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 درست -13

 نادرست مخاط بخش فاقد پوست این ویژگی را دارد -14

موجب کشته  میزوزیل ترشحات مخاط، با داشتن -میکروب های سازش یافته پوست بدن  ج-نمک و آنزیم لیزوزیم و آب  ب-الف -15

 .شود یها م یشدن باکتر

بزاق   -.  جشود یتر م قیعم یبخش ها به ها کروبیمخاط مژکدار در دستگاه تنفس مانع نفوذ م -ب  کسب غذا یبرا رقابت -الف -16

  دیاسو معده دارد.  میزوزیل

ی م یاختصاص رینوع دفاع، دفاع غ نیکنند. به ا یم جادیا یها، بدون توجه به نوع آنها، سدّ کروبیپوست و مخاط، در برابر نفوذ م -17

 ها مؤثر است. کروبیاز م یعیوس فیکه در برابر ط شود یم گرفته به کار ییروش ها ،یاختصاص ریدر دفاع غ .ندیگو

 .ندارد یاثر گریاز انواع د ییها کروبیمؤثر است و بر م کروبینوع م همان فقط بر یمنیپاسخ دستگاه ا یدر دفاع اختصاص -18

 و بودند بیآم هیکه شب دیرا د ییها اختهی ،بار، درون بدن الرو نینخست یبرا کویمچنالرو ستاره دریایی و -جانورشناسی ب -الف -19

 خوردند. یرا م خود کردند و مواد اطراف یحرکت م

 یا بتوانند ذره دیباشد با نیخورند و در دفاع نقش دارند. اگر چن یرا هم م یخارج ها و ذرات کروبیها م اختهی نیا دیشا -الف -20

 گل رز را به یاز خارها یزیر یخرده ها ه،یفرض نیآزمودن ا یاو برا -ب  وارد شده است نابود کنند. الرو را که از خارج به بدن

خرده از  یشکل اثر ،یبیآمی ها اختهی نیپوست الرو وارد کرد و مشتاقانه منتظر ماند. او درست حدس زده بود. تا صبح فردا، ا ریز

 نگذاشته بودند. یها باق

 آمیب –ستاره دریایی   -21



 

 

 بیگانه خوار-آمیبی-گل رز -22

 غیر اختصاصی -23

 پروتئین ها -24

 بیگانه –خودی  -25

 (2)بیگانه خواری_درشت خوار  -26
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 ماکروفاژ -28

 یایبقا ایبافت ها  ۀمرد یها اختهیبردن  نیدرشت خوار از ب فیاز وظا گرید یکی -گره های لنفاوی و کبد یا طحال   ب -الف -29

 گوارش،ۀ در ارتباط اند، مثل پوست و لول رونیب طیاز بدن که با مح ییها در بخش یتیدندری ها هاختی -ج   کبد و طحال- آنهاست

. سپس خود را به گره دهندی را در سطح خود قرار م کروبیم ازیی قسمت ها ،یخوار هگانیها عالوه بر ب هاختی نی. احضور دارند

 آنها را یریگها را گشاد و نفوذپذر این ماده -.   دارائه کنند یمنیا یها هاختیقسمتها را به  نیتا ا رسانند،ی م کینزد یلنفاو یها

رگها موجب  شتریب یریپذ نفوذ .شودی م دیسف یها هچیگو شتریخون و حضور ب انیجر شیگها باعث افزا. گشاد شدن رکند یم ادیز

 ماستوسیت ها و نوتروفیل ها -خارج رگ نشت کند. به از گذشته شیاست ب یدفاع یهان یپروتئ یتا خوناب که حاو شود،ی م

 یفراوان هدر ارتباط اند، ب رونیب طیاز بدن که با مح ییها شدر بخ یتیدندر یها هاختیمانند  که ی استگریخوار د هگانیب -الف -30

گها را ر نیستامیدارند. ه نیستامیبه نام ه یا هها ماد تیماستوس -از لحاظ عملکرد به نوتروفیل ها شبیه اند.  ب – .شوند یم افتی

   .شودی م دیسف یها هچیگو شتریخون و حضور ب انیجر شیگها باعث افزا. گشاد شدن رکند یم ادیز آنها را یریگشاد و نفوذپذ

قرمز شدن آن ناحیه ، تورم ،خارش -ماستوسیت ها    د -.است دیسف یها چهیاست که از انواع گو یگریخوار د گانهیب ل،ینوتروف -ج

 ،سوزش و گرم شدن آن ناحیه

 دندریت مانند –یاخته های دارینه ای)دندریتی(  -31

 یاخته های دارینه ای –ماستوسیت  -32

 هیستامین -33

 نوتروفیل -34

 بافت های -35

 دیاپدز -36
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 (3) ائوزینوفیل ها -38

 یتیدندر یها اختهی -مونوسیت ها  -39

 سرطانی –لنفوسیتی  -40

 پرفورین -41

 برنامه ریزی -42

نوتروفیل ها،ائوزینوفیل ها،بازوفیل ها،ماکروفاژها و یاخته -.  باست دیسف یها چهیگو ۀهم یها یژگیو از )دیاپدز(یرتراگذ -الف -43

 زا در بافت وارد یماریاگر عامل بهستند که  عیواکنش سر یروهایناین دسته از سلول ها  –نوتروفیل ها -های کشنده طبیعی  ج



 

 

 ها لینوفیائوز -ائوزینوفیل ها -. دکنند یآنها را نابود م یخوار گانهیو با ب رسانند یخود را به آنها م یها با تراگذر لیشود، نوتروف

 .  زندیری انگل م یخود را به رو یدانه ها اتیمحتو ،یخوار گانهیب یجا به

ی م لیتبد یتیدندر یها اختهی ایکنند و به درشت خوار و  یم رییو پس از خروج، تغ شوندی ها، از خون خارج م تیمونوس -الف -44

نقش دارد،  یاختصاص ریغ را که در دفاع یتیدارند. لنفوس یها انواع مختلف تیلنفوس -و در گروه آگرانولوسیت ها هستند.  ب .شوند

 ۀاختیبه  ،یعیطب ۀکشند ۀاختی نیا -.  جکنندی را نابود م روسیو آلوده به و یسرطان یها اختهی که نامند یم یعیطب ۀکشند ۀاختی

به  یمیآنز کردن کند. سپس با وارد یم جادیا اختهی یدر غشا یمنفذ نینام پرفور بهی نیشود، با ترشح پروتئ یمتصل م یسرطان

 Tو لنفوسیت  Bلنفوسیت -.  دشود یم اختهیشده  یزیره باعث مرگ برنام اخته،یدرون 

زیرا تکمیل کننده سیستم دفاعی -ب   اند رفعالیآلوده به صورت غ ریها در فرد غ نیپروتئ نیا -2در پالسما محلول اند -1-الف -45

 بیترت نیو به هم کند یرا فعال م یگریشود، د یم فعال یکی یصورت است که وقت نیواکنش فعال شدن، به ا -بدن می باشند   ج

که مشابه  کنندی م جادیا ها کروبیم یرا در غشا یمانند هحلق یساختارها گر،یکدیفعال شده به کمک  یها نیپروتئ .ابدی یادامه م

برند و  یم نیورود و خروج مواد از ب کنترل را در کروبیم یا اختهی یکرد غشا روزنه ها عمل نیکند. ا یروزنه عمل م کی

آسان تر انجام  یخوار گانهیشود که ب یباعث م کروب،یم یمکمل رو یها نیپروتئ عالوه بر آن، قرارگرفتن .ردیم یم اختهیسرانجام 

 شود.

