نگاهی بر فارماکولوژی سیستم ایمنی
دکتر مجتبی سرکندی

وقوع پاندمی بیماری کووید  19و ضعف سیســتم
ایمنی در مقابل ویروس کرونا و راهکارهای ارائهشده
برای تقویت سیســتم ایمنی عاملی شــد تا طی چند
مقاله نگاه دقیقتری به این سیســتم و فارماکولوژی
داروهای مرتبط با سیستم ایمنی پرداخته شود .در این
مقاله ،کلیات این سیستم مورد بررسی قرار میگیرد.
مقدمه

از زمانهای بســیار قدیم ،بسیاری از فرهنگها
نقــش حیاتی التهــاب را در ســامتی و بیماریها
تشــخیص دادهانــد .یهودیان خــون را مقدسترین
عضو بدن خود میدانســتند کــه دارای حیات یک
حیوان اســت .به همیــن ترتیب ،مصریان باســتان
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بر اســاس وجود یا عدم وجود عالئــم التهاب ،بین
زخمهای خوب و بد تفاوت قائل میشدند ،در حالی
که هندوها در هند یک سیســتم پزشکی اولیه برای
درمان بیماریهای مختلف التهابی ایجاد کردند.
یکی از یادداشتهای رازی در زمینه التهاب و زخم
اینگونه اســت« :عبدالله بن ســواده دچار تبهای
نامنظمی بود که گاه هر روز به وی عارض میگشت
و زمانی یک روز در میان و گاهی هر چهار روز و شش
روز و پیش از عارض شــدن تب ،لرز مختصری به او
دست میداد و به دفعات بسیار بول میکرد .من این
نظر را ابراز داشتم که این تبها میخواهد به تب ربع
مبدل شود و یا این است که بیمار زخمی در کلیه دارد.
پس از اندکی در بول بیمار چرک ظاهر شد .من به او

خبر دادم که دیگر تب باز نخواهد گشت و چنین شد.
تنها چیزی که مانع آن بود که در نخســتین بار نظر
خــود را دربار ه اینکه بیمار زخم کلیه دارد ،ابراز کنم
ایــن بود که پیش از آن بــه تب غب و تبهای دیگر
مبتال بود و گمــان میرفت که این تبهای نامنظم
از التهاباتی باشد که چون نیرو گیرد به تب ربع مبدل
خواهد شد .به عالوه ،بیمار به من شکایت نکرده بود
که در ناحی ه گردهاش سنگینی مانندی دارد که چون
برمیخیزد آن را احساس میکند و من نیز فراموش
کرده بودم که در این باره چیزی از او بپرسم .در واقع،
باید بســیاری بول گمان مرا در زخم کلیه وی قویتر
کند ،منتها نمیدانســتم که پدرش نیز سستی مثانه
دارد و از چنین دردی شکایت میکند».
در سال  460قبل از میالد ،پزشک یونانی ،بقراط
ابتــدا ،اصطالحاتی که یکــی از آنها ادم )(edema
بــود ،را معرفی کــرد و بیماریهــا را بهعنوان حاد یا
مزمن دستهبندی کرد .وی همچنین به توسعه مفهوم
بیشــتر التهاب و همبستگی وجود آن با حل و بهبود
بیماریها ،اعتبار بخشــید .نویســنده رومی ،اولوس
کورنلیوس سلسوس )،(Aulus Cornelius Celsus
بر اســاس قانون بقراط ،در قــرن اول بعد از میالد،
التهاب را بهطور دقیق با چهار ویژگی اصلی تشــریح
کرد :قرمزی ) ،(ruborگرما ) ،(calorدرد )(dolor
و ورم ) .(tumorاین توصیف التهاب در طول قرنها
با ما همراه بوده و طب مدرن ایجاد التهاب را در نبرد
با عفونت و بیماری بسیار مهم میداند.
قــرن نوزدهــم و بیســتم باعــث پیشــرفت درک
قابلتوجه ما از چگونگی تأثیر التهاب بر ســامتی و
بیماری شد .ســرانجام ظهور میکروسکوپ ترکیبی
به دانشــمندان اجازه داد تــا اجزای مختلف خون را

مطالعه کنند ،که منجر به کشف و توصیف بسیاری
از ســلولهای خونساز شد .دانشــمندان دیگر نیز
ارگانیســمهای کوچکی به نام «میکروب» را کشف
کردند که در سراســر طبیعت همهجا وجود داشــته
و فرض میشــود که باعث ایجاد بیماری میگردند.
بــه دنبــال آن یک ســری مطالعات تجربی توســط
دانشــمندانی مانند رابرت کــوخ )(Robert Koch
و لوئــی پاســتور ) (Louis Pasteurانجــام گرفت،
آنهــا بهطور رســمی نقش میکروبهــا را در ایجاد
بیماریهــای عفونی اثبات کردنــد ،بنابراین ،زمینه
برای درک عملکرد سلولهای خونی مانند ماکروفاژها
و ســلولهای ماســت ) (Mast cellsدر مبــارزه بــا
بیماریهــا فراهم گردید .در اواســط قرن بیســتم،
چند پیشــرفت جدید در زمینه ایمنیشناسی از جمله
کشــف آنتیبادیها ،سلولهای  ، Bسلولهای  Tو
نقش حیاتی آنها در مبارزه با ارگانیســمهای عفونی
حاصل شــده است .سپس در ســال  ،1957فرانک
بورنــت ) (Frank Burnetتئــوری انتخاب کلونال
را ارائــه داد و توضیحی در مــورد چگونگی واکنش
سلولهای ایمنی به آنتیژنهای عفونی خاص بیان
کرد که بهعنوان مبنای درک ما از ایمنی اکتسابی یا
تطبیقــی ) (adaptive immunityقرار گرفت .در
ً
مجموع ،این یافتهها و بســیاری از نتایج دیگر کامال
در ذهن ایمونولوژیســتها جا افتاده بود که التهاب
پاســخ بدن به عفونت است .در حقیقت ،همانطور
که جمله مشهور چارلز ژانوی )(Charles Janeway
ایمونولوژیســت بزرگ آن را توصیف کرد« :سیستم
ایمنی بدن بــرای ایجاد تمایز در بین افراد عفونی از
خود غیر عفونی تکامل یافته است» (.)1
در ســالهای اخیــر ،کارهایــی کــه توســط
پیدرپی 375
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ایمونولوژیســتها انجــام شــده ،منجر به کشــف و
شناسایی تعداد دیگری از سلولهای دیگر ،گیرندهها
و میانجیهای محلول به نام سیتوکینها [فهرستی
از ســیتوکینها ،گیرندههــا و عملکردهای آنها در
جدول( )1ارائهشــده اســت] درک فعلی ما از ایمنی
و چگونگی عملکرد التهاب را شکل داده است .این
ً
اکتشــافات ،تصویری نسبتا پیچیدهای از التهاب را
ً
ترسیم کردهاند که نمیتوان صرفا از نظر پاسخ میزبان
به عفونت یا خصوصیات اصلی التهاب که برای اولین
بار توســط سلسوس توصیف شــده ،آن را شرح داد.
در واقع ،مطالعات اخیر حاکی از تأثیر متقابل بســیار
پیچیدهتــری بین بازیگران مختلــف در تنظیم روند
التهاب میباشد که شــامل سلولهای هموپویتیک
سیســتم ایمنی بدن ،پلی مورفیسم ژنتیکی ،عوامل
اپیژنتیــک ،میکروبها و چند عامل محیطی دیگر
است که توانایی تقویت یا مهار توسعه التهاب را دارند.
عالوه بر این ،اکنون مشــخص شــده که التهاب به
سادگی پاسخ بدن به عفونت نیست ،بلکه میتواند به
خاطر سایر مواد آنتیژنی از جمله آلرژنهای بیخطر،
ذرات غذا ،گازهای سمی ،آالیندههای محیطی و هر
ماده بالقوه توانایی ایجاد زخم یا آسیب به میزبان باشد.
ً
اکنون کامال اثبات گردیده که اگرچه سیستم ایمنی
بدن نقشی حیاتی در ایجاد محافظت در برابر عوامل
خارجی دارد ،اما همچنین مسؤول القای پاسخهای
التهابی بدون تخریب در برابر اجزای سلولی طبیعی
است که منجر به بیماریهای التهابی مزمن و خود
ایمنــی میشــود .در حقیقت ،تــداوم التهاب مزمن
زمینهساز بســیاری از بیماریهای مختلف میباشد
و منجر به این پیشــنهاد شــده که «التهاب» ممکن
اســت کلید باز شــدن نظریه یکپارچه بیماری باشد.
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در حمایت از این نظریه ،باید گفت که التهاب مزمن
اکنون بهعنوان عامل ایجاد یا کمککننده در برخی
از موارد که بهطور معمول با التهاب همراه نیســتند،
از جمله آســیبهای قلبی ـ عروقی (تصلب شرایین،
بیماری عروق کرونر) ،بیماریهای عصبی (بیماری
آلزایمــر ،مولتیپــل اســکلروزیس) ،دیابــت نوع  2و
سرطان ،شناخته شده است.
بررسی پاسخ ایمنی

