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 (Course Plan)ایمنی شناسی طرح درس                                                                                       

                                                                                       
 علوم آزمایشگاهی 3:  دانشجویان ترم گروه فراگير                                                                                          (Immunology)پزشکی ایمنی شناسی عنوان درس :                  

 12-10شنبه  چهارو  16-18شنبهیکروز و ساعت کالس:                                                                                                                        97-98 یليتحص سال اولنيمسال :                  

 جعفر حاجوی:  مدرسنام                                                                                                                ساعت( 54) تئوریواحد  3 تعداد واحد :                  

 فیزیولوژی نظریاز: يش نيپ                 

                                   

 شرح درس:

ر در مقاومت بدن و موثاین درس روش های كنترل بیماری در انسان و راههای مختلف مقابله بدن با عوامل عفوني را شرح  داده مي شود. همچنین  به مکانیسم های   در 

بررسي قرار مي دهد. راههای ورود عوامل بیماری به بدن  مي پردازد. شناخت بیماریهای قابل پیشگیری توسط واكسن و مکانیزم عمل واكسن ها و تومورها را مورد 

 درادامه بحث به مکانیسم های درگیر در ایمني بین نوزاد و مادر مي پردازد.

هــدف کلــي:

  فاهیم پایه ایمني شناسي و موارد استفاده آنها در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهاآشنایي با م

 :درس اهــداف ويژه

 آشنایي با تاریخچه پیدایش علم ایمني شناسي-

 بازوهای مختلف پاسخ ایمني, -

 سلولها و بافتهای سیستم ایمني -

 و انواع آنتي ژن آنتي ژن-

 و ساختمان  و ویژگي ها انواع ایمنوگلوبین ها-

 نحوه پردازش و ارائه آنتي ژن به سلولهای ایمني -

 و عملکرد آن  Tتکامل لنفوسیتهای  -

 نوگلبولینهاوو ژنتیک ایم Bمراحل تکوین لنفوسیت  -

 ، سیستم كمپلمان, Bو  Tهمکاری لنفوسیتهای  -

 پدیده تحمل )تولرانس( -

  تئوریهای خود ایمني - 

 وني ایمني شناسي بیماریهای عف -

 مصونیت بوسیله واكسن -

 ایمني شناسي بدخیمي ها  -

 حساسیت شدید نوع اول, دوم ,سوم و چهارم  -

 نقص ایمني -

   ایمونوهماتولوژی -

روش تدریس:

 پرسش و پاسخ برگزارو ,نمایش اسالید و پاور پوینت صورت سخنرانیمباحث این درس به  ،به منظور دستيابی به اهداف آموزشی تعيين شده

 ميشود.

 : پیش سازمان دهندهالگوی تدریس
وظایف و تکالیف دانشجو:

 از فراگيران انتظار ميرود:
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 د قيقه از ورود به کالس اجتناب کرده و بد ین ترتيب  ر صورت تاخير بيش از درس بد ون تاخير حضور یابند و د در تمام جلسات کالس

در حفظ نظم کالس سهيم باشند.

 عال شرکت نمایند.در بحثهای کالس بطور ف

 در آزمونهای ميان د وره ای شرکت نمایند

  در صورتيکه غيبت بيش از حد مجاز باشد: ساعات کالس بيشتر باشد، / غيبت در کالس نباید از حد مجاز

 غيبتها موجه باشد ،آن واحد درسی حذ ف می شود. /چنانچه بيش از -الف  

 .)با نظر محترم آموزش دانشگاه(صفر برای آن منظور خواهد شد چنانچه غيبتها غير موجه باشد ،نمره-ب  


   روش ارزشیابی دانشجو:

 .ارزشيابی به صورت آزمون کتبی وبر حسب نوع موضوع به صورت چهار جوابی, غلط و صحيح ,جور کردنی ,جا خالی و یا تشریحی می باشد