آلوده،  ۀاختیشود و عالوه بر  یترشح م روسیآلوده به واینترفرون یک از سلول های -اینترفرون یک و اینترفرون دو   ب-الف -46

و  یعیطب ۀکشند یها اختهیاز اینترفرون دو -.   جکندی مقاوم م روسیدر برابر و کند و آنها را یسالم مجاور هم اثر م یها اختهیبر

 یسرطان یها اختهی هیدر مبارزه عل ینقش مهم نترفرونینوع ا نیکند. ا یشود و درشت خوارها را فعال م یمترشح  T یها تیلنفوس

 دارد.

سالم مجاور هم اثر  یها اختهیآلوده، بر ۀاختیشود و عالوه بر  یترشح م روسیآلوده به و یاز سلول ها یکتوع  نترفرونیا-نادرست -47

 .کند یمقاوم م روسیکند و آنها را در برابر و یم

شود و درشت خوارها را فعال  یترشح م Tنوع  یها تیو لنفوس یعیطب ۀکشند یها اختهیاز  دونوع  نترفرونیا -48 -نادرست -48

 .دارد یسرطان یها اختهی هیدر مبارزه عل ینقش مهم نترفرونینوع ا نیکند. ا یم

 آسان تر -49

 اینترفرون نوع دو -50

 روزنه –حلقه مانند  –مکمل  -51

 فعال –غیرفعال  –پالسما)خوناب(  -52

 اند. بالتها یشوند، نشانه ها یم مشاهده دهید بیدرد که در موضع آس-4گرما و -3تورم، -2 ،یقرمز-1 -53

از انتشار  یریها، جلوگ کروبیم بردن نیپاسخ به از ب نی. اکند یبروز م یبافت بیاست که به دنبال آس یموضع یالتهاب، پاسخ -54

 .انجامدی م یبهبود عیها و تسر کروبیم

 تیهدا بیبه موضع آس یشتریب دیسف یها چهیگو ب،یترت نیشود. به ا یرها م نیستامیه دهید بیآس یها تیدر التهاب، از ماستوس -55

 ،ییایمیش یها کیپ دیبا تول یبافت یخوارها گانهیها و ب رگیمو ۀوارید یها اختهی. کند ینشت م رونیبه ب یشتریو خوناب ب شوند یم

 خوانند. یفرا م بیخون را به موضع آس د،یسف یها چهیگو



 

 

 تیو مونوس کنندی م یخوار گانهیب ها لینوتروف ،شوند یاز خون خارج م دیاپدزاند، با  شکه در گرد ییها تیها و مونوس لینوتروف -56

 .شوندی م لیتبد )ماکروفاژها(ها به درشت خوار

 تب -57

 کاهش -58

در همام مغز قرمز استخوان بالغ می   Bهر دو در مغز قرمز استخوان تولید می شوند اما لنفوسیت -ب  Tو  Bلنفوسیت های -الف -59

و  ینوزاد در دوران موسیتمی شود البته  Tباعث بالغ شدن لنفوسیت -در غده ی تیموس بالغ می شود.  ج Tشود و لنفوسیت 

 رود. یم لیآن تحل ۀشود و انداز یم کاسته آن تیاز فعال جیدارد اما به تدر یادیز تیفعال یکودک

هر -ب  )هر عاملی که باعث بروز پاسخ ایمنی شود(نام دارد. ژنی آنت کنند،ی م ییها شناسا تیلنفوس نیکه ا ییمولکول ها -الف -60

 یعنی کند؛ی م عمل یاختصاص رندهیاند. هر گ عنو کیاز  یژن دارد که همگ یآنت یها رندهیدر سطح خود، گ Bو یا  Tلنفوسیت 

بیشتر  72صفحه  10با توجه به شکل -ج  شود. یم ییژن شناسا یآنت ب،یترت نیو به ا شود متصل ژنی نوع آنت کیتواند به  یفقط م

 تجمع در ناحیه گردن و زیر بغل است.

 تیلنفوس انیاز م -ب  .کند یم ییها را شناسا کروبیسم م ایها  روسیو ذرات محلول مثل ایها  کروبیسطح م ژنی آنت -الف -61

به نام  ییها اختهیشود و  یم ریتکث کند به سرعت ییژن را شناسا یکه توانسته است آنت یتیلنفوس مختلف، آن یها رندهیبا گ یها

خون و لنف به گردش  ،یا اختهی نیب عاتیما پادتن همراه -.  جکندی پادتن ساز پادتن ترشح م ۀاختی -آورد یم دیپادتن ساز را پد

ن یشکل و از جنس پروتئ Y ییپادتن ها مولکول ها -د  سازد. یاثر م یب ایبرخورد کرد آن را نابود،  کروبیم با و هر جا دیآی در م

 (4)آنتی ژن دارند. اتصال به یبرا گاهیاند. هر پادتن دو جا

 یترشح گر،یرا دارد. نوع د ژن یآنت ۀرندیمتصل است و نقش گ B تیلنفوس ینوع از آنها به غشا کیپادتن ها بر دو نوع اند.  -الف -62

-3 ها کروبیبه هم چسباندن م-2خنثی سازی -1-.   بخود ترشح کند ۀرندیمشابه با گ یتواند پادتن یم B تیاست. هر لنفوس

 یمها. به عنوان مثال، در زخنامندی پادتن آماده را سرم م -ج مکمل یها نیکردن پروتئفعال -4 محلول یژن ها یرسوب دادن آنت

 یدگیکه بعد از مارگز پادزهر سمّ مار -د  .شودی دارد، از سرم ضّد کزاز استفاده مکزاز وجود  یباکتر تیاحتمال فعال د،کهیشد

 .کنندی م یاست که سمّ مار را خنث ییها نپادت یحاو شود،ی استفاده م

 پادتن ساز -63

 سرم -64

 T(5)هر دو لنفوسیت  -65

کشنده به  Tلنفوسیت های نوع  آورد یم دیکشنده را پد T یها تیشود و لنفوس یم ریژن تکث یآنت ییپس از شناسا Tلنفوسیت  -66

 .اندازندی را به راه ممرک برنامه ریزی شده  میو آنز نیشوند و با ترشح پرفور یهدف متصل م اختهی

 زمان -67

 سریعی -68

 قوی تر –سریع تر  -69

 خاطره –حافظه  -70

 یاخته های خاطره –لنفوسیت  -71

 یاخته خاطره –یاخته خاطره  -72



 

 

را در  کروبیبار م کیاست  یشود. کاف یاستفاده م یساز واکسندر  ،یحافظه دار بودن دفاع اختصاص تیاز خاص -نادرست  -73

 .میآور دیخاطره را پد یها اختهی قیطر نیو به ا میکن یمعرف یمنیکنترل شده به دستگاه ا طیشرا

 درست -74

 فعال -75

 غیر فعال -76

خیر این ویروس به طور مستقیم کشنده نیست فقط چون سیستم ایمنی بدن را هدف قرار -ج  HIVویروسی به نام -ایدز  ب -الف -77

ماه  6 نیپس از ورود به بدن ممکن است ب دزیا روسیو -د  داده است لذا با کوچم ترین عامل بیماری زا بدن از پای در می آید.

