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مقدمه
ایمونولوژی یا مصونیت شناسی شاخه ای ازعلوم پزشکی است که دامنه وسیعی از تحقیقات علوم پایه و کاربرد های بالینی در ارتباط با آنتی
ژنها  ،آنتی بادیها و فعالیت های دفاعی میزبان با دخالت سلولی و هومورال را مورد بررسی قرار میدهد  .از طرف دیگر آشنایی با این علم به
درک بهتری از اصول و نحوه تفسیر ازمایشات ایمونولوژیک و سرولوژیک کمک کرده و ضمن توصیف اصول ژنتیکی تشخیص اختالالت ارثی از
غیرارثی و سیستم توارث  ،به شناخت نارسایی های مادرزادی سیستم ایمنی جهت مقابله با عفونت ها نیز کمک می کند .

هدف کلی
اشنایی دانشجوی پرستاری با مفهوم ایمنی،واکنش های ایمنی بدن،سلول ها و ارگانهای مووثر در ایمنوی،نقص هوای ایمنی،چگوونگی سوازگاری
نسجی و خونی  ،مکانیسم ها و واکنش های مختلف سلولی و هومورال ،نقش سیستم ایمنی در پیشگیری از بیماری ها و نشانه شناسی بوالینی و
آزمایشگاهی مربوط به سیستم ا یمنی،شناخت اصول و مهارت های الزم در اجرای تدابیر و روش های پیشگیری و اصول بیماریابی بیماری هوای
ژنتیکی در جامعه،کاربرد علمی و عملی یافته های بالینی و آزمایشگاهی در زمینه اختالالت ژنتیکی.

اهداف رفتاری
در پایان ترم دانشجو می بایستی


توانایی توصیف چگونگی فعال شدن سیستم ایمنی سلولی و هومورال را داشته باشد.



ارگانهای لنفاوی و انواع سلولهای ایمنی و مکانیسم های تنظیمی آنها را توضیح دهد.



تفاوت ایمنی ذاتی با ایمنی اکتسابی را تشریح کند.



کالس های مختلف آنتی بادی و خصوصیات آنها را توصیف کند.



اصول سازگاری نسجی و خونی  ،سلول های عرضه کننده آنتی ژن و پردازش آنتی ژنی را توضیح دهد.



در مورد واکسن ها و چگونگی عملکرد آنها در بدن انسان توضیح دهد.



توانایی تفسیر برخی از آزمایشات سرولوژیکی را کسب کرده باشد.
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