
  ايمني بدن
 

  
 

7 

 دفاع غيراختصاصي
 دفاع اختصاصي

  
 هاي دفاع مكانيسم  

. برد زا و ساير عوامل بيگانه را از بين مي هاي بيماري بدن ما با دو روش ميكروب







  

  دفاع غيراختصاصي
  . است ها نخستين خط دفاعي در برابر هجوم ميكروب

  .نندك ها يكسان عمل مي در برابر اغلب ميكروب -1  هاي دفاع غيراختصاصي   ويژگي

  .ديگر شناسايي كند هاي مختلف را از يك تواند ميكروب نمي-2                                       
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 شود  بررسي ميدومين خط دفاع غيراختصاصي و نخستين خط دفاع غيراختصاصيدفاع غيراختصاصي تحت عنوان.  

شود نخستين خط دفاع غيراختصاصي شامل موارد زير مي:  

  .شوند ها به بدن مي مرده سطح پوست مانع از ورود بسياري از ميكروب) شاخي(هاي  سلول: شاخي سطح پوستهاي  اليه -1

 پوشاند آن را مي) شاخي(مرده هاي  اي ضخيم از سلول اي ساخته شده است كه اليه پوست بدن ما از بافت سنگفرشي چند اليه :نكته.  

  .كنند ها جلوگيري مي رشد بسياري از ميكروبسطح پوست را اسيدي و از : چربي پوست و عرق -2

  .كند ها را تخريب مي  سلولي باكتريي كه در عرق وجود دارد، ديواره آنزيم ليزوزوم -3

  ازاند عبارتاطراف سلول باكتري چند اليه وجود دارد كه :  

  .ها وجود دارد ي باكتري ترين اليه بوده ودر همه داخلي: غشاي پالسمايي -1

: هـا  نقـش ديـواره سـلولي بـاكتري    . ها، در اطراف غشاي پالسمايي در سمت خـارج قـرار دارد   تر باكتري در بيش: ه سـلولي  ديوار -2

  . از بين مي روديثير آنزيم ليزوزيماين بخش تحت تأ. استمحافظت و حفظ شكل سلول

حاطه شده است كه در محافظت از سلول و وسيله پوشش چسبناكي، به نام كپسول ا ها ديواره سلولي به در بعضي باكتري : كپـسول  -3

  .كند چسبندگي به سطوح به باكتري كمك مي

  .اند هاي مخاطي پوشيده شده ي گوارشي، مجاري تنفسي و مجراهاي ادراري اليه شاخي ندارند، اما با اليه سطح داخلي لوله: هاي مخاطي اليه -4

كند ها مقابله مي زير با ميكروب هاي شود با روش ها ترشح مي مايع مخاطي كه از اين اليه:  
  

  .برد ها را از بين مي  كه ديواره سلولي باكتري :وجود ليزوزيم -1

  .تر ي عميقها جلوگيري از نفوذ آنها به بخش : ها به دام انداختن ميكروب -2

هـاي   اند، به كمك مژك فتادههاي كه در آن به دام ا ؛ در مجاري تنفسي، مايع مخاطي و ميكروب  ها از بدن    ميكروبخارج كردن    -3

  .آيد صورت خلط در مي شود و به هاي اين مجراها به سمت باال، يعني حلق، رانده مي سلول
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ي معـده تخريـب    هاي آن در اثر شـيره  شود و سپس ميكروب قل ميتشود و يا در اثر بلغ به معده من ا به طور ارادي از حلق خارج مي يخلط   �

  .شوند مي

 اي  مـاده موسين پس از جـذب آب       . دنكن  ريز قرار دارند كه موسين ترشح مي        هاي ترشحي برون    ي گوارش، سلول    خلي لوله در سطح دا   :نكته 

  .آورد وجود مي  به راچسبناك به نام موكوز

  
 دنشو دار در موارد زير مشاهده مي هاي مژك در بدن انسان سلول :3ي  نكته:  

   مجاري تنفسيدر 

   گوش درونيبخش حلزوني در 

   دايره گوش دروني مجاري نيمدر 

   ي فالوپ لولهدر 

 اندازد هاي سطح دستگاه تنفسي را از كار مي ها، مژك ير دخانيات، با تجمع در شش دود سيگار و سا:4ي  نكته.  

  .ها را تخريب كند تواند ميكروب ي معده مي اسيد موجود در شيره:  ي معده شيره -5




