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 کرد، آشکار را هامیکروب ناپیدای دنیای میکروسکوپ، که زمانی 

 بتوانند سادگی، و ریزی این به موجوداتی که شدمین تصور

 به شواهدی تدریج به اما .کنند بیمار را انسان چون جانداری

می بیان که ایهنظری .انجامید نوزدهم قرن در که آمد دست

 توانندمی ارائۀ به «هابیماری میکروبی نظریۀ» هامیکروب کند

 .باشند زابیماری

 ابتال از پس یافتن بهبودی یا نشدن بیمار در انسان بدن توانایی

 بدن که است واقعیت این دهندۀنشان میکروبی هایبیماری به

 .کند دفاع خود از هامیکروب برابر در تواندمی

 جلوگیری، هامیکروب ورود از که دارد دفاعی خط چند ما بدن

 این با فصل، این در .کندمی مبارزه شده وارد هایمیکروب با یا

 چرا دارد، دفاع توانایی ما بدن اگر .شویممی آشنا دفاعی خطوط

 به دیگری چیزهای چه برابر در ایمنی دستگاه زنیم؟می واکسن

 این در که است سؤاالتی هااین کند؟می دفاع ،هامیکروب جز

 .یافت خواهیم را هاآن پاسخ فصل،

 ممنوع ورود :دفاعی خط نخستین :1 گفتار

 ورود از جلوگیری ،هامیکروب از ماندن امان در راه بهترین شاید

 با که گونه همان .است همین هم واقعیت .باشد بدن به هاآن

 برابر در سدّی توانمی شهر، یک گرداگرد در کشیدن دیوار

 اطراف در اییسده وسیلۀ به ما بدن کرد، ایجاد بیگانگان حملۀ

 برابر در محکمی سدّ مخاط، و پوست .شودمی محافظت خود،

 .کنندمی ایجاد هامیکروب ورود

 درونی و بیرونی هایالیه که است بدن هایاندام از یکی پوست

 (.1 شکل) دارند نقش بدن به هامیکروب ورود از جلوگیری در آن

خارجی که است پوششی یاختۀ الیۀ چندین شامل بیرونی الیۀ

 ریزندمی تدریج به مرده هاییاخته .نداهمرد آن هاییاخته ترین

 بدن از ند،اهچسبید آن به که را هاییمیکروب ترتیب، این به و

 .کنندمی دور

 
 پوست مختلف هایالیه -1 شکل

 نکته:

انواع 

 بیماری

کنند مثل ها ایجاد میواگیردار: میکروب

 کزاز، ایدز

غیر 

 واگیردار

 یماری ژنتیکی: تاالسمیب

 MSاختالل در دستگاه ایمنی: 

 سوءتغذیه: گواتر

 

چند مورد زیر در نخستین خط دفاعی رخ  :1تست  

 دهد؟می

 * مرگ میکروب

 * جلوگیری از رشد میکروب

 * بیرون راندن میکروب از بدن

 * جلوگیری از پیشروی میکروب

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ: 

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل  :1تمرین  

 پرانتز پر کنید.

 -الف( شاید بهترین راه در امان ماندن از میکروب )نخستین

 خط دفاعی بدن باشد. ……سومین( 

الیه درم  ……همانند(  -ب( در پوست الیه اپیدرم )برخالف

 ها به بدن نقش دارند.در جلوگیری از ورود میکروب

الیه درم قرار  ……درون(  -زیرپ( بافت چربی پوست در )

 دارد.

 ……یک(  -های اپیدرم پوست متعلق به )چندینت( یاخته

زنده  -اندمرده)های آن ترین یاختهاند که خارجینوع بافت

 . ……ندارند(  -و در دفاع نقش )دارند اند(................

  پاسخ:
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 در هارشته که دارد وجود ایهرشت پیوندی بافت درونی، الیۀ در

 دوام با و محکم الیه این .نداهتابید مه به محکمی طرز به آن

 همین به مربوط شودمی درست جانوران پوست از که چرم .است

 .است نفوذ قابل غیر و محکم سدّی عمالا  درونی، الیۀ .است الیه

 .دارد هم مختلفی ترشحات بلکه ؛نیست ساده سد یک فقط پوست

 داشتن علت به ماده این .پوشاندمی چرب ایهماد را پوست سطح

 زندگی برای اسیدی محیط .دارد اسیدی خاصیت چرب، اسیدهای

 .نیست مناسب زابیماری هایمیکروب

 

 :که کنید : تحقیق1فعالیت 

 دارد؟ دیگری فواید چه پوست سطح چربی( الف

 پوست چربی با ارتباطی چه سر شورۀ و پوستی هایجوش (ب

 دارد؟

 

 .دارد نمک که است عرق پوست، سطح ترشحات از دیگر یکی

 هم لیزوزیم آنزیم عرق، .نیست مناسب هاباکتری برای نمک

 داشت؟ نقشی چه لیزوزیم که دارید خاطر به آیا .دارد

 شرایط با که کنندمی زندگی ییهامیکروب ما پوست سطح در

 از هامیکروب این .نداهیافت سازش بودن، اسیدی جمله از پوست،

 رقابت در چون کنند،می یریجلوگ زابیماری هایمیکروب تکثیر

 .شوندمی پیروز هاآن بر غذا کسب برای

 نپوشانده را بدن جای همه اما است، محکمی سد پوست که این با

 بیرون محیط با تناسلی ادراری و گوارش تنفس، هایدستگاه .است

 .دارد وجود هاآن طریق از هامیکروب نفوذ امکان و اندارتباط در

 دارید یاد به .است پوشانده مخاط را هاتگاهدس این مجاری سطح

 تشکیل پیوندی بافت از آستری با پوششی بافت یک از مخاط که

 .کندمی ترشح مخاطی مادۀ نام به را چسبناکی مادۀ و است شده

 .کنندمی ایجاد را سدّی و نداهچسبید هم به پوششی هاییاخته

 دام به را اهمیکروب است، چسبناک که مخاطی، مادّۀ همچنین

 مخاط، ترشحات .کندمی جلوگیری هاآن پیشروی از و اندازدمی

 .شودمی هاباکتری شدن کشته موجب لیزوزیم داشتن با

 کارهای و ساز یادشده هایدستگاه از کدام هر در مخاط، بر عالوه

 مثال، عنوان به .دارد وجود هامیکروب با مبارزه برای هم دیگری

 به هامیکروب نفوذ مانع تنفس تگاهدس در دارمژک مخاط

 .دارد لیزوزیم بزاق گوارش، دستگاه در .شودمی ترعمیق هایبخش

 .سازدمی نابود را غذا در موجود هایمیکروب ،معده اسید همچنین

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :2تمرین  

 مشخص کنید.

که محکم و  آیدوجود میای از پوست بهچرم از الیهالف( 

 غیرقابل نفوذ است.

های ب( موادی که در سطح پوست مانع از رشد میکروب

های ها در انقباضاند که ماهیچهشوند مشابه موادیزا میبیماری

 کنند.عنوان سوخت استفاده میطوالنی به

شود همانند پ( مایعی که روی سطح درم پوست ترشح می

دارای نمک و آنزیم مایعی که روی سطح قرنیه وجود دارد 

 لیزوزیم است.

ت( بافت زیر درم پوست، جنسی مشابه الیه روی استخوان 

 دارد.