 درصد                         ز روزانهيا کوئیآزمون ميان ترم          

 درصد                                                   آزمون پایان ترم                

 درصد                                               حضور مرتب و فعال                    

        درصد                                                                                                      کل جمع         

                                                      

 مطالعه: اصلی منابع

 ایمني شناسي سلولي و مولکولي ابوالعباس ترجمه عصاره زادگان و همکاران -1

 دكتر ماهرو میر احمدیان و همکاران ایمني شناسي سلولي و مولکولي ابوالعباس ترجمه -2

 ایمني شناسي كوبای -3

 ایمني شناسي پاول -4

 ژی بالیني، دكتر پرویز پاكزاداصول و تفسیر آزمایشهای سرولو  -4

 1389ایمني شناسي برای پرستاران، حاجوی جعفر، نشر حکیم  - -5

 

 :منابع فرعی مطالعه

 نولوژی ، دكتر محمد وجگانيوایم -1

 نولوژی  الي بنجامین و همکاران ترجمه دكتر نوید علي یاری زنوزوایمچکیده  -2

 

 ب ارائه دروس بر اساس جلسات و اهداف مربوطهيترت
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

ارزشیابي آغازین،برقراری ارتباط، و تعیین اهداف -قسمت اول اول  

 درس

مقدمات ایمني شناسي،تاریخچه،كاربرد ایمني -قسمت دوم

 در پزشکي،  شناسي

 جایابي و تعیین انتظارات اطمینان از پیش نیازها،  -

 را بتواند شرح بدهد.ایمني شناسي  پایه و اساس -

  تاریخچه ایمونولوژی را فرا بگیرد -

  دوم

 ارزشیابي تشخیصي

 تعاریف انواع ایمني و سطوح دفاعي بدن -قسمت اول

 دی آنهاو دسته بن بافت لنفاوی موثر در ایمني -قسمت دوم

 انواع ایمني را از نظر ذاتي و اكتسابي بودن توضیح بدهد.  -        

 سطوح دفاعي بدن را براحتي شناسایي كند.  -   

آن را , بافت شناسي را دانسته و آناتومي  انواع اعضای لنفاوی اولیه و ثانویه  تعریف -   

 مختصری شرح بدهد.

 را توضیح دهد یوافعالیت و آناتومي اجرا اولیه لنف -  

 

. ساختمان و تکامل سلول های ایمني -قسمت اول  سوم

 بدن.

 انواع سلولهای رده میلوئیدی و لنفاوی را نام ببرد.   -         

 را شرح ده تکوین سلولهای رده میلوئیدی و لنفاوی ,ویزگیهای شاخص هر سلول  -             
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ساختمان و  خصوصیات و انواع آنتي ژن؛-قسمت دوم چهارم

 عملکرد آنتي ژن 

 را نام ببرد.. نژانواع آنتي  -            

 اصطالحات آنتي ژن ، ایمونوژن ، هاپتن ، كاریر اپي توپ را به درستي تعریف نماید -              

 را از نظر ریخت شناسي شرح بدهد. انواع اپي توپ -             

 توانایي دسته بندی ایمني ذاتي را داشته باشد -          پاسخ های ایمني ذاتي  پنجم

به تفکیک توضیح  CRPپروتئین های فاز حاد را بشناسد و در مورد كلتین ها و -        

 دهد

  ششم

 خصوصیات آنتي بادی، تركیب شیمیایي آن و انواع آن.        

