কিছু িথা.........
• কি লাভ এই অধ্যায় পড়ে দৈনকিন জীবড়ন?

• ববাড়ডে কি আসড়ব কিছু ?

মানবদেদের প্রতিরক্ষা বযবস্থা
ররাগ-বযাতির োি রেদে রক্ষা রেদি মানবদেদে ৩তি প্রতিদরাি রেৌশল প্রদ াগ েদর োদে। প্রদিযেতি
রেৌশলদে এদেেতি প্রতিরক্ষা স্তর (line of defense) নাদম অতিতেি েরা ে । প্রতিতি বযবস্থা রিৌি
ও রাসা তনে প্রতিবন্ধে ও প্রতিরক্ষা স্তর তেদসদব সো সিতে রদ দে।
সেজাি প্রতিরক্ষা

অতজতি প্রতিরক্ষা

প্রেম প্রতিরক্ষা স্তর (First line of Defense)
মানবদেদের প্রতিরক্ষা রে প্রতিরক্ষা স্তর রাসা তনে ও রিৌি বাতেযেিলী প্রতিবন্ধে
(chemical and physical surface barriers) তেদসদব বতেরাগি রে রোদনা অণুজীব বা
েণাদে রেদের রিিদর প্রদবদশ বাাঁিা রে িাদে প্রেম প্রতিরক্ষা স্তর বদল। এ প্রতিরক্ষা স্তর
রোদনা তনতেতষ্ট বতেরাগি বস্তুদে ক্ষতিের তেদসদব িাদগতি না েদর সব বতেরাগি েেতাদেই
ক্ষতিের তবদবচনা েদর রেদে প্রদবদশ তনদনাক্ত রিৌি- রাসা তনে প্রতিবন্ধদের তমতলি োেতের
বযবস্থা গদে রিাদল। িাই এ স্তরতি নন-রেতসতিে (non-specific) স্তর নাদম েতরতচি।

প্রেম প্রতিরক্ষা স্তর (First line of Defense)
(ে) ত্বে (Skin/Integument; integer = to cover): ত্বে চারিাদব এেতি োেতের প্রতিবন্ধে
তেদসদব োজ েদরেঃ
(i) গাঠতনেিাদব বা ু দরািী, জলাদিেয (waterproof) ও অতিোাংশ েোদেতর প্রতি অদিেয;
(ii) প্রতিস্থাতেি ে ;
(iii) এতসতিে pH
(iv) ঘামগ্রতহে ও রেেগ্রতহে
(খ) রলাম (Hairs):
(গ) তসতল া (Cillia):

প্রেম প্রতিরক্ষা স্তর (First line of Defense)
(ঘ) অশ্রু ও লালা (Tears and Saliva): লাইড়সাজাইম
(ঙ) কসরুড়মন (Cerumen or Ear wax): বক িঃিড়ণের িণেকূ র নামি অংড়ের প্রাচীর বথড়ি ক্ষকরত
লড়ৈ-বাৈাকম রংড়য়র বমাড়মর মড়তা পৈাথেড়ি কসরুড়মন বড়ল।
(চ) প ৌষ্টিকনাষ্টলর এষ্টিড: াইড়রাড়লাকরি একসড ও বপ্রাকিওলাইকিি এনজাইম
(ছ) পরচন- জননতন্ত্রের এষ্টিড: ব াকনড়ত অবকিত বযািড়িকরয়া লযািকিি একসড ক্ষরণ িড়র অন্য
অণজ
ু ীড়বর বংেব ৃকি সম্ভাবনা িকমড়য় বৈয়।

রেদের প্রতিরক্ষা ত্বদের িূতমো (প্রেম প্রতিরক্ষা স্তর)
 ত্বদের রেে গ্রতহে (sebaceous gland) ও ঘাম গ্রকি (sweat gland) রেদে েোক্রদম রে রিল (বা রেে)
ও ঘাম ক্ষতরি ে িা ত্বেদে এতসতিে (pH 3.0 − 5.0) েদর িুদল।
 মানুদের রেেগাদে োিাতবেিাদব বসবাসরি বযােদিতর া অনযানয অণুজীদবর সাংক্রমণ সম্ভাবনা রেদে রেেদে
রক্ষা েদর। রেমন রোতনদি রে বযােদিতর া বাস েদর িা লযােতিে এতসি ক্ষরণ েদর pH মাো েতমদ রে ।
 োিা স্থান তেদ তনগতি রক্তজমাি রবাঁদি শুিু রে রক্তক্ষরণ বন্ধ েদর িাই না, বাইদর রেদে অণুজীব প্রদবদশও
বাাঁিা রে ।


