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 مقدمٍ

  پیشاهَى هب اًَاع هیکشٍة ّبی ثیوبسی صا ٍخَد داسد )ثبکتشی ّب، هبسذ ّب، ٍیشٍع ّب ٍ آؿبصیبى(دس. 

  ُهب اؿل اٍهبت هبًغ اص كؼبلیت ػَاهل ثیوبسی صا ٍ ثشٍص ثیوبسی هی ؿَدایوٌی دػتگب. 

  ِگلتِ هی ؿَد. ایوٌیدكبع دس ثشاثش ػَاهل ثیگبًِ ث 

  ُایوٌی، دػتگبّی اػت کِ اخضای تـکیل دٌّذُ آى دس ػشاػش ثذى پشاکٌذُ اًذ ٍ ثطَس هذاٍم ٍ ّوبٌّگ ثب ّن دػتگب

 .ثی خطز هی وٌٌذٍ یب  ثیي ثزدُ اسکشدُ ٍ آًْب سا  ٌبعبییؽهَلکَل ّب ٍ ػلَل ّبی ثیگبًِ سا 

 َای دفاعمکاویسم 

  ٍؽ صیش اص خَد دكبع هی کٌذ:هب ثِ دٍ سثذى 

 غیزاختصبصیدفبع  -1

 اختصبصیدفبع  -2

 غیر اختصاصیدفاع 

  ؿیش اختلبكی ًخؼتیي خط دكبػی دس هوبثل ّدَم هیکشٍة ّب ثِ ثذى اػت.دكبع 

  هکبًیؼن دس ثشاثش اؿلت هیکشٍة ّب یکؼبى ػول هی کٌذ ٍ ًوی تَاًذ هیکشٍة ّبی هختلق سا اص یکذیگش ؿٌبػبیی ایي

 کٌذ.

  ؿیش اختلبكی خَد ؿبهل دٍ خط دكبػی اػت؛دكبع 

 ٍ الیِ ّبی هخبطیپَعت  -1

 التْبثی، پبعخ دهبیی، گلجَل ّبی عفیذ ٍ پزٍتئیي ّبپبعخ  -2

 دفاع غیر اختصاصی خط اول

  ِد.هبًغ اص ٍسٍد ثؼیبسی اص هیکشٍة ّب ثِ ثذى هی ؿَ ّبی ؽبخی پَعتالی 

  ح پَػت سا اػیذی کشدُ ٍ اص سؿذ ثؼیبسی اص هیکشٍة ّب خلَگیشی هی کٌذ.طػ ٍ عزق پَعتچزثی 

  هَخَد دس ػشم دیَاسُ ثبکتشی ّب سا تخشیت کشدُ ٍ ثبکتشی ّب سا اص ثیي هی ثشد. لیشٍسینآًشین 

 پَؿیذُ ؿذُ اًذ. الیِ هخبطیداخلی لَلِ گَاسؽ، هدبسی تٌلؼی ٍ هدبسی ادساسی الیِ ؿبخی ًذاسًذ اهب اص ح طػ 
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  لَ آًْب ًًیض ثِ دام اًذاختِ ٍ هبًغ اص  ، هیکشٍة ّبآًشین لیشٍسینهتشؿحِ اص الیِ هخبطی ػالٍُ ثش داؿتي  هخبطیهبیع

 ؾ ّبی ػوین تش هی ؿَد.خثِ ث

  هیکشٍة ّب سا ثِ ػوت ثبال یؼٌی حلن ساًذُ یب  هبیع هخبطیثِ کوک  ػلَل ّبی ایي هدشا یهضن ّبی تٌلؼی سهدبدس

 ي هی سٍد.اص ثی ُ هعذُزؽییب ایٌکِ ثلؼیذُ ؿذُ ٍ دس اثش اص ثذى خبسج هی کٌذ، ٍ 

  هیکشٍة ّب سا اص ثیي هی ثشد هَجَد در اؽه ٍ ثشاقلیشٍسین. 