  پاسخ:

 

 

 

 

 

مشخص کنید در کدام موارد  -با عالمت + و  :3تمرین  

 شوند.در درم و اپیدرم پوست یافت می

 اپیدرم درم ساختار

   گیرندۀ عصبی

   رگ خونی

   کالژن

   بافت پوششی ترشحی

  پاسخ:
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 ادرار و مدفوع ،استفراغ ،سرفه ،عطسه مانند کارهایی و ساز 

 داشتن با اشک .شودمی مجاری هایمیکروب راندن بیرون باعث

 .کندمی محافظت چشم از لیزوزیم و نمک

 

 نفوذ مانع چگونه تنفس دستگاه دارمژک : مخاط2فعالیت 

 شود؟می هامیکروب

 زند؟می آسیب بخش این به عواملی چه

 

 هنگام باشند، که نوعی هر از ،هامیکروب بینیممی کهچنان

 و پوست .شوندمی روروبه بدن دفاع اوّل خط با بدن، به ورود

 سدّی ،هاآن نوع به توجه بدون ،هامیکروب نفوذ برابر در مخاط،

 .گویندمی اختصاصی غیر دفاع دفاع، نوع این به .کنندمی ایجاد

 در که شودمی گرفته کار به ییهاروش اختصاصی، غیر دفاع در

 دستگاه مقابل، در .است مؤثر هامیکروب از وسیعی طیف برابر

 دفاع هامیکروب برابر در نیز اختصاصی طور به تواندمی ایمنی

 نوع همان بر فقط ایمنی دستگاه پاسخ اختصاصی دفاع در .کند

 .ندارد اثری دیگر انواع از ییهامیکروب بر و است مؤثر میکروب
 

های دفاعی نخستین خط بندی مکانیسمجمعنکته: 

 دفاعی بدن:

 بافت پوششی -الف

 فرشی چند الیه سنگ -1

 )پوست، دهان و مری(

 ای تک الیه )لولۀ گوارش(استوانه -2

 دار ای تک الیه مژهاستوانه -3

 )مجاری تنفسی(

 بافت پوششی  -4

 تناسلی( -)مجاری ادراری

 ترشحات بدن -ب

 اشک و عرق  -1

 )حاوی آنزیم لیزوزیم + نمک(

 اسید چرب -2

 مایع مخاطی -3

 بزاق -4

 شیرۀ معده -5

های واکنش -پ

 دفعی

 عطسه و سرفه -1

 استفراغ -2

 دفع مدفوع و ادرار -3

 های مفیدمیکروب -ت

 

 چند مورد درست است؟ :2تست  

ن خط دفاعی بدن وابسته به های نخستی* بعضی از مکانیسم

 عمل دستگاه عصبی مرکزی است.

 نفوذها توسط ماکروفاژها، میکروب خواری* شرط بیگانه

 بدن است. های پوششیبافت به زیرها میکروب

فرشی چند الیه جزو نخستین خط * هر بافت پوششی سنگ

 دفاعی بدن است.

به  از محیط بیرونی مغزی مانع از ورود میکروب -* سد خونی

 شود.ن میمحیط داخلی بد

 2( 4 ( صفر3 3( 2 1( 1

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :4تمرین  

 مشخص کنید:

دار، مانع از نفوذ هر بافت پوششی مژهدر بدن انسان الف( 

 شود.تر دستگاه تنفس میهای عمیقها به بخشمیکروب

 ب( برای ترشح لیزوزیم دستگاه عصبی محیطی دخالت دارد.

های ت بعضی از ماهیچهستین خط دفاعی بدن فعالیپ( در نخ

 اسکلتی ضروری است. یا حلقوی صاف

ت( هر پروتئینی که در نخستین خط دفاعی بدن نقش دارد، 

 نوعی آنزیم است.

  پاسخ:
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 سریع اما عمومی هایواکنش :دفاعی خط دومین :2 گفتار

یاخته اآی کند، عبور دفاعی خط نخستین از بتواند میکروبی اگر

 کنند؟ مبارزه آن با توانندمی ما بدن های

 دانشمند یک مشاهدۀ

 ایلیا نام به شناسی جانور مشاهدۀ از سؤال، این به پاسخ کلید

 که ،دریایی ستارۀ الرو مطالعۀ حین در او .آمد دستبه مچنیکو

 مچنیکو .یافت دست انگیزیشگفت مشاهدۀ به است، شفاف

 شبیه که دید را ییهایاخته الرو بدن درون بار، نخستین برای

 .خوردندمی را خود اطراف مواد و کردندمی حرکت بودند؛ آمیب

 هایاخته این شاید :کرد خطور او ذهن به فکری هنگام این در

 نقش دفاع در و خورندمی هم را خارجی ذرات و هامیکروب

 دنب به خارج از که را هایذر بتوانند باید باشد چنین اگر .دارند

 فرضیه، این آزمودن برای او .کنند نابود است شده وارد الرو

 وارد الرو پوست زیر به را رز گل خارهای از ریزی هایخرده

 صبح تا .بود زده حدس درست او .ماند منتظر مشتاقانه و کرد

 نگذاشته باقی هاخرده از اثری ،شکل آمیبی هاییاخته این فردا،

 عمر بقیۀ او .نامید خواربیگانه را هایاخته این مچنیکو .بودند

 و پرداخت هامیکروب برابر در بدن دفاع نحوۀ مطالعۀ به را خود

 .آورد دستبه را نوبل جایزۀ شد موفق سرانجام

 بیگانه و خودی

 ابتدا کند، حمله میکروب به ما بدن خوارهایبیگانه آنکه از قبل

 فرد، هر نیایم دستگاه دهد. تشخیص را آن «بودن بیگانه» باید

 که چهآن برابر در تنها و شناسدمی را «خودی» هاییاخته

 دهد.می پاسخ شودمی داده تشخیص «بیگانه»

 بر را هابیگانه که است کارهایی و ساز شامل دفاعی خط دومین

 از بنابراین، .کندمی شناسایی هاآن عمومی هایویژگی اساس

بیگانه شامل یدفاع خط دومین .است غیراختصاصی دفاع نوع

 و التهابی پاسخ ،هاپروتئین ،سفید هایگویچه ،خوارها

 .است تب

 (هافاگوسیت) خوارهابیگانه

شده شناسایی خواربیگانه هاییاخته از مختلفی انواع انسان در

درشت .دارند حضور انسان بدن جایجای در خوارهابیگانه .اند

 (.2 شکل) خوارهاستبیگانه از یکی خوار

 

 

 

 

 نکته:

 دومین خط دفاعی بدن در یک نگاه:

دومین 

خط 

دفاعی 

 بدن

 خوارهابیگانه-1

 ها()فاگوسیت

 = نوتروفیلو خارج خونداخل 

از خارج 

 خون

 ماکروفاژ

 اییاختۀ دارینه

 هاماستوسیت

 های سفید گویچه -2

)نوتروفیل+ بازوفیل+ ائوزینوفیل+ مونوسیت+ 

 لنفوسیت(

 های مکمل()اینترفرون+ پروتئین هاپروتئین -3

 پاسخ التهابی -4

 تب -5

 

یکو ممکن نیست نجانور مورد مطالعۀ مچ :3تست  

…… 
 هایی برای تنفس باشد.درپوست خود دارای محل (1

 خوار باشد.بیگانه هایدر زیر پوست خود دارای یاخته (2

 همانند ماهی دارای دفاع اختصاصی باشد. (3

 وس دریایی دارای اسکلت درونی باشد.برخالف عر( 4

 پاسخ: 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :5تمرین  

 مشخص کنید.

