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فصل  2-1سال سوم

اجزای دستگاه ایمنی در سرتاسر بدن پراکنده اند.
غیراختصـــاصــی

توانایی شناسایی میکروب را ندارد.

سداول دفاع بدن

در برابر اغلب میکروب ها یکسان عمل می کند.
سدهای دفاع غیر اختصاصی

(مهره داران و بی مهره ها)

سد اول

مایع مخاطی
اسید و انزیم های معده
پوسته

سد دوم

انواع
ایمنی

پاسخ التهابی
پاسخ دمایی
گلبوله ای سفید

(مهمترین بخش سد دوم دفاع غیر اختصاصی)

پروتئین پروتئین مکمل
اینترفرون

اختصاصی

:باعث ایجاد منفذ در غشا ی میکروبها میشود

:در مبارزه با ویروس ها نقش دارد

میکروب ها را شناسایی می کند.
برعهده لنفوسیت ها است.

سد دوم دفاع بدن

انواع لنفوسیت

(مهره داران)

نوع  : Bباعث ایمنی همورال می شود.
نوع  : Tباعث ایمنی سلولی می شود.

کارهایی که بدن در برابر میکروب انجام می دهد دفاع است.
نتیجه ای که از دفاع به دست می اید ایمنی نام دارد.
گرانولویست
گلبول سفید از نظر محتویات سیتوپالسم

ائوزینوفیل
بازوفیل
نوتروفیل

اگرانولویست
(هسته بزرگ دارند ودانه ندارند)

فاگویست

مرنویست (بیرون از خون تبدیل به ماکروفاژ می شود)
لنفوسیت

گرانولیست

گلبول سفید از نظر نوع مبارزه

B

گرانول:دانه

T

سیت:سلول

ائوزینوفیل
بازوفیل
نوتروفیل

مونویست (ماکروفاژ)
لنفوسیت B T
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به مجموعه ای که گلبول سفید سلول بیگانه را می بلعد فاگوزوم می گویند.
پوست از بافت سنگفرشی چند الیه ساخته شده است.
کراتین = پروتئین ساختاری نامعلول
الیه شاخی ایجاد می شود
نحوه دفاع پوست از بدن

غیر زنده است.
هیچ ماده ای ترشح نمی کند.
میکروب ها از ان عبور نمی کنند.
در سلولها کراتین رسوب کرده.

(الیه شاخی در مجاری تنفسی – لوله گوارش – مجاری ادراری وتناسلی وجود ندارد(.مایع مخاطی دارند))
ترشح بزاق غده بزاق در الیه های پوست وجود دارد.
مواد اسیدی در سطح پوست ترشح می کند.
اسید مانع رشد بسیاری از میکروب ها می شود.
انزیم لیزوزیم ترشح می کند.
اسید چرب ترشح می کند

از غدد چربی ترشح می کند.
خاصیت اسیدی دارد مانع رشد میکروب ها می شود.

 -1در جانوران همانند گیاهان لیپیدها نقش دفاعی دارند .در گیاهان کوبین (نوعی لیپید) که در اندام های هوایی گیاه توسط سلول های روی پوست
ترشح می شود مانع ورود میکروب ها به گیاه می شودو نقش دفاعی دارد در انسان اسیدهای چرب سطح پوست مانع رشد میکروب ها می شود.
 -2در جانوران همانند گیاهان پروتئین ها نقش دفاعی دارند .در جانوران چندین نوع پروتئین در دفاع نقش دارند مانند لیزوزیم ،اینترفروم  ،پادتن و
 ...و در گیاهان انواعی از پروتئین ها فعالیت ضد میکروبی دارند.
لیزوزیم جز اولین سد دفاع غیر اختصاصی و نوعی انزیم پروتئینی برون سلولی است.
مکان تولید لیزوزیم

غدد اشکی انزیم لیزوزیم را روی صلبیه و قرنیه می ریزند.
غدد بزاقی باکتری های درون غذا را ازبین می برند.
غدد عرق
غدد مخاطی

نکاتی در مورد لیزوزیم :دیواره باکتری را تجزیه و تخریب می کنند.
همواره از سلول های خارج از خون تولید می شوند.
مکان الیه های مخاطی

لیزوزیم واردمحیط داخلی بدن نمی شود.

لوله گوارش
مجاری تنفسی

الیه شاخی

مجاری ادراری

وجود ندارد

مجاری تناسلی

فقط روی باکتری های دارای دیواره اثر دارد ( نه همه باکتری ها).

تالیف :محسن مصباح

به نام خدا

3

سلول های موسین ساز در الیه های مخاطی موسین ترشح می کنند (نه موکوز).
موکوز

فصل  2-1سال سوم

موسین  +اب

BIOMESBAH.COM

موکوز

مایع قلیایی
در سرتاسر لوله گوارش ترشح می شود.
از اثر اسید معده جلوگیری می کند.
چسبناک است و میکروب ها را به دام می اندازد.

سلول های سازنده انزیم لیزوزیم دارند.
راه های دفاع لوله گوارش

الیه مخاطی دارد (لیزوزیم می سازد ،از غدد بزاقی هم ترشح می شود)
ترشح شیره معده (اسید و انزیم دارد)
میکروب ها در مدفوع دفع می شوند.
دستگاه گوارش توانایی تولید پروتئین موثر در دفاع غیر اختصاصی دارد لیزوزیم
انزیم
سایر انزیم های لوله گوارش (از روده و پانکراس تولید می شوند)

راههای دفاع مجاری تنفسی

لیزوزیم می سازد

الیه مخاطی دارد

میکروبها را به دام میاندازد

خلط :ذرات به دام افتاده  +ماده مخاطی

مژکهای مجاری تنفسی در سرتاسر مجاری وجود دارد.
در قسمت باالی حلق مواد را به سوی حلق می راند( از باال به پائین).
در قسمت پائین حلق مواد را به سوی حلق می راند ( از پائین به باال).
در افراد سیگاری مژک ها فلج می شوند

افزایش احتمال عفونت در دستگاه تنفس می شود.

با عطسه و سرفه مواد را خارج می کند.
مژک ها خلط را وارد لوله گوار ش نموده و ان را توسط عوامل دفاعی لوله گوارش ازبین می برند.
راه های دفاع مجاری ادراری

الیه مخاطی دارند

لیزوزیم دارند

الیه شاخی ندارند
دفع میکروب از طریق ادرار
از بین بردن میکروب توسط اسید موجود در ادرار.
هیستامین  :عروق خونی را گشاد می کند.
هنگامی که گلبول های سفید از خون به بافت می روند عمل دیاپرز می گویند.
هنگام دیاپرز گلبول های سفیدی که می روند به جز لنفوسیت ها دیگر بر نمی گردند فقط لنفوسیت ها بر می گردند.
عالئم پاسخ التهابی تورم  :به دلیل ورود بخشی از پالسما به فضای بین سلولی
قرمزی  :به دلیل گشاد شدن رگ تحت تاثیر هیستامین و جریان خون زیاد در منطقه ی ملتهب
گرما (موضعی)  :فعالیت سلول ها و فاگوسیت ها زیاد است.
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نکاتی درباره التهاب :
-

سلول های شاخی و غیر زنده پوست در صورت اسیب بدن هیچ ماده ای ترشح نمی کند.

-

مواد ترشح شده مانند هیستامین از سلول هایی که قبال زنده بوده اند ازاد می شوند.

-

قبل از انجام دیاپرز و کشیده شدن نوتروفیل ها مونوسیت ها و ائوزوفیل ها به سمت محل اسیب ماکروفاژهای مستقر در بافت فاگو****
میکروب ها را اغاز کرده اند.

هیستامین  :نوعی ماده ی شیمیایی است که باعث گشادی رگها:ماهیچه صاف را به حالت استراحت در می اورد.
تنگی نایژک ها:ماهیچه صاف را به حالت انقباض در می اورد.
سلول های سازنده

سالم ماستوسیت ها
بازوفیل ها
اسیب دیده

خارج خون

بافت پیوندی

درون خون

بافت پوششی پوست
خارج از خون

هیستامین با گشاد کردن رگ  :فشار خون را در رگ کاهش می دهد و مقاومت رگ در برابر خون کم می شود.
خروج مواد از سلول ترشح:مواد با اگروسیتوز از سلول خارج می شوند سلول انرژی زیستی مصرف می کند( )ATPمثال:ترشح هیستامین از
بازوفیل و ماستوسیت.
ازاد شدن:سلول اسیب دیده **** ان خارج می شوند سلول سازنده ی مواد که اسیب می بینند انرژی مصرف نمی کند
مثال:ازاد شدن هیستامین سلول اسیب دیده *** ازادشدن ترومبوپالستین از سلول های اسیب دیده سلولهای بافت
پوششی**
نقش هیستامین  -1 :در پاسخ التهابی -2در الرژی
پاسخ دمایی (تب) :با فعال شدن مرکزی در هیپوتاالموس مغز ایجاد می شود.
تب نشانه بیماری است و بدن را ازوجود عامل بیماری زا اگاه می کند.
در دمای حاصل از تب بسیاری از عوامل بیماری زا رشد نمی کند.
افزایش دمای بدن

در پاسخ التهابی :فقط در ناحیه اسیب دیده می شود.
در تب :در همه ی بدن است.