 

  تاریخچه كشف آنتي بادی هار ا شرح بدهد.   -           

ساختمان یک واحد آنتي بادی و قسمتهای مختلف زنجیره های سنگین و سبک را   -             

 ترسیم نماید

اساس تقسیم بندی آنتي بادیها به كالسها و زیر كالسها را توضیح داده و انواع آنها را  -             

 .   دنام ببر

                      تمفه

 ژنتیک آنتي بادی ها                             

 ژن های دخالت كننده در تکامل آنتي بادی ها را بشناسد -

 ترتیب تولید آنتي بادی های مختلف را فرا بگیرد. -

 هد.و نقش دفاعي آن را توضیح د عملکرد آنتي بادی  -              كاربرد آنتي بادی در دفاع بدن                   مهشت

 مکانیسم های عملکردی را شرح بدهد. -            

  منه

سیستم كمپلمان؛انواع پروتئین ها، مکانیزم عمل -بخش اول

 مسر كالسیک

 

 را بداند.اجزای سازنده آن و كمپلمانمعرفي كلي سیستم  -           

 را شرح بدهد. مسیر كالسیک و مسیر التروناتیو -            

 را شرح بدهد. سیستم كمپلمانمسیر كالسیک عالیتهای بیولوژیک ف -           

سیستم كمپلمان ، مکانیزم عمل مسیر آاترناتیو و  -بخش دوم دهم

 مکانیسم های دفاعي كمپلمان

 را شرح بدهد. آلترناتیومسیر  -

 را بتواند توضیح بدهد. نلمابیماریهای مرتبط با سیستم كمپ   -

              ازدهمی

 و انواع آن  ین هاایتوكاس               

 مشخصات كلي سیتوكاینها را نام ببرد -             

 را نام ببرد. انواع سایتوكاینهای را كه در ایمني ذاتي و اكتسابي -             

 كموكاینها را بشناسد و فعالیت آنها را توضیح دهد -             

  دوازدهم

 پاسخهای سیستم ایمني همورال

 .و بازوهای مختلف آنرا تعر یف كنند همورالایمني   -               

 ایجاد پاسخ همورال در مقابل آنتي ژنهای مستقل از تیموس توضیح دهد  -               

 ایمني مخاطي را بتواند شرح دهد.  -               

  سیزدهم

 پاسخهای سیستم ایمني سلولي 

 را توضیح دهد. Tای انواع سلولهای واكنشه  -               

 .ایمني سلولي و بازوهای مختلف آنرا تعر یف كنند  -               

 را در به پاسخ به آنتي ژن را توضیح دهد. Bبه  Tكمک سلول   -                

  چهاردهم

 پاسخهای ایمني در بیماریهای ناشي از باكتریها

 ذاتي در مقابل باكتریهای خارج سلولي را شرح دهد.پاسخهای ایمني   -              

 پاسخهای ایمني اكتسابي در مقابل باكتریهای خارج سلولي را شرح دهد.  -              

در مقابل باكتریهای داخل سللولي را شلرح   ایمني اكتسابي  و پاسخهای ایمني ذاتي  -               

 دهد.

 یها از سیستم ایمني را شرح دهد.مکانیسم های فرار باكتر   -       

  پانزدهم

بیماریهای ناشي از ویروسها، انگلها و پاسخهای ایمني در

  قارچها

 در مقابل ویروسها را شرح دهد.ایمني اكتسابي  و پاسخهای ایمني ذاتي   -       

 مکانیسم های فرار ویروسها از سیستم ایمني را شرح دهد.   -       

 در مقابل انگلها را شرح دهد.ایمني اكتسابي  و ی ایمني ذاتيپاسخها   -       

 مکانیسم های فرار انگلها از سیستم ایمني را شرح دهد.   -       

 مکانیسم های دفاع ذاتي و اكتسابي در مقابل انگلها  را شرح دهد.  -       

 ارزشیابي تکویني شانزدهم

  (تحمل) تولرانس(، خودایمني )اتوایمني

 

 را شرح بدهد. Bو  Tمکانیزمهای ایجاد تحمل در سطح سلولهای   -       

 عوامل موثر در ایجاد تحمل مركزی و محیطي را شرح دهد -       

 را شرح دهد. مکانیسم های بروز بیماریهای خود ایمنيوعلل شکست تحمل    -      

 عوامل ژنتیکي خود ایمني را شرح دهد.    -      
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 بیماریهای خودایمني هفدهم