ای که سبب ایجاد پاسخ در دستگاه ایمنی بدن هر یاختهالف( 

 شود.انسان شود، بیگانه تلقی می

خوارها مورد حمله قرار ب( هر یاختۀ بیگانه که توسط بیگانه

 عی میکروب است.گیرد، نومی

  پاسخ:

 

چرا دومین خط دفاعی بدن، نوعی دفاع  :6تمرین  

 غیراختصاصی است؟

  پاسخ:
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 خواریبیگانه حال در خواردرشت -2 شکل

 

درشت آیا .آشناست شما برای (ماکروفاژ) خواردرشت واژۀ

 در خوارهادرشت دارید؟ یاد به هاشش در را حبابکی خوارهای

 با و دارند حضور لنفاوی، هایگره جمله از ،مختلف هایاندام

 .کنندمی مبارزه هامیکروب

 مردۀ هاییاخته بردن بین از خواردرشت وظایف از دیگر یکی

 کبد که دارید یاد به گذشته سال از .ستهاآن بقایای یا هابافت

 دانیدمی .کنندمی پاکسازی را مرده قرمز هایگویچه طحال و

می انجام هااندام این خوارهایدرشت وسیلۀ به کار این چگونه؟

  .شود

 نام (دندریتی) ایهدارین هاییاخته خوارهابیگانه از دیگری نوع

 به مانند،دندریت انشعابات داشتن علت به را هایاخته این .دارد

 که بدن از هاییبخش رد دندریتی هاییاخته .خوانندمی نام این

 به گوارش، لولۀ و پوست مثل اند،ارتباط در بیرون محیط با

 خواری،بیگانه بر عالوه هایاخته این .شوندمی یافت فراوانی

 سپس .دهندمی قرار خود سطح در را میکروب از ییهاقسمت

 هاقسمت این تا رسانند،می نزدیک لنفاوی هایگره به را خود

 با ایمنی هاییاخته (.3 شکل) کنند ارائه ایمنی هاییاخته به را

 خواهند شناسایی را مهاجم میکروب ها،قسمت این ناختنش

 .کرد

 

 

 

 

 

 

 

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل  :4تست  

 کند؟می

 ……خواری در دستگاه ایمنی بدن انسان هر یاختۀ بیگانه

 کند.* پس از دیاپدز فعالیت خود را شروع می

 آید.ی* اگر نوتروفیل نباشد از تغییر شکل مونوسیت پدید م

 محیط داخلی بدن وارد شده بههای به مبارزه با میکروب * قادر

 .هستند

خوار است که در دومین خط دفاعی بدن فعالیت * نوعی درشت

 دارد.

 ( صفر4 2( 3 3( 2 1( 1

 پاسخ: 

 

ماکروفاژها در تجزیه چند مورد زیر نقش  :5تست  

 ؟دارند

 های صفرا* رنگ

 * هِم

 * آنزیم انیدراز کربنیک

 ادتن* پ

1) 1 2) 2 3) 3 4 )4 

 پاسخ: 

 

 

برای تکمیل هر یک از جمالت زیر کدام  :7تمرین  

 تر است؟مورد درون پرانتز مناسب

همانند( الیۀ  -های دندریتی در پوست )برخالفیاختهالف( 

 شود.م یافت میراپیدرم در الیه د

روبین ساخته همانند( طحال، بیلی -ب( در کبد )برخالف

 شود.می

است( در تقسیم  -های دندریتی ممکن )نیست( یاختهپ

 ها دخالت داشته باشند.لنفوسیت

ای در های دارینهبرخالف( یاخته -ها )همانندت( ماستوسیت

 شوند.کبد( به فراوانی یافت می -)پوست

  پاسخ:
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 دندریتی هاییاخته عملکرد نحوۀ -3 شکل

 

یاخته مانند هاستوسیتما .دارد نام ماستوسیت دیگر خواربیگانه

ارتباط در بیرون محیط با که بدن از هاییبخش در دندریتی های

 نام به ایهماد هاماستوسیت .شوندمی یافت فراوانی به اند،

 را هاآن نفوذپذیری و گشاد را هارگ هیستامین .دارند هیستامین

 و خون جریان افزایش باعث هارگ شدن گشاد .کندمی زیاد

 .شودمی سفید هایگویچه تریشب حضور

 حاوی که خوناب تا شود،می موجب هارگ تربیش نفوذپذیری

 .کند نشت رگ خارج به گذشته از بیش است دفاعی هایپروتئین

 سفید هایگویچه انواع از که است دیگری خواربیگانه ،نوتروفیل

 .کنیممی بررسی سفید هایگویچه بخش در را هانوتروفیل .است

 سفید هایچهگوی

 هایبیماری جریان در که دهدمی نشان اولیه هایتهیاف

 این به و یابدمی افزایش سفید هایگویچه تعداد میکروبی،

 ارتباط هامیکروب و هاگویچه این بین که شد داده نشان ترتیب،

 هایگویچه :بود ماندهباقی دیگر سؤال یک هنوز اما .دارد وجود

 .باشند توانندمی جا همه هامیکروب اما اند،خون در سفید

 مبارزه خون از خارج هایمیکروب با چگونه سفید هایگویچه

 شوند؟ خارج خون از توانندمی سفید هایگویچه آیا کنند؟می

 ،میکروسکوپ با کار و آمیزیرنگ هایروش پیشرفت با

 را معما این توانستمی که یافتند دست کشفی به دانشمندان

 نه سفید هایگویچه که کردند مشاهده نشمنداندا .کند حل

 پس .شوندمی یافت هم دیگر هایبافت در بلکه خون، در تنها

 .دارند را خون از خروج توانایی سفید، هایگویچه

 

درستی تکمیل کدام عبارت جملۀ زیر را به :6تست  

 کند؟می

 خوار است.قطعاا، بیگانه ………هر یاختۀ 

 ینکنندۀ هیستامترشح (1

 های سیتوپالسمیدارای رشته (2

 شودکه از رگ لنفی وارد گرۀ لنفی می (3

های ن یاخته دارای دانهبا میادارای هستۀ چند قسمتی ( 4

 روشن ریز

 پاسخ: 

 

خوارهای دستگاه چند مورد از وظایف بیگانه :7تست  

 ؟ایمنی بدن انسان است

 * تغییر نیروی تراوش خون

 ای دوکی شکله* تغییر انقباض یاخته

 * تبدیل لنفوسیت غیرفعال به لنفوسیت فعال

 هاهای سفید در بافت* تغییر توزیع گویچه

1) 1 2) 2 3) 3 4 )4 

 پاسخ: 

 

 

 

 های زیر پاسخ کوتاه دهید:به پرسش :8تمرین  

با پیشرفت چه تکنیکی دانشمندان موفق شدند که الف( 

های سفید های خارج از خون و گویچهبفهمند بین میکروب

 داخل خون ارتباط وجود دارد؟

های سفید از چه نوع ب( تراگذاری )دیاپدز( فرایند عبور گویچه

های سفید های کدام گروه از گویچهرگی است و از ویژگی

 است؟

  پاسخ:

 

 

 

 خاطره
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 تراگذاری ،هامویرگ دیوارۀ از را سفید هایگویچه عبور فرایند 

 همۀ هایویژگی از تراگذاری (.4 شکل) نامندمی (دیاپدز)

 .است سفید هایگویچه

 دارند مختلفی انواع سفید هایگویچه دانستید گذشته سال در

 ییهاآن قسمت این در .کنندمی مبارزه مختلفی هایروش به و

 سایر .دارند نقش دفاعی خط دومین در که کنیممی بررسی را

  .کرد خواهیم بررسی بعدی هایقسمت در را سفید هایگویچه

 
 سفید گویچۀ تراگذاری -4 شکل

 

 شده داده نشان سفید هایگویچه انواع زیر، شکل : در3فعالیت 

 با .(است نشده رعایت هم به نسبت هاگویچه مقیاس) است

 :ایدخوانده قبل سال در که چهنآ به توجه

 
 .کنید بیان را یک هر نام (الف

 بدون یکدامک در و داردانه هاگویچه کدام در یاخته میان (ب

 است؟ دانه

 اند؟شده ساخته چیزی چه از هادانه (ج

 

 .کرد تشبیه «سریع واکنش نیروهای» به توانمی را هانوتروفیل

 تراگذری با هانوتروفیل شود، وارد بافت در زابیماری عامل اگر

می نابود را هاآن خواریبیگانه با و رسانندمی هاآن به را خود

 (.5 شکل) کنند

 .اندچابک و کنندمین حمل زیادی دفاعی مواد هاتروفیلنو

 
 هانوتروفیل خواریبیگانه -5 شکل

 