  ِی ؿَد.هَخت دكغ هیکشٍة ّب اص ساُ ثیٌی ٍ دّبى ه ٍ عزفِعطغ 

  اص ثذى خبسج هی ؿًَذ. دفع ادرار ٍ هذفَعّب اص طشین هیکشٍة 

 دفاع غیر اختصاصی دومخط 

  آًگبُ ثب دٍهیي خط دكبع ؿیش اختلبكی سٍثشٍ هی ؿًَذ.هیکشٍة ّب ة ّش ًحَی اص خط اٍل دكبػی ػجَس کٌٌذاگش ، 

  هکبًیؼن داسد؛ چْبرخط دٍهیي 

 التْبثیپبعخ  -1

 دهبییپبعخ  -2

 ّبی عفیذگلجَل  -3

 ّبٍتئیي پز -4

 التْبثیپبعخ ( 1)

  ثبػث ًَع آػیت ثبكتی دیگش ثشٍص هی کٌذیک پبػخ هَضؼی اػت کِ ثِ دًجبل خشاؽ یب ثشیذگی یب ّش التْبثی پبػخ ٍ ،

 هی ؿَد. تغزیع ثْجَدیٍ  عزوَة عفًَت

  اكضایؾ ٍ  گـبدی سگ ّبتَلیذ هی کٌٌذ کِ هَخت  ّیغتبهیيهبدُ ای ثٌبم  ػلَل ّبی آػیت دیذُپبػخ التْبثی دس

 دس هحل آػیت دیذُ هی ؿَد. حدن خَى

  گلجَل ّبی خَى سا دس هحل آػیت دیذُ تَلیذ هی ؿَد کِ ثشخی اص آًْب  تزویجبت ؽیویبیی دیگزیاص ّیؼتبهیي ؿیش

 .هتَخِ خَد هی کٌٌذ

  ثِ هحل ػلًَت هی سًٍذ. دیبپذسّب طی ػول  ّبی ػلیذ ثِ ٍیظُ ًَتشٍكیلگلجَل 

 اًتـبس ػَاهل ثیوبسی صا ٍ ٍ ثب ػشکَة آًْب اص  کشدُحولِ ثِ ػَاهل ثیوبسی صا  ثبفتی ّبیهبوزٍفبصّب ثِ ّوشاُ  ًَتزٍفیل

 خلَگیشی هی کٌٌذ.ثبكت ّب  ػبیشآػیت 

  اخضای ػلَلی ٍ  ػلَل ّبی هشدُسا اص  )ثیگبًِ خَاسی( هیکشٍة ّبی هْبخن، ثذى فبگَعیتَسػالٍُ ثش  ّبهبوزٍفبص

 پبکؼبصی هی کٌذ. كشػَدُ
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  هی ثبؿذ. گزم ؽذى هحل آعیت دیذٍُ  تَرم، لزهشیالتْبة ؿبهل ػالئن 

  علَل ّب ٍ ، گلجَل ّبی عفیذثِ ٍخَد هی آیذ کِ ؿبهل  چزنثشخی آػیت ّبی ثبكتی ٍ ػلًَت ّب هبیؼی ثِ ًبم دس

 اػت. هیىزٍة ّبی وؾتِ ؽذُ

 پبعخ دهبیی( 2)

  ػت کِ دس آى دهبی ثذى ثیـتش ثِ دلیل ػَاهلی هبًٌذ ػَاهل ثیوبسی صا یب هبًٌذ آًْب اكضایؾ هی یبثذ.حبلتی اتت 

  ًـبًِ هجبسصُ ثذى دس ثشاثش ػَاهل ثیوبسی صا اػت.تت 

  اص ػَاهل ثیوبسی صا دس گشهبی حبكل اص تت ًوی تَاًٌذ ثِ خَثی سؿذ کٌٌذ.ثؼیبسی 

 ( گلجَل ّبی عفیذ3)

  بگَػیت ًبهیذُ هی ؿًَذ.دس ثشاثش هیکشٍة ّب، گلجَل ّبی ػلیذ ّؼتٌذ کِ كتشیي ثخؾ دكبع ؿیش اختلبكی ثذى هْن 