دالیل تب  :ورود عوامل بیماری زا به بدن و دالیل دیگر.
درمان دارویی

داروی تب بر

عامل اصلی بیماری را ازبین نمی برد.
تب را کاهش می دهند(ازارهای ناشی از تب کاهش می یابد).
می تواند رشد بسیاری از بیماری ها را از حالت توقف خارج کند.

انتی بیوتیک :با ازبین بردن عامل بیماری زا اصل بیماری را درمان می کند.
تب می تواند کشنده باشد.
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غشای موکو زی :نوعی بافت پوششی است که ساختار سلولی دارد و موسین ترشح می کند(ماده مخاطی می سازند).
مکان

سلول های سنگفرشی چند الیه

لوله گوارشی

مری
دهان

سلولهای استوانه ای

روده
معده

مجاری تنفسی:سلولهای مژک دار (ششها غشای موکوزی نیستند)
لوله فالوپ:سلولهای مژک دار
می توان گفت هر پوششی استوانه ای جزئی از غشای موکوزی است.
می توان گفت هر پوششی سنگفرشی یک الیه غشای موکوزی نیست.
نمی توان گفت هر پوششی چندالیه غشای موکوزی است.
گلبول های سفید (فاگوسیت)
شامل

در بافت  :ماکروفاژ
در خون

گرانولوسیت

نوتروفیل :تحرک زیادی دارد (خنثی،هسته  3یا  4یا  5قسمتی دارد.بیگانه خواری می کنند و اندامک
لیزوزوم دارند)

(دانه دار)

بازوفیل:هپارین و هیستامین ترشح می کند (بازی است ،در الرژی و در پاسخ التهابی)
ائوزینوفیل:در مبارزه با عالئم حساسیت انگلی دخالت دارد (اسیدوفیل،اسیدی است)
اگرانولوسیت:مونوسیت
لیزوزوم فراوان دارند ،دستگاه گلژی و شبکه ی اندوپالسمی فعالی دارد.
فاگوستیوز انجام می دهند

برای فاگوستیوز اسکلت سلولی دچار تغییر می شود.
 ATPمصرف می شود.
نسبت سطح به حجم سلول را کاهش می دهد.

مهمترین سد دوم دفاع غیر اختصاصی اند.
لیزوزیم  :انزیم

لیزوزوم  :اندامک

در سد اول دفاع غیر اختصاصی وجود دارد

در سد دوم دفاع غیر اختصاصی وجود دارد

یک انزیم برون سلولی است

مجموعه ای از انزیم های درون سلولی استکه توسط یک غشا احاطه
شده اند

هیدورولیز کننده اند

هیدرولیز کننده اند

در خون و محیط داخلی وجود ندارد

سلول های واجد ان هم می توانند در خون و مایع بین سلولی و لنف
باشند

توسط ریبوزوم های روی شبکه اندوپالسمی ساخته می شود

انزیم های ان توسط ریبوزوم های روی شبکه اندوپالسمی ساخته می
شوند (انزیم های پروتئینی اند)
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پروتئین مکمل
 -1با ایجاد منفذ در غشای میکروب باعث خروج سیتوزل شده و باعث مرگ میکروب می شود.
 -2به صورت دسته جمعی در غشا قرار می گیرند.
ماکروفاژها ( بافت پیوندی)

 - 3انواع سلول های زنده

سلول های پوششی روده (بافت پوششی)
سلول های کبد (بافت پوششی)
 - 4خارج از خون قرار دارند (تولید ان خارج از خون).
 - 5پروتئین مکمل تا هنگامی که با غشا میکروب برخورد نکرده است غیر فعال است.
 - 6پروتئین مکمل وقتی که با غشای میکروب برخورد کند فعال می شود.
 - 7مکان فعال یت

در خون

در محیط داخلی

در خارج خون
 -8کار بعضی از اجزای دستگاه ایمنی را تکمیل می کنند.
 -9ماکروفاژ میتواند با پروتئین مکمل باعث سرکوب میکروب ها در خون شود.
 - 10پروتئین مکمل در بدن نشانه قطعی وجود عامل بیماری زا در بدن نیست.
نکاتی در مورد سلول های سازنده پروتئین های مکمل:
 – 1به جای ماکروفاژمی توان گفت  :الف) اگرانولوسیت های خارج شده از خون ب) سلول هایی که بیش از یک سال عمر می کنند ج) سلولهایی که حدود
 80میکرون قطر دارند د) سلولهایی که توانایی ایجاد رشته های سیتوپالسمی دارند ه) اولین سلولهای فاگوسیت که در التهاب فعالیت دارند و) سلولهایی
که لیزوزوم فراوان دارند
 – 2به جای سلولهای پوششی روده می توان گفت  :الف)سلولهای ترشح کننده محلول نمکی بدون انزیم ب) سلولهای ازاد کننده انزیم های گوارشی ج)
سلولهایی که دا رای ریزپز می باشند د) سلولهای ترشح کننده هورمون سکرتین ه) سلولهای استوانه ای سازنده موسین و لیزوزیم و) سلولهای ترشح کننده
پتاسیم و موسین
 – 3به جای سلول های پوششی کبد می توان گفت :الف) سلولهای سازنده صفرا ب) سلول های ذخیره کننده اهن ج) سلول هایی که شبکه اندوپالسمی صاف
گسترده ای دارند و با ان سم زدایی میکنند د) سلول هایی که می توانند توسط عامل مواد ماالریا و ویروس هپاتیت  Bمورد حمله قرار گیرند ه)سلولهای
سازنده اریتروپویتین و) سلول هایی که اسیب به ان ها می تواند باعث یرقان شود ز) سلولهای هدف هورمون های انسولین و گلوکاگون برای تنظیم قند خون
ح) سلولهای ذخیره کننده گلیکوژن ط) سلولهایی که در دوران جنینی گلبول قرمز می سازند ی) سلول های اندامی که مویرگهایی دارد که قطر انها از 8
میکرون کمتر است.
نکاتی در باره اینتر فرون:
 – 1پروتئینی است که از طریق اگزوستیوز از سلول خارج می شود .
 – 2توسط ریبوزوم های شبکه اندوپالسمی زیر سلول ساخته می شود.
 – 3از سلول های الوده به ویروس ترشح می شود.
 – 4باعث مقاومت کوتاه مدت در مقابل بسیاری از ویروس ها می شوند.
 – 5از هر سلول الوده به ویروس می تواند ترشح شود.
 – 6وجود اینترفرون در بدن نشانه قطعی وجود عامل بیماری زا در بدن است.
ریبوزوم های شبکه اندوپالسمی زبر در ساخت سه گروه از پروتئین ها و پلی پیتیدها نقش دارند که عبارتند از  :پروتئین های غشایی  ،پروتئین های
ترشحی (مثل هورمون ها  ،انزیم ها ،پروتئین های دفاعی و  )....و پروتئین های اندامکی (مثل لیزوزوم ها  ،واکوئل ،پراکسی زوم و )...
نکته :جز پروتئین های گفته شده در باال سایر پروتئین ها توسط ریبوزوم های ازاد و سیستول ساخته می شوند.
در دفاع غیر اختصاصی با اغلب میکروب ها یکسان برخورد می کند و توانایی شناسایی ندارد در حالی که در دفاع اختصاصی عوامل بیگانه شناسایی می شوند.

تالیف :محسن مصباح
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دفاع اختصاصی
انتی ژن  :باعث بروز پاسخ ایمنی می شوند.
جنس

اغلب پروتئین (واحد سازنده  :امینو اسید)
پلی ساکاریدی (واحد سازنده :مونو ساکارید)
می تواند جنس دیگری هم داشته باشد.