 در .برد بین از خواریبیگانه با توانمین را زابیماری عوامل همۀ

  قابل که انگل هایکرم مثل تریبزرگ زایبیماری عوامل برابر

 نکته:

سلول 

 بنیادی

یاختۀ 

 میلوئیدی

 ها(الکتمگا کاریوسیت)پ

 اریتروسیت )گویچه سرخ(

های گویچه

 دارسفید دانه

 بازوفیل

 ائوزینوفیل

 نوتروفیل

انه
یگ
ب

رها
خوا

 

 مونوسیت

 ماکروفاژ

یاختۀ 

 ایدارینه

 ماستوسیت

یاختۀ 

 لنفوئیدی

 لنفوسیت غیراختصاصی 

 )یاختۀ کشندۀ طبیعی(

لنفوسیت 

 اختصاصی

B 

T 

 

در شکل مقابل کدام گلبول سفید اشتباه  :8ت تس 

 گذاری شده است؟نام

 
   ائوزینوفیل (1

 بازوفیل (2

   مونوسیت (3

 نوتروفیل( 4

 پاسخ: 
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 .کنندمی مبارزه هاائوزینوفیل نیستند، خواریبیگانه

 به را خود هایدانه محتویات خواری،بیگانه جای به هاائوزینوفیل

 (.6 شکل) دریزنمی انگل روی

 
 .اندکرده احاطه را انگل الرو هاائوزینوفیل -6 شکل

 

می تغییر خروج، از پس و شوندمی خارج خون از ،هامونوسیت

 .شوندمی تبدیل دندریتی هاییاخته یا و خواردرشت به و کنند

 دفاع در که را لنفوسیتی .دارند مختلفی انواع هالنفوسیت

 که نامندمی طبیعی کشندۀ ۀیاخت دارد، نقش غیراختصاصی

 این .کنندمی نابود را ویروس به آلوده و سرطانی هاییاخته

 با شود،می متصل سرطانی یاختۀ به طبیعی، کشندۀ یاختۀ

 ایجاد یاخته غشای در منفذی پرفورین نام به پروتئینی ترشح

 مرگ باعث یاخته، درون به آنزیمی کردن وارد با سپس .کندمی

 ایهبرنام ،هایاخته در (.7 شکل) شودمی یاخته شده ریزیبرنامه

 نوع این .میردمی یاخته آن، اجرای صورت در که دارد وجود

 دفاع هایلنفوسیت .نامندمی شده ریزیبرنامه مرگ را مرگ

 با بعد کمی و نامندمی T و B هایلنفوسیت را اختصاصی

 .شد خواهیم آشنا اهآن

 
 طبیعی کشندۀ یاختۀ عملکرد نحوۀ -7 شکل

 

 و مشاهده میکروسکوپ با را خون آماده گسترش : یک4فعالیت 

 .کنید مشاهده آن در را سفید هایگویچه انواع

نیروهای »عنوان ها بههایی که از آنیاخته :9تست  

 ……شود ممکن نیست تشبیه می« واکنش سریع

 زیادی حمل کنند. مواد دفاعی (1

 کنند.خواری در خارج از خوناب بیگانه (2

 های ریز و روشن داشته باشند.ای با دانهیاختهمیان (3

 های بیگانه را داشته باشند.توانایی شناسایی یاخته( 4

 پاسخ: 

 

 

 موارد ستون الف و ب را با هم ارتباط دهید: :9تمرین  

 ب الف

 ( مونوسیت1

 ( بازوفیل2

 ئوزینوفیل( ا3

 ( نوتروفیل4

 ( لنفوسیت5

a( های روشن درشتیاختۀ با دانهمیان 

b( های تیرهیاخته با دانهمیان 

c( هسته تکی خمیده یا لوبیایی 

d(هسته تکی گرد یا بیضی 

e( ریز های روشنیاخته با دانهمیان 

  پاسخ:

 

کدام عبارت در مورد یاختۀ کشندۀ طبیعی  :10تست  

 ؟است نادرست

 آید.وجود میاز یاختۀ لنفوئیدی به (1

 و یاخته های سرطانی هاویروسنافذ در غشای باعث ایجاد م (2

 می شود.

 کند.مصرف می ATP، فورینتولید و ترشح پر ایبر (3

های خارج شده از خون عث افزایش فعالیت مونوسیتبا( 4

 شود.می

 پاسخ: 
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 هاپروتئین 

 .دارند نقش بدن ایمنی در هم هاپروتئین ،هایاخته بر عالوه

 در محلول) خون هایپروتئین از گروهی مکمل، هایپروتئین

 اند،غیرفعال صورت به آلوده غیر فرد در هاپروتئین این .اند(خوناب

 فعال واکنش .شوندمی فعال کند، نفوذ بدن به میکروبی گرا اما

 را دیگری شود،می فعال یکی وقتی که است صورت این به شدن،

 .یابدمی ادامه ترتیب همین به و کندمی فعال

حلقه ساختارهای دیگر،یک کمک به شدهفعال هایپروتئین

 روزنه یک مشابه که کنندمی ایجاد هامیکروب غشای در را مانندی

 در را میکروب ایهیاخت غشای عملکرد هاروزنه این .کندمی عمل

 میردمی یاخته سرانجام و برندمی بین از مواد خروج و ورود کنترل

 روی مکمل هایپروتئین قرارگرفتن ،آن بر عالوه (.8 شکل)

 .شود انجام ترآسان خواریبیگانه که شودمی باعث میکروب،

 
 مکمّل هایپروتئین عملکرد نحوۀ -8 شکل

 

 اینترفرون نام به پروتئینی ترشح دفاع، هایروش از دیگر یکی

 و شودمی ترشح ویروس به آلوده یاخته از I نوع اینترفرون .است

 و کندمی اثر هم مجاور سالم هاییاخته بر ،آلوده یاختۀ بر عالوه

 از II نوع اینترفرون .کندمی مقاوم ویروس برابر در را هاآن

 شودمی ترشح T هایلنفوسیت و طبیعی کشندۀ هاییاخته

 مهمی نقش اینترفرون نوع این .کندمی فعال را خوارها درشت و

  .دارد سرطانی هاییاخته علیه مبارزه در

 التهابی پاسخ

 .ایمداشته را بریدگی یا دنش زخمی تجربۀ نوعی به ما از یک هر

 برای فرصتی هامیکروب و بیندمی آسیب پوست موارد، این در

 آسیب موضع در که درد و گرما ،تورم ،قرمزی .کنندمی پیدا نفوذ

 .اندالتهاب هاینشانه شوند،می مشاهده دیده

می بروز بافتی آسیب دنبال به که است موضعی پاسخی التهاب،

 انتشار از جلوگیری ،هامیکروب بردن بین از به پاسخ این .کند

 ایجاد چگونه التهاب. انجامدمی بهبودی تسریع وها میکروب

 شود؟می

 

برای تکمیل جمالت زیر کدام مورد داخل  :10تمرین  

 تر است؟پرانتز مناسب

لنفوئیدی(  -ای که از تقسیم سلول )میلوئیدیالف( هر یاخته

 ایمنی بدن نقش دارد. آید در دستگاهوجود میبه ……

 -های آزاد شده )همانندریزی شده آنزیمب( در مرگ برنامه

فورین ترشح شده به درون سلول هدف وارد پر ……برخالف( 

 شوند.می

از تشکیل ساختار  ……بعد(  -های مکمل )قبلپ( پروتئین

 شوند.حلقه مانند فعال می

نقش ریزی شده یاختۀ هدف ت( ماکروفاژها در مرگ برنامه

 .……ندارند(  -)دارند

  پاسخ:

 

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل  :11تست  

 کند؟می

 است. ……دخالت دارد، قطعاا  ……که در  ……هر 

یاختۀ کشندۀ  -افزایش فعالیت ماکروفاژها -* لنفوسیتی

 طبیعی

 پروتئین مکمل -ایجاد منفذ در غشای میکروب -* پروتئینی

 پرفورین -هادرشت خوارالیت افزایش فع -* پروتئینی

 ماستوسیت -کردن لنفوسیتفعال -خواری* بیگانه

 4( 4 2( 3 صفر( 2 1( 1

 پاسخ: 

 (II)اینترفرون  ……… (I)اینترفرون  :12تست  

……… 

 شود.از یاختۀ آلوده به ویروس ترشح می -همانند( 1

ترشح  Tاز یاختۀ کشندۀ طبیعی و لنفوسیت  -برخالف( 2

 شود.می

 های عمومی و سریع نقش دارد.در واکنش -همانند( 3

های سرطانی نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته -برخالف( 4

 دارد.

