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 (Course Plan)ایمنی شناسی طرح درس                                                                                       

                                                                                       
 پزشکی 4:  دانشجویان ترمگروه فراگير                                                                                          (Immunology)پزشکی ایمنی شناسی عنوان درس :                  

  8-10 دوشنبهروز و ساعت کالس:                                                                                                                        97-98 یليتحص سال ومدنيمسال :                  

 جعفر حاجوی:  مدرسنام                                                                                                                                تئوریواحد 1.8 تعداد واحد :                  

  از: يش نيپ                 

                                   

 شرح درس:

موثر در مقاومت بدن و  مي شود. همچنين  به مکانيسم هاي بدن با عوامل عفوني را شرح  داده اين درس روش هاي كنترل بيماري در انسان و راههاي مختلف مقابله در 

و تومورها را مورد بررسي  ايجاد شده توسط عوامل مختلف و مکانيسم هاي دفاعي در برابر آنهامي پردازد. شناخت بيماريهاي قابل  بيماري به بدن ملراههاي ورود عوا

 قرار مي دهد. درادامه بحث به مکانيسم هاي درگير در ايمني بين نوزاد و مادر مي پردازد.

هــدف کلــي:

 و ارتباط بالیني بیماریهای مختلف شناسي و موارد استفاده آنها در پيشگيري، تشخيص و درمان بيماريهاآشنايي با مفاهيم پايه ايمني 

 :درس اهــداف ویژه

 آشنايي با تاريخچه پيدايش علم ايمني شناسي-

 بازوهاي مختلف پاسخ ايمني, -

 سلولها و بافتهاي سيستم ايمني -

 و انواع آنتي ژن آنتي ژن-

 و ويژگي ها و ساختمان  ن هانوگلوبيوانواع ايم-

 (MHC)نحوه پردازش و ارائه آنتي ژن به سلولهاي ايمني -

 و عملکرد آن  Tتکامل لنفوسيتهاي  -

 نوگلبولينهاوو ژنتيک ايم Bمراحل تکوين لنفوسيت  -

  Bو  Tهمکاري لنفوسيتهاي  -

 سيستم كمپلمان, -  

 پديده تحمل )تولرانس( -

  

روش تدریس:

پرسش و پاسخ برگزار و ,نمایش اسالید و پاور پوینت صورت سخنرانیمباحث این درس به  ،ابی به اهداف آموزشی تعيين شدهبه منظور دستي

 ميشود.

 : پیش سازمان دهندهالگوی تدریس
وظایف و تکالیف دانشجو:

 از فراگيران انتظار ميرود:

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

در حفظ نظم کالس سهيم باشند.

 .در بحثهای کالس بطور فعال شرکت نمایند

 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(چنانچه غيبتها غير موجه باشد ،نمره صفر برای آن منظور خواهد شد-ب  
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   روش ارزشیابی دانشجو:

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

 درصد                         ز روزانهيا کوئیآزمون ميان ترم          

 درصد                                                   آزمون پایان ترم                

 درصد                                               حضور مرتب و فعال                    

        درصد                                                                                                      کل جمع         

                                                      

 مطالعه: اصلی منابع

 شناسي سلولي و مولکولي ابوالعباس ترجمه عصاره زادگان و همکارانايمني  -1

 ايمني شناسي سلولي و مولکولي ابوالعباس ترجمه دكتر ماهرو مير احمديان و همکاران -2

 ايمني شناسي كوباي -3

 ايمني شناسي پاول -4

 ژي باليني، دكتر پرويز پاكزاداصول و تفسير آزمايشهاي سرولو  -4

 1389اسي براي پرستاران، حاجوي جعفر، نشر حکيم ايمني شن - -5

 

 :منابع فرعی مطالعه

 نولوژي ، دكتر محمد وجگانيوايم -1

 نولوژي  الي بنجامين و همکاران ترجمه دكتر نويد علي ياري زنوزوچکيده ايم -2

 

 ب ارائه دروس بر اساس جلسات و اهداف مربوطهيترت
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

ارزشيابي آغازين،برقراري ارتباط، و تعيين اهداف -ولقسمت ا اول  

 درس

مقدمات ايمني شناسي،تاريخچه،كاربرد ايمني -قسمت دوم

 شناسي در پزشکي، 

 جايابي و تعيين انتظارات اطمينان از پيش نيازها،  -

 را بتواند شرح بدهد.ايمني شناسي  پايه و اساس -

  تاريخچه ايمونولوژي را فرا بگيرد -

  دوم

 ارزشيابي تشخيصي

 تعاريف انواع ايمني و سطوح دفاعي بدن -قسمت اول

 و دسته بندي آنها بافت لنفاوي موثر در ايمني -قسمت دوم

 انواع ايمني را از نظر ذاتي و اكتسابي بودن توضيح بدهد.  -        

 سطوح دفاعي بدن را براحتي شناسايي كند.  -   

آن را , بافت شناسي را دانسته و آناتومي  انواع اعضاي لنفاوي اوليه و ثانويه  تعريف -   

 مختصري شرح بدهد.

 را توضيح دهد يوافعاليت و آناتومي اجرا اوليه لنف -  

. ساختمان و تکامل سلول هاي ايمني -قسمت اول  سوم

 بدن.