 .را ندارد دزیاز ا یعالمت چیو ه ستین ماریبویروس هست اما  آلوده به یفرد نیچن نکند. جادیا یماریبماند و ب یسال نهفته باق 15تا 

که به خون  یو برنده ا زیت یایاستفاده از هر نوع اش زیآلوده و ن یخون یخون و فراورده ها ،یجنس ۀرابط قیاز طرویروس -الف -78

 عاتیو ما (سوراخ کردن گوش با سوزن مشترک و یمشترک، خالکوب غیت ایمثل استفاده از سرنگ )آغشته باشد  روسیآلوده به و

ادرار و مدفوع ثابت نشده  قیاز طر ایبزاق، خلط، عرق و اشک،  ،ینیب ترشحات قیاز طر روسیانتقال و -ب  شود. یبدن منتقل م

 دز،یا یماریکه علت ب افتندیشناسان در ستیز -د  است. یعموم یآگاه شیو افزا یریشگیراه مقابله با آن، پ نیبهتر -ج  است.

 .درآوردن آنهاست یو از پا T یها تیبه لنفوس روسیو ۀحمل

 تحمل ایمنی -79

 تحمل -80

 نیشود. در چن جادیا یمنیخطر واکنش نشان دهد و پاسخ ا یمواد ب نیبه ا یمنیممکن است دستگاه ا یدر فرد -81 -نادرست  -81

 دارد. تیفرد نسبت به آن مادّه حساس نیکه ا مییگو یم یحالت

 درست -82

نوع  نیشود. به ا یم یماریو باعث ب کندی و به آنها حمله م ییشناسا یرخودیرا به عنوان غ یخود یها اختهی یمنیدستگاه ا یگاه -83

 اختهیبه  یمنیدستگاه ا ،یماریب نیاست. در ا یمنیخود ا یماریاز بیک مثالی  نوع ابتی. دندیگوی م یمنیخودا یماریها، ب یماریب

 برد. یم نیو آنها را از ب کندی م حمله نیانسول ۀدکنندیتول یها

 ۀدر مغز و نخاع مورد حمل یعصب یها هاختیاطراف  نیلیاست که در آن م یگرید یمنیخودا یماریببیماری مالتیپل اسکلروزیس  -84

بدن اختالل  یۀبا بق یمرکز یدر ارتباط دستگاه عصب ب،یترت نی. بدرودی م نیاز ب ییهات و در قسم ردیگی قرار م یمنیدستگاه ا

 .شودی م جادیا

 درست -85

 درست -86

 مگس میوه یا سرکه نه مگس –نادرست  -87

 درست -88

به -3دارای ترشحات عرقی است. -2از دو الیه بیرونی و درونی تشکیل شده است که الیه بیرونی شاخی شده و مرده است. -1 -89

 اسید چرب محیطی اسیدی دارد. خاطر داشتن 

90-  



 

 

 الیه درونی الیه بیرونی
 یهاه اختی نیرت یاست که خارج یپوشش ۀاختی یۀال نیشامل چند

 اند هآن مرد

 یوجود دارد که رشته ها در آن به طرز محکم یرشته ا یوندیبافت پ

 .ه انددیبه هم تاب

 ییبهاکرویم ب،یترت نیو به ا زندیری م جیبه تدر مرده یهاه اختی

 کنندی اند، از بدن دور مه دیرا که به آن چسب

چرم که از پوست جانوران درست  )محکم و با دوام است. هیال نیا

 (است هیال نیشود مربوط به هم یم

ماده به علت داشتن  نیپوشاند. ا یم چرب یسطح پوست را ماده ا

 دارد. یدیاس تیچرب، خاص یدهایاس

 قابل نفوذ است ریمحکم و غ یعمالً سدّ ،یدرون یۀال

 

 کالژن-د  کشسان یرشته ها-(  جدرمی)درون یۀال-(  بدرمیاپ) یرونیب یۀال-الف -91

شدن بافت  ریاز پ یریو سالمت پوست، جلوگ یها، در حفظ شاداب کروبیبردن م نیکردن پوست و ازب یدیعالوه بر اس -الف -92

ها در  یبه علت تجمع باکتر یپوست یجوش ها شتریب-بنقش دارد. یطیمح یها بیو آس یدر برابرآلودگ یحفاظت پوست، نقش

سر در اثر  شوره دربروز آن نقش دارند. یهورمون ، بهداشت پوست و عوامل هیشوند. نوع تغذ یم جادیپوست ا یمحل غده چرب

 .در حد متعادل باشد دیپوست با یچرب زانیم نیشود بنابرا یم جادیآن ا ادیز یچرب ایاز حد پوست  ادهیز یخشک

 لیزوزیم موجود در عرق قادر است باعث تخریب سطح خارجی باکتری ها شده و باکتری ها را از بین ببرند -93

 .در ارتباط اند رونیب طیبا مح یتناسل  یادرار-3و  گوارش-2تنفس، یدستگاه ها-1 -94

 لیتشک یوندیاز بافت پ یآستر با یبافت پوشش کیکه مخاط از  دیدار ادیدستگاه ها را مخاط پوشانده است. به  نیا یسطح مجار -95

. کنندی م جادیرا ا یاند و سدّه دیبه هم چسب یپوشش یها اختهی .کندی ترشح م یمخاط ۀرا به نام ماد یچسبناک ۀشده است و ماد

کند. ترشحات مخاط، با  یم یریآنها جلوگ یشرویو از پ اندازدی ها را به دام م کروبیم است، که چسبناک ،یمخاط ۀمادّ نیهمچن

 شود. یها م یموجب کشته شدن باکتر میزوزیل داشتن

 داشتن آنزیم لیزوزیم -96

عطسه و سرفه مربوط به تنفس و استفراغ ومدفوع مربوط به گوارش و اشک حواس و دستگاه عصبی و ادرار مربوط به دستگاه  -97

 تناسلی و دفع مواد زائد

 یاندازد و به کمک مژک ها یها را به دام م کروبیدارد، م میزوزیشود، عالوه برآن که ل یها ترشح م هیال نیکه از ا یماده مخاط -98

 ،یتنفس یهوا ادیز یآلودگ - شوند. یم بیبه معده منتقل و تخر ایشوند و  یها به سمت حلق رانده شده و خارج م سلول نیا

 مشروبات الکلی و ذرات معلق خاک و انیو قل گاریمصرف س

. شوندی به رو م رو که باشند، هنگام ورود به بدن، با خط اوّل دفاع بدن یها، از هر نوع کروبیممثبت باشد زیرا جواب می تواند  -99

پس می توان گفت ختی میکروب اختصاصی کنند. یم جادیا یها، بدون توجه به نوع آنها، سدّ  کروبیپوست و مخاط، در برابر نفوذ م

 سد اول از بین برود.که بدن با آن مواجه می شود می تواند در 

 یها، پاسخ التهابن یپروتئ د،یسف یهاه چیخوارها، گوه گانیب اگر میکروب وارد بدن شود توسط سد دوم دفاعی شامل: –بله  -100

 مواجهه و نابود گردد. و تب است

 رفعالیغ تیلنفوس-انفوسیت فعال  ه-رگ لنفی  د-ج  یتیدندر ۀاختی-ذره بیگانه  ب-الف -101

 رنگ آمیزی سلول با روش های پیشرفته -102



 

 

 یها چهیگو ۀهم یها یژگیو ازیا دیاپدز  یرتراگذ امندی نم اپدزیها، د رگیمو ۀواریرا از د دیسف یها چهیعبور گو ندیفرا -103

 است. دیسف

 به عمل دیاپدز گلبول های سفید -104

است به چپ: به ترتیب از ر-به ترتیب از راست به چپ: ائوزینوفیل،لنفوسیت،بازوفیل،مونوسیت و نوتروفیل  ب-الف -105

سیتوپالسم با دانه های روشن درشت،سیتوپالسم بدون دانه،سیتوپالسم با دانه های تیره،سیتوپالسن بدون دانه و سیتوپالسم با دانه 

 یمهای( و آنزنیتیو کندروا نی)مانندهپار کانیپروتئوگل ن،یستامیمانند ه یمواد متعدد یها حاودانه نیا-های روشن ریز  ج

 دارند. یالتهاب یدر واکنشها ی( هستند که نقش مهمپازیزوفسفولی)مانند االستاز و ل کیتیپروتئول

 بیگانه خواری نوتروفیل ها -106

 الرو انگل -ائوزینوفیل  ب-الف -107

 سلول هدف-و  یعیطب ۀکشند ۀاختی -آنزیم  ه-پرفورین  د-ریز کیسه)وزیکول(  ج-ب  درشت خوار -الف -108

برای تهیه فروتی خون یا گستره ی خونی بهتر از شخص داوطلبی که به تازگی بیمار بوده استفاده شود سپس با یک النست  -109

از نوک انگشت شخص خون گیری می کنیم و یک قطره خون را روی الم به ترتیب شکل زیر فرار استریل و پنبه آغشته به الکل 

 داده و گستره تهیه می کنیم.