انواع

ویروس

مولکول سطحی

سلول انسانی

یک سلول باکتری

گلبول قرمز

اغازیان

عضو پیوندی

قارچها

سلول سرطانی (الوده به ویروس)

گرد و خاک
دانه ی گرده گیاهان
ماده شیمیایی (برخی داروها و بعضی غذاها)
نکته:گیرنده های انتی ژنی مولکول هایی هستند که  – 1همواره پروتئینی اند  – 2می توانند به سر سلول مستقل اتصال یابند  – 3نوعی پروتئین غشایی
محسوب می شوند  – 4در شناسای عواما ببگانه به عبارت دیگر در دفاع اختصاصی نقش دارند.
سوال :کدام یک بر اثر تجزیه کامل فقط امینو اسید تولید می کند؟
 – 1انزیم

 – 2هورمون

 – 4گیرنده های انتی ژن

 – 3انتی ژن

جواب صحیح :گزینه 4

لنفوسیت B

لنفوسیت T

باعث ایمنی همومورال می شود

باعث ایمنی سلولی می شود

در مغز قرمز استخوان ساخته می شود (سلول نابالغ)

در مغز قرمز استخوان ساخته می شود (سلول نابالغ)

در مغز استخوان بالغ می شود(قدرت شناسایی پیدا میکندو صاحب

در غده تیموس بالغ می شود

گیرنده انتی ژن می شود)
 Bنابالغ رد خون دیده نمی شود  Bبالغ رد خون دیده می شود

 Tنابالغ و  Tبالغ در خون دیده می شوند

لنفوسیت  Bبالغ پس از برخورد با انتی ژن تسیم شده و  2نوع سلول

لنفوسیت  Tبالغ پس از برخورد با انتی ژن تقسیم شده و بیش از 2

ایجاد می کند  B – 1 :خاطره (گیرنده انتی ژنی دارد) – 2

نوع سلول ایجاد می کند T – 1 :خاطره(گیرنده انتی ژنی دارد) T – 2

پالسموسیت ( گیرنده انتی زنی ندارد و پادتن می سازد)

کمک کننده  T - 3کشنده (گیرنده انتی ژنی دارد و پرفورین
میسازد)

سوال :کدام یک در مغز استخوان بافت نمی شود؟
 B – 1بالغ

B – 2نابالغ

 T – 3بالغ

 T – 4نابالغ

جواب صحیح  :گزینه 3

نکته :سلولهای نابالغ که در مغز استخوان ساخته می شوند همچنین  Bبالغ در مغز استخوان بالغ می شود اما  Tبالغ در تیموس باغ می شود و به خون می رود و
دیگر به مغز استخوان باز نمی گردد.
سوال :کدام یک رد خون دیده نمی شود؟
 B - 1بالغ

B – 2نابالغ

 T – 3بالغ

 T – 4نابالغ

جواب صحیح  :گزینه 2

تالیف :محسن مصباح
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سوال :همه ی  .........خون توانایی شناسایی عوامل بیگانه را دارند؟
 – 1لنفوسیت ها

 – 2لنفوسیت های T

همورس  :مایعات بدن

 – 3لنفوسیت های B

– 4ماکروفاژها

جواب صحیح :گزینه 3

خون
لنف
مایع بین سلولی

در ایمنی همومورال  :خونی
برخورد اول انتی ژن

برخورد دوم انتی ژن

انتی ژن با لنفوسیت  Bبرخورد میکند

انتی ژن با  Bخاطره و لنفوسیت  Bبرخورد می کند

زمان پاسخ دهی دستگاه ایمنی طوالنی تر است

زمان پاسخ دهی دستگاه ایمنی سریعتر است

پالسموسیت و پادتن کمتری تولید می شود

پالسموسیت وپادتن بیشتری ترشح می شود

مموال منجر به بروز بیماری می شود از طریق واکسن واردمی شود

معموال باعث بروز بیماری نمی شود

از طریق ابتال به بیماری
در برخورد اول Bخاطره و پالسموسیت ایجاد میشود

 Bخاطره و پالسموسیت ایجاد میشود

 – 1از تقسیم هر سلول  Bخاطره همواره یک سلول  Bخاطره ایجاد می شود( .غلط) سلول خاطره ممکن است دو پالسموسیت ایجاد کند و اصال سلول خاطره
ای ایجاد نکند.
 – 2پالسموسیت ها همانند  Bخاطره توانایی شناسایی انتی ژن ها را دارند (غلط) پالسموسیت ها اصال گیرنده ندارند پس شناسایی انجام نمی دهند.
 – 3پادتن ها می توانند باعث افزایش فعالیت سلول های دفاع غیر اختصاصی شوند (صحیح) باعث افزایش فعالیت فاگوسیت ها می شوند.
نحوه ی مبارزه پادتن ها با انتی ژن ها:
 – 1ساده ترین راه :به انتی ژن ها متصل شده و ان را خنثی می کند تا به سلول های بدن ما نچسبد.
 – 2با اتصال به انتی زن ها حرکت ان ها را کند نموده تا فاگوسیت ها به راحتی ان ها را فاگوستیوز کنند ( قدرت فاگوستیوز (ماکروفاژها،نوتروفیلها و
مونوسیت ها) را افزایش می دهند و خودش هم از بین میرود).
ایمنی سلولی

ایمنی همومورال

لنفوسیت های  Tنقش دارند

لنفوسیت های  Bنقش دارند

 Tکشنده دارای گیرنده های انتی ژنی و توانایی شناسایی انتی ژن می

پالسموسیت گیرنده انتی ژنی ندارد یعنی انتی ژن را شناسایی نمی

باشد

کند

 Tکشنده پروتئین پرفورین را وارد غشای سلول های سرطانی یا

پادتن ترشح می شود که به صورت محلول در مایعات بدن حضور

الوده به ویروس می نماید و منفذ ایجاد میکند

دارند

 Tکشنده با سلول الوده به ویروس مبارزه می کند  .مستقیما به

پادتن ها مستقیما با ویروس ها مبارزه می کنند(به انها میچسبند)

ویروس متصل نمی شود.
لنفوسیت های  Tبا سلول سرطانی و سلول های الوده به ویروس

در مبارزه با ابکتری ها  ،ویورس ها  ،الرژی  ،سرطان و خود ایمنی

مبارزه می کند .سلول های خودی را سوراخ می کند و در خود ایمنی

نقش دارند

و پس زدن پیوند نقش دارند

تالیف :محسن مصباح
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پروتئین مکمل

پرفورین

پروتئینی است

پروتئینی است

مربوط به دفاع غیر اختصاصی

مربوط به دفاع اختصاصی است

تعداد زیادی از ان در غشای میکروب قرار می گیرد(به صورت دسته

تعدادکمتری در غشای سلول سرطانی یا الوده به ویروس قرار می

جمعی)

گیرد (به صورت دسته جمعی نیست)

در غشای میکروب منافذ ایجادمیکند

در غشای سلول های خودی (یوکاریوتی) الوده به ویروس و سرطانی

بروکاریوت:باکتری

منافذ ایجاد می کند

یوکاریوت:بعضی از قارچه و اغازیان
فقط از سلول های خارج از خون ترشح می شود(هم در خون و هم در
خارج خون فعالیت می کند)

هم از سلول های درون خون و هم از سلول های خارج خون ترشح
می شود ( سلول های سازنده ان هم در خون و هم در خارج از خون
فعالیت دارند)

وجود پروتئین مکمل در بدن نشانه قطعی وجود عامل بیماری زا

وجود پرفورین در خون نشانه قطعی وجود عامل بیماری زا در بدن

دربدن نیست مثل لیزوزیم

است مثل اینترفرون و پادتن

مکان لنفوسیت ها

تعدادی بین خون و لنف در حال گردش اند
تعدادی در بافت ها مستقرند

لوزه ها
اپاندیس
گره های لنفی
طحال

پروتئین های دفاعی
در دفاع غیر اختصاصی

سد اول

لیزوزیم ( توسط سلول های بافت پوششی ترشح می شوند)
انزیم های گوارشی (توسط سلول های خارج از خون ترشح می شود)

سد دوم

اینترفرون ( هر سلولی که الوده به ویروس شود می تواند ترشح کند (پوششی ،پیوندی و عصبی)  .هم
از سلول های خونی و هم غیر خونی ترشح می شود)
پروتئین مکمل (فقط از سلول های خارج از خون ترشح می شود و بافت پیوندی (ماکروفاژ) و بافت
پوششی(کبد و روده) .هم درون خون و هم بیرون خون وجود دارد)

در دفاع اختصاصی

پادتن
پرفورین

فقط از سلول های بافت پیوندی ترشح می شوند .هم درون خون و هم درون بافت تولید شده و فعالیت می کنند.