অশ্রু, নাতসোতিতি ও লালা
লাইদসাজাইম (lysozyme);
লযাদটাোরঅতিদিজ (lactoperoxidase) ইিযাতে।

তসদমদন

োতমতন

(spermin);

েুদি

 োদনর রিিদর তসরুতমনাস গ্রতহে রেদে ক্ষতরি তসরুদমন বা োদনর রমাম োদনর গিীদর িূ লা- বাতল,
বযােদিতর া ও রোি রোোর প্রদবশ প্রতিদরাি েদর।

খােযদ্রদবযর বযােদিতর া ধ্বাংদস েতরোেনাতলর এতসি ও এনজাইদমর িূতমো (প্রেম প্রতিরক্ষা স্তর)
 লালাগ্রতিদি লাইদসাজাইম নাদম এে িরদনর এনজাইম োদে। এতি মুখ ও গলা সাংক্রমণোরী
Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus প্রিৃতি বযােদিতর াসে অদনে িরদনর জীবাণু ধ্বাংস
েদর।

 োেস্থলী প্রাচীদরর রোে-ক্ষতরি গযাতিে জুদস তবেুল েতরমাণ HCI োেস্থলীর অিযন্তদর শতক্তশালী এতসতিে
মািযম (pH 1.0-2.0) সৃ তষ্ট েদর।
 অদে বসবাসোরী েদ ে িরদনর তমদোজীবী অণুজীব রেদে ক্ষতরি অযাতিবাদ াতিে ক্ষতিের বযােদিতর া ধ্বাংস
েদর
 েেৃি রেদে ক্ষতরি তেত্ত (ক্ষারী জুস pH 8.0) অদের তিওদিনাদম অবতস্থি োইম-এ অযাতিবতি উৎেদের
মািযদম বযােদিতর ার বৃতি প্রতিেি েদর।

তিিী প্রতিরক্ষা স্তর (Second line of Defense)
বাতেযেিলী প্রতিরক্ষা স্তর রিে েদর রেদের অিযন্তদর প্রদবশোরী রে রোদনা অণুজীব বা অণুেণার
তবরুদি রেোিযন্তরীণ রোেী

ও রাসা তনে প্রতিরক্ষা (internal cellular and chemical

defenses) তনদ গতঠি রে স্তর সতক্র প্রতিদরাি গদে িুদল িাদে তিিী প্রতিরক্ষা স্তর বদল। এতিও
এেতি নন-রেতসতিে প্রতিরক্ষা স্তর। ৬ িরদনর নন- রেতসতিে প্রতিরক্ষা েিতি তনদ
প্রতিরক্ষা স্তর গতঠি।

তিিী

তিিী প্রতিরক্ষা স্তর (Second line of Defense)
৬ িরদনর নন- রেতসতিে প্রতিরক্ষা েিতি তনদ তিিী প্রতিরক্ষা স্তর গতঠি।
ে. িযাদগাসাইি

খ. সেজাি মারণদোে
গ. প্রোে
ঘ. েমতিদমি-তসদেম
ঙ. ইিারদিরন
চ. জ্বর

তিিী প্রতিরক্ষা স্তর (Second line of Defense)
ে. িযাদগাসাইি (Phagocytes): বে আোদরর রেি-রক্তেতণো ো অণুজীব, অনয রোে ও বতেরাগি েণা
িক্ষণ েদর রেদের প্রতিরক্ষা বযবস্থা অবোন রাদখ িাদে িযাদগাসাইি বদল। েুতি প্রিান িযাদগাসাইতিে েতণো
েদে তনউদরাতিল ও মযাদক্রাদিজ।
খ. সেজাি মারণদোে (Natural killer cells, সাংদক্ষদে NK cells): এে িরদনর তলদফাসাইিজািী তবদশে
রেিরক্তেতণো ো তিউমার রোে ও িাইরাদস আক্রান্ত রোদের িাজমাতিতিদি তেেু তনতেতষ্ট েতরবিতনদে শনাক্ত
েদর রোেগুদলাদে ধ্বাংস েদর রে রসসব রোেদে সেজাি মারণদোে (NK-রোে) বদল
গ. প্রোে (Inflammation): তিসু যর রে রোদনা িরদনর ক্ষতি েদল (রেমন- সাংক্রমণজতনি, েেন, েেণাো ে
রাসা তনে বা আঘািজতনি দেতেে ক্ষি ইিযাতে) রে িারাবাতেে ঘিনার শুরুদি (i) ক্ষিস্থানতি লাল েদ ো ,
(ii) েদর গরম ে , (iii) িুদল ো এবাং (iv) সবদশদে বযোর প্রোশ ঘিা িাদে সতিতলিিাদব প্রোে-সাো
(inflammatory response) বা প্রোে বদল।

