�د می کنند. /

گزینۀ )3(: خود یاخته های بیگانه خوار دارینه ای و ماستوسیت ها در این سد مستقیمًا با محیط بیرون در ارتباط نمی باشند بلکه در بخشی مثل اپیدرم هستند که با محیط 
ارتباط دارد. این یاخته ها در پاک سازی گویچه های قرمز نقشی ندارند. / گزینۀ )4(: یاختۂ کشندۂ طبیعی در سد دوم، پرفورین تولید می کند که گیرندۀ دفاعی اختصاصی 

ندارد چون با اینکه نوعی لنفوسیت است ولی از نوع غیراختصاصی است.
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منظور خط سوم دفاع یا دفاع اختصاصی است که فقط مورد )د( دربارۀ آن درست است. 121 11
الف( نادرست است. مثاًل یاخته های خاطره و لنفوسیت های عمل کننده در این سد در مغز استخوان ساخته نمی شوند. / ب( نادرست است. پالسموسیت ها 
یا یاخته های پادتن س�از، پادتن ترش�ح می کنند ولی خود گیرندۀ غش�ایی آنتی ژنی ندارند. / ج( نادرس�ت اس�ت. یاخته های پرفورین س�از در خط سوم، یاخته های T کشنده 
هس�تند که در پاس�خ به تغییر یاخته های خودی از نوع س�رطانی یا آلوده به ویروس و یا یاختۂ غیرخودی در پیوند عضو فعال شده است. / د( درست است. شناسایی توسط 

این سد یک هفته طول می کشد و بعد از یک هفته پاسخ ایمنی اولیه ایجاد می شود.
هم بیماری MS و هم دیابت نوع 1 نوعی بیماری خودایمنی می باش�د که برخی یاخته های خود به طور اش�تباه مورد شناس�ایی یاخته ها و پروتئین های دفاعی131 13

قرار گرفته اند.
گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در ایدز، فقط نوعی از لنفوس��یت های T )T کمک کننده( آلوده به ویروس اس�ت و به تولید اینترفرون نوع 1 می پردازد. س�ایر 
لنفوسیت های سالم از نوع T و کشندۀ طبیعی می توانند در این حالت پرفورین و آنزیم مرگ برنامه ریزی شده ترشح کنند. / گزینۀ )2(: نادرست است. تحمل ایمنی، عدم 
پاس�خ به برخی عوامل بیگانه می باش�د )مثالً بدن در مواجهه با میکروب مفید س��طح پوست، اصالً پاسخی انجام نمی دهد(. / گزینۀ )4(: نادرست است. مولکولی که در مگس 

میوه به شناسایی آنتی ژن های مختلف می پردازد کاری شبیه دفاع اختصایص انجام می دهد. مگس میوه بی مهره است. بی مهرگان دفاع اختصایص ندارند.
یاخته های پرفورین ساز بدن، لنفوسیت T با یک نوع گیرندۀ آنتی ژنی اختصاصی و لنفوسیت های کشندۀ طبیعی با گیرنده های آنتی ژنی متعدد و غیراختصاصی 141 14

می باشند. برای تولید پادتن، یاختۀ سازندۀ پالسموسیتی فاقد گیرندۀ آنتی ژنی می باشد.
گزینۀ )1(: نادرست است. همۀ پرفورین ها در دفاع اختصایص که دفاع غیررسیع است، تولید منی شوند. مثاًل یاختۀ کشندۀ طبیعی نیز در سد دوم دفاعی، 
تولید پرفورین می کند. حتمًا به یاد دارید که س�د دوم دفاعی س�ریع و عمومی می باش�د. / گزینۀ )2(: نادرست اس�ت. پادتن ها و پرفورین ها همانند هم هستند، هیچ کدام 
در غش�ای میکروب ها منفذ تولید نمی کنند. دقت کنید که ایجاد منفذ در غش��ای میکروب، وظیفۀ پروتئین مکمل اس�ت ولی پرفورین ها در غشای یاختۀ غیرمیکروبی، مثل 
سرطان، پیوند عضو و آلوده به ویروس منفذ ایجاد می کنند. / گزینۀ )3(: نادرست است. پرفورین تولید شده توسط یاختۀ کشندۀ طبیعی مستقیمًا با یاختۀ آلوده به ویروس 

یا سرطانی تماس پیدا می کند و در خون نمی ریزد. از طرفی پادتن نیز در برخورد با میکروب در خون، لنف و آب میان بافتی وجود دارد.
دانه های تیرۂ سیتوپالس�می فقط در ابزوفیل ها تولید می ش�وند که هپارین را هم که ضد انعقاد است تولید می کنند. هپارین عملی مثل پالسمین در ضد تولید 151 13

لخته و یا تجزیۀ آن دارد ولی از طرفی عملی ضد انعقاد دارد )مثالً ترومبین که آنزیمی برای ایجاد رشته های نامحلول فیبرین در لخته می باشد را غیرفعال می کند(.
گزینۀ )1(: نادرست است. نوتروفیل ها دانه های روشن ریز در سیتوپالسم دارند که نیروی واکنش سریع هم هستند، اما در برخورد با مواد بی خطر نقش 
ندارند )مواد بی خطر، ایجاد تحمل ایمنی می کنند که بازوفیل و ماستوس��یت می توانند بر علیه آن ها پاس��خ دهند(. / گزینۀ )2(: نادرست است. لنفوسیت ها هستۀ تکی گرد یا 
بیضی دارند که نوع کشندۀ طبیعی آن در دفاع غیراختصاصی با گیرنده های متنوع می باشد. / گزینۀ )4(: نادرست است. هستۀ دوقسمتی دمبلی در ائوزینوفیل ها دیده 