 ستره آن را با رنگ گیمسا رنگ آمیزی می کنیم منتهی قبلبعد از تهیه گ

 از آن اجازه می دهیم گستره خونی خشک سپس با الکل متانول 

 فیکس و با الکل اتانول شستشو می دهیم و بع از خشک شدن به

 روش زیر رنگ آمیزی می کنیم:

 یزیمر حله رنگ آم

 .میکنیم قیبه ده با آب رق کیرا به نسبت  مسایگ رنگ

 (1cc9+  مسایرنگ گcc)که  یسطح الم خون یرو آب 

 .میپوشان یشده م قی) ثابت شده است( را با رنگ رق

 .میزیر یالم را دورم یرنگ رو قهیدق 30تا  20بعد ازگذشت 

 میگذار یالم رنگ گرفته اند. م یرو یخون یخوب شسته شود. حاال سلول ها یاضاف یگرفته تا رنگ ها میمال انیآب با جر ریش ریرا ز الم

.بعد میده یالم را مورد مطالعه قرار م یئیش یبا عدس کروسکوپیم ریز بعد میچکان یم ونیمرسیقطره روغن ا کیالم  یالم خشک شود. رو

 .میده یالم را مورد مطالعه قرار مX40 ایX 100 یئیش یعدس با کروسکوپیم ریز

 گفته شد 3فعالیت انتظار است تمام اشکالی که در 

 همین محموعه( 105مشاهده شوند)سوال 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروتئین های مکمل-ج  مهاجم ۀاختی یغشا -روزنه  ب-الف -110

 یبافت م یسلول ها سبب گرم یخروج پالسما سبب تورم و سوخت و ساز باال ،یسبب قرمز شتریخون ب انیجر -الف -111

 .  شود که در دفاع نقش دارند یم ییها نیسبب حرکت آسان تر سلول ها و پروتئ -.  بشود

 کشته شده است. یها کروبیترشحات آن ها ، سلول ها و م د،یسف یچرک شامل گلبول ها به اختصار می توان گفت:

 درشتخوار-پروتئین مکمل  و-باکتری  ه-ماستوسیت  د-هیستامین  ج-مویرگ  ب-الف -112

به  کروبیبا ورود م ابد،یی م کاهش باال یبها در دماهاکرویم تیتب است. فعال ،یکروبیم یهای ماریب یهاه از نشان یکی -113

 برد. یبدن را باال م یو دما سدی رم(پوتاالموسی)ه رنهنجیز از یخون به بخش قیاز ترشحات آنها از طر یبدن، بعض

و  سمیها نقش دارند مانع از متابول کروبیکه در م ییها نیپروتئ ریها و سا میآنز یفعال ساز ریغ قیعمدتا از طر -الف -114

متوقف  و کم کم  افتهیبدن کاهش  یها میآنز تیفعال درجه سانتی گراد و باالتر( 38)از شیب یدر دما -.  بشوند یرشد آن ها م

آن  یامدهایاز پ زین یسلول ها و برهم خوردن هومئوستاز یغشا یرینفوذپذ رییبه سلول ها ، تغ یکاف ژنیاکس دنیشود، نرس یم

 .است

 مغز قرمز استخوان-تیموس  ج-گره های لنفاوی  ب -الف -115

 ژن یاتصال آنت گاهیجا -مولکول پادتن    ب-الف -116

 )پالسموسیت(پادتن ساز ۀاختی -پادتن    د-آنتی ژن    ج-ب   یژن یآنت ۀرندیگ -الف -117

118- A –  شماره    محلول یژن ها یآنت رسوب دادن :3شماره    ها کروبیبه هم چسباندن م :2خنثی سازی  شماره  :1شماره

 درشتخوار-باکتری  ج-ویروس  ب-الف -B  مکمل یها نیفعال کردن پروتئ: 4



 

 

 تیرعا -.  بشوند یسبب مرگ فرد م ،یبعد یعفونت ها شتریکرده وب یاختالالت حاد تنفس جادیا روسیو نیا -الف -119

 یبرا به دست آمده از پرندگان، استفاده از دست کش و ماسک یمرده، پخت کامل فرآورده ها ماری، دفن پرندگان ب یاصول بهداشت

    آن ها. ونیناسیکه با پرندگان برخورد دارند و واکس یافراد

در اولین برخورد آنتی ژن با سیستم ایمنی چون آمادگی قبلی وجود ندارد برخورد سیستم ایمنی با میکروبها در حد کمی  -120

ایجاد می شود در برخورد بعدی همان آنتی ژن پاسخ فاطع تر و قوی تر است و سلول ن در بدن سلول های خاطره و.است اما چ

 های خاطره بیشتری در بدن باقی می ماند.

 .ردیگ یصورت م دتریتر و شد عیژن سر یانت صیسلول خاطره در خون، تشخ یادتریبه علت وجود تعداد ز -121

 اختهیآن به بدن،  کردن شده آن است که با وارد یخنث سم ای کروبیم ژن یشده، کشته شده، آنت فیضع کروبیواکسن، م -122

 .دیآی م دیخاطره پد یها

واکسن میکروب ضعیف شده یا کشته شده است اما سرم پادتن آماده است واکسن ایمنی فعال ایجاد می کند اما سرم  -123

 ایمنی غیر فعال

بدن است ایمنی فعال گویند اما اگر این پادتن  وقتی بدن خود اقدام به تولید پادتن کند که در اثر ورود آنتی ژن به -الف -124

طبیعی -1هم ایمنی فعال و هم غیر فعال  به دو شکل دیده می شود:-به صورت آماده به بدن تزریق شود ایمنی غیر فعال است.  ب

 مضنوعی-2

از  ونیسرفه ، سرخک و اور اهیکزاز، س ،ی، فلج اطفال، دفتر B تیسل، هپات یها یماریب یبرا رانیکودکان در ا -الف -125

 خاطره یشود. عالوه بر آن طول عمر سلول ها دیتول یشتریخاطره و پادتن ب یسلول ها -ب  شوند. یم نهیواکس زمان تولد به بعد

 .ردیمداوم آن ها صورت گ دیتول دیبروند و با نیمتفاوت است و ممکن است ازب

ویروس  نشان داد که شتریب . مشاهداتدیانجام یمنیعمل دستگاه ا ۀاز نحو یتر قیسؤال، به درک مدل دق نیپاسخ به ا -126

 تیلنفوس گریو د B یها تیلنفوس تیواقع فعال . درکندی از آنها حمله م یبلکه به نوع خاص T یها تیلنفوس ۀنه به همبیماری ایدز 