  ّب ٍ هبکشٍكبط ّب دس گشٍُ كبگَػیت ّب هشاس داسًذ.ًَتشٍكیل 

  كشآیٌذ كبگَػیتَص )رسُ خَاسی( هیکشٍة ّب سا ثلؼیذُ ٍ هتالؿی هی کٌٌذ.ّب اص طشین كبگَػیت 

  كشآیٌذی اػت کِ دس آى رسات خبسخی ٍ هیکشٍة ّب تَػط ؿـبی ػلَل احبطِ ٍ ثِ كَست یک ٍصیکَل ٍاسد كبگَػیتَص

 ّبی لیضٍصٍهی ّضن هی ؿًَذ. ػلَل هی ؿًَذ، ػپغ دس آًدب ثِ کوک آًضین

 پزٍتئیي ّب( 4)

  ًبم ًبهیذُ هی ؿًَذ پزٍتئیي ّبی هىولاص پشٍتئیي ّب دس دكبع ؿیش اختلبكی ؿشکت داسًذ کِ ثشخی اص آًْب اًَاػی .

 هی کٌٌذ. تىویلگبُ ایوٌی سا هکول ثِ ایي خبطش اػت کِ کبس ثؼضی اص اخضای دػت

  ػبختِ هی ؿًَذ. هبوزٍفبص ّب ٍ علَل ّبی پَؽؾی رٍدُ ٍ وجذ ٍ تَػط در خَى ّغتٌذّبی هکول پشٍتئیي 

  ایدبد هی  عبختبرّبیی حلمِ هبًٌذّبی هکول دس ثشخَسد ثب هیکشٍة ّب كؼبل هی ؿًَذ ٍ ثب کوک یکذیگش پشٍتئیي

 جًـت هَاد دسٍى ػلَل ّب ثِ خبسکشٍة ّب ایدبد هی کٌذ کِ دس ًتیدِ ثبػث هیدس ؿـبی  هٌبفذیکٌٌذ، ایي ػبختبسّب 

 اص ػلَل ٍ ػشاًدبم هشگ ػلَل هْبخن هی ؿًَذ.

  تَلیذ هی ؿَد. ػلَل ّبی آلَدُ ثِ ٍیشٍعاػت کِ تَػط  ایٌتزفزٍىدیگش پشٍتئیي 

  هَخت هوبٍهت ػلَل ّبی ػبلن دس  وٌذ ّب در علَل ّبی دیگز جلَگیزی هیاس تىثیز ٍیزٍط تَلیذی ایٌتشكشٍى ٍ

 .خَد اس ثیي هی رًٍذّبی آلَدُ ثِ ٍیشٍع کِ ایٌتشكشٍى تَلیذ هی کٌٌذ ػلَل  ثشاثش ٍیشٍع هی ؿَد.

  بُ هذت دس ثشاثش ثؼیبسی اص ٍیشٍع ّبی دیگش کِ دس پبػخ ثِ یک ًَع ٍیشٍع تَلیذ هی ؿَد ػجت هوبٍهت کَتایٌتشكشًٍی

 ًیض هی ؿَد.
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 اختصاصیدفاع 

 ّبیی کِ اص تبثیش دكبع ؿیش اختلبكی دس اهبى هبًذُ اًذ، ػشاًدبم ثب دكبع اختلبكی سٍثشٍ هی ؿًَذ.یکشٍة ه 

  دخبلت داسًذ. لٌفَعیت ّبدكبع اختلبكی گشٍّی اص گلجَل ّبی ػلیذ ثِ ًبم دس 

 ػول هی کٌٌذ، یؼٌی ایٌکِ یک ًَع هیکشٍة خبف سا اص ػبیش هیکشٍة ّب ؿٌبػبیی ٍ ثب آى  اختصبصیّب ثطَس ٌلَػیت ل

 هجبسصُ هی کٌٌذ.

