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پیشگفتار

اين کتاب به منظور درك بهتر شما از چگونگي کار سیستم ايمني طراحي و توسط انجمن ايمونولوژي 
ژاپن و گروهي از پژوهشگران ايمني تالیف شده است. 

سیستم ايمني، يا روندي که بدن از خود در برابر میکروب هايي مثل باکتري ها مراقبت مي کند، 
به طرز ش��گفت انگیزي هماهنگ شده است. هرچه بیشتر درباره اين سیستم بدانید، بیشتر درخواهید 
يافت که سیستم بسیار جذابی است. اين سیستم از هزاران مولکول و سلولي شکل گرفته است که در 
هماهنگي نزديک با يکديگر کار مي کنند تا از بدن در برابر میکروب هاي مهاجم مراقبت کنند. وتنها 
به دلیل همین پیچیدگي اس��ت که مردم تصور مي کنند درك سیس��تم ايمني بسیار مشکل است. ما 
امیدواريم با خواندن اين کتاب آن گونه دچار ش��گفتی شويد که بگويید،"آه، پس اين است، همه آنچه 
که مربوط به ايمني است؟"و يا "پس سیستم ايمني اين گونه کار مي کند!" و اين انگیزه ای خواهد بود 

تا بخواهید درباره اين موضوع بیشتر بدانید.
خانم توکومو ايش��ي کاوا کتاب را با تصاوير زيبا و بس��یار گويا آراس��ته اند. تمام کتاب با فداکاري و 
ش��ور و شوق دکتر يوسوکه تاکاهاما با همکاري اعضاء کمیته ارتقاء آموزش و پرورش و کمیته روابط 
عمومي انجمن ايمونولوژي ژاپن پديد آمده اس��ت. ويراس��تاري تالش اين افراد با دقت فراوان توسط 

خانم شینوبو ياماشیتا از بخش ويرايش انجام شده است. سپاسگزار همگي هستم.
در آخر، از ش��ما مي خواهم چنانچه درك بخش��ي از کتاب برايتان مش��کل بود، به ما اطالع دهید. 
تمايل داريم تا از نظرات ش��ما براي بهینه سازی کتاب بهره مند شويم، و آنجا که اين کتاب براي شما 

پديد آمده است پس منتظر نظرات شما هستم.

آوريل ۲00۸                                                                               انجمن ايمونولوژي ژاپن 
                                                                                          ماسايوکي میازاکا                                                                                                                               
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پیشگفتارترجمهانگلیسي
سیستمشگفتانگیزایمنيشما
چگونهازبدنتانمراقبتميکند

همه روزه سیس��تم ايمني س��رگرم مراقبت از ش��ما در برابر هزاران میکروبي است که در اطراف شما 
وجود دارند و مي توانند بیماری زا باش��ند. سیستم ايمني به گونه اي کارآمد مشغول است که شما حتي 
متوجه کار کردن آن نمي ش��ويد. واکسیناسیون سیس��تم ايمني شما را فعال مي کند تا از بدن در برابر 
میکروب هايي مراقبت کند که احتمال برخورد با آنها وجود دارد. معموال واکسیناس��یون دردناك   تر از 
زخم يک سرس��وزن در بازو و يا ران نیس��ت که آن هم به آساني فراموش مي شود، اما واکسن ها شما 

را از ناخوشي جدي ويا مرگ در اثر بیماري نجات مي دهند.
امروزه بس��یاري از مردم از آلرژي هايي مانند آسم يا تب يونجه ويا بیماري هاي خود ايمني مثل 
آرتريت روماتوئید رنج مي برند. البته آنها که گرفتار بیماري مزمن هستند، متوجه شده اند که از يک 
پاسخ بیش از حد شديد سیستم ايمني آزرده شده اند. اما فراموش نکنید اين شکايات ناشي از نوعی 
پاسخ ايمني است که به درستي هدايت نشده است، اما در شرايط مناسب، در واقع اين پاسخ ايمني 
مانع خواهد شد که شما طعمه عوامل عفوني اطراف خود شويد. نگاهی به آنچه که در نبود سیستم 
ايمني رخ مي دهد، در شناخت اهمیت پاسخ ايمني در جهت ايجاد آسايش؛ به شما کمک مي کند. 
اگر ش��ما بدون کارکرد سیستم ايمني رشد يابید، نه تنها عاري از هر سالحي براي دفاع از خود در 
برابر میکروب هاي بیماري زا خواهید بود، بلکه بدن ش��ما توانايي تش��خیص يا حذف س��لول هايي 
که درس��ت کار نمي کنند را نخواهد داش��ت. اين گونه سلول های کنترل نشده مي توانند به سرطان 

منتهي شوند.
دانش��مندان بر اين باورند که درك بهتر چگونگي کارکرد سیس��تم ايمني، توانايي ما را در کش��ف 
واکس��ن هاي جديد خواهد افزود. افراد  بسیاري در حال جستجوي واکسني براي بیماري هاي عفوني 
نظیر ايدز هس��تند، که جان میلیون ها نفر را به ويژه در کش��ورهاي در حال توسعه تهديد مي کنند. در 
عین حال گروهي س��عي در کشف علت پاس��خ ايمني نابجا در انواع بیماري هاي خود ايمني و آلرژي 
و نیز علت شکس��ت گاه به گاه سیس��تم ايمني در برابر سرطان هستند. با کشف اين موارد، دانشمندان 
امیدوارند روزي واکس��ن هايي کارآمد علیه بیماري هاي خودايمني، آلرژي ها و سرطان و نوعي موثر تر 

در برابر بیماري هاي عفوني ارائه دهند.
اين کتاب با نام ابتدايي “کارادا وو مامورو منکي دو فوش��ي جي” توس��ط پژوهش��گراني طراحي 
 ش��ده و پديد آمده اس��ت که در زمین��ه ايمني شناس��ي کار مي کنند؛ و انجمن ايمونول��وژی ژاپن در
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روزایمنیشناس�ی سال ۲00۸ به عنوان بخشي از فعالیت های غیرانتفاعی و با اين هدف که علم 
ايمنی شناسی به سادگی قابل درك باشد در اختیار عموم قرار گیرد، اقدام به نشر آن نمود. 

پژوهش��گران اروپايي که در زمینه ايمني شناس��ي تحقیق مي کنند با شناخت اين انديشه متعالی و 
اين کتاب بی نظیر، انديشیدند که انتشار چنین کتابي مورد توجه اروپايي ها قرار خواهد گرفت. بنابراين 
ما کتاب را به انگلیس��ي برگردانديم تا آگاهي مردم اين قاره را نس��بت به اهمیت ايمني شناس��ي در 
س��المت و تندرستي افزايش دهیم. فدراس��یون اروپايی انجمن هاي ايمونولوژي )EFIS(، که سازمان 
بزرگ ايمني شناسان اروپايي است، حمايت مالي ترجمه، چاپ و تهیه نسخه الکترونیک اين کتاب را 
به عهده داشته است. آنجلي پاتل ترجمه ای دلنشین انگلیسي را ارائه داده و ويراستاری ابتدايی را نیز 
انجام دادند. ويرايش دوباره توس��ط ماري لوئیس گراسمن صورت گرفت. از ايشان به خاطر فداکاري 
و ت��الش بس��یار در کمک به تحقق يافتن اين پروژه، سپاس��گزارم. در اين چ��اپ بعضي عبارت ها و 

اصطالحات ژاپني به منظور بهره گیري بیشتر خوانندگان، ساده شده است.
صمیمانه امیدوارم که کتاب مورد توجه ش��ما قرار گرفته و به ش��ما در درك بهتر سیس��تم ايمني 
کمک کند. مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما درباره چگونگي کتاب هستم. پیشنهادات شما ارزشمند 

هستند، زيرا پیش از هر چیز اين کتاب براي شما پديد آمده است.
ترجمه کتاب به ديگر زبان ها به زودي انجام خواهد شد.

ژوئن ۲009                                                            فدراسیون اروپايی انجمن هاي ايمونولوژي
                                                                              استفان اچ. اي کافمن
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1. اساس سيستم ايمنی
سيستم ايمنی چه كاری انجام می دهد؟

آيا می دانید سیس��تم ايمنی چیس��ت؟ آيا 
می دانی��د در چه بخش��ی از ب��دن می توانید 
آن را بیابید؟ وآي��ا می دانید چه کاری انجام 

می دهد؟

زمانی که احساس سالمتی
می کنید؛ به سیستم ايمنی خود و اينکه چگونه

کار می کند، خیلی فکر نمی کنید. اما تصور کنید چه
اتفاقی ممکن است رخ دهد، اگر شما چنین سیستمی نداشتید؟

خ��وب بگذاريد ببینیم. بن��درت از صدهزار کودک��ی که به دنیا 
می آيند، يکی دارای سیس��تم ايمنی نیست. اين حالت نادر را با واژه 
SCIDبلند، طوالنی و مشکلكمبودایمنیمركبشدیدیا
نامگ��ذاری کرده ان��د. کودکانی که با اين بیم��اری به دنیا می آيند، 
فاقد مصونیتی هستند که بچه های سالم در برابر پاتوژن ها )عوامل 

بیماری زا( دارند.
منظور از پاتوژن ها هر گونه میکروبی مانند باکتری ها، ويروس ها و 
قارچ ها هستند که می توانند شما را بیمار کنند. به همین دلیل کودکان 

مبتال به SCID به علت بیماری های عفونی بسیار ضعیف می شوند.

کمبودایمنیمرکبشدید

100,000
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بی ترديد تا به حال نام بیماری ايدز را ش��نیده ايد. ايدز س��بب 
می شود بدن مصونیت خود و توانايی مراقبت از خود را در برابر هر 

نوع میکروبی از دست بدهد.
ايدز توانايی سیستم ايمنی را از بین می برد.

009_039q6.qxd  07.07.2009  11:55 Uhr  Seite 11

عوامل میکروبی گوناگونی درهوا 
به صورت معلق وجود دارند.

ش��ايد تا به حال دريافته ايد که اگر ش��ما بدون هر گونه مصونیتی 
به دنیا می آمديد، ويا اگر سیس��تم ايمنی ديگر کار نکند، میزبان خوبی 
برای میکروب هايی خواهید بود که در حالت طبیعی سیستم ايمنی از 
شما در برابر آنها مراقبت می کند. بنابراين شايد تصور کنید که سیستم 
ايمنی شما کار زيادی انجام نمی دهد. اما در حقیقت اين سیستم وجود 

دارد تا شب و روز مراقب بدن شما باشد.
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آيا تا به حال تعجب نكرده ايد كه چرا دو بار به 
يک بيماري دچار نمي شويد؟

زماني که يک میکروب وارد بدن شما مي شود، شما دچار حالتي شده ايد که به آن عفونت
مي گويند. بطور معمول وقتي دچار عفونتي مي ش��ويد، تب و ناخوش��ي گوارش��ي )اسهال( 

داريد. با اين حال در بیشتر موارد با کمي استراحت دوباره بهبود مي يابید.
به خاطر اين بهبود بايد سپاس��گزار سیس��تم ايمني خود باش��ید. اما اين تمام آنچه که 

سیستم ايمني براي شما انجام مي دهد، نیست.

 مطمئن هس��تم که چنین جمالتي را از مردم شنیده ايد:
"خوب، من يک بار اوريون گرفتم و نبايد نگران باشم" و يا 
" امس��ال يک باردچار انفلوانزا شدم، پس دوبار نمي گیرم". 
منظور مردم از آنچه که مي گويند اين است که اگر پاتوژن 
خاصي يک بار شما را بیمار کند، و بهبود بیابید، شما دوباره 

گرفتار آن پاتوژن نخواهید شد.
اين توانايی، يکی ديگر از وظايف سیستم ايمنی است.