ها،  تیلنفوس نیبردن ا نیبا از ب روسی. ودندیکمک کننده نام T تیرا لنفوس لذا آن شود؛ ینوع خاص انجام م نیبه کمک ا T یها

 .کند. یرا مختل م Tو  B یها تیکرد لنفوس عمل

 کروبیبه حضور م یمنیمثالً دستگاه ا .ندیگوی م یمنیا تحمل یخارج یدر برابر عامل ها یمنیبه عدم پاسخ دستگاه ا -127

 .دهدی در دستگاه گوارش پاسخ نم دیمف یها

-درست  ی-درست  ط-درست  ح-درست  ز-نادرست  و-درست  ه-دنادرست  -نادرست  ج-نادرست  ب-الف -128

 تادرست-نادرست  ت-نادرست  ک-نادرست  ل-منادرست  

 خود ایمنی-پلی ساکاریدی  د-کوتاه مدت  ج-فاگوسیتوز)بیگانه خواری(  ب-الف -129

 شیر دهی تزریق خون و فراورده های خونی و تماس جنسی و یا از مادر آلوده به ویروس در دوران بارداری و -130

 توانایی شناسایی مولکول ها و سلول های خودی را از مولکول ها و سلول های غیر خودی کسب می کنند. -131

تواند افراد  یاست و م یماریدهد،اما ناقل ب یرا نشان نم یماریکمون عالئم ب یدوره  ر،دریواگ یماریچون فرد مبتال به ب -132

 را آلوده کند. گرید

 پالسموسیت-ماستوسیت  ب-الف -133

134-  



 

 

 

 

 

 

 به علت تغییر مداوم آنتی ژن های ویروس بیماری ایدز -135

  HIVبه علت تغییر مداوم آنتی ژن های ویروس -پوشش سلول های عصبی ترمیم می شود.  ب-الف -136

 هومورالایمنی  -ایمنی سلولی      ب-الف -137

چون در سطح سلول های سرطانی ، مولکول های خاصی به نام آنتی ژن های سرطانی وجود دارد، اما سلول های -الف -138

بافت پوششی دیواره ی مویرگ های مغزی،فاقد منافذی است که در مویرگ های بافت -عادی بدن این مولکول ها را ندارند.  ب

 مغزی اشاره شود –کننده سد خونی یا به عامل حفاظت  -های دیگر،دیده می شوند

چون این مکانیسم دفاعی در برابر اغلب میکروب ها یکسان عمل می کند و نمی تواند میکروب های مختلف را از -الف -139

 به کمک آنزیم های لیزوزومی-یکدیگر شناسایی کند.  ب

دارند،مورد تهاجم قرار می دهد در آنها  را که در دفاع نقش Tچون ویروس بیماری ایدز،گروه خاصی از لنفوسیت های  -140

تکثیر می شود و این سلول ها را از بین می برد در نتیجه به مرور قدرت 

 دفاعی بدن کم می شود

-هیستامین  ج-با تخریب دیواره ی سلولی باکتری ها  ب-الف -141

 پرفورین-پالسموسیت ها  د

  Tگروه خاصی از لنفوسیت های -سلول های عصبی  ب-الف -142

 پروتئین مکمل-افزایش جریان خون  ب-الف -143

 (6)ترمیم پوشش سلول های عصبی-اتصال به آنتی ژن خاص  ب-الف -144

زیرا هنگام بروز پاسخ ایمنی،تعدادی سلول خاطره نیز به -عدد  ج200-آنتی ژنی که موجب آلرژی می شود  ب-الف -145

 شوند.وجود می آید و این سلول ها موجب ایمنی در برابر ابتالی مجدد می 

که  یا هی. نظردیدر قرن نوزدهم انجام( ها یماریب یکروبیم یۀنظربه ارائه ) به دست آمد که یشواهد جیبه تدر -2گزینه  -146

 زا باشند. یماریتوانند ب یم ها کروبیم کندی م انیب

 هیال نیا اند. هدیبه هم تاب یوجود دارد که رشته ها در آن به طرز محکم یرشته ا یوندیبافت پ ،یدرون یۀدر ال -4گزینه  -147

 ریمحکم و غ یعمالً سدّ ،یدرون یۀالاست.  هیال نیشود مربوط به هم یمحکم و با دوام است. چرم که از پوست جانوران درست م

 قابل نفوذ است.

 بر روی الرو ستاره دریایی آزمایش کرد نه ستاره ی دریایی-1گزینه  -148
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 لینوتروف وارد شود. بافتزا در  یماریکرد. اگر عامل ب هیتشب عیواکنش سر یروهاینتوان به   یرا مبازوفیل ها -4گزینه  -150

 .کنند یآنها را نابود م یخوار گانهیو با ب رسانندی خود را به آنها م یها با تراگذر

 -3گزینه  -151

 

 

 

 

 

 

سلول های دندریتی تبدیل می شود. در  ه هم ماکروفاژو همفقط به ماکروفاژ تبدیل نمی شود بلک 1در گزینه -2گزینه  -152

 4مرگ برنامه ریزی شده ندارد بلکه سلول کشنده طبیعی باعت فعال شدن این برنامه می شود و گزینه خود سلول سرطانی  3گزینه 

 ائوزینوفیل ها این کار را انجام می دهند.
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 روسیآلوده به ویک از یاخته  نوع نترفرونیاست. ا نترفرونیبه نام ا ینیدفاع، ترشح پروتئ یاز روش ها گرید یکی -1گزینه  -154

 نترفرونی. اکندی مقاوم م روسیدر برابر و کند و آنها را یسالم مجاور هم اثر م یها اختهیآلوده، بر ۀاختیشود و عالوه بر  یترشح م

نقش  نترفرونینوع ا نیکند. ا یشود و درشت خوارها را فعال م یمترشح  T یها تیو لنفوس یعیطب ۀکشند یها اختهیاز دو  نوع

 دارد. یسرطان یها اختهی هیدر مبارزه عل یمهم

 – 4گزینه  -155

 

 .کندی را نابود م شده است روسیآلوده به و ای یسرطان اند، مثالً هکرد رییرا که تغ یخود یها اختهی Tلنفوسیت  -2گزینه  -156
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 از روش های ایمنی دومین خط دفاع غیر اختصاصی است،ماکروفاژها و نوتروفیل هادر پاسخ التهابی که یکی -2گزینه  -157

 دخالت دارند ولی فقط ماکروفاژ توانایی دیاپدز ندارند.

ها  تیو مونوس لیو بازوف لینوفیائوز ل،یهمه نوتروف شامل دارند یذره خوار ییکه در خون توانا ییسلول ها - 2 نهیگز -158

خاص  کروبیم کیتوانند  ینم نیبنابراشرکت ندارند  یژن ندارند ودر دفاع اختصاص یآنت رندهیسلول ها ، گ نیاز ا چکدامیهاست. 