 پاسخ: 
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 .شودمی رها هیستامین دیدهآسیب هایماستوسیت از التهاب، در

 هدایت آسیب موضع به یتربیش سفید هایگویچه ترتیب، این به

 (.9 شکل) کندمی نشت ونبیر به یتربیش خوناب و شوندمی

 تولید با بافتی خوارهایبیگانه و هامویرگ دیوارۀ هاییاخته

 آسیب موضع به را خون سفید، هایگویچه ،شیمیایی هایپیک

 .خوانندمی فرا

 خون از تراگذاری با اند،گردش در که ییهامونوسیت و هانوتروفیل

 هامونوسیت و دکننمی خواریبیگانه هانوتروفیل .شوندمی خارج

 .شوندمی تبدیل خواردرشت به

 
 :التهاب مراحل -9 شکل

 بدن به باکتری ورود -1

 .کنندمی تولید( آبی نقاط) هیستامین ها ماستوسیت -2

 .شوندمی خارج مویرگ از هامونوسیت و هانوتروفیل -3

 .شوندمی متصل باکتری غشای به شده فعال مکمل، پروتئین -4

 را هاباکتری شیمیایی پیک تولید ضمن بافتی خوارهایدرشت

 .کنندمی خواریبیگانه

 

 را التهاب موضع شدگیگرم و تورم قرمزی، علت (: الف5فعالیت 

 دهید؟می توضیح چگونه

 اهمیتی چه رگ از التهاب محل در تربیش خوناب خروج (ب

 دارد؟

 .کنید تحقیق آن در موجود مواد و چرک با رابطه در

 

 تب

میکروب فعالیت .است تب میکروبی، هایبیماری هاینشانه از یکی

 بعضی بدن، به میکروب ورود با ،یابدمی کاهش باال دماهای در ها

 زیرنهنج از بخشی به خون طریق از هاآن ترشحات از

 .بردمی باال را بدن دمای و رسدمی (هیپوتاالموس)

 گذارد؟می راث هامیکروب فعالیت بر چگونه تب (: الف6فعالیت 

 اند؟خطرناک شدید هایتب چرا (ب

 

تواند نشانۀ قطعی یک از موارد زیر نمیکدام :13تست  

 ابتال بدن به یک نوع میکروب باشد؟

 (I)اینترفرون( 2 پروتئین مکمل فعال( 1

 لیزوزیم( 4 ترشحات ائوزینوفیل( 3

 پاسخ: 

 

 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را :11تمرین  

 مشخص کنید.

هر یک از ترشحات یاختۀ کشندۀ طبیعی، پس از ورود  -الف

 شوند.میکروب به بدن آزاد می

 شود.هر پروتئین مکمل توسط پروتئین مکمل دیگر فعال می -ب

های مکمل غیرفعال ممکن نیست باعث افزایش بیگانه پ( پروتئین

 خواری شوند.

پذیری انتخابی های مکمل موجب از بین رفتن نفوذت( پروتئین

 شوند.ها میغشای میکروب

  پاسخ:

 

 ……در پاسخ التهابی ممکن نیست  :14تست  

 خوارهای بافتی، تراگذاری کاهش یابد.با مهار بیگانه( 1

 با مهار ترشح هیستامین، درد متوقف شود.( 2

 ها شروع شوند.بدون پارگی رگ خونی، واکنش( 3

 ها ایجاد شود.یکروبساختارهای حلقه مانندی در غشای م( 4

 پاسخ: 

چند مورد در ارتباط با دومین خط دفاعی بدن  :15تست  

 انسان صحیح است؟

خوارها تری را به درشتهای بیشتوانند مونوسیت* ماکروفاژها می

 تبدیل کنند.

تواند موجب مرگ * آنزیم لیزوزیم موجود در اشک و بزاق می

 ها شود.باکتری

ها زا، محتویات دانه ائوزینوفیلبیماری * در مبارزه با عوامل

 شود.ها، از یاخته خارج میبرخالف نوتروفیل

تواند در این خط دفاعی توسین می* غدۀ سازندۀ هورمون اکسی

 نقش داشته باشد.

1 )2 2 )3 3 )1 4 )4 

 پاسخ: 
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 اختصاصی دفاع :دفاعی خطّ سومین :3 گفتار

 بیگانه عامل نوع به آیدمی بر آن نام از کهچنان اختصاصی دفاع

 مثال، عنوان به .است مؤثر عامل همان بر تنها و دارد بستگی

 هامیکروب سایر بر شودمی ایجاد کزاز میکروب علیه که پاسخی

 شناسایی اختصاصی طوربه غیرخودی عامل چگونه .ندارد اثری

 .است هالنفوسیت برعهدۀ وظیفه این شود؟می

 ژنآنتی شناسایی و هالنفوسیت

می انجام T و B هایلنفوسیت وسیلۀ به اختصاصی دفاع

 در و شوندمی تولید استخوان مغز در لنفوسیت نوع دو هر .شود

  .ندارند را بیگانه عامل شناسایی توانایی یعنی ؛اندنابالغ ابتدا

 T هایلنفوسیت اما استخوان مغز همان در B هایلنفوسیت

 شناسایی توانایی ترتیب، این به و شوندمی بالغ تیموس در

 دوران در تیموس (.10 شکل) آورندمی دستبه را بیگانه عامل

 آن فعالیت از تدریج به اما دارد زیادی فعالیت کودکی و نوزادی

 .رودمی حلیلت آن اندازۀ و شودمی کاسته

 
 هالنفوسیت بلوغ محل -10 شکل

 

 ژنآنتی کنند،می شناسایی هالنفوسیت این که ییهامولکول

 هر کنند؟می شناسایی را ژنآنتی چگونه هالنفوسیت .دارد نام

 که دارد ژنآنتی هایگیرنده خود، سطح در T یا B لنفوسیت

 یعنی کند؛می عمل اختصاصی گیرنده هر .اندنوع یک از مگیه

 ترتیب، این به و شود متصل ژنآنتی نوع یک به تواندمی فقط

 .شودمی شناسایی ژنآنتی

 

 

 

 

 

 

نادرستی هر یک از جمالت زیر  درستی یا :12تمرین  

 را مشخص کنید.

صورت بالغ از مغز استخوان خارج هر لنفوسیتی که به -الف

 است. Bشود، لنفوسیت یم

صورت نابالغ از مغز استخوان خارج هر لنفوسیتی که به -ب

 شود برای بلوغ نیاز به هورمون تیموسین دارد.می

هر اندام تولیدکنندۀ لنفوسیت در فرد بالغ، هدف هورمون  -پ

 اریتروپویتین است.

کننده در دفاع های شرکتدر هر سامانۀ هاورس، یاخته -ت

 شوند.لید میاختصاصی تو

  پاسخ:

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل  :13تمرین  

 پرانتز پر کنید.

