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 فصل اول

 سیستم ایمنی :

 )ذاتی(  innate .سیستم ایمنی ۱

 )تطبیقی(adaptive .سیستم ایمنی  ۲

 تفاوت های سیستم ایمنی ذاتی واختصاصی:

.سیستم ایمنی اکتسابی به واسطه ی وجود لنفوسیت ها اختصاصی است. منظور ۲پاسخ می دهد  سریع تر .سیستم ایمنی ذاتی ۱

از اختصاصی بودن سیستم ایمنی اکتسابی، توانایی تشخیص دادن کوچک ترین تفاوت بین اجزای مختلف آنتی ژنی توسط این 

که متعلق به یک دسته هستند  اما سیسم ایمنی ذاتی به این صورت نیست؛ مثال ماکروفاژها به تمام باکتری هایی.سیستم است

 تقریبا به یک نحو پاسخ می دهند.

  اجزای سیستم ایمنی اکتسابی که لنفوسیت های B  وT  و  .در سطح خود هستند رسپتورهای اختصاصیهستند دارای

یا   NK cellsبا هم متفاوت هستند، اما رسپتورهایی که در سطح  Tو  Bاین رسپتورها در هر کلنی از لنفوسیت های 

ماکروفاژها و نوتروفیل ها هستند تقریبا مشابه اند و به طرز یکسانی به آنتی ژن هایی که متعلق به یک دسته هستند 

 )مثال: باکتری های گرم منفی( پاسخ می دهند. 

 

 

 

 جدول تفاوت های سیستم ایمنی ذاتی واختصاصی
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بل ورود میکروب به بدن به صورت آماده باش وجود دارد و سازوکارهای سیستم ایمنی ذاتی از ابتدا و قسیستم ایمنی ذاتی: 

ساعت ابتدایی ورود میکروب با این سیستم است. این سیستم در هر  ۱۲میتواند به سرعت به میکروارگانیسم ها پاسخ دهد. دفاع در

ستم هستند. غیر از این جایی  که میکروب اولین بار وارد بدن می شود وجود دارد بنابراین پوست و سطوح مخاطی جزو این سی

و حتی برخی اجزایی که به صورت محلول در سرم  Dendritic cells  ،NK cellsاجزا، فاگوسیت ها )نوتروفیل ها و ماکروفاژها(، 

 و خون وجود دارند مثل پروتئین های کمپلمان جزو سیستم ایمنی ذاتی هستند. 

 

 

 شکل . خصوصیات سیستم ایمنی ذاتی واختصاصی

برای فعال شدن نیاز به زمان دارد ولی در عوض قوی تر است و به شکل اختصاصی عمل میکند و :  adaptiveایمنی  سیستم 

اولین بار با میکروبی برخورد کردند، اگر دفعات بعد با  Tو  Bمیشود: یعنی بعد از اینکه سلول  طی آن سلول های خاطره تشکیل

دید تر میتوانند واکنش نشان دهند. در دفعات بعدی برخورد با میکروب هر قدر همان میکروب برخورد کنند خیلی سریع تر و ش

مواجهه ی سیستم ایمنی اکتسابی با میکروارگانیسم بیش تر باشد، زمان کوتاه تری برای فعال شدن نیاز است.این سیستم در حالت 

د )اگر میکروارگانیسم قبال هم وارد بدن شده شو ساعت از ورود میکروارگانیسم به بدن فعال می۱۲طبیعی حدودا بعد از گذشت 

ی اول  ساعت سیستم ایمنی اکتسابی واکنش نشان دهد(. بنابراین از همان لحظه ۱۲باشد ممکن است در دفعات بعد در کمتر از 

 رند.ورود میکروب قادر به پاسخگویی نیست. لنفوسیت ها و آنتی بادی های تولید شده توسط آن ها در این سیستم قرار دا

 

 شکل. ایجاد حافظه . وپاسخ سریع تر و قوی در برخورد دوم ایمنی اختصاصی

 نسخه نهایی
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 )... اما مهم ترین نقاطی که سیستم ایمنی  این سیستم در تمام بدن پراکنده است )کبد، طحال، ریه ها، مغز استخوان و

ان و تیموس و گره لنفاوی ...( و به در آن ها حضور دارد عبارت اند از: گردش خون، لنف، ارگان های لنفاوی )مغز استخو

 صورت پراکنده در بسیاری از بافت های بدن مثل کبد، روده، ریه، رحم. 