 کنند. ییها شناسا کروبیم ریرا از سا

 تی. لنفوسشود یها ساخته م تیبلوغ لنفوس یدر ط یسطح یها رندهیوجود دارد. گ T  و  B -  تیدو نوع لنفوس -1گزینه  -159

B بیترک لیتشک و ترشح پادتن موجبات تیبه پالسموس لیتواند با تبد یجا م شود پس همان یو بلوغ م دیدر مغز استخوان تول 

 دیپس از ساخته شدن در مغز استخوان با T یها تیلنفوسکند.  یم شتریماکروفاژها را ب تیوجود آورد که فعاله ژن پادتن را ب یآنت

 تیکنند که در فعال یترشح م ییها نیکشنده، پرفور T تیبه لنفوس لیتبدکنند و سپس با  دایا بلوغ پبرده شوند تا در آنج موسیبه ت

 مشارکت ماکروفاژها هستند. ازمندین آنان

آگرانولوسیت ها دو نوع اند یکی مونوسیت و ریگری لنفوسیت اولی فاگوسیتوز دارد دومی ندارد همچنین در -2گزینه  -160

 دارند.دفاع غیر اختصاصی نقش 

 .شودی در برخورد اول هیستامین آزاد نمشود. ی متصل م B در برخورد اول، آلرژن به لنفوسیت-3گزینه  -161

 

 

 

 کوی پرتابس
را در مقابل عوامل  یسد دفاع نی. پوست اولدهدیم لیدرصد وزن آن را تشک 16که  باشدیبدن م یارگانها نیاز بزرگتر یکیپوست  -1

 یاصل هیاست. پوست از دو ال دهیمرسوم گرد زیمحافظ ن ستمیخود به س میهمراه با ضما نیا. بنابردهدیم لیتشک یطیو مح زایماریب

درم قرار  ریکه در ز یشده است. بافت همبند شکل لیتشک شود،یم دهینام زین ومیدرم که کور ایپوست  انیو م درمیاپ ایروپوست 

شده است.  لیتبد یجلد ریز یبه چرب ینواح یاست و در بعض یسطح یایکه همان فاس شودیم دهینام پودرمیه ای رپوستیدارد، ز

 متریلیم کی)کف دست و پا( به حدود  میاست که ضخامت آن در پوست ضخ یاشدهمطبق ساده  یسنگفرش ی، بافت پوشش درمیاپ

و سه نوع سلول  تینوسیشونده به نام کرات یشاخ یعمدتا از سلولها درمی. اپرسدیم متریلیدهم م کینازک به  یها و در پوست

 کیمورفولوژ اتیشده است. از آنجا که خصوص لیالنگرهانس تشک یمرکل و سلولها یها، سلول سلول تیمالنوس یبه نامها گرید

سطح  اتیخصوصاست.  صیپنج طبقه در آن قابل تشخ د،ینمایم رییشدن تغ یشاخ شرفتیاز عمق به سطح ضمن پ تهاینوسیکرات
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خطوط  نیا یموسومند. الگو یاست که در مجموع به نام خطوط پوست یمتعدد یهایو برآمدگ ارهایش یپوست حاو سطح: پوست

و  ینگار انگشت یخطوط در انگشتان افراد برا نیا یاختصاص ی. الگوشودیکنترل م یکیدر افراد مختلف متفاوت بوده و بطور ژنت

با منشا  ییسلولها نهای: اتهاینوسیکرات درمیاپ یسلولها. ردیگیقرار م استفادهمورد  ینیبکف  یو در کف دست برا تیهو صیتشخ

آنها  یاصل فهیو وظ شوندیسلولها بطور مداوم از طبقه باذال حاصل م نیهستند. ا باشد،یم درمیسلول اپ نیکه فراوانتر یاکتودرم

 نیکرات یدرم ، حاویاپ تریسطح یهاهیشدن و حرکت به ال زیسلولها ضمن متما نی. اباشدیم نیبه نام کرات یارشته نیسنتز پروتئ

در  نیطبقه بازال و همچن یسلولها نیو در ب گردندیمشتق م یعصب غیاز ست ینیسلولها در مرحله جن نی: اتهایمالنوس.گردندیم شتریب

 دیروشن در اطراف هسته و زوا توپالسمی، س یضویبا هسته ب ییسلولها تهای. مالنوسشوندیم افتیمو و بافت همبند درم  یکولهایفول

رنگ پوست نقش دارد و  نییکه هم در تع باشدیم نیبه نام مالن یارنگدانه دیتول تهایمالنوس یمتعدد هستند. کار اصل یتوپالسمیس

طبقه بازال پخش  یتهاینوسیکرات نینامنظم در ب یبا الگو تهای. مالنوسکندیبنفش حفظ م یآور اشعه ماورا انیهم سلولها را از اثر ز

رنگ مانند هاله پستان و  رهیت ی. بلکه در نواحباشدینم کنواختیمختلف بدن  یآنها در پوست قسمتها عیتوز نیوجود ا با اند.شده

 دیمختلف سف یدر نژادها تهایتعداد مالنوس نکهی. نکته قابل توجه اباشدیحداکثر و در کف دست و پا حداقل م یتناسل یاندامها

اشعه  ریتحت تاث تهایمالنوس تی. فعالباشدیم ادیپوستان ز اهیآنها در نزد س تیفعال زانی، فقط م دهبو کسانیپوستان  اهیپوستان و س

 .کندیم هیرا توج دیدر معرض نور خورش یریشدن رنگ پوست پس از قرار گ رهیامر ت نیو ا ابدییم شیافزا دیبنفش خورش یماورا

 هیپا یغشا ریو به ندرت در ز تهاینوسیمجاورت آن بطور پراکنده در مجاورت کرات ایسلولها در طبقه بازال و  نیمرکل: ا یسلولها

ها به  سلول نیکه ا نستیبر ا دهیعق نی. بنابر اکندیحاصل م ناپسیس یعصب یبا انتهاها نیمرکل همچن ی. سلولهاشوندیم دهید

  .کنندیعمل م یکیمکان رندهیعنوان گ

توسط دو گروه  هاسمیکروارگانی. بلع و هضم مهاتیو ماستوس هالینوتروف ها،تیخوارها، مونوسعبارت اند از درشت خوارهاگانهیب -2

 یلهاینوتروف کروفاژهای. مردیگیانجام مMicrophage & Macrophage و ماکروفاژها ) کروفاژهایاز سلولها تحت عنوان م یاصل

تعداد  یهستند که حاو ییگرانولها یسلولها دارا نیهستند. ا یعمر کوتاه یشدن نبوده و دارا میتقس لهستند که قاب یاچند هسته

به مصرف  زیکولیگل ریدر مس یهواز یب طیتحت شرا کوژنی. گلباشندیم کوژنیگل رهی( و ذخیکشنده باکتر یاز فاکتورها یادیز

و تحت  شوندیمغز استخوان حاصل م یتهای. ماکروفاژها از منوسکندیرا فراهم م یخوار گانهیب تیالزم جهت فعال یو انرژ رسدیم

 یعمر طوالن یمورف، ماکروفاژها، دارا یپل ی. برخالف سلولهاگردندیم نیگزیمختلف جا یدر بافتها الیکولواندوتلیرت ستمیعنوان س

  دارند. دهعهه ب چرک زا یهایرا در برابر باکتر یهستند و دفاع اصل

متعدند از آن  اریبس نکهیا اینامشخص و  ایکننده آن  جادیوجود دارند که عامل ا کیپاتولوژ زیو ن کیولوژیزیف راتییاز تغ یعضب -3

از  شیب لهاینوفیاطالق شود که تعداد ائوز یبه زمان تواندیم یلینوفیهستند. ائوز لیدار ائوزونوفگرانول دیسف یگلبولها شیجمله افزا

 شیآزما کی یممکن است در ط لهاینوفیائوز یادی. زستیمشخص ن شیافزا نیا سمیمکعب خون باشد مکان متریلیعدد در م 400

 . ردیبگ شیدر پ یماریبه علت ب یرا بستگ یکه چه عمل درمان ردیگیم میمعلوم شود و پزشک بعد از آن تصم یخون بطور اتفاق

در حفاظت  یاقابل مالحظه تیسلولها اهم نی. ادهندیم لیرا تشک تهایکوسودرصد ل 2 یعیبطور طب لهاینوفیائوز: لینوفیائوز سلول

 تشانیخاص نیهستند اما ا یتیفاگوس یسلولها ، سلولها نیفراوان هستند ا یگرانولها یسلولها دارا نیبدن در برابر عفونتها دارند. ا

 یاز عفونتها یکی کنندیانگلها مبازه م هیو بر عل کنندیرا منهدم م یباد یژن و آنت یکمپلکس آنت لهاینوفیائوز لهاستیکمتر از نوتروف

در  لهاینوفی. تعداد ائوزکشندیاز آنها را م یاریو بس دهیبه اشکال جوان انگل چسب لهاینوفینام دارد که ائوز ازیستوزومی، ش یانگل

 یدر افراد مبتال به عفونتها ادیغالبا به تعداد ز لهاینوفیائوز: لهاینوفیعمل ائوز سمیمکانخون در ساعات مختلف روز متفاوت است. 