سیستم ايمني شما تمام عوامل بیماری زايی 
که شما را دچار عفونت کرده اند، به ياد مي آورد، 
پس اگر يک بار گرفتار بیماری خاصی ش��ديد، 

ديگر دچار آن نخواهید شد. 

عفونت

12
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خاطرهایمنی

متخصصان اين توانايي سیس��تم ايمن��ي را خاطرهایمني 
مي نامن��د. گرچه خاطره ايمني ش��ما را از بیماري توس��ط همان 
نوع پاتوژن حفظ مي کند، اما در صورت عفونت با پاتوژنی جديد، 
نمي تواند به ش��ما کمک کند. با هر عفونت تازه، سیس��تم ايمني 

بايد از ابتدا آغاز کند تا پاتوژن تازه وارد را به خاطر بسپارد.
هر ي��ک از ما روزانه با هزاران میک��روب برخورد مي کنیم. در 
زمان بزرگسالي، سیستم ايمني ما تعداد بی شماری میکروب را به 
ياد مي آورد. واکسیناسیوني که در دوران کودکي انجام مي دهید، به 
تعداد میکروب هايي که بدن شما مي شناسد، مي افزايد. واکسن ها 
حاوي میکروب هاي ضعیف شده اي هستند که بدون اينکه شما را 

بیمار کنند، شما را در برابر آن میکروب ها مصون مي سازند.

کلمه واکس��ن از واژه التین گاو و يا Vacca گرفته شده است. اما حتما 
مي پرسید که واکسن ها چه ارتباطي با گاو دارند؟ خوب، ادوارد جنر نشان 
داد که تزريق وي��روس آبله گاوی به افراد می تواند آنها را در برابر بیماری 

کشنده آبله مصون سازد و به اين ترتیب واکسیناسیون را ابداع نمود.

13
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سيستم ايمنی كجای بدن شما قرار دارد؟
بدن ما از واحدهاي بسیار کوچکي به نام سلول ساخته شده است. اين واحدها آنقدر کوچک 
هس��تند که با چشم بي سالح ديده نمي ش��وند. در بدن ما سلول هاي گوناگون عجیبي وجود 
دارد ک��ه هر ک��دام وظیفه ی جدا و ويژه ی خود را دارند. سیس��تم ايمني نیز از س��لول هاي 

تخصص يافته اي تشکیل شده است. اين سلول ها را سلول هاي ايمني نامیده اند.

خون ما قرمز رنگ است زيرا تعداد بسیار زيادي سلول قرمز خوني به نام 
اريتروسیت (eri-thro-sites) دارد. همچنین خون داراي سلول هاي سفید 
خوني به نام لکوس��یت ها (loo-co-sites) می باشد. اين سلول هاي سفید 

خون هستند که به عنوان بخشي از سیستم ايمني عمل مي کنند.

از آن جا که خون
در تمام بدن گردش مي کند،

سلول هاي سفید خون نیز در همه جاي بدن 
حضور دارند. بنابراين در پاس��خ به پرس��ش باال، شما مي توانید سیستم ايمني 
را در ه��ر جاي��ي از بدن خ��ود بیابید. با اي��ن وجود در نواح��ي خاصي از بدن 
س��لول هاي س��فید خوني تجمع يافته اند. مثل گره هاي لنفي و طحال. که اين 
نواحي خاس��تگاه واکنش سیس��تم ايمني در زمان عفونت هس��تند، از اهمیت 
خاص��ي برخوردارن��د. در ادامه درباره آنچه که گره ه��اي لنفي و طحال انجام 

مي دهند، بیشتر سخن خواهیم گفت.

14
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سلولسفیدخون=
سلولایمنی

گفتیم که س��لول هاي س��فید خون در همه جاي بدن 
يافت مي ش��وند و اين نواحي ش��امل بخش هايي هستند 
ک��ه با دنیاي بیرون از طريق غذا يا هوا در تماس��ند، مثل 
دهان، بیني،  شش ها و لوله ی گوارش. تعداد زيادي سلول 
س��فید خوني نیز در پوست وجود دارد، جايي که مي توانند 
هر گونه میکروبي را که وارد بدن مي شود درست در همان 

محل از بین ببرند.

سالم

طحال

بلع

15
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سلول هاي گوناگون سيستم ايمني

حال اجازه دهید که نگاهي به برخي از س��لول هاي گوناگون سیس��تم ايمني داشته باشیم )به ياد داشته باشید که 
اينها سلول هاي سفید خون هستند(.

اگر صدمه ای ببینید و پوس��ت ش��ما بريده ش��ود، نوتروفیل
میکروب ها مي توانند از راه اين بريدگي وارد بدن شما 
ش��وند. زماني که اين اتفاق مي افت��د، نوتروفیل ها که 
گروهي از س��لول هاي سفید خون هس��تند، به محل 

مهاجرت مي کنند تا میکروب ها را نابود کنند.

ماکروفاژ

ماکروفاژها نوع ديگري از سلول هاي 
خوني هس��تند که مس��تقیما با خوردن 
پاتوژن ه��ا آنها را نابود مي کنند. ش��ما 
مي توانید ماکروفاژ ها را در شش ها، کبد، 

پوست و لوله گوارش بیابید.

س��لول هاي ايمني بسیار کوچک اند، 
پس براي ديدن آنها به میکروسکوپ 

نیازداريد.

16
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لنفوس��یت ها نوع ديگري از س��لول هاي س��فید خون هس��تند، و کوچکترين عضو اين خانواده 
به ش��مار مي آين��د. اندازه آنها کوچکتر از يک ص��دم میلیمتر يا 10 میکرون اس��ت. اگر آنها را با 
میکروس��کوپ مش��اهده کنید، همگی شبیه يکديگرند. اما با کمي بررس��ی بیشتر، درمي يابید که 

لنفوسیت ها متفاوت اند و هر يک برای کاری ويژه تخصص يافته اند.

يکي از انواع لنفوس��یت هايي که مي بینید لنفوسیت B يا سلول B است. سلول هاي 
B اس��لحه ی ويژه اي مي س��ازند به نام آنتي بادي که با چس��بیدن به پاتوژن، به سیستم 
 T ايمني کمک مي کند تا پاتوژن را از بین ببرد. ديگر لنفوس��یت ها سلول های
 B ياور به سلول های T کشنده نام دارند. سلول های T ياور و سلول های
کمک می کنند تا آنتی بادی بس��ازند و توانايی ماکروفاژها را در حمله 
به پاتوژن ها تقويت می نمايند. س��لول های T کشنده، همان گونه که 
می توان از نام آنها حدس زد، مردان مبارزه خانواده س��لول های سفید 

خون هستند. آنها به هر سلول آلوده به ويروس حمله می کنند.

 B سلول

سلول T ياور

سلول دندريتیک

سلول T کشنده

يکی از مهمترين انواع سلول های سفید خون، سلول دندريتیک نام دارد. اين سلول نام 
خود را از بازوهای بلندش گرفته که همانند شاخه های يک درخت از تنه اش بیرون 
زده اند )دندرون واژه يونانی "درخت" است(. وقتی میکروب ها وارد بدن می شوند، 
اين س��لول های دندريتیک هستند که به س��لول های T ياور کمک می کنند تا 

متوجه شوند چه نوع پاتوژنی وارد شده و چگونه می توان آن را نابود کرد.
تا به حال آموختیم سلول های خونی گوناگون در نواحی متفاوتی از بدن 
تمرک��ز يافته اند )طح��ال و گره های لنفی( و نیز می دانی��م که هر يک نقش 

معینی دارند ودر عین حال همگی با هم کار می کنند تا از بدن مراقبت کنند.

در انس��ان حرف B در س��لول B نماينده ای است برای مغز استخوان  
(Bone marrow)، جاي��ی که اين س��لول ها تولید ش��ده اند. همین طور

 B نش��انه ای اس��ت برای بورس فابريشیوس، عضوی که محل تولید اين 
سلول ها در پرندگان است. T در سلول های T نشان دهنده تیموس است. 

عضوی که اين سلول ها در آن تکامل می يابند.
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سه روش متفاوت برای از بين بردن 
يک پاتوژن

حال بگذاريد درباره چگونگی رها سازی بدن از پاتوژن ها بیشتر بدانیم.

 1  قورت دادن )بلع كامل(
ماکروفاژه��ا  و  نوتروفیل ه��ا 
پاتوژن ه��ا را می بلعن��د، و در مورد 
بعض��ی از باکتری ها، آنها را به طور 
کام��ل قورت می دهن��د. آنها با تکه 
تکه کردن باکتری های خورده شده 

آنها را می کشند.

 2  كشتن سلول های آلوده 
سلول هايی که به وسیله ويروس ها 
آلوده ش��ده اند برای ب��دن خطرناك 
هستند و بايد به سرعت از بین بروند. 
در اين حالت سلول های T کشنده با 
يافتن س��لول های آلوده و کشتن آنها 
سبب توقف تقسیم و زياد شدن سريع 

ويروس درون سلول می شوند.

نوتروفیل
باکتری

وای!

ماکروفاژ

 سلول T کشندهبرو به طرفش!

خداحافظ

می کشدويروس

می میرد
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 3  خنثی سازی به كمک آنتی بادی
باکتری نه تنها در بدن زياد می شود بلکه مواد شیمیايی تولید می کند به نام 
سم باکتريايی که زيان آورند. برای از کار انداختن سم باکتريايی، سلول های 
B آنها را با اسلحه ای به نام آنتی بادی خنثی می کنند. هم چنین آنتی بادی ها 
می توانند خود را به ويروس ها بچسبانند و از ورود آنها به سلول ها جلوگیری 

کنند. ويروسی که نتواند وارد سلول شود، نمی تواند تکثیر شود.
 آنتی بادی ها نقش مهم ديگری هم دارند. آنها خود را به باکتری ها 
می چس��بانند تا آنه��ا را مانند غذايی برای ماکروفاژه��ا آماده کنند. ما 
می دانی��م ک��ه ماکروفاژ ها همه چیز را می بلعند. ام��ا اين کار را زمانی 
بهتر انجام می دهند که آنتی بادی ها، باکتری ها را پوشانده باشند. آنتی 
بادی ه��ا از طريق جريان خون به تمام بدن راه می يابند، به اين معنی 
که هر قسمتی از بدن که دچار عفونت شود، آنتی بادی ها می توانند به 

سرعت به آن سو بروند و با پاتوژن مبارزه کنند.

هی، نظ��رت در مورد 
اين چیه؟

ماکروفاژ

آنتی  که  باکتری 
آن  ب��ه  ب��ادی 

چسبیده است

آنتی بادی

B سلول

ويروسی که آنتی بادی به 
آن چسبیده

B سلول

باکتری

س��م آی
باکتری

19
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2. سيستم ايمنی چگونه كار می كند

چگونه سيستم ايمنی فرق بين پاتوژن ها را تشخيص می دهد

سیستم ايمنی می تواند تشخیص دهدکه چه نوع پاتوژنی وارد بدن شما شده است و 
می تواند بهترين وسیله را برای مبارزه با آن انتخاب کند. در ابتدا آموختیم که به دلیل 
وجود خاطره ايمنی، افرادی که قبال دچار اريون شده اند، برای بار دوم اوريون نمی گیرند. 
اما اين پیشینه نمی تواند مانع ابتال فرد به بیماری ديگری مثل سرخجه شود. سلول های 
سیس��تم ايمنی می توانند تفاوت بین ويروس اوريون وسرخجه را درك کنند، زيرا اين 

سلول ها آنها را به عنوان دو ويروس کامال متفاوت به خاطر سپرده اند.
توانايی سیستم ايمنی را در انجام اين کار با واژه کمی پیچیده ی ویژگیآنتیژن

نام گذاری کرده اند.