هدف اصلی سیســتم ایمنی بدن ،دفاع از میزبان
در برابر ارگانیسمهای عفونی است که ممکن است
یکپارچگی میزبان را به خطر بیندازد و منجر به آسیب
ســلولی و مرگ احتمالی میزبان شــود .پاســخهای
ایمنــی در برابر عوامل بیمــاریزا را میتوان در پنج
مرحله تقســیم کرد :تشخیص پاتوژن ،التهاب حاد،
ارائــه آنتــیژن ،ایمنی اکتســابی و تخریــب پاتوژن
(شکل .)1انواع مختلف سلول در هر مرحله دخالت
دارند ،عملکرد آنها توســط فعل و انفعاالت ســلول
به سلول ،گیرندههای سطحی و سیتوکینها تنظیم
میشــود .بســیاری از این گیرندهها و ســیتوکینها
(که شــامل انترلوکینهای مختلفی هستند) اهداف
درمانی بــرای بیماران مبتال به بیماریهای التهابی
هستند .شکل ( )1بیانگر آن میباشد که پاسخهای
ایمنی در برابر میکروارگانیســمهای بیماریزا در پنج
مرحله رخ میدهــد که در نهایت ،به تخریب پاتوژن
منجر میگردد .نمونههایی از انواع ســلولها ،فعل و
انفعــاالت گیرندهها و یا نقاط ارزیابی ایمنی برای هر
مرحله نشان داده شده است.
عفونت با یک ارگانیسم بیماریزا میتواند منجر به
سه نتیجه احتمالی شود:

دکتر مجتبی سرکندی

شکل .1پاسخهای ایمنی در برابر میکروارگانیسمهای بیماریزا در پنج مرحله رخ میدهد که در نهایت،
به تخریب پاتوژن منجر میگردد .نمونههایی از انواع سلولها ،فعل و انفعاالت گیرندهها و یا نقاط بررسی
ایمنی برای هر مرحله به نمایش در آمده است.

 .1از بین بردن ارگانیسم توسط سیستم ایمنی بدن،
 .2عفونت مزمن که توســط سیســتم ایمنی بدن
کنترل میشود یا
 .3مرگ میزبان به دلیل نقص سیســتم ایمنی در
از بین بردن پاتوژن.
اکثر عفونتها با موفقیت توســط سیســتم ایمنی
بــدن برطرف میشــوند ،در نتیجــه ،باعث بهبودی
بافت و خاطره ســلولی از عامــل بیماریزای عفونی
میشوند .تعداد کمی از عوامل بیماریزا ممکن است
باعث عفونتهای مزمن شوند که پاک نشده و منجر
به نهفتگی ارگانیسم عفونی در میزبان و فعال شدن
مجــدد آن در دورههای بعدی توســط محرکهای
محیطی یا سایر عوامل میگردد .اگرچه این عفونتها
ً
بهطور کامل ریشــهکن نشــدهاند اما معموال توســط
سیســتم ایمنــی بدن بــرای مدت طوالنــی کنترل
میشوند تا زمانی که سیستم ایمنی بدن به خطر بیفتد
یا بهطور کامل آســیب ببیند .در صورت عدم درمان

برای بازیابی سیستم ایمنی بدن یا کنترل عفونت ،این
ً
امر معموال منجر به مرگ میزبان میشود.
سیســتم ایمنی بدن برای بقای انســان نیز بسیار
مهم اســت .در صــورت عدم وجود سیســتم ایمنی
عملکردی ،میزبان قادر به محافظت از خود در برابر
میکروارگانیسمهای محیطی رایج نیست و در نهایت،
تســلیم عفونتهــای مختلفی میشــوند که اغلب
منجر به مرگ میگردند .موارد شدیدی از این حالت
در بیمارانــی که با نقص سیســتم ایمنی اولیه متولد
شدهاند ،مشاهده میگردد که نمونه آن کمبود ایمنی
ترکیبی شــدید [Severe combined immune
]) deficiency(SCIDاســت .در ایــن نقص ایمنی
اولیه ،بیماران قادر به تولید سلولهای  Tو  Bسیستم
ایمنی اکتســابی نیســتند و زنده مانــدن امکانپذیر
نمیباشــد ،مگــر اینکه درمان با پیوند ســلولهای
بنیادی ) (stem cellخونساز (پیوند مغز استخوان)
برای بازگرداندن سیستم ایمنی بدن آغاز شود.
پیدرپی 375
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جدول 1ـ فهرست سیتوکینهای دخیل در پاسخهای ایمنی
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ســلولهای سیســتم ایمنــی عالوه بر شــروع و
تکثیر پاسخهای ایمنی ،در چند عضو دیگر نیز نقش
مهمی دارند .جمعیتهای مختلف ســاکن و مهاجر
ســلولهای ایمنی مانند ماکروفاژها و ماست سلها
ً
تقریبا در همه اعضای بدن وجود دارند و به یکپارچگی
بافتها کمک میکنند و در حفظ عملکرد اندامکها
نقش دارند.
خونسازی ) (Hematopoiesisو سلولهای
سیستم ایمنی

سلولهای سیستم ایمنی بدن از خون مشتق شده
و توسط خون منتقل میگردند و از اینرو ،سلولهای
خونساز ) (hematopoietic cellsنامیده میشوند.
روند تشــکیل سلولهای خونی بهعنوان خونسازی
نامیده میشــود .تمام جمعیت ســلولهای خونی از
پیش سازان ) (progenitorsمشترک مشتق گردیده
از سلولهای بنیادی خونساز [hematopoietic
]) stem cells (HSCگرفته شده است .این سلولها
در سراســر مغز استخوان بزرگســاالن وجود دارند،
مانــدگار بــوده و خــود را تجدید میکننــد .آنها در
حضور فاکتورهای رشــد و دســتورالعملهای دیگر
از سلولهای اســترومایی به چندین نوع از جمعیت
مولد تقســیم میشــوند و در نهایت ،منجــر به تولید
دودمانهــای متمایــز گلبولهــای قرمز و ســفید
میشــوند .بنابراین ،گفته میشــود که ســلولهای
بنیادی خونساز دارای توانایی تمایز به انواع مختلف
سلول و چند توانی ) (pluripotentهستند.
در جنین در حال رشــد ،خونســازی در کیســه
ً
زرده آغاز میشــود که بعدا در ماههای سوم تا هفتم
زندگی جنینی به کبد جنین و ســپس طحال منتقل
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میشود .طی ماههای چهارم تا پنجم ،خونسازی در
مغز استخوان جنین آغاز میشود که در طول زندگی
میزبان ادامه دارد .در بزرگساالن ،مکانهای اصلی
خونســازی :جمجمه ،جناغ ســینه )،(sternum
ستون مهره ،استخوان ران ،لگن و دندهها میباشند.
ســلولهای خونساز به دو دســته عمده تقسیم
میشــوند :گلبولهــای قرمز یــا اریتروســیتها و
گلبولهای ســفید خون یا لکوســیتها (شکل .)2
ســلولهای ایمنی بهطور کالســیک به گلبولهای
سفید خون اشاره دارند ،اگرچه گلبولهای قرمز نیز
در پاسخ ایمنی شرکت میکنند .دو دودمان مشخص
از لکوســیتها از خونســازی حاصــل میشــوند:
 )1دودمان میلویید که باعث ایجاد گرانولوسیتها،
منوســیتها ،ماکروفاژها ،ســلولهای دندریتیک و
ماست ســلها میشود و  )2دودمان لنفوییدی که
منجر به سلولهای کشنده طبیعی ) ،(NKسلولهای
 Bو جمعیتهای مختلف سلولهای  Tمیگردد.
گلبولهای قرمز و مگاکاریوسیتها (که پالکتها
را بــه وجود میآورند) از پیش ســاز )(progenitor
اریتروییــد نشــات گرفتهانــد کــه از یــک پیشــرو
) (precursorمیلویید مشــترک مشــتق شــدهاند.
هــدف اصلــی گلبولهای قرمز انتقال اکســیژن به
سراســر خون اســت .با این حال ،آنها نیز در حذف
کمپلکسهــای ایمنی حاوی آنتیبادیهای متصل
به پروتئینهای هدف خود شرکت میکنند .پالکتها
یکپارچگــی رگهای خونی را حفــظ و واکنشهای
لخته شدن را ایجاد میکنند و باعث بهبودی زخم و
جلوگیری از خروج خون میشوند.

دکتر مجتبی سرکندی

شکل  .2توسعه سلولهای ایمنی از طریق خونسازی ،سلولهای بنیادی چند توانی ،خود تجدید میشوند و فرزندان
دختر با پتانسیل رشد محدودتر به وجود میآورند .خونسازی در مغز استخوان اتفاق میافتد و توسط فاکتورهای
رشد و فعل و انفعاالت سلول به سلول هدایت میشوند .پیش سازان مشترک میلوییدی باعث ایجاد چند نوع سلول
ایمنی ذاتی از جمله گرانولوسیتها ،ماست سلها و منوسیتها میگردند .پیش سازان مشترک لنفوییدی باعث به
وجود آمدن لنفوسیتها (سلولهای  ،Tسلولهای  Bو سلولهای  )NKمیشوند.