  هٌـبء هی گیشًذ. هغش لزهش اعتخَاىدس  علَل ّبی ثٌیبدیاص ػلَل ّبیی ثِ ًبم ّب لٌلَػیت 

 هی کٌٌذ. ّب دس اثتذا ًبثبلؾ ّؼتٌذ ٍ ثؼذ اص تکبهل یبكتي تَاًبیی ؿٌبػبیی ٍ هوبثلِ ثب ػَاهل ثیوبسی صا سا پیذاٌلَػیت ل 

  لٌفَعیت ّبی ٍ ػلَل ّبی تخلق یبكتِ ای ثِ ًبم  دس هـض هشهض اػتخَاى تکبهل هی یبثٌذاص لٌلَػیت ّب تؼذادیB  سا

 ثَخَد هی آٍسًذ.

  هٌتول  تیوَطس پـت خٌبؽ ػیٌِ )خلَی ًبی( ثِ ًبم دیگشی اص لٌلَػیت ّبی ًبثبلؾ اص طشین خَى ثِ ؿذُ ای دتؼذاد

 هی آٍسًذ.سا ثَخَد  Tلٌفَعیت ّبی َل ّبی تخلق یبكتِ ای ثِ ًبم ؿذُ ٍ دس آًدب ثبلؾ هی ؿًَذ ٍ ػل

 لٌفَعیت ّبتىبهل 

  ّب خَدی سا اص هَلکَل ّب ٍ ػلَل ّبی ؿیش خَدی کؼت هی کٌٌذ. ؿٌبػبیی هَلکَل ّب ٍ ػلَلتَاًبیی 

  ػیي حبل آهبدگی الصم سا ثشای ؿٌبػبیی ٍ هوبثلِ ثب ًَع خبكی اص هیکشٍة ّبی ثیوبسی صا ٍ ػبیش ػَاهل دس

 ثیگبًِ ثذػت هی آٍسًذ.

  لَسُ ّب، طحبل، گزُ ّبی لٌفیگشدؽ هی کٌٌذ ٍ ػذُ ای دیگش ثِ  ثیي خَى ٍ لٌفّبی ثبلؾ  اص لٌلَػیتتؼذادی  ٍ

ثیگبًِ هَخَد ًیض ثِ ًبثَدی ػَاهل  هبوزٍفبصّبی ّب ایي اًذامدس ؼتوش هی ؿًَذ.هٌتول ؿذُ ٍ دس ایي اًذام ه آپبًذیظ

 کوک هی کٌٌذ.

  ًبم داسد. آًتی صىهبدُ ای کِ ػجت ثشٍص پبػخ ایوٌی ؿَد ّش 

  ّؼتٌذ کِ دس ػطح ػَاهل ثیگبًِ هشاس داسًذ. پلی عبوبریذییب  پزٍتئیٌیآًتی طًْب، هَلکَل ّبی اؿلت 

 ًَیض اًَاػی اص آًتی طًْب ّؼتٌذ. داًِ ّبی گزدٍُ  عن ثبوتزی ّب، عطح علَل ّبی عزطبًیّبی کَل له 

  ٍخَد داسد. گیزًذُ ّبی آًتی صًیپشٍتئیي ّبیی ثِ ًبم ، ػطح ّش لٌلَػیتدس 

  ُّبی آًتی طًی ؿکل خبكی داسًذ ٍ ثِ آًتی طى ّبی خبف کِ اص ًظش ؿکل هکول آًْب ّؼتٌذ هتلل هی ؿًَذ.گیشًذ 

  ِدلیل ایٌکِ ّش لٌلَػیت ًَع خبكی اص گیشًذُ ّبی آًتی طًی سا داسد، آًتی طى خبكی سا ؿٌبػبیی ٍ ثب آى هجبسصُ هی ث

 (دفبع اختصبصیکٌذ )

  اختلبكی ؿبهل؛دكبع 

 ایوٌی علَلی -2َّهَرال ایوٌی  -1
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 (ایوٌی َّهَرال1)

  لٌفَعیت ّبی ایوٌی َّهَسال دسB  تَلیذ هی کٌٌذ. پبدتيًوؾ اكلی سا داسًذ ٍ دس ایي ًَع ایوٌی 

