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 چاپول درسي کتابونو     د 

 

 ! نو ی محصل   رانو ګ قدرمنو استادانو او  

  ل ګڼه  خهه څ سهتونوو    و یهلهه لو   ی او نشتوال   ی د دريس کتابونو کموال   ې د افغانستان په پوهنتونونو ک 

  تهود ی م   ه ړ نهه لهريپ پهه زا   ی نويهو مللومها و  هه   سه  ن ی استادان او محصهل   ر ې شم   ات ی ز   و ی .  ي ېږ ک 

  ټیه  پهه    ې دي او پهه بهازار که  ه ړ زا   ې اخيل چ   ه ګټ   خه څ کوي او له هغو کتابونو او چپرتونو    س ی  در 

 . ي ېږ فو وکاپي ک  ت ی ف ی ک 

کابهل پوهنتهونپ د کابهل    روينپ یهخوستپ کندهارپ ههراتپ بله پ ال    رهارپ ګ د نن   ې  ر اوسه پور   ږ مو 

عنوانهه مختلهد دريس کتابونهه د    ۳۶۵پوهنتهون لپهار     ک یهط ي پوهنتون  او د کابل پهو   خن 

 دي.    ي ړ لپار  چاپ ک  يو ځ پوهن  ې او کرهن  وم ې اقتصادپ ژورنال  ريپ ی طبپ ساينسپ انجن 

  ات یهز   و یهاو    پوهنتونونهو   ونهدو ړ ا   ولهو ټ   د ا و ېهچهاپ شهوي کتابونهه د ه   ي ړ نومو   ې د پ چ   ړ و   ې ادون ی د  

 چاپ شوي کتابونه له   ول ټ شوي دي.    شل ې و   ه ګ  و   ا ړی ادارو او موسسا و  ه په و   ر ې شم 

  www.afghanistan-ecampus.org    اوwww.kitabona.com   شئ.  ی ول ډ انلو ډ   خه څ   ڼې پا   ب ی و 

 وزارت د   و ړ زد  کهههه   و ړ د افغانستان د لو   ې چه   ي ېږ  ر   ک   ې حال ک   ې په داس   ې ن ړ دا ک 

 : ې راغيل دي چ   ې پالن ک   ک ی ژ ی کلونو په ميل سرتا  (  ۲۰۱۴-  ۲۰۱۰) 

ما و د  و کر  او علمي ملل   وپ ی ه د نو کوونکو   او زد    ت ی ف ی ک   ه ښ د    ې وون ښ او د    و ړ ک زد    و ړ "د لو 

فرصت برابر يشپ د    کلو ی ژبو د دريس کتابونو د ل   تو ښ په دري او پ   ې چ   پ د    نه ړی پار  ا برابرولو ل 

ژبو  ه د کتابونو او دريس    تو ښ دري او پ   خه څ   ې ژب   وي ی لپار  له انگر    م ر فو ی نصاب د ر   مي ی  لل 

  وپ ی نو   پ او استادان عرصي   ن ی نو محصل ديپ له دغو امکانا و پر ه د پوهنتونو   ن ړی ا   ل ړ ژبا   موادو 

 ." ی کو    دا ی نه يش پ   ی  از  او کر  مللوما و  ه   س 

  ر ټهاو د چپ   و ړ تونونو    مرسهته وکهپوهن له    واد ې د دريس کتابونو په برابرولو    د ه   ې چ   و ړ غوا   ږ مو 

لپهار     افغانسهتان پوهنتونونهو د    ې د  چ   نه ړی لپار  ا   ې . د د دو ېږ ک   ی ک ټ   ی دوران  ه د پا   ټ او لکچرنو 

 عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.   ۱۰۰  ه ږ  ر ل   ږ هر کال ل 



نتو  کادوونته    ې پته پللتو لکتلبر و پتو کت  ې کتو،   ت  لته ی ه   خته څ درنو استاددانو    ولو ټ له  

   ،نته ټ ا،  ل   ونته ټ شتو  کادوونته  لبن نو   بت  ی هم پلت  پختوال ل   د ی ا،      ړ ژود   ې ،ي   بر  ی ،ل 

ا،   تدپ    ت یتف ی ک   ه ښتپته    ې       ړ اک ر   یې   ې په ،اک ک   ږ زلو      ړ ک   در ی ا، د  دپ للدره ت   یډېټ ا 

د    ه ګت. همدارن ، ړ ،رکت  ې تته پته ،اک کت  نو ی ا، لحصتل   اددانو اس   يو  ځ پوهن   ،ند ړ د ا   یې ،ر،ساه  

  ې پته د   ه ګتډ پته    ې        ړ ک   ک ی رسه ش   ږ له لو   دت ی نظ    ا،   ز،نه ی اند ړ پل  ،   ه ړ په ا   بو ټ   دد، ی 

 . ، ړ پورته ک  دلونه ګ   زلن ې اغ   ې و په ک 

تویهات د نړیوالهو  مح   ونو د کتهاب   چهې ایسهتل شهوی دیپ    خوا پور  زیهار نو او خپروونکو له  لیکوا  د  

رو نهې  ې کې ځینې     ا دای يش د کتاب په محتو ې اساس برابر يشپ خو بیا هم ک   ر ملیارونو پ علمي  

  یکو هل خپل نظریهات او نیهوکې ل   چې   لرو نو له درنو لوستونکو څخه هیله  وليدل يشپ    او ستونوې 

 لونکي چاپ کې اصالح يش. په را    چې ږيپ  ې او یا موږ  ه په لیکلې بڼه راول 

مننه کوو    ر  ډې   خه څ   روس ی ا   اکرت ډ له مرش    ې او د هغ   ېټې د افغان ماشومانو لپار  د جرمني کم 

  ۲۳۰پوهنتون د    رهار ګ مهاله د نن   ې  ر د   ی دو  پ ی د   ړی ورک   یې   ت ګښ د دغه کتاب د چاپ ل   ې چ 

 . ی د   ی ست ی اخ   ه ړ پر غا   ت ګښ ط ي کتابونو د چاپ ل   ر ی عنوانه ط ي او غ 

  ړۍ د کتابونو د چاپ ل   ې مننه کوم چ   خه څ او استادانو    سانو یی ر   و ځی د پوهن   سانوپ یی پوهنتونونو ر   د 

ستاينه  يم او    ی منندو   ر ډې   خه څ   کوال ی د . د دغه کتاب له ل   ړې ور   ک   یې او مرسته    ې ول څ ه   یې 

 . ړ ک   ې اند ړ محصلينو  ه و   رانو ګ   ه ګ  و   يا ړ په و   یې کلونو زيار    -خپل د کلونو    ې کومپ چ   یې 

هم    خه څ    ي ی ح    م ی فه   اغيل ښ او    و ی حکمت الله عو   اغيل ښ   و؛ ی د دفرت له همکارانو هر    ه ګ همدارن 

 دي.   ړې ک   ې ل ځ   ې هل   ې دونک ې ک   ړې نه ست   یې   ې د کتابونو د چاپ په برخه ک   ې مننه کوم چ 

 

 وردک   یی ح ی   اکرت ډ 

   ۲۰۲۲  لپ ې وزارتپ کابلپ اپر   و ړ ک زد    و ړ لو   د 

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴پ  ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰:   ليفون ټی دفرت    د 

 textbooks@afghanic.org:  امييل 
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 رسًشه
 

ډوي ظ معبؿِتّ فِقتم په وافطه تنظيِم  ّعِپه طث (ـ)هى مىفتب ظ انقبن ظ تعن ظ ظاصًل نظبَ ثثبت