سوال :کدامیک از سلول های متنوع تری ترشح می شود؟
 – 1اینترفرون  :هر سلول الوده به ویروس می تواند اینترفرون بسازد
 – 2هیستامین  :هیستامین از سلول های بازوفیل ،ماستوسیت ها و سلول های اسیب دیده پوست (پوششی) ترشح می شود
 – 3پروتئین مکمل  :ماکروفاژ ،پوششی روده و پوششی کبد
 – 4لیزوزیم  :سلول های غده اشکی بزاقی عرق و مخاطی ترشح می شود
جواب صحیح  :گزینه 1

تالیف :محسن مصباح

به نام خدا

10

فصل  2-1سال سوم

BIOMESBAH.COM

سوال  :کدام یک فقط از سلول های سالم ترشح می شود؟
 – 1هیستامین  :از سلول های اسیب دیده پوست هم ترشح می شود
 – 2اینترفرون  :از سلول های الوده ترشح می شود
 – 3ترومبوپالستین  :از سلول های اسیب دیده جدار رگ و همچنین از پالکت های سالم ترشح می شوند
 – 4پروتئین مکمل  :فقط از سالم ترشح می شود مثل لیزوزیم ،پادتن  ،پرفورین از سلول های سالم ترشح می شوند
جواب صحیح  :گزینه 4
سوال :کدامیک از سلول های زیر پروتئین های دفاعی متنوع تری ایجاد می کنند؟
 – 1ماکروفاژ  :پروتئین مکمل در صورت الوده شدن به ویرو ساینترفرون می سازد
 – 2پوششی کبد :پروتئین مکمل در صورت الوده شدن به ویرو ساینترفرون می سازد (ویروس هپاتیت ) B
 – 3پوششی روده  :عالوه بر پروتئین مکمل و اینتر فرون توانایی تولید لیزوزیم هم دارد
 – 4پالسموسیت  :فقط پادتن ترشح می کند و شاید هم اینتر فرون
جواب صحیح  :گزینه 3
 – 1پالسموسیت ها گیرنده انتی ژنی ندارند اما  Tکشنده و  Tخاطره  B ،خاطره و  Bبالغ و  Tبالغ گیرنده ندارند
 – 2اگر گفته شود لنفوسیت های  Bپادتن می سازند غلط است چون پالسموسیت ها پادتن می سازند

انواع ایمنی

غیرفعال

دستگاه ایمنی فرد سلول خاطره ایجاد نمی کند
دستگاه ایمنی فرد پادتن نمی سازد
همواره موقتی است
مثال :تزریق سرم ایمنی (پادتن اماده) و از مادر به جنین (ازطریق خون) به نوزاد (ازطریق شیراغوز)
دستگاه ایمنی فرد سلول خاطره ایجاد می کند
دستگاه ایمنی فرد پادتن و پرفورین می سازد

فعال

اکثرا دائمی است
می تواند موقتی باشد (مثل واکسن کزاز)(،عمر سول خاطره کوتاه است)
مثال :تزریق واکسن(میکروب کشته شده یا ضعیف شده یا در مواردی سم خنثی شده)  ،ابتال به بیماری

صحیح یا غلط

 – 1ایمنی غیر فعال همواره موقتی است .صحیح

 – 2ایمنی موقتی همواره غیر فعال است .غلط (می تواند واکسن کزاز که فعال هم هست موقتی باشد)
-3

ایمنی فعال همواره دائمی است .غلط برای گزار موقتی است

 – 4ایمنی دائمی همواره فعال است .صحیح
 – 5ایمنی فعال همانند غیرفعال می تواند به نسل بعد منتقل شود .غلط
انواع پس زدن پیوند

در بی مهره ها بر عهده دفاع غیر اختصاصی است (مثال:در اسفنج و ستاره دریایی)
در مهره داران برعهده دفاع اختصاصی است و لنفوسیت های  Bو  Tنقش دارند

علت پس زدن پیوند  :مولکول های سطحی سلولهای عضو پیوندی با فرد گیرنده متفاوت است (به جز دو قلوهای یکسان) ،دستگاه ایمنی فرد گیرنده علیه
عضو پیوندی واکنش نشان می دهد

به نام خدا
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راه حل عضو را از فردی دریافت کنیم که مولکول های سطحی سلول ها شباهت بیشتری به یکدیگر داشته باشند
کورتیزول باعث سرکوب دستگاه ایمنی می شود

دستگاه ایمنی فرد گیرنده عضو را سرکوب می کند

احتمال عفونت های میکروبی افزایش می یابد
احتمال ابتال به سرطان افزایش می یابد

سرطان
انتی ژن سطحی سلول های سرطانی با سلول های سالم متفاوت می شود
دستگاه ایمنی به سلول سرطانی حمله می کند و معموال ان را از بین می برد
عوامل موثر در مبارزه با سلول سرطانی

دفاع اختصاصی

لنفوسیت ( Tعامل اصلی مبارزه است به ویژه  Tکشنده)
پادتن (از اهمیت کمتری برخوردار است)

دفاع غیر اختصاصی

ماکروفاژ
از عوامل اصلی مبارزه است

 Tکشنده با ایجاد منفذ در غشای سلول سرطانی و یا ایجاد منفذ باعث مرگ سلول سرطانی می شود
سلول های بدن به دلیل جهش و اختالل در نقاط وارسی چرخ سلولی سرطان می شود
ویژگی های سلول سرطانی – 1 :بزرگ است  – 2انتی ژن های سطحی ان با سلول های سالم *****  – 3با قدرت و سرعت تقسیم می شود
 – 1هر حمله دستگاه ایمنی به سلول های خودی نامطلوب است .غلط (مبارزه با سلول های سرطانی که خودی هم هستند مطلوب است)
 – 2هر حمله دستگاه ایمنی به عوامل بیگانه مطلوب است .غلط (در پیوند اعضا حمله دستگاه ایمنی به سلول های بیگانه نامطلوب است)
اختالل در دستگاه ایمنی

خود ایمنی

بیماری MS
دیابت نوع 1
اسم

الرژی

حساسیت به پودرهای رختشویی
تب یونجه
کهیر

نقض ایمنی اکتسابی AIDS
خود ایمنی  :حمله به دستگاه ایمنی

مولکول های خودی
سلول های خودی

علت

ممکن است در اثر تولید نابجا و نامتناسب پادتن باشد( .اختالل در پالسموسیت و لنفوسیت  Bاست)
ممکن است اختالل در لنفوسیت های  Tباشد

دستگاه ایمنی سلول ها و مولکول ها ی خودی را بیگانه فرض می کند و به ان ها حمله می کند

تالیف :محسن مصباح
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اسکلروز متعدد  :دستگاه ایمنی به غالف لیپیدی اطراف نورون های مغز و نخاع حمله می کند

دیابت نوع 1

M.S
سرعت حساسیت پیام عصبی کم میشود
انواع

در بعضی موارد پس از یک بار حمله ی دستگاه ایمنی غالف سیلین ترمیم می شود
عالئم بیماری ظاهر می شود (شدت بروز عالئم به محل و شدت اثر دستگاه ایمنی بستگی دارد)
اختالل در تکلم

عالئم بیماری

اختالل در بینایی
عدم همکاری
ضعف
خستگی زودرس

الرژی  :واکنش بیش از حد دستگاه ایمنی به برخی انتی ژن هاست
الرژن

به هر انتی ژنی که سبب بروز حساسیت شود الرژن گفته می شود
هر الرژنی انتی ژن است ،اما هر انتی ژنی الرژن نیست
مثال :دانه های گرده  ،گرد و خاک  ،بعضی غذاها و بعضی داروها

واکنش های الرژیک

واکنش تنفسی  :تنگس نفس و خس خس سینه
واکنش های پوستی  :قرمز شدن پوست ،خارش چشم ،ابریزش بینی و چشم
واکنش های قلب

نکاتی در مورد الرژی:
 – 1در برخورد اول الرژن فقط لنفوسیت های  Bشناسایی انجام میدهند اما در برخورد های بعدی عالوه بر لنفوسیت  B ، Bخاطره هم شناسایی انجام میدهد
 – 2ماستوسیت ها به خودی خود گیرنده انتی ژنی ندارد اما بعد از تولید پادتن خود پادتن ها نقش گیرنده انتی ژنی را بر عهده می گیرد
 – 3نمی توان گفت در هر مرحله ای که پادتن به ماستوسیت اتصال دارد عالئم الرژی بروز می کند
 – 4نمی توان گفت در هر مرحله ای که کمپلکس الرژی پادتن ماستوسیت تشکیل شده است عالئم الرژی بروز می کند
 – 5هنگامی که الرژن و پادتن به ماستوسیت اتصال دارند (پادتن مستقیما و الرژن غیر مستقیم به ماستوسیت اتصال دارند) هیستامین در حال تولید شدن به
ماستوسیت است
 – 6در هنگام اگزوس تیوز هیستامین در سلول ماستوست وقایع زیر رخ میدهند :الف) نسبت سطح به حجم ان افزایش می یابد ب) انژی زیادی مصرف می
شود (سطح  ATPازاد سلول کاهش می یابد) ج)در اسکلت سلولی ماستوسیت تغییراتی ایجاد میشود
 – 7در مراحل الرژی دو پادتن می توانند به یک الرژن متصل شو ند و یا اینکه یک پادتن می تواند به دو الرژن متصل شود
سوال  :کدام یک از گلبول های سفید در فرایند الرژی پس از دیگران فعالیت خود را اغاز میکند؟
 – 1ماستوسیت