  کِ لٌلَػیت ٌّگبهیB  ثشای ًخؼتیي ثبس ثب آًتی طى هکول گیشًذُ خَد هتلل هی ؿَد، سؿذ هی کٌذ، توؼین هی ؿَد

 ثِ ٍخَد هی آٍسًذ. خبطزُ Bعلَل ٍ  پالعوَعیتٍ پغ اص تـییشاتی تؼذادی ػلَل ثِ ًبم 

  تَلیذ ٍ تشؿح هی کٌٌذ. پبدتيّب پشٍتئیي ّبیی ثِ ًبم پالػوَػیت 

  ٌی َّهَرالایوثِ ّویي دلیل دكبع اختلبكی سا کِ ثِ کوک پبدتي كَست هی گیشد  دس خَى هحلَل اػت ٍپبدتي 

 )َّهَسال یؼٌی هبیؼبت ثذى( هی گَیٌذ.

  خبكی کِ هکول آى ّب ًیض هبًٌذ گیشًذُ ّبی آًتی طى اختلبكی ػول هی کٌٌذ؛ یؼٌی ّش ًَع پبدتي ثِ آًتی طى پبدتي

پبدتي ثِ آًتی طى هَخت هی ؿَد اتلبل  ، ٍ ثِ سٍؽ ّبی هختلق آًتی طى سا ؿیش كؼبل هی کٌٌذ.اػت هتلل هی ؿَد

 سا كبگَػیت کٌٌذ.هبکشٍكبط ّب ساحت تش آًتی طى 

  كَست ثشخَسد هدذد ثب ّوبى آًتی طى )پبػخ ایوٌی ثبًَیِ( ثب ػشػت  ثَدُ ٍ دس دس حبلت آهبدُ ثبؽّبی خبطشُ ػلَل

پبدتي ثشخَسد ایي پالػوَػیت ٍ تؼذاد کوی ػلَل خبطشُ تَلیذ هی کٌٌذ. دس توؼین هی ؿًَذ ٍ تؼذاد ثیـتشی 

ؽذت دس ثشاثش آًتی طى تَلیذ هی ؿَد، ّوچٌیي آًتی طى ػشیغ تش اص ثشخَسد ًخؼت ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ ثب  ثیؾتزی

 جبسصُ هی ؿَد.ثب آى ه ثیؾتزی

 ( ایوٌی علَلی2)

  لٌفَعیت ّبی ایوٌی ػلَلی دسT .كؼبلیت داسًذ 

  ّبی لٌلَػیتT  پغ اص اتلبل ثِ آًتی طى خبف خَد، تکثیش پیذا هی کٌٌذ ٍ اًَاػی اص ػلَل ّبیT  اص خولِ تؼذادی

 تَلیذ هی کٌٌذ. خبطزُ Tعلَل ٍ  وؾٌذُ Tعلَل 

  ػلَلT  ُایي حولِ دس  حولِ هی کٌٌذ. عزطبًیٍ ػلَل ّبی  ٍیزٍط آلَدُ ثِثِ ػلَل ّبی  ثطَر هغتمینکـٌذ

 د ٍ ثبػث هشگ آًْب هی ؿًَذ.هٌبكزی دس ایي ػلَل ّب ایدب پزفَریيثب تَلیذ پشٍتئیي خبكی ثٌبم  Tلٌلَػیت ّبی 

  ِدلیل حولِ هؼتوین ػلَل ّبی ثT .ثِ ػلَل ّبی ثیوبسی صا، ایي ًَع ایوٌی ثِ ایوٌی ػلَلی ؿْشت داسد 
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 ي ياکسه َای ياگیر داربیماری 

  هٌتـش هی ؿًَذ.ق )َّا، آة، ؿزا، حـشات، توبع( ّبی ثیوبسی صا اص ساُ ّبی هختلهیکشٍة 

  هی کٌذ ثیوبسی ٍاگیشداس ًبم داسدای کِ اص ؿخلی ثِ ؿخق دیگش ػشایت ثیوبسی. 