ظې فِقتم پيه نظيم کيې ډي وډَ ؼامنځتيه و ظ اوتيى مِيىنيب اًت يب  او  ظ ېؽ ېمىي ظي او که چ

ُيى ًيىي نع يى ظي چيې ظ  ٍ حِفًهظ َن ح ا. ظکىَرسطبين اؿبتى ظ پِعا کېعو ًپبؼه ُفؼه ؼامنځته 

انقبنبنى معبؿِتّ فِقتم ُې په ظافې ډوي تنظِم کړي چې ظ تعن ټىًې رخؽوَ احيؿاوې ُيى ظ تيٍ 

ډ  کبؼ کىَ تؽڅى معبؿِتّ عکقٍ اًع ٌىنه تيعن مزبؿظيه او ظ ؾُيبن ؼاوړونکيى  ێهنګهٌلپه  رسه 

 وفبيت.ُې عىامٌى څضه 

نځّ پيه ظ پىهېيعو ًپيبؼه ظ ُيى حيِف مَي ىن پيه تىډيه ظ طيج پيىه بتىنى ظ معبؿِتّ فِقتم ظ افبف

م ټىًګّ ُظ طج پىهنځّ ظ ظوته  چې ظ نىَ کؽُکىمل رسه فم  يبکؽُکىمل کې ځبي وؼکړي مىي

 کېږَ.م ف قرت کې تعؼُك ُپه ظو

يىظه   نيى مبتيه ظ څؽنګه چې ظ طج پىهنځّ ظ نىَ کؽُکىمل ظ مـؽظاتى رسه فم کتبة متىن نه ظًؼ

.  هيبِب په افبـ ظنعه ؼاکړ څبنګې ظ اړت  چې په اړونعه مىٍىع کې ظؼيس کتبة تبًِف کَړ

ظې  ًه پبک ظؼتبؼ څضه مکؽ ډػاؼه ُم چې ظ ډېؽو تىصتِبوو  رسه رسه ُې ظ ٍ حِفًهظا ظي ظ َن ح

ټىًيى نيىَ او تيبؾه  کتبة ظ ًِکٌى تىؿِم ؼاکړ. په ظې کتبة کې ظ امِنىًىژَ  په تؽصه کې ظ نړۍ تؽ

ظې کتبة مطبًج کىىل و چيې  ظ .وؼَ طثّ عٌ ّ رسچِنى څضه ؼاټىي مىَ ظَمعٌىمبت ظ تب

او امِيعواؼُم چيې ظا  و ظ پىهېعًى په تؽصه کې په کبيف ډوي ډټيىؼ ايبَ َمِنىًىژ ا کىيلظ مبًِ

پيه پيبي کيې ظ ډؽانيى ًىفيتىنکى  َکتبة ته ظ طج پىهنځّ ظ پتبًىژَ څبنګې ظؼيس تنه ډکه کړ 

ظ اريتٌليل امِفُيّ او  ېؽ ېيظې کتيبة ًىفيتٌى پؽم يبي کيه چ څضه په ډېؽ ظؼنبوَ هٌِه کىَ چې ظ

 ږَ. ېږَ نى ظ څبنګې په اظـؼ ظې په ًِکًل ډوي صپٍ نظؽوًېعٌ ّ فتىنؿو رسه مط ک
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هنيىاي پى  كيعؼم  افيتبظان هيؽ ُيى ّطيج پيىهنځ کتبة په ًِکٌى کيّ ظ ېظ تبُع ووٍُ و چّ ظ 

تضنِکييّ  ظوکتييىؼ مز ييع ُىفييف ػـييىؼَ او پىهنييىاي ظوکتييىؼ مز ييع عظييِم عظِ ييّ عٌ ييّ او

 ونه ػىاړو.ًه پبک ظؼتبؼه وؼته احؽ  َن تعبىل څضه مننه کىَ او ظ يظو ًه  ېه کبؼَ کړ 
 

 تښدرنه پ
 

 پىهاند دوکتىر خنٌه احمد ةهطىدوال

 د پتامىژي څانګې اضتاد
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 مٌکنړ
 مىمړی فصه

 ىيل امیىنىمىژيمامیک

 21 ......................................................................................................... (Immunityمعبؿیى )

 21 ..................................... (Innate or Natural Immunityاًف: طثِعّ معبؿیى )ػیؽ وىـّ 

 21 ....................................... معبؿیى Adaptive( یب Acquired Immunityّ معبؿیى )ة: کقث

 Active Immunity ...................................................................................... 21ؿعبي معبؿیى )

 Passive – Immunity ............................................................................... 21منـعٍ معبؿیى )

 21 .................................................. (Immunogens and Antigensامینىحنىنه او انټّ حنىنه )

 21 ..................................... (:Primary and secondary responseًىمړنێ او ظوٌنّ ػربډىن )

 21 ..... (Antigenicity and Antigen Binding site)انټّ حنیقیټّ او ظ انټّ ح  ظ نښتٌى ځبی 

 21 ................................................. (Major Classes of Antigen)ظ انټّ حنىنى ػىؼه کِففىنه 

 21 ......................... :(Structure and Function of Anti body)حىړښى او ظنعه  َظ انټّ تبډ

 21 ..........................................................................................ظ انټّ تبډَ یب امینىډٌىتی  ډوًىنه

 21 ........................ (Immuno assayظ انټّ ح  او انټّ تبډَ تؽمنځ متلبتٍ ع ٍ او امیىن افیێ)

 21 ............... (Immunoassay and Immunofluorescenceامینىن ايس او  امیىنى ؿٌىؼفینك )

 21 ........................................................................ (Immunofluorescence)امینى ؿٌىؼوفنك 

 12 ............................................ امینى ؿٌىؼفنك ػربډىن په ظوه ډوًه ظی )مقتلیم او ػیؽ مقتلیم(

 12 ............... (Biology and activation of B and T cellsاو ؿعبًیى )  رخؽو تیبًىژی Tاو  Bظ 

TCD4 12 ................................................................................................. ملـىفبیتىنى ؿعبًیعي 

 T-cells differentiation ........................................................................... 11په تبی ك کې ظ 

 11 ...................................................................................... ؿعبًِعي او ظنعه B-lymphocytesظ
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 11 ................................................................................................................................. رسیؿه
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 12 ......................................................................... معبؿیتّ ػربډىن کې ظ کنټؽوي میکبنیؿمىنه پؽ

 12 ............................................... تىًیؽانك )ؾػم( تؽكؽاؼیعيپه پبصه   او ټّ ملـىفیتىنى کې ظ 

 12 .................................................................................. ظ امینىًىژَ ًه نظؽه ظ امتیبؾ وړ ځبیىنه

 11 ........................................................................................................ . ظ کٌىن رػؾ کېعي۱

 11 .................................................... . کٌىنٍ انؽحّ یب ظ کٌىن په وړانعې ظ رقبفیى نه ښىظي٢

 11 ................................................................... ملـىفیتىنى ؿعبًیى suppressor T. ظ مزیطّ ۳

 11 ................................................................................................... (Cytokinesه )فبیتىکینىن

 11 ............................................................................................... فبیتى کبینىنى ع ىمّ صىاو

 11 ............................................................................................. ظ فبیتىکینىنى وظیـىَ ډًثنعَ

 11 .................................................. په نبؼوػیى کې ظ فبیتىکینىنى او ظ فبیتى کبینىنى ظ اصػو ؼوي

 11 ............................................................. ظ فبیتىکینىنى ظ اصػو کبؼونه ظ نبؼوػیى په ظؼمٌنه کې
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 11 ........................................................ ظ کبمپٌ ینټ فیقتم ظ ؿعبًیعو پبتىَ او ظ هؼې پؽوتینىنه