 – 2پالسموسیت

 – 3بازوفیل

 – 4ائوزینوفیل

جوای صحیح:گزینه 4

تالیف :محسن مصباح
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سلول های لنفوسیت  B ، Bخاطره  ،پالسموسیت  ،ماستوسیت  ،بازوفیل در ایجاد الرژی نقش دارند اما ائوزینوفیل پس از همه ان ها وارد عمل شده و با
فاگوستیوز کردن هیستامین اثر ضد الرژیک دارد

ایدز AIDS
به دلیل ورود ویروس  HIVبه بدن است
افراد دارای HIV

عالئم ایدز را نشان نمی دهند :بیماری دوره کمون را می گذراند
عالئم ایدز را نشان می دهند

 HIVوارد نوع خاصی از لنفوسیت های ( Tکمک کننده) می شود
پس از الوده شدن به ویروس ممکن است  6ماه تا  10سال یا بیشتر طول بکشد تا عالئم بیماری بروز کند
مکانیسم  :تعداد لنفوسیت های  Tخاص در خون یک فرد سالم حدود  500عدد در هر میلی لیتر خون است که هرگاه به کمتر از  200عدد رسید عالئم ایدز
بروز می کند
عالئم ایدز

ابتال به عفونت هایی که در افراد سالم به ندرت دیده می شود
در اثر برخی سرطان ها عفونت های ویروسی ،باکتریایی ،قارچی میمیرند
تب خال های بزرگ ،دانه های چرکین دردناک روی بدن ایجاد می شود

راه های انتقال HIV

وسایل نوک تیز الوده
خون وفراورده های خونی الوده
از مادر به جنین یا نوزاد هنگام زایمان یا شیردهی
ارتباط جنسی

از این راه ها منتقل نمیشود :هوا  ،اب  ،غذا  ،نیش حشرات  ،لباس  ،روبوسی و دست داد
دفاع در جانداران

دفاع اختصاصی :فقط در مهره داران
دفاع غیر اختصاصی

در بی مهره ها

سلول های مشابه فاگوسیت

در بند پایان حشرات
عنکبوتیان
سخت پوستان
هزارپایان
در اسفنج ها

انزیم های لیزوزومی  :در همه بی مهره ها دیده می شود
مایع مخاطی(لیزوزیم)

کرم های حلقوی مثل کرم خاکی
نرم تناان مثل صدف

پس زدن پیوند

اسفنج ها
ستاره دریایی

تالیف :محسن مصباح
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برخی گیاهان تیغ و خار تولید می کنند
همه گیاهان ترکیبات شیمیایی می شازند مثل روغن خردل در گیاهان شب بو
پروتئین ها و لیپید ها ی کوچک غنی از گوگرد که فعالیت ضد میکروبی دارند

ماالریا :توسط چندین تک سلولی پالسمودیوم از اغازیان ایجاد میشود و توسط یک نوع پشه انوفل ماده منتقل می شود
عالئم بیماری

تب شدید  ،عرق شدید  ،عطش شدید
درد
گلبول های قرمز می ترکند (دچار کم خونی میشود)
نارسایی کلیه  ،کبد  ،اسیب مغزی
مرگ

فصل شیوع بیماری :زومستان و بهار است چون بارندگی زیاد است و اب های راکد که محل تخم ریزی پشه است زیاد است
پاسخ به واکسن در گروه های سنی متفاوت

 4 – 1ساله  :پاسخ بهتری به واکسن داده می شود چون دستگاه ایمنی در حال شکل گیری است و
انعطاف بیشتری برای مبارزه با موقعیت های بیماری دارد
 24 – 15ساله  :پاسخ کمتری به واکسن می دهند چون دستگاه ایمنی شکل گرفته است

تالیف :محسن مصباح
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فصل دوم:دستگاه عصبی
مراکز تنظیم اعمال بدن

دستگاه عصبی
دستگاه درون ریز (هورمون ها)

محرک

گیرنده ی حسی

انواع سلول های بافت عصبی

دستگاه عصبی مرکزی

درک

اندام های عملگر

سلول های پشتیبان  :سلول های غیر عصبی بافت عصبی هستند
نورون  :سلول عصبی بافت عصبی هستند

سلول های پشتیبان  :سلول های غیر عصبی و هسته دارند  ،اندازه کوچک و تعداد بسیار بیشتری از نورون ها دارند
کار

برخی از ان ها در تغذیه نورون نقش دارند
برخی از ان ها در حفاظت از نورون نقش دارند
برخی از ان ها غالف میلین می سازند

سوال  :همه سلول های پشتیبان ............
 – 1غیر عصبی هسته دارند  – 2غالف میلین می سازند

 – 3در تغذیه نورون نقش دارند

جواب صحیح:گزینه 1
نکاتی در موردغالف میلین  - 1 :اطراف برخی اکسون ها و دندریت ها قرار می گیرد
پروتئین

 - 2جنس (از جنس غشا)

لیپید (فسفو لیپید ،کلسترول)
گلیکو پروتئین
 -3ویژگی :سطح تماس مایع بین سلولی را با غشای نورون کاهش می دهد
 - 4کار :باعث افزایش سرعت هدایت پیام عصبی می شود
 - 5گره رانویه همواره بین دو غالف میلین قرار دارد
 - 6نمی توان گفت که یک غالف میلین همواره بین دو گره رانویه قرار دارد
نورون (سلول عصبی)
ویژگی

دارای رشته های سیتوپالسمی است (دندریت و اسکورن)
در مرحله ی  G0از مراحل چرخه سلولی متوقف شده است
قدرت تقسیم ندارد
سلول ها بسیار تمایز یافته اند
دندریت :به بخشی گفته می شود که پیام عصبی را به جسم سلولی نزدیک می کند
جسم سلولی

اجزا

حاوی هسته می باشد
بخش اصلی سلول است
حاوی اندامک هاست ( دستگاه گلژی و شبکه اندوپالسمی)

اکسون :بخشی که پیام عصبی را از جسم سلولی دور می کند

 – 4نقش حفاظتی دارند

به نام خدا

کار

تالیف :محسن مصباح
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دریافت یا تولید پیام عصبی
هدایت پیام عصبی
انتقال پیام عصبی
نورون حسی
نورون رابط

انواع سلول عصبی

نورون حرکتی
وجود غالف میلین

عوامل موثر بر افزایش سرعت هدایت پیام عصبی

افزایش قطر دندریت و اکسون
نورون حرکتی

کار :پیام عصبی را به اندام های عملگرد میبرد
اجزا

دندریت  :کوتاه و منشعب است و غالف میلین ندارد
جسم سلولی  :چند ضلعی است و چندین انشعاب ازان خارج میشود (نورون چند قطبی هستند )
اکسون :بلند است ومیلین دارد وغیر منشعب است و انتهای انشعابات پایانه ی اکسون کروی است

کار نورون رابط  :بین دو نورون ارتباط برقرار می کند
فقط در دستگاه عصبی مرکزی دیده می شود
اجزای نورون رابط

دندریت

بسیار منشعب است
فاقد میلین است
کوتاه است
مثلثی شکل است

جسم سلولی

چندین انشعاب از ان خارج می شود (چندقطبی است)
اکسون

کوتاه است
فاقد میلین است
انتهای انشعابات پایانه ی اسکون نوک تیز است

کار نورون حسی :پیام عصبی را از محیط به دستگاه عصبی مرکزی می برد
اجزای نورون حسی

دندریت غیر منشعب است
بلند است
میلین دار است
جسم سلولی

کروی شکل است
یک انشعاب از ان خارج می شود (تک قطبی)

اکسون

کوتاه تر از دندریت است
میلین دار است
انشعابات پایانه ی اکسون نوک تیز است

تالیف :محسن مصباح
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فسفو لیپید
کلسترول
ساختار
غشای نورن

