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Thucydides  قبل از میالد نخستین بار از وجود سیستم ایمنی در بدن خبر داد. 034در 

 توسط ترک ها و چینی ها بود. 51به ایمن سازی در قرن جرنخستین ت

سیییسییتم ایمنی ش متاییسل از سییلول ها ا بامو ها و مولسول ها اسییو  ه وعیاه ی دمار از بدن در برابر واتوژن ها و  

گرمته شد  اسو  ه قبالً به سناتورهایی گاته می  immunitizeاز  immunityسیراانااها را بر هدد  دارند. واژ  ی  

 شود  ه از برخی  ارها مصون بودند.

 هماهنگ و  امل هوامل سیستم ایمنی به ارگانیسم های بیماریااواسخ ایمنی ش واسخ 

واسیخ های ایمنی دو دسیته هسیتند  ه شیامل ایمنی  اتی ) ابی ی ا ایر اختصا ی ( و ایمنی ا تسابی ) تیبیقی ا     

 اختصیا یی ( می شود. ایمنی  اتی ایر اختصا ی اسو ی نی  اری به نور واتوژن ندارد و به یص  ورت با همه  ن ها  

رو به رو می شیود  ه به دلیل هد  وجود تنور در گیرند  های  ن ها اسیو. این ایمنی خاار  ندارد چون اختصییا ی   

شیناسیایی نمی  ند ا از بدو تول وجود دارد ا بامو های خودی را از ایر خودی می شیناسد و بالما له وارد همل می    

چه روشی استااد  می  ند. ایمنی  اتی در تمامی شیود.سییسیتم ایمنی  اتی ماخی می  ند  ه ایمنی ا تسابی از    

جانداران ورسییلولی وجود دارد ولی ایمنی ا تصییابی تندا در مدر  داران دید  می شییود. د ییورتی  ه در ایمنی  اتی 

اختالل ایجاد شیود  ایند  اسیو.هوامل ایمنی  اتی شامل نوترومیل ها ا مونوسیو ها ا سلول های ابی ی  اند  و    

mast cell می شود. ها 

ایمنی ا تصیابی به  ورت اختصا ی همل می  ند ا خاار  دارد ا ایر خودی را از خودی می شناسد و و  از چند روز  

  Tدو دسته اند ش سلول های   Tمی شود. سلول های  Bو  Tهمل می  ند.سییسیتم ایمنی ا تسابی شامل سلول های   

ها به هرسلول  CTL( .TH:helper T.cell  مص  نند  )   T( و سیلول های   CTL:cytotoxic T.cell ایند  )  

به برخی از سلول ها  مص می  ند تا  ن سلول ها را از بین ببرد.سلول های  THبیگانه یا سراانی متصل می شود ولی 

B    نتی بادی را تولید  رد  و به واسییه ی  ن ها سلول را از بین می برد.سیستم ایمنی ا تسابی ویگگی یا specifity 

دارد ی نی می تواند  نتی ژن ها مختلف را از هم تایخیی دهد ا تنور زیادی دارد ا تخصییصی اسو ی نی بدت ین را   

 مبارز  را انتخاب می  ند ا خود محدود شوندگی دارد ی نی و  از انجا  همل خود به حالو ت ادل باز می گردد.

ن( و ایمنی سلولی می باشد.ایمنی همورال شامل لناوسیو سیستم ایمنی ا تسابی به دو دسته همورال ) حر و در خو

اسیو  ه  نتی بادی های  ن ها توسیط والسیموسیو ایجاد می شود و به سیم سم می چسبد و موجن خن ی     Bهای 

 شدن و محدود  ردن  رات خارج سلولی می شود. 



گر خارج سلولی باشد سلول های ایمنی سیلولی دو قسمو اسو  ه بستگی دارد داخل سلولی باشد یا خارج سلولی. ا 

helper  می تواند  نتی ژن های ما روماژ یا هر سییلول دیگر را م ال  رد  و  ن سییلول ها هامل را ح ن  نند. اما اگر

 وارد همل می شوند. CTLمیسروب ها درون سیتووالسمی باشند سلول های 

باشد. ه در نور م ال  ن  نتی بادی ها در بدن ایمنی اختصیا یی یا ا تساب شامل دو نور ایمنی م ال و ایرم ال می   

خود مرد تولید می شیود ولی در نور ایر م ال  ن  نتی بادی ها از بدن یص مرد دیگر منتقل می شود.هر دو این انوار  

 به دو دسته ابی ی و مصنوهی تقسیم می شود . 

  ورت ابی ی ایمنی م ال ابی ی ش تولید  نتی بادیدا ب د از برخورد با واتوژن ها به

 ایمنی م ال مصنوهی ش وا سیناسیون

 ایمنی ایر م ال ابی ی ش انتقال  نتی بادی های مادری از جاو

 ایمنی ایر م ال مصنوهی ش تاریق  نتی بادیدا

 

 


