
مجله های ز یست شنایس
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سیســتم ایمنــی را می تــوان بــه یــک ارکســتر ســمفونی تشــبیه کــرد، کــه هــر یــک از آالت موســیقی کــوک شــدۀ هنرمنــدان در اجــرای زیبــای آن نقــش دارد. 
همانطــور کــه شکســپیر گفــت:» رشــته ای را از کــوک خــارج کــن و گــوش کــن، تــا ناهماهنگــی ایجــاد شــده را ببینــی « بــه طــور مشــابه عــدم کــوک یکــی از 
بخش هــای سیســتم ایمنــی نیــز باعــث ایجــاد ناهماهنگــی می شــود، کــه خــود را بــا ایجــاد بیمــاری، ســرطان و... نشــان می دهــد.واژۀ ایمنــی از واژۀ التیــن 

ــه و برخــی ماکرومولکول هــا ایمنــی می گوینــد. ــر عوامــل بیگان ــه واکنــش بــدن در براب » Immunis« گرفتــه شــده اســت. در کل ب

طبق نظریٔه میکروبی بیماری ها و با کشف میکروسکوپ، میکروب ها می توانند بیماری زایی کنند.

موشکافی  
میکروسکوپ و کتاب های درسی!! یکی از فناوری های مشاهدۀ سامانه های زیستی می باشد که حاصل تعامل بین زیست شناسی نوین و نگرش بین رشته ای است. �

دو نوع نوری و الکترونی دارد، که در نوع نوری از نور مرئی و در نوع الکترونی از الکترون ها برای مشاهدۀ نمونه ها استفاده می شود.میکروسکوپ های الکترونی نسبت 
به میکروسکوپ های نوری بسیار پیشرفته تر و دقیق تر هستند.

1 میکروسکوپ ابتدایی رابرت هوک: مطالعۀ این دانشمند برای اولین بار منجر به کشف یاخته شد. این میکروسکوپ نوعی میکروسکوپ نوری بود.رابرت هوک 