دودمان میلوییدی )(The Myeloid Lineage

پیش ساز میلویید به ســه نوع سلول اصلی منجر
میشــود :گرانولوسیتها ،ســلولهای مشتق شده
از منوســیتها و ماســت ســلها .گرانولوســیتها
از ســه جمعیت اصلی ســلول تشــکیل شده است:
نوتروفیلهــا ،ائوزینوفیلهــا و بازوفیلهــا .آنها با
گرانولهای سیتوپالســمی مشــخص میشوند که
تعدادی از میانجیهای ســمی و آنزیمها را در خود
جای داده است و در واکنشهای ایمنی نقش دارند.
عالوه بر این ،آنها دارای هستههای نامنظم و چند
لبــهای )(multi-lobedزیادی هســتند که منجر
به اســتفاده از واژه لکوســیتهای پلیمورفونوکلئر
) (PMNبرای توصیف آنها میشود.

 )1.1نوتروفیلها

نوتروفیلهــا فراوانتریــن لکوســیتهای موجود
در خــون هســتند و تــا  70درصــد از کل جمعیــت
لکوســیتها را تشــکیل میدهنــد .گرانولهــای
آنها با رنگهای اســیدی یا بازی رنگ نمیشــوند
و ایــن امر پایهای برای نامگذاری نوتروفیلها شــد.
نوتروفیلها ســلولهای بســیار تخصصی هســتند
کــه در گرفتــار کــردن ،فاگوســیتوز و از بین بردن
ارگانیسمهای عفونی ماهر میباشند .عالوه بر این،
آنها همچنین تعدادی میانجی ترشــح میکنند که
التهــاب را افزایش میدهنــد .نوتروفیلها بهعنوان
اولین پاســخدهنده در هنگام عفونت عمل میکنند
و بهســرعت از خــون به مکانهــای عفونی منتقل
میشــوند و شروع به هماهنگی در گرفتار کردن و از
پیدرپی 375
33534

سال سی و دوم  .شماره  .3خرداد  400رازي

17

نگاهی بر فارماکولوژی سیستم ایمنی

بین بردن میکروارگانیسمهای وارد شده به بافت که
در شرایط بیهوازی موجود در بافتهای آسیبدیده
رشد میکنند ،کمک مینمایند .نوتروفیلها علیرغم
فعالیــت شــدید خود ســلولهایی هســتند که عمر
کوتاهی دارند و پس از آزاد شــدن محتوای گرانولی
آنها میمیرند و در نتیجه ،چرک ایجاد میشود.
 )2.1ائوزینوفیلها و بازوفیلها

ائوزینوفیلهــا نــام خــود را از رنــگ صورتــی
گرانولهایشان به هنگام رنگآمیزی با رنگ اسیدی
ائوزین گرفتهاند .عملکرد اصلی ائوزینوفیلها برای
دفاع در برابر ارگانیســمهای انگلــی مانند کرمهای
روده اســت .این تأثیرات در درجه اول در هماهنگی
با آنتیبادی  IgEویژه انگلی که توسط سلولهای B
سیستم ایمنی اکتسابی تولید میشود ،میانجیگری
میگردنــد .ائوزینوفیلها در مغز اســتخوان و تحت
کنترل سلولهای اســترومایی و چند فاکتور رشد از
جملــه انترلوکین  IL -3و  IL-5تولید میشــوند .طی
یــک عفونت انگلــی ،این ســیتوکینها و همچنین
کموکینها مانند ائوتاکســین ) (eotaxinتولیدشده
توســط ســلولهای  ،Tمهاجرت آنها به بافتها را
القــا میکند ،جایی کــه تمایز و بقای آنهــا را ارتقا
میبخشــد .ائوزینوفیلهــا پس از رســیدن به محل
عفونت انگلی ،باعــث افزایش تنظیم گیرنده با میل
ترکیبی باال برای آنتیبادی  FcεRI ،IgEمیشوند و
واکنشهای التهابی ناشی از آنتیژن را میانجیگری
میکننــد که منجر به دگرانوالســیون و آزادســازی
میانجیهــای ســمی مانند پروتئیــن اصلی عمده و
پراکســیدازهای ائوزینوفیلی که ارگانیسم انگلی را از
بین میبرد ،میشــود .ائوزینوفیلها ،عالوه بر نقش
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آنها در پاسخهای ضد انگلی ،یک عامل اصلی در
ایجاد بیماری آلرژیک هستند.
بازوفیلهــا بــا رنگ بــازی هماتوکســیلین رنگ
میشــوند .آنهــا جمعیــت گرانولوســیتی نــادری
هســتند که مانند ائوزینوفیلها و ماســت سلها در
واکنشهای میانجیگری شــده با  IgEنقش دارند،
ً
اما اخیرا مشــخص شده که به انواع دیگر پاسخهای
ایمنی نیز کمک میکنند .بازوفیلها بیشتر در گردش
خــون وجود دارند ،جایی که آنهــا بهصورت مداوم
گیرنــده  FcεRI ،IgEرا بیــان میکننــد و در ایجاد
پاســخهای ضد انگلی و آلرژیک شرکت مینمایند.
آنها مانند ماست سلها و ائوزینوفیلها ،برای تمایز
و بقای خود به فاکتورهای رشــد مانند  IL-3و فاکتور
محرک کولونی گرانولوسیت ـ ماکروفاژ )(GM-CSF
نیز وابسته هستند و تولیدکننده قوی سیتوکین IL-4
میباشــند و فرض میشود که منبع اولیه  IL-4را که
برای تمایز و فعالسازی سلولهای  CD4 Tکمکی
) (helper CD4 T cellsاز فنوتیپ  TH2الزم است،
تهیه میکنند .عالوه بر این ،مشخص شده که آنها
لیگاندها را برای مولکولهای تعاملی که سلولهای T
را فعال میکنند ،بیان مینمایند و فرض بر این است
که تحت برخی شرایط بهعنوان سلولهای ارائهدهنده
آنتیژن عمل میکنند.
 )2سلولهای منوسیت ،ماکروفاژها و سلولهای
دندریتیک

گــروه دوم ســلولهای میلوییدی از ســلولهای
منوســیت ،ماکروفاژ و دندریتیک تشــکیل شدهاند.
منوسیتها گروه متمایزی از سلولها با هستههای
تورفته هستند که در سراسر گردش خون وجود دارند.

دکتر مجتبی سرکندی

منوسیتها از خون به بافتهایی مهاجرت میکنند
که تحت کنترل فاکتورهای رشدی مانند GM-CSF
و  IL-4بــه ســلولهای ماکروفاژ یــا دندریتیک بالغ
تبدیل میشوند .ماکروفاژها سلولهایی با ماندگاری
طوالنی هســتند که در تمام بافتهــای بدن وجود
دارند .آنها نــه تنها عملکردهایی را انجام میدهند
که مانند جذب آنتیژن توســط ســلولهای ســاکن
پوســت یا حفظ هموســتاز و یکپارچگی اســتخوان
توسط اوستئوکالستهای ساکن استخوان منحصر
به بافت هســتند ،بلکه در شروع و انتشار پاسخهای
ایمنی نیز نقش دارند .عملکرد ایمنی اولیه ماکروفاژها

در بافتها این اســت که مانند ســلولهای نگهبان
عمــل میکننــد و به سیســتم ایمنی بــدن از وجود
عفونت یا خطر هشــدار میدهند .ماکروفاژها برای
ً
انجام این کار کامال مجهز هســتند و دارای تعدادی
گیرنده میباشــند که هم در گرفتن عوامل بیماریزا
و هم در ایجاد آبشــار انتقال ســیگنال التهابی ماهر
هســتند .گرفتن پاتوژن توســط گیرندههای مختلف
سطح ماکروفاژها از جمله گیرندههای لکتین نوع C
(مانند دکتینها و گیرندههای اتصال یافته به مانوز)
و همچنیــن گیرندههــای پاککننــده میانجیگری
میشــوند .سپس با شروع فاگوســیتوز یا اندوسیتوز