حال ببینیم دقت سیستم ايمنی در شناخت تفاوت پاتوژن ها چه اندازه است؟

وظیفه تشخیص پاتوژن های متفاوت بر عهده لنفوسیت ها 
است. هر دو سلول T و B برای تشخیص تفاوت پاتوژن ها 
ابزارهای خاصی دارند که اين ابزارها تمام س��طح سلول را 
پوش��انده اند. اين ابزارها پذيرنده ه��ای آنتی ژنی نام دارند و 
شبیه میله های ظريفی هستند که انتهای آنها سوراخ است.

بعضی ازسوراخ ها به شکلی هستند که درست هم اندازه 
ويروس س��رخجه اند، در حالی که شکل گروهی ديگر به 
گونه ای اس��ت ک��ه فقط هم اندازه وي��روس اوريون و يا 
بعضی پاتوژن های ديگر هس��تند. بر اين اساس سیستم 
ايمن��ی پاتوژنی را که وارد بدن ش��ده اس��ت در صورتی 
خواهد شناخت که سلولی از سلول های ايمنی با پذيرنده 
آنتی   ژنی مناسب توانايی شناسايی پاتوژن را داشته باشد.

سوراخ

پذيرنده 
آنتی ژن

B سلول

20



009_039q6.qxd  07.07.2009  11:56 Uhr  Seite 20

s

میکروب
درست و سازگار

خيربله

شکل 
مناسب
دارد

شکل 
اشتباه

نادرست  درست 

تیک

يک سازگاری خوب!اين يکی چطوره؟
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سلول های T و B هر دو دارای پذيرنده های آنتی ژنی هستند 
که پاتوژن های گوناگون را شناسايی می کنند، اما اين پذيرنده ها 
در شکل ونوع کار متفاوت اند. پذيرنده آنتی ژنی سلول B شبیه 

حرف Y است و يک حفره در انتهای هر بازو دارد. 

اما پذيرنده سلول T شبیه لوله ای است که تنها در يک انتها سوراخ است.  

پیش��تر گفتیم که س��لول های B ب��ا تولید آنت��ی بادی هايی که 
پاتوژن ها را خنثی می کنند، از دست آنها رهايی می يابند.

در حقیقت اين آنتی بادی ها درس��ت شبیه پذيرنده های آنتی ژنی 
هس��تند که از انتهای پايه خود از س��طح س��لول جدا شده اند ودارای 
حفره هايی هس��تند که درست ش��کل آنها همانند حفره های پذيرنده 
آنتی ژنی  سلول B است. زمانی که شما دچار اوريون می شويد، فقط 
آن دسته از سلول های B که پذيرنده آنتی ژنی برای ويروس اوريون 
دارند، آنتی بادی تولید می کنند، زيرا تنها اين آنتی بادی ها می توانند 
به ويروس اوريون بچسبند. اين حالت هیچ مفهومی برای 
س��لول B نخواهد داشت تا آنتی بادی هايی تولید کند که 
بتوانند به ويروس سرخجه بچسبند. بنابراين می بینید که 

در اين روند سیستم ايمنی بسیار هوشمند رفتار می کند.

B سلول
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و از آنجايی که تکه هايی از هر ويروس، همانند تکه های 
ويروس اوريون و سرخجه شکل های متفاوتی دارند، 

يک سلول T می تواند به دقت بگويد که
کدام ويروس بدن را آلوده کرده است.

زمانی که سلول های دندريتیک 
يک آنتی ژن را ارائه می کنند،
سلول های T آن را شناسايی

کرده و پیش می روند تا وظیفه
خود را انجام دهند. آنها به ديگر

سلول های سیستم ايمنی خبر
می دهند و به آنها می گويند که با چه

پاتوژنی برخورد می کنند. حال سیستم ايمنی
می تواند مبارزه را با میکروب هايی که درون سلول های

بدن حضوردارند و زياد می شوند، آغاز کند.

سلول T ياور

پذيرنده های سلول T همانند آنتی بادی ها نیستند و برای چسبیدن به پاتوژن ها نیاز به کمک دارند. 

در اينجا سلول های دندريتیک که ما پیشتر درباره آنها صحبت کرديم، نقش مهمی بازی می کنند. سلول های 
دندريتی��ک ب��دن را از پاتوژن ها پااليش می کنند و اين کار را از دو مس��یر انجام می دهند. آنها مس��تقیما آنتی 
ژن را می بلعند و يا س��لولی را می بلعند که توس��ط پاتوژن آلوده ش��ده است. در اين مسیر سلول های دندريتیک 
انباشته شده از پاتوژن ها، به دقت تکه هايی از آنتی ژن را برای ارائه در سطح سکوهايی که دور تا دور سلول را 
پوش��انده اند، به بیرون می فرستند. اين روش ارائه تکه هايی از پاتوژن، همانند عالمت هايی عمل می کند که به 

سلول های T می گويند " سالم، نگاه کنید! ما به وسیله اين میکروب ها آلوده شده ايم".

اين گونه انتقال پیام را که می گويد چه میکروبی 
سبب عفونت شده است، ارائهآنتیژن می نامند.

سلول دندريتیک

 س��کويی که در اينجا گفته ش��د، مجموعه س��ازگاری بافتی اصلی يا MHC نام دارد. علت اين نام آن است که اين 
س��کو تعیین می کند تا چه اندازه يک بافت يا يک عضو پیوندی توس��ط بدن پذيرفته می ش��ود. هیستو واژه التین بافت 
وس��ازگاری، همانند بودن معنی می دهد. گسترش دانش ما درباره چگونگی کارکرد  MHC برای پیشرفت طب پیوند يا 

استفاده از سلول بنیادی در درمان بیماری های کشنده، حیاتی است
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چگونه سيستم ايمنی ميكروب های 
متفاوت را شناسايی می كند

ت��ا اينجا آموختیم که هر لنفوس��یت تنها يک نوع پذيرنده آنت��ی ژنی دارد. بنابراين 
وقت��ی دچار اوريون می ش��ويم، تنها لنفوس��یت های دارای پذيرنده های آنتی ژنی ويژه 
ويروس اوريون می توانند آن را شناس��ايی کنند. س��لول هايی ک��ه پاتوژن های ديگری 
را شناس��ايی می کنند، اوريون را نخواهند ش��ناخت. اما میلیون ه��ا و بیش از میلیون ها 
میکروب گوناگون در اطراف ما وجود دارد. پس روش��ن است که بدن ما برای مراقبت 

از خود نیاز به تعداد بی شماری لنفوسیت گوناگون دارد.

خوش��بختانه اين اتفاق افتاده اس��ت. اگر جويای آن باشید که دريابید انسان چه تعداد پذيرنده آنتی ژنی دارد، 
خواهید يافت که بیش از 10 بیلیون نوع مختلف وجود دارد! يعنی 10,000,000,000. با وجود اين تعداد بسیار 
متنوع پذيرنده های متصل به لنفوس��یت در بدن، هر پاتوژنی که وارد بدن ش��ود قابل شناس��ايی خواهد بود. با 
همکاری اين لنفوسیت ها، سیستم ايمنی توانايی مراقبت از بدن شما را در برابر بی شمار پاتوژن گوناگون دارد.

ح��ال چگونه بدن ش��ما پذيرنده ه��ای آنتی ژنی 
گوناگون را با اين تعداد زياد می سازد؟

والدي��ن ما 30,000 تا 40,000 ژن را به ما منتقل 
می کنند و همه اين ژن ها با هم ژنوم ما را می سازند. 
درون ژنوم ما ژن هاي��ی وجود دارند که بخش های 
مختلف بدن ما مانند ماهیچه ها، پوست، استخوان ها 
و اندام ها را می س��ازند. ژن هاي��ی هم وجود دارند که 

پذيرنده های آنتی ژنی ما را می سازند.

ژنها
بابا                          مامان                           

ژن��وم ش��ما در 
همه جای بدنتان 

وجود دارد
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معموال می گويیم يک ژن يک جزء از بدن را می س��ازد، اما در مورد پذيرنده های آنتی ژنی اينگونه 
نیس��ت. ژن هايی که اين پذيرنده ها را می س��ازند مانند تکه هايی از يک پازل جدا از هم هس��تند. وتنها 
درون لنفوس��یت ها اين تکه های ژن به روش های گوناگون به هم وصل می ش��وند و نقش��ه هر يک از 

پذيرنده های آنتی ژنی را به وجود می آورند.

از میان صدها تکه پازل موجود، يک لنفوس��یت دو يا سه تا 
را برای به هم وصل کردن انتخاب می کند. لنفوسیت می تواند 
به روش های گوناگونی قطعات را کنار هم بگذارد، و از آنجا که 
هنگام وصل ش��دن اين قطعات دقت کافی وجود ندارد، تعداد 

قابل توجهی پذيرنده آنتی ژنی متفاوت به وجود می آيد. 

پ

از

ل
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چگونه سيستم ايمنی، پاتوژن از پيش 
شناسايی شده را به ياد می آورد

سالم...

ويروس

لنفوس��یت ها می توانند پاتوژن هاي��ی را که پیش تر با 
آنها برخورد داشته اند به ياد آورند.

در اولین برخورد لنفوس��یت B با يک پاتوژن بیش از 
يک هفته طول می کشد تا سلول در برابر آن پاتوژن آنتی 
بادی بسازد. در طول اين زمان سلول B خود را به سلولی 
تغییر می دهد که می تواند مقادير زيادی آنتی بادی تولید 
کن��د. با اين وجود همه س��لول های B به س�لولهای
تولی�دكنندهآنتیبادی تبديل نمی ش��وند. بعضی از 
س��لول های B وظیفه ياد آوری پاتوژن تازه وارد را دارند. 

اين سلول های B را سلولهایBخاطرهمی نامند.

وقتی يک س��لول B خاطره دوباره با پاتوژنی برخورد می کند که 
وظیف��ه دارد آن را به ياد آورد، ترتیبی می دهد که فوری ش��روع به 
کار کند و مقادير زيادی آنتی بادی را تنها در عرض چند روز بسازد.

اما س��لول های B خاطره تنها در تولید آنتی بادی س��ريع نیستند. بلکه نوعی آنتی بادی می سازند که کیفیت 
بهتری نس��بت به آن آنتی بادی دارد که در اولین برخورد با پاتوژن تولید می ش��ود. اين" ابر آنتی بادی ها" خود 
را به س��م باکتری ها محکم تر می چس��بانند و باکتری ها را نیز بهتر می پوشانند تا ماکروفاژها آنها را پیدا کنند و 

بخورند.

B سلول

نخستين بار

دومين بار

سلول B خاطره
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سلول های T نیز سلول های خاطره ايجاد 
می کنند. س��لول های T ياور و س��لول های 
T کش��نده به طور معمول درون بدن س��فر 
می کنند و بدن را کنترل می کنند. وقتی اين 
س��لول ها با ي��ک پاتوژن برخ��ورد می کنند، 
س��لولT با پذيرنده مناس��ب آنتی ژن، خیلی 
زود ش��روع به تقسیم ش��دن می کند و آماده 
کار می ش��ود. حدود يک هفته طول می کشد 
ت��ا تمام اين اتفاق ه��ا رخ دهند. در اين حین 
 T ياور به سلول های T بعضی از سلول های
خاطره تبديل می شوند. و اگر دوباره با همان 
پاتوژن برخ��ورد کنند، آماده اند که خیلی زود 

کار را شروع کنند.

