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 تعالی باسمه

 

 طحال

 :میشود تقسیم بخش دو به طحال

 .هستند پالپ در که ایمنی های سلول توسط خون به ورودی پاتوژن به پاسخ:سفید پالپ

 گورستان).نداریم ایمنی پاسخ پالپ این در شودو می انجام پالپ دراین موجود ی ماکروفاژها وسیله به پیر هایRBC تخریب:قرمز پالپ

 (قرمز های گلبول

 (رود می طحال به خون به ورودی وپاتوژن میرود لنفاوی غدد به شود می وارد خون جز به بدن هرجای به که هرپاتوژنی)

 .است خون به ورودی پاتوژن به پاسخ در ارگان مهمترین طحال

 :دهد می پاسخ آن به طحال که هایی پاتوژن

  پنوموکوک-9   مننگوکوک-2

 مشکل دچار فرد بدن به ها پاتوژن این ورود صورت در ولی ندارد مشکلی عادی حالت ،در فرد الطح برداشت صورت در دلیل همین به

 .میگردد

 .نداریم High endothelial venule[HEV] لنفاوی غدد خالف بر طحال در :طحال در سفید پالپ
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 در که دارد وجود [PALS ]periarteriolar lymphoid sheath نام به ای ناحیه اطرافش ورد،درآ می طحال به ا ر خون که رگی

 .باشد می لنفاوی غدد در پاراکورتکس مشابه پالس.دارد وجودT های سلول صرفا PALS در. است شده داده نانش آبی صورت به شکل

 (کورتکس.)است B  های سلول حاوی که د دار وجود هایی فولیکول PALS اطراف در

 وجود مارژینال ناحیه سفید پالپ دور تا دور.میکنیم مشاهده ار بود لنفاوی غدد درBو T ایه سلول بین که مشترک ارتباط همان دوباره

 این در ها فولیکول در موجود یB cells با ها B cell این تفاوت.  دارد وجود خاصی های ماکروفاژ و ها B cell ناحیه این در که دارد

 گرم باکتریLPS  به فقط مثال است شده آنها شدن تخصصی باعث آنها تکامل).دارند کمی بسیار نیژ آنتی گیرنده تنوع ها این که است

 .(میدهند پاسخ منفی

 

 لنفاوی های بافت

 .دارند وجود مخاطی نواحی و پوست مثل هایی قسمت در ها بافت این

 مخاطی دستگاه در عاتمتج این به . میگردند محلی  ایمنی پاسخ باعث که دارد وجود لنفوسیتی های سلول از تجمعاتی ها بافت این در

MALT یا mucosa associated lymphoid tissueمیشود گفته.MALT دارد قسمت سه: 

2- intra epithelial lymphocytes مثل دارند میکروویلی  گاهی )که اپیتلیالی های سلول بین در پراکنده های لنفوسیت یا 

 .است کشنده T های سلول رفمع که دارند CD8+ معموال ها سلول این .گوارش( دستگاه

 Lamina propriaدر موجود های لنفوسیت  -9

 ژن آنتی کننده عرضه که دارد وجود هاM cell پیر پالک سطح روی.است ایمنی های سلول از متمرکزتری تجمع :پیر پالک -9

 .است پیر پالک در موجود TوB های سلول برای

 .(بودند ناییو که ارگان خالف رب..)هستند اکتیو MALT در موجود های های لنفوست اغلب
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 ها بادی آنتی

 یافت IgD,IgM ها ماهی کوسه و دار آرواره های ماهی  در ابتدا ها آن بین در .بودند داران مهره داشتند بادی آنتی که موجوداتی اولین

 سخت شرایط دلیل به ها شتر در یا و.پرداختند ها بادی آنتی این تولید به بدن در اوره تجمع و آب زیاد فشار دلیل به جانوران این که.شد

 .گرفت شکل آنها در اکتسابی ایمنی سیستم که بودند موجوداتی اولین ها ماهی کوسه.میشود تولید بادی آنتی

 آنتی یک راگ که هستند اختصاصی آنقدر و.است شده شناخته نوع     تا       کنون تا .دارند باالیی تنوع و اختصاصیت ها بادی آنتی

 B cells از مترشحه های بادی آنتی.نمیدهد نشان واکنش ژن آنتی همان دیگر قسمت به شود متصل ژن آنتی یک از قسمت یک به بادی

 ها بادی آنتی.است فرد هر اختصاصی ها آن از خاصی قسمت فقط و دارند مشابهی ساختار بادی آنتی.میکنند ایجاد را هومورال ایمنی ها