 

 

هستند با  لهاینوفی. اگر چه قسمت اعظم انگلها بزرگتر از ائوزکنندیمبتال به انگل مهاجرت م یو به داخل بافتها شوندیم دیتول یانگل

. کشندیاز آنها را م یاریکه بس کنندیآزاد م یادو مو سبندچیبه انگلها م ژهیو یسطح یاز راه مولکولها لهاینوفیوجود ائوز نیا

  .دهندیروش انجام م نیکار را به چند نیا لهاینوفیائوز

ابتال  نکهی. منظور اباشدیم زاتیبوده و مصون یکامال اختصاص یعیطب یمنیبا ا سهیدر مقا تهایحاصله توسط لنفوس یمنیا:  تهایلنفوس -4

 ستمیس ییعوامل اجرا Tو  B تیلنفوس یکند. سلولها دایپ تیمصون یمدت یبدن در مقابل آن برا شودیباعث م یعفون یماریب کیبه 

که بدن را در مقابل عوامل مهاجم  نامندیهومورال م یمنیرا ا B یتهایحاصله توسط لنفوس یاکتساب یمنیا .باشندیم یاکتساب یمنیا

دار . که عهدهنامندیم یبا واسطه سلول یمنیرا ا T یتهایحاصله توسط لنفوس یمنیکه ، ا ی. در حالکندیمحافظت م زایماریو ب

 یپاسخها یو در موارد متعدد باشدیفوق مطلق نم یبند میتقس نی. با وجود اباشدیم یعیطب ریغ یو نابود کردن سلولها ییشناسا

. باشدیتوسط آنها م یباد یآنت دیو تول B تیبه لنفوس وابستههومورال :  یمنیاباهم تداخل دارند.  یهومورال و با واسطه سلول یمنیا

 ریژن فعال شده و سپس تحت تاث ی، در صورت عدم مواجه شدن با آنت یلنفاو یو مهاجرت به اعضا لیپس از تشک B یتهایلنفوس

را بوجود  هایباد یکننده آنت دیتول یو پالسماسلها ادگاری یو سلولها افتهی زیو تما ری، تکث T یتهایمترشحه از لنفوس یفاکتورها

دار خاطره یسلولها شوند،یرا سبب م هیاول یمنینموده و پاسخ ا یباد یبالفاصله شروع به سنتز و ترشح آنت پالسماسلها.  آورندیم

 عایژن سر ی، در صورت مواجهه مجدد با همان نوع آنت یلنف یبوده و در ضمن گردش در لنف و اعضا یطوالن یعمر ی، دارا

 . گردندیم هیثانو یمنیباعث بروز پاسخ ا هایباد یالعمل نشان داده و با سنتز و ترشح آنتعکس

 گانهیبدن بر ضد عوامل ب یاختصاص یمنیا یپاسخ ها یرا در اجرا یکه نقش مهم باشندیخون م دیسف یاز گلبولها یگروه تهایلنفوس -5

بر اساس  زین T یها تی. لنفوسباشندیم T یتهایو لنفوس B یتهایکه شامل لنفوس شوندیم میگروه تقس 2سلولها به  نیبه عهده دارند. ا

ها  تی. لنفوسشوندیم میتقس CD8با مارکر  T یها تیو لنفوس CD4با مارکر  T یها تیعمده لنفوس گروه 2شان به  یمارکر سطح

کشده  T یتهایرا با عنوان لنفوس CD8با مارکر  T یو سلولها  Thelper ایکمک کننده  T یرا عموما با عنوان سلولها CD4با مارکر 

 یعفون ریعوامل غ ی، قارچه و حت هایمانند باکتر یاز  عوامل عفون یاریبس هیرا در دفاع بدن عل یگروه نقش مهم 2 نیکه  ا شناسندیم

 یشده و سلولها یبردن عوامل عفون نیماکروفاژها سبب از ب ایو  B یها تیعمدتا با فعال کردن لنفوس T helper یرا دارند. سلولها

CD8 شودیسلولها م نیو باعث مرگ ا بردیم نیرا از ب یسلول لو داخ یآلوده به عوامل عفون یسلولها ای یسرطان یسلولها مایمستق .

سطح سلول وارد  یبا اتصال به مارکرها روسیو نی. اباشدیم دزیا روسیتوسط و ریتحت تاث یگروه سلول نیمهمتر TCD4 یسلولها

سلولها و کاهش  نین رفتن ایباعث از ب جهیو در نت دینمایم یسلولها شروع به همانند ساز نیها شده و در ا تیگروه از لنفوس نیا

 تیوضع کیو ثابت نگه داشتن آنها در  CD4 یکند کردن روند کاهش سلولها HIV مارانیدر درمان ب ی. هدف اصلشوندیتعداد انها م

 دافرا نیالزم است که همزمان با درمان در ا نی. بنابراباشدیمختلف م یها و عفونت ها یماریاز ابتال فرد به ب یریبه منظور جلوگ

قرار  روسیو ریهستند که تحت تاث ییگروه سلولها نیاول TCD4 یتهایشود. از انجا که لنفوس یریاندازه گ TCD4 یتعداد سلولها

 یبه سو یماریب شرفتیدرمانها و پ ریتاث زانیم یابیارز یبرا یمهم کاتوریآنها اند یریاندازه گ ابدیکاهش م عایگرفته و تعدا آنها سر

و اندازه  TCD8 یچون سلولها یگرید یپارامترها یریسلولها معموال همراه با اندازه گ نیا یریاندازه گ یول باشدیم دزیا ییفاز نها

 نیا یریگ اندازه .باشدیارزشمند م Viral loadدر خون  روسیبار و زانیم یهمراه با بررس نیو همچن تهایتعداد کل لنفوس یریگ

 انیو ب TCD8 یو سلولها  TCD4 یشمارش سلولها-TCD4   2 یشمارش مطلق سلولها-1 ردیپذ یصورت انجام م 3سلولها به 

 سلولها به صورت درصد. نیا زانیم انیخون و ب یتهایدر کل لنفوس TCD4شمارش تعداد -TCD4TCD/8.  3نسبت 
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 یِ که با نام اختصارMultiple sclerosis ( ای Encephalomyelitis disseminata: یسیتصلب بافت چندگانه )به انگل ایاِس اِم -6

. نندیبیم بیدر مغز و نخاع آس یعصب یهاسلول نیلیم یهااست که در آن غالف یالتهاب یماریب کی شود،یشناخته م MS ایاِس اِم

و باعث به وجود  کندیم جادیاختالل ا تواندیکه مسئول ارتباط هستند م یعصب ستمیاز س ییهابخش ییدر توانا یدگید بیآس نیا