তিিী প্রতিরক্ষা স্তর (Second line of Defense)
ঘ. েমতিদমি-তসদেম বা েমতিদমি (Complement system or Complement): েমতিদমি তসদেম েদে
অন্তিেঃ ২০ িরদনর িাজমা রপ্রাতিদন গতঠি এমন এেতি গ্রুে ো রদক্ত সাংবতেি েদ অনযানয প্রতিরক্ষা েিতিদে
সো িা েদর।
ঙ. ইিারদিরন (Interferon): িাইরাদস আক্রান্ত েও ার প্রতিতক্র া তেদসদব এবাং িাইরাদসর বাংশবৃতিদি বযাঘাি
ঘিাদি আক্রান্ত রোে রেদে রে তবদশে িরদনর ক্ষুদ্র গ্লাইদোদপ্রাতিন উৎেে ও ক্ষতরি ে িাদে ইিারদিরন বদল
চ. জ্বর (Fever): তিিী প্রতিরক্ষা স্তদরর রশে অস্ত্র েদে জ্বর। দেতেে িােমাো োিাতবদের (97 − 99°F অেতাৎ,
36 − 37.2°C) রচদ রবতশ েদল িাদে জ্বর বদল। মযাদক্রাদিজ েখন িাইরাস, বযােদিতর া বা বতেরাগি েণাদে
শনাক্ত ও আক্রমণ েদর িখন িখন শরীর রোঁদে উদঠ ও জ্বর আদস।

বযােদিতর া ধ্বাংদস মযাদক্রাদিজ ও তনউতরতিদলর িূতমো (তিিী প্রতিরক্ষা স্তর)
বযােদিতর া ধ্বাংদস েুিরদনর িযাদগাসাইতিে রোে অিযন্ত গুরুত্বেূণত িূতমো োলন েদরেঃ
1. মযাদক্রাদিজ ও
2. তনউদরাতিল।

তনউদরাতিল
1. তনদরাতিল েদে ২–৫ খন্ডতবতশষ্ট তনউতি াসেুক্ত ও সূক্ষ্ম োনাম
সাইদিািাজমতবতশষ্ট রেি-রক্তেতণো।

2. রেদের রমাি রেি-রক্তেতণোর ৬০–৭০ শিাাংশই তনউদরাতিল। এসব
েতণো ক্ষণেেী চলন প্রেশতন েদর (৪০ মাইদক্রাতমিার/ তমতনি) .
3. এেজন োিাতবে েূণতব ষ্ক মানুদে দেতনে প্রা ১০০ তবতল ন (১০ োজার
রোতি) তনউদরাতিল উৎেে ে ।
4. এে সপ্তাদের মদিয েতরণি তনদরাতিদল রূে রন । এগুদলা ক্ষণস্থা ী
রক্তেতণো , রক্ত প্রবাদে প্রদবদশর ের ১২ ঘণ্টা রেদে ৩ তেন েেতন্ত
জীতবি োদে, িদব তিসু যদি প্রদবশ েরদল তেেু তেন রবতশ বাাঁদচ।
5. এেতি তনউদরাতিল ৩–২০ তি বযােতিতর া গ্রাস েরদি োদর। এরের
রসতি তনদজই তনতি েদ মৃিুযবরণ েদর।

মযাদক্রাদিজ
1. মদনাসাইি েদে বৃক্কাোর ও োনােীন সাইদিািাজমতবতশষ্ট রেিরক্তেতণো।
2. রেদের রমাি রেি-রক্তেতণোর ৫ শিাাংশ মদনাসাইি
3. মযাদক্রাদিজ ৪০ মাইদক্রাতমিার/ তমতনি গতিদি ক্ষণেেী চলদনর
সাোদেয স্থানান্ততরি ে
এবাং রবশ েদ ে মাস েেতন্ত জীতবি
োদে।
4. মযাদক্রাদিদজর উেতস্থতি রেদখই িারণা েরা ো
বতেরাগদির অনুপ্রদবশ ঘদিদে।