برو به طرفش!
آنتی بادی طبیعی

فکر کنم يک هفته 
ديگه طول بکشه

ابر آنتی بادی

اين سريعه! حاال فقط چند روز

وبه اين ترتیب افرادی که از بیماری اوريون بهبود يافته اند تعداد زيادی س��لول های T و B خاطره ای دارند 
که می توانند همان ويروس را شناسايی کنند. به اين ترتیب کسانی که از نوعی بیماری عفونی بهبود يافته اند، 

تعداد زيادی سلول خاطره ای T و B دارند که می توانند همان پاتوژن خاص را بشناسند و با آن مبارزه کنند.
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استخوان
مغز 

استخوان

... من

تیموس

سلول T کشنده  سلولT ياور
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 3.  سلول های سيستم ايمنی در كجا ساخته می شوند 
و محل كار آنها كجاست

سلول های سيستم ايمنی در كجا ساخته می شو ند؟

همه سلول های ايمنی، سلول های خونی هستند و درون استخوان ها 
ساخته می شوند. استخوان ها بسیار محکم اند اما يک مرکز نرم اسفنجی 
به نام مغز اس��تخوان دارند. س��لول های خونی از س��لول های ويژه ای 
 در مغز اس��تخوان س��اخته می ش��وند به نام س�لولهایخونس�از

)he-ma-toe-po-etic (ی�اس�لولهایبنی�ادیخون. تنها يک 
سلول  بنیادی می تواند تعداد زيادی از هر يک از انواع سلول های ايمنی 

را بسازد.

همانن��د س��لول های قرمز خ��ون وپالکت ها، بیش��تر س��لول های ايمنی مثل 
نوتروفیل ها، س��لول های B و ماکروفاژها در مغز اس��تخوان ساخته می شوند. تنها 
س��لول های T متفاوت اند. س��لول های T در يک عضو وي��ژه نزديک قلب به نام 
 T تیموس س��اخته می شوند. سلول های بنیادی خون که قرار است به سلول های

تبديل شوند به تیموس رفته و در آنجا بالغ می شوند.

س��لول های ايمنی تازه ساخته شده از طريق رگ های خونی از مغز استخوان و 
تیموس به تمام بدن راه می يابند. سپس سلول ها به گره های لنفی وطحال می روند 

� واين نقاط محل آغاز پاسخ ايمنی هستند � تا کار خود را شروع کنند.

علت نامگذاری تیموس چیست؟ گروهی تصور می کنند به 
خاط��ر تیموس گاو اس��ت که گاه در پخت وپ��ز بکار می رود و 

بويی شبیه گیاه آويشن دارد.

B سلول

نوتروفیل 

ماکروفاژ

سلول دندريتیک
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محل كار سلول های سيستم ايمنی كجاست و 
چگونه به آنجا می رسند؟

س��لول های سیستم ايمنی در مغز اس��تخوان وتیموس ساخته می شوند و به 
تمام بدن می روند تا همه جا را کنترل کنند. از فرق سر شما تا انتهای انگشتان، 
هر جا که عفونتی وجود داش��ته باشد، سلول های ايمنی به آن محل می روند تا 

میکروب را از پای درآورند و به اين ترتیب از بدن مراقبت می کنند.

س��لول های ايمنی ب��ا اس��تفاده از رگ های 
خونی و مس��یر های منحصر به فردی به نام 
رگ ه��ای لنف��ی، در بدن گ��ردش می کنند. 
همانند رگ ه��ای خونی، رگ های لنفی در تمام 
بدن گسترده اند و يک شبکه ايجاد کرده اند. اينجا 

و آنجا در طول رگ های لنفی ايستگاه های ويژه ای به نام گره های لنفی
وجود دارد. اين گره ها وجود دارند تا سلول های ايمنی را که
درون رگ های لنفی و خونی گردش می کنند به تعداد زياد

جمع آوری کنند. سلول های ايمنی که در جريان خون 
گردش می کنند در طحال جمع می شوند، طحال

   عضوی است که درون شکم قرار دارد. 

گره لنفی
رگ لنفی

به اين همه گره 
لنفی نگاه کن!

اين
 طحال
 است

رگ لنفی

گره لنفی
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طح��ال وگره های لنفی نقاطی هس��تند 
که سلول های ايمنی يکديگر را آنجا مالقات 
می کنن��د. در ابتدای کتاب آموختیم که هر يک 
از سلول های سیستم ايمنی وظیفه ويژه ای دارند. اما 
از آنجا که بدن تعداد زيادی س��لول ايمنی دارد، و همه آنها 
اطالعات خود را رد و بدل کرده و همکاری نزديک باهم دارند، سیستم 
ايمنی می توان��د بدن را از میکروب ها محافظت کند. گره های لنفی و 
طحال جايگاه ويژه ای را برای مالقات و تبادل اطالعات س��لول های 
ايمن��ی فراهم می کنند. همچنین گره های لنفی و طحال محلی برای 
تولید آنتی بادی و فعال شدن سلول های T کشنده به حساب می آيند.

آيا در گذش��ته هنگام س��رما خوردگ��ی گلودرد هم داش��ته ايد ويا 
برآمدگی کوچکی را روی گردن خود حس کرده ايد؟ اين برآمدگی ها 
گره های لنفی هستند و به اين علت متورم شده اند که درون 
آنها سلول های سیس��تم ايمنی شما با ويروس 
س��رماخوردگی مب��ارزه می کنند. واين 
جايی است درست نزديک بینی 
ودهان ک��ه محل ورود 

ويروسهاست.

گرچه بسیار بندرت اتفاق می افتد اما بعضی از افراد بدون طحال متولد می شوند. وقتی که 
اين افراد از راه دهان و بینی آلوده می شوند، می توانند پاسخ ايمنی مناسبی در مقابل میکروب 
ايج��اد کنن��د. اما اگر بريدگی رخ دهد و يا موردی که عفونت از راه خون وارد ش��ود، اين افراد 

نمی توانند پاسخ موثری را بوجود آورند. درنتیجه رنج بیشتر ی از اين نوع عفونت ها می برند.
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يادآور شديم که سلول های ايمنی از خون و رگ های لنفی برای کنترل بدن 
استفاده می کنند. اما چگونه اين سلول های ايمنی راه يابی خود به گره های لنفی 
را مديريت می کنند؟ و زمانی که عفونتی وجود دارد، چگونه محل دقیق تهاجم 

پاتوژن به بدن را پیدا می کنند؟

چگونه سلول های ايمنی مسير خود را می يابند
از آنجا که گره های لنفی مولکول هايی می سازند 
که هماننديک تابلوی عالمت روی آن نوشته شده 
است "اين يک گره لنفی است"، سلول های ايمنی 
مسیرخود را به اين گره ها پیدا می کنند. سلول های 
ايمن��ی که تمام بدن را کنت��رل می کنند، وقتی به 
اين عالمت ها می رس��ند، متوجه می شوند که کجا 

هستند و پاسخ آنها ورود به گره های لنفی است.

مولکول ها مجموعه ای از اتم ها هس��تند. اتم ه��ا کوچکترين بخش های   *
حاصل از تجزيه يک ماده هستند که هنوز به کمک آن ها می توان فهمید 

آن ماده چیست و ويژگی های فیزيکی و شیمیايی ماده را شناخت.

اتم ها

مولکول
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در حین يک عفونت س��لول های دندريتیک نه تنها به س��لول های T می گويند که چه 
میکروبی سبب بیماری شده است، بلکه مولکول های پیام رسانی را از خود آزاد می کنند که 
اطراف خود را نسبت به عفونت هوشیار می سازند. پاسخ سلول های ايمنی که از درون خون 
و رگ های لنفی نزديک محل عفونت می گذرند،  مهاجرت به محل عفونت و پرداختن به 
میکروب هاس��ت. اين مولکول های پیام رسان که در سطح سلول قرار 
دارند مولکول های چسبان نام دارند و با چسبیدن به سلول های 
ايمنی که نزديک می شوند، به آنها محل دقیق را می گويند.

ديگ��ر مولکول ه��ای پی��ام رس��ان ب��ه نام 
فراخوان های ش��یمیايی که به وس��یله سلول ها 
رها می ش��وند، می توانند مسافت های طوالنی را 
طی کنند تا سلول های ايمنی بیشتری را که در 
اين مس��یر می بینند به مح��ل دعوت کنند. اين 
روند کامال ش��بیه فروش��گاهی است که تالش 
می کند تا با نصب تابلوهای بزرگ )مولکول های 
چسبان( روی در و استخدام افرادی )فراخوان های 
ش��یمیايی( جلوی در ورودی م��ردم را به درون 

فروشگاه دعوت می کند.

خوش آمديد!

راه ای�ن از
واردشوید!!!

فراخوان های مولکول چسبان
شیمیايی

وارد شويد!

کموکاين ها گروه معروفی از فراخوان های شیمیايی هستند. •	
اف��رادی که توانايی تولی��د هیچ نوع مولکول چس��بانی را ندارند، نمی توانند  •	
پاس��خ ايمنی مناسبی ايجاد کنند، زيرا لنفوسیت های اين افراد در رسیدن به  

گره های لنفی دچار مشکل شده است. 

گره لنفی
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چگونه سلول های ايمنی به يكديگر كمک می كنند

در گره های لنفی و هر جای ديگری که س��لول های ايمنی با 
يکديگر برخ��ورد می کنند، مجموعه بزرگی از مولکول ها را برای 

تبادل اطالعات به کار می برند.

سايتوکاين ها مولکول هايی هستند که سلول های ايمنی 
معم��وال برای برق��راری ارتباط ب��ا يکديگراز آنها اس��تفاده 
می کنند. سايتو کاين ها درست همانند يک نامه اين امکان را 
به سلول های ايمنی می دهند تا اطالعات را با يکديگر مبادله 

کنند، حتی در شرايطی که دور از هم قرار گرفته باشند 

با اي��ن وج��ود همانند يک نام��ه واقعی 
نیازی نیست تا به سايتوکاين ها برای رسیدن 
به مقصد درس��ت آدرس داد. س��ايتوکاين ها 
اش��کال گوناگون متنوعی دارن��د و تنها آن 
دسته از سلول های ايمنی که دارای صندوق 
پستی با شکل مناسب هستند، می توانند آنها 
را دريافت کنند. )مانند يک میخ گرد که تنها 
در يک س��وراخ جای می گیرد(. اين صندوق 
پس��تی پذیرندهس�ایتوكاین نام دارد و با 

پذيرنده آنتی ژن فرق دارد.

سلول T ياور

B سلول

 سلول T کشنده
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بعضی از سايتوکاين ها دستورهايی را به سلول ها می دهند، مانند 
"بیدارباش" يا "تقس��یم ش��و". در حالیکه سايتوکاين های ديگر به 
س��لول ها می گويند آرام باش و اس��تراحت کن يا اينکه خودکشی 
ک��ن. وقتی س��لول ها پیامی را می خوانند که حال��ت امری دارد، پر 
جنب وجوش شده و با کار زياد پاسخ می دهند. با اين وجود با توجه 

به موقعیت، پاسخ برخی سلول ها مر گ در همان نقطه است.
فکر می کنم پیام 

رو گرفتند...

سلول های ايمنی با استفاده از سايتوکاين ها برای فرستادن پیام، توانسته اند 
ش��بکه اطالعاتی پیچیده ای را بوجود آورند. درست همانند مردمی که از تلفن 
همراه و يا رايانامه استفاده می کنند تا با افرادی که در دوردست هستند تماس 
فوری بگیرند؛ سلول های ايمنی ارتباط با يکديگر را از طريق شبکه سايتوکاينی 

ادامه می دهند تا ضمن کنترل همه بدن مراقبت از آن را نیز انجام دهند.

سالم! 
کسی اونجا 

هست؟
شبکه

بله،
من 

اينجام.

