بخش سوم
پاسخ نامه (ایمنی)
 -1ورود
 -2ورود
 -3پوست
 -4پوششی
 -5پوست – پیوندی رشته ای
 -6چرم -پیوندی رشته ای
 -7سد – ماده ای چرب
 -8اسیدهای چرب – اسیدی
 -9درست -دقت داشته باشید که در کتاب به جای استفاده از بافت پیوندی متراکم معادل آن یعنی رشته ای استفاده کرده است.
 -10نادرست – در کتاب اشاره به همه ی میکرون های بیماری زا کرده است
 -11عرق – نمک – آنزیم لیزوزیم()1
 -12پوست – اسیدی – تکثیر
 -13درست
 -14نادرست مخاط بخش فاقد پوست این ویژگی را دارد
 -15الف-نمک و آنزیم لیزوزیم و آب ب-میکروب های سازش یافته پوست بدن ج -ترشحات مخاط ،با داشتن لیزوزیم موجب کشته
شدن باکتری ها می شود.
 -16الف -رقابت برای کسب غذا ب -مخاط مژکدار در دستگاه تنفس مانع نفوذ میکروب ها به بخش های عمیق تر می شود .ج -بزاق
لیزوزیم دارد .و معده اسید
 -17پوست و مخاط ،در برابر نفوذ میکروب ها ،بدون توجه به نوع آنها ،سدّی ایجاد می کنند .به این نوع دفاع ،دفاع غیر اختصاصی می
گویند .در دفاع غیر اختصاصی ،روش هایی به کار گرفته می شود که در برابر طیف وسیعی از میکروب ها مؤثر است.
 -18در دفاع اختصاصی پاسخ دستگاه ایمنی فقط بر همان نوع میکروب مؤثر است و بر میکروب هایی از انواع دیگر اثری ندارد.
 -19الف -جانورشناسی ب-الرو ستاره دریایی و مچنیکو برای نخستین بار ،درون بدن الرو ،یاخته هایی را دید که شبیه آمیب بودند و
حرکت می کردند و مواد اطراف خود را می خوردند.
 -20الف -شاید این یاخته ها میکروب ها و ذرات خارجی را هم می خورند و در دفاع نقش دارند .اگر چنین باشد باید بتوانند ذره ای
را که از خارج به بدن الرو وارد شده است نابود کنند .ب -او برای آزمودن این فرضیه ،خرده های ریزی از خارهای گل رز را به
زیر پوست الرو وارد کرد و مشتاقانه منتظر ماند .او درست حدس زده بود .تا صبح فردا ،این یاخته های آمیبی ،شکل اثری از خرده
ها باقی نگذاشته بودند.
 -21ستاره دریایی – آمیب

 -22گل رز-آمیبی-بیگانه خوار
 -23غیر اختصاصی
 -24پروتئین ها
 -25خودی – بیگانه
 -26درشت خوار _بیگانه خواری()2
 -27همه جای(جای جای)
 -28ماکروفاژ
 -29الف -گره های لنفاوی و کبد یا طحال ب -یکی دیگر از وظایف درشت خوار از بین بردن یاخته های مردۀ بافت ها یا بقایای
آنهاست -کبد و طحال ج -یاخته های دندریتی در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط اند ،مثل پوست و لولۀ گوارش،
حضور دارند .این یاخته ها عالوه بر بیگانه خواری ،قسمت هایی از میکروب را در سطح خود قرار می دهند .سپس خود را به گره
های لنفاوی نزدیک می رسانند ،تا این قسمتها را به یاخته های ایمنی ارائه کنند .د -این ماده رگها را گشاد و نفوذپذیری آنها را
زیاد می کند .گشاد شدن رگها باعث افزایش جریان خون و حضور بیشتر گویچه های سفید می شود .نفوذ پذیری بیشتر رگها موجب
می شود ،تا خوناب که حاوی پروتئین های دفاعی است بیش از گذشته به خارج رگ نشت کند -.ماستوسیت ها و نوتروفیل ها
 -30الف -بیگانه خوار دیگری است که مانند یاخته های دندریتی در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط اند ،به فراوانی
یافت می شوند – .از لحاظ عملکرد به نوتروفیل ها شبیه اند .ب -ماستوسیت ها ماده ای به نام هیستامین دارند .هیستامین رگها را
گشاد و نفوذپذیری آنها را زیاد می کند .گشاد شدن رگها باعث افزایش جریان خون و حضور بیشتر گویچه های سفید می شود.
ج -نوتروفیل ،بیگانه خوار دیگری است که از انواع گویچه های سفید است -.ماستوسیت ها د-قرمز شدن آن ناحیه  ،تورم ،خارش
،سوزش و گرم شدن آن ناحیه
 -31یاخته های دارینه ای(دندریتی) – دندریت مانند
 -32ماستوسیت – یاخته های دارینه ای
 -33هیستامین
 -34نوتروفیل
 -35بافت های
 -36دیاپدز
 -37نوتروفیل ها
 -38ائوزینوفیل ها ()3
 -39مونوسیت ها  -یاخته های دندریتی
 -40لنفوسیتی – سرطانی
 -41پرفورین
 -42برنامه ریزی
 -43الف -تراگذری(دیاپدز) از ویژگی های همۀ گویچه های سفید است .ب-نوتروفیل ها،ائوزینوفیل ها،بازوفیل ها،ماکروفاژها و یاخته
های کشنده طبیعی ج-نوتروفیل ها – این دسته از سلول ها نیروهای واکنش سریع هستند که اگر عامل بیماری زا در بافت وارد

شود ،نوتروفیل ها با تراگذری خود را به آنها می رسانند و با بیگانه خواری آنها را نابود می کنند .د-ائوزینوفیل ها  -ائوزینوفیل ها
به جای بیگانه خواری ،محتویات دانه های خود را به روی انگل می ریزند.
 -44الف -مونوسیت ها ،از خون خارج می شوند و پس از خروج ،تغییر می کنند و به درشت خوار و یا یاخته های دندریتی تبدیل می
شوند .و در گروه آگرانولوسیت ها هستند .ب -لنفوسیت ها انواع مختلفی دارند .لنفوسیتی را که در دفاع غیر اختصاصی نقش دارد،
یاختۀ کشندۀ طبیعی می نامند که یاخته های سرطانی و آلوده به ویروس را نابود می کنند .ج -این یاختۀ کشندۀ طبیعی ،به یاختۀ
سرطانی متصل می شود ،با ترشح پروتئینی به نام پرفورین منفذی در غشای یاخته ایجاد می کند .سپس با وارد کردن آنزیمی به
درون یاخته ،باعث مرگ برنامه ریزی شده یاخته می شود .د-لنفوسیت  Bو لنفوسیت T
 -45الف-1-در پالسما محلول اند  -2این پروتئین ها در فرد غیر آلوده به صورت غیرفعال اند ب-زیرا تکمیل کننده سیستم دفاعی
بدن می باشند ج -واکنش فعال شدن ،به این صورت است که وقتی یکی فعال می شود ،دیگری را فعال می کند و به همین ترتیب
ادامه می یابد .پروتئین های فعال شده به کمک یکدیگر ،ساختارهای حلقه مانندی را در غشای میکروب ها ایجاد می کنند که مشابه
یک روزنه عمل می کند .این روزنه ها عمل کرد غشای یاخته ای میکروب را در کنترل ورود و خروج مواد از بین می برند و
سرانجام یاخته می میرد .عالوه بر آن ،قرارگرفتن پروتئین های مکمل روی میکروب ،باعث می شود که بیگانه خواری آسان تر انجام
شود.
 -46الف-اینترفرون یک و اینترفرون دو