রে রেদে

5. ইতমউনিদের মািযদম সতক্র েদ মযাদক্রাদিজ তনউদরাতিদলর রচদ
রবতশ শতক্তশালী িযাদগাসাইি তেদসদব োজ েদর।
6. িখন এদেেতি মযাদক্রাদিজ প্রা ১০০তির মদিা বযােদিতর া গ্রাস
েরদি োদর, েখনওবা সম্পূ ণত লাল-রক্তেতণো, েোে বা
মযাদলতর ার জীবাণুর মদিা বে েোেতও গ্রাস েদর।

িযাদগাসাইদিাতসস
1. মযাদক্রাসাইদির সতক্র েও া (Activation of
macrocytes):
2. অণুজীব িক্ষণ (Ingestion):
3. িযাদগাদজাম সৃ তষ্ট (Formation of phagosome):
4. িযাদগালাইদসাদজাম সৃ তষ্ট (Formation of
phagolysosomes):
5. বযােদিতর ার অন্তেঃদোেী মরণ ও োচন (Intracellular
killing and digestion of bacteria):
6. অোচয অাংশসে বযােদিতর ার অবদশে (Residual body
containing indigestible materials):
7. বজতযেোেত তনষ্কাশন (Discharge of waste materials):

িৃিী প্রতিরক্ষা স্তর (Third line of Defense)
রে প্রতিরক্ষা স্তর রেদে অনুপ্রদবশোরী সু তনতেতষ্ট িরদনর বতেরাগি ররাগসৃ তষ্টোরী অণুজীব
বা েণা বা েযানসার রোে ধ্বাংস েদর এবাং প্রেমবার আক্রান্ত েও ার ের এসব তনতেতষ্ট
ক্ষতিের িাদগতিদে আজীবন মদন ররদখ েরবিতী রে রোদনা আক্রমন সম দ্রুি ও
োেতের সাো রে িাদে িৃিী প্রতিরক্ষা স্তর বদল।

সেজাি ও অতজতি অনাক্রমযিা (িৃিী প্রতিরক্ষা স্তর)
সেজাি প্রতিরক্ষা (Imnate Immunity): মানবদেদের রে প্রতিরক্ষা অমরার মািযদম প্রাপ্ত ও জদের সম রেদে
আজীবন উেতস্থি োদে এবাং প্রতিরক্ষা দ্রুি োেতের ে িাদে সেজাি প্রতিরক্ষা বদল। এতি নন-রেতসতিে
ইতমউতনতি।
অতজতি প্রতিরক্ষা (Acquired Immunity): মানবদেদে রে প্রতিরক্ষা বযবস্থা জেসম রেদে ন , বরাং জদের
ের রোদনা তনতেতষ্ট জীবাণুর তবরুদি সাো রেও ার তোংবা িযাতিন প্রদ াদগর িদল সৃ তষ্ট ে িাদে অতজতি প্রতিরক্ষা
বদল। অতজতি প্রতিরক্ষা বযবস্থা এেতি রেতসতিে ইতমউতনতি (specific immunity)।
অতজতি প্রতিরক্ষা বযবস্থা েু’রেমেঃ
(ে) সতক্র প্রতিরক্ষা এবাং
(খ) অতক্র প্রতিরক্ষা।

সেজাি প্রতিরক্ষা (Imnate Immunity)
১। প্রতিবন্ধে (Barriers): প্রতিবন্ধে তিসু যগুদলা েদে ত্বে, রেৌতষ্টেনাতল, েসনিদের তবতিে অাংশ এবাং
নারীদের রক্ষদে জনন নাতলর প্রাচীর প্রতিবন্ধে তেদসদব োজ েদর।
২। প্রোে (Inflammation)
৩। েমতিদমি (Complement): অন্তিেঃ ২০ িরদনর িাজমা রপ্রাতিদন গতঠি এমন এেতি আন্তেঃ- সম্পতেতি
গ্রুে ো তনতি িাদব রদক্ত সাংবতেি েদ তবতিে প্রতিরক্ষা েিতিদি সাোেয েদর িাদে েমতিদমি বদল।
৪। ইিারদিরন (Interferon): িাইরাদস রেদে রক্ষা েদর।
৫। সেজাি মারণদোে (Natural killer cells): এগুদলা তলদফাসাইি জািী তবদশে রেি- রক্তেতণো ো
তিউমার রোে ও িাইরাদস আক্রান্ত রোেদে ধ্বাংস েদর।
৬। সেজীবী বযােদিতর া (Symbiotic bacteria): েতরোেিে, ত্বে ও নারীদের জননিদে অসাংখয
বযােদিতর া স্থা ীিাদব বাস েদর। এগুদলা ক্ষতিের ন , বরাং উেোরী বযােদিতর া।