پشت(  -)جلوی Tلنفوسیت  ……تولید(  -محل )بلوغ -الف

 نای قرار دارد. ……

شوند ها شناسایی میهایی که توسط لنفوسیتمولکول -ب

 نام دارد. ……ژن( آنتی -)پادگن

مغز استخوان  ……برخالف(  -های لنفی )هماننددر گره -پ

 وجود دارد. ……هر دو(  -غیرفعال -ها )فعاللنفوسیت

شود فعالیت که صفحۀ رشد بسته میغدۀ تیموس درزمانی -ت

 دارد. ……کمی(  -)زیادی

  پاسخ:

 

 ممکن نیست ……های هر یک از لنفوسیت :16تست  

…… 
1 )B- د.ژنی باشهای آنتیدر سطح خود دارای انواعی از گیرنده 

2 )T- ژن هایی باشد که فقط به یک نوع آنتیدارای گیرنده

 متصل شوند.

3 )B- ژن متصل ای باشد که به بیش از یک آنتیدارای گیرنده

 شود.

4 )T- ژن را داشته در محل تولید خود توانایی شناسایی آنتی

 باشد.

 پاسخ: 
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 B لنفوسیت عملکرد نحوۀ

 مثل محلول ذرات یا هامیکروب سطح ژنتیآن B لنفوسیت

 میان از .کندمی شناسایی را هامیکروب سم یا هاویروس

 توانسته که لنفوسیتی آن مختلف، هایگیرنده با هایلنفوسیت

 و شودمی تکثیر سرعت به کند شناسایی را ژنآنتی است

 آوردمی پدید را (پالسموسیت)سازپادتن نام به ییهایاخته

 همراه پادتن .کندمی ترشح پادتن سازپادتن یاختۀ (.11 شکل)

 جا هر و آیدمی در گردش به لنف و خون ای،یاخته بین مایعات

 .سازدمی اثربی یا ،نابود را آن کرد برخورد میکروب با

 
 Bت لنفوسی عملکرد نحوۀ -11 شکل

 

 پادتن ره .اندپروتئین جنس از و شکل Y ییهامولکول هاپادتن

  (.12 شکل) دارد (ژن آنتی) نپادگِ  به اتصال برای جایگاه دو

 
 پادتن مولکول -12 شکل

 

 B لنفوسیت غشای به هاآن از نوع یک .اندنوع دو بر هاپادتن

 ترشحی دیگر، نوع دارد. را ژنآنتی گیرندۀ نقش و است متصل

 خود گیرندۀ با مشابه پادتنی تواندمی Bلنفوسیت هر .است

 (.13 )شکل کند ترشح

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر  :14تمرین  

 را مشخص کنید.

ساز قطعاا تقسیم برای تبدیل به یاختۀ پادتن Bلنفوسیت  -الف

 شود.می

ساز قطعاا تمایز برای تبدیل به یاختۀ پادتن Bلنفوسیت  -ب

 یابد.می

شود در ساز تبدیل میهر لنفوسیتی که به یاختۀ پادتن -پ

 اند.ژن متصلهایی دارد که به آنتیسطح خود گیرنده

، متصل شودژنی آنتی هکه ب Bهر لنفوسیت  DNA -ت

 کند.همانندسازی می

  پاسخ:

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل  :15تمرین  

 پرانتز پر کنید.

 Bلنفوسیت  ……همانند(  -رخالفساز )بیاختۀ پادتن -الف

 سازد.پادتن می

ساز یاختۀ پادتن ……همانند(  -)برخالف Bلنفوسیت  -ب

 ژن را دارد.توانایی شناسایی آنتی

ها در خون پادتن ……همانند(  -ها )برخالفویروس -پ

 اند.محلول

پادتنی مشابه  ……تواند( نمی -تواند)می Bلنفوسیت هر  -ت

 کند. با گیرندۀ خود ترشح

  پاسخ:

 

 ……هر پادتنی قطعاا  :17تست  

 شود.ژن به بدن ساخته میپس از ورود آنتی( 1

 شود.تحت تأثیر پپسین به آمینواسید هیدرولیز می( 2

 تواند متصل شود.به دو مولکول پادگن یکسان می( 3

 کند.س از برخورد با میکروب آن را نابود میپ( 4

 پاسخ: 
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 از پس که دارد گیرنده نوع یک فقط سیتلنفو هر -13 شکل

 .کندمی ترشح خود گیرندۀ با مشابه پادتنی سازپادتن به تبدیل

 

 شده داده نشان 14 شکل در که هاییروش با را ژنآنتی پادتن

 دارو عنوان به توانمی هاپادتن از .کندمی نابود یا اثربی است،

 مثال، عنوان به .مندنامی سرم را آماده پادتن .کرد استفاده نیز

 دارد، وجود کزاز باکتری فعالیت احتمال که ،شدید هایزخم در

 که مار سمّ پادزهر همچنین .شودمی استفاده کزاز ضدّ سرم از

 که است هاییپادتن حاوی شود،می استفاده مارگزیدگی از بعد

 .کنندمی خنثی را مار سمّ

 
 پادتن عملکرد نحوۀ -14 شکل

 

 T لنفوسیت عملکرد نحوۀ

 مثالا ،نداهکرد تغییر که را خودی هاییاخته ،T لنفوسیت

 همچنین کند.می نابود را است شده ویروس به آلوده یا سرطانی

 T لنفوسیت .کندمی حمله شده پیوند بخش هاییاخته به

 T یهافوسیتلن و شودمی تکثیر ژنآنتی شناسایی از پس

  .آوردمی پدید را کشنده

 با و شوندمی متصل هدف یاخته به کشندهT یهالنفوسیت

می راه به را «شده ریزیبرنامه مرگ» آنزیم و پرفورین ترشح

  .اندازند

 

 

ژن، های تأثیر پادتن روی آنتیدر مورد روش :18تست  

 ……ست ممکن نی

 ژن، بیش از یک پادتن متصل شود.به یک آنتی( 1

 های ویروسی توسط پادتن خنثی شوند.ژنآنتی( 2

 تراگذاری ماکروفاژها افزایش یابد.( 3

 پادزهرها موجب افزایش فاگوسیتوز شوند.( 4

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل  :17تمرین  

 پرانتز پر کنید.

های سرطانی سومین خط دفاعی بدن زه با سلولدر مبار -الف

 دومین خط دفاعی بدن شرکت دارد. ……همانند(  -)برخالف

 Tیاختۀ  ……برخالف(  -یاختۀ کشندۀ طبیعی )همانند -ب

 ریزی شده دخالت دارد.کشنده در مرگ برنامه

ژن به ورود آنتی ……قبل( از  -کشنده )پسTلنفوسیت  -پ

 آید.بدن پدید می

همانند(  -)برخالف (I)کننده اینترفرون ترشح یاختۀ -ت

هدف لنفوسیت (II)کنندۀ اینترفرون یاختۀ ترشح ……

T.کشنده است 

  پاسخ:
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می که آوردمی پدید ویروسی را پرندگان آنفلوانزای: 7فعالیت 

 ویروس این .کند آلوده نیز را انسان جمله از ها،گونه سایر تواند

 از بیش ایمنی دستگاه شودمی سبب و کندمی حمله هاشش به

 از بیش و انبوه تولید به ترتیب، بدین .کند فعالیت معمول حدّ

 .انجامدمی Tهای لنفوسیت اندازۀ

 توجیه چگونه را ویروس این با آلودگی اثر بر مرگ علت (الف

 کنید؟می

 پیشنهاد اهجمعیت در بیماری این کنترل برای را راهی چه (ب

 کنید؟می

 

 اختصاصی ایمنی در ثانویه و اوّلیه پاسخ

 و ژنآنتی شناسایی برای که است فرایندی اختصاصی، دفاع

 دفاع برخالف رو، این از .دارد نیاز زمان به هالنفوسیت تکثیر

 به قبالا که ژنیآنتی اگر اما .نیست سریعی دفاع غیراختصاصی،

 دفاع پاسخ شود، وارد نبد به دوباره است شده وارد بدن

 ؛(15 شکل) است ترقوی و ترسریع قبل به نسبت اختصاصی

 چرا؟

 
 ثانویه و اولیه پاسخ -15 شکل

 