 11 .............................................................................................................. . کِففیک پبتى۱َ

 11 ...................................................................... (Alternative Pathway. اًرتنبتیف پبتىَ )۲

۳ .Manon Lectin Pathway ............................................................................................ 11 

 11 .................................................................................................. ظ کبمپٌی نى تیىًىژَ کړنې

 11 ........................................................................................ (opsonization). اپقىنبیؿین  ۱
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 11 .............................................................................................................................. . فږ۲َ
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 Complement dependent reaction ....................................................................... 11اًف: 
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 11 ......................................................................................................................... میضبنیکیى
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 مىمړی فصه

 ىنىمىژيامی مامیکىيل
 

پيىؼې اړه کىَ چې انقيبن ژونيع ه يعې فیقيتم  يبُّواته  ېظ معبؿیى ظ عٌم مطبًع امِىنىًىژَ

کىَ چې ًيه  په تڼه کبؼ (Double Edge Sword)تىؼې مضیؿهمعبؿتّ فیقتم ظ یى ظوه  ېًؽَ یعن

 ؾُيبت تؽیيعهظ ظې فیقيتم ًيه  پٌيىه ًه تيٍژػىؼَ  ېپه وړانع یىې صىا تعن ظ ؾیبمننىنکى عىامٌى

ع ظ ږَ نيى تيعن تبیيېي( ظ تعن ؾیبن رتی ظ انقبن په مړینه تبنيعې صت hypersensitivityػربډىن )

ػربډيىن  ېتؽیيع رسه ظ م يبح ى عىامٌيى پيؽ وړانيع صپٍ ظؿبع ًپبؼه ظ تعن ظ اړتیب رسه فم په ټبکًل

 وښیّ.

چې ظ ټىًيى ت ؽنیيى اؼډيبنیؿمىنى او  يبُّواظ انقبن ظ تعن هؼه كبتٌیى ته : (Immunityمعافیت )

یيج ُفميٍ کىَ چيې ظ انقيبن ظ تيعن ظ ػيړو او انقيبحى ظ تضؽيب َؿعبًیى کى  ېتىکقینىنى په وړانع

 ډؽځّ.

 معبؿیى په ظوه ډوًىنى وینٍ مىی: 

 ّعِطث :اًف

 کقثّ معبؿیى. :ة
 

 (Innate or Natural Immunityمعافیت )غیز وصفٍ  ٍعٌامف: طت

ظ تعن هؼه ملبوميى  ېعىامٌى په وړانع َمعبؿى ظ مضتٌـى اؼډبنیؿمىنىيب تىکقینىنى او پؽظ ّعِطث

 (۱)کې مبمٌه وَ. ه ّ ػربډىن پته وایّ پؽته ًه ظې چې کىمه ځبنګړې معبؿیت

 په طثعیّ معبؿیى کې ُفنعې ؿکتىؼونه او ع ٌِې مبمٍ ظَ:

وژونکيى رخيؽو او پيه  ّعيِپه وینه کې ظ فپینى رخؽويب کبمپٌ نټ فیقتميب پیپتبئیعونىيب ظ طث .١

 ظؿبع کىَ. ېاؼډبنیؿمىنى په وړانع انقبحى کې ظ نقخّ مکؽوؿبژونى متىن چې ظ م بح ى مکؽو
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( او نىؼو هَ ّ انؿای ىنى متىن ظ هؼه م بح ى HCLتیؿاة ) ېټیىة کې ظ معع په هَ ّ. ٢ 

 وَ. َظؿبع کىَ کىَ چې ظ صىًې ظ ُفؼې تعن ته ظاصٍ مى  ېمبیکؽو اؼډبنیؿمىنى په وړانع

وافطه ظؿيبع ه ظ پىفتکّ او ظ پىفتکّ ظ مٌزلبتى پ ېظ مزیطّ م بح ى مکؽوتىنى په وړانع. ۳

 کىَ.

ى حبقينږَ ظ فيږو پيه اېيفیقتم ته ظاصٌ مىنه چې ظ اننبق ظ ُفؼې تنـيسهؼه مبیکؽو اؼډبنیؿ . ۴

 ږَ.ېملـىفیتىنى ًه صىا ظؿبع تؽرسه ک ّکې ظ مىحىظه مکؽوؿبژونى او ټ

ه عاؼنګه په فرتډى کې ظ اوښکى ظؿبعّ ؿکتىؼونى متىن ظ تکرتیبوو پؽ وړانعې ظؿبع تؽرسه . ۵

 .َکى 
 

 معافیت Adaptive( یا Acquired Immunityب: کطتٍ معافیت )

ظ  يبَږېيچې ظ م بح ى عىامٌى ظ تنثه په وړانعې ؼامنځتيه ک يبّواُکقثّ معبؿیى هؼه معبؿیى ته 

 كىَ او وىـّ معبؿیى څضه عثبؼت ظی.

ه ظا ډوي معبؿیى ظ انقبن یب ریيىان ظ تيعن ظ انقيبحى پي (:Active Immunityفعال معافیت )

نځتيه ؼاځيّ تیب ظا ظه چې په تعؼیخّ ډوي منګؽ ږَ ظ ظې ډوي معبؿیى ع عه ځبېوافطه ؼامنځته ک

منـعيٍ معبؿیيى ًيږ وصيى  ږَ تؽصِفؾېؽ وصى ظواَ کىَ او اکًتاً ظ وكبیّ په مىصه افتعٌلًېاو ډ

 ږَ.ېظواَ کىَ او ظ ظؼمٌنې په مىصه افتعٌلً

 :ػىؼه ډوًىنه ًؽَ چې عثبؼت ظَ ًه ؿعبي معبؿیى ظوه

ٌګې په تىډه کٌه چې یى مضً ېًکه ظ ت .ږَېډوي کقج ک ّعِهؼه ؿعبي معبؿیى چې په طث. ۱

)ًکه پيه  .حىړوَ َانټّ تبډ ېمکؽوة په وړانع َږَ او تعن ته ظاصٍ مى ېپه یىه نبؼوػێ اصته ک

 اکًتو ویؽويس نبؼوػیى کې(.

( چيې ظ vaccinationږَ ًکه واکقینىنه )ېهؼه ؿعبي معبؿیى چې په مينىعّ ډوي کقج ک. ۲

تيبډَ حيىړوَ  ّانټ ېاؼډبنیؿمىنى په وړانع ظ ه عې مبیکؽوږَ او تعن ېانقبن په تعن کې تطثیم ک

 ًکه ظ رشۍ واکقی يب ظ پىًیى واکقی  او نىؼ....

صيىا منځتيه نيه ه صپٌيه ظ تيعن ًيه منـعٍ معبؿیى پ (:Passive – Immunityمنفعه معافیت )

ه ظ یيى عو په مىصيېږَ او تیب ظ معبؿیى ظ پیعا کېظ تٍ ریىان یب انقبن په تعن کې حىړ  ېتٌک ؛ؼاځّ

 ږَ.ېانقبن تعن ته تؿؼیم ک
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 ظا ډوي معبؿیى په ظوه ډوًه ظی: 

ًکيه هؼيه انټيّ  .ږَېډوي ظ انقبن یب ریىان تيعن تيه انتليبً ّعِهؼه منـعٍ معبؿیى چې په طث. ۱

 ېعنېږ ېؾ  تؽ( ه عاؼنګه Ig Gږَ )ًکه ېتبډَ ډبنێ چې ظ مىؼ څضه ظ پِففنتب ظ ُفؼې حنی  ته انتلبً

 .( انتلبي حنی  تهIg Aى کې ظ مىؼ میعو کې ظ مىحىظه انټّ تبډَ ډبنى )وؼوفته په ًىمړیى وؼځ

 ًه: َیبوې عثبؼت ظتظ ظې ډوي معبؿیى ػىؼه ځبنګؽ 

 ږَ.ېانټّ تبډَ تعن ته ظاصٌ َځکه چې حىړه مى  ؛ږَېاًف: ظا ډوي معبؿیى ؿىؼاً ؼامنځته ک

 ة: ظ ظې ډوي معبؿیى ظواَ کم وَ.

