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آموزش مویرگی  
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الیه مخاطی

انعکاس های دفاعی

 دفع مواد زائد

چشم

گوش

سایر

سد فیزیکی

سد فیزیکی

سد شیمیایی

سد شیمیایی

یاخته های مردۀ اپیدرم

بافت پیوندی مرتاکم درم

اسیدی شدن توسط اسیدهای چرب

�ک و آنزیم لیزوزیم  موجود درعرق

بافت پوششی با آسرتی از بافت پیوندی مخاط

مادۀ مخاطی و آنزیم لیزوزیم موجود در آن

استفراغ، رسفه و عطسه

دفع مدفوع، ادرار و خروج خلط

اشک، پلک، مژه و چربی اطراف کرۀ چشم

موهای ریز و ترشحات مجرای شنوایی

اسید معده و مژک های مجاری تنفسی

فاگوسیت ها

یاخته های خونی سفید

پروتئین ها

پاسخ التهابی

تب

لنفوسیت ها

ماکروفاژها

یاخته های دندریتی

ماستوسیت ها

نوتروفیل ها

ائوزینوفیل ها

بازوفیل ها

مونوسیت

یاخته های کشندۀ

طبیعی

 پروتئین مکمل

I اینرتفرون نوع 

II اینرتفرون نوع 

نابودی میکروب ها، جلوگیری از انتشار آن ها و ترسیع بهبودی در موضع التهاب

کاهش فعالیت میکروب ها تحت تأثیر دمای باال

B لنفویست 

T لنفوسیت 

فاگوسیتوز میکروب ها

پاکسازی بافت ها

تولید بیلی روبین در اثر تجزیۀ هموگلوبین  

فاگوسیتوز میکروب ها

ارائه آنتی ژن به لنفوسیت ها

فاگوسیتوز میکروب ها

آزاد کردن هیستامین در التهاب ها

ترشح هیستامین در حساسیت ها

ترشح مواد ضد انگل بر روی انگل ها

ترشح هیستامین در حساسیت ها

تبدیل شدن به ماکروفاژ و یاختۀدندریتی پس از دیاپدز

نابودی یاخته های رسطانی

نابودی یاخته های آلوده به ویروس

 نابودی با مرگ برنامه ریزی شده

ایجاد منفذ در غشای میکروب

مقاوم سازی یاخته ها در برابر ویروس ها

فعال سازی ماکروفاژها

شناسایی آنتی ژن ها و تولید پادتن

تقسیم و Æایز به یاخته های خاطره و یاخته های پادتن ساز

شناسایی آنتی ژن ها

 تقسیم و Æایز به لنفوسیت های T کشنده و خاطره  

پرفورین

آنزیم القا کنندۀ مرگ برنامه ریزی شده

سومین خط دفاعی

نخستین خط دفاعی غیراختصاصی  

ــی و  ــی فیزیک ــردن ســدهای دفاع ــا ایجــاد ک ــن بخــش ب ــه می باشــد. ای ــر عوامــل بیگان ــدن در براب ــتین ســد دفاعــی ب  1( پوســت:  پوســت در واقــع نخس
شــیمایی باعــث جلوگیــری از ورود میکروب هــا می شــود. 

 الف( سد فیزیکی پوست:  این سد با وجود الیه های بیرونی و درونی از ورود میکروب ها به بدن جلوگیری می کند.
و�ن پوســت )اپیــدرم(: در ایــن الیــه از پوســت چنــد الیــه یاختــۀ سنگفرشــی قابــل مشــاهده اســت کــه خارجی تریــن یاخته هــای آن مــرده انــد. ایــن  1( الیــٔه بــ�ی
ــه ایــن صــورت میکروب هــای چســبیده بــه خــود را از بــدن دور می کنند.بنابرایــن می تــوان گفــت یاخته هــای زنــده  ــه بــه ســرعت(می ریزند و ب ــه تدریــج )ن یاخته هــا ب
ــه اســت. ممکــن اســت ــوع سنگ فرشــی چندالی ــوع میتــوز رادارند.توجــه کنیــد کــه بافــت پوششــی پوســت از ن ــۀ اپیــدرم توانایــی انجــام تقســیم از ن ــر الی  و درونــی ت

میکروب های مفیدی که در سطح پوست زندگی می کنند نیز هنگام ریزش یاخته های سطحی ازپوست دور می شوند.
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ترکیب ها    

ترکیب با فصل 1 دوازدهم: در دمــای 37 درجــٔه ســانتیگراد بیشــتر آنزیم هــای بــدن انســان بهتریــن فعالیــت را دارنــد و در دمــای باالتــر )مثــاًل دمــای 

تــب کــه تقریبــًا 40 درجــۀ ســانتیگراد می باشــد( شــکل طبیعــی آن هــا تغییــر پیــدا می کنــد. 
ترکیب با فصل 7 یازدهم: آنزیم ها عملکردی درون بیضه ها در مردان در 34 درجه سانتی گراد بهترین عملکرد را دارند.