 و نقش ایمنوساپرسیو ها در كنترل بیماریها

 نقش عوامل عفوني در بیماریهای خود ایمني را توضیح دهد. - 

 مکانیسم پاتولوژیک بیماریهای خود ایمني را توضیح دهد -

  هیجدهم

 

 پاسخهای ایمني در مقابل سلولهای توموری و سرطاني

 را بداند. مل سرطان زا, تقسیم بندی سرطانهاتعریف بدخیمي و معرفي عوا -     

 را شناسایي كند. مراقبت ایمني, آنتي ژنهای توموری -     

 مکانیسمهای دفاعي سیستم ایمني علیه سلولهای سرطاني را شرح دهند -      

 مکانیسم های فرار تومور از سیستم ایمني را توضیح دهد. -     

  نوزدهم

 ها در پیوند اعضاءو نقش آن HLAو MHCسیستم

 را شرح دهد.  MHCمشخصات كلي و ساختار ژنومي  و بیان    -     

 را شرح دهد. تاریخچه , تعاریف, انواع مختلف پیوند -     

 را شرح دهد. آنتي ژنهای مسئول دفع پیوند, مکانیسمهای دفع پیوند  -     

  دهد. را شرح چگونگي شناسایي آنتي ژنهای مسئول دفع پیوند -    

  بیستم

 انواع نقص ایمني و شرح تقسیم بندی نقص ایمني 

 

 زا شرح دهد. تعریف و خواص عمومي بیماریهای نقص ایمني -     

 را بتواند انجام دهد.  تقسیم بندی بیماریهای نقص ایمني -     

 را بتواند شرح دهد. تعریف وانواع نقص ایمني ثانویه -    

 

بیست و 

 یکم

 

 و واكسیناسیونواكسن ها 

            را به اختصار شرح بدهد.                       راههای مختلف ایجاد مصونیت -       

 را به اختصار شرح دهد. اجزای تشکیل دهنده ونحوه عملکرد انواع مختلف واكسنها    -       

  را توضیح بدهد. خطرات احتمالي تجویز واكسن و راههای مقابله با آن -

بیست و 

 دوم

 

 قسمت اول -1.2.3.4افزایش حساسیت تیپ 

 

 را بتواند توضیح دهد مقدمه تقسیم بندی انواع حساسیت شدید  -

, IgE كننده تولید   روند كل شکل گیری حساسیت شدید تیپ اول, عوامل تعیین   -

 را توضیح دهد تشخیص آلرژی

 درمان های آلرژی را توضیح بدهد-

 

بیست و 

 سوم

 

 قسمت دوم -1.2.3.4ش حساسیت تیپ افزای

 منابع آنتي ژنتیک در حساسیت شدید تیپ دو و سه, مکانیسم های آسیب بافتي توسط   -    

 .را توضیح بدهد. آنتي بادی

 را به اختصار شرح دهد. انواع بیماریهای تیپ سوم حساسیت شدید,و خصوصیات بیماریها -

ی تیپ چهارم حساسیت شدید ,انواع تعریف ,روند شکل گیری واكنش, طبقه بند  -

 را به اختصار شرح دهدتیپ چهارم حساسیت شدیدو خصوصیات بیماریها  بیماریهای 

بیست و 

 چهارم

 

 

نولوژی در تشخیصهای پزشکي و آزمایشات وكاربرد ایم

 نولوژیکوایم

 را شرح دهد آنتي بادی -عوامل موثر در واكنش آنتي ژن   -

 را شرح دهد. و غیرقابل روئیتواكنشهای قابل روئیت    -

 را شرح دهد. واكنش های آگلوتیناسیون، پرسیپیتاسیون، فلوكوالسیون   -

 را شرح دهد.واكنش های رادیو ایمنواسي، ایمنوفلورسانس، الیزا    -

بیست و 

 پنجم

 موفق باشید.                                                                ارزیابي پیشرفت تحصیلي دانشجو                       امتحان پایان ترم) ارزشیابي تراكمي( 

 


