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  نی شناسیایمکلیات  - اول بخش

  
  

  یک فصل
 
 شناسی ایمنی مقدمه و تاریخچه -  

 ایمنی در گیر در سلولهاي و بافتهاي -  

 ژن آنتی انواع و ساختمان -  

  بادي آنتی عملکرد و نواعا ساختمان، -  
 

 دوم فصل

 )کمپلمان(مکمل سیستم بیولوژیک فعالیت و ساختمان - 

 (M.H.C)نسجی سازگاري سیستم - 

  ها سایتوکاین - 
 

 سوم فصل
 ذاتی ایمنی هايپاسخ -  

 همورال ایمنی هايپاسخ - 

  سلولی ایمنی هايپاسخ - 
 

 چهارم فصل
 ایمنی هاي پاسخ تنظیم - 

  )تحمل( تولرانس - 
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  صفحات

 ی بالینینی شناسایم - دوم بخش
  

 پنجم فصل
 خونی ناسازگاریهاي و نوهماتولوژيوایم - 

 اعضاء پیوند ینی شناسایم -  
  

 ششم فصل
  ІV ،ІІІ ،ІІ ،І تیپ حساسیت ازدیاد هاي واکنش - 
  آن بیماریهاي و ایمنی خود - 
  ایمنی نقص بیماریهاي -  
 

 هفتم فصل
 )سرطان(تومورها نی شناسیایم -

  عوامل بیماریزا مقابل در ایمنی پاسخهاي -
 

 هشتم فصل
 باروري نی شناسیایم -

  ها واکسن  نی شناسیایم -
 

 نهم فصل
  نی شناسی ایم در تشخیصی هاي روش - 
 سالهاي گذشته کورکن تستهاي  -

  نامه واژه
 
  
 

   



  پیشگفتار
   
بر نظـم مقـرر فرمـود و در سراسـر آفـرینش، آیـات        ستایش خداوندي را سزاست که امور جهان و خلقت انسان را  

  .حکمت و آثار رحمت خویش را جلوگر ساخت
ایمنـی  بدون شک پیشرفت علوم پزشکی در دهه هاي اخیر با سرعت بسیار در حرکت است در ایـن میـان علـم        

 اه ویژه اي برخوردار است و کشف جزئیات سلولی و مولکولی سیستم دفاعی بدن و نظـام حـاکم بـر   از جایگ شناسی
  .آن هر بنده خداشناسی را به تعظیم در برابر خالق این همه شگفتی وا می دارد

ا          نی شناسیدر گذشته علم ایم      را فقط مطالعه دفاع بدن علیه عوامـل خـارجی تصـور مـی کردنـد امـا امـروزه ـب
ایمنی، تحـول چشـمگیري در شناسـایی، پیشـگیري و درمـان بیمـاري هـاي         اخت جزئیات پدیده هاي دخیل درشن

  .فراهم شده است... مختلف از جمله بیماریهاي عفونی، سرطان، بیماریهاي خودایمنی، آلرژیک و
ا    این میان الزم است پرستاران و دانشجویان پرستاري به عنوان جزئـی از سیسـتم مراقبـ    در      ت بهداشـتی کـه ـب

وکار دارند، با مکانسیم هاي دفاعی بدن و نقش سیسـتم   بیماران مبتال به اختالالت مرتبط با سیستم ایمنی بدن سر
  .آن داشت تا کتاب حاضر را به رشته تحریر درآورد را بر دهاین واقعیت نویسن. ایمنی در بیماریها آشنا شوند

و پاسخ هاي ایمنـی ذاتـی،    ایمنی شناسیبخش اول کتاب به کلیات . می باشد این کتاب مشتمل بر دو بخش       
ین         ه ارتبـاط ـب ایمنـی  همورال، سلولی و همچنین چگونگی تنظیم این پاسخ ها مـی پـردازد و بخـش دوم کتـاب ـب

 سـی ایمنـی شنا از دیـدگاه  ی مربوط به نقایص ایمنی و روش هاي تشخیصی آنرا و بالین پرداخته و بیماریهای شناسی
در هر فصل از تصاویر و کادرهایی مرتبط با بحث استفاده شـده اسـت تـا درك و فهـم     . مورد بررسی قرار داده است

  .مطالب براي خواننده آسان تر شود
را از نظـرات   نویسـنده امیدواریم که این تالش مختصر مقبول طبع عزیزان دانش پژوه و دانشجو قـرار بگیـرد و       

  .یشنهادات خویش بهره مند سازنداصالحی و انتقادات و پ
پایان بر خود واجب می دانم از همکاران گرانقدرم در معاونت آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی      در     

را بهـره منـد سـاختند،     مـن این مجموعه یاري نمودند و از نظرات و عقایـد سـازنده خـود     تألیفرا در  نگناباد که م
  .سپاسگزاري نمایم

  با تشکر                                                                                                              
 مولف                                                                                                              