کربوهیدرات

گلیکوپروتئین
گلیکولیپید

پروتئین ها

محیطی

نقش انزیمی دارند
نقش استحکامی دارند

سرتاسری

همیشه باز :سدیمی  ،پتاسیمی

کانال

دریچه دار:سدیمی،پتاسیمی
باصرف انرژی کار می کند.مثال :پمپ سدیم پتاسیم

پمپ

در همه سلول ها وجود دارد
وضعیت نورون

پتانسیل ارامش (استراحت)
پتانسیل عمل

نکاتی در مورد پتانسیل ارامش:
 – 1با اندازه گیری اختالف پتانسیل بین دوسوی غشای نورون اختالف پتانسیل  65-میلی ولت است
 – 2در نورون در حال ارامش میزان سدیم در مایع بین سلولی یعنی خارج از سلول بسیار بشتر از داخل سلول است و پتاسیم برعکس
 – 3در تمام طول پتانسیل ارامش کانال های دریچه دار بسته اند
 – 4نفوذ پذیری غشا نسبت به پتاسیم بیشتر از سدیم است به همین دلیل مقدار پتاسیم بیشتری از کانال ها ی همیشه باز خارج می شود در نتیجه بارهای
مثبت بیشتری خارج می شود و داخل منفی تر می شود
 – 5پمپ سدیم پتاسیم با صرف انرژی ( ) ATPمی تواند سدیم راب رخالف شیب غلظت خارج و دو پتاسیم را وارد کند که برایند ان ها خارج شدن یک بار
مثبت بیشتر می باشد که نتیجه ان منفی تر شدن درون غشاست
 – 6در پتانسیل ارامش الف) سدیم غیرفعاالنه (در جهت شیب غلظت) به نورون وارد شده و فعاالنه (برخالفف شیب غلظت) از سلول خارج می شود ب)
پتاسیم غیر فعاالنه از نورون خارج و فعاالنه به نورون وارد میشود
سوال  :در هنگام پتانسیل ارامش یک سلول عصبی کدام یک کمتر از دیگران صورت می گیرد؟
 – 1ورود پتاسیم

 – 2خروج پتاسیم

 – 3ورود سدیم

 – 4خروج سدیم

جواب صحیح  :گزینه 1

سوال :هنگامی که پتانسیل غشای سلول عصبی  -10 mvرا نشان میدهد قطعا کانال دریچه دار ......
الف) سدیمی بسته است
 4 – 1مورد

ب) سدیمی باز است

 3 – 2مورد

 1 – 3مورد

ج) پتاسیمی بسته است
 – 4هیچکدام

سیناپس :محلی است که یک نورون با سلول دیگر ارتباط دارد

د)پتاسیمی باز است
جواب صحیح  :گزینه 4

به نام خدا
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همواره نورون است
همواره پایانه ی اکسونی نورون است

سلول پس سیناپسی

نورون :دندریت  ،جسم سلولی  ،اکسون  ،پایانه ی اکسون نمی تواند باشد
ماهیچه :اسکلتی  ،صاف  ،قلبی
سلول پوششی غدد  :درون ریز و برون ریز

فضای سیناپسی باعث میشود سلول پیش سیناپسی اتصال مستقیم نداشته باشد

مراحل انتقال عصبی:
گام  : 1با رسیدن پیام عصبی به پایانه ی اکسون اسکلت سلولی تغییر می کند (  ATPمصرف می شود)
گام  : 2وزیکول های حاوی انتقال دهنده عصبی که توسط اندوپالسمی ساخته شده اند و توسط گلژی بسته بندی شده است به غشا پایانه اکسونی متصل است
گام  : 3با ادغام غشای وزیکول و غشای سلول پیش سیناپسی اگزوستیوز انجام شده و انتقال دهنده عصبی به فضای سیناپسی ترشح می شود ATP( .مصرف
می شود)
گام  : 4انتقال دهنده عصبی با اتصال به کانال های دریچه دار غشا سلول پس سیناپسی ان ها را باز نموده و باعث تغییر پتانسیل ان می شود
انتقال دهنده های عصبی  :نوعی پیک شیمیایی هستند که اثر سریع تری داند و ماندگاری اثر ان ها کم است
محل ساخت :شبکه اندوپالسمی جسم سلولی نورون است
انواع

تحریکی

استیل کولین  :اصلی ترین انتقال دهنده عصبی در ماهیچه هاست .درمراکز مغزی برای کنترل فعالیت های مراکز مغزی
نقش دارد
اپی نفرین(ادرنالین)
نور اپی نفرین(نور ادرنالین)

مهاری

انکفالین
روپامین

نکاتی درباره اعتیاد:
 – 1بعضی مواد مانند الکل و مواد مخدری مانند نیکوتین ،هروئین و کوکائین می توانند عملکرد دستگاه عصبی مرکزی را تغییر دهند
 – 2همه ی مواد اعتیاد اور باعث وابستگی روانی مصرف کننده می شود
 – 3بیشتر مواد اعتیاد اور موجب وابستگی جسمی نیز می شود
 – 4کافئین موجود در قهوه و نوشابه در افراد وابستگی ایجاد می کند
 – 5اعتیاد پاسخی فیزیولوژیک است که مصرف مکررمواد اعتیاد اور باعث ان می شود
 – 6اعتیاد عملکرد طبیعی نورون ها و سیناپس ها را تغییر می دهد

نکاتی درباره نیکوتین :
 – 1ماده ای اعتیاد اور است که در برگ های گیاه تنباکو (توتون) وجود دارد
 – 2این ماده بسیار سمی است و حدود  60 mgبرای انسان کشنده ومرگ اور است
 – 3نیکوتین سریعا وارد جریان خون می شود
 – 4نیکونین شباهت سا ختاری وعملکردی با استیل کولین دارد وبه محل های مخصوص استیل کولین متصل می شود این جایگاه ها مراکز کنترل مغز هستند
که بسیاری از فعالیت های مغز را کنترل می کنند

تالیف :محسن مصباح
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 – 5دود تنباکو باعث می شود که در هنگام ورود به دهان مخاط دهان بینی وگلو تحریک شود
 – 6مواد سمی و جهش زای زیادی در دود تنباکو وجود دارد که الف) در شش ها جمع شود ومژه های سطح دستگاه تنفسی را از کار بیاندازد وظرفیت ششی
را کاهش دهد ب) مصرف تنباکو باعث ایجاد سرطان دهان حنجره وشش ها می شود (باعث افزایش فعالیت ماکروفاژها یعنی سلول های سازنده پروتئین
های مک مل می شود ج)در زنانی که تنباکو مصرف می کنند احتمال سقط جنین وبه دنیا امدن نوزاد مرده زیاد است د)کسانی که درمعرض تنباکو قرار می
گیرند همانند افرادی که تنباکو مصرف می کنند می توانند دچار ابتال به بیماری شوند
دستگاه عصبی

مرکزی

ن میکره های مخ  :چپ ،راست  ،رابط پینه ای (ارتباط بین دو نیمکره را برقرار می کند)

مغز

مخچه :نیمکره چپ،نیمکره راست ،کرسینه(ارتباط بین دو نیمکره را برقرار می کند)
تاالموس
هیپوتاالموس
ساقه مغز  :مغز میانی  ،پل مغز  ،بصل النخاع
نخاع
شامل  43جفت عصب است

محیطی

 12جفت عصب مغزی
 31جفت عصب نخاعی

حسی :بینایی  +شنوایی ... +

انواع

حرکتی

پیکری  :حرکات ارادی و انعکاس
خودمختار :سمپاتیک و پاراسمپاتیک

بافت مغز

بیشتر اجتماع اجسام سلولی نورون هاست

ماده خاکستری

می تواند اکسون و دندریت بدون میلین و میلین دار داشته باشد
مکان

مغز (مخ و مخچه) :در بخش خارجی (قشری) قرار می گیرد
نخاع  :در بخش مرکزی دیده می شود

فقط از اکسون ها و دندریت های میلین دار و بدون میلین ساخته شده است و جسم سلولی ندارد

ماده سفید

مکان

مغز  :در وسط مغز قرار دارد
نخاع:در اطراف قرار دارد

سلول عصبی (نورون) دندریت
جسم سلولی
اکسون
اطراف ان میتواند غالف میلین قرار گیرد
تار عصبی  :به اکسون دندریت بلند گفته میشود و جسم سلولی ندارد
عصب :به مجموعه دندریت یا اکسون یا هر دو می گویند که توسط پوششی از بافت پیوندی احاطه شده است
اعصاب :به مجموعه ی عصب ها که به دستگاه عصبی محیطی را می سازند

تالیف :محسن مصباح
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نکاتی درباره مغز:
 – 1در یک انسان سالم و بالغ به طور متوسط  1.5 kgاست
 – 2افکار ،عواطف  ،رفتار  ،ادراک  ،احساس و حافظه برعهده مغز است
 – 3در مغز بخش خاکستری در اطراف بخش سفید در مرکز قرار گرفته است