 ږَ.ېافتعٌلً ج: ظا ډوي معبؿیى ظ ظؼمٌنێ په مىصه

 (۲)نځته کړَ. ظه چې ظ ؿؽط رقبفیى ػربډىن ؼام ېوصى مىن ېظ: ځین
 

 (Immunogens and Antigensامینىجنىنه او انټٍ جنىنه )

 ږَ چې ظ معبؿیتّ فیقتم ظ تنثه ُفمٍ وډؽځّ.ېامینىح  ټىًى هؼى مبًیکىًىنى ته ویٍ ک

ې ظ انقيبن پيه تيعن کيې ظ انټيّ څضه عثبؼت ظَ کىَ چ انټّ حنىنه ظ هؼى کىچنیى مبًیکىًىنى

ػربډيىن  ېتيبډۍ پيه وړانيع ّانټي ېو ُفمٍ وډؽځّ او ظ صپٌې ځبنګړې حىړې مى ېعتبډَ ظ حىړ 

 ؼاښکبؼه کړَ.

صى کيه پيه ځيًن رسه  ؛ږَېپه مرتاظؾ ډوي افتعٌلً وصى يؽ ېّ ح  کٌٌلت ډټظ امینىح  او ان

تىډيه معيبؿیتّ  ېچې په یيىاؾ  Heptinًکه  .حنىنى ته امینىح  نه مى ویِفی ّانټ ېوکتٍ و ځین

ظ  ېٌګه یيېعُفی چې ښه تېظ تىًیع ُفمٍ نه و ډؽځ َو او ظ انټّ تبډه کىُفی ن فیقتم تزؽیک

چيې پيه صپيٍ حىړښيى  َيب کنی  او ظ ډِفنى ظ پىً  په وړانعې ظ رقبفیى څضه عثبؼت ظپنقٌی 

ی و ظ تٌيې رسه یىځيب MHC-proteinچيې ظ  نه و کيىىل Heptinکې پىيل پیپتبئیع نه ًؽَ. 

څى په پِفؾمب فٍ تبنعې تعي و او انټّ تبظَ ـىفیټىنه هم تنثه کىُفی نه و تؽ مل Bصىا هپټی  ظ 

رسه یىځيبی  Heptin carrier proteinو او ظ  مګؽ کٌه چې هیپټی  تعن ته ظاصيٍ َ؛حىړه کړ 

 .ظ تىًیع ُفمٍ وډؽځّ َتبډ ّو تیب کىُفی و چې معبؿیتّ فیقتم تنثه کړَ او ظ انټ
 

 (:Primary and secondary responseٍ غربګىن )ٌنمىمړنێ او دو 

 یيى ټيبکًل تيؽ ېځٍ تيعن تيه ظاصيٍ و انټيّ حي  پيؽ وړانيع َکٌه چې یى انټّ ح  په ًىمړ 

ږَ. ظػه ټبکًل وصى ېپه وینه کې منځته ؼاو ظ ًىمړنێ ػربډىن په نبمه یبظ َىؼوفته انټّ تبډوصت

( وؼځيى  ۱۱ – ۷ږَ او مع ىُفً )ېویٍ ک Lag periodږَ ېه کته چې په پِفؾمب کې انټّ تبډَ ښکبؼ 
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عای و ظ ېيظ انټّ ح  ظ ظوؾ او طثعیى پيىؼې هيم اړه ًيؽَ چيې ک Lag periodپىؼې وَ اًثته  

 Ig Mانټّ تبډَ ظ تىًیع ظ ًقى وؼځى څضه ؾیبت وصى هم ونیيس په اتتعایّ عکك اًع ٍ کې ظ 

 ؽ وَ.ېته ډ Ig Eملعاؼ نقثى  َانټّ تبډ

َ مليعاؼ ډتيب ّرسه ظ انټ ێم ځٍ ًپبؼه تعن ته ظاصٍ و په چټکُح  ظ ظو ّچې عی  انټکٌه 

ه مليعاؼ پي َانټيّ تيبډ Ig Gږَ چې ظ ېّ ػربډىن ویٍ کٌنږَ ظػه ربًى ته ظو ېپه پِفؾمب کې ًىړ 

 lag periodّ ػربډيىن کيې ظ ٌنيکې ؿىق اًعبظه ًىړ وَ او ظ ؾیبت وصى ًپبؼه ظواَ کىَ پيه ظو 

 Memory T-Cellپىؼې وَ ه عاؼنګه ظ ظې ډوي ػربډىن په منځته ؼاتٌيى کيې  وؼځى ۵ – ۳مىظه 

 (۲)ؼوي ًىتىَ. 
 

 (۹) َښىظي مى  ېتیبو ړ ّ ػربډىن ځبنګٌنپه ُفنعې حعوي کې ظ ًىمړنێ او ظو 

 
 

 Antigenicity and Antigen Binding)انټٍ جنیطیټٍ او د انټٍ جن د نښتنى ځای 

site) 

چيې ظ ځيبنګړَ امیيىن ک يپٌکك ظ  يبږَېيؼه ظؽؿیى ته ویٍ کانټّ حنیقیټّ ظ یى انټّ ح  ه

وؾن ؾیبت وَ په هٌلػه انعاؾه امینىحنیک  تىًیع ُفمٍ ډؽځّ هؽ څىمؽه چې ظ انټّ ح  مبًیکىيل

ږَيب ېيؽ وَ كىَ امینىح  تٌٍ کېڅضه ډ ۱۱۱۱۱۱اػېؿې ًؽَيب ًکه ظ یى انټّ ح  مبًیکىيل وؾن ظ 

 پیپتبئیيع ځنځیيؽ اووظ وَ او ظ امینيى افيیعونى ظ ه عاؼنګه هؽ څىمؽه چې ظ یى انټيّ حي  ظ پيىيل

 ږَ.ېمضتٌـى ډوًىنى ظًؼىظونکی وَ كىَ امینىح  تٌٍ ک
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ؽی ربُفتى ېصى په ډ ًَؽ  Epitopeیب  antigenic – determinateهؽ انتیخ  او یب امینىح  یى  

ه عػيه  ح  ّکىَ چې معبؿیتّ فیقتم ظ انت ًَؽ  antigenic siteح  څى اپّ ټبپ یب  ّکې یى انت

 ږَ.ېحىړوَ چې په منضً ډوي ظ ه عې رسه یىځبی ک َتبډ ّانټ ُې ېاو په وړانع ژينېتؽصه پ

 ډَتيب ّملـىفیى ظ هؼې په وړانيعې انټي Bنى وارع  َ؛وًؽ  epitopeح  یى  ّؽې یى انتېکه چ

 َوًيؽ  epitopeح  څى  ټّې یى انېؽ که چ َږېویٍ ک ډَتب ټّته مىنىکٌىنٍ ان ډَتب ټّان َحىړو 

تيه مىنىکٌىنيٍ  ډَتيب ټيّظػيه ډوي ان َحىړو  ډَتب ّملـىفیتىنى څى کىنٍ انټ Bظ  ېی ېانعپه وړ 