پالسمودسم:  مشاهدۀ بافت های گیاهی با میکروسکوپ الکترونی)و نه نوری( نشان می دهد که کانال های    2 با میکروسکوپ بافت چوب پنبه را مشاهده کرد. 
سیتوپالسمی از یاخته ای به یاختۀ دیگرکشیده شده اند. به این کانال ها پالسمودسم می گویند. با این میکروسکوپ می توان الن را نیز دید. الن ها محل هایی اند که 
دیسه های  یاخته های گیاهی.B( مشاهدۀ  پالسمولیز  و  تورژسانس  گیاهی:A(مشاهدۀ  زندۀ  3 مشاهدۀ بخش های  است.  مانده  نازک  آنجا  در  یاخته ای  دیوارۀ 
یاخته های گیاهی با میکروسکوپ های نوری. C( مشاهدۀ سرالد نزدیک به نوک ریشه و بخش انگشتانه مانند کالهک با استفاده از میکروسکوپ نوری. D( مشاهدۀ 
سرالد نوک ساقه و جوانه ها. E( مشاهدۀ برش های عرضی ریشه و ساقه گیاهان دولپه ای و تک لپه ای با استفاده از میکروسکوپ نوری.F(مشاهدۀ برش عرضی ریشه 
 )H .مشاهدۀ روزنه های هوایی در رو پوست گیاهان نهان دانه )G. شکل و یاخته های معبر با استفاده از  میکروسکوپ نوری U در برخی گیاهان دارای یاخته های
4 مشاهدۀ همایه)سیناپس(: با استفاده از میکروسکوپ الکترونی)نه نوری ( می توان از محل سیناپس   مشاهدۀ باز و بسته شدن روزنه های هوایی در شرایط خاص. 
5 مشاهدۀ یاخته های گیرندۀ شنوایی: با استفاده از میکروسکوپ الکترونی)نه نوری( می توان از یاخته های  تصویر برداری کرد. این تصویر سیاه و سفید است! 
مشاهدۀ سارکومر:  با استفاده از میکروسکوپ  6 گیرندۀ شنوایی در حلزون گوش و مژک های آن تصویربرداری کرد.   این تصویررنگی می باشد و سیاه و سفید نیست. 
7 کشف فرآیند دیاپدز: با پیشرفت روش های رنگ آمیزی و کار با میکروسکوپ، دانشمندان  الکترونی می توان سارکومر و خطوط تیره و روشن آن ماهیچه ها را دید.
8 مشاهدۀ کروموزوم:  در مرحلۀ پروفاز و به دنبال فشرده شدن کروموزوم ، می توان آن را با میکروسکوپ نوری  ویژگی دیاپدز  گویچه های سفید را کشف کردند. 
9 مشاهدۀ میتوز در یاخته های گیاهی: با استفاده از میکروسکوپ  می توان مراحل مختلف تقسیم میتوز را در یاخته های گیاهی با رنگ آمیزی به  مشاهده کرد. 
مشاهدۀ رشد طولی  11 10 مشاهدۀ دانه های گرده: با استفاده از میکروسکوپ الکترونی می توان دانه های گرده و فرآیند شکوفایی بساک  را دید.  وضوح دید. 
در گیاهان: با استفاده از میکروسکوپ نوری می توان مشاهده نمود که رشد طولی یاخته ها در سمت سایه بیشتر از سمت رو به نور است. علت این موضوع تجمع 
12 مشاهدۀ ناحیه جدا کنندۀ برگ از ساقه:  مشاهدات میکروسکوپی)نوری( نشان می دهد که در  قاعدۀ دمبرگ در محل اتصال به  اکسین در سمت سایه است. 
شاخه الیۀ جداکننده ای تشکیل می شود. یاخته ها در این منطقه به علت فعالیت آنزیم های تجزیه کننده از هم جدا می شوند و به تدریج از بین می روند در نتیجه برگ 
13 مشاهدۀ ساختار پر مانند: برای افزایش سرعت تولید محصوالت  یک ژن، گاهی مواقع تعداد زیادی آنزیم رنابسپاراز به طور همزمان از  از شاخه جدا می گردد.
رشتۀ الگوی ژن رونویسی می کنند که این موضوع با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده است. توجه کنید که چون رناهای ساخته شده از کوچک به بزرگ مرتب 
14 مشاهدۀ مجموعه رناتن ها )پلی ریبوزوم(:  برای افزایش سرعت تولید پروتئین ، گاهی مواقع تعدادی رناتن به  نشده اند ساختاری شبیه به پر ایجاد می شود. 
15 مشاهدۀ  میتوکندری و کلروپالست:   طور همزمان از روی یک رنای پیک ترجمه انجام می دهند، این ساختار ها با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده اند. 

برای مشاهدۀ این اندامک ها می توان از میکروسکوپ الکترونی استفاده کرد. 
ــا و  ــان، باکتری ه ــتٔه آغازی ــه دس ــامل س ــود ش ــده خ ــای زن ــه میکروب ه ــوند ک ــیم می ش ــده تقس ــر زن ــده و غی ــن زن ــرز بی ــده و م ــتۀ زن ــه دو دس ــا ب میکروب ه
قارچ هــا هســتند. امــا ویروس هــا میکروب هایــی غیــر زنــده می باشــند. البتــه توجــه کنیــد کــه نمی تــوان گفــت میکروب هــا همــواره بیماری زایــی می کننــد، 
زیــرا مثــاًل میکروب هــای مفیــد موجــود در لولــٔه گــوارش انســان، ســلوالز تولیــد و ترشــح می کننــد کــه بــرای گــوارش غــذا در بــدن انســان الزم و ضــروری اســت. 

ایــن را هــم بدانیدکــه ممکــن اســت یــک بیمــاری داشــته باشــیم کــه ربطــی بــه وجــود میکروب هــا نداشــته باشــد. بنابرایــن نمی تــوان گفــت:
همٔه بیماری ها میکروبی اند.  2 همٔه میکروب ها بیماری  زا هستند.  1

توجــه کنیــد کــه بیماری هایــی را می توانیــم بــا نظریــۀ میکروبــی بررســی کنیــم کــه توســط میکروب هــا ایجــاد شــده باشــند و نــه عوامــل دیگــر. مثــاًل انگل هــا 
در صورتــی کــه انــدازۀ بزرگــی داشــته باشــند توســط ایــن نظریــه بررســی نخواهنــد شــد.