نکاتی درباره مخ:
 – 1بزرگترین بخش مغز است
 – 2توانایی یادگیری ،حافظه ،ادراک و عملکرد هوشمندانه دارد
 – 3یک شیار عمیق و طوالنی در وسط مخ ان را به دو نیمکره چپ و راست تقسیم میکند
 – 4نیمکره های مخ از طریق دسته ای از تارهای عصبی به نام جسم پینه ای به یکدیگر مرتبط می شوند ( جسم پینه ای جسم سلولی ندارد)
 – 5به طور معمول نیمکره چپ مخ اطالعات حسی را از سمت راست بدن دریافت می کند و حرکات ان را کنترل می کند و برعکس
 – 6عالوه بر ان هر یک از نیمکره ها کارهای مخصوص خود را دارند
 – 7بیشتر پردازش اطالعات حسی و حرکتی در قشر خاکستری مخ انجام می شود
 – 8چین خوردگی های قشر مخ باعث افزایش سطح این ناحیه می شود و باعث می شود مغز درون جمجمه جا بگیرد
موقعیت مخچه :زیر مخ ،باالی ساقه مغز ،باالی بطن  4قرار دارد
ساختار مخچه :بخش خاکستری در قشر مغز جا دارد و بخش سفید در مرکز به صورت یک درخت قرار دارد (درخت زندگی
کار مخچه

هماهنگی بین حرکات بدن
کمک به انجام حرکات دقیق و ماهرانه
کمک به حفظ تعادل
پیش بینی حرکات در لحظه اینده
نرمی حرکات

مخچه از  6جا پیام حسی دریافت میکند

چشم
بخش مجاری نیم دایره گوش درونی
پوست
مفصل
ماهیچه
بخش های دیگر دستگاه عصبی

در صورت اسیب به مخچه

تلو تلو می خورد
خط صاف نمی تواند رسم کند
میخ را با چکش نمی تواند بکوبد
حرکات دقیق و ماهرانه نمی تواند انجام دهد(حرکات انعکاسی دقیق انجام میشود)

موقعیت تاالموس

در باالی هیپوتاالموس است
عقب تر از هیپوتاالموس است
زیر بطن های  1و  2قرار می گیرد
اطراف بطن  3قرار دارد و  2عدد تاالموس وجود دارد

کار تاالموس

پیام های حسی از اغلب نقاط بدن در تاالموس گرد هم می ایند و تقویت می شوند
پیام های بویایی وارد تاالموس نمی شود
پیام های حسی که به مخچه وارد می شوند وارد تاالموس نمی شوند فقط پیام هایی به تاالموس می روند که مقصد ان ها مخ باشد
در پردازش اطالعات حسی نقش مهمی دارد

تالیف :محسن مصباح
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پائین تر از تاالموس
 2عدد است و با جسم خاکستری به هم اتصال دارند
باالتر از هیپوفیز قرار دارد

مرکز دمای بدن است

کار هیپوتاالموس

مرکز گرسنگی است
مرکز تشنگی است
مرکز تنظیم بسیاری از غدد است

نکاتی درباره ساقه مغز:
 – 1در قسمت پائینی مغز قرار دارد
 – 2زیر مخچه و زیر بطن چهارم قرار دارد
 – 3از یک سمت به نخاع و از سمت دیگر به مخچه و نیمکره های مخ اتصال دارد
 – 4بصل النخاع بسیاری از اعمال حیاتی مانند تنفس و ضربان قلب را تنظیم می کند
 – 5ساقه مغز نقش مهمی در تنظیم فعالیت های بدن دارد
شبکه گسترده ای از نورون هاست که تاالموس و هیپوتاالموس را به بخش هایی از قشر مخ متصل میکند

دستگ اه لیمبیک

تاالموس و هیپوتاالموس راب ه یکدیگر متصل نمیکند
تاالموس و هیپوتاالموس جز دستگاه لیمبیک نیستند
*** بویایی جز دستگاه لیمبیک هستند
کار :نقش ان در یادگیری ،حافظه  ،عواطف  ،احساس عصبانیت ،رضایت و لذت

نکاتی درباره نخاع:
 – 1درون ستون مهره ها از بصل النخاع تا کمر ادامه دارد
 – 2نخاع مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل می کند
 – 3نخاع مرکز برخی انعکاس های بدن است
 31 – 4عصب مختلط به نخاع متصل هستند
 – 5در نخاع ماده سفید بخش خاکستری را در بر گرفته است

نکاتی درباره یک جفت عصب نخاعی:
 – 1دارای دو عصب است یکی در نیمه راست بدن و یکی در نیمه چپ بدن
 – 2دارای چهار ریشه است دو ریشه پشتی که حسی می باشند و دو ریشه شکمی که حرکتی میباشند
 – 3به نخاع  31جفت عصب اتصال دارد در نتیجه الف)  62عصب اتصال دارد ب)  124ریشه اتصال دارد ج) 62ریشه حسی پشتی دارد و  62ریشه شکمی
حرکتی وجود دارد
 – 4ریشه پشتی عصب نخاعی الف) شامل دندریت نورون حسی و همچنین جسم سلولی نورون حسی می باشد ب) پیام های عصبی را از محیط وارد بخش
خاکستری نخاع میکند ج)اکسون نورون حسی وارد بخش خاکستری نخاع می شود به عبارت دیگر هیچ بخشی از ریشه پشتی و نورون حسی وارد ماده سفید
نخاع نمی شود
 – 5ریشه شکمی عصب نخاع ی الف) دارای اکسون نورون حرکتی است که پیام های حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزی به اندام های عملگر می برد ب)
دندریت جسم سلولی و بخش ابتدایی اکسون نورون حرکتی در بخش خاکستری نخاع است ج) قسمت کوچکی از اکسون نورو حرکتی در ماده سفید نخاع
قرار دارد
 – 6اطراف اکسو ن های نورون های حرکتی و دندریت های نورون های حسی پوششی از جنس بافت پیوندی قرار دارد
 – 7نخاع در قسمت شکمی فرورفتگی دارد که عمیق تر و بزرگ تر از فرورفتگی سطح پشتی نخاع است
 – 8تجمع اجسام سلولی ریشه پشتی (ریشه حسی) در خارج از نخاع و اجتماع اجسام سلولی نورون های حرکتی (ریشه شکمی) در ماده خاکستری نخاع است

تالیف :محسن مصباح
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محافظت از دستگاه عصبی:
جمجمه و ستون مهره

اولین بخش محافظت کننده از دستگاه عصبی مرکزی است
اکثرا در مهره داران استخوانی است (در ماهیان غضروفی ،غضروفی است)
سخت ترین نوع بافت پیوندی است(کالژن دارد که کورتیزول ان را تجزیه کرده و استحکام * استخوان و غضروف را کاهش
میدهد)
استخوان پهن هستند

بعد از  5سالگی هم خون سازی میکند
در سطوح خود استخوان متراکم و مجرا ی هاورس دارد در وسط استخوان اسفنجی دارد

از تراوشات پالسمای خون است

مایع مغزی نخاعی

از مویرگ های نرم شامه ترشح می شود
نقش ضربه گیر برای مغز و نخاع دارد
سد خونی مغزی

نفوذ پذیری مویرگ های مغز و نخاع نسبت به مواد کم است چون منافذ کمی دارند
اصلی ترین عامل سد خونی مغزی سلول های سنگفرشی یک الیه مویرگ هستند
موادی که از سد خونی مغزی عبور می کند:گلوکز ،پادتن ، O2 ،اوره ، CO ، CO2 ،بعضی عوامل بیماری زا ،بعضی موادی
که در متابولیسم سلول های مغزی نقشی ندارند ،نیکوتین ،سایر مواد مخدر ،الکل
موادی که از سد خونی مغزی عبور نمی کند :بسیاری از عوامل بیماری زا ،بسیاری از موادی که در متابولیسم سلول های
مغزی نقش ندارند

پرده مننژ (3الیه)

سخت شامه

خارجی ترین الیه مننژ است
بافت پیوندی رشته ای است (کالژن دارد)
به بخش متراکم استخوان جمجمه و ستون مهره ها اتصال دارد
از سمت پائین به عنکبوتیه اتصال دارد
ضخیم خترین الیه پرده مننژ است
در چین خوردگی های قشر مخ فرو نمی رود
در شیار مرکزی می تواند در وسط عنکبوتیه و نرم شامه قرار گیرد
در بین دوالیه سخت شامه حفره وجود دارد

عنکبوتیه

بین سخت شامه(الیه درونی) و نرم شامه قرار دارد
در زیر میکروسکوپ به صورت تارهای عنکبوت دیده می شود
در فضای زیر عنکبوتیه پیچ مغزی نخاعی وجود دارد
بافت پیوندی رشته ای است

نرم شامه

بافت پیوندی سست است.