ب-اینترفرون یک از سلول های آلوده به ویروس ترشح می شود و عالوه بر یاختۀ آلوده،

بریاخته های سالم مجاور هم اثر می کند و آنها را در برابر ویروس مقاوم می کند .ج-اینترفرون دو از یاخته های کشندۀ طبیعی و
لنفوسیت های  Tترشح می شود و درشت خوارها را فعال می کند .این نوع اینترفرون نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته های سرطانی
دارد.
 -47نادرست-اینترفرون توع یک از سلول های آلوده به ویروس ترشح می شود و عالوه بر یاختۀ آلوده ،بریاخته های سالم مجاور هم اثر
می کند و آنها را در برابر ویروس مقاوم می کند.
 -48نادرست-48 -

اینترفرون نوع دو از یاخته های کشندۀ طبیعی و لنفوسیت های نوع  Tترشح می شود و درشت خوارها را فعال

می کند .این نوع اینترفرون نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته های سرطانی دارد.
 -49آسان تر
 -50اینترفرون نوع دو
 -51مکمل – حلقه مانند – روزنه
 -52پالسما(خوناب) – غیرفعال – فعال
-1 -53قرمزی-2 ،تورم-3 ،گرما و -4درد که در موضع آسیب دیده مشاهده می شوند ،نشانه های التهاب اند.
 -54التهاب ،پاسخی موضعی است که به دنبال آسیب بافتی بروز می کند .این پاسخ به از بین بردن میکروب ها ،جلوگیری از انتشار
میکروب ها و تسریع بهبودی می انجامد.
 -55در التهاب ،از ماستوسیت های آسیب دیده هیستامین رها می شود .به این ترتیب ،گویچه های سفید بیشتری به موضع آسیب هدایت
می شوند و خوناب بیشتری به بیرون نشت می کند .یاخته های دیوارۀ مویرگ ها و بیگانه خوارهای بافتی با تولید پیک های شیمیایی،
گویچه های سفید ،خون را به موضع آسیب فرا می خوانند.

 -56نوتروفیل ها و مونوسیت هایی که در گردش اند ،با دیاپدز از خون خارج می شوند ،نوتروفیل ها بیگانه خواری می کنند و مونوسیت
ها به درشت خوار(ماکروفاژها) تبدیل می شوند.
 -57تب
 -58کاهش
 -59الف-لنفوسیت های  Bو  Tب-هر دو در مغز قرمز استخوان تولید می شوند اما لنفوسیت  Bدر همام مغز قرمز استخوان بالغ می
شود و لنفوسیت  Tدر غده ی تیموس بالغ می شود .ج-باعث بالغ شدن لنفوسیت  Tمی شود البته تیموس در دوران نوزادی و
کودکی فعالیت زیادی دارد اما به تدریج از فعالیت آن کاسته می شود و اندازۀ آن تحلیل می رود.
 -60الف -مولکول هایی که این لنفوسیت ها شناسایی می کنند ،آنتی ژن نام دارد(.هر عاملی که باعث بروز پاسخ ایمنی شود) ب-هر
لنفوسیت  Tو یا  Bدر سطح خود ،گیرنده های آنتی ژن دارد که همگی از یک نوع اند .هر گیرنده اختصاصی عمل می کند؛ یعنی
فقط می تواند به یک نوع آنتی ژن متصل شود و به این ترتیب ،آنتی ژن شناسایی می شود .ج-با توجه به شکل  10صفحه  72بیشتر
تجمع در ناحیه گردن و زیر بغل است.
 -61الف -آنتی ژن سطح میکروب ها یا ذرات محلول مثل ویروس ها یا سم میکروب ها را شناسایی می کند .ب -از میان لنفوسیت
های با گیرنده های مختلف ،آن لنفوسیتی که توانسته است آنتی ژن را شناسایی کند به سرعت تکثیر می شود و یاخته هایی به نام
پادتن ساز را پدید می آورد -یاختۀ پادتن ساز پادتن ترشح می کند .ج -پادتن همراه مایعات بین یاخته ای ،خون و لنف به گردش
در می آید و هر جا با میکروب برخورد کرد آن را نابود ،یا بی اثر می سازد .د -پادتن ها مولکول هایی  Yشکل و از جنس پروتئین
اند .هر پادتن دو جایگاه برای اتصال به آنتی ژن دارند)4(.
 -62الف -پادتن ها بر دو نوع اند .یک نوع از آنها به غشای لنفوسیت  Bمتصل است و نقش گیرندۀ آنتی ژن را دارد .نوع دیگر ،ترشحی
است .هر لنفوسیت  Bمی تواند پادتنی مشابه با گیرندۀ خود ترشح کند .ب-1-خنثی سازی -2به هم چسباندن میکروب ها -3
رسوب دادن آنتی ژن های محلول -4فعال کردن پروتئین های مکمل ج -پادتن آماده را سرم می نامند .به عنوان مثال ،در زخمهای
شدید،که احتمال فعالیت باکتری کزاز وجود دارد ،از سرم ض ّد کزاز استفاده می شود .د -پادزهر سمّ مار که بعد از مارگزیدگی
استفاده می شود ،حاوی پادتن هایی است که سمّ مار را خنثی می کنند.
 -63پادتن ساز
 -64سرم
 -65هر دو لنفوسیت )5(T
 -66لنفوسیت  Tپس از شناسایی آنتی ژن تکثیر می شود و لنفوسیت های  Tکشنده را پدید می آورد لنفوسیت های نوع  Tکشنده به
یاخته هدف متصل می شوند و با ترشح پرفورین و آنزیم مرک برنامه ریزی شده را به راه می اندازند.
 -67زمان
 -68سریعی
 -69سریع تر – قوی تر
 -70حافظه – خاطره
 -71لنفوسیت – یاخته های خاطره
 -72یاخته خاطره – یاخته خاطره