جدول مقایسه ای مولکول های مؤثر در دفاع بدن

 نام مولکول مؤثر
در ایمنی

 نحوۀاثر و نقش آنویژگی مولکولیاختۀهدفبخش )یاخته( سازندهخط دفاعی
در ایمنی بدن

اوللیزوزیم
یاختۀسازندۀمادۀمخاطی  

 غدد بزاقی 
 غدد عرق و اشکی

 نوعی آنزیمباکتری
محسوب می شود.

تخریب دیوارۀ باکتری ها 
و نابودی آن ها

 I یاخته های آلودهدوماینترفرون نوع 
به ویروس

یاختۀآلوده به ویروس و 
----یاخته های سالم مجاور

با اثرگذاری بر 
یاختۀترشح کننده و 

یاخته های سالم مجاور 
 مقاومت آن ها را

باال می برند.

II دوماینترفرون نوع  T لنفوسیت
----ماکروفاژ هایاختۀکشنده طبیعی

با فعال کردن ماکروفاژها 
در مبارزه با سرطان ها 

نقش دارند. 

 *در کتاب درسیدومپروتئین مکمل
 اشاره نشده

----غشای میکروب

تسهیل بیگانه خواری  1   
میکروب ها

پس از فعال شدن،  2
ساختار حلقه مانندی 
در غشای میکروب 

ایجاد می کنند. 

یاختۀکشندۀطبیعی  دوم و سومپرفورین
T لنفوسیت

یاخته های آلوده به 
----ویروس و سرطانی

در غشای یاختۀ هدف 
منفذ ایجاد می کنند. 

آنزیم القاکنندۀ مرگ 
برنامه ریزی شده

یاختۀکشندۀطبیعی  دوم و سوم
T لنفوسیت

یاخته های آلوده به 
----ویروس سرطانی

در القا مرگ برنامه ریزی 
شده نقش دارند و 
موجب نابود شدن 
یاخته های سرطانی 
و آلوده به ویروس 

می شوند. 

 یاختۀ پادتن سازسومپادتن
)B نوعی مولکول پروتئینی میکروب ها)نوعی لنفوسیت

Y شکل می باشد. 

در مایعات بین یاخته ای، 
خون و لنف به گردش 

درمی آید و در اثر 
برخورد با میکروب آن ها 

را نابود می کند. 

 بازوفیل دومهیستامین
یاخته های دیوارۀ رگ ها ماستوسیت

در التهاب و حساسیت 
نقش دارد و موجب 

افزایش پاسخ 
غیراختصاصی می شود. 

گشاد کردن و افزایش 
نفوذپذیری رگ ها

  * ایــن نــوع پروتئین هــا در یاختــه های کبدی و یاختــه هــای پوششــی روده و ماکروفاژها تولید شــده و در خون گــردش می کنند.)البتــه ایــن موضــوع
در کتاب درسی اشاره ای نشده است و یادگیری آن برای دانش آموزان ضروری نیست.(
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پاسخ اولیه و ثانویه در ایمنی اختصاصی  

بــه طــور کلــی دفــاع اختصاصــی در مقایســه بــا خــط  اول و دوم دفاعــی بــدن ســریع نیســت، امــا در صورتــی کــه آنتــی ژن بــرای بــار دوم بــه بــدن وارد شــود پاســخ  
دفــاع اختصاصــی ســریعتر و قوی تــر خواهــد شــد. بــه جــدول زیــر توجــه کنیــد:

برخورد اولیه و ثانویه در ایمنی اختصاصی

برخورد دومبرخورد اولمورد مقایسه

 لنفوسیت های B و T توانایی شناسایی
دارنددارندآنتی ژن را ....