شکل  .3فاگوسیتوز و تخریب باکتریایی .ماکروفاژها میکروبها ،از جمله باکتریها ،را از طریق گیرندههای
تشخیص الگو تشخیص میدهند .این امر باعث ایجاد اندوسیتوز با واسطه گیرنده و همچنین یک مسیر انتقال
سیگنال میشود که منجر به بیان سیتوکینهای پیش التهابی میگردد .همجوشی فاگوزوم با لیزوزوم منجر به
اسیدی شدن درون محفظه داخل سلولی و تخریب باکتریایی میشود.
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میانجی شــده با گیرنده (شــکل  )3ادامــه مییابد.
ایــن امر شــامل انتقال پاتوژن از طریق یک مســیر
وزیکوالر اســت که شامل یک ســری وزیکول است
که در فاگوزوم ســلولی خاتمه مییابد .تغییر در pH
ســلول باعث همجوشی فاگوزوم با لیزوزوم میشود
و باعث ایجاد فاگولیــزوزوم )(phagolysosome
میشــود ،جایی که پاتوژن تخریب و از بین میرود.
پپتیدهای بیماریزا که از این فرآیند به دست میآیند
ً
ممکن است بعدا بهعنوان آنتیژن برای القای فعال
شدن ســلولهای  Tطی پاسخهای ایمنی اکتسابی
استفاده شوند.
ماکروفاژهــا عــاوه بــر گیرندهها بــرای گرفتن
آنتیژن ،گیرندههایی را بیان میکنند که مسیرهای
انتقال سیگنال را آغاز میکنند .اکثر قریب به اتفاق
اینها به خانواده گیرندههای ) Toll-like (TLRتعلق
دارنــد که ممکن اســت یا در غشــای پالســما یا در
داخل ســلول بیان شوند .بهعنوان مثال ،میتوان به
همودیمر  TLR4اشــاره کرد که به لیپوپلی ساکارید،
اندوتوکســین موجود در دیواره ســلولی باکتریهای
گرم منفی ،متصل میشود .بهطور مشابه TLR5 ،به
فالژلین باکتریایی اتصال مییابد ،در حالی که TLR3
به اســیدهای نوکلئیک ویروســی متصل میشــود.
اتصال لیگاندها توســط گیرندههــای  TLRمنجر به
ایجاد آبشارهای ســیگنالینگ میشود که منجر به
فعال شــدن فاکتورهای رونویســی مختلف از جمله
فاکتــور هســتهای کاپــا  (NF-κB) Bمیگردد ،یک
فاکتور رونویســی قوی که در فعالسازی تعدادی از
ژنهای سیتوکین ایمنی مانند IL-1،TNF-α ،IL-2
و  IL-6نقش دارد.
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ســلولهای دندریتیک نیز از دودمان منوســیت
مشتق شــده و عملکردهای مشابه ماکروفاژها را در
بافتهــای مختلف انجام میدهنــد .عالوه بر این،
آنها با توانایی منحصربهفرد در القای فعال شــدن
ســلولهای  Tنایئف ) (naïve T cellsدر اندامهای
لنفاوی ثانویه مجهز هســتند و بهعنوان پیوندی بین
پاســخهای ایمنی ذاتی و اکتســابی عمل میکنند.
هنگامــی که آنتیژنهــا را در بافتهــای محیطی
مانند پوست گرفتار میسازند ،سلولهای دندریتیک
بــه اندامهای لنفــاوی ثانویه مانند غــدد لنفاوی در
حال تخلیه ) (draining lymph nodesمهاجرت
میکنند ،در آنجا سلولهای  Tنایئف را فعال میکنند
و تمایــز آنها را به انــواع زیرگونه ) (sub-typesالقا
میکنند.
 )3سلولهای ماست

دسته ســوم ســلولهای میلوییدی ،سلولهای
ماســت میباشــند کــه در سراســر بافتهــای
واســکوالریزه شــده وجــود دارند ،جایــی که آنها
حضور پاتوژنها را حس و پاســخهای ایمنی را آغاز
میکنند .آنها نیز مانند ائوزینوفیلها و بازوفیلها
دارای تعــداد زیــادی گرانول حــاوی میانجیهای
پیشســاخته مانند هیستامین میباشند که با فعال
شــدن و دگرانوالســیون آزاد میگردند .سلولهای
ماســت نیز بهطور مــداوم گیرنــده  FcεRI ،IgEرا
بیان میکنند و در پاســخهای ضد انگلی و آلرژیک
با واسطه  IgEشــرکت میکنند .با این حال ،آنها
ســلولهای بسیار متنوعی هســتند که در بسیاری
از انــواع دیگر واکنشهای ایمنی بــدن نیز دخیل
میباشــند و گیرندههای دیگر از جمله گیرندههای
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 TLRو گیرندههای مکمل را بیان میکنند.
دودمان لنفاوی )(The Lymphoid Lineage

دودمان لنفاوی ســلولها باعث بــه وجود آمدن
ســلولهای  ،NKســلولهای  Tو ســلولهای B
میشــود .ســلولهای  NKیــک گــروه ناهمگن از
لنفوسیتهای ذاتی هســتند که چند گیرنده را بیان
میکنند و در شناسایی و حمله تومورها یا سلولهای
آلوده به ویروس نقش دارند .سلولهای  NKهمچنین
انواع ســیتوکینهایی را تولیــد میکنند که میتوانند
عملکــرد انواع ســلولهای دیگر مانند ســلولهای
دندریتیک ،ماکروفاژها و سلولهای  Tرا تعدیل کنند.
سلولهای  Tمحرکهای اصلی پاسخ ایمنی اکتسابی
هســتند و از پیــش ســازان لنفاوی موجــود در مغز
استخوان نشــات گرفتهاند ،سپس به تیموس رفته،
رشد و بلوغ خود را در آنجا کامل میکنند .در تیموس،
سلولهای  Tبرای تشخیص تفاوت بین آنتیژنهای
میزبان و خارجی تحت کنترل ســلولهای اپیتلیال
تیموس ،ماکروفاژها و سلولهای دندریتیک آموزش
میبینند .نامگذاری سلولهای  Tبه دلیل بلوغ آنها
در غده تیموس میباشد .به دنبال بلوغ ،سلولهای T
نایئف از تیموس خارج میشوند و وارد گردش خون
میشــوند ،در آنجا آماده هســتند تا با آنتیژنهای
ارائهشــده توســط ســلولهای ارائهدهنده آنتیژن
مانند سلولهای دندریتیک تعامل داشته باشند .دو
نوع عمده ســلول  Tتوصیف شده است :سلولهای
 CD4 Tکه شــامل ســلولهای  Tکمکی (helper
) T cellsو ســلولهای  Tتنظیمی [regulatory T
]) cells (Tregمیباشند و سلولهای  CD8 Tکه به
آنها سلولهای  Tسیتوتوکسیک نیز گفته میشود.

ســلولهای  Tکمکی را میتوان به انواع مختلف
فرعی از جمله TH22 ،TH17 ،TH9 ،TH2 ،TH1
و  TFHبســته به فنوتیپ آنها تفکیــک کرد .تمایز
سلولهای  Tکمکی توسط ســلولهای ارائهدهنده
آنتیژن و ســایر ســلولهای ذاتی از طریق انتشــار
سیتوکینهای مجزا که تمایز آنها را تقویت میکند،
هماهنگ میشــود .هر نوع سلول  Tکمکی با بیان
و فعالســازی عوامل رونویســی منحصر به آن نوع
سلول خاص مرتبط است .سلولهای  Tکمکی برای
سیســتم ایمنی حیاتی هستند و انجام عملکردهای
متنــوع از جملــه هماهنگــی پاســخهای ایمنی در
برابر باکتریهای داخل و خارج ســلول ،ویروسها،
انگلیها و قارچها را برعهده دارند .کاهش سلولهای
 Tکمکی منجر به آســیب جدی عملکردهای ایمنی
و مــرگ میشــود ،همانطــور که در طــول تکامل
سندروم نقص ایمنی اکتسابی ) (AIDSرخ میدهد.
ســلولهای  Tتنظیمی نقــش مهمــی در تنظیم یا
سرکوب سلولهای دیگر در سیستم ایمنی بدن دارند.
آنها پاســخهای ناخواســته به آنتیژنهای خودی
یــا خارجی را ســرکوب میکنند و از بــروز خودایمنی
جلوگیری به عمل میآورند.
در مقابل ،سلولهای  CD8 Tبهطور منحصربهفرد
برای میانجیگری ایمنی اکتسابی در برابر عفونتهای
ویروسی مجهز هستند و سلولهای آلوده به ویروس
را از بین میبرند ،همچنین ممکن است پاسخ ایمنی
به ســایر عوامل بیماریزا را افزایش دهند .عالوه بر
این ،سلولهای  Tسیتوتوکسیک دفاع اصلی سیستم
ایمنی اکتســابی در برابر تومورها و توســعه سرطان
میباشند.
ســلولهای  Bنیــز از پیش ســازان لنفــاوی مغز
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اســتخوان بوجود میآینــد و بلوغ و تکامــل خود را
در آنجــا کامــل میکنند .ریشــه نام آنها از بورســا
فابریســیوس ( ،Bursa of Fabriciusیــک اندام
ویژه خونساز که فقط در پرندگان یافت میشود) که
برای اولین بار در آنجا کشــف شــدهاند ،گرفته شده
اســت .عملکرد اصلی ســلولهای  Bتولید و ترشح
انــواع ایمونوگلوبولینها یــا ایزوتایپهای آنتیبادی
اســت .پس از بلوغ ،ســلولهای  Bآنتیبادی IgM
را بیــان میکنند ،که اولین ایزوتایپ آنتیبادی تولید
شــده طی پاسخهای ایمنی است .سلولهای  ،Bدر
هم سویی با سلولهای  ،Tمیتوانند بیشتر فعال شوند
تا ایزوتایپهای مختلف آنتیبادی دیگر مانندIgG ،
 IgAو  IgEتولید شوند.
آموزش و شکلگیری سلولهای ایمنی