 -73نادرست  -از خاصیت حافظه دار بودن دفاع اختصاصی ،در واکسن سازی استفاده می شود .کافی است یک بار میکروب را در
شرایط کنترل شده به دستگاه ایمنی معرفی کنیم و به این طریق یاخته های خاطره را پدید آوریم.
 -74درست
 -75فعال
 -76غیر فعال
 -77الف -ایدز ب-ویروسی به نام  HIVج-خیر این ویروس به طور مستقیم کشنده نیست فقط چون سیستم ایمنی بدن را هدف قرار
داده است لذا با کوچم ترین عامل بیماری زا بدن از پای در می آید .د -ویروس ایدز پس از ورود به بدن ممکن است بین  6ماه
تا  15سال نهفته باقی بماند و بیماری ایجاد نکند .چنین فردی آلوده به ویروس هست اما بیمار نیست و هیچ عالمتی از ایدز را ندارد.
 -78الف-ویروس از طریق رابطۀ جنسی ،خون و فراورده های خونی آلوده و نیز استفاده از هر نوع اشیای تیز و برنده ای که به خون
آلوده به ویروس آغشته باشد (مثل استفاده از سرنگ یا تیغ مشترک ،خالکوبی و سوراخ کردن گوش با سوزن مشترک) و مایعات
بدن منتقل می شود .ب -انتقال ویروس از طریق ترشحات بینی ،بزاق ،خلط ،عرق و اشک ،یا از طریق ادرار و مدفوع ثابت نشده
است .ج -بهترین راه مقابله با آن ،پیشگیری و افزایش آگاهی عمومی است .د -زیست شناسان دریافتند که علت بیماری ایدز،
حملۀ ویروس به لنفوسیت های  Tو از پای درآوردن آنهاست.
 -79تحمل ایمنی
 -80تحمل
 -81نادرست 81- -

در فردی ممکن است دستگاه ایمنی به این مواد بی خطر واکنش نشان دهد و پاسخ ایمنی ایجاد شود .در چنین

حالتی می گوییم که این فرد نسبت به آن مادّه حساسیت دارد.
 -82درست
 -83گاهی دستگاه ایمنی یاخته های خودی را به عنوان غیرخودی شناسایی و به آنها حمله می کند و باعث بیماری می شود .به این نوع
بیماری ها ،بیماری خودایمنی می گویند .دیابت نوع یک مثالی از بیماری خود ایمنی است .در این بیماری ،دستگاه ایمنی به یاخته
های تولیدکنندۀ انسولین حمله می کند و آنها را از بین می برد.
 -84بیماری مالتیپل اسکلروزیس بیماری خودایمنی دیگری است که در آن میلین اطراف یاخته های عصبی در مغز و نخاع مورد حملۀ
دستگاه ایمنی قرار می گیرد و در قسمت هایی از بین می رود .بدین ترتیب ،در ارتباط دستگاه عصبی مرکزی با بقیۀ بدن اختالل
ایجاد می شود.
 -85درست
 -86درست
 -87نادرست – مگس میوه یا سرکه نه مگس
 -88درست
-1 -89از دو الیه بیرونی و درونی تشکیل شده است که الیه بیرونی شاخی شده و مرده است-2 .دارای ترشحات عرقی است-3 .به
خاطر داشتن اسید چرب محیطی اسیدی دارد.
-90

الیه درونی

الیه بیرونی

شامل چندین الیۀ یاختۀ پوششی است که خارجی ترین یاخته های بافت پیوندی رشته ای وجود دارد که رشته ها در آن به طرز محکمی
آن مرده اند

به هم تابیده اند.

یاخته های مرده به تدریج می ریزند و به این ترتیب ،میکروبهایی

این الیه محکم و با دوام است (.چرم که از پوست جانوران درست

را که به آن چسبیده اند ،از بدن دور می کنند

می شود مربوط به همین الیه است)

سطح پوست را ماده ای چرب می پوشاند .این ماده به علت داشتن

الیۀ درونی ،عمالً سدّی محکم و غیر قابل نفوذ است

اسیدهای چرب ،خاصیت اسیدی دارد.
 -91الف-الیۀ بیرونی (اپیدرم) ب-الیۀ درونی(درم) ج-رشته های کشسان د-کالژن
 -92الف -عالوه بر اسیدی کردن پوست و ازبین بردن میکروب ها ،در حفظ شادابی و سالمت پوست ،جلوگیری از پیر شدن بافت
پوست ،نقش حفاظتی در برابرآلودگی و آسیب های محیطی نقش دارد.ب-بیشتر جوش های پوستی به علت تجمع باکتری ها در
محل غده چربی پوست ایجاد می شوند .نوع تغذیه  ،بهداشت پوست و عوامل هورمونی دربروز آن نقش دارند .شوره سر در اثر
خشکی زیاده از حد پوست یا چربی زیاد آن ایجاد می شود بنابراین میزان چربی پوست باید در حد متعادل باشد.
 -93لیزوزیم موجود در عرق قادر است باعث تخریب سطح خارجی باکتری ها شده و باکتری ها را از بین ببرند
-1 -94دستگاه های تنفس-2،گوارش و -3ادراری تناسلی با محیط بیرون در ارتباط اند.
 -95سطح مجاری این دستگاه ها را مخاط پوشانده است .به یاد دارید که مخاط از یک بافت پوششی با آستری از بافت پیوندی تشکیل
شده است و مادۀ چسبناکی را به نام مادۀ مخاطی ترشح می کند .یاخته های پوششی به هم چسبیده اند و سدّی را ایجاد می کنند.
همچنین مادّۀ مخاطی ،که چسبناک است ،میکروب ها را به دام می اندازد و از پیشروی آنها جلوگیری می کند .ترشحات مخاط ،با
داشتن لیزوزیم موجب کشته شدن باکتری ها می شود.
 -96داشتن آنزیم لیزوزیم
 -97عطسه و سرفه مربوط به تنفس و استفراغ ومدفوع مربوط به گوارش و اشک حواس و دستگاه عصبی و ادرار مربوط به دستگاه
تناسلی و دفع مواد زائد
 -98ماده مخاطی که از این الیه ها ترشح می شود ،عالوه برآن که لیزوزیم دارد ،میکروب ها را به دام می اندازد و به کمک مژک های
این سلول ها به سمت حلق رانده شده و خارج می شوند و یا به معده منتقل و تخریب می شوند - .آلودگی زیاد هوای تنفسی،
مصرف سیگار و قلیان و مشروبات الکلی و ذرات معلق خاک
 -99جواب می تواند مثبت باشد زیرا میکروب ها ،از هر نوعی که باشند ،هنگام ورود به بدن ،با خط اوّل دفاع بدن رو به رو می شوند.
پوست و مخاط ،در برابر نفوذ میکروب ها ،بدون توجه به نوع آنها ،س ّدی ایجاد می کنند.پس می توان گفت ختی میکروب اختصاصی
که بدن با آن مواجه می شود می تواند در سد اول از بین برود.
-100