 ترتیب فراوانی گلبول های سفید در خون: 

را دارند. (، لنفوسیت ، مونوسیت ، ائوزینوفیل و بازوفیل بیشترین فراوانی ٪۰۴-٪۰۴نوتروفیل) در بین گلبول های سفید به ترتیب            

، NK cellsبه غیر از لنفوسیت ها سایر گلبول های سفید در سیستم ایمنی ذاتی قرار میگیرند. برخی سلول های ایمنی مانند 

Dendritic cells  یا ماکروفاژها خیلی در خون دیده نمی شوند و ممکن است اصال در خون نباشند یا صرفا پیش ساز آن ها در

در خون هستند اما میزان آن  Dendritic cellsن سلول ها بیش تر در بافت حضور دارند. برای مثال  خون وجود داشته باشد و ای

 سلول در هر میکرولیتر است. ۰۰۴۴-۱۱۴۴۴گلبول های سفید   ها بسیار پایین است.حدودا تعداد طبیعی

 

 جدول .شمارش طبیعی سلول های ایمنی خون

 

های سیستم ایمنی بر اساس محل  سلول باشد. های بنیادی خونساز می ولهای سیستم ایمنی از سل منشا اغلب سلول

 شوند: تولید به دو گروه تقسیم می

های رده منوسیت/ماکروفاژ، گرانولوسیت ها )نوتروفیل،  های مشتق شده از مغز استخوان که عبارتند از: سلول سلول-۱

(، DC: Dendritic cellهای دندرتیک ) رمز، سلولهای ق ها، گلبول ائوزینوفیل و بازوفیل(، ماست سل ها، پالکت

 NKTهای  ( و سلولNK: Natural killerهای کشنده طبیعی ) ، سلول Tو  Bهای  لنفوسیت

 FDC: Follicularهای دندرتیک فولیکولی ) های مشتق شده از خارج مغز استخوان که عبارتند از: سلول سلول-۲

dendritic cellsهای اپی تلیال  (، سلولM های  های اپی تلیال روده( و سلول در سطوح مخاطی، آنتروسیت ها )سلول

 اندوتلیال عروق

( Multipotent hematopoietic stem cellsهای بنیادی خونساز چند استعدادی ) های خونی از سلول غالب سلول

 گیرند. منشا می
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 . سلولهای بنیادی خونساز۱-۱شکل
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 خوانهای مشتق شده از مغز است سلول

  های رده منوسیت / ماکروفاژ سلول (۱)

میکرومتر داشته، دارای هسته ای لوبیایی شکل و سیتوپالسم گرانوالوی حاوی  ۱۰تا  ۱۴منوسیت ها قطری درحدود 

 باشند.  لیزوزیم، واکوئل های فاگوسیتیک و رشته های اسکلت سلولی می

 ا می گردد. الق M-CSFنکته( تمایز به سمت منوسیت ها بوسیله سایتوکاین 

 است.  CD14های رده منوسیت / ماکروفاژ،  نکته( مهمترین مارکرسلول

های  شوند.. ماکروفاژ ها در بافت ها، تمایز یافته و به ماکروفاژها تبدیل می منوسیت ها پس از قرار گرفتن در بافت

 مختلف نام های متفاوت دارند:

  

 های کوپفر لولس ←بافت کبد  Aهای تیپ  سلول ←بافت سینوویال  

 های آلوئولی غباری سلول ←بافت ریه  ماکروفاژ ←بافت مغز استخوان  

 های مزانشیال سلول ←بافت کلیه  های میکروگلیال سلول ←بافت عصبی  

 هیستوسیت ←بافت  پیوندی  استئوکالست ←بافت استخوان 

 

 
 ن بافتی منشا جنینی دارند.شکل. بلوغ مونوسیت ها و فعالیت آن ها، سلول های ماکروفاژی ساک
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 کنند: ماکروفاژها را بر اساس مسیر فعال شدن، مارکرهای سطحی و نقش آنها به گروه های مختلف تقسیم بندی می

I.  ماکروفاژهایM1  یا کالسیک: ماکروفاژهایی که توسط اجزای میکروبی و گیرنده های سایتوکاینی

( و سایتوکاین های پیش التهابی NOزیادی نیتریک اکسید ) شوند و به میزان فعال می IFN-γنظیر گیرنده 

را بر روی خود افزایش داده و خاصیت  MHC IIتولید کرده، بروز  IL-12و  TNF-α ،IL-1β ،IL-6نظیر 

 میکروب کشی و ضد توموری دارند.