در ایجاد سد خونی مغزی نقش دارد(چون مویرگ دارد)

مویرگهای خونی فراوان دارد و مایع مغزی نخاعی را ترشح می کند.

در چین خوردگی های مغز فرو میرود.

م کان :در مغز(به بخش خاکستری اتصال مستقیم دارد) .در نخاع (به بخش سفید اتصال مستقیم دارد).

دستگاه عصبی محیطی

از نظر تعداد  43جفت  12جفت مغزی (حسی ،حرکتی ،مختلط)
 31جفت نخاعی (مختلط ،حرکتی)
انواع

حسی :حواس پنجگانه
حرکتی

پیکری

ویژگی :به ماهیچه اسکلتی وارد می شود
انواع :ارادی ،انعکاسی(غیر ارادی)

خود مختار

انواع :سمپاتیک ،پاراسمپاتیک
ویژگی :غیر ارادی ،به ماهیچه صاف و قلبی و غدد می رود

تالیف :محسن مصباح
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صحیح یا غلط  – 1هر عصب حرکتی نوعی عصب محیطی است .صحیح
 – 2هر عصب حرکتی در ایجاد انعکاس نقش دارد.غلط چون ممکن است خود مختار بوده و یا حتی پیکری از نوع ارادی باشد
 – 3هر عصب خود مختار غیر ارادی است .صحیح
 – 4هر عصب که در حرکات غیر ارادی نقش دارد خود مختار است.غلط چون ممکن است پیکری از نوع انعکاس باشد
 – 5در صورت اسیب به مخچه حرکات انعکاسی همچنان دقیق و ماهرانه انجام می شود .صحیح
 – 6هر عصب خود مختار سمپاتیک است.غلط ممکن است پاراسمپاتیک باشد
نکاتی درباره انعکاس:
 – 1عملی غیر ارادی است که توسط ماهیچه های ارادی در پاسخ به محرک ها انجام می شود
 – 2مرکز برخی انعکاس ها نخاع است که مغز اصال نقشی ندارد
 – 3مرکز برخی انعکاس های دیگر مغز است یعنی ساقه ی مغز است و قشر مغز دخالتی ندارد
 – 4انعکاس ها برای حفظ حیات جانور می باشند به همین دلیل باید سریع انجام شوند
 – 5انعکاس ها رفتارهای ساده ای هستند که معموال اموخته نمی شوند
نکاتی درباره انعکاس زرد پی زیر زانو:
 – 1ماهیچه جلوی ران با یک زرد پی که از اطراف کشکک هم می گذرد به درشت نی متصل می شود
 – 2ماهیچه عقب ران با یک زردپی به نازک نی متصل می شود
 – 3درشت نی و نازک نی با یکدیگر مفصل از نوع غیر متحرک دارند ( در مفصل زانو استخوان ران فقط با درشت نی ارتباط دارد و با نازک نی ارتباط ندارد)
 – 4در انعکاس زردپی زیر زانو مجموعا چهار نورون وجود دارد که شامل یک نورون حسی ،یک نورون رابط و دو نورون حرکتی است
 – 5دو نورون حرکتی به کار رفته در انعکاس زردپی زیر زانو جز نورون های یک عصب پیکری هستند اما نورون حسی جز پیکری و خود مختار نیست (چون
اصال حرکتی نیست)
 – 6از چهار نورون به کار رفته در انعکاس زردپی زیر زانو  3نورون به حالت پتانسیل عمل در می ایند (نورون حسی ،نورون رابط و نورون حرکتی وارد شده
به ماهیچه جلوی ران) و یک نورون در حالت ارامش می ماند یعنی نورون حرکتی وارد شده به ماهیچه عقب ران
 – 7از انتهای نورون حرکتی ماهیچه جلوی ران انتقال دهنده عصبی استیل کولین ازاد می شود در حالی که انتهای نورون حرکتی ماهیچه عقب ران هیچ انتقال
دهنده ای ازاد نمیشود
 – 8در انعکاس زردپی زیر زانو در هر چهار نورون به کار رفته تغییر پتانسیل الکتریکی صورت می گیرد
 – 9در انعکاس زردپی زیر زانو مجموعا پنج سیناپس وجود دارد الف)  4سیناپس فعال و یک سیناپس غیرفعال است ب) از  4سیناپس فعال  3تا تحریکی و
یکی مهاری است ج)  3سیناپس در ماده خاکستری نخاع قرار دارد که هر  3تا نورون **** هستند د) دو سیناپس در محیط قرار دارد که هر دو نورون
ماهیچه هستند
 – 10نورون های حسی و حرکتی به کار رفته در انعکاس زردپی زیر زانو بخشی از یک عصب مختلط نخاعی اند
نکته :اعصاب خود مختار در ایجاد حالت پایدار بدن نقش دارند (یعنی هموئوستازی)
نکته :به طور کلی بخش سمپاتیک دستگاه خود مختار باعث افزایش مصرف انرژی ،هوشیاری و افزایش خون رسانی به مغز ،ماهیچه های اسکلتی ،شش ها و
قلب می شود و در هنگام امادگی بدن فعال است
نکته :به طور کلی بخش پاراسمپاتیک دستگاه خود مختار باعث ذخیره انرژی و کاهش مصرف انرژی در بدن می شود و خون رسانی را به دستگاه گوارش و
دفع افزایش می دهد
سمپاتیک
باعث افزایش فشارخون ،ضربان قلب ،ظرفیت شش ،خون رسانی به ماهیچه
های اسکلتی و مغز می شود
کاهش می دهد

پاراسمپاتیک
کاهش می دهد
باعث افزایش خون رسانی دستگاه گوارش و دفع می شود،ترشح بزاق،
پانکراس ،غدد معده و صفرا را افزایش می دهد

مردمک چشم را گشاد می کند(ماهیچه های شعاعی عنبیه را منقبض می کند)

مردمک چشم را تنگ می کند ( ماهیچه های حلقوی عنبیه را منقبض می کند)

نایژه ها را گشاد می کند

نایژه ها را تنگ می کند

تالیف :محسن مصباح

به نام خدا

فصل  2-1سال سوم
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نکته :پاراسمپاتیک و سمپاتیک به طور معمول عکس یکدیگر عمل می کنند(.نه همیشه)

نکاتی درباره مغز ماهی:
 – 1برخالف پستان داران چین خوردگی ندارند.
 – 2نسبت به مغز انسان لب های بویایی و مخچه بزرگتری دارد.
 – 3نسبت به مغز پرندگان و پستان داران نیمکره های مخ کوچکتری دارد.

دستگاه عصبی در جانوران
شبکه عصبی

در کیسه تنان مانند هیدر دیده می شوند.
ساده ترین دستگاه عصبی است.
دستگاه عصبی به مرکزی و محیطی تقسیم نشده است.
هیدر سر و مغز ندارد.
گره عصبی و اجتماع اجسام سلولی ندارد.

دو طناب عصبی موازی

در پالناریا دیده می شود.
دستگاه عصبی

مرکزی

مغز :اجتماع اجسام سلولی نورون هاست.
طناب عصبی  2عددموازی است.
شامل تارهای عصبی (اکسون و دندریت) است.
جسم سلولی ندارد(تنها جانوری است که طناب عصبی جسم سلولی ندارد)

محیطی :رشته های کوتاهتری که از طناب های عصبی منشعب شده اند.
طناب عصبی شکمی

در حشرات ،خرچنگ دراز و کرم خاکی دیده می شود.
دستگاه عصبی حشرات

مرکزی

مغز :از چند گره به هم جوش خورده ساخته شده است(اجتماع اجسام سلولی).
طناب عصبی شکمی

در هر بند بدن یک گره عصبی دارد
گره عصبی هر بند ماهیچه های همان بند را کنترل می کند.

محیطی

مقایسه مغز مهره داران:
فقط مغز پستان داران دارای چین خوردگی است.
نسبت وزن مغز به وزن بدن در پرندگان و پستان داران بیشتر از سایر مهره داران است.
بیشترین چین خوردگی های سطح مخ در انسان مشاهده می شود.
پس از انسان در سایر پری مات ها و وال ها دیده می شود.
پری مات ها (نخستی ها یا نخستینی ها) :ادمیان ،میمون ها و لمورها
پری مات ها از الگوی حل مسئله استفاده می کنند و کارهای تفکردار انجام می دهند.
وال(نهنگ):
دارای ارتباطات اجتماعی پیچیده ای هستند.
با تولید صدا ایجاد ارتباط می کنند.
بیشتر قشر مخ ان ها احتماال مربوط به پردازش اطالعات صداهاست.