بله – اگر میکروب وارد بدن شود توسط سد دوم دفاعی شامل :بیگانه خوارها ،گویچه های سفید ،پروتئین ها ،پاسخ التهابی

و تب است مواجهه و نابود گردد.
-101

الف-ذره بیگانه ب-یاختۀ دندریتی ج-رگ لنفی د-انفوسیت فعال ه-لنفوسیت غیرفعال

-102

با روش های پیشرفته رنگ آمیزی سلول

-103

فرایند عبور گویچه های سفید را از دیوارۀ مویرگ ها ،دیاپدز می نامند تراگذری یا دیاپدز از ویژگی های همۀ گویچه های

سفید است.
-104

به عمل دیاپدز گلبول های سفید

-105

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

سیتوپالسم با دانه های روشن درشت،سیتوپالسم بدون دانه،سیتوپالسم با دانه های تیره،سیتوپالسن بدون دانه و سیتوپالسم با دانه
های روشن ریز ج-این دانهها حاوی مواد متعددی مانند هیستامین ،پروتئوگلیکان (مانندهپارین و کندروایتین) و آنزیمهای
پروتئولیتیک (مانند االستاز و لیزوفسفولیپاز) هستند که نقش مهمی در واکنشهای التهابی دارند.
-106

بیگانه خواری نوتروفیل ها

-107

الف-ائوزینوفیل ب -الرو انگل

-108

الف -درشت خوار ب-ریز کیسه(وزیکول) ج-پرفورین د-آنزیم ه -یاختۀ کشندۀ طبیعی و-سلول هدف

-109

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

استریل و پنبه آغشته به الکل از نوک انگشت شخص خون گیری می کنیم و یک قطره خون را روی الم به ترتیب شکل زیر فرار
داده و گستره تهیه می کنیم.
بعد از تهیه گستره آن را با رنگ گیمسا رنگ آمیزی می کنیم منتهی قبل
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:
مر حله رنگ آمیزی
رنگ گیمسا را به نسبت یک به ده با آب رقیق میکنیم.
(cc1رنگ گیمسا cc9 +آب) روی سطح الم خونی که
( ثابت شده است) را با رنگ رقیق شده می پوشانیم.
بعد ازگذشت  20تا  30دقیقه رنگ روی الم را دورمی ریزیم.
الم را زیر شیر آب با جریان مالیم گرفته تا رنگ های اضافی خوب شسته شود .حاال سلول های خونی روی الم رنگ گرفته اند .می گذاریم
الم خشک شود .روی الم یک قطره روغن ایمرسیون می چکانیم بعد زیر میکروسکوپ با عدسی شیئی الم را مورد مطالعه قرار می دهیم.بعد
زیر میکروسکوپ با عدسی شیئی 100Xیا 40Xالم را مورد مطالعه قرار می دهیم.
انتظار است تمام اشکالی که در فعالیت  3گفته شد
مشاهده شوند(سوال  105همین محموعه)

-110

الف-روزنه ب -غشای یاختۀ مهاجم ج-پروتئین های مکمل

-111

الف -جریان خون بیشتر سبب قرمزی ،خروج پالسما سبب تورم و سوخت و ساز باالی سلول ها سبب گرمی بافت می

شود .ب -سبب حرکت آسان تر سلول ها و پروتئین هایی می شود که در دفاع نقش دارند.
به اختصار می توان گفت :چرک شامل گلبول های سفید ،ترشحات آن ها  ،سلول ها و میکروب های کشته شده است.
-112

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

-113

یکی از نشانه های بیماری های میکروبی ،تب است .فعالیت میکروبها در دماهای باال کاهش می یابد ،با ورود میکروب به

بدن ،بعضی از ترشحات آنها از طریق خون به بخشی از زیرنهنج (هیپوتاالموس)می رسد و دمای بدن را باال می برد.
-114

الف -عمدتا از طریق غیر فعال سازی آنزیم ها و سایر پروتئین هایی که در میکروب ها نقش دارند مانع از متابولیسم و

رشد آن ها می شوند .ب -در دمای بیش از( 38درجه سانتی گراد و باالتر) فعالیت آنزیم های بدن کاهش یافته و کم کم متوقف
می شود ،نرسیدن اکسیژن کافی به سلول ها  ،تغییر نفوذپذیری غشای سلول ها و برهم خوردن هومئوستازی نیز از پیامدهای آن
است.
-115

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

-116

الف-مولکول پادتن

-117

الف -گیرندۀ آنتی ژنی ب-آنتی ژن

-118

 – Aشماره  :1خنثی سازی شماره  :2به هم چسباندن میکروب ها شماره  :3رسوب دادن آنتی ژن های محلول شماره

ب -جایگاه اتصال آنتی ژن
ج-پادتن

د -یاختۀ پادتن ساز(پالسموسیت)

 :4فعال کردن پروتئین های مکمل  -Bالف-ویروس ب-باکتری ج-درشتخوار

-119

الف -این ویروس ایجاد اختالالت حاد تنفسی کرده وبیشتر عفونت های بعدی ،سبب مرگ فرد می شوند .ب -رعایت

اصول بهداشتی  ،دفن پرندگان بیمار مرده ،پخت کامل فرآورده های به دست آمده از پرندگان ،استفاده از دست کش و ماسک برای
افرادی که با پرندگان برخورد دارند و واکسیناسیون آن ها.
-120

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

است اما چ.ون در بدن سلول های خاطره ایجاد می شود در برخورد بعدی همان آنتی ژن پاسخ فاطع تر و قوی تر است و سلول
های خاطره بیشتری در بدن باقی می ماند.
-121

به علت وجود تعداد زیادتری سلول خاطره در خون ،تشخیص انتی ژن سریع تر و شدیدتر صورت می گیرد.