 تشکیل قسمت 4 از سنگین زنجیره و Igحوزه یا Domainیا قسمت 9 از سبک زنجیره.اند شده تشکیل سنگین وزنجیره بکس زنجیره از

 .است طور همین هم سنگین زنجیره است مقابل طرف در عینا طرف هر سبک زنجیره بادی آنتی در .ستا شده

 تشکیل constantو,variable قسمت از زنجیره نوع دو هر

  .است شده

 قسمت سه و variable قسمت یک از سنگین زنجیره ره

constant ترتیب به که CH1.CH2.CH3 شود می نامیده 

 .است یافته تشکیل

 .(دارند CH عدد, IgM   4وIgE بادی آنتی 9:استثنا)

 

 

 

 انتهای همان که) N terminal یک زنجیره هر .است شده تشکیل CL:constant light و   VL:variable light از هم سبک زنجیره

 در variable قسمت .است شده تشکیل.( میباشد زنجیره کربوکسیلی انتهای همان که) C terminal قسمت و(  است زنجیره آمینی

 متغیر بخش که دارد آمین قسمت یک سنگین زنجیره هر و سبک زنجیره هر یعنی است C انتهای در constant قسمت و N انتهای

 .سازد می را ثابت بخش که دارد یلکربوکس قسمت یک و است

 antigen دو ها بادی آنتی بنابراین. سازند می راantigen binding site هم کنار سنگین و سبک زنجیره دو variable های قسمت 

binding site خطی که شده تشکیل ها دومین از ها زنجیره این که گفتیم.یکدیگرند قرینه و باشند می یکسان کامال هردو که دندار 

 ها لوپ این.اند شده وصل هم به سولفیدی دی پیوند ی وسیله به ها لوپ. اند زده بیرون لوپ صورت به و دارند گلبوالر  حالت و نیستند

 .هستند آمینه اسید 221 حاوی که شده شناخته Ig domain نام به

 .میشود لیز دیگر های ناحیه به نسبت تر ریعس و بوده حساس که دارد وجود HING نام به ای ناحیه CH2وCH1 های قسمت بین
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 و کرده تکه تکه را پایین قسمت.میشکندHING زیر از را بادی آنتی پپسین،  میشود مخلوط پپسین آنزیم  با که هنگامی بادی آنتی

 های تقسم و کامل صورت به سبک ی زنجیره قسمت این در.میماند سالم میشود خوانده Fab2 PRIME که باالیی قسمت

VوCH19 نتیجه در .دارد وجود سنگین زنجیره  antigen binding siteآنزیم ولی.دارد papain  باالی از hing بنابراین مشکند را 

 سبک زنجیره یک حاویFab.  کند می تقسیم fab ,FC قسمت دو به را بادی آنتی آنزیم این .داردantigen binding site یک فقط

 .ندارد تفاوتی گوناگون افراد در و هاستconstant حاوی که بادی آنتی از قسمتیFC. است سنگین رهزنجی متغیر وch1  وقسمت

 دومین این بدن در مولکولی هر یعنی آنهاست های زنجیره در تایی 221 های دومین وجود ها ایمنوگلویبن ی خانواده ی مشخصه

 super family یا خانواده ابر عبارتی به یا خانواده این .گیرد می قرار ها ولینایمونوگلوب خانواده جزو باشد داشته را ای آمینه اسید221ها

 . است variable  قسمت وجود سایرین با ها بادی آنتی تمایز وجه.است ....و ها بادی آنتی ،T cells،MHC،CD2-4-8 شامل

 آنتی رگلوبوال حالت بتا صفحات این و میباشد بتا صفحات صورت به ها بادی آنتی  ساختار

 ایجاد را دومین یک و میخورند تاب هم روی بتا ی صفحه 8 .میکنند ایجاد را بادی

 مکمل شاخص نواحی) که زده بیرون مانندی انگشت زوائد بتا صفحات این خود از .میکنند

complementarity determining region یا )CDR یا HVR (hypervariable 

region)  (متغییر فوق نواحی )میشود ندهخوا .CDR به ژن آنتی بهتر اتصال ی وظیفه 

 و میکند عمل کلید مانند ژن آنتی و قفل مانند CDR.دارد عهده بر را بادی آنتی

 خودش مخصوص بادی نتیآ هر  برای میشودو تنوع باعث CDR هستند؛یعنی اختصاصی

 .است
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 9 زنجیره هر در : نکته CDRتا 29 ومرمون بادی آنتی یک در بنابراین .داریم CDR داریم. 