 .َږېویٍ ک ډَتب ټّان

فيىنه ظ ح  ػيىؼه کِف  ټّظ ان :(Major Classes of Antigen)جنىنى غىره کالضىنه  ټٍد ان

ػيىؼه  حي  ټيّونه هيم ظ ان ښى کې ًیپیېینىنى او پىيل فکؽایعونى څضه حىړ ظَ مګؽ په ًږو پټپؽو 

 ټّځبی ويب انینىنى رسه یى ټچې ظ پؽو  عای وېح  ک ټّکِففىنه حىړوُفی و او هؼه وصى ان

اؼډبنیَؿ یىه تؽصه )ًکه رخؽوَ ظیىاييب کپقىييب ؿی ربیبيب ؿِفحیٍ او یب  عای و ظ یى مبیکؽوېح  ک

نقيد او  اؼډبنیؿمىنى څضه نىؼ مىاظ ًکه ظ هګێ فپی يب پیىنع ميىی کقتی ( او یب هم پؽته ظ مبیکؽو

 ح  تڼه ػىؼه کىُفی و. ټّهم ظ ان ېرتی ظواډبن

 

 :(Structure and Function of Anti body)جىړښت او دنده  يد انټٍ ةاډ

 ّږَ انټيېپه نىَ یيبظ ډَږَ ظ انټی تبېهؽ هؼه مبظه چې ظ انتی ح  په وړانعې په تعن کې حىړ 

نثيی کىًيى ُفميٍ حي  ظ ص ټيّانظ منيضً  َ ظ تیىمی ّ ًه نظؽه ډبمب ډٌىتىًىی  ظی کىَ چېډتب

 ډؽځّ.

يىظونکی  َظ رؽؾ تڼه ًؽ  Yَ ظ ډتب ّانټ کىَ چې ظ ظوو فيپک او ظوو ظؼنيعو ځنځیؽونيى ظًؼ

مبًیکىيل وؾن ًؽَ ظوه تؽصې ًؽَ یى متؼیيؽه  ۲۵۱۱چې تلؽیثبً  light chainظیيب فپک ځنځیؽ یب 

ږَيب ظؼونع ېح  رسه وىٌ ّنټظ ا ې. متؼیؽه تؽصه ی (constant)( او یى ثبتى تؽصه variableتؽصه )

حي   ّظ انټي ېهم ظوه تؽصې ًؽَ )متؼیؽه تؽصه او ثبتته تؽصه( چې متؼیيؽه تؽصيه یي ېځنځیؽ تؽصه ی

ظ  C3تؽصه ظ کبمپٌ نټ فیقيتم ؿعيبًىَ او  C2يب ظ ظهه ږَ او ثبتى تؽصې وظیـه معٌىمه نېرسه وىٌ

 (۱)ږَ.ېنىؼو رخؽو رسه وىٌ
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 نهةاډي یا امینىګنىةین ډومى  ٍد انټ 

(Immunoglobulin –G) Ig G: 

 :ًَؽ  ېَ ُفنعې تیىًىژُک ځبنګړتیبو ډتب ّظا ډوي انټ

 (۷۵۷) َپه فیؽوَ کې ظ مىحىظ امینى ډٌىتىًینى ؾیبته تؽصه حىړو  ېظ وین. ۱

ػربډىن کې  ّربي کې چې په اتتعای ېظی )په ظاف ډَتب ټّپه ثبنىَ ػربډىن کې افبيس ان. ۲

Ig M .)َتنقټیؿ ؼوي ًؽ 

 رتیبوو او ظ ویؽوفىنى په وړانعې ظؿبع کىَ.ظ تک. ۳

 ږَ.ېؽ ېپِففنتب څضه ت ًهظی چې  ډَتب ټّیىاځینی ان. ۴

 عًى مبمىمبنى کې تؽ ټىًى ؾیبته تؽصه حىړوَ.ېږ ېى ؾ ُپه نى. ۵

 ه عاؼنګه کبمپٌ نى ؿعبًىَ.. ۶

 

(Immunoglobulin –M) Ig- M: 

 تیىًىژیک ځبنګړتیبوې عثبؼت ظَ ًه: ډَتب ټّان Ig Mظ 

 .َږېػربډىن کې تىًیع ّظا یى ع عه امینىډٌىتىًی  ظی چې په اتتعای. ۱

 ظ ویؽوفىنى او تکرتیبوو په وړانعې ظؿبع کىَ.. ۲

 کبمپٌی نى ؿعبًىًی و.. ۳

 ږَ.ېؽ ېپِففنتب څضه نه ت . ًه۴
 

(Immunoglobulin – A) Ig D : 

رخيؽ  Bاو  Tظ  َو څنګ مىحىظ تؽ  Ig Mملـىفبیتىنى په فطزه کې ظ  Bَ ظ ډتب ټّظا ډوي ان

نځ تی  اًثینّ ع ٍ حىړوَ ه عاؼنګه ظ ملـىفیتىنى تؽم Tاو  Bظ  ېنځ انرتاکن  تؽكؽاؼ فبيت یعنتؽم

IgD  مىحىظیى ظB  ملـىفیى په فطزه کې ظ   ملـىفیتىنى په پىصىايل تبنعې ظُفًى کىَ یبظ

 (۲)َ نىی کنف مىی ظی.ډّ تبټان
 

(Immunoglobulin –E) Ig E: 

 عثبؼت ظَ ًه: ځبنګړنېژُک تیىًى Ig Eظ 

۱. hyper sensitivity عو ېّ ح  رسه ظ مضبمط کټظې ډوي چې ظ انه نځته کىَ پػربډىن ؼام

 عو ُفمٍ ډؽځّ.ېؾاظآ تىؼونى ظ  په وصى کې ظ مبفى رخؽو او تؿوؿیٍ څضه ظ میعیب
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 hookانتبنبتى په وړانيعې ًکيه افيکؽیؿيب  helmenticظ کىؼته یى افبيس ظؿبعّ وفیٌه ظه ظ . ۲ 

worm نىؼ... ېاو ظاف 

 (١)ی. ًکبمپٌی نټ نه و ؿعبًى  عُفی اوېؽ ېظ پِففنتب څضه نه و ت. ۳

 

IgA: 

. ظا انټّ تبډَ ډبنې په اؿؽاؾاتى کې ًکه کٌىفرتوَيب ظ صىًې ًعبةيب مععې معبُېيب تنـقثّ او تنبفًل تِىة ١

 کې ظ مضبطې ػنبء  ُفنعې متىن ًؽَ.