-122

واکسن ،میکروب ضعیف شده ،کشته شده ،آنتی ژن میکروب یا سم خنثی شده آن است که با وارد کردن آن به بدن ،یاخته

های خاطره پدید می آید.
-123

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

ایمنی غیر فعال
-124

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

به صورت آماده به بدن تزریق شود ایمنی غیر فعال است .ب-هم ایمنی فعال و هم غیر فعال به دو شکل دیده می شود-1:طبیعی
-2مضنوعی
-125

الف -کودکان در ایران برای بیماری های سل ،هپاتیت  ، Bفلج اطفال ،دفتری ،کزاز ،سیاه سرفه  ،سرخک و اوریون از

زمان تولد به بعد واکسینه می شوند .ب -سلول های خاطره و پادتن بیشتری تولید شود .عالوه بر آن طول عمر سلول های خاطره
متفاوت است و ممکن است ازبین بروند و باید تولید مداوم آن ها صورت گیرد.
-126

پاسخ به این سؤال ،به درک مدل دقیق تری از نحوۀ عمل دستگاه ایمنی انجامید .مشاهدات بیشتر نشان داد که ویروس

بیماری ایدز نه به همۀ لنفوسیت های  Tبلکه به نوع خاصی از آنها حمله می کند .در واقع فعالیت لنفوسیت های  Bو دیگر لنفوسیت
های  Tبه کمک این نوع خاص انجام می شود؛ لذا آن را لنفوسیت  Tکمک کننده نامیدند .ویروس با از بین بردن این لنفوسیت ها،
عمل کرد لنفوسیت های  Bو  Tرا مختل می کند..
-127

به عدم پاسخ دستگاه ایمنی در برابر عامل های خارجی تحمل ایمنی می گویند .مثالً دستگاه ایمنی به حضور میکروب

های مفید در دستگاه گوارش پاسخ نمی دهد.
-128

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

نادرست م-نادرست ل-نادرست ک-نادرست ت-تادرست
-129

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

-130

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

-131

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

-132

چون فرد مبتال به بیماری واگیر،در دوره ی کمون عالئم بیماری را نشان نمی دهد،اما ناقل بیماری است و می تواند افراد

دیگر را آلوده کند.
-133
-134

الف-ماستوسیت ب-پالسموسیت
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به علت تغییر مداوم آنتی ژن های ویروس بیماری ایدز

-136

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

-137

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

ب -ایمنی هومورال
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تکثیر می شود و این سلول ها را از بین می برد در نتیجه به مرور قدرت
دفاعی بدن کم می شود
-141

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

پالسموسیت ها د-پرفورین
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الف-سلول های عصبی ب-گروه خاصی از لنفوسیت های T

-143

الف-افزایش جریان خون ب-پروتئین مکمل

-144

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

-145

الف-آنتی ژنی که موجب آلرژی می شود ب200-عدد ج-زیرا هنگام بروز پاسخ ایمنی،تعدادی سلول خاطره نیز به

وجود می آید و این سلول ها موجب ایمنی در برابر ابتالی مجدد می شوند.
-146

گزینه  -2به تدریج شواهدی به دست آمد که به ارائه (نظریۀ میکروبی بیماری ها) در قرن نوزدهم انجامید .نظریه ای که

بیان می کند میکروب ها می توانند بیماری زا باشند.
-147

گزینه  -4در الیۀ درونی ،بافت پیوندی رشته ای وجود دارد که رشته ها در آن به طرز محکمی به هم تابیده اند .این الیه

محکم و با دوام است .چرم که از پوست جانوران درست می شود مربوط به همین الیه است .الیۀ درونی ،عمالً سدّی محکم و غیر
قابل نفوذ است.
-148

گزینه -1بر روی الرو ستاره دریایی آزمایش کرد نه ستاره ی دریایی

-142-149

گزینه -1

-150

گزینه -4بازوفیل ها را می توان به نیروهای واکنش سریع تشبیه کرد .اگر عامل بیماری زا در بافت وارد شود .نوتروفیل

ها با تراگذری خود را به آنها می رسانند و با بیگانه خواری آنها را نابود می کنند.
-151

گزینه -3

-152

گزینه -2در گزینه  1فقط به ماکروفاژ تبدیل نمی شود بلکه هم ماکروفاژو هم سلول های دندریتی تبدیل می شود .در

گزینه  3خود سلول سرطانی مرگ برنامه ریزی شده ندارد بلکه سلول کشنده طبیعی باعت فعال شدن این برنامه می شود و گزینه 4
ائوزینوفیل ها این کار را انجام می دهند.
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گزینه -2
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گزینه  -1یکی دیگر از روش های دفاع ،ترشح پروتئینی به نام اینترفرون است .اینترفرون نوع یک از یاخته آلوده به ویروس

ترشح می شود و عالوه بر یاختۀ آلوده ،بریاخته های سالم مجاور هم اثر می کند و آنها را در برابر ویروس مقاوم می کند .اینترفرون
نوع دو از یاخته های کشندۀ طبیعی و لنفوسیت های  Tترشح می شود و درشت خوارها را فعال می کند .این نوع اینترفرون نقش
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مهمی در مبارزه علیه یاخته های سرطانی دارد.
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گزینه – 4
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گزینه  -2لنفوسیت  Tیاخته های خودی را که تغییر کرده اند ،مثالً سرطانی یا آلوده به ویروس شده است را نابود می کند.
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گزینه -2در پاسخ التهابی که یکی از روش های ایمنی دومین خط دفاع غیر اختصاصی است،ماکروفاژها و نوتروفیل ها

دخالت دارند ولی فقط ماکروفاژ توانایی دیاپدز ندارند.
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گزینه  - 2سلول هایی که در خون توانایی ذره خواری دارند شامل همه نوتروفیل ،ائوزینوفیل و بازوفیل و مونوسیت ها

است .هیچکدام از این سلول ها  ،گیرنده آنتی ژن ندارند ودر دفاع اختصاصی شرکت ندارند بنابراین نمی توانند یک میکروب خاص
را از سایر میکروب ها شناسایی کنند.
-159

گزینه  -1دو نوع لنفوسیت  B -و  Tوجود دارد .گیرنده های سطحی در طی بلوغ لنفوسیت ها ساخته می شود .لنفوسیت

 Bدر مغز استخوان تولید و بلوغ می شود پس همان جا می تواند با تبدیل به پالسموسیت و ترشح پادتن موجبات تشکیل ترکیب
آنتی ژن پادتن را به وجود آورد که فعالیت ماکروفاژها را بیشتر می کند .لنفوسیت های  Tپس از ساخته شدن در مغز استخوان باید
به تیموس برده شوند تا در آنجا بلوغ پیدا کنند و سپس با تبدیل به لنفوسیت  Tکشنده ،پرفورین هایی ترشح می کنند که در فعالیت
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آنان نیازمند مشارکت ماکروفاژها هستند.
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گزینه -2آگرانولوسیت ها دو نوع اند یکی مونوسیت و ریگری لنفوسیت اولی فاگوسیتوز دارد دومی ندارد همچنین در

دفاع غیر اختصاصی نقش دارند.
-161

گزینه -3در برخورد اول ،آلرژن به لنفوسیت  Bمتصل می شود .در برخورد اول هیستامین آزاد نمی شود.