تنظیــم ســلولهای ایمنی توســط فلــور میکروبی
همسفره )(Commensal Microbiota

سلولهای ایمنی توسط محیط اطرافشان شرطی
میشوند .سیگنالهای دریافت شده هنگام عفونت
یا انواع دیگر آسیب به میزبان ،توانایی تعدیل عملکرد
ســلولهای ایمنــی را دارنــد و منجر بــه فعالیت یا
سرکوبی آنها میشود .به همین ترتیب ،چند عامل
محیطی نیز برای تعدیل توســعه پاســخهای ایمنی
نشان داده شده است .بهویژه فلور میکروبی میزبان
تأثیر بســیار زیادی بر سیستم ایمنی بدن دارد .طی
رشد جنین ،سلولهای جنینی در اثر محافظت توسط
آنتیبادیهای  IgGمادر و ســلولهای ایمنی مادر
هیچگونه فعل و انفعالی با میکروارگانیســمها ندارند.
بــه محض قرار گرفتن نوزاد در معرض باکتریهای
محیط ،این امر بسیار تغییر میکند .هنگام تولد ،در
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بدن هر فرد میکروارگانیســمهای همسفره کلونیزه
میشــود ،که میکرو فلور طبیعی میزبان را تشــکیل
میدهنــد .ایــن باکتریهــا در بافتهــای مختلف
مخاطی از جمله دستگاه گوارش ،حفره دهان ،واژن
و پوســت قرار دارند و در تعامل مداوم با ســلولهای
ایمنی بدن هستند و فعالیت و عملکرد خود را تعدیل
میکننــد و تجربــه الزم را برای مبــارزه با عفونتها
تدارک مییابند .به همین ترتیب ،ســلولهای ایمنی
موجود در بافتهای مخاطی همیشه آماده هستند تا
از بروز عفونت جلوگیری کنند ،بهطور فعال جمعیت
میکروبی را کنترل نمایند و از عفونت توســط عوامل
بیماریزای فرصتطلب جلوگیری کنند .این فعالیت
نگهبانی به روشــی انجام میگیرد که آسیب سلولی
میزبان را به حداقل برســاند و از ایجاد التهاب مزمن
جلوگیری کند.
میکروارگانیسمهای همسفره عملکردهای زیادی
از جملــه کمک به هضــم غذا ،تأمیــن متابولیتها
و بهعنــوان کوفاکتــور برای ســلولها ،جلوگیری از
رشــد عوامل بیماریزای فرصتطلب و شکلگیری
سیستم ایمنی بدن را انجام میدهند .فعل و انفعاالت
ســلولهای ایمنی با میکرو فلور همســفره نقشــی
محــوری در ارائه آموزش و تجربیات الزم برای دفاع
در آینده در برابر عفونتهای موجودات بیماریزا دارد.
قــرار گرفتن در معرض عفونتهــا ،بهویژه در اوایل
زندگی ،میتواند رشد سیستم ایمنی بدن را تعدیل کند
و باعث اطمینان از این میشود که سلولهای ایمنی
به شکلی سالم توسعه مییابند و به نفع دفاع میزبان
و نه ایجاد پاســخهای غیرضروری باشــد .بهعنوان
مثــال ،قــرار گرفتن در معــرض باکتریهای داخل
سلولی مانند مایکوباکتریمها در اوایل زندگی ممکن
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است به جلوگیری از سوگیری  TH2در سیستم ایمنی
کمک کند ،در حالی که تصور میشود قرار گرفتن در
معرض کرمهای رودهای حساسیت آلرژیک با واسطه
 IgEرا کاهش میدهد.
تنوع و ترکیب جمعیت همســفره توســط عوامل
مختلفــی از جمله قــرار گرفتن در معــرض اجزای
ســازنده رژیم غذایی و گونههــای رقابتی باکتریها
تعیین میشــود .هنگامــی که تغییراتــی در ترکیب
میکروبی رخ میدهد ،یــا به دلیل بیماری ،تغییر در
رژیم غذایی یا درمان با آنتیبیوتیکها ،تعدیل بیشتر
سیستم ایمنی نیز ممکن است رخ دهد .در بیماران
مسن یا مبتال به نقص ایمنی ،درمان با آنتیبیوتیک
میتوانــد ترکیب طبیعی میکروبــی را مختل کرده و
رشــد پاتوژنهــای فرصتطلب مانند کلســتریدیوم
دیفیســیل را که بهطور معمول توسط سیستم ایمنی
بدن و باکتریهای رقیب مانند انتروباکتریها کنترل
میشوند ،امکانپذیر سازد.
آموزش سلولهای  Tو  Bدر اندامهای لنفاوی
اولیه

ســلولهای ایمنی اکتسابی در اندامهای لنفاوی
اولیه مانند تیموس و مغز استخوان ،که در آنجا رشد
میکنند و بالغ میشــوند ،تجربه اختصاصی کسب
مینمایند .در تیموس ،به سلولهای  Tآموزش داده
میشــود که آنتیژنهای «خودی» و «غیرخودی»
را از هم تشــخیص دهند .تحــت هماهنگی دقیق
سلولهای اپیتلیال تیموس و سلولهای دندریتیک،
آنها یاد میگیرند که بافتهای خودی را تحمل کنند
و در برابر آنتیژنهای خارجی ،پاســخهای ایمنی را
میانجیگری کنند .این فرآیند انتخاب تضمین میکند

که ســلولهای  Tنایئف فقــط در برابر آنتیژنهای
غیرخودی که توسط سلولهای ارائهدهنده آنتیژن
میزبان ارائه میشــوند ،فعال میگردند و در نتیجه،
از ایجاد خود ایمنی جلوگیری میکند .سلولهای T
نابالغ که پتانسیل شناســایی آنتیژنهای خودی را
دارند ،از بین میروند و دچار آپوپتوز یا مرگ ســلولی
میشــوند .به روشی مشابه ،سلولهای  Bنیز در مغز
اســتخوان و اندامهــای لنفاوی ثانویــه فرآیندهای
انتخــاب را انجــام میدهنــد .این فرآیندهــا باعث
اطمینــان از این میشــوند که ســلولهای  Bخود
واکنشپذیر با قابلیت اتصال اتو آنتیژنها از مجموعه
ایمنی بدن حذف میگردند و فقط ســلولهای  Bکه
میتواننــد در برابر آنتیژنهــای غیرخودی واکنش
نشــان دهند ،حفظ میشــوند .فرآیندهای انتخاب
بیشتر در اندامهای لنفاوی ثانویه مانند غدد لنفاوی،
تمایز و بقای سلولهای  Bبالغ را تضمین میکند که
توانایــی واکنش باال با آنتیژنهای خاص را دارند و
آنتیبادیهای مؤثــر ایزوتایپهای مختلف را ایجاد
میکنند .هنگامی که ســلولهای  Bو  Tنایئف وارد
گردش خون میشوند ،توسط تعدادی از فرآیندهای
تنظیمی کنترل میشــوند که هدفشان جلوگیری از
توسعه خود ایمنی میباشد.
پــس از فعال شــدن ،تمــام ســلولهای ایمنی
بهگونهای برنامهریزی میشــوند که به ســلولهای
مؤثــر فعال متمایز گردند .بنا بر نوع خاص آســیب یا
ماشــه آنتیژنی ،سلولهای مؤثر ،پاسخ ایمنی فعال
بــه عوامــل بیماریزا یا ســایر عوامــل خارجی را که
ایجاد التهاب و تخریب ارگانیســم خارجی هســتند،
میانجیگری میکنند .عملکرد ســلولهای مؤثر با
آزادسازی و فعالیت سیتوکینهای مختلف ،که رفتار
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سلول ایمنی خاص را تعدیل میکنند ،بیشتر شرطی
میشود .انواع مختلف سلولهای مؤثر بسته به نوع
ســلول و پاسخ ایمنی خاص وجود دارند .سلولهای
ایمنی اکتســابی عالوه بر ایجاد ســلولهای مؤثر،
به ســلولهای خاطرهای نیز متمایز میشــوند .این
ســلولها مدت زیادی باقی میمانند که قرار گرفتن
در معــرض آنتیژنــی خاص را به یــاد میآورند و در
اثــر دوباره قرار گرفتن در معــرض آنتیژن بهراحتی

تحریک میشوند و در نتیجه ،یک پاسخ ایمنی سریع
و قوی در برابر آنتیژن خاص ایجاد میکنند.
پاسخ ایمنی ذاتی

اکثر قریب به اتفاق ارگانیسمهای عفونی بهسرعت
توسط سیستم ایمنی بدون ایجاد آسیب قابلتوجهی
در میزبــان و یا القای عالیــم بالینی از بین میروند.
این پاســخ با ترکیبــی از پروتئینهــا و مولکولهای

شکل  .4تفاوت ویژگیهای سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی .سلولهای ایمنی ذاتی و اکتسابی برای شناسایی آنتیژنهای
خارجی تکاملیافتهاند .با این حال ،آنها با توجه به ویژگی و ظرفیت خود برای ایجاد واسطه در پاسخهای ایمنی طوالنیمدت
متفاوت هستند .سلولهای ایمنی ذاتی انواع مختلفی از گیرندهها برای تشخیص الگوهای مولکولی مرتبط با پاتوژن را
بیان میکنند .در مقابل ،سلولهای ایمنی اکتسابی به توانایی منحصربهفرد در تشخیص آنتیژنهای مجزا از طریق یک
گیرنده سطحی خاص مجزا ،مجهز هستند .اثرات سلولهای ایمنی ذاتی فعال شده بالفاصله اتفاق میافتد .با این حال،
سلولهای اکتسابی باید قبل از فعالسازی ،فرآیند انتخاب و گسترش کلونال را طی کنند .سلولهای ایمنی اکتسابی فعال
میتوانند به جمعیت مؤثر و خاطره متمایز شوند که پاسخ متناسب و مادامالعمر به آنتیژنها را میانجیگری میکنند.