می شود که محتویات دانه های خود را روی انگل می ریزند ولی با دانه های خود توانایی بیگانه خواری ندارند.
لنفوسیت های عمل کننده شامل یاخته های پادتن ساز و T کشنده است که یاخته های پادتن ساز گیرندۀ آنتی ژنی روی غشای خود ندارند. 161 14

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. هس�تۀ دوقس�متی در ائوزینوفیل ها و بازوفیل ها وجود دارد که بیگانه خ�واری ندارند ولی نوع ائوزینوفیل�ی در مبارزه با انگل ها 
محتویات دانه های خود را روی آن ها می ریزند./ گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. یاخته های تولیدکنندۀ اینترفرون نوع 2 یاخته های کش�ندۀ طبیعی و لنفوس�یت های T هستند 
که فعالیت هر دو، با ترشح این نوع اینترفرون سبب عمل درشت خوارها در بیگانه خواری می شوند. / گزینۀ )3(: درست است. یاخته های هیستامین ساز ماستوسیت های 

بافتی و بازوفیل های خون هستند که هر دو در واکنش های عمومی و سریع خط دوم دفاعی شرکت می کنند.
پادتن ها از بخش دم خود که فاقد محل اتصال به پادگن است به پروتئین مکمل متصل می شوند تا آن ها سبب ایجاد منفذ و نابودی میکروب شوند. در شکل 171 12

کتاب که روش های عمل پادتن ها را نشان داده است. درستی سه گزینۀ دیگر را می توانید ببینید. در مورد گزینۀ )4( دقت کنید که پادتن ها به کمک پروتئین های مکمل، 
سبب نابودی عوامل بیگانه می شوند ولی با روش های دیگر چسباندن، رسوب دادن و خنثی کردن، سبب یب اثر کردن میکروب ها یا آنتی ژن ها می شوند.

واکنش دفاعی س�ریع، اغلب در خط دوم دفاعی دیده می ش�ود که لنفوس�یت T در مقابله با یاختۀ سرطانی، در صورت ترشح اینترفرون نوع 2 می تواند به آن 181 14
بپردازد ولی واکنش های دفاع اختصاصی به نسبت خطوط قبلی از نوع رسیع نمی باشند.

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. یاخته های تولید ش�ده از بخش لنفوئیدی مغز استخوان، لنفوسیت ها هس�تند که مانند هر نوع گویچۀ سفید خونی دیگر قدرت 
دیاپدز را دارند. / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. یاخته های تولیدکنندۀ اینترفرون نوع 1 یاخته های آلوده به ویروس هس�تند که موجب مقاومت کوتاه مدت یاخته های آلوده و 
سالم به ویروس می شوند. این نوع اینترفرون برخالف نوع 2 سبب فعالیت درشت خوارها نمی شود. / گزینۀ )3(: درست است. هر یاختۀ بدن در صورت آلوده شدن به 
ویروس با ترش�ح اینترفرون نوع 1 در دفاع کمک می کند همچنین لنفوس�یت های T و کش�ندۀ طبیعی که پرفورین ترشح می کنند، می توانند با ترشح اینترفرون نوع 2 هم 

در شرایطی که سالم هستند، در این خط فعالیت کنند )لنفوسیت T آلوده به ویروس نیز شامل این نکته می شود که توانایی تولید پرفورین دارد(.
غدۀ پش�ت جناغ، تیموس اس�ت که لنفوس�یت T را بالغ می کند. در هفتۀ اول از برخورد اول با میکروب، پاسخی دفاعی از پرفورین های آن ایجاد نمی شود اما 191 13

در هفته اول برخورد دوم، افزایش شدت پاسخ مشهود است.
گزین�ۀ )1(: تیم�وس در بل�وغ لنفوس�یت T نقش دارد که پادتن توس�ط آن ها تولید نمی ش�ود. / گزین�ۀ )2(: همواره دفاع اختصاصی، س�رعت کمتری از 

غیراختصاصی دارد. / گزینۀ )4(: پادتن ها در هر دفاع اختصاصی از یک نوع می باشند )نه متنوع(.
همۀ موارد صحیح می باشند. 201 14

الف( درست است. پرفورین و آنزیم مرگ برنامه ریزی توسط ریزکیسه های مشترکی از لنفوسیت های T و کشندۀ طبیعی برون رانی می شوند. / ب( درست است. 
به طور مثال نکروز کبدی در مرگ بافتی تصادفی و سرطان در مرگ برنامه ریزی شده یاخته ای مؤثرند. / ج( درست است. در بیماری ویروس مورد نظر، یاختۀ آلودۀ ششی، به 
تولید اینترفرون نوع 1 می پردازد ولی لنفوسیت T سالم به تولید پرفورین و اینترفرون نوع 2 می پردازد. / د( درست است. منظور لنفوسیت T کشندۀ عمل کننده می باشد که 

یک نوع گیرنده دارد و به تولید پرفورین و آنزیم مرگ برنامه ریزی شده می پردازد )لنفوسیت B عمل کننده همان پالسموسیت است که گیرندۀ پادگنی ندارد(.
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