)به  یابه صورت عوِد مرحله ایآن  دیو عالئم جد شودیاس به چند شکل ظاهر م شود. ام یجسم ادِیز یهاآمدِن عالئم و نشانه

 نیبرود؛ با ا نیاز ب یبه کل یماربیعود، نشانه  نیممکن است در ب .افتدیم تفاقدر طوِل زمان )به شکل متناوب( ا ای( یشکل برگشت

مشخص  یماریاگرچه علت ب .افتدیبه طوِر مداوم اتفاق م یدر مراحلِ بعد یماریب شرفتِ یبا پ ژهیبو یدائم یِوجود مشکالِت عصب

ارائه  لیدال است. نیلیغالِف م دکنندهیتول یهااختالل در سلول ایبدن  یمنیا ستمیزدن توسط س بیآن آس یِ اصل زمِیاما مکان ستین

ها و عالئم و اس بر اساس نشانه معمواًل ام . مانند عفونت است یطیو عوامل مح یکیشامل عوامل ژنت هازمیمکان نیشده در مورد ا

موفق  ییمحققانِ کانادا نکهیوجود نداشت تا ا اسما یبرا یدرمانِ مشخص شترهای. پشودیداده م صیتشخ یپزشک یهاشیآزما جینتا

 .ردیگیصورت م دیاز حمالت جد یریموجود به منظور بهبود عملکرد بدن پس از هر حمله و جلوگ یهابه درماِن آن شدند. درمان

آن دشوار است. با وجود  ملهستند و تح یاثرات جانب یموثرند اما دارا یاندک شودیم زیاس تجودرمان ام یکه برا ییاگرچه داروها

 ینیب شیها هستند. پاز مردم به دنبال آن درمان یاریاس وجود ندارد، بس ام نیگزیجا یهادرمان یدر مورد اثربخش یشواهد که نیا

 مبتال یماریب نیبه ا ترنییپا نیکه در سن یدر زنان، افراد شتریقابل قبول ب جهیدشوار است، اما نت اریدراز مدت درمان بس جهینت

اند را تجربه کرده یکم یهاحمله هیها در مراحل اولکه آن یو افراد شودیعود مشاهده م یهاها دورهکه در آن یاند، افرادشده

نفر در  ونیلمی 5٫2تا  2 نی، ب2008از سال  است. گرانیسال کمتر از د 10تا  5اس ام یافراد دارا یبه زندگ دیام . شودیمشاهده م

جوامع مختلف  نیمختلف جهان و در ب یهااست که نرخ ابتالء در بخش یدر حال نیاند، امبتال شده یماریب نیبه ا جهانسراسر 

اسکلروز »نام  .افتدیو در زنان دو برابر مردان اتفاق م یسالگ 50تا  20 نیبه طور معمول در سن یماریب نیا دارد. یتفاوت آشکار

اس ام .شودیستون فقرات قرار دارد گفته م ایمغز  دیزخم( که در ماده سف ایپالک  یگریبه عبارت د اینه یها )سختبه زخم« چندگانه

 نیتامیهستند.و دیجد صیتشخ یهاها و روششد. محققان در حال توسعه درمان فیمارتن شارکو توص-توسط ژان 1868در سال 

زدن ماده  دیکل قیبدن ازطر یبافتها تیو تقو یو باکتر روسیشده در اثر و جادیبردن التهاب ا نیو از ب یمنیا ستمیس تیث با تقو

درمان  یدارو برا نیو موثر تر نیکنه که بهتر یازاد را از بدن خارج م یها کالیوراد برد یم نیها التهابات را ازب داخل سلول یادیبن

 .ام اس هست

توسط  هایماریاز ب یکه برخ کندیم انیب Germ theory of disease (: یسی)به انگل زایماریب یهاکروبیم هینظر -7-1

 نیگردد. ا یماریب جادیمنجر به ا تواندیم زاندامگانیر نیمثل ا دی. رشد، نمو و تولشوندیم جادیا زاندامگانیر ای سمیکروارگانیم

 شوندیم یماریب جادیکه منجر به ا یزاندامگانیباشند. به ر ونیپرا ایقارچ،  ان،یآغاز ،یباکتر روس،یشامل و توانندیم زاندامگانیر

 یماریموجب ب مارگریب کیکه  یزمان ی. حتشوندیم دهینام یغفون یهایماریب کنندیم جادیکه آنان ا ییهایماریو دسته ب مارگریب

 یقرار  ریفرد مبتال شود را تحت تاث کی ایکه آ نیو ا یماریشدت ب ،یماریب طیاغلب شرا یکیو ژنت یطیچون مح یاست، عوامل

 انیب یعفون یهایماریب لیدل حیتوض یبد( برا یهوا ی)آلودگ اسمایم هیچون نظر ییهاهیو به دنبال نظر 19در قرن  هینظر نیدهند. ا

 هاکروبیم نیب رابطه کشفدرباره  ییهاشیآزما 1885از آلبرت ادلفلدت در سال  یخود، اثر نقاش شگاهیپاستور در آزما ییلو گشت.

 بیانجام گشت. او با کشف و آس 1864و  1860 یها سال نیب یپاستور پزشک و دانشمند فرانسو ییتوسط لو یعفون ی هایماریو ب

کشتن  یبرا توانیم کیبور دیکه از اس دیرس جهینت نیدر خون، به ا کیوژنیپ ویبریعامل تب پورپرال و و ی هاسمیکروارگانیم یشناس

: یکخ )به آلمان روبرت پرداخت هایبود که به کشت باکتر یافراد نیاز نخست یکی نیاستفاده نمود، او همچن هاسمیکروارگانیم نیا
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) Robert Kochینقش مهم زایماریب یهاکروبیم هینظر یریبود که در شکل گ یاز افراد گرید یکی یپزشک و دانشمند آلمان 

 دیبا یماریعامل ب زاندامگانیر-1 است: یا یماریعامل ب یزاندامگانیثابت شود شود ر که نیا ینمود. بر اساس انگاره کخ برا فایا

 زاندامگانیر-2 نشود افتیسالم  یهادر گونه دیشود، اما با افتی یماریب نیدر تمام گونه موجودات زنده مبتال به ا ادیبه مقدار ز

 یمشابهکه موجود زنده  یهنگام-3رشد داده شود. یجدا شده و بتواند در کشت خالص ماریموجود زنده ب کیاز  دیبا یماریعامل ب

جدا  ماریبکه از موجود زنده  یماریعامل ب زاندامگانیر-4شود. ماریب دیکشت شده آلوده گشت با یماریعامل ب زاندامگانیبه ر

است، اما در  یاساس ی هایشامل کاست هینطر نیا گرچهو کشت گشته مشابه باشد. هیاول یماریعامل ب زاندامگانیاز با ر دیبا شودیم

 یهااز گندزداها در عمل نیاستفاده نو رامونیگسترده پ حیتوض نینخستداشت.  ینقش مهم زایماریب یهاکروبیم هینظر یریشکل گ

: یسی)به انگل یدر عمل جراح ییبا نام اصول گندزدا یامقاله یو ط یسیجراح انگل ستریتوسط جوزف ل 1867در سال  یجراح

) Antiseptic Principle of the Practice of Surgeryبار  نیکه نخست زایماریب یهاکروبیم هیمنتشر گشت که در آن از نظر

از  یاریبس تواندید فنول ممانن یشده بود که استفاده از مواد انیمقاله ب نیشده بود اقتباس شده بود. در ا انیپاستور ب ییتوسط لو

 ت کند. ییرا گندزدا یرا کشته و محل جراح ها کروبیم

2-  
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