 . ظ پِففنتب څضه نه تېؽېږَ. ٢

 کبمپٌ ِنټ ؿعبًىىل نه و.. ٣

 

 (Immuno assay)تزمنځ متقاةه عمه او امیىن اضیێ ډيةا ټٍٍ جن او انټد ان

حي  ظ ًيىمړَ  ټيّکٌه چې یيى ان ّ او ثبنىَ متلبتٍ ع ٍ:ُتؽمنځ اتتعا ډَتب ّظ انتّ ح  او انټ

 ّپيحي  ا ټيّډوي چيې ظ ان ېپه ظ َږېحىړ  َتبډ ټّان ېُ ېځٍ ًپبؼه تعن ته ظاصٍ و په وړانع

او ظ هؼيې پیپتبیيعې تؽصيه ظ  َږېوافطه اصیقتٍ که پ antigen presenting cellیب  APCتىپ ظ 

MHC  په مؽفته  ۲کِفـCD4 T-cell کىَ چې  َکى  ېته وړانعCD4 ملـىفيیتىنه ظ رقيبـ  ّټ

ؿې ُفنعې   ملـىفيیتىنه ظ ېؽ فبیتىکینىنه حىړوَ ظ فبیتىکینىنى تؽ اػېعو څضه وؼوفته یى م ېک

 ټيّوافطه ًيىمړۍ ځيٍ کيىَ انه ږَ ظ پِفؾمب فیٍ پېحىړوًى ًپبؼه پِفؾمب فیٍ تبنعې تعً ډَبت ټّان

 poly valent ډَتيب ټيّان Ig M ېڅضه عثبؼت ظی تىًیيع ميى  ډَتب ټّان Ig Mظ  َږېحىړ  ډَتب

حي  پيه  ټيّاو وؼوفته تیب ظ ه عې ان نثی کىُفی وصحنىنه  ټّؽ انېیى ؾیبت م  ېاػېؿه ًؽَ یعن

ح  رسه  ټّم ځٍ ًپبؼه تعن ظ ه عې انُږَ کٌه چې ظ ظوېَ حىړ ډتب ټّان Ig Gړې وړانعې ځبنګ

ؼیکني   ډَتيب ټيّحي  ان ټيّظ رقبفى رخؽو )مبفى فیٍيب تؿوؿیٍ او نيىؼ( ظ پبفيه ظ ان مط و

(primary reactionىىؼت ن )عو ُفميٍ ډؽځيّ چيې ظ ېيؾاظآ ظ یبظو رخؽو ظ ډؽانىًيى ظ  اویيس ي

Signal –I ٌنيپيه ظو  پړاو نقثتبً ًږ ظواَ کيىَ. ږَ ظػهېپه نىَ یبظ( پيړاو ّSecondary reaction )

ږَ ظ یبظو مىو رقبفى رخؽو ظ رخؽوَ ػنبء ًیپیعونه تخؿیه ېپه نىَ یبظ Signal – IIچې ظ يب کې

 (۳نقثتبً اووظ ظی. ) ظواَږَ ظ ظې پړوا ېؾاظآ ږَ او ظ هؼې څضه نىؼ مىاظ ېک
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 (Immunoassay and Immunofluorescenceامیىنى فنىرضینظ ) او  امینىن ايس 

پيه  حي  ټيّظ هؼيه ان ېیيىاؾ  تيبډَ ټّؽ ځبنګړی ظی یى انېػربډىن ډ ډَتب ټّح  او ان ټّظ ان

نځته ؼاػٌيی وَ یيب ظ ه يعې ح  په وړانعې م ټّچې ظ ه عې ځبنګړې ان ّيبوړانعې ػربډىن ښی

 َډيىن ظ فيیؽاًىژ ح  په وړانعې ؼامنځتيه ميىی وَ. ظا ډوي وىيـّ ػرب  ټّح  رسه وؼته ان ټّان

ه پي ډَتيب ټيّمعٌيىَ ان او یيب ظ َتيبډ ټيّوافطه نبمعٌىَ انه ح  پ ټّچې ظ معٌىَ ان َتنقټ حىړو 

 ډَتيب ټيّحي  او ان ټيّظ فیؽاًىژَ په ُفتؽاتيىاؼ کيې ظ ان َږېح  تنضیً ک ټّوافطه نبمعٌىَ ان

اوتىامیيىن ږَ ظ فيیؽاًىژیک ټقيټىنى څضيه انتيبين نيبؼوػیى او ېوافطه معٌيىمه ػربډىن ظ فرتډى پ

ډؽوپىنى په ښىظًى او ظ ډؽاؿى څضه  ېږَ ه عاؼنګه ظ وینېنبؼوػیى په تنضیً کې ډټه اصیقتٍ ک

 (۱ًپبؼه وؼڅضه افتـبظه کیږَ. ) HLA typingظ مضه ظ 

ږَ چيې ېظ پیعا کىًى ًپبؼه کبؼوي ک Quantityظ  haptensحنىنى او  ټّمیتىظ ظ ان ظ امینى ايس

 ټيّان ىيىکړو ظ ظې میتىظ افيبـ ظا ظی چيې ظ صب نښه ېوافطه یه کىُفی مى ظ ؼاډیى ایؿوتىپ پ

 ټّح  او ان ټّمىو مىاظو ظ ػٌظى رسه ؼاښکبؼه کىَ ظ ان نښهمىو او ػیؽ  نښهډبنى ؼكبتى ظ  ډَتب

وافيطه ه ظ انعاؾه کىًيى پي ټّىیټږَ کىُفی مى چې ظ ؼاظیى اکېهؼه ک پٌکك چې ظًته حىړ  ډَتب

یيى ډح  ښکبؼه و ظ ک يپٌکك یيب مؼٌيم پيه ًيږ ؼا ټّان َى م نښهؽ ػیؽ ېکړو کٌه چې ډ حِفرسه 

 .َؿعبًیى تبنعې ظُفًى کى  ټّیىیټاک

پيه فيیؽوَ  ېؿىق اًعبظه یى رقبـ میتىظ ظی چې مع ىُفً هىؼمىنىنه او ظ ویني ؼاظیى امیىن ايس

 ږَ.ېکې ظ ظواډبنى ظ ػٌظى ظ معٌىمىًى ًپبؼه په کبؼ وړي ک

ظی چيې ظ  ټقيټیيى صيبو  ؼاظیيى امینيى ايس ظ (RAST) ټقټ Radio allegro sorbent ظ

 ټيّږَ کىَ چيې ظ صيبو اًيؽح  )انېظ انعاؾه کىًى ًپبؼه افتعٌلً ډَتب ټّان Ig Eظ فیؽوَ ظ  ېوین

 (۸ح ( په وړانعې ػربډىن ښِّ.)
 

   (Immunofluorescence)امینى فنىروضنظ 

 ټيّډوي رسه ظ انّ يچې په کىویِفنقي کىُفی و ظاؼا امٍنؿٌىؼفنك ؼنګىنه ًکه ؿٌىؼوفی  او 

او ظ اًرتاوایٌى وړانګى په وفیٌه ظ ؿٌىؼوف  مبیکؽوفکىپ ُفنعې وکتٍ  مبًیکىي رسه ونښًل ډَتب

حيي  )ظ تکرتیييبوو او پييه  ټييّوافييطه ځييبنګړی انه پيي ډَتييب ټييّان َمييى  نښييهډوي ظ  ېپييه ظ و

 .َږېژنعي کېهقتىًىژیک ملطع کې ظ رخؽو په فطزه( پ
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 ه دی )مطتقیم او غیز مطتقیم(امینى فنىرضنظ غربګىن په دوه ډوم 

نبميه ه ػربډيىن پي directظ مقتلیم  انرتکن  نیؽ په نیؼه وکتٍ و ډَتب ټّان َکٌه چې تنثه مى 

ظ  َطيی کيى  ېح  معؽيف کىَ او کٌه چې ظوه پړاویؿ مؽرٌ ټّان يژنعي مى ېنبپ ږَ کىَ چېېیبظ

  ظ فِفیع رسه په ابـ کيې ح ټّپه تىډه کٌه چې ان ېٌګېظ ت َږېنبمه یبظه ػیؽ مقتلیم ػربډىن پ

او ظ نبؼوغ فیؽوَ )ػیؽ تنثه مىی( وؼتبنعې عِفوه کړو تیب ظ یبظ فِفیع ظ وینځٌى څضه وؼوفيته  َو 

وَ  َارتىا کړ  ډَتب ټّح  په وړانعې ان ټّږَ کٌه چې ظ نبؼوغ فیؽوَ ظ انېډوي مطبًعه ک ېپه ظ