خصوصيات و انواع آنتي ژن؛ ساختمان و -قسمت دوم 

 عملکرد آنتي ژن

 انواع سلولهاي رده ميلوئيدي و لنفاوي را نام ببرد.   -         

 هدرا شرح د تکوين سلولهاي رده ميلوئيدي و لنفاوي ,ويزگيهاي شاخص هر سلول  -             

 را نام ببرد.. نژانواع آنتي  -             

 وپ را به درستي تعريف نمايداصطالحات آنتي ژن ، ايمونوژن ، هاپتن ، كارير اپي ت -              

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

 توانايي دسته بندي ايمني ذاتي را داشته باشد -     پاسخ هاي ايمني ذاتي چهارم

 به تفکيک توضيح دهد CRPپروتئين هاي فاز حاد را بشناسد و در مورد كلتين ها و  -        
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 تاريخچه كشف آنتي بادي هار ا شرح بدهد.    -        وصيات آنتي بادي، تركيب شيميايي آن و انواع آن.خص  پنجم

ساختمان يک واحد آنتي بادي و قسمتهاي مختلف زنجيره هاي سنگين و سبک را   -             

 ترسيم نمايد

 ح دهد.وضياساس تقسيم بندي آنتي باديها به كالسها و زير كالسها را ت -       

  ششم

  ژنتيک آنتي بادي ها -                  

 كاربرد آنتي بادي در دفاع بدن -                 

 

 ژن هاي دخالت كننده در تکامل آنتي بادي ها را بشناسد -         

 ترتيب توليد آنتي بادي هاي مختلف را فرا بگيرد. -

 ضيح دهد.و نقش دفاعي آن را تو عملکرد آنتي بادي  - 

 مکانيسم هاي عملکردي را شرح بدهد. -

سيستم كمپلمان؛انواع پروتئين ها، مکانيزم عمل -بخش اول  تمفه

 مسر كالسيک

                   

 را بداند.اجزاي سازنده آن و كمپلمانمعرفي كلي سيستم  -            

 را شرح بدهد. مسير كالسيک و مسير التروناتيو -            

 ل كننده هاي مسير كالسيک را توضيح بدهد.فعا -

سيستم كمپلمان ، مکانيزم عمل مسير آاترناتيو و  -بخش دوم مهشت

 مکانيسم هاي دفاعي كمپلمان

 

 را شرح بدهد. سيستم كمپلمانمسير كالسيک فعاليتهاي بيولوژيک   -

 فعال كننده هاي مسير الترناتيو را توضيح بدهد. -

 را بتواند توضيح بدهد. نلماكمپ بيماريهاي مرتبط با سيستم -

 مشخصات كلي سيتوكاينها را نام ببرد   -              و انواع آن ين هاايتوكاس    منه

 را نام ببرد. انواع سايتوكاينهاي را كه در ايمني ذاتي و اكتسابي  -             

 كموكاينها را بشناسد و فعاليت آنها را توضيح دهد  -

و نق انها د رعرضه انتي  HLAو MHCيستمس-بخش اول دهم

 ژن

 

      

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

 را شرح دهد. تاريخچه , تعاريف, انواع مختلف پيوند -               

 را شرح دهد. چگونگي شناسايي آنتي ژنهاي مسئول دفع پيوند -              

  HLAو MHCسيستم-بخش دوم همازدی

 

 مسيرهاي عرضه انتي ژن از هر دو مسير كالس يک و دو را شرح دهد-               

 بيمارهاي و نقايص مسير عرضه انتي ژن را اشنا شود-               

 پاسخهاي سيستم ايمني همورال             دوازدهم

                

 .و بازوهاي مختلف آنرا تعر يف كنند ورالهمايمني   -                

 ايجاد پاسخ همورال در مقابل آنتي ژنهاي مستقل از تيموس توضيح دهد  -               

 ايمني مخاطي را بتواند شرح دهد.  -               

 ارزشيابي تکويني سیزدهم

 پاسخهاي سيستم ايمني سلولي-بخش اول

 را توضيح دهد. Tواع سلولهاي واكنشهاي ان  -               

 .ايمني سلولي و بازوهاي مختلف آنرا تعر يف كنند  -               

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

 پاسخهاي سيستم ايمني سلولي-بخش دوم چهاردهم

 

 توضيح دهد. به ماكروفاژ را Tكمک سلول هاي   -              

       مکانيسم هاي كشندگي فعال شدن ماكروفاژ را توضيح دهد.  -               

  (تحمل) تولرانس(، خودايمني )اتوايمني-بخش اول پانزدهم

 

 

               

 را شرح دهد. Tمکانيزمهاي ايجاد تحمل در سطح سلولهاي   -       

 را شرح بدهد. Bسطح سلولهاي  مکانيسم هاي ايجاد تحمل در  -         

 عوامل موثر در ايجاد تحمل مركزي و محيطي را شرح دهد -       

 را شرح دهد. مکانيسم هاي بروز بيماريهاي خود ايمنيوعلل شکست تحمل    -        (تحمل) تولرانس(، خودايمني )اتوايمني-بخش دوم شانزدهم

 دهد.عوامل ژنتيکي خود ايمني را شرح     -      

  

 امتحان پايان ترم) ارزشيابي تراكمي(

 ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو                                          موفق باشيد

 