 با شکل در که ثابت نواحی این هستند یکسان افراد همه در و نیستند متغیر بتا صفحات از بخشی.میسازند راCDR آمینه اسید 8-21

 اسید کمی میزان هاHVR  اگرچه میکنیم مشاهده زیر نمودار در.میگویند Framework یا داربستی نواحی را شده داده نشان خاکستری

 .میکنند ایجاد را تنوع بیشترین اما دارند خود در را نهآمی

 

 بادی آنتی های فرم

2- Secreted 

9- Membrane-bound  روی سطح(b cell ).ها وجود دارند 

 ژن آنتی به که است بادی آنتی از قسمتی fab واقع در .متفاوتند هم با fc  قسمت در ،ندارند تفاوتی هم با fab  قسمت در فرم دو این

 ژن آنتی نوع همان به مجددا بتواند تا کند می ترشح را بادی آنتی نوع همان b cellو شود می b cell شدن فعال باعث و شود می وصل

 ترشحی فرم  که است این در بادی آنتی نوع دو این فرق.است یکسان هردو در fab قسمت پس؛ شود ژن آنتی فعالیت مانع و شود متصل

 می هیدروفیل که tail pieceیا دمی ی قطعه به آن  fc اینکه دلیل به

 اما .گردد متصل است چربی جنس از که غشا به تواند نمی است متصل باشد

 :دارد قسمت دو ها آن fc قسمت دوم فرم

  .میگردد متصل آن به و گذشته غشا از که هیدروفوب ی ناحیه .2

9.  cytoplasmic tail قرار سیتوپالسم در است دوست آب که 

 .گیرد می

 :کرد اشاره زیر موارد به میتوان ها بادی آنتی وظایف زا

 Neutralize toxins  

 های بادی آنتی کزاز توکسن ورود هنگام به باشد؛ شده واکسینه کزاز به فردی اگر.است میکروب سم کردن خنثی ی معنا به

 .میشود عصبی های پایانه به آن اتصال مانع و شده متصل توکسن به ها b memory از مترشحه

 Prevent the entry and spread of pathogens 

 Eliminate microbes 
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  ها بادی آنتی های ایزوتایپ

 داریم بادی آنتی کالس5

 در هم سبک زنجیره و کربوکسیل تا ch1 از سنگین زنجیره بنابراین. fc  از بیشتر کمی البته. متفاوتند ها با fc قسمت در کالسها این

 .دارد المبدا و کاپا کالس زیر دوCL .دارند فرق هم با ها  بادی تیآن این در CL قسمت

 گاما(γ) نام به است ای زنجیرهigG در سنگین زنجیرهconstant  قسمت مثال :کالس 5 این در سنگین های زنجیره انواع اما

• IgG - Gamma (γ) heavy chains 

• IgM - Mu (µ) heavy chains 

• IgA - Alpha (α) heavy chains 

• IgD - Delta (δ) heavy chains 

• IgE - Epsilon (ε) heavy chains 

IgGوIgAهستند کالس ساب دارای نیزخود: 

IgG Subclasses 

 IgG1 - Gamma 1 (γ1) heavy chains 

 IgG2 - Gamma 2 (γ2) heavy chains 

 IgG3 - Gamma 3 (γ3) heavy chains 

 IgG4 - Gamma 4 (γ4) heavy chains 

 

IgA subclasses 

 IgA1 - Alpha 1 (α1) heavy chains 

 IgA2 - Alpha 2 (α2) heavy chains 

 .(داردIgG1,2A.2B موش.) میچسبند ماکروفاژ به سرعت به ها IgG بین در

 موش در.داریم λ%41 و   κ%61 انسان در که  ) Kappa (و  )Lambda), میشود تقسیم گروه دو به سبک زنجیره Constant قسمت

 .است متفاوت ها نسبت این

 .(دارند  4CH ,IgMوIgE بادی آنتی 9:استثنا)

 IgA 

 همین به دارد روز6 حدود عمر نیمه . میشود تقسیمIgA1,IgA2 کالس دوزیر به..( و بزاق و اشک) بدن ترشحات در بادی آنتی بیشترین

 خون در که بادی آنتی بیشترین : نکته)باشد میIgA شود یم تولید ما بدن در که بادی آنتی بیشترین پس گردد تولید مداوم باید دلیل

 وصل هم به بادی آنتی دوتا انگار که است ای گونه به دایمر فرم .میشود دیده دایمر و مونمر فرم دو به.(باشد میIgG شود می تولید