II.  ماکروفاژهایM2 یا فعال شده آلترناتیو: جمعیت بسیار متنوعی هستند که ویژگی ماکروفاژهای M1 

 شوند: را نداشته و به سه زیرگروه زیر تقسیم بندی می

 IgEرا به راه انداخته و منجر به افزایش تولید  Th2: پاسخ التهابی M2aماکروفاژهای  .۱

 شوند. می

را به راه انداخته و دارای برخی خواص مهاری  Th2: پاسخ التهابی M2bماکروفاژهای  .۲

 هستند.

 در کنترل التهاب و بازسازی بافتی نقش دارند.   یا غیرفعال شده: M2cماکروفاژهای  .3

 

های تمایز یافته نهایی نبوده و قادرند در جایگاه های التهاب تکثیر  نکته( برخالف نوتروفیل ها، ماکروفاژها سلول

 های غالب مراحل نهایی ایمنی ذاتی در واکنش های التهابی هستند.  شوند. ماکروفاژها سلول

یک واژه کلی است که به چند  APC ها عرضه میکنند پس  T cellها آنتی ژن را به  Antigen presenting cell نکته:

ها هستند. دقت کنید که  B cellو  دندریتیک سل ها،  ماکروفاژهادسته از سلول ها اطالق میشود که سه دسته مهم آنها 

هم می توانند آنتی ژن را پردازش کنند و آن  را در علی رغم اینکه خود جزئی از سیستم ایمنی اکتسابی هستند  Bلنفوسیت های 

 عرضه کنند. Tسطح خود به سلول 
 :سلول هایی که خاصیت فاگوسیتوز دارند )نوتروفیل و ماکروفاژ و مونوسیت(فاگوسیت ها

 Dendritic cells ی ذاتی که ارتباط بین سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی را برقرار می کنند اما خودشان جزو سیستم ایمن

 هستند. 

CD marker: 

  یک سری پروتئین روی سطح سلول هستند که به عنوان رسپتور عمل می کنند و این پروتئین ها در سلول های مختلف

 سیستم ایمنی با هم فرق می کنند.

   ما این پروتئین ها راCD markers(Cluster of Differentiation)  نامگذاری می کنیم. ممکن است در سطح

در مراحل مختلف تمایز، بیان این پروتئین ها هم تغییر کند و براساس این تشخیص دهیم  Bلول مانند لنفوسیت یک س

 لنفوسیت بالغ شده است یا خیر.مثال:

 CD3 مارکر لنفوسیت های =T   ؛ همه ی لنفوسیت هایT  ،CD3  را دارند اما بر اساس اینکهCD4  یاCD8  را دارند به

 ند. دو دسته تقسیم می شو
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 مارکرها CD جدول .

 

، بدن را از از بین بردن آن هانوتروفیل ها و ماکروفاژها( عالوه بر فاگوسیتوز ذرات خارجی، بلعیدن میکروب ها و فاگوسیت ها: )

بافت های فرسوده )بر اثر پیر شدن یا آسیب دیدن( هم پاکسازی میکند. عمل فاگوسیتوز به روش های مختلفی مثل استفاده از 

 نزیم یا واسطه های فعال اکسیژن یا نیتروژن صورت می گیرد. آ

 ای  گرانولوسیت های چند هسته

% گرانولوسیت 5۰( هستند. بیش از Eo) ( و ائوزینوفیل هاBaso) (، بازوفیل هاNeuگرانولوسیت شامل نوتروفیل ها )

 دهند.  های موجود در خون را نوتروفیل ها تشکیل می

A.  :نوتروفیل ها 

نوتروفیل ساخته  ۱۴۱۱ل ها از هفته ششم جنینی تولید شده و منشاء میلوئیدی دارند. در یک فرد بالغ روزانه نوتروفی

روز(  ۲-3ساعت( و بافت )  ۰-۱۲ها در گردش خون )  شود که علت این میزان باالی تولید، نیمه عمر اندک این سلول می

 است.