 ژنیآنتی با وقتی یعنی است؛ «حافظه» دارای ایمنی دستگاه

 این به .داشت خواهد نگه را برخورد آن خاطرۀ کند، برخورد

 شودمی وارد دنب به بعدی دفعات برای که ژنیآنتی ترتیب،

 چگونه؟ اما .شودمی شناسایی ترسریع

 شود،می تکثیر کندمی شناسایی را ژنیآنتی لنفوسیت، وقتی

یاخته نام به دیگری هاییاخته شده، گفته هاییاخته بر عالوه

 مانندمی باقی خون در هامدت تا که آیدمی پدید خاطره های

 (.16 شکل)

 شودمی باعث خون، در هخاطر یاختۀ زیادی تعداد وجود

 برخوردهای برای و پذیرد صورت ترسریع ژنآنتی تشخیص

 .آید پدید خاطره یاختۀ یتربیش تعداد بعدی،

 ……قطعاا  ……هر یاختۀ  :19تست  

 در دومین خط دفاعی دخالت دارد. -کنندۀ پرفورینترشح( 1

 قابلیت تقسیم شدن دارد. -تولیدکنندۀ پادتن( 2

ازتقسیم یاختۀ لنفوئیدی پدید  -(II)اینترفرون تولیدکنندۀ ( 3

 آید.می

در دومین  -ریزی شدهده آنزیم برای مرگ برنامهنکنترشح( 4

 خط دفاعی دخالت دارد.

 پاسخ: 

 

هر یک از جمالت زیر  یدرستی یا نادرست :18تمرین  

 را مشخص کنید.

های ششی شود یاختهعامل آنفوالنزای پرندگان موجب می -الف

 تولید کنند. (I)ترفروناین

شود نوعی از عامل آنفوالنزای پرندگان موجب می -ب

های با هسته تکی، گرد یا بیضی بیش از اندازه تولید یاخته

 شوند.

توانند به می Bکشنده برخالف لنفوسیت  Tهای لنفوسیت -پ

 یاختۀ هدف متصل شوند.

عاا به ژنی، سریهای خاطره در برخورد با هر نوع آنتییاخته -ت

 دهند.آن پاسخ می

  پاسخ:

 

پاسخ اولیه به واکسن نسبت به پاسخ ثانویه  :20تست  

…… 
 کشد.تری طول میمدت زمان کوتاه( 1

 تری همراه است.با تولید پادتن بیش( 2

 تری همراه است.های خاطره بیشبا تولید یاخته( 3

 تری دارد.شدت اثر کم( 4

 پاسخ: 
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 خاطره هاییاخته -16 شکل

 

 دوم برخورد در ایمنی پاسخ بودن تر شدید : علت8فعالیت 

 چیست؟ اوّل برخورد به نسبت

 

 واکسیناسیون در اختصاصی، دفاع بودن دارحافظه خاصیت از

 شرایط در را میکروب بار یک است کافی .شودمی استفاده

 طریق این به و کنیم معرفی ایمنی دستگاه به شده کنترل

 همان دوباره اگر ترتیب، بدین .آوریم پدید را اطرهخ هاییاخته

 کند، پیدا عمل فرصت کهآن از قبل شود، وارد بدن به میکروب

 .آوردمی در پای از را آن ایمنی دستگاه

 یا میکروب ژنآنتی ،شده کشته ،شده ضعیف میکروب واکسن،

 بدن، به آن کردن وارد با که است آن شده خنثی سم

 علت، همین به (.17 شکل) آیدمی پدید خاطره هاییاخته

  مقابل، در .نامندمی فعال ایمنی را واکسن از حاصل ایمنی

در تزریق اول واکسن نسبت به تزریق دوم  :21تست  

 کند؟یک تغییر نمیواکسن کدام

 های خاطرهتعداد لنفوسیت( 1

 ژن هر پادتنتعداد جایگاه اتصال آنتی( 2

 مقدار پادتن ترشحی( 3

 خوارهافعالیت درشت( 4

 پاسخ: 

 

 

 

برای هر یک از موارد زیر یک دلیل  :19تمرین  

 کننده بنویسید.قانع

توانند در بعضی موارد اثر تزریق ای میهای دارینهیاخته -الف

 واکسن را کم و در بعضی موارد زیاد کنند.

 شود.ای تولید نمیهیچ یاختۀ خاطرهبا تزریق سرم  -ب

  پاسخ:

 

 

 

 

 

را با هم ارتباط  «ب»و « الف»موارد ستون  :20مرین ت 

 دهید.

 ب الف

 ایمنی فعال -1

 ایمنی غیرفعال -2

 موقتی ههموار -3

 تر موارد دائمیبیش -4

a( سرم 

b( واکسن 

 

  پاسخ:
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 در پادتن چون است فعال غیر ایمنی، سرم از حاصل ایمنی

 .است نیامده پدید نیز ایهخاطر یاختۀ و نشده لیدتو بدن

 
 واکسن عملکرد نحوۀ -17 شکل

 

می دریافت را هاییواکسن چه ایرانی کودکان (: الف9فعالیت 

 زمانی؟ چه در کنند؟

 کرد؟ تکرار باید را هاواکسن از بعضی چرا (ب

 

 اختصاصی ایمنی به تردقیق نگاهی ایدز،

می نامیده (AIDS) ایدز اختصار به که اکتسابی ایمنی نقص

 این ویروس .است ویروس آن عامل که است بیماری نوعی شود،

 دستگاه در عملکرد بیماری این در .دارد نام HIV بیماری

کم به ابتال حتی دلیل همین به .شودمی نقص دچار فرد، ایمنی

 .شود منجر مرگ به است ممکن واگیر هایبیماری خطرترین

 15 تا ماه 6 بین است ممکن بدن به ورود از پس ایدز ویروس

 آلوده فردی چنین .نکند ایجاد بیماری و بماند باقی نهفته سال

 .ندارد را ایدز از عالمتی هیچ و نیست بیمار اما است، HIV به

 آلوده فرد .است پزشکی آزمایش انجام ،آن تشخیص راه تنها

 این به .کند منتقل دیگران به را ویروس این تواندمی بیمار یا

  .شود ویروس انتشار باعث ترتیب،

HIV و آلوده خونی هایفراورده و خون ،جنسی رابطۀ طریق از 

 به آلوده خون به که ایهبرند و تیز اشیای نوع هر از استفاده نیز

 مشترک، تیغ یا سرنگ از استفاده مثل) باشد آغشته ویروس

 بدن ایعاتم و (مشترک سوزن با گوش کردن سوراخ و خالکوبی

 در تواندمی است HIV به آلوده که مادری .شودمی منتقل

 خود فرزند به را ویروس ،شیردهی و زایمان ،بارداری جریان

 این غذا، و آب حشرات، نیش روبوسی، دادن، دست .کند منتقل

  ترشحات طریق از ویروس انتقال .کندمین منتقل را ویروس

انتقال بیماری ایدز با های در ارتباط با راه :21تمرین  

 جدول زیر را پر کنید. -عالمت + و 

منتقل  راه انتقال

 شودمی

منتقل 

 شود.نمی

 اثبات نشده

    نیش حشرات

    شیردهی

    بزاق

    سرم

    غذا

    ادرار

    روبوسی

 

  پاسخ:

 

 

 

 

 چند مورد درست است؟ :22تست  

 ل بکشد.سال طو 15ماه تا  6* ایدز ممکن است بین 

 شود.ترشح می (I)* در نقص ایمنی اکتسابی، اینترفرون 

، انجام آزمایش پزشکی HIV* تنها راه تشخیص آلودگی به 

 است.