څضيه وفينك ؼنګىنيى ظ تطثیيم کىَ چې ظ تنثيه ميىو ؿٌىؼ  َو  َنى ظا ظ فِفیع ظ پبفه ؿکقیع مى 

 وافطه وډىؼو.ه کىُفی مى ظ اًرتاوایٌى مبیکؽوفکىپ پ وؼوفته

 ټيّان َؽو تنثيه ميى ېځکه چې ډ ؛وَ sensitiveؽ ېته ډ ټقټنقثى مقتلیم  ټقټػیؽ مقتلیم 

 universalډٌىتىًینىنه ظ  ټّان َافبـ تنثه مى  ېږَ په ظېډبنى څضه وؼڅضه ډټه اصیقتٍ ک َتبډ

reagent  ځکيه ظ  َتيړاو نيه ًيؽ  ېحي  ظ طثعیيى پيىؼ  ټيّچې ظا ظ ان َي تثبؼؾ کى په ډوIg E  پيه

 (۸)وَ. reactiveپه وړانعې  Ig Eظ ټىًى انقبنبنى ظ  ېډبن ډَتب ټّوړانعې ان

 

 (Biology and activation of B and T cellsحجزو ةیامىژی او فعامیت )  Tاو  B د

 ًىمړی پړاو:  َتـؽیم پػُؽ  ملـىفبیتىنى ظ Bپه تبی ك کې ظ 

ژنيعي ېکيې وپ Bursa of fabricusمؽػيبنى پيه  ځٍ ًپبؼه ظ ًَىمړ  ملـىفبُتىنه ظ Bڅؽنګه چې 

 . َږېملـىفبُتىنى په نىَ ُبظ Bمى نى ځکه ظا ډوي ملـىفبُتىنه ظ 

ملـىفبیتىنه ظ حنيٍن پيه  B پړاو کې ظ َچې ظ ظامربیىحنؿیك په ًىمړ  َُى نظؽ متىن ًؽ  ېظاف

هي وکى پيه مؼيؿ کيې  ظ او َږېيږظېمؼيؿ تيه ً ځيبی څضيه هي وکى ېظ ظ ګؽ کې منضً او تیيبِځ

(MALT او یب )Fetal liver  ظ  ږَېاًی ته ؼفيو ش کې پىB  ملـىفيبیتىنىStem cell  ًيىمړی پيهB-

pro او وؼوفته په  ېملـىفبیى تبنعB-pre ُيى  ظ ېچې ُيىاځ ېملـىفبیتىنى تبنعHeavy chain 

يب چيې ظ ږَېيډڼٍ ک Hall markـىفبُى ػىؼه نښه یب مل B-preظػه ظؼونع ځنځًن ظ  َو  ًّؽونک

 B-pre  ملـىفبُى پهB-immature ږَ کىَ چيې پيه صپٌيه فيطزه کيې ظ ېتعً ېملـبفبُى تبنع 

IgM ږَ چې په تیب په ېظ ًًؽى په افبـ منضً کMature B lymphocyte يب چيې َږېتعً ېتبنع

يب َملـىفبیتىنه وؼوفته په تيىؼ  ېتيب پبصه يًؽونکی ظ ډَتب ټّان IgDاو  IgM  په صپٌه فطزه کې

ملـىفيبُتىنه  ۲۱۷-۱۱ېيب چې ظ ظوؼانې وُنَږېځبی کؽ علعو او وُنه کې ځبی پ َيب ملـبو تبنقٌىنى

ملـىفبُى پيه  ېت َيب ؿعبًه مى په وفیٌه ؿعبًه و CD4T_lymphocytesحىړه وَ اوُب ظا چې ظ 
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 IgDاو  Igmملـىفبُتىنى کې ظ  عنه رسته ؼفىَ ظ  ېتبډَ حىړ  ټّاو ان َږېتعً ېپِفؾمب فٍ تبنع 

يب َږَ هيم ميتىن ًيؽ ېپه نىَ یبظاصػو  Cell membrane complexنه عِفوه نىؼمبًیکىًىنه چې ظ 

ح   ټّان ېتٌک ؛نه نښًلح  رسه  ټّان ېظ يب ظَږېتیټب په نىمىنى رسه یبظ IGاو  IG alfaکىَ چې ظ 

ؽ نىؼ مبًیکىًىنه ًکيه ېُى م رخؽو په فطزه کې  ېظ ظ ېتؽفیؽه پؽظ َکى  ته ظننه ېفیګنبي رخؽ 

FC receptor,complement T receptor  اوCD4  څضه  ېډً ېظه چې ً َمبًیکىي هم متىن ًؽ

Complement receptor  ًکيه ظ  َ.ًؽ  ؼوي ِّنىنى ًپبؼه تنث ټپؽوebstaine bare viruse چيې ظ 

-FCه عاؼنګيه  يبَرخيؽو ملـىميب ؼامنځتيه کيى  ېږَ او تيېيعًى ُفمٍ کېمننت ک ملـىفبیتىنى ظ ېت

receptors نىؼو رخؽو ًکه  ظPMN يب َعو ًپبؼه ځبُىنيه حيىړه و ېنښٌ او نىؼو ظCD4  مبًیکىًىنيه

TNF ظ  َاړه ًؽ  ېکىؼنێ پىؼ  ظT  ملـىفبیى په فيطزه ُيى ظCD4 يب نىميىړی ميبًیکىي اړُکيه ظه

 حيىړه وَ اونيه   IgAاو  IgE,IgGًکيه  َتيبډ ټيّان ّتِفصيؽه وىيـ ًیګبن  رسه ىىؼت نه نیيسي

-Xظا ډوي نيبؼوػێ ؼامنځتيه کيىَ چيې ظ  ښيى کيېېؽو پېيب چې ډَږېحىړ  َتبډ ټّان IgM ېُىاځ

linked hyper IGA syndrome َږېپه نىَ ُبظ . 

TCD4 ملفىضایتىنى فعامیدل :CDT  ملـىفبُتىنى چې ظCD4 helper cell په ږَ ېپه نىَ ُبظ

پيه  چيې ظوی ؿعيبي و هٌيه َ؛ٍن مبًیکىًىنيه ارتيىا کيى ټډِفیکيى پيؽو  CD4 ېصپٌه فطزه تبنع

عکيك اًع يٍ پيه تنظيِم کيې  ّمعبؿیت او فبُتىکِنىنه اؿؽاؾه وَ کىَ چې ظ َرسعى رسه تکًت کى 

 . َظوه فګنبًىنه ته اړتِب ًؽ  ملـىفبُتىنه ؿعبي و CD4Tًپبؼه چې ظ  ېظ نى ظهىَيب مؽفته 

Signal-1 :ملـىفبُتىنى په فطزه کې مىحىظه  ّکې تبیع ظ ټ په ظېTcr ح  رسه وىٍ  ټّان ظ

وُيٍ  Co-receptorتيه  ېچيې ه يع رسه نښيًل MHC-class 2ميبًیکىي ظ  CD4 ېاو وؼپق و

 . هم تبیع تؽكؽاؼ و signal 2 ېوؼپق َږېک

Singal-2 :ملـىفبُتىنى په فطزه کيې ُيى ميبًیکىي  ّچې ټ په تؽصه کې تبُع وویٍ و ېظ ظ

CD28  چې تبُع  َپه نىَ متىن ًؽB7-1  اوB7-2  رسه چې ظOpac  تبُيع  َپه فطزه کيې كيؽاؼ ًيؽ

نيى ټيّ  تؽكيؽاؼ نيه و Signal -2 ېؽ ېييب کيه چَږېپه نىَ هم ُيبظ Co-Stimulatorيب چې ظ ونښًل