অতজতি প্রতিরক্ষা: সতক্র প্রতিরক্ষা (Active Immunity)
এতি এমন িরদনর অতজতি প্রতিরক্ষা োদি রেদের রোে অযাতিবতি উৎোেদন সতক্র অাংশ গ্রেণ েদর। এতি
েুিরদনর-প্রােৃতিে ও েৃতেম।
i. প্রােৃতিে সতক্র প্রতিরক্ষা (Natural Active Immunity): এ িরদনর প্রতিরক্ষা অতনোেৃি জীবাণুর
সাংেদশত আসা সাংক্রমণ ঘদি এবাং জীবাণুর তবরুদি সতক্র প্রতিরক্ষা গদে উদঠ। রেমন- োসোিাল বা তিতনদে
সাংক্রমণ। এ িরদনর প্রতিরক্ষা েীঘততেন োদে, েখদনা বা আজীবন োদে।
ii. েৃতেম সতক্র প্রতিরক্ষা (Artificial Active Immunity): এ িরদনর প্রতিরক্ষা িযাতিদনশদনর ের
জীবাণুর তবরুদি সতক্র প্রতিরক্ষা গদে উদঠ। রেমন- DPT িযাতিন তিেদেতর া, তিদিনাস (িনুোংোর) ও
োরিাতসস (হুতোংোতশ)- এর তবরুদি প্রতিরক্ষা গদে িুদল।

অতজতি প্রতিরক্ষা: অতক্র প্রতিরক্ষা (Passive Immunity)
এতি এমন িরদনর অতজতি প্রতিরক্ষা োদি অযাতিবতি এে বযতক্তর রেে রেদে অদনযর রেদে বা প্রাতণদেে রেদে
মানবদেদে প্রদবশ েরাদনা ে । এতি তনদচ বতণতি েুিরদনর।
i. প্রােৃতিে অতক্র প্রতিরক্ষা (Natural Passive Immunity) : এ িরদনর প্রতিরক্ষা অমরা বা েদলাদিাম
(শাল েুি)- এর মািযদম অযাতিবতি মাদ র শরীর রেদে তশশুদেদে প্রদবশ েদর। এিাদব স্থানান্ততরি অযাতিবতি
েদ ে সপ্তােমাো তিদে োদে। এ সমদ র মদিয তশশুদেদে তনদজর অযাতিবতি উৎেদের জনয তনজে প্রতিরক্ষািে
গদে উদঠ।
ii. েৃতেম অতক্র প্রতিরক্ষা (Artificial Passive Immunity) : এ িরদনর প্রতিরক্ষা ইনদজেশদনর মািযদম
রেদে অযাতিবতি প্রদবশ েরাদনা ে । রেমন-ররাগ রিাদগর ের রসদর ওঠা বযতক্তর তসরাম আক্রান্ত অনয বযতক্তর
রেদে প্রদবশ েতরদ তচতেৎসা েরাদনা। রোোও এেতি নিুন বা অিযন্ত ক্ষতিের ররাদগর প্রােুিতাব ঘিদল এবাং
মুেূদিত সতঠে তচতেৎসার অিাদব এমন প্রতিরক্ষা বযবস্থা গদে রিালা ে ।

সারমমে

Poll Question-01
তনদচর রোনতি প্রেম প্রতিরক্ষা স্তদরর উোেরণ?

(ে) িযাদগাসাইি
(খ) ইিারদিরন
(গ) ত্বে
(ঘ) েমতিদমি তসদেম

Poll Question-02
মানবদেদে প্রতিরক্ষা বযবস্থার স্তর ে তি?

(ে) ৩
(খ) ৪
(গ) ৫
(ঘ) ৬

Poll Question-03
রোনতি মানবদেদের তিিী প্রতিরক্ষা স্তদরর অন্তগতি ন ?

(ে) তসরুতমন
(খ) িযাদগাসাইি
(গ) ইিারদিরন
(ঘ) েমতিদমি

Poll Question-04
ইিারদিরদনর রক্ষদে তনদনর রোনতি সতঠে?

(ে) রেতসতিে
(খ) গাঠতনে উোোন তলদোদপ্রাতিন
(গ) িাইরাদসর বৃতি ররাি েদর
(ঘ) বযােদিতর ার বাংশবৃতিদি বযাঘাি ঘিা