دانشمندان چندين سايتوکاين کامال متفاوت را کشف کرده اند. نوعی سايتوکاين به نام اينترفرون پس از کاربرد توسط پزشکان در درمان 
سرطان وهپاتیت C، به خوبی شناخته شده است. اينترفرون کمک می کند تا سلول های سیستم ايمنی بدن ما با يکديگر ارتباط برقرار کنند.
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چگونه سيستم ايمنی خود را تنظيم می كند

حمله آغاز شده توسط سلول های ايمنی برای رهايی بدن از میکروب ها، پاسخایمنی نامیده می شود.
ش��ايد تا به حال دريافته ايد که اگر سیس��تم ايمنی در زمانی که بدن نیاز دارد پاسخ را آغاز نکند، به دردسر 
می افتید. با اين حال خیلی بد خواهد شد اگر سیستم ايمنی به هر چیز کوچکی پاسخ دهد. آنچه شما نیاز داريد 
يک پاس��خ ايمنی اس��ت که در زمان نیاز و مناس��ب نیاز شما ايجاد ش��ود. تبی که در زمان سرماخوردگی دچار 
می شويد، ناشی از پاسخ ايمنی است. اما تصور کنید چه اتفاقی برای شما رخ خواهد داد اگر تب پس از شکست 

خوردن ويروس ادامه يابد.
 سیس��تم ايمنی به روش های گوناگونی به پاس��خ شديد آغاز ش��ده پايان می دهد. سیستم ايمنی مولکول ها
 و س��لول هايی دارد که نقش س��رکوب پاس��خ ايمنی را دارند. س��لولی که برای اين وظیفه ويژگی يافته اس��ت

سلولTتنظیمی است.

سلولT تنظیمی

ایست

36



009_039q6.qxd  07.07.2009  11:57 Uhr  Seite 36

009_039q6.qxd  07.07.2009  11:57 Uhr  Seite 37

سیستم ايمنی نه تنها توانايی توقف يک پاسخ درحال اجرا را دارد، بلکه می تواند از آغاز يک پاسخ غیر 
ضروری نیز جلوگیری کند. پذيرنده های آنتی ژنی سطح لنفوسیت ها بسیار حساس اند و می توانند پیام های 
بسیار ضعیف را تشخیص دهند. با اين وجود وقتی که سلول ها پیام ضعیفی دريافت می کنند، پاسخ آنها فقط 
انتظار و آماده باش است. تنها زمانی که پیامی قوی ناشی از يک عفونت به لنفوسیت ها برسد، آنها کار خود 

را آغاز می کنند.
سیستم ايمنی، سیستم دفاعی فوق العاده مطمئنی را برای بدن فراهم می کند. اين سیستم سلول های 
تخصص يافته را به کار می گیرد، مجهز است به يک سیستم ارتباطی پیچیده و مسلح است به سالحی 
مانند آنتی بادی. همچنین شما می دانید که سیستم ايمنی همه ابزار های مراقبت از میزبان را نیز دارد و 
اين اطمینان را فراهم می کند که نه تنها هیچ جنگ غیر ضروری آغاز نمی ش��ود بلکه بدن نیز با کنترل 

نیروی بیش از حد الزم به خود صدمه وارد نمی کند.
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چرا سيستم ايمنی به بدن يا غذا 
حمله نمی كند

روزان��ه مجموعه ای از مواد غیر از میکروب ها وارد بدن می ش��وند. بدن ش��ما، 
ممکن اس��ت غذايی که می خوريد يا میلیون ها میکروبی که درون روده شما جای 
دارند، مهاجم فرض کند. اما سیس��تم ايمن��ی خود را برای حمله به هر آنچه که با 

آن برخورد می کند، به زحمت نمی اندازد.
سیس��تم ايمن��ی نه تنها حمله ای را علیه بدن انج��ام نمی دهد، بلکه بدن - که 
معموال به آن خود گفته می ش��ود -  وچیزهايی ش��بیه ب��دن را که برای آن مضر 
نیستند ) مثل غذا( می پذيرد. اين توانايی سیستم ايمنی را تحملخودمی گويند. 

خروج

تیک 

تیک اين ُمرد...

تیموس

آره فکر می کنم اينها 
بررسی  که  منتظرند 

شوند. 

ب��ه اين صف 
نگاه کن!

T سلول 
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بنابراين، اجازه دهید ابتدا ببینیم چرا بدن به خود حمله نمی کند.

به ياد آوريد که گفتیم س��لول های B و س��لول های T بیش از 10 بیلیون 
پذيرن��ده آنتی ژن��ی گوناگون دارند. ب��ا چنین تعداد زيادی تنه��ا يک پذيرنده 
آنتی ژنی ممکن اس��ت وجود داشته باش��د که ويژه يکی از آنتی ژن های خود 
بدن باش��د. اگر لنفوس��یتی با چنین پذيرنده آنتی ژنی وارد جريان خون شود، 

می تواند حمله به بدن را شروع کند و فاجعه به بار آورد.

برای جلوگیری از چنین رخدادی، لنفوسیت ها قبل از اينکه وارد جريان خون شوند، 
بررسی می شوند، تا معلوم شود آيا چنین پذيرنده ای دارند يا خیر. برای سلول B اين 
بررسی در مغز استخوان انجام می شود. در مورد سلول های T محل بررسی تیموس 
است. سلول هايی که پذيرنده آنتی ژنی خطرناك دارند در همان محل از بین می روند.

اما اگر بعضی از اين لنفوس��یت های خطرناك شناس��ايی نشوند و وارد بدن 
ش��وند، گم نخواهند ش��د، مکانیس��م هايی که پیش��تر گفتیم  - يکی از آنها 

جلوگیری از پاسخ های غیر ضروری بود - مراقب اين سلول ها خواهند بود.

در م��ورد غذايی که می خوريد وهمه میکروب ه��ای مفیدی که در معده و 
روده های شما وجود دارند، سیستم ايمنی مکانیسم هايی دارد که اجازه تحمل 

اين مواد را می دهد.

خوش آمديد!

او، اين 
ُمرده...
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بخش 2

همه چيز درباره بيماری ها
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1. نبرد با بيماری های عفونی

همه چيز درباره پاتوژن ها

بیماری های عفونی توس��ط میکروارگانیس��م هايی )موجودات زنده ريزی( بوجود می آيند که ديده نمی ش��وند. اين 
موجودات ريز وارد بدن ش��ده، در آنجا زياد می ش��وند. تاريخچه ايمنی شناسی که با کشف واکسن  توسط جنر در قرن 
هیجدهم شروع شد، تاريخچه مبارزه با بیماری های عفونی نیز به حساب می آيد. بايد شکرگزار بود که با کاربرد گسترده 
و جهانی واکسن کشف شده توسط جنر، بیماری آبله ريشه کن شد. و از آن پس واکسن های بسیار خوب مؤثری کشف 

شدند و در نتیجه کاربرد آنها، همینک ما در برابر گروه بزرگی از بیماری های عفونی ايمن هستیم.
میکرو ارگانیسم هايی را که سبب ايجاد بیماری های عفونی می شوند، پاتوژن می نامند و يا با يک نام کاربردی تر 
میکروب می گويند. پاتوژن ها عبارتند از باکتری ها و ويروس ها. باکتری موجودی اس��ت تک س��لولی و اندازه ای 

حدود چند میکرون دارد. ) 1 میکرون           يک میلیمتر است(.

پس يک ويروس                                        
يک باکتری است.

خیل��ی 
کوچیکه

ويروس

سلول  باکتری

	•آبله نوعی بیماری عفونی ناشی از ويروس آبله است. اگر دچار اين بیماری شويد، تبی 40 درجه خواهید داشت و 
دانه و تاول تمام سطح بدن را می پوشاند. افراد زيادی در اثر اين بیماری تلف شدند اما از سال 1977 با کشف  

واکسن جنر، يک نفر هم دچار بیماری نشده است.
 	•ويروس واژه التین سم است. بقراط در يونان باستان واژه ويروس را برای سمی به کار برد که سبب ناخوشی می شود.

mm mm mm

1
1000

1
1000
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چگونه باکتری ها با حمله به بدن، موجب بیماری می شوند؟

باکتری ها سم هايی تولید می کنند که سلول ها را نابود و يا لیز می کنند. همچنین در ديواره سلولی باکتری ها 
سم هايی وجود دارد که سبب تب، اسهال و يا کاهش فشار خون می شوند. عالوه بر سم ها، باکتری ها مجموعه 

سالح های کاملی دارند که می توانند به بدن شما آسیب برسانند.

ويروس ها 100 تا 1000 بار کوچکتر از باکتری ها هستند و می توانند به گروه زيادی از سلول ها حمله کنند. 
آن وقت خیلی زود درون س��لول شروع به زياد ش��دن می کنند.  عفونت ويروسی يا سبب تغییر کارکرد طبیعی 
سلول و در نتیجه مرگ سلول می شود ويا سبب تقسیم غیر قابل کنترل سلول می گردد تا تبديل به يک سلول 
سرطانی شود. بعضی از ويروس ها به دنبال عفونت در بدن به آهستگی تقسیم می شوند و ايجاد يک عفونت 

پایدار می کنند. در حالیکه گروهی متوقف شده و حالتی به نام عفونتنهفته را ايجاد می کنند.

سلول مرده درون بدن
سرطان

مخاط

سم ها

ويروس    باکتری

بیرون بدن
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انواع بيماری های عفونی كدامند؟

سیاه زخم

گوسفند 

کک

طاعون

موش ها 

هاری

سگ ها
وحشتناکه...
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درسراس��ر دنی��ا بیماری های زي��ادی وجود دارند ک��ه هنوز کنترل 
آنها مش��کل اس��ت. دراين بین دو گ��روه مورد توجه وي��ژه قرار دارند 
بیماریهایمش�ترکانس�انوحیوانکه توسط پاتوژن هايی که 
حیوان وانس��ان هر دو را آلوده می کنند، ايجاد می شوند و بیماریهای

نوظهور که برای اولین بار در دهة هفتاد میالدی گزارش شدند.

برخی از بیماری ها توس��ط باکتری  ها ايجاد می ش��وند مانند بیماری های 
مشترك انسان و حیوان مثل سیاه زخم )آنتراکس( قابل انتقال از بز و گوسفند، 
طاعون که توس��ط کک روی بدن موش صحرايی به انسان سرايت می کند. 
همچنین سل ناشی از تنفس هوای اطراف بیماری که سرفه می کند و حصبه 
ناشی از غذای آلوده. همین طور می توان بیماری هايی را نام برد که به وسیله 
ويروس ها به وجود می آيند، مانند انفلوانزايی که در زمستان شايع است،  هاری 
که به دنبال گاز گرفتگی يک حیوان آلوده به وجود می آيد و ماالريا ناش��ی از 
نیش پش��ه. گروهی از بیماری های مشترك انسان و حیوان توسط انگل ها به 

وجود می آيند.

 بیماری های نوظهور مثل س��ارس )س��ندرم حادتنفس��ی کشنده( که 
به وس��یله نوعی کورونا ويروس جديد ايجاد می ش��ود، ابوال نوعی تب با 
خونريزی )he-mo-ra-jic( است که سبب خونريزی روده ها و مرگ 50 تا 
%90 افراد مبتال می شود، ايدز که بیش از هر بیماری عفونی ديگری مردم 
را می کش��د و انفلوانزای پرن��دگان )آوين( که می تواند به يک همه گیری 
جهانی تبديل ش��ود، و انفلوانزای اسپانیايی که افراد بسیاری را در سراسر 

دنیا گرفتار می کند.

پشه

ماالريا

غذای آلوده
سالمونال )حصبه(

ويروس انفلوانزاانفلوانزا
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 HIV اگر ب��ه وي��روس
آلوده شده باشید …  T سلول

ایدز؟ايدزچيست؟

ويروس کمبود ايمنی انسان) HIV( ويروسی است که سلول های T ياور را آلوده کرده و آنها را نابود می کند. 
با س��لول های T کمتر، سیستم ايمنی شما ضعیف می شود و توسط میکروب هايی بیمار می شويد که نمی توانند 

افراد سالم را بیمار کنند.
زمانی که اين پديده رخ می دهد فرد بیماری ايدز (AIDS) يا س��ندرم کمبود ايمنی اکتس��ابی دارد. خون و 
مايعات بدن اين فرد دارای ويروس HIV است و مادر آلوده می تواند حین تولد، بیماری را به فرزند خود منتقل 

کند و زن و مرد هر دو در صورت نزديکی می توانند بیماری را سرايت دهند.
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دانش��مندان بر اين باورند که صدها سال پیش HIV از ويروس کمبود ايمنی 
شامپانزه طی جهش به گونه ای تکامل يافته است که توانايی آلوده ساختن انسان 
را پیدا کرده اس��ت. در اواخر سال ۲007 تعداد افراد آلوده به HIV در سراسر دنیا 
نزديک به 30 میلیون نفر رسید.60 درصد اين افراد آلوده در جنوب صحرای افريقا 

زندگی می کنند.