24

رازي

.

.

سال سی و دوم شماره  3خرداد400

پیدرپی 375
33541

دکتر مجتبی سرکندی

ضدمیکروبــی موجود در همهجا و همچنین فعالیت
از بین برنده میکروبی سلولهایی مانند نوتروفیلها و
ماکروفاژها ایجاد میشود .این نوع از پاسخ بهعنوان
پاســخ ایمنی ذاتی نامیده میشــود ،زیرا میتواند به
محض بروز عفونت بسیج شود ،آنتیژنهای خاصی
را تشخیص نمیدهد و به مرحله القای طوالنیمدت
مانند سلولهای  Tو  Bنیاز ندارد (شکل .)4
مولکولهای از قبل تشکیل شده دفاعی فوری
در برابر عوامل عفونی

تعدادی از مولکولهای موجود در خون و بافتها
دارای فعالیــت ضــد میکروبی هســتند که شــامل
مهارکنندههای پروتئاز ماننــد  -α2ماکروگلوبولینها
در خون ،اســیدها در بافتهــای مختلف ،لیزوزیم
که پپتیدوگلیــکان را تخریب میکند و دفنســینها
) (defensinsکه پپتیدهای ضد میکروبی هستند.
عــاوه بر اینهــا ،یــک خانــواده منحصربهفرد از
پروتئینازهای ســرینی نقش مهمــی در از بین بردن
عوامل بیماریزا و تســهیل پاسخهای ایمنی دارند.
این پروتئینهای ناپایــدار در مقابل حرارت ،که طی
پاسخ ایمنی روی یکدیگر عمل میکنند ،در مجموع
بهعنوان سیستم مکمل یا کمپلمان (complement
) systemشناخته میشــوند .مولکولهای سیستم
کمپلمان بهطور مدام توســط کبد تولید میشوند .با
قــرار گرفتن در معرض آنتیژن ،چــه به دلیل تغییر
در محیــط فیزیولوژیکی و یا درگیر شــدن گیرندهها،
مســیر کمپلمان فعال میشــود .این امــر منجر به
فعالســازی مولکولهای اصلی مکمل مانند C3b
میگردد ،که عملکرد اصلی آن برچسب زدن عوامل
بیماریزا برای تخریب و تسهیل فاگوسیتوز ناشی از

کمپلمان است که بهعنوان تثبیت کننده کمپلمان یا
اوپسونیزاسیون ) (opsonizationنامیده میشود.
عالوه بر اوپسونیزاسیون ،اجزای کمپلمان میتوانند
بهطور مستقیم غشای سلول بیماریزا را لیز و تخریب
آنها را میانجیگری کنند .آنها همچنین میتوانند
بهعنــوان مولکولهای آالرمیــن ) (alarminعمل
کننــد و به بقیه سیســتم ایمنی بــدن از وجود خطر
هشدار میدهند C3a .و  C5aکه طی تجزیه اجزای
کمپلمان ایجاد میشوند ،میتوانند گیرندهها را روی
ماست سلها ،بازوفیلها و نوتروفیلها متصل کرده
و باعــث افزایش بــه کارگیری و فعالســازی آنها
در بافتها شــوند .محرک اصلی سیســتم کمپلمان
در هنــگام پاســخهای ایمنی اکتســابی ،آنتیبادی
مخصوص آنتیژن اســت .هر دو آنتیبادی  IgMو
 IgGدر تثبیــت کمپلمان ،اتصــال اجزای کمپلمان
و القای فاگوســیتوز پاتوژن بســیار مؤثر هستند .در
طــول دوره التهــاب ،تعداد زیــادی کمپلکسهای
ایمنی آنتیژن و آنتیبادی میتوانند تشکیل شوند و
اتصال اینها بهجز  C3bکمپلمان میتواند برداشت
کمپلکسهــای ایمنی توســط اریتروســیتها را که
گیرندهها برای  C3bبیان میکنند ،تسهیل کند.
پاسخ اولیه به عفونت

عــاوه بر ایمنی که توســط سیســتم کمپلمان و
ســایر مولکولها میانجیگری میشــود ،تعدادی از
لکوسیتها در پاســخ اولیه به عفونت نقش اساسی
دارنــد .بنــا بر نــوع و جایــگاه عفونت ،مســیرهای
ایمنی متمایز با هــدف خاتمه دادن به عفونت فعال
میشــوند .در ابتدا ،ســلولهایی ماننــد ماکروفاژها
نقشــی اساســی در کاهش تعداد عوامل بیماریزا و
پیدرپی 375
33542

سال سی و دوم  .شماره  .3خرداد  400رازي 25

نگاهی بر فارماکولوژی سیستم ایمنی

هشــدار به سایر ســلولهای ایمنی دارند .آسیب به
ســلولهای بافــت پیوندی مانند زخم ،ســوختگی،
ضربــه ،گــزش یــا آســیبدیدگی دیگر به پوســت
باعث فعال شــدن ســریع ماکروفاژها میشــوند که
فاگوســیتوز را انجام میدهند و سیتوکینهای پیش
التهابــی را آزاد میکننــد (شــکل .)5از ایــن میان،
ســیتوکین ،TNF-αα،یک گشــادکننده عروق قوی
است ،که باعث گشادی رگهای خونی و نفوذپذیری
عروقی میشــود .در نتیجه ،ســلولهای اندوتلیال
پوشــاننده رگهای خونی نشــت میکننــد و اجازه
میدهند مواد تشکیلدهنده خون از جمله سلولها
و ســایر مولکولها خارج شــوند TNF-α .همچنین
بیان مولکولهای چسبندگی را روی رگهای خونی
افزایش میدهد و مهاجرت نوتروفیلها و سلولهای
دیگــر را کــه لیگاندهای متناظر را بــه بافتها بیان

میکنند ،تســهیل میکند .ورود ســلولها و ســایر
مولکولها به بافت آلوده میتواند باعث تورم موضعی
و در نتیجه ،ایجاد ورم شــود .هیستامین تولید شده
توســط ســلولهای ماســت در جایگاههای عفونت
نیــز یک فعالکننده عروق قوی اســت و میتواند به
روشــی مشــابه عمل کند .به همین ترتیب ،ماســت
سلها نیز سطح باالیی از  TNF-αرا تولید میکنند.
یکی دیگر از مولکولهای مهم تولید شــده توســط
ماکروفاژها ،کموکاین  CXCL8اســت .این مولکول
بهعنوان یک جاذب شیمیایی برای نوتروفیلها عمل
کــرده و مهاجرت آنها را بــه جایگاه عفونت هدایت
میکنــد .بنا بر نوع عفونت ،ســیتوکینهای دیگری
ممکن است توسط ســلولهایی مانند ماکروفاژها و
سلولهای ماست تولید شــوند .بیشتر باکتریهای
خــارج ســلولی ماننــد اســتافیلوکوکوس اورئوس یا

شکل  .5عالیم مهم التهاب .صدمه به یک بافت بدن مانند پوست منجر به تولید سریع سیتوکینها توسط سلولهای
اپیتلیال میشود که در بهکارگیری نوتروفیلها و سایر سلولهای التهابی از خون هستند .آزادسازی  TNF-αو سایر
سیتوکینها توسط ماکروفاژهای بافتی ،رگهای خونی را نفوذپذیر میکند و باعث افزایش مهاجرت لکوسیتها
به منطقه آسیبدیده میشود .گشاد شدن رگهای خونی و افزایش نفوذ لکوسیتها در محل آسیبدیده باعث
قرمزی ،گرما و تورم مرتبط با التهاب میشود .افزایش ادم باعث ایجاد خارش در اعصاب متصل به رگهای خونی
و در نتیجه ،ایجاد درد میشود.
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ســایر باکتریهــای پیوژنی (ایجادکننــده چرک) از
طریق فاگوســیتوز گرفتار میشــوند .از طرف دیگر،
باکتریها و ویروسهای داخل سلولی اغلب با آلوده
سازی مســتقیم ماکروفاژها باعث عفونت میشوند.
ماکروفاژها همچنین میتوانند سلولهای دیگری را
که توسط پاتوژن آلوده شدهاند ،فاگوسیتوز کنند .در
پاسخ به عفونتهای ویروسی ،ماکروفاژها سیتوکین
 IL-12را تولید میکنند که میتواند در فعال شدن با
همدیگر ،سلولهای دندریتیک و سلولهای کشنده
طبیعی برای پاتوژن نقش داشته باشند.
توسعه التهاب و افزایش پاسخ فاز حاد