  جت ثِ اثتالی هدذد ثِ ایي ثیوبسی ایوي هی کِ ثِ یک ثیوبسی ٍاگیشداس هجتال هی ؿَد هؼوَالً پغ اص ثْجَد ًؼكشدی

 اػت کِ دس ثیوبسی اٍل تَلیذ ؿذُ اًذ. ػلَل خبطشُدلیل ایي ًَع ایوٌی ٍخَد تؼذادی  .ؿَد

  ثًبم داسد. ًبم ایوٌی كؼبل  ایوٌی فعبلای کِ پغ اص اثتال ثِ ثیوبسی ٍاگیش ٍ ثْجَدی پغ اص آى ثَخَد هی آیذ، ایوٌی ِ

 دػتگبُ ایوٌی خَد كشد ًوؾ كؼبلی دس هجبسصُ ثب ػبهل ثیوبسی صا داسد. ایي خْت اػت کِ دس طی آى

 هی ؿَد. ایوٌی فعبلاػت کِ ثبػث ایدبد  ػن خٌثی ؿذُ هیکشٍةٍ یب  کـتِ ؿذُیب  هیکشٍة ضؼیق ؿذُ ٍاوغي 

 ایمىی ي پیًود اعضادستگاٌ 

  کِ دس كشدی پیًَذ ػضَ كَست هی گیشد، هوکي اػت دػتگبُ ایوٌی كشد گیشًذُ ػلَل ّبی ػضَ پیًَذ ؿذُ سا ٌّگبهی

 دُ ٍ ثِ آى حولِ کٌذ.ثِ ػٌَاى یک ػبهل ثیگبًِ ؿٌبػبیی کش

  ُایوٌی هب هی تَاًذ حتی ػلَل ّبی ثذى هب سا اص ػلَل ّبی ثذى ػبیش اكشاد تـخیق دّذ.دػتگب 

  خلَگیشی اص سد ػضَ پیًَذی هی ثبیؼت؛ثشای 

ػلَل  یجبّت ثیـتشی ثِ پشٍتئیي ّبی ػطحكشدی ػضَ دسیبكت ؿَد کِ پشٍتئیي ّبی ػطحی ػلَل ّبی ٍی ؿاص  -1

 داؿتِ ثبؿذ. كشد گیشًذُ یّب

 دادُ ؿَد کِ كؼبلیت دػتگبُ ایوٌی سا تب حذی کبّؾ دّذ.كشد گیشًذُ ػضَ داسٍّبیی ثِ  -2

 ایمىی ي سلًل َای سرطاویدستگاٌ 

  ٍخَد داسد، ثٌبثشایي دػتگبُ ایوٌی ثِ  آًتی صى ّبی عزطبًیهَلکَل ّبی خبكی ثِ ًبم ػطح ػلَل ّبی ػشطبًی دس

َل اػت کِ آًتی طى ّبی ػشطبًی ثش سٍی ػلثیي هی ثشد. ٍاضح ی حولِ کشدُ ٍ ثطَس هؼوَل آًْب سا اص ػلَل ّبی ػشطبً

 .ًذاسًذّبی ػبدی ٍخَد 

  هجبسصُ ثب ػلَل ّبی ػشطبًی لٌلَػیت ّبی دسT ُعلَل ّبی ، ثَیظT ُّب ًوؾ اكلی سا ثش ػْذُ  هبوزٍفبصٍ  وؾٌذ

 داسًذ، ٍ پبدتي ّب اص اّویت کوتشی ثشخَسداًذ.
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 ایمىید خً

  تلوی هی کٌذ ٍ ّویي اهش هَخت ثشٍص ثیوبسی ای ًِ خَدی سا ثیگب ٍ ػلَلْبی اص اكشاد دػتگبُ ایوٌی هَلکَل ّبثشخی دس

 هی ؿَد. خَدایوٌیثٌبم 

  پبعخ ایوٌیخَدایوٌی دػتگبُ ایوٌی هَلکَل ّب ٍ یب ػلَل ّبی خَدی سا ًیض هَسد حولِ هشاس دادُ ٍ دس ثشاثش آًْب دس 

 ایدبد هی کٌذ.