ايدز پیشرفت می کند

سلول مرده

HIV ويروس

شما با انواع پاتوژن ها آلوده شده ايد

آيا امکان بهبود فرد مبتال به ايدز وجود دارد؟ متاسفانه هنوز هیچ درمانی وجود نداردکه 
بتواند بیمار را کامال نجات دهد. در حال حاضر افراد با ترکیبی ش��امل س��ه يا چهار دارو 
درمان می شوند. اين درمان تعداد ويروس بدن فرد را به شدت کاهش می دهد و تا اندازه 
قابل توجهی موجب کاهش میزان مرگ ناش��ی از ايدز شده است. اما هنوز، افراد آلوده به 

ايدز در کشورهای در حال توسعه توانايی پرداخت هزينه اين داروها را ندارند.
47
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آيا می توانيد از ابتال به انفلوانزای 
پرندگان جلوگيری كنيد؟ 

انفلوانزای آوين يا انفلوانزای پرندگان بیماری است که به وسیله ويروس انفلوانزای آوين A ايجاد 
می شود. در گذشته اين ويروس تنها از پرنده ای به پرنده ديگر منتقل می شد، اما در سال 1997 اولین 
مورد انتقال بیماری از پرنده به انس��ان گزارش ش��د. اين بیماری ناشی از ويروس گونه HSN1 بود. 
تا سال ۲007 در سراسر دنیا بیش از 300 نفر به ويروس آلوده شده و دو سوم آنها مردند. مسئوالن 
بهداشت عمومی  نگران اين احتمال بودند که ويروس دوباره جهش يافته و بتواند از انسانی به انسان 

ديگر انتقال يابد. اگر اين اتفاق رخ دهد، ممکن است ويروس پاندمی  ايجاد کند )جهانگیر شود(.

انفلوانزای پرندگان فاجعه می آفريند زيرا که می تواند س��بب مرگ تعداد زيادی از 
جوانان شود، افراد سالمی که سیستم ايمنی آنها به درستی کار می کند. ما هنوز علت 
اي��ن روند را نیافته ايم، اما می دانیم هرگاه فردی، زن يا مرد دچار انفلوانزای پرندگان 
می شود، بدن مقدار انبوهی سايتوکاين می سازد و سلول های ايمنی حمله ور می شوند.

ويروس 
انفلوانزا

وای، نه!
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پس چگونه می توان از ابتال به انفلوانزای پرندگان جلوگیری کرد؟
 در حال حاضر دانش��مندان باور دارند که بهترين ابزار برای جلوگیری از انفلوانزای پرندگان کشف 
يک واکسن است. روشن است که در واکسن نبايد ويروس انفلوانزای آوين به صورت زنده و به همان 
شکل که هست، وجود داشته باشد . بنابراين اکنون دانشمندان روی پروژه هايی کار می کنند که در آن 
بخش��ی از ويروس انفلوانزا برای ساخت واکسن به کار می رود. با اين روش ويروس به سیستم ايمنی 
شما معرفی می شود، بدون آنکه خطر ابتال به بیماری وجود داشته باشد. البته بايد درابتدا واکسن ازنظر 

سالمت وکارآيی آزموده شود.

سايتوکاين )نامه(

سلولT ياور

ماکروفاژ

B سلول

سلول دندريتیک
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واكسن تا چه اندازه كارآمد است؟

در بخش آغازين کتاب ديديم که واکسن ها برای ايمن سازی بدن در برابر تعداد بسیار زيادی از عفونت ها با 
موفقیت به کار برده می ش��وند. در حال حاضر هنوز همان نوع واکسنی که جنر معرفی کرد، کار آمدترين روش 
برای کنترل بیماری های عفونی به ش��مار می رود. اما دانش��مندان درحال پیشرفت در ساخت و تکامل نوعی از 

واکسن ها هستند که توانايی جلوگیری از بیماری های عفونی را داشته باشند وحتی آنها را درمان کنند.

چگونه می توانیم واکسن هايی با کارآيی بیشتر بسازيم؟

بیشتر باکتری ها و ويروس هايی که سبب بیماری های 
 ) mew- co-sal( عفونی می شوند از راه غشا های مخاطی
وارد بدن شده و سپس در تمام بدن منتشر می شوند. غشاء 
مخاطی اليه نازکی از سلول ها است که سطح درونی تمام 
حفراتی از بدن راکه با بیرون در تماسند، می پوشاند. غشاء 
مخاط��ی درون دهان، حفره بینی، مری، ش��ش ها، معده، 
روده و مقعد را می پوش��اند. اگر يک پاسخ ايمنی خوب و 
قوی در سطح غش��اء مخاطی شما برانگیخته شود، مانع 

ورود میکروب به بدن خواهد شد.

واکس��ن هايی که در حال حاضر به کار می روند 
تنها در حالتی به پاس��خ ايمنی کمک می کنند که 
پاتوژن وارد بدن ش��ود، اين واکس��ن ها نمی توانند 
مانن��د ي��ک س��د در غش��اء مخاطی مان��ع ورود 

میکروب ها شوند.

غشای مخاطی
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واکسن های جديد چگونه اند؟

اکن��ون دانش��مندان در تالش جهت 
ارائه واکس��ن هايی هستند که بتوانید آنها 
را بخوريد، بنوش��ید و يا استنش��اق کنید. 
واکسینه شدن به اين روش ترس کمتری 
از س��وزن زدن دارد و می توان��د پاس��خ 
ايمن��ی مخاطی را به وج��ود آورد. نتايج 
امیدوارکننده بوده اس��ت. اينک واکس��ن 
انفلوانزای استنشاقی در اياالت متحده در 
دسترس اس��ت و بسیاری از واکسن های 

مخاطی در حال پیشرفت هستند.

نوشیدن

نفس کشیدنخوردن

ويروس
سلول مخاطیواکسن

 سلول 
سلول Tدندريتیک

B سلول

آنتی بادی
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2.  بيماری های خود ايمنی

 بيماری خود ايمنی چيست؟

می دانیم که س��لول های ايمنی ارتش قابل اعتمادی هس��تند که همیش��ه 
آمادگی دفاع از بدن را در برابر میکروب های مهاجم دارند. 

پیش از آنکه س��لول ها آماده کار ش��وند درمحل س��اخت آنها يعنی مغز استخوان 
وتیموس،  بررسی می شوند. اگر سلول های ايمنی دوستان حقیقی ما هستند، الزم است 
که بدن )خود( را از مهاجم های احتمالی تشخیص دهند. سلول ايمنی که به بدن حمله 

کندخطرناك است و بايد نابود شود. گرچه گاهی اين سلول های بد زنده می مانند.

مغزاستخوانوتیموسایستگاههایکنترلهستند

پذيرنده 
ناسازگار

عبور عالیه!
با اينکه به

 ظاهر دشمنه 
اما بمون 

لنفوسیتآسیب نمی رسونه
زنده می ماندسلول خودی 

وای نه !
بايد اونو
بکشیم

پذيرنده
سازگار

شکست

سلول خودی
می میرد

اگر سلول ها رو گول 
بزنند، زنده می مانند
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اما هنوز ب��ه علت وجود مکانیس��م های تحمل 
خود در سیس��تم ايمنی که درب��اره آن در بخش 1 
صحبت کرديم، چیزی از دس��ت نرفته اس��ت. اين 
گارد مطمئن مانع حمله سلول های ايمنی به بدن و 
نیز به چیزهای بی ضرر مثل غذا می ش��ود. به طور 
معمول اين مکانیسم ها مراقب هر سلول بد فراری 

هستند و ما را ايمن نگه می دارند.
با اين وجود ، اگر اين توانايی تحمل خود شکسته 
شود، سیستم ايمنی سلول های خودی را دشمن در 
نظر گرفته و به اش��تباه به  بدن حمله می کند. اين 
حالت خود ايمن��ی يا بیماریخودایمنینامیده 
می ش��ود. علت دقیق اين پديده به درس��تی آشکار 

نشده است.

ببین!
اونا به سلول های

خود بدن
حمله می کنند.

وای نه!
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انواع بيماری های خود ايمنی كدامند ؟

بیماری ه��ای خود ايمنی زيادی وجود دارند که می توانند قس��مت های گوناگون 
بدن را گرفتار کنند. بیايید به تعدادی از آنها بپردازيم.

س��لول های بدن دارای ساختاری به نام هس��ته هستند که تمام ژن های شما در 
 )SLE( آن جمع شده اند. اگر دچار نوعی بیماری به نام لوپوس اريتماتوز سیستمیک
ش��ويد، سلول های ايمنی شما آنتی بادی هايی می سازند که به هسته حمله می کنند 
و اين س��بب التهاب در سراسر بدن می شود، نوعی بیماری خود ايمنی به مفصل ها 
آس��یب می رس��اند مثل آرتريت روماتوئی��د، يا مغز و نخاع را گرفتار می ش��ود مانند 

مولتیپل اسکلروزيس.

عالئ��م هر بیماری خود ايمنی و چگونگی پیش��رفت آن از ف��ردی به فرد ديگر 
متفاوت اس��ت. هنوز به طور آش��کار مشخص نشده است که چرا بدن حمله به خود 

را آغاز می کند.

تخريب سیستم اعصاب مرکزی
)مولتیپل اسکلروزيس(

آسیب چشمی
 آسیب مفصلی

تخريب)آرتريت روماتوئید(
آسیب ماهیچه ایرگ های خونی

رگ های خونی
پوست

ماهیچه

ضعف ماهیچه ای
تاول در سطح پوست

آسیب کبدی

تخريب جزاير
 پانکراس

)Ιديابت نوع(

نارسايی
 کلیوی
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نگاه کن اين همه
بیماری  وجود داره... 

تخريب
چندين اندام

تخريب غدد 
تولید کننده رطوبت

غده 
پاراتیروئید

غدد اشکی

غده 
بزاقی آسیب 

تیروئید

تیروئید 

شش ها

طحال

قلب

کبد

کلیه

در حال حاضر در صورت بروز بیماری 
خود ايمن��ی، درمان ب��ا داروهايی انجام 
می شود که ضمن سرکوب سیستم ايمنی 
ب��دن، به کارکرد مفاصل و اندام هايی که 

دچار ضعف شده اند، کمک می کنند.

با اين وجود در برخی از افراد اين نوع درمان کارساز نیست 
و يا عوارض جانبی دارو مثل ضعف سیستم ايمنی، خطر ابتال 
به عفونت را در آنها افزايش می دهد. روش��ن است که توسعه 

روش های درمانی جديد اهمیت دارد.
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آرتريت روماتوئيد و درمان آن
آرتريت روماتوئید بیماری خودايمنی است که سبب دردناك شدن مفاصل

بدن می شود و اگر درمان نشود به تخريب آنها می انجامد. اگر مفصلی گرفتار شود، سلول های ايمنی 
" در اطراف آن جمع ش��ده و جريانی از س��ايتوکاين ها تولید می شود که دستور آن ها اين است 
“التهاب ايجاد کنید”. مفصل متورم، قرمز، آزرده و دردناك می شود، اما اين حالت زمانی بايد 
رخ دهد که پاسخ ايمنی به يک عفونت الزم است. با اين حال اگر اين حمله در برابر مفصل 

خودی هدايت شود، شرايط بسیار حاد می شود.