سکوی پرتاب
 -1پوست یکی از بزرگترین ارگانهای بدن میباشد که  16درصد وزن آن را تشکیل میدهد .پوست اولین سد دفاعی را در مقابل عوامل
بیماریزا و محیطی تشکیل میدهد .بنابراین همراه با ضمایم خود به سیستم محافظ نیز مرسوم گردیده است .پوست از دو الیه اصلی
روپوست یا اپیدرم و میان پوست یا درم که کوریوم نیز نامیده میشود ،تشکیل شده است .بافت همبند شکلی که در زیر درم قرار
دارد ،زیرپوست یا هیپودرم نامیده میشود که همان فاسیای سطحی است و در بعضی نواحی به چربی زیر جلدی تبدیل شده است.
اپیدرم  ،بافت پوششی سنگفرشی مطبق ساده شدهای است که ضخامت آن در پوست ضخیم (کف دست و پا) به حدود یک میلیمتر
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و در پوست های نازک به یک دهم میلیمتر میرسد .اپیدرم عمدتا از سلولهای شاخی شونده به نام کراتینوسیت و سه نوع سلول
دیگر به نامهای مالنوسیت  ،سلول سلولهای مرکل و سلولهای النگرهانس تشکیل شده است .از آنجا که خصوصیات مورفولوژیک
کراتینوسیتها از عمق به سطح ضمن پیشرفت شاخی شدن تغییر مینماید ،پنج طبقه در آن قابل تشخیص است .خصوصیات سطح

پوست :سطح پوست حاوی شیارها و برآمدگیهای متعددی است که در مجموع به نام خطوط پوستی موسومند .الگوی این خطوط
در افراد مختلف متفاوت بوده و بطور ژنتیکی کنترل میشود .الگوی اختصاصی این خطوط در انگشتان افراد برای انگشت نگاری و
تشخیص هویت و در کف دست برای کف بینی مورد استفاده قرار میگیرد .سلولهای اپیدرم کراتینوسیتها :اینها سلولهایی با منشا
اکتودرمی که فراوانترین سلول اپیدرم میباشد ،هستند .این سلولها بطور مداوم از طبقه باذال حاصل میشوند و وظیفه اصلی آنها
سنتز پروتئین رشتهای به نام کراتین میباشد .این سلولها ضمن متمایز شدن و حرکت به الیههای سطحیتر اپیدرم  ،حاوی کراتین
بیشتر میگردند.مالنوسیتها :این سلولها در مرحله جنینی از ستیغ عصبی مشتق میگردند و در بین سلولهای طبقه بازال و همچنین در
فولیکولهای مو و بافت همبند درم یافت میشوند .مالنوسیتها سلولهایی با هسته بیضوی  ،سیتوپالسم روشن در اطراف هسته و زواید
سیتوپالسمی متعدد هستند .کار اصلی مالنوسیتها تولید رنگدانهای به نام مالنین میباشد که هم در تعیین رنگ پوست نقش دارد و
هم سلولها را از اثر زیان آور اشعه ماورای بنفش حفظ میکند .مالنوسیتها با الگوی نامنظم در بین کراتینوسیتهای طبقه بازال پخش
شدهاند .با وجود این توزیع آنها در پوست قسمتهای مختلف بدن یکنواخت نمیباشد .بلکه در نواحی تیره رنگ مانند هاله پستان و
اندامهای تناسلی حداکثر و در کف دست و پا حداقل میباشد .نکته قابل توجه اینکه تعداد مالنوسیتها در نژادهای مختلف سفید
پوستان و سیاه پوستان یکسان بوده  ،فقط میزان فعالیت آنها در نزد سیاه پوستان زیاد میباشد .فعالیت مالنوسیتها تحت تاثیر اشعه
ماورای بنفش خورشید افزایش مییابد و این امر تیره شدن رنگ پوست پس از قرار گیری در معرض نور خورشید را توجیه میکند.
سلولهای مرکل :این سلولها در طبقه بازال و یا مجاورت آن بطور پراکنده در مجاورت کراتینوسیتها و به ندرت در زیر غشای پایه
دیده میشوند .سلولهای مرکل همچنین با انتهاهای عصبی سیناپس حاصل میکند .بنابر این عقیده بر اینست که این سلول ها به
عنوان گیرنده مکانیکی عمل میکنند.
 -2بیگانهخوارها عبارت اند از درشتخوارها ،مونوسیتها ،نوتروفیلها و ماستوسیتها .بلع و هضم میکروارگانیسمها توسط دو گروه
اصلی از سلولها تحت عنوان میکروفاژها و ماکروفاژها ( Microphage & Macrophageانجام میگیرد .میکروفاژها نوتروفیلهای
چند هستهای هستند که قابل تقسیم شدن نبوده و دارای عمر کوتاهی هستند .این سلولها دارای گرانولهایی هستند که حاوی تعداد
زیادی از فاکتورهای کشنده باکتری) و ذخیره گلیکوژن میباشند .گلیکوژن تحت شرایط بی هوازی در مسیر گلیکولیز به مصرف
میرسد و انرژی الزم جهت فعالیت بیگانه خواری را فراهم میکند .ماکروفاژها از منوسیتهای مغز استخوان حاصل میشوند و تحت
عنوان سیستم رتیکولواندوتلیال در بافتهای مختلف جایگزین میگردند .برخالف سلولهای پلی مورف ،ماکروفاژها ،دارای عمر طوالنی
هستند و دفاع اصلی را در برابر باکتریهای چرک زا به عهده دارند.
 -3بعضی از تغییرات فیزیولوژیک و نیز پاتولوژیک وجود دارند که عامل ایجاد کننده آن یا نامشخص و یا اینکه بسیار متعدند از آن
جمله افزایش گلبولهای سفید گرانولدار ائوزونوفیل هستند .ائوزینوفیلی میتواند به زمانی اطالق شود که تعداد ائوزینوفیلها بیش از
 400عدد در میلیمتر مکعب خون باشد مکانیسم این افزایش مشخص نیست .زیادی ائوزینوفیلها ممکن است در طی یک آزمایش
خون بطور اتفاقی معلوم شود و پزشک بعد از آن تصمیم میگیرد که چه عمل درمانی را بستگی به علت بیماری در پیش بگیرد.
سلول ائوزینوفیل :ائوزینوفیلها بطور طبیعی  2درصد لوکوسیتها را تشکیل میدهند .این سلولها اهمیت قابل مالحظهای در حفاظت
بدن در برابر عفونتها دارند .این سلولها دارای گرانولهای فراوان هستند این سلولها  ،سلولهای فاگوسیتی هستند اما این خاصیتشان
کمتر از نوتروفیلهاست ائوزینوفیلها کمپلکس آنتی ژن و آنتی بادی را منهدم میکنند و بر علیه انگلها مبازه میکنند یکی از عفونتهای
انگلی  ،شیستوزومیاز نام دارد که ائوزینوفیلها به اشکال جوان انگل چسبیده و بسیاری از آنها را میکشند .تعداد ائوزینوفیلها در
خون در ساعات مختلف روز متفاوت است .مکانیسم عمل ائوزینوفیلها :ائوزینوفیلها غالبا به تعداد زیاد در افراد مبتال به عفونتهای