  ایوٌی هوکي اػت دس اثش تَلیذ ًبثدب ٍ ًبهتٌبػت پبدتي ّبیی ثبؿذ کِ ػلیِ هَلکَل ّبی ػطحی ٍ ػلَل ّبی ثذى خَد

 ثِ ٍخَد هی آیٌذ.

  هبلتیپل اعىلزٍسیظ ثیوبسی دس(MS)  ،سا هَسد  َل ّبی عصجی هغش ٍ ًخبعپَؽؼ اطزاف علدػتگبُ ایوٌی

ایي ثیوبسی كؼبلیت ػلَل ّبی ػلجی اختالل پیذا کشدُ ٍ ثش اػبع تْبخن هشاس دادُ ٍ ثِ تذسیح آًْب سا اص ثیي هی ثشد. دس 

عذم ٍ  اختالل در ثیٌبیی، اختالل در تىلن، خغتگی سٍدرط، ضعفهحل ٍ ؿذت تخشیت ػالئن هختللی هبًٌذ 

 هوکي اػت دس ثیوبس هـبّذُ ؿَد. ّوبٌّگی حزوبت ثذى

  ثشخی ثیوبساى هوکي اػت پغ اص یک ثبس حولِ دسMS  پَؿؾ ػلَل ّبی ػلجی تشهین ؿذُ ٍ ػالئن ثیوبسی اص ثیي

 ًٍذ.ثش

 آلرژی

  ًَع دیگشی اص اختالل دس دػتگبُ ایوٌی اػت. یب حغبعیتآلزصی 

  ًبم داسد. آلزصیثیؾ اص حذ دػتگبُ ایوٌی دس ثشاثش ثشخی آًتی طى ّب پبػخ 

  هؼشٍف اػت. هبدُ حغبعیت سایب  آلزصىطًی کِ هَخت ایدبد آلشطی هی ؿَد ثِ آًتی 

  هوکي اػت ثشای ثؼضی اكشاد آلشطى ثبؿٌذ.هَاد هَخَد دس ثشخی ؿزاّب ٍ داسٍّب، داًِ ّبی گشدُ، ٍ ؿجبسگشد ... ٍ ، 

  ّبی  هبعتَعیتحؼبع ثِ آلشطى، ثذى اٍ ًَع خبكی اص پبدتي تَلیذ هی کٌذ، ایي پبدتي دس ػطح اٍلیي ثشخَسد كشد دس

كشد ثؼذ اص هذتی دٍثبسُ دس هؼشم ّوبى آلشطى هشاس ثگیشد، هبدُ آلشطى ثِ پبدتي ػطح اگش  هشاس هی گیشد. ثبفتی

 ثشٍص ػالئن آلشطیتَلیذ هی کٌٌذ کِ ثبػث  ّیغتبهیيهثل هبػتَػیت ّب هتلل ؿذُ ٍ دس ًتیدِ ایي ػلَل ّب هَادی 

 هی ؿَد.

  ّب ٍخَد داسًذ. ثبكت ّؼتٌذ ٍلی دس ثبسٍفیل ّبی خَىّب ؿجیِ هبػتَػیت 

  ثبؿذ. تٌگی ًفظٍ  آثزیشػ ثیٌیٍ  گزفتگی، خبرػ چؾن ّب، لزهشی، تَرمآلشطی هوکي اػت ػالئن 
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  ( اػتلبدُ هی آًتی ّیغتبهیيهجتال ثِ آلشطی ثشای هوبثلِ ثب اثشات ؿذیذ ّیؼتبهیي اص داسٍّبی ضذ ّیؼتبهیي )اكشاد

 کٌٌذ.