س��ینوويوم (si-no-vi-um) غش��ايی اس��ت که از مفاص��ل حفاظت می کند. اگر س��لول ها پیام 
سايتوکاينی با دستور ايجاد التهاب دريافت کنند، کارکرد آنها به گونه ای تغییر می کند که نسخه های 
جديدی از خود می سازند . هم زمان با زياد شدن سلول ها، سینوويوم رشد می کند و به جای محافظت 
از مفصل، شروع به تخريب استخوان و غضروف می کند و در نهايت موجب آسیب مفصل می شود.

مفصل

استخوان

غضروف

چی شده؟
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ب��ر اس��اس درك مکانیس��م ايج��اد آرتريت، 
دانشمندان درمان جديدی را ارائه کرده اند به نام 
درمانضدس�ایتوكاین. اين درمان مانع اثر 

سايتوکاين های ايجاد کننده التهاب می شود.

در حقیقت در حال حاضر، درمان ضدسايتوکاين 
به کار می رود و ثابت ش��ده است که کار آمدتر 
از هر روش درمانی ديگری اس��ت که تا به حال 

به کار رفته است.

التهاب ايجاد می کند

الزمه که تعدادمون
بیشتر بشه! 

آه، خوب کار
می کنه؟

درمان ضدسايتوکاين
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3. آلرژی ها واكنش های ايمنی هستند

آلرژی چيست؟

آيا با آغاز بهار عطس��ه های پی در پی شما هم شروع می شود؟ و دچار خارش 
چشم می شويد؟ هنگامیکه تخم مرغ می خوريد کهیر می زنید؟

زمان��ی ک��ه به پیاده روی می روي��د، آيا به محض لمس علف ه��ا يا درختان، 
دستانتان دچار خارش می شود؟ در بیشتر موارد، اين واکنش ها پاسخ های ايمنی 

هستند و بهتر است با واژه آلرژی نام برده شوند.

چی��ز هايی مثل گرده گیاهان، مايت گرد وخاك وغذا که س��بب آلرژی می 
ش��وند، آلرژن نام دارند و زمانی که سلول های ايمنی شما حمله علیه چیزهايی 
که بطور معمول مضر نیستند را آغاز می کند، شما به نوعی آلرژی دچار شده ايد.

بیش��ترآلرژی ها به وسیله گروهی از س��لول های ايمنی به نام سلول های 
ماست )ماست سل ها( ايجاد می ش��وند. ماست سل ها دارای موادی شیمیايی 
هستند که موجب عطسه و التهاب می شوند. افراد مبتال به آلرژی نوعی آنتی 
بادی به نام IgE (I-G-E) دارند که به س��طح ماس��ت سل های آنها چسبیده 
است. زمانیکه IgE با يک آلرژن برخورد می کند، ماست سل تصور می کند که 
با يک بیگانه مواجه ش��ده اس��ت و محتويات شیمیايی خود را بیرون می ريزد. 

التهاب ناشی از اين واکنش سبب قرمزی و خارش پوست شما می شود.

ديگر س��لول های ايمنی به س��رعت به محل می آيند و چون آنها برای 
مبارزه با میکروب ها مسلح هستند به بدن شما آسیب می رسانند.

اين آن چیزی است که آلرژی نامیده می شود.

هم  گربه ها  وای! 
می توانند آلرژی زا 

باشند...

درسته! 

مايت ها

آلرژن ها

خارش دار

 حتی گربه ها 
آلرژی زا هستند؟

58



040_072q6.qxd  07.07.2009  12:03 Uhr  Seite 58040_072q6.qxd  07.07.2009  12:03 Uhr  Seite 59

گرده گیاه
ماست سل ها

باور کردنی
 نیست!

مواد شیمیايی

ماست سل

IgE
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حتی اين چيزها

مردم به چه چیز هايی آلرژی دارند؟ 

احتماال تب يونجه شايع ترين آلرژی است که به وسیله گرده درختان خاصی مثل درخت غان ايجاد می شود. 
ديگر آلرژی های ش��ايع عبارتند از اگزما،که سبب قرمزی و خارش پوست می شود؛ آسم، که موجب سرفه مدام 

می شود و آلرژی های غذايی.

افراد ممکن اس��ت به چیزهايی مثل موی حیوانات، مايت گردوغبار، نیش حش��رات ي��ا فلزات به کار رفته در 
جواهرات آلرژی داشته باشند. حتی لنزهای تماسی يا داروهايی مثل پنی سیلین نیز می توانند موجب آلرژی شوند.

صدف                                              ماهی
گرده گیاه

دانه ها

بادام زمینی                               تخم مرغ                                               مايت ها
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می توانند سبب آلرژی شوند

الزم اس��ت که به چیزهايی مثل آجیل، نیش زنبور وپنی س��یلین توجه خاص داشته باشید. زيرا اين مواد می 
توانند سبب واکنش آلرژی شديدی شوند که تمام بدن را در بر می گیرد. بهترين راه پیشگیری از بروز اين گونه 

واکنش های آلرژی، جلوگیری از ورود اين آلرژن ها به بدن است.

ب��ه محض ورود آلرژن ب��ه بدن احتمال بروز آلرژی وجود دارد )واکنش ف��وری( و يا آنکه ديرتر و به آرامی 
بوجود آيد )واکنش تاخیری( .

در ارتباط با هر نوع واکنش با توجه به مکانیسم کاربردی سلول ايمنی متفاوتی نقش اصلی را در پاسخ ايفا 
می کند. درك بیشتر چگونگی تفاوت اين مکانیسم ها جهت پیشرفت درمان آلرژی ضروری است.

فلزات
موی حیوانات

زنبور عسل

                                     غان
لنز تماسی

پنی سیلین
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چگونه آسم ايجاد می شود

بیايید به آس��م که نوعی آلرژی ش��ايع در بچه ها است، نگاهی 
دقیق تر داشته باشیم.

آس��م علل متعددی دارد، اما ش��ايع ترين علت آن واکنش در برابر 
مايت موجود در گرد وغبار است. ما شک داريم که شما تا به حال يک 
مايت ديده باشید، اما اگر از میکروسکوپ استفاده کنید و نگاه دقیقی 
به مالفه يا فرش خانه ... يا سطل آشغال داشته باشید، هزاران مايت 
را خواهید يافت! درس��ت است آلرژن ها همه جا در نزديکی شما وجود 

دارند.

حال اگر نس��بت به تنفس هوايی که مايت دارد آلرژی داش��ته 
باش��ید، به محض اينکه هوای تازه ع��اری از مايت را تنفس کنید 
هم��ه چیز خوب خواهد بود. اما اگرتنف��س در هوای پر از مايت را 

ادامه دهید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

خوب، مسیر تنفس��ی شما به دلیل حضور سلول های ايمنی که 
الته��اب ايجاد می کنند همچنان تحريک ش��ده باقی می ماند. چه 
اتفاق��ی رخ خواهد داد اگر تنفس در ه��وای مملو از مايت را ادامه 

دهید؟
 واژه تکنیک��ی ب��رای اي��ن نوع تغیی��ر، ش��کل گیری دوباره 
(remodeling) اس��ت. وقتی مس��یر هوايی تغییر شکل يافت به 
س��ختی به حالت طبیعی خود برمی گردد. به همین دلیل درمان 

بس��یار بس��یار مش��کل خواهد بود.

خس خس

مقطع عرضی 
يک نايژه يا يک

مسیر هوايی
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به همین دلی��ل جلوگیری از بروز اين تغییر ش��کل 
ضروری ب��ه نظر می رس��د. داروهای بس��یار خوبی به 
نام اس��تروئیدها برای درم��ان آلرژی ها وجود دارند. اگر 
نسبت به مايت گردوغبار حس��اس باشید، احتمال دارد 
که پزشک شما را با اين داروها درمان کند. به طور هم 
زمان ممکن اس��ت خانم يا آقای دکتر به شما سفارش 
کن��د که فرش يا مالفه آلرژی زا را دور بريزيد و به اين 

ترتیب امکان مواجهه با مايت ها را کاهش دهید.

سبد گربه

صبر کن....

می خوام اين پتوی 
بدبوی ماهی شکل

 روتمیز کنم!

آلرژن

چگونه مجرای تنفسی شما تغییر شکل می يابد 
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آيا تب يونجه درمان 
دارد؟ 

در دنیای ايمنی شناسی، بسیاری از پژوهشگران 
به دنبال راهی برای کمک به افرادی هس��تند که از 

تب يونجه رنج می برند.

تا به امروز داروهای کاربردی در درمان تب يونجه 
با جلوگیری از آزاد شدن مواد شیمیايی ماست سل ها 
ب��ه از بین بردن عالئم بیماری توجه داش��ته اند. اما 
بیايی��د لحظه اي به اين موض��وع فکر کنیم. با تغییر 
فصل، گرده گیاهان موجود در هوا نیز تغییر مي کنند. 
و به ط��ور معمول افرادي که به ن��وع خاصي گرده 
گیاه حساس��یت دارند با گذشت زمان نسبت به ديگر 
گرده گیاهان نیز آلر ژي پیدا مي کنند. بنابراين درمان 
عالمتي تب يونجه به تنهايي، فقط به معني اس��ت 

که تنها نیمي از سال دارو استفاده نشود.

آيا مي توان کار ديگري انجام داد؟

در بهار گل ها می ش��کفند و روح ش��ما اوج می گیرد و می��ل داريد که برای 
گ��ردش به اطراف برويد. اما همین که پا به بیرون می گذاريد، نمی توانید جلوی 

عطسه خود را بگیريد و آب ريزش بدون وقفه بینی شروع می شود. 

لذت نمی بريد، درس��ت است؟ حتما، بايد برای آلرژی های ناشی از 
گرده گیاهان راهی باشد.

B سلول

سلول دندريتیک
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شما آموختید که آلرژي ها در حقیقت پاسخ هاي ايمني هستند. 
و از بخ��ش آغازي��ن کتاب نیز آموختید که سیس��تم ايمني داراي 
س��لول هايي است که با سرکوب میزان يک پاسخ و يا پايان دادن 
کامل آن، به عنوان مهار کننده کار مي کنند. دانشمندان امیدوارند 
با استفاده از درك چگونگی توانايی سیستم ايمنی در کنترل خود، 
واکسن ها و داروهای هوشمند جديدی بسازند که جايگزين عالمت 
درمانی در تب يونجه شود تا واکنش بدن در برابر آلرژي هايي مثل 

گرده گیاه را در همان نقطه اول متوقف کنند.
سلول T ياور

واکسن

سلول T تنظیمی
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4. آيا ايمنی شناسی می تواند به درمان سرطان كمک كند؟

سرطان چيست؟

در حالت طبیعی هر سلول در تمام مراحل استراحت، تقسیم، کار و 
يا مرگ با همسايگان خود در ارتباط است و به اين صورت مجموعه 

سلول ها، بافت سالم را به وجود می آورند.

با اين وجود گاهی، ژن يک س��لول آس��یب می بیند و ديگر نمی تواند 
پروتئین ه��ای طبیعی بس��ازد، در نتیجه س��لول نمی تواند به درس��تی با 
همس��ايگان خود ارتباط برقرار کند. اگر اين سلول شروع به تقسیم کند، 
موجب می شود آن قسمت از بافت به گونه ای رشد کند که ما آن را تومور 
می نامیم. در اين مرحله تومور خوش خیم است و شما صدمه ای نمی بینید.

ب��ا اين حال س��لول های آس��یب دي��ده موذيانه کار 
می کنن��د.  س��لول ه��ای موذی ن��ه تنه��ا در جايی که 
هس��تند تومور ايجاد می کنند، بلکه به بافت های اطراف 
هجوم می برند يا از مايعات بدن برای مهاجرت به ديگر 
بخش های بدن استفاده می کنند تا در آن جا زياد شوند، 
و تومور جديد ايجاد کنند )متاستاز(. اين تومور ها سرطان 
نامیده می شوند و سلول های بوجود آورنده آنها خطرناك 

هستند زيرا زندگی را از شما می ربايند.