  بخشی دارند. در گزارش های آزمایشگاهی   ۰تا  3ه هسته هستند ک در جریان خونفراوانترین گلبول های سفید

 استفاده میشود. PMNs(Polymorphonuclear leukocytes)برای نوتروفیل به اختصار از 
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  تشکیل می دهند. نوتروفیل هاجمعیت غالب سلول ها در مراحل اولیه ی التهاب در محل التهاب را 

 ثی دوست( این است که گرانول های نوتروفیل ها به رنگ های اسیدی یا علت نامگذاری نوتروفیل ها به این نام )خن

 بازی متصل نمی شوند.

 .نوتروفیل ها مهم ترین فاگوسیت های شناخته شده می باشند 

 

 

 
 شکل. نوتورفیل

 

 

 نوع گرانول هستند:  ۰نوتروفیل ها دارای  

باشد. این  وفیل ها از این نوع میدرصد از گرانول های نوتر ۱۴-۲۴ های اولیه )آزروفیلیک(: گرانول -۱

، هیدروالزهای اسیدی، بتا گلوکورونیداز، میلوپراکسیداز گرانول ها در واقع لیزوزوم هایی هستند که حاوی

 دفنسین هاپروتئیناز، لیزوزیم، مورامیداز، االستاز و همچنین پروتئین هایی با خاصیت آنتی بیوتیکی شامل 

(Defensins کاته لیسیدین هاو (Cathelicidinesمی )  باشند. شاخص گرانول های اولیه آنزیم

 است. میلوپراکسیداز

درصد( از این نوع  0۴) :  غالب گرانول های نوتروفیل هاگرانول های ثانویه )اختصاصی نوتروفیل( -۲

 ، لیزوزیم، کالژناز، ژالتیناز و ترانس کوباالمین هستند. الکتوفرینهستند. این گرانول ها حاوی 

  است.  الکتوفرینهای ثانویه،  گرانولشاخص 

 هستند.  ژالتیناز: این نوع گرانول ها حاوی مقادیر زیادی آنزیم گرانول های ژالتینازی -3

 هستند.  فسفاتاز: حاوی مقادیر زیادی آنزیم گرانول های فسفاتازی -۰
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 شاخص های نوتروفیل ها: 

-CD16   

-CD64   

 عملکرد نوتروفیل ها:

 دربرگرفتن و فروبردن میکروب به داخل و بعد ازآن محتویات گرانول میکروب را از بین می برد    :فاگوسیتوز.۱

.آزاد کردن مواد ضدمیکروبی برای میکروب های خارج سلولی: بعضی از نوتروفیل ها موادی روی سطح میکروب ها آزاد ۲

     Degranulationمی کنند. 

ت خود را از سلول خارج می کنند که شامل اسیدهای نوکلئیک و پروتئین است نوتروفیل ها محتویا NETosisدر فرآیند 

    NETsو این مواد به صورت یک شبکه مثل یک دام عمل می کنند و میکروب داخل این تله ها گیر می کند. 

 

 شکل . عملکرد نوتروفیل ها

B. ها:  ائوزینوفیل 

 که محتویات بازی دارند. گرانول های صورتی رنگ دارند. دسته دیگر گرانولوسیت های خون، ائوزینوفیل ها هستند

 ها ائوزینوفیل (مقدار کمی خاصیت فاگوسیتوز دارندweak phagocytes.) 

 دهند.  درصد لکوسیت های خون را در افراد سالم تشکیل می ۲-۰ائوزینوفیل ها 

شوند.  یش سازهای میلوئیدی میموجب تحریک بلوغ ائوزینوفیل ها از پ IL5و   GM-CSF  ،IL-3های  سایتوکاین

 باشد.  عملکرد اصلی ائوزینوفیل ها دفاع علیه کرم های انگلی می

 
 شکل. ائوزینوفیل