آبشــارهای ســیگنالینگ ناشــی از درگیر شــدن
گیرندههای تشخیص الگو از جمله گیرندههای TLR
روی ماکروفاژها با القای فعال شدن عوامل رونویسی
مانند  NF-κBو تولید ســیتوکینهایی مانند  IL-1βو
 ،IL- 6التهاب را بیشتر میکنند.
همراه با  TNF-α ،IL-1βو  IL-6از برجســتهترین
سیتوکینهای پیش التهابی تولید شده در طول پاسخ
ایمنی ذاتی محســوب میشوند .سه سیتوکین با هم
اثرات موضعی و سیســتمیک دارند تا پاسخ التهابی
را افزایــش دهنــد IL-1β .ماننــد  TNF-αنیز روی
ســلولهای اندوتلیال عمل میکند و باعث اتســاع
عروق میشــود IL-6 .و به میــزان کمتری  IL-1βو
 ،TNF-αباعث افزایش پاســخ فاز حاد میشود .این
امــر به تغییر دینامیکی در مشــخصات تعداد زیادی
از پروتئینهای ســرم ترشح شــده توسط سلولهای
کبــدی در کبد اشــاره دارد .غلظت ایــن پروتئینها
بهطور قابلتوجهی تغییر میکند ،پروتئینهایی مانند
آلبومین (که بیشترین میزان پروتئین پالسما است)

کاهش مییابنــد ،در حالی که پروتئینهای دیگری
ماننــد پروتئینهای واکنشپذیر ) C(CRPو آمیلویید
 Aسرم بیش از صد برابر افزایش مییابند .دسته دوم
بهعنوان پروتئینهای فاز حاد شــناخته میشــوند و
سطح آنها میتواند با شدت التهاب ارتباط مستقیم
داشته باشد .یکی از این موارد ،CRP ،محرک مسیر
کالسیک فعالسازی کمپلمان نیز هست.
 IL-1ββ،IL-6و  TNF-αنیز اثرات سیستمیک دارند.
یکی از این تأثیرات شــامل اعمالــی در جایگاههای
کنترل دما در هیپوتاالموس و همچنین سلولهای
چربــی و عضالنی ،با اثر خالــص روی تغییر انرژی
تحرک و افزایش دمای بدن اســت .بنابراین ،از این
سیتوکینها بهعنوان پیروژن نیز یاد میشود .افزایش
دمای بدن نه تنها از رشد عوامل بیماریزا جلوگیری
میکنــد ،بلکه اثرات ایمنی اکتســابی را نیز افزایش
میدهد.
ماکروفاژهــا و نوتروفیلهــا و فاگوســیتوز
باکتریهای بیماریزا

فاگوســیتوز باکتریهای خارج ســلولی توســط
ماکروفاژهــا باعث آزاد شــدن  CXCL8و در نهایت،
جــذب نوتروفیلها بــه جایــگاه آلودگی میشــود.
نوتروفیلهــا بهعنــوان اولیــن پاســخدهنده عمــل
میکنند و در از بین بردن باکتریهای خارج ســلول
بســیار مؤثــر هســتند .نوتروفیلهای پاســخدهنده
تعــداد زیــادی میانجیهــای ســمی و آنزیمهــای
تجزیهکننــده ذخیرهشــده در گرانولهای خود را که
برای ویروسهای بیماریزا بســیار مخرب هستند،
ترشح میکنند .روند تخریب پاتوژن با فاگوسیتوز آغاز
میشود ،پس از آن پاتوژنها تحت انواع مختلفی از
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محتــوای گرانول قرار میگیرند (شــکل  .)6یکی از
ویژگیهــای بارز تخریب پاتوژن توســط نوتروفیلها
القای انفجار تنفسی است و شامل فعالیت آنزیمهایی
مانند  NADPHاکسیداز میباشد که باعث افزایش
 pHدر ســلول شــده و باعــث آزادســازی تعــدادی
از اکســیدهای ســمی و سوپراکســیدها میگــردد.
اینگونههای اکســیژن واکنشپذیر فعالیت چندین
آنزیــم تجزیهکننــده و پپتیدهای ضــد میکروبی را
که باعــث مرگ عامل بیماریزا میشــوند ،افزایش
میدهند .در نهایت ،پاتــوژن با عمل هیدروالزهای
اسیدی بهطور کامل در فاگولیزوزوم تخریب میشود.
به محض از بین رفتن پاتوژن ،نوتروفیل از پا درآمده و
میمیرد .تجمع نوتروفیلهای مرده منجر به تشکیل
چرک میشود.
ایمنــی ذاتی ویروسها توســط ســلولهای

کشنده طبیعی

در مقابل عفونتهای باکتریایی ،عفونت سلولها
با ویــروس باعث جذب و فعالســازی ســلولهای
کشــنده طبیعی میشــود .ماکروفاژها  IL-12را آزاد
میکنند ،که همــراه با  ،TNF-αتوانایی فعال کردن
ســلولهای کشــنده طبیعــی را دارد .بــا این حال،
قویترین فعالکننده سلولهای  ،NKانترفرونهای
نوع  Iهستند که در صورت آلودگی با ویروسها توسط
همه ســلولها تولید میشــوند و به طرز حیرتآوری
توسط سلولهای اپیتلیال و سلولهای دندریتیک
پالسماسیتویید ) (plasmacytoidتولید میشوند.
به دســته دوم که با ســلولهای متداول دندریتیک
متفاوت هســتند ،ســلولهای تولیدکننده انترفرون
گفته میشــود ،زیرا آنها میتوانند هزار برابر بیشتر
از سلولهای اپیتلیال انترفرون نوع  Iتولید کنند.

شکل  -6عملکردهای میکروبکشی نوتروفیل .آندوسیتوز باکتریایی در نوتروفیلها منجر به فعال شدن NADPH
اکسیداز میشود که منجر به تولید گونههای اکسیژن واکنشی در فاگولیزوزومها میشود و در نهایت ،منجر به
مرگ سلولهای باکتریایی میگردد.
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دو نــوع اصلی انترفرونهای نــوع  TNF- α ، Iو
 IFN-βهستند که به محض آلوده شدن سلول تولید
میشوند و آنچه را که بهعنوان پاسخ انترفرون نامیده
میشود ،تقویت میکنند .اثر خالص پاسخ انترفرون
افزایش مقاومت ویروسی در سلولهای آلوده ،تنظیم
افزایش بیان لیگاندهایی اســت که گیرندهها را روی
ســلولهای  NKمتصل میکند و باعث فعال شدن
سلولهای  NKمیگردد.
سلولهای  ،NKکشندگان قوی سلولهای آلوده
بــه ویروس هســتند .آنها لنفوســیتهای گرانولی
ً
بزرگی هســتند که در حالت نســبتا فعال در سرتاسر
خون گردش میکنند و در آنجا از طریق تعادل ظریف
گیرندههای فعالکننده و مهارکننده موجود در سطح
ســلول  NKاز حمله به ســلولهای بــدن جلوگیری
میشــود .این گیرندهها بهصورت تصادفی در سطح
ســلولهای  NKبیان میشــوند و زیرمجموعههای
مختلف سلولهای  NKترکیبات مختلفی از گیرندهها
را بیان میکنند .در شرایط عادی ،گیرندههای مهاری
ســلولهای  NKبــه مولکولهای ســازگاری بافتی
کالس  [histocompatibility class (MHC)I]Iکه
در هر سلول هستهای در بدن بیان میشوند ،متصل
میگردنــد .این امر به ســلول  NKعالمت میدهد
کــه گیرندههای فعالکننده خــود را درگیر نکند و از
نابودی ســلولهای غیر آلــوده جلوگیری میکند .از
طرف دیگر ،ســلولهای آلوده به ویروس  MHC Iرا
کاهش داده و لیگاندها را برای فعال کردن گیرندهها
روی سلولهای  NKافزایش میدهد .اینها شامل
پروتئینهــای استرســی ) (stress proteinsمانند
توالیهــای پلی پپتیــدی  Aو  Bمربوط به ( MHCI
 MIC-Aو  )MIC-Bو همچنیــن  Rae1هســتند.