بافت سالم

تومور خوش خیم

سرطان
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امکان بروز س��رطان در ه��ر بافتی وجود 
دارد. ش��ايع ترين س��رطان در سراس��ر دنیا 
سرطان ريه اس��ت و بعد از آن سرطان های 

معده، روده بزرگ و سینه شايع اند.

 تمام مردم دنیا امیدوارندکه روزی دانشمندان 
بتوانند درمان سرطان را کشف کنند.

چند نوع سرطان وجود دارد؟
بدن را می توان به دو بخش تقس��یم کرد، 
بخش��ی که س�طح بدن اس��ت و بخشی که 
محتوای آن است. اگر چه اندام های گوارشی 
مانن��د معده و روده درون بدن قرار دارند با اين 
حال آنها به عنوان س��طح مورد توجه هستند. 
سرطان هايی که در چنین بافت های "سطحی" 
ايجاد می ش��وند کارس��ینوما ن��ام دارند. ديگر 
سرطان ها با توجه به مکانی که ايجاد می شوند، 
نام های متفاوت��ی دارند. برای مثال س��رطان 
اس��تخوان ها و ماهیچه ها س��ارکوما نام دارد و 

سرطان لنفوسیت ها لنفوما نامیده می شود.

تمام اين س��رطان ها ب��ه بافت ها هجوم 
می برن��د و ب��ه همین روش در بدن منتش��ر 
مي ش��وند ام��ا س��رطان هايي ک��ه در بافت 
سطحي )کارس��ینوما( شکل مي گیرند شیوع 
بیش��تري دارند و اغلب در افراد پیر به وجود 

مي آيند. 

4. سرطان
    کبد

1. سرطان ريه

۲. سرطان معده

3. سرطان
   روده بزرگ

5. سرطان پانکراس

سطح

درون

67



040_072q6.qxd  07.07.2009  12:03 Uhr  Seite 68

واكنش سيستم ايمني در برابر 
سرطان چيست

مي دانیم که بدن ما سیستم ايمني را براي شناسايي بیگانه و حذف 
آن به کار مي برد. اما همان طور که آموختیم، سرطان ها بخش هايي از 

بدن هستند. پس سیستم ايمني چگونه با آنها مبارزه مي کند.

اگر سرطاني ايجاد شود، تا زماني که سرطان کوچک باشد سیستم 
ايمني مي تواند آن را از بین ببرد. سیس��تم ايمنی اين کار را به وسیله 

مراقبتایمني انجام مي دهد.

بیايید نگاهي به چگونگي کارکرد سیستم ايمني داشته باشیم و ببینیم 
چرا اين سیستم توانايي مراقبت کامل از افراد گرفتار سرطان را ندارد.

همان گونه که کمي پیشتر گفتیم سلول هاي 
س��رطاني بخش��ي از بدن هس��تند اما رفتاري 
متفاوت نسبت به ديگر سلول ها دارند. سلول هاي 
س��رطاني به طور معم��ول پروتئین هايي تولید 
مي کنند که يا ناقص هس��تند و يا بوسیله ديگر 

سلول ها تولید نمي شوند.

اين پروتئین ها اهداف سیستم ايمني هستند 
و آنتي ژن ه��اي همراه تومور ي��ا آنتي ژن هاي 

سرطان نامیده مي شوند.

گره لنفی

سلول T کشنده

سلول دندريتیک

آنتی ژن توموری

سلول توموری
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پس از شناس��ايي آنتي ژن هاي سرطاني توسط سیس��تم ايمني، سلول هاي ايمني بیدرنگ 
حمله به آنها را آغاز مي کنند.

روند پاسخ همانند يک پاسخ ايمني طبیعي است. سلول هاي دندريتیک آنتي ژن هاي سرطاني 
را مي بلعن��د واطالعات مربوط به آنها را به س��لول هاي T مي دهند. س��پس در همان زماني که 
سلول هاي T به سلول هاي B تولید کننده آنتي بادي مي آموزند که آنتي ژن هاي سرطاني را هدف 
قرار دهند، سلول هاي T کشنده، سلول هاي سرطاني را از بین مي برند. آنتي بادي ها در برخورد با هر 
سلول سرطاني به آن مي چسبند و مولکول هايي را در جريان خون به نام کمپلمان فعال مي سازند 
تا به س��لول هاي س��رطاني حمله کنند و آنها را بکش��ند. عالوه براين، نوع ديگري از سلول هاي 
ايمني به نام س��لول کش��نده طبیعي يا NK با اس��تفاده از اين حقیقت که س��لول هاي سرطاني
                                                 به عنوان يک شاخص پروتئین هاي غیرطبیعي تولید می کنند،

                                                 آنها را شناسايي می کنند و مي کشند. 

با اين روش بدن، خود را از س��لول هاي 
سرطاني نجات مي دهد.

ب��ا اي��ن وجود، هیچ تضمیني وج��ود ندارد که بدن بتوان��د بطور کامل از 
سلول هاي سرطاني رهايي يابد. براي مثال، سلول هاي سرطاني که آنتي ژني 
تولی��د نمي کنند و يا آنها که از س��لول هاي تولید کننده س��ايتوکاين به وجود 
آمده اند تا سیس��تم ايمني را کنترل  کنند، مي توانند از مراقبت ايمني بگريزند 

و زياد شوند و در آخر در بدن سرطان ايجاد کنند.

سلول توموری فاقد
 آنتی ژن توموری

آنتی بادی

پس اين 
شکلی اونا 
رو می گیره

B سلول

سلول T ياور
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درمان سرطان به روش 
ايمنی درمانی

حتي سلول هاي سرطاني که موفق مي شوند از مراقبت 
ايمني دور بمانند و زياد شوند،  نوعي آنتي ژن دارند. تحريک

پاسخ ايمني در مقابل اين آنتي ژن ها مي تواند ابزاري براي درمان سرطان باشد. اين روند 
به درستي هدف کارآزمايي هاي بالیني است که در حال انجام هستند.

درمانسرطانبهکمكواکسن
امید اس��ت با کاربرد ترکیبي از آنتي ژن هاي سرطاني 
و عوامل��ي ک��ه سیس��تم ايمن��ي را تحري��ک مي کنند، 

واکسن هاي ضد سرطان به وجود آيند.

درمانبهکمكسلولدندریتیك
در اين روش س��لول هاي دندريتی��ک از بدن گرفته 
ش��ده، آنتي ژن را وارد آنها می کنند و سپس آنها را براي 

نبرد با سرطان وارد بدن مي کنند.

Tدرمانباسلول
سلول هاي T کشنده و س��لول هاي دندريتیک را از بدن 
جدا کرده س��پس با آنتي ژن هاي سرطاني تحريک مي کنند. 
س��پس سلول هاي T کشنده فعال ش��ده به بدن بازگردانده 

مي شوند و به اين ترتیب مي توانند با سرطان مبارزه کنند.

هورا!
هورا!

آنتی ژن توموری

ادجوانت 
)محرك ايمنی(

آنتی ژن ت�وموری

آنتی ژن توموری
سلول های T کشنده
از بین برنده سرطان

سلول دندريتیکی که 
آنتی ژن توموری
 را بلعیده است

  Tسلول
کشنده

 Tسلول
کشنده
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ايمني درماني به تنهايي توانايي از بین بردن سرطان هاي پیشرفته را ندارد. الزم 
است ابتدا اين سرطان ها را جراحي نمود و سپس از ايمني درماني براي از بین بردن 
بخش هاي کوچک تر متاس��تاتیک باقیمانده استفاده کرد. با کاربرد اين روش امید 

براي درمان کارآمد و نجات از بازگشت سرطان وجود دارد.

درمانبهکمكآنتیبادی
در درمان به کمک آنتي بادي، آنتي بادي هايي 
ب��ه کار مي روند که آنتي ژن هاي س��رطاني را 

هدف قرار مي دهند.

بیشتر روش هاي ايمني درماني هنوز در مرحله تجربه اند، با اين حال درمان به 
کمک آنتي بادي براي انواع خاصی از سرطان ها کاربرد عملي يافته است.

درگذش��ته براي آن گروه از بیماراني که سرطان 
پیشرفته داش��تند، درماني وجود نداشت، در حالیکه 

ايمني درماني امیدوارکننده است. 

ما براين باوريم که آينده، بسیار نويد بخش است.

بدون بازگشت
)پاك از تومور(

ايمنی درمانی

سلول های دندريتیک حاوی 
آنتی ژن توموری و.... حذف تومور به 

کمک جراحی
تومور اولیه

قطعات کوچک
 متاستازی تومور

سلول 
دندريتیک

آنتی بادی های 
ضدآنتی ژن های 

توموری سلول T کشنده

سلول  سرطانی
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سخن آخر درنسخه ژاپني

اي��ن کتاب بخش��ي از فعالیت هاي جانبي انجمن ايمونولوژی ژاپن اس��ت. اين باور ک��ه همه افراد، از دانش 
آموزان دبس��تاني تا بزرگساالن امکان دس��ت يابي آسان به دنیاي ايمني شناسي را داشته باشند، علت پیدايش 
اين کتاب است. با ترکیب مفاهیم جدي به شکل قابل درك، با هدف آنکه جرعه ی کوچکي از اين دانش را به 

شما بچشانیم، امیدواريم که اين کتاب بتواند توجه شما را براي آشنايی بیشتربا اين دانش جلب کند.
 اين پروژه در سال گذشته توسط انجمن و با ايجاد پانل هاي نمايشگاهي و کتاب هاي راهنما براي منه کي 
فوشي جي میارای در قالب فعالیت هاي عام المنفعه سازمان دهي و آغاز شد. در اختیار عموم قرار دادن چنین 
کتابي تالشي نو براي ما بود، اما از آنجا که ما سازماني غیر انتفاعي و تخصصي هستیم، تهیه و تفهیم واطالع 
رس��اني بیش��تر مورد توجه قرار دارد. به اين ترتیب مي توان به چاپ اين کتاب  به عنوان آزموني براي سازمان 
ما جهت يافتن نقش مناس��ب خود در دنیاي امروز نگريس��ت. هم چنین براين باوريم که اين گونه فعالیت هاي 
جانبي، فرصتی مناسب براي پژوهشگران خواهد بود تا نقش اجتماعي خود را نیز ارزيابي کنند. بیشتر خوشحال 

خواهیم شد اگر باچاپ و توزيع اين کتاب به پیشرفت بیشتر ايمني شناسي  و انجمن کمک شود.
س��پاس قلبي خود را از همه اعضاء انجمن ايمونولوژی ژاپن با قدرداني از رياس��ت انجمن دکتر ماس��ايوکي 
میاساکا به خاطر راهنمايي های مفید، استقبال و حمايت از پروژه آغاز مي کنم. هم چنین از دکتر هیروشي کیونو 
براي تالش بس��یار درموفقیت پروژه تشکر مي کنم. سپاسگزار گروه نويسندگان کتاب، دکتر هیروشي کاواماتو، 
رئیس کمیته ارتقاء آموزش و دکتر شینس��وکو تاکي و دکتر س��اچیکو میاسي از کمیته امور عمومي براي تالش 
بي دريغ در تعیین محتوا، ش��یوه نگارش و بیان کتاب هس��تیم. عالوه بر اين بسیار سپاسگزاريم از خانم ها شین 
بو ياماش��یتا از بخش ويراس��تاري يوشودا به خاطر حوصله بس��یار در تداوم مذاکرات و خانم توموکو ايشي کاوا، 

تصويرگر کتاب که با روی خوش پاسخگوي درخواست هاي متعدد و حتی جزئی ما بودند.

آوريل ۲00۸                                                                                     انجمن ايمونولوژی ژاپن 
                                                                                                    دکتر يوسوکه تاکاهاما
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