 ایمىی اکتسابیوقص  –ایدز 

  ثشٍص کٌذ. ًمصیهوکي اػت دس یک یب تؼذادی اص اخضاء دػتگبُ ایوٌی گبّی 

  ثبؿذ یب دس اثش ػَاهل هحیطی )اکتؼبثی( ثَخَد آیذ. ایوٌی هوکي اػت هبدسصادیًوق 

  ایذسAIDS  اػت. ًمص ایوٌی اوتغبثیهثبل ثبسص 

  دس اثش ٍیشٍػی ثِ ًبم ایذصHIV1  لٌفَعیت ّبی ٍیشٍع گشٍُ خبكی اص ثِ ٍخَد هی آیذ. ایيT  سا کِ دس دكبع ًوؾ

 داسًذ هَسد تْبخن هشاس دادُ، دس آًْب تکثیش ؿذُ ٍ آًْب سا اص ثیي هی ثشًذ.

  ثِ تشتیجی کِ اكشاد هجتال تَاًبیی هوبثلِ ثب خلیق تشیي ػلًَت ّب ثِ هشٍس هذست دكبػی ثذى کن هی ؿَدثیوبسی ایذص دس ،

 هی هیشًذ. ثیوبسی ّبی ثبکتشیبیی، هبسچی، ٍیشٍػی ٍ یب ػشطبىدس اثش اثتال ثِ اًَاػی اص سا ًذاؿتِ ٍ ػشاًدبم 

  ایي دس  یب ثیـتش طَل ثکـذ. عبل 11هبُ تب  6ی هکي اػت صهبى آلَدُ ؿذى ثذى ثِ ٍیشٍع ایذص تب ثشٍص ػالئن ثیوبساص

 هذت اگشچِ كشد ثِ ظبّش ػبلن اػت اهب ًبهل ثیوبسی ثَدُ ٍ هی تَاًذ ثیوبسی سا ثِ اكشاد دیگش اًتوبل دّذ.

  ایذص اص ػِ ساُ ثِ ثذى هٌتول هی ؿَد:ٍیشٍع 

 خًَی آلَدُ ثِ ٍیزٍط یردُ ّبخَى یب فزآٍتشریك  -1

 دٍراى ثبرداری، سایوبى ٍ یب ؽیزدّی ٍیزٍط را ثِ فزسًذ خَد هٌتمل وٌذ. آلَدُ هوىي اعت درهبدر  -2

 راُ توبط جٌغیاس  -3

  هٌتول ًوی ؿَداص ساُ َّا، آة، ؿزا، ًیؾ حـشات، دػت دادى، كحجت کشدى، سٍثَػی، ثضام، اؿک ٍ ادساس ایذص. 

 

 

 

                                                           
1
 Human Immunodeficiency Virus (HIV)  
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 بدن در سایر جاودارانایمىی 

  ٍخَد داسد. در هْزُ داراىاػبػبً  اختصبصیدفبع 

  ثب ػَاهل ثیوبسی صا هجبسصُ هی کٌٌذ. دفبع غیز اختصبصیاص ساُ  هْزگبىثی 

  هی پشداصین؛س ػبیش خبًذاساى چٌذ هثبل اص دكبع ؿیشاختلبكی دثِ ایٌدب دس 

  هخبطی سٍی ثذى ثؼیبسی اص کشم ّبی حلوَی ٍ ًشم تٌبىهبیغ 

  ّبیی هـبثِ كبگَػیت ّب دس اػلٌح ّب ٍ ثٌذپبیبى ٍ ًیض آًضین ّبی لیضٍصیوی ٍ لیضٍصٍهیػلَل 

  ّب ٍ ػتبسُ ّبی دسیبییاػلٌح دس  ثبكت ثیگبًِ صدى پیًَذپغ 

  خبكی کِ دس گیبّبى ػبختِ ؿذُ ٍ ًوؾ دكبػی داسًذتشکیجبت 

  اص پشٍتئیي ّب ٍ پپتیذ ّبی کَچک ؿٌی اص گَگشد کِ دس گیبّبى ؿٌبختِ ؿذُ ٍ كؼبلیت ضذ هیکشٍثی اًَاػی

 داسًذ

  دس یًَدِ كؼبلیت ضذ هبسچی داسداص پپتیذ ّبی ؿٌی اص گَگشد کًَػی ِ 