 .(داریم  CDR عدد94، ژن آنتی اتصال جایگه 4 باشد دایمر وقتی.)است
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 IgD 

 .دارد وجود ناییو ی ها b cell مخصوصا ها b cell روی اغلب. است کم یاربس بدن در مقدارش

 .است IgD,IgM ناییوB  روی ژنی آنتی گیرنده: نکته

 .کم عمر نیمه •

 آنزیم و حرارت به حساسیت •

  مرومون حالت به •

 IgE 

 .میرود باال آلرژی در. است کم عادی تحال در مقدارش.باشد می ها کرم و ها انگل, آلژیک مواد به پاسخ در بادی آنتی مهمترین

 .دارد CH 4 و مراستومون

 IgG 

 آن شدن کم باعث ایمنی سیستم در نقص .(دارد وجود نرمال فرد در25mg/dl-21. )است خون در بادی آنتی ترین مهم و بیشترین

 .میشود

 حالت به. و روزاست 99 عمر نیمه .مبری می پی ایمنی سیستم در نقص به آن کم مقدار شدن داده نشان صورت در آزمایش در

 .مونومراست

 IgM 

 :میشود دیده فرم دو به . روزه 5 عمرش نیمه.شود می تولید بدن در گرم میلی5/2 میزان به

 (هاb cell به اتصال در) مونومر .2

 دارد وجود هم خون در مونومر -(ترشحات و خون در) پنتامر .9
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 ساختار

 IgM 

 همین میتوانند T cells ،B cells شدن فعال صورت در بعدا.میشود تولید بدن به عفونی عامل ورود نگامه به که بادی آنتی اولین معموال

IgM به دارند خود سطح در که را  IgGژن آنتی با دوباره برخورد صورت در.کنند تبدیل IgG میگردد تولید. 

 .بودن پنتامر دلیل به compleman سیستم کردن فعال در بادی آنتی بهترین

 .میکند وصل هم به را دمی ی قطعه که شده تشکیل سولفیدی دی های پیوند از زنجیره این.  داریم j ی زنجیره پنتامر ساختار در

 .است لومن داخل سطح به پروپریا ازالمینا بادی آنتی انتقال به کمک و پنتامر ساختار کردن محکم آن نقش

 

 

 IgG 

 ADCC.9 وOpsonization. 2 :آن مهم نقش دو

 

 سیستم در compleman ی اندازه به نه دارد، نقشIgM  . در آن مهم نقشOpsonization که هنگامی. است IgGبه 

 ای گیرنده یعنی داریم FCγRماکروفاژ  سطح روی چون) .میدهد انجام را فاگوسیتوز عمل راحتی به ماکروفاژ میچسبد پاتوژن

 IgG.(   میکند عمل OBSONIN  یا ادویه مثل ماکروفاژ غذای رایب IgG واقع در .شود می وصل IgG درFCγقسمت به که

 میل با هایی گیرندهIgG3و  IgG1 هاIgG بین در.دارند باالیی ترکیبی میل هایش گیرنده چون است OBSONIN بهترین

 ( FCγR 1.)دارند باالتری ترکیبی

 دیگر وظایف از IgGها  ADCC(Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity)است. 
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 به انتقال این.میشود منتقل جنین به ایمنی این باشد ایمن ب هپاتیت به مادر اگر مثال.میشود منتقل جنین به مادر از که بادی آنتی تنها

 جنین به مادر از IgG بادی آنتی انتقال عث با داردو وجود جفت های سلول روی بر که است FCR neonatal ی گیرنده وجود خاطر

 (.(میگردد ایمن تولد از بعد ماه 2 تا جنین.)کنند عبور جفت از توانند می IgG2 جز به هاIgG همه. )دمیگرد

 تنها Igآنتی نبودن: از عبارتند سازی ایمن اتمام از بعد ها سلول کاهش برای منفی های فیدبک .دارد منفی فیدبک عملکرد که 

 .ها B cells سطح روی FCγR2B شدن فعال -تنظیمیTفعالیت-ژن

 IgG تنها Ig لنفوسیت سطح در مهاری گیرنده دارای که باشد می B است. 

 هایی گیرنده است کم مقدارش آنکه دلیل به بدن به ژن آنتی ورود هنگام.دارد وجود متفاوتی های گیرنده هاB cell سطح روی

 گیرنده جمله از ها گیرنده سایر میرود باال ژن آنتی مقدار که هنگامی.میشوند متصل آن به 9FCγRو2 مثل باال ترکیبی میل با

FCγR2B(است مهاری گیرنده یک که)به مهاری سیگنال.میشود پر هم B cellمیکند کم را پالسماسل تولید و میفرسد. 