بیماری هــا بــه دو دســتۀ عفونــی و غیرعفونــی تقســیم می شــوند. بــه ایــن صــورت کــه بیماری هــای عفونــی توســط ســاختارهای زنــده و یــا غیــر زنــده ایجــاد 
می شــوند. حتــی ممکــن اســت توســط عوامــل بیمــاری زای غیــر میکروبــی نیــز ایجــاد شــوند . توجــه کنیــد کــه یکــی از ویژگی هــای مهــم ایــن بیماری هــای 
عفونــی توانایــی انتقــال آن بــه ســایر افــراد اســت. همچنیــن بیماری هــای غیــر عفونــی ممکــن اســت بــه هــر دلیلــی، بــه جــز میکروب هــا و ویروس هــا و عوامــل 
ــن  ــت و افزایــش بیــش از حــد فشــار خــون از ای ــی، بیمــاری دیاب ــاًل بیماری هایــی چــون کم خون ــدار هســتند ایجــاد شــوند. مث ــی دیگــر کــه جان غیــر میکروب

گفتار 1: نخستین خط دفاعی، ورود ممنوع



) مرجع کامل آموزش فصل5 )ایم�ن

2

ــر توجــه کنیــد: ــی زی دســته بیماری هــا هســتند.به بیماری هــای عفون
ــدگان:  ــزای پرن 2 آنفلوان ــود.  ــده می ش ــاط مع ــود در مخ ــی موج ــای پوشش ــه یاخته ه ــیب ب ــب آس ــه موج ــری ک ــی باکت ــیلۀ نوع ــه وس ــده: ب ــت مع عفون 1

3 بیمــاری ایــدز: بــه وســیلۀ نوعــی ویــروس کــه  عامــل آن نوعــی ویــروس اســت کــه باعــث آســیب بــه یاخته هــای پوششــی موجــود در شــش هــا می گــردد. 
ــن  ــو: در ای 5 ســینه پهل ــود.  ــاری می ش ــن بیم ــاد ای ــث ایج ــزاز باع ــد ک ــری مول ــزاز: باکت 4 ک ــود.  ــده می ش ــیت های T کمک کنن ــه لنفوس ــیب ب ــث آس باع
ــک  ــگل ت ــازی ان ــی آغ ــا: نوع 6 ماالری ــود.  ــش ها می ش ــی ش ــای پوشش ــه یاخته ه ــیب ب ــث آس ــول دار باع ــا کپس ــترپتوکوکوس نومونی ــری اس ــاری باکت بیم

یاخته ای که باعث آسیب به گویچه های قرمز می گردد.

موشکافی  
 آیا می توان گفت : �

تمامی بیماری ها غیر عفونی یا تمامی بیماری ها عفونی اند؟خیر! انواعی از بیماری ها ممکن است عفونی و یا غیر عفونی باشند. 1

ــوع بیماری هــای  ــگل ایجــاد می شــوند، از ن ــر انواعــی از کــرم هــای ان ــر اث ــی کــه ب ــاًل بیماری های ــر! مث ــی، میکروبــی هســتند؟ خی تمامــی بیماری هــای عفون 2

عفونی و غیر میکروبی اند.
در تمامــی انــواع بیماری هــا سیســتم ایمنــی بــدن فعــال می شــود؟ خیــر ! مثــاًل در صــورت کمبــود عوامــل الزم بــرای ســاخت گویچه هــای قرمــز در بــدن انســان  3

،شــخص بــا کم خونــی روبــرو خواهــد شــد کــه در آن سیســتم ایمنــی فعــال نخواهــد شــد. در واقــع دســتگاه ایمنــی بــدن انســان در بیماری هــای عفونــی و بعضــًا در 
بیماری های غیر عفونی نیزممکن است فعال شود. توجه کنید در بیماری های زیر سیستم ایمنی بدن تحریک نمی شود:

3 بیماری هایــی ک در اثرکمبــود نــوع خاصــی از  2 بیماری هــای ژنتیکــی از جملــه کــم خونــی داســی شــکل، فنیــل کتونــوری و هموفیلــی  1 کــم خونــی هــا 