 یاختۀحاصل در صورت شناسایی آنتی ژن
B توسط لنفوسیت

یاختۀپادتن ساز و خاطرهیاختۀپادتن ساز و خاطره

 یاختۀحاصل در صورت شناسایی آنتی ژن
T کشنده و خاطرهتوسط لنفوسیت T کشنده و خاطرهلنفوسیت T لنفوسیت

بیشترکمترسرعت تقسیم یاخته ای، تولید و میزان پادتن ....

بالفاصلهحدود 1 هفتهحد فاصل بین برخورد تا شروع تا پاسخ ایمنی!

بیشتر و سریع ترکمتر و دیرترسرعت و شدت پاسخ ایمنی ایجادشده؟!

طوالنی ترکوتاه ترمدت زمان پاسخ ایمنی؟!

نکات تصاویر    

سخ
 پا

ت
شد

زمان(هفته)

پاسخ ایمنى ثانویه

دومین برخورد

پاسخ ایمنى اولیه

اولین برخورد

10 2 3 4 5 6 7

این نمودار را در پنج بخش بررسی می کنیم:

بدن با وجود ورود عامل  2 1 با یک هفتٔه ابتدایی مواجه هستیم.  بخش شمارٔه یک:

پاسخ ایمنی ایجاد نمی شود.  3 بیماری زا به بدن در سالمت کامل به سر می برد. 

بدن در  2 یک هفته پس از اولین برخورد بدن با عامل بیماری زا  1 بخش شمارٔه دو: 

ترشح پادتن از یاخته های پادتن ساز  3  حال فعالیت شدید برای مقابله با بیماری است.

.B تولید لنفوسیت های 5 شروع پاسخ ایمنی 4

شدت پاسخ ایمنی در حال  2 شکست بیماری در برخورد اول  1 بخش شمارٔه سه: 

کاهش است. 

ایجاد پاسخی قاطع و قوی تر از برخورد اول. 2 عامل بیماری زا بعد از مدتی برای بار دوم به بدن وارد شده است.  1 بخش شمارٔه چهار: 

در برخورد دوم شدت کاهش پاسخ ایمنی سریع تر است. 2 همانند بخش شمارٔه سه شدت پاسخ ایمنی در حال کاهش است.  1 بخش شمارٔه پنج: 

از دومین برخورد تا اوج پاسخ ایمنی ثانویه F حدود ۱0 روز.  از اولین برخورد تا اوج شدت پاسخ ایمنی اولیه F حدود ۱۵ روز.  

ــی  ــون باق ــد در خ ــا می توانن ــا مدت ه ــد و ت ــادی دارن ــر زی ــدن عم ــده در ب ــد ش ــرٔه تولی ــای خاط ــت:  یاخته ه ــه اس ــین دارای حافظ ــتگاه ایم  دس
بماننــد. ایــن یاخته هــا دارای گیرنــدۀ آنتــی ژن اختصاصی انــد. هنگامــی کــه بــرای بــار دوم همــان  آنتــی ژن خــاص وارد بــدن می شــود وجــود تعــداد فراوانــی 
ــا تولیــد تعــداد  ــی اســت کــه در برخــورد دوم ب ــن در صورت ــٔه خاطــرٔه موجــود در خــون باعــث می شــود کــه تشــخیص بیمــاری ســریع تر انجــام شــود. ای یاخت
نکات تصاویر     زیادتــری لنفوســیت فعــال شــدت پاســخ نیــز افزایــش پیــدا می کنــد. توجــه کنیــد کــه حافظــه دار بــودن دســتگاه ایمنــی تنهــا مربــوط بــه دفــاع اختصاصــی اســت. 

لنفوسیت

لنفوسیت هاى عمل کننده

لنفوسیت هاى خاطره

اولین برخورد دومین برخورد

لنفوسیت هاى خاطره

لنفوسیت هاى عمل کننده لنفوســیت های  درســی  کتــاب  شــماتیک  شــکل  اســاس  بــر 

عمل کننده از یاخته های خاطره بزرگتر است.

یاخته هــای لنفوســیت غیرفعــال و یاخته هــای خاطــره نســبتًا

با یکدیگر هم اندازه اند. 

لنفوسیت های غیرفعال نسبت به نوع فعال کوچکتراند. 

سرعت و تعداد تقسیم ها در برخورد دوم بیشتر از برخورد اول است. 

در برخورد دوم، پادتن بیشتری نیز تولید می شود. 