 IgG3یا لوال چون دارد پایینی عمر نیمه.دارد سولفیدی دی باند 29 لوال ی ناحیه در  hing حساسپروتئاز های آنزیم عملکرد به بسیار 

 .میشود شکسته زود و است

 

 شکل همانند که هنگامی مثال.میبرد باال را بادی آنتی پذیری انعطاف و است ژن آنتی به بادی آنتی اتصال تسهیل hing های فایده از

 .میگیرد صورت تر راحت اتصال و شده باز لوال باشند داشته فاصله هم از بسیار ها ژن آنتی پایین

 

 مقایسه لحاظ از  .است بیشتر همه از IgG1 خون در موجود مقدار و بوده کمتر همه از IgG3عمر نیمه که میکنیم اهدهمش زیر جدول در

 .است مهم جدول این ای
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 بین در:نکته IgGها  IgG2نمیکند عبور جفت از. 

 

 IgA 

 سد از بعد میشود بدن وارد آنفوالنزا ویروس که هنگامی مثال.میشود تلیال اپی به ژن آنتی اتصال مانع .باشد می ترشحات درIg بیشترین

 به. میگردد تلیال اپی به آن اتصال مانع و شده عمل وارد دارد وجود تنفسی ترشحات در که هاییIgA،  ذاتی ایمنی به مربوط دفاعی های

  میزان
 .دارد وجود بدن در 911 ⁄  

 .اند شده متصل هم به سولفید دی پیوند با و داردj ی قطعه IgM پنتامر فرم همانند آن دایمر فرم

IgA1خون در معموال   ←ومونومر 

IgA2,1ترشحات در معموال   ←دایمر و  

 میگوییم بادی آنتی مختلف های ایزوتایپ است constant قسمت بین فرد هر در که هایی تفاوت به :کالس یا ایزوتایپ های شاخصه

(IgG.IgA,… )باشد می ایزوتایپ 5 وشامل است یکسان و داشته وجود افراد همه در که. 

 

 قسمت  در نفر 2111 در 2 است ممکن گاهی:استثنا  constantگویند آلوتایپ های شاخصه این به باشند متفاوت هم با. 

 .گویند idiotype های شاخصه.میشود ایجادvariable  ی وسیله به که هایی تفاوت به

 FCγR-FCαR-FCεR:شامل ها بادی آنتی های رسپتور

 .میباشد دارا را ترکیبی میل بیشترین اول نوع که میباشدFCRγ1,2,3  شاملFCγR انواع

 .باشد میFCεR1,2شامل FCεRو

 پس IgM,IgDندارند رسپتور. 

FCRneonatalدارد وجود جفت سلول روی. 

FCRNبه IgG شدن لیز از محافظت جنینی غیر سنین در آن ی وظیفه.دارد وجود هم بزرگسال افراد بدن در.میشود متصل  IgGدر ها 

 .است باال  IgGعمر نیمه دلیل همین به..کند می جلوگیری آن شکستن واز گیرد می را IgG دور که طریق این به است فاگولیزوزم

 یا FCγR3 مثال ؛نها آ جایگاه چنین هم و.استFCγR1 ، CD64دیگر اسم مثال.بگیریم یاد را رسپتور هر دیگر اسم باید زیر جدول در

CD16روی NK cellفرایند در و هاستADCC دارد نقش. 

FCγR2BیاCD32 سطح ودر دارد کمی ترکیبی میل که است B CELLدارد منفی فیدبک وعملکرد دارد قرار ها. 
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FCγR1 وبه. دارد را ترکیبی میل بیشترین IgG1,3در مهمی نقش بادی آنتی دو این که است دلیل همین به.میشود متصل بهتر 

 .دارد وجود کننده فاگوسیت های سلول سطح روی باال ترکیبی میل با شان گیرنده چون دارد یوناپسونیزاس

 

 به شود می تبدیل فاگوزوم وبه بلعد می را ژن آنتی – بادی آنتی کمپلکس کننده فاگوسیتوز سلول وقتی : FCRNعملکرد

 آنتی دور FCRN واقع در افتد نمی اتفاق این IgG مورد در ولی؛  کند می تخریب را ها بادی وآنتی ها ژن آنتی خود اسیدیPHوسیله

 .بماند باقی ماه یک تا IgG شود می باعث و کند می خون جریان وارد و کرده خارج فاگوزوم از سالم را وآن گرفته را بادی
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