انگلی تولید میشوند و به داخل بافتهای مبتال به انگل مهاجرت میکنند .اگر چه قسمت اعظم انگلها بزرگتر از ائوزینوفیلها هستند با
این وجود ائوزینوفیلها از راه مولکولهای سطحی ویژه به انگلها میچسبند و موادی آزاد میکنند که بسیاری از آنها را میکشند.
ائوزینوفیلها این کار را به چندین روش انجام میدهند.
 -4لنفوسیتها  :ایمنی حاصله توسط لنفوسیتها در مقایسه با ایمنی طبیعی کامال اختصاصی بوده و مصونیتزا میباشد .منظور اینکه ابتال
به یک بیماری عفونی باعث میشود بدن در مقابل آن برای مدتی مصونیت پیدا کند .سلولهای لنفوسیت  Bو  Tعوامل اجرایی سیستم
ایمنی اکتسابی میباشند .ایمنی اکتسابی حاصله توسط لنفوسیتهای  Bرا ایمنی هومورال مینامند که بدن را در مقابل عوامل مهاجم
و بیماریزا محافظت میکند .در حالی که  ،ایمنی حاصله توسط لنفوسیتهای  Tرا ایمنی با واسطه سلولی مینامند .که عهدهدار
شناسایی و نابود کردن سلولهای غیر طبیعی میباشد .با وجود این تقسیم بندی فوق مطلق نمیباشد و در موارد متعددی پاسخهای
ایمنی هومورال و با واسطه سلولی باهم تداخل دارند .ایمنی هومورال  :وابسته به لنفوسیت  Bو تولید آنتی بادی توسط آنها میباشد.
لنفوسیتهای  Bپس از تشکیل و مهاجرت به اعضای لنفاوی  ،در صورت عدم مواجه شدن با آنتی ژن فعال شده و سپس تحت تاثیر
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فاکتورهای مترشحه از لنفوسیتهای  ، Tتکثیر و تمایز یافته و سلولهای یادگار و پالسماسلهای تولید کننده آنتی بادیها را بوجود
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میآورند .پالسماسلها بالفاصله شروع به سنتز و ترشح آنتی بادی نموده و پاسخ ایمنی اولیه را سبب میشوند ،سلولهای خاطرهدار
 ،دارای عمری طوالنی بوده و در ضمن گردش در لنف و اعضای لنفی  ،در صورت مواجهه مجدد با همان نوع آنتی ژن سریعا
عکسالعمل نشان داده و با سنتز و ترشح آنتی بادیها باعث بروز پاسخ ایمنی ثانویه میگردند.
 -5لنفوسیتها گروهی از گلبولهای سفید خون میباشند که نقش مهمی را در اجرای پاسخ های ایمنی اختصاصی بدن بر ضد عوامل بیگانه
به عهده دارند .این سلولها به  2گروه تقسیم میشوند که شامل لنفوسیتهای  Bو لنفوسیتهای  Tمیباشند .لنفوسیت های  Tنیز بر اساس
مارکر سطحی شان به  2گروه عمده لنفوسیت های  Tبا مارکر  4CDو لنفوسیت های  Tبا مارکر  8CDتقسیم میشوند .لنفوسیت ها
با مارکر  4CDرا عموما با عنوان سلولهای  Tکمک کننده یا  Thelperو سلولهای  Tبا مارکر  8CDرا با عنوان لنفوسیتهای  Tکشده
میشناسند که این  2گروه نقش مهمی را در دفاع بدن علیه بسیاری از عوامل عفونی مانند باکتریها  ،قارچه و حتی عوامل غیر عفونی
را دارند .سلولهای  T helperعمدتا با فعال کردن لنفوسیت های  Bو یا ماکروفاژها سبب از بین بردن عوامل عفونی شده و سلولهای
 8CDمستقیما سلولهای سرطانی یا سلولهای آلوده به عوامل عفونی و داخل سلولی را از بین میبرد و باعث مرگ این سلولها میشود.
سلولهای  4TCDمهمترین گروه سلولی تحت تاثیر توسط ویروس ایدز میباشد .این ویروس با اتصال به مارکرهای سطح سلول وارد
این گروه از لنفوسیت ها شده و در این سلولها شروع به همانند سازی مینماید و در نتیجه باعث از بین رفتن این سلولها و کاهش
تعداد انها میشوند .هدف اصلی در درمان بیماران  HIVکند کردن روند کاهش سلولهای  4CDو ثابت نگه داشتن آنها در یک وضعیت
به منظور جلوگیری از ابتال فرد به بیماری ها و عفونت های مختلف میباشد .بنابراین الزم است که همزمان با درمان در این افراد
تعداد سلولهای  4TCDاندازه گیری شود .از انجا که لنفوسیتهای  4TCDاولین گروه سلولهایی هستند که تحت تاثیر ویروس قرار
گرفته و تعدا آنها سریعا کاهش میابد اندازه گیری آنها اندیکاتور مهمی برای ارزیابی میزان تاثیر درمانها و پیشرفت بیماری به سوی
فاز نهایی ایدز میباشد ولی اندازه گیری این سلولها معموال همراه با اندازه گیری پارامترهای دیگری چون سلولهای  8TCDو اندازه
گیری تعداد کل لنفوسیتها و همچنین همراه با بررسی میزان بار ویروس در خون  Viral loadارزشمند میباشد .اندازه گیری این
سلولها به  3صورت انجام می پذیرد -1شمارش مطلق سلولهای -2 4TCDشمارش سلولهای  4TCDو سلولهای  8TCDو بیان
نسبت -3 .8/TCD4TCDشمارش تعداد  4TCDدر کل لنفوسیتهای خون و بیان میزان این سلولها به صورت درصد.