ایــن امر تعــادل ظریف درگیر شــدن گیرندهها روی
ســلولهای  NKرا تغییر داده و فعالســازی آنها را
نشانهگیری میکنند .پس از فعال شدن ،سلولهای
 NKاز طریق یک برنامه اختصاصی آپوپتوز با واسطه
پرفورین ) ،(perforinگرآنزیمها ) (granzymesو
کاسپازها ) ،(caspasesسلولهای آلوده به ویروس
را از بیــن میبرند .ســلولهای  NKعالوه بر از بین
بردن ،تعداد زیادی ســیتوكین نیز تولید میكنند كه
اثرات مخربی روی سلولهای آلوده دارند و همچنین
سلولهای ایمنی دیگر را نیز فعال میكنند .یکی از
اینها یک ســیتوکین قوی به نام  IFN-γγمیباشــد،
که نه تنها اثرات ضدویروســی ایجــاد میکند ،بلکه
باعث تخریــب پاتــوژن در ســلولهای ارائهدهنده
آنتیژن میشــود و توانایی آنهــا در تحریک فعال
شدن سلولهای  Tرا افزایش میدهد .بسته به نوع
پاسخ ،سایر سیتوکینها نیز توسط زیرمجموعههای
خاصی از ســلولهای  NKتولید میشــوند و از انواع
ســیتوکینهای تولید شده توســط زیرمجموعههای
سلول  Tطی پاسخ ایمنی اکتسابی تقلید میکنند.
ســلولهای دندریتیک و شــروع پاســخهای
ایمنی اکتسابی

در حالــی کــه تأثیــر عمــده ســلولهایی مانند
ماکروفاژها ،نوتروفیلها و سلولهای  NKدر از بین
بردن پاتوژن در جایگاه عفونت و تقویت اثرات پاسخ
ایمنی ذاتی میباشــد ،یک سلول ایمنی ذاتی دیگر
دارای یک هدف دوگانه ،یعنی شــروع فعالســازی
پاسخ ایمنی اکتسابی ،است.
مانند ماکروفاژها ،سلولهای دندریتیک ) (DCدر
جایگاههای عفونت نیز فاگوسیتوز را انجام میدهند
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و سیتوکینهای پیش التهابی را آزاد میکنند .با این
حال ،عملکرد اصلی آنها در ایمنی ،آغاز فعالسازی
ســلولهای  Tنائیف و غیرمتعهــد به عامل بیماری
خاص اســت DC .نابالغ در جایــگاه عفونت ،عامل
بیماریزا را فاگوسیتوز کرده و بسته به نوع عفونت آن
را در پروتئازوم یا فاگولیزوزوم تخریب میکند .این امر
منجر به تولید تعدادی از پپتیدها میشود که بهعنوان
ماشــههای آنتیژنی برای فعال کردن سلولهای T
نائیــف عمل میکنند .مملو از این محموله پپتیدها،
 DCنابالغ از جایگاه عفونت به غدد لنفاوی در حال
تخلیه یا طحــال مهاجرت میکنند ،جایی که آنها
با ســلولهای  Tنائیف کــه در حال حرکت از طریق
اندامها هســتند ،روبرو میشوند .در روند مهاجرت،
ســلولهای  DCدچــار تغییر در فنوتیــپ ،جذب و
افزایش تنظیم لیگاندها میشــوند که توانایی آنها
را بــرای فعال کــردن یک ســلول  Tنائیف افزایش
میدهد .با رســیدن به گره لنفاوی یا طحال ،اکنون
گفته میشود که ســلولهای دندریتیک ،یک DC
بالغ اســت که قادر به شــروع فعالســازی سلول T
میباشد.
پاسخ ایمنی اکتسابی

در حالی که هدف اصلی از پاسخ ایمنی ذاتی محدود
کردن هرچه بیشتر گســترش عفونت و در عین حال
زمینهسازی برای پاسخ ایمنی اکتسابی است ،هدف از
پاسخ ایمنی اکتسابی ایجاد یک پاسخ خاص و هدفمند
اســت که بهطور کامل عامل بیماریزا را از بین ببرد و
اطمینان حاصل میکند که میزبان دیگر هرگز با همان
عامل بیماریزا آلوده نخواهد شد (شکل .)7
اصول پاسخ ایمنی اکتسابی
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پاســخ ایمنی اکتســابی توســط ســلولهای ،T
ســلولهای  Bو میانجیهای مختلــف آنها مانند
ســیتوکینها و آنتیبادیها میانجیگری میشــود.
اولین باری که پاســخ ایمنی اکتسابی در برابر پاتوژن
خاصی بیان میشــود ،به آن پاسخ اولیه ایمنی گفته
میشود .پاسخهای بعدی بهعنوان پاسخهای ثانویه
نامیده میشــوند .پاسخ ثانویه توســط سلولهای T
حافظه و ســلولهای  Bبه وجود میآید که از طریق
اولین برخورد خاطرهای از پاتوژن تشکیل شده است.
میزان پاسخ خاطره بسیار بیشتر از پاسخ اولیه میباشد
و اغلــب منجر به خاتمــه عفونت بدون ایجاد عالیم
بالینی میگردد.
توسعه پاسخ ایمنی اکتسابی به اصل انتخاب کلونال
و گسترش ســلولهای  Tو ســلولهای  Bبه پاتوژن
خاص بستگی دارد .برخالف سلولهای ایمنی ذاتی،
این نوع سلولها به سادگی وجود الگوها را در سطوح
پاتوژن تشخیص نمیدهند .در عوض ،هر سلول  Tیا
 Bفعال شده متعهد به شناسایی یک آنتیژن یا اپیتوپ
منحصربهفرد میباشد که از پاتوژن مشتق شده است.
شــناخت این آنتیژن به ســلول  Tیا  Bاجازه میدهد
تا کل پاتوژن را تشــخیص داده و یک پاسخ هدفمند
ایجاد کند .تنها آنتیژنهایی که توســط ســلولهای
 Tشناخته میشوند ،پپتیدهایی هستند که از تخریب
پاتوژن در ســلول ارائهدهنده آنتیژن حاصل شدهاند.
در مقابــل ،ســلولهای  Bانواع آنتیژنهــا از جمله
پپتیدها ،گلیکوپروتئینها ،پلی ساکاریدها و انواع دیگر
اجزای پاتوژن را تشخیص میدهند .انتخاب کلونال به
فرآیندی گفته میشود که طی آن سلولهای  Tنائیف و
یا سلولهای  Bانتخاب میشوند تا مختص یک پاتوژن
ویژه شــوند .هنگامی که یک سلول نائیف به آنتیژن

دکتر مجتبی سرکندی

خاص فعال شــد ،سپس به صدها کلون فعال مشابه
تقسیم میشود که اکنون علیه پاتوژن عمل میکنند

و تخریب آن را میانجیگری میکنند.

شکل  .7کینتیک پاسخهای ایمنی ضدویروسی .این نمودار دوره زمانی عفونت ویروسی و میزان نسبی پاسخهای ایمنی
بعدی را مشخص میکند .هنگامی که ویروسها سدهای اپیتلیال را از بین میبرد ،یک دوره کمون وجود دارد که
در آن عالیم عفونت هنوز رخ نداده ،طی چند روز بعد ،ویروسها در سلولهای میزبان تکثیر میشوند و سلولهای
کناری را آلوده میکنند .اوج تکثیر ویروس ممکن است  7-10روز پس از قرار گرفتن در معرض اولیه (منحنی اول و
دوم با ستاره در داخلشان) اتفاق بیفتد ،با کاهش سطح طی هفته آینده یا همین حدود ،تا زمانی که عفونت پاک شود.
سیستم ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی است و شامل ماکروفاژها ،نوتروفیلها ،سلولهای دندریتیک ،سلولهای  NKو
کمپلمان است .سیستم ایمنی ذاتی میتواند ظرف چند ساعت پس از عفونت پاسخ دهد و پاسخ انترفرون نوع  Iرا آغاز
کند ،در حالی که پاسخ ایمنی ذاتی برای کنترل بار پاتوژن مهم است ،اما میزان پاسخ آن برای از بین بردن عفونت (خط
کمرنگ که تقریب ًا ثابت است) کافی نیست .پاسخهای ایمنی اکتسابی تقریب ًا یک هفته طول میکشد ،زیرا وابسته به رشد
یک لنفوسیت خاص آنتیژنی مجزا (سلول  ،Tسلول B؛ منحنی که سلولها رویشان هستند) میباشند .لنفوسیتهایی که
هنوز در غدد لنفاوی با آنتیژن خود مواجه نشدهاند ،نائیف شناخته میشوند .پس از فعال شدن توسط آنتیژنهای
ویروس ،لنفوسیتها فاز گسترش کلونال را طی میکنند که در آن یک سلول چندین بار تکثیر میشود و به جمعیت
هزاران لنفوسیتی تبدیل میگردد که همگی آنتیژن مشابه را تشخیص میدهند .گسترش کلونال با تمایز لنفوسیتهای
مؤثر مرتبط است ،که در آن لنفوسیتها توانایی مهار تکثیر ویروس و یا انتشار را به دست میآورند .بنابراین ،گسترش
کلونال همزمان با کاهش اولیه مشاهدهشده در بارهای ویروسی است .به دنبال گسترش ،یک مرحله انقباضی وجود دارد
که در آن بیشتر لنفوسیتهای مؤثر دچار آپوپتوزمی شوند .تعداد کمی از سلولهای خاطره همچنان باقی میمانند که
قادر به پاسخ سریع به عفونت دوم با همان ویروس هستند .سلولهای خاطره چند سالی در داخل فرد باقی میمانند.
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