 * بهترین راه مقابله با بیماری ایدز پیشگیری از راه واکسن

 است.

 4( 4 2( 3 صفر( 2 1( 1

 پاسخ: 
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 ثابت مدفوع و ادرار طریق از یا اشک، و عرق خلط، بزاق، بینی، 

 بهترین و است نشده یافت ایدز برای درمانی تاکنون .است نشده

 .استمیعمو آگاهی افزایش و پیشگیری ،آن با مقابله راه

 شناسانزیست بیند؟می آسیب ایدز در چگونه ایمنی دستگاه

 هایلنفوسیت به ویروس حملۀ ایدز، بیماری علت که دریافتند

T مشاهده این (.18 شکل) ستهاآن درآوردن پای از و 

 رفتن بین از چرا :کندمی مطرح را پرسشی بالفاصله

 حتی ،ایمنی دستگاه کل تضعیف به T هایلنفوسیت

 ارتباطی چه T لنفوسیت فعالیت انجامد؟میB هایلنفوسیت

  دارد؟ B لنفوسیت با

 
 با ویروس شکل، این در. ایدز مسبب ویروس HIV - 18 شکل

 شدن آزاد حال در هاویروس. است شده داده نشان قرمز رنگ

 به نزدیک که است ریز چنان ویروس این. اندآلوده یاخته از

 لهجم این پایان نقطۀ در توانمی را هاآن از عدد میلیون 200

 .داد جای

 

 دستگاه عمل نحوۀ از تریدقیق مدل درک به سؤال، این به پاسخ

 همۀ به نه HIV که داد نشان تربیش مشاهدات .انجامید ایمنی

 در .کندمی حمله هاآن از خاصی نوع به بلکه ،T هایلنفوسیت

 کمک به Tهایلنفوسیت دیگر و B هایلنفوسیت فعالیت واقع

کمک T هایلنفوسیت را آن لذا شود؛می انجام خاص نوع این

 عملکرد ،هالنفوسیت این بردن بین از با ویروس .نامیدند کننده

  .کندمی مختل را T و B هایلنفوسیت

 حساسیت

 دستگاه مثالا .دهدمین پاسخ خارجی مواد همۀ به ایمنی دستگاه

مین پاسخ گوارش دستگاه در مفید هایمیکروب حضور به ایمنی

 خارجی هایعامل برابر در ایمنی دستگاه پاسخ عدم به .دهد

 .گویندمی ایمنی تحمل

ورد زیر دچار در فرد مبتال به ایدز چند م :23تست  

 شود؟اختالل نمی

 های مکملمانند توسط پروتئین* تشکیل ساختار حلقه

 (I)* تولید اینترفرون 

 (II) تولید اینترفرون * 

 ریزی شده* مرگ برنامه

 4( 4 صفر( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 

 

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل  :22تمرین  

 پرانتز پر کنید.

 ……تولید(  -)عملکرد HIVلۀ ویروس به دنبال حم -الف

مختل  Tلنفوسیت  ……برخالف(  -)همانند Bلنفوسیت 

 شود.می

)BT(نفوسیت نوعی ل HIVب(   ……  مله قرار حرا مورد

 دهد.می

میلیون  ……( 200-20نقطۀ پایان این جمله گنجایش ) -پ

 را دارد. HIVویروس 

 -کننده )بخشی ازکمک Tهای با کاهش تعداد لنفوسیت -ت

 شود.دستگاه این تضعیف می ……کل( 

  پاسخ:
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 دستگاه و خطرندبی که دارد وجود گوناگونی مواد ما اطراف در

 .دارد تحمل هاآن به نسبت ایمنی

 خطربی مواد این به ایمنی دستگاه است ممکن فردی در اما

 التیح چنین در .شود ایجاد ایمنی پاسخ و دهد نشان واکنش

 ایهماد .دارد حساسیت مادّه آن به نسبت فرد این که گوییممی

 .نامندمی زاحساسیت است، شده حساسیت باعث که را

 از هیستامین ترشح زا،حساسیت مادۀ به ایمنی دستگاه پاسخ

 هیستامین ترشح نتیجۀ در .ستهابازوفیل و هاماستوسیت

 ایجاد بینی زا ریزشآب و قرمزی مثل حساسیت شایعِ عالئمِ

 .شودمی

 ایمنی خود هایبیماری

 غیرخودی عنوان به را خودی هاییاخته ایمنی دستگاه گاهی

 به .شودمی بیماری باعث و کندمی حمله هاآن به و شناسایی

 نوع دیابت .گویندمی خودایمنی بیماری ،هابیماری نوع این

I دستگاه بیماری، این در .است ایمنی خود بیماری از مثالی 

 هاآن و کندمی حمله انسولین تولیدکنندۀ هاییاخته به ایمنی

 .بردمی بین از را

 است دیگری خودایمنی بیماری MS یا اسکلروزیس مالتیپل

 مورد نخاع و مغز در عصبی هاییاخته اطراف میلین آن در که

می بین از هاییقسمت در و یردگمی قرار ایمنی دستگاه حملۀ

 بدن بقیۀ با مرکزی عصبی دستگاه ارتباط در ترتیب، بدین .رود

 .شودمی ایجاد اختالل

 جانوران در ایمنی

 اختصاصی ایمنی اما دارند، اختصاصی غیر ایمنی جانوران همۀ

 کارهایی و ساز این، وجود با .شودمی دیده دارانمهره در اساساا

 عمل اختصاصی ایمنی مشابه که است شده تیاف مهرگانبی در

 شده کشف مولکولی ه،میو مگس در مثال، عنوان به .کنندمی

 هایژنآنتی و درآید مختلف شکل صدها به تواندمی که است

 .کند شناسایی را مختلفی

 در مهرگانبی ایمنی دستگاه دربارۀ دانشمندان مطالعات

 داده نشان را دارانهمهر با یتربیش هایشباهت اخیر، هایسال

 پیدایش نحوۀ بهتر درک در را ما مطالعات گونه این .است

 .کرد خواهد یاری اختصاصی ایمنی

 

 

 

 

 کدام عبارت درست است؟ :23تمرین  

ممکن است نخستین خط  منیبا اختالل در تحمل ای -الف

 دفاعی بدن دچار مشکل شود.

زا ترشح یتها، ماده حساسها همانند بازوفیلماستوسیت -ب

 کنند.می

حساسیت همانند پاسخ التهابی ممکن است عالئم شبیه به  -پ

 هم داشته باشند.

تواند سبب افزایش ترشح کنندۀ هپارین مییاختۀ ترشح -ت

 موسین شود.

  پاسخ:

 

 کدام عبارت درست است؟ :24تست  

های قشری مغز و نخاع بیش از بخش MSدر بیماری ( 1

 بینند.می های مرکزی آسیببخش

های تولیدکنندۀ ، دستگاه ایمنی به یاختهIدر دیابت نوع ( 2

 برد.ها از بین میکند و آنانسولین در کبد حمله می

های خارجی به عدم پاسخ دستگاه ایمنی در برابر عامل( 3

 شود.تحمل ایمنی گفته می

ها های خودایمنی برخالف حساسیت لنفوسیتدر بیماری( 4

 دخالت دارند.

 پاسخ: 

 

 چند مورد درست است؟ :25تست  

 * هر جانور دارای گردش خون بسته، دفاع اختصاصی دارد.

توانند به سلولی کشف شده که می ،* در مگس میوه

ژن مختلف را های مختلف درآید و آنتیشکلهای صورت

 شناسایی کند.

* همۀ جانوران دارای دفاع غیراختصاصی، گوارش برون سلولی 

 دارند.

مهرگان در * مطالعات دانشمندان دربارۀ دستگاه ایمنی بی

 .هددداران نشان میتری با مهرههای اخیر تفاوت بیشسال

 3( 4 صفر( 3 1( 2 2( 1

 پاسخ: 
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