ی
 -6اِماِس یا تصلب بافت چندگانه (به انگلیسی Encephalomyelitis disseminata :یا )Multiple sclerosisکه با نام اختصار ِ
اِماِس یا  MSشناخته میشود ،یک بیماری التهابی است که در آن غالفهای میلین سلولهای عصبی در مغز و نخاع آسیب میبینند.
این آسیب دیدگی در توانایی بخشهایی از سیستم عصبی که مسئول ارتباط هستند میتواند اختالل ایجاد میکند و باعث به وجود
آمد ِن عالئم و نشانههای زیادِ جسمی شود .ام اس به چند شکل ظاهر میشود و عالئم جدید آن یا به صورت عو ِد مرحلهای (به
شکل برگشتی) یا در طو ِل زمان (به شکل متناوب) اتفاق میافتد .ممکن است در بین عود ،نشانه بیماری به کلی از بین برود؛ با این
ت بیماری در مراحلِ بعدی به طو ِر مداوم اتفاق میافتد .اگرچه علت بیماری مشخص
ت عصبیِ دائمی بویژه با پیشرف ِ
وجود مشکال ِ
ف میلین است .دالیل ارائه
ی آن آسیب زدن توسط سیستم ایمنی بدن یا اختالل در سلولهای تولیدکننده غال ِ
نیست اما مکانیزمِ اصل ِ
ال ام اس بر اساس نشانهها و عالئم و
شده در مورد این مکانیزمها شامل عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی مانند عفونت است .معمو ً
نتایج آزمایشهای پزشکی تشخیص داده میشود .پیشترها درما ِن مشخصی برای اماس وجود نداشت تا اینکه محققانِ کانادایی موفق
به درما ِن آن شدند .درمانهای موجود به منظور بهبود عملکرد بدن پس از هر حمله و جلوگیری از حمالت جدید صورت میگیرد.
اگرچه داروهایی که برای درمان اماس تجویز میشود اندکی موثرند اما دارای اثرات جانبی هستند و تحمل آن دشوار است .با وجود
این که شواهدی در مورد اثربخشی درمانهای جایگزین ام اس وجود ندارد ،بسیاری از مردم به دنبال آن درمانها هستند .پیش بینی
نتیجه دراز مدت درمان بسیار دشوار است ،اما نتیجه قابل قبول بیشتر در زنان ،افرادی که در سنین پایینتر به این بیماری مبتال
شدهاند ،افرادی که در آنها دورههای عود مشاهده میشود و افرادی که آنها در مراحل اولیه حملههای کمی را تجربه کردهاند
مشاهده میشود .امید به زندگی افراد دارای اماس  5تا  10سال کمتر از دیگران است .از سال  ،2008بین  2تا  2٫5میلیون نفر در
سراسر جهان به این بیماری مبتال شدهاند ،این در حالی است که نرخ ابتالء در بخشهای مختلف جهان و در بین جوامع مختلف
تفاوت آشکاری دارد .این بیماری به طور معمول در سنین  20تا  50سالگی و در زنان دو برابر مردان اتفاق میافتد .نام «اسکلروز
چندگانه» به زخمها (سختینه یا به عبارت دیگری پالک یا زخم) که در ماده سفید مغز یا ستون فقرات قرار دارد گفته میشود .اماس
در سال  1868توسط ژان-مارتن شارکو توصیف شد .محققان در حال توسعه درمانها و روشهای تشخیص جدید هستند.ویتامین
ث با تقویت سیستم ایمنی و از بین بردن التهاب ایجاد شده در اثر ویروس و باکتری و تقویت بافتهای بدن ازطریق کلید زدن ماده
بنیادی داخل سلول ها التهابات را ازبین می برد ورادیکال های ازاد را از بدن خارج می کنه که بهترین و موثر ترین دارو برای درمان
ام اس هست.
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نظریه میکروبهای بیماریزا (به انگلیسی Germ theory of disease) :بیان میکند که برخی از بیماریها توسط

میکروارگانیسم یا ریزاندامگان ایجاد میشوند .رشد ،نمو و تولید مثل این ریزاندامگان میتواند منجر به ایجاد بیماری گردد .این
ریزاندامگان میتوانند شامل ویروس ،باکتری ،آغازیان ،قارچ ،یا پرایون باشند .به ریزاندامگانی که منجر به ایجاد بیماری میشوند
بیمارگر و دسته بیماریهایی که آنان ایجاد میکنند بیماریهای غفونی نامیده میشوند .حتی زمانی که یک بیمارگر موجب بیماری
است ،عواملی چون محیطی و ژنتیکی اغلب شرایط بیماری ،شدت بیماری و این که آیا یک فرد مبتال شود را تحت تاثیر قرار ی
دهند .این نظریه در قرن  19و به دنبال نظریههایی چون نظریه میاسما (آلودگی هوای بد) برای توضیح دلیل بیماریهای عفونی بیان
Formatted: Font: 12 pt, Bold, Complex Script Font: B
Lotus, 12 pt, Bold

گشت .لویی پاستور در آزمایشگاه خود ،اثر نقاشی از آلبرت ادلفلدت در سال  1885آزمایشهایی درباره کشف رابطه بین میکروبها
و بیماریها ی عفونی توسط لویی پاستور پزشک و دانشمند فرانسوی بین سال های  1860و  1864انجام گشت .او با کشف و آسیب
شناسی میکروارگانیسمها ی عامل تب پورپرال و ویبریو پیوژنیک در خون ،به این نتیجه رسید که از اسید بوریک میتوان برای کشتن
این میکروارگانیسمها استفاده نمود ،او همچنین یکی از نخستین افرادی بود که به کشت باکتریها پرداخت روبرت کخ (به آلمانی:

)Robert Kochپزشک و دانشمند آلمانی یکی دیگر از افرادی بود که در شکل گیری نظریه میکروبهای بیماریزا نقش مهمی
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ایفا نمود .بر اساس انگاره کخ برای این که ثابت شود شود ریزاندامگانی عامل بیماری ای است-1 :ریزاندامگان عامل بیماری باید
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به مقدار زیاد در تمام گونه موجودات زنده مبتال به این بیماری یافت شود ،اما باید در گونههای سالم یافت نشود -2ریزاندامگان
عامل بیماری باید از یک موجود زنده بیمار جدا شده و بتواند در کشت خالصی رشد داده شود-3.هنگامی که موجود زنده مشابهی
به ریزاندامگان عامل بیماری کشت شده آلوده گشت باید بیمار شود-4.ریزاندامگان عامل بیماری که از موجود زنده بیمار جدا
میشود باید از با ریزاندامگان عامل بیماری اولیه و کشت گشته مشابه باشد.گرچه این نطریه شامل کاستیها ی اساسی است ،اما در
شکل گیری نظریه میکروبهای بیماریزا نقش مهمی داشت .نخستین توضیح گسترده پیرامون استفاده نوین از گندزداها در عملهای
جراحی در سال  1867توسط جوزف لیستر جراح انگلیسی و طی مقالهای با نام اصول گندزدایی در عمل جراحی (به انگلیسی:
)Antiseptic Principle of the Practice of Surgeryمنتشر گشت که در آن از نظریه میکروبهای بیماریزا که نخستین بار
توسط لویی پاستور بیان شده بود اقتباس شده بود .در این مقاله بیان شده بود که استفاده از موادی مانند فنول میتواند بسیاری از
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میکروب ها را کشته و محل جراحی را گندزدایی کند .ت
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