5 کاهش ترشح هورمون ها یا افزایش ترشح بیش از حد آنان. 4 بیماری دیابت بی مزه  پروتئین ،ویتامین ها و مواد دیگری در بدن ایجاد می شود. 
ــوع عامــل ایجــاد کننــده  ــه ن ــا توجــه ب ــا یــک روش خــاص قابلیــت انتقــال بــه شــخص دیگــر را دارد؟ بیماری هــای عفونــی ب ــا هــر نــوع بیمــاری عفونــی ب آی 4

می توانند با روش های خاصی انتقال پیدا کنند.
ــوارش  ــتگاه گ ــد در دس ــای مفی ــم میکروب ه ــه گفتی ــور ک ــان ط ــر! هم ــد؟ خی ــخ می ده ــودی پاس ــر خ ــه و غی ــواد بیگان ــی م ــه تمام ــًا ب ــی قطع ــتگاه ایمن دس 5

یاخته های غیر خودی و بیگانه ای هستند که دستگاه ایمنی به طور معمول در انسان سالم نسبت به آن ها پاسخی نمی دهد.
بــدن انســان دارای چنــد خــط دفاعــی اســت کــه بــه مقابلــه بــا ایــن میکروب هــا می پــردازد و جلــوی بیماری زایــی را می گیــرد. ایــن خطــوط دفاعــی بــه ایــن 

ــه: ــد ک صورت ان
نخستین خط دفاعی بدن جلوی ورود میکروب ها بدن را می گیرد. 1

دومین خط دفاعی بدن به صورت غیر اختصاصی برای نابودی میکروب هایی که به بدن راه یافته اند با آنان مبارزه می کند.  2

سومین خط دفاعی بدن به صورت اختصاصی برای نابودی میکروب ها با آنان مبارزه می کند.  3

موشکافی  
بــه نظــر شــما در بیــن ســه خــط دفاعــی اول، دوم و ســوم تنهــا خطــوط دوم و ســوم می توانــد بــه از بیــن بــدن میکروب هــا بپردازند؟!خیــر! توجــه کنیــد  �

کــه خــط اول دفاعــی بــدن بــا داشــتن آنزیمــی بــه نــام لیزوزیــم کــه در مایــع مخاطــی، عــرق، اشــک و بــزاق وجــود دارد می توانــد بــه از بیــن بــردن باکتری هــا بپــردازد.

خطوط دفاعی اختصاصی و غیراختصاصی  

اختصایص:  روش هایی را به کار می برد که در برابر طیف وسیعی از میکروب ها مؤثراست. ن خط دفاعی غ�ی  نخست�ی
ــک   ــی تفکی ــت و توانای ــر اس ــا مؤث ــیعی از میکروب ه ــف وس ــر طی ــه در براب ــرد ک ــه کار می ب ــی را ب ــایص:  روش های اختص ــی غ�ی ــط دفاع ن خ ــ�ی  دوم

ــه را دارد. ــودی از بیگان ــای خ یاخته ه
ــر  ــروب مؤث ــوع از میک ــان ن ــر هم ــط ب ــروب  و فق ــی از میک ــوع خاص ــر ن ــه در براب ــد ک ــاد می کن ــخی ایج ــایص:  پاس ــی اختص ــط دفاع ن خ ــوم�ی  س

ــر را دارد. ــا از یکدیگ ــک میکروب ه ــی تفکی ــط توانای ــن خ ــا ای ــن تنه ــت. بنابرای ــذار نیس ــر تأثیرگ ــواع دیگ ــر ان ــد و ب می باش

موشکافی  
� .MS و I آیا ممکن است دستگاه ایمنی به یاخته های خودی حمله کند؟ بله! در بیماری های خودایمنی چنین اتفاقاتی می افتد. مثاًل در بیماری های دیابت نوع
اگر یک میکروب وارد بدن شود چه مکانیسمی برای مبارزه با آن وجود دارد؟ در مرحلۀ اول خط اول دفاعی به مبارزه با آن می پردازد. مثاًل وقتی سوزنی وارد پوست  �

شود ابتدا به صورت غیر اختصاصی با آن مبارزه می شود. سپس خط دوم دفاعی بدن با کمک انواعی از گویچه های سفید به مبارزه با آن می پردازد. اگر میکروب طی 
این مکانیسم از بین نرود، خط سوم دفاعی وارد عمل می شود در این خط، لنفوسیت های Tو B به صورت اختصاصی با میکروب مبارزه می کنند.