  نه ؿعبًېږَ. ملـىفبُتىنه

CD4 رسته ؼفىَ ېظنع ېُفنع ېملـىفبیتىنى ظنعه: نىمىړ  ّټ : 

اًت يبة  Granulomatouseًکيه ظ  َ.مىصؽ ؿؽط رقبفِى په منځته ؼاتګ کې ؼوي ًيؽ ظوی 

م ُظ ظوکٌه ډوي چې  ېيب په ظافَنه ؼاوًړى کې ؼوي ًؽ مِنځ او ه عاؼنګه تىتؽکىًٍن مثثى ټقى په 

 -Blast- Cellفيٍ پيه  memory نيى ظاصيٍ و مبیکىتکرتیىَ تىتؽکٌىؾ تقٍِ تعن ته ظًپبؼه ځٍ 
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 transformation او  َاصتيه کيى  ېتبنعSensitized T-cells کيىَ چيې رقيبـ  َږېتيعً ېتبنيع

څييى چييې مييبیکىتکرتُىَ عو او تييؽاکم ُفمييٍ ډؽځييّيب تؽ ېييؿعبً مکؽوؿييبژونى ظملـىفييِتى ًييه يب َى ميي

يب ؾاظ ؼاډُکٌىنييهآ  O2مضتٌـييى مِييعُبتىؼونى پييه وافييطه )ًکييه  مکؽوؿييبژونى ظ تىتؽکٌييىـؾ تقييیٍ ظ

. ه عاؼنګيه َږېيتضؽیيج ُفميٍ ک ظ DNAظُيىاي او  َرخيؽو  تقیٍ ظ ظ (نبُرتُک اکقبُع او نىؼ

Helper T lymphocte   ېڅى چې په پِفؾمب فٍ تبنعيب تؽ َملـىفبُتىنه تنثه کى  ظنعه ظا ظه چې 

ډبميب  ملـىفيبُتىنه ظ CD4-T ېيب تؽفًن پؽظعو ُفمٍ ډؽځّېظ حىړ  ډَتب ټّان Specificظ  تعي و

 ؾُيبتىايل عو او ؿبډىفيبُتِىؾُك ظېيعو په افبـ مننت مبُکؽوؿبژونى ظ تیب ځٍ ؿعبًېحىړ  انرتؿًنان ظ

ػربډىن کنرتوًيىَ کيىَ  ّملـىفبُتىنه معبؿِت CD4-Tچې  واؼنګه تبُع ووٍُ يب ه عُفمٍ ډؽځّ

 . َظنعه رسته ؼفى  ېعو ًه ُفؼ ېتنثه ک رخؽو ظ Suppressor Tې ظ چ

 ملـىفيييبُتىنى ظ هييي وکى مؼيييؿ -ّټييي :T-cells differentiationپهههه تهههایمظ کهههې د 

 (Bone marrowڅضه ظ ) ٌظوؼان  ظ ن ته ظاصٍ اويب تیب ظوؼااصًل ءڅضه مننب ېمىؼنێ رخؽ  ېصپ

اصتيه  ېتبنيع ۍپه تبی ك ػعه کې په پضيىاًی او تـؽیيم پيػُؽ يب َږېته ؼف ېتبی ك ػع ظ ېًه ُفؼ 

ملـىفيبُتىنى ظ  ُيب ظ تؽصه کې ځيبی نیيسي ېکپقىي ُفنعتؽ تبی ك په ػعه کې  ظ T-cellsيب ږَېک

CD8,CD4,TCR  يب ځکه ظوی ته َمبًیکىًىنه نه ًؽDouble negative T cells  ٍُږَ ظػيه ېيکو

 تؽڅى رِبيت َته رؽکى کى  کىؼتِکك صىا څضه ظ ېتؽص ېُفنع ملـىفبُتىنه په کپقىي کې ظ ّټ

ؼيبَ ېپ نبرِى کې رِبيت ېتؽ هعاُى ُفنع Rearrangment geneته ظ ي يب ظو ؼبمىنه تؽُففه کړَېپ

 ّيب نيى هؼيه ټيرسه ػربډىن ښّ ېهؼ ظ او ژينېمبًیکىًىنه وپ MHC ي. تؽڅى چې ظو َږېوؼکىي ک

 CD8او  CD4پبفيه  ظ ياو هيم ظ هؼيى  َمبًیکىًىنه رسه ػربډيىن وکيړ  MCHـىفبُتىنه چې ظ مل

 او َږېوٍُ ک Positive - selectionته ېظػه پؽوف َږېک ېپبت َژونع يظو  ج ويمبًیکىًىنه ن

مبًیکىًىنيه  CD8او  CD4يب َکړ ه ون Reactionمبًیکىًىن رسه  MHCملـىفبُتىنه چې ظ  ّهؼه ټ

 ظ ژوؼو تؽصى ته ځبن ؼفىَ تؽڅى هٌتيه ؽيكن څضه ظػه رخؽَ ظ ېظه وفته ًيب وؼ َج مىَ ظين

رخؽَ چې ظ تعن نىؼمبي  Double positiveًؽونکی  TCRنى هؼه  ؛ژينېتعن نىؼمبي انتیخنىنه وپ

 رخؽَ چې ظ Double positiveًؽونکی  Tcrاو هؼه  ًّه منځه ځ ژينېونه پ Non selfانتیخنىنه 

تيه  ېپؽوفي ېږَ ظػيېيک ېپيبت يژونيع ېيب تٌکًه منځه نه ځّ ژينېوپ Selfحنىنه  ّتعن نىؼمبي انت

Negative selection وؼوفيته ظ َږېيوٍُ کselection Negative ېڅضيه ژونيعی پيبت ېپؽوفي 

 Singleپه  ېُى ُ يب کىَ چې هؽږَېاصته ک ېتبنع Prolifrationاو  Maturationمىَ رخؽات په 

positive T cells ؼت ظی ًيييهيب چيييې عثيييبَږېتيييعً ېتبنيييع :Tcr  ًؽونکيييیCD4positive  او
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 CD8positive ميط ًيه تيبی ك  ظ ۲۷ بً رخؽو تلؽیث ّمىُى ټ ېپبت َژونع ملـىفبُتىنى څضه ظ ّټ

 . َنىؼمبًه وظِـه رسته ؼفى  هٌپږَ او صېڅضه ظوؼان ته ډ 

CD8-T lymphocytes يب ږَېپه نىَ هم ُبظ ىملـىفبُتىن ّ: ظا رخؽه ظ فبیتىتىکقِک ټدنده

يب چې ظػيه رخيؽه َمنځه وړ ه صپٍ فبیتىتىکقیک اؿؽاؾاتى په وفیٌه ً ټبؼډِټ رخؽَ ظ کىَ چې

 ېرخيؽ  ېویيؽوـ پيه وفيیٌه منينت ميى  ظ ييب ظو ٍَن ًيؽ ټډِفُکيى پيؽو  CD8په صپٌه فطزه کې 

 CD8انتيیخ  رسه او  ظ Tcrيب چې ږَېهؼه ؿعبً َؼیخیکن  کې ؼوي ًؽ  ىاو ډؽاؿ ېرخؽ  َتىمىؼ 

 MHC classډوي چې  ېپه ظاف َږېتؽكؽاؼ  Singal-1ونښًل او  رسه MHC class-Iمبًیکىي کې ظ 

–I  رسه ظCo-receptor هم په  په ریث کبؼ کىَ اوSignal -2 تبُع CD8  ظ مبًیکىيCD8  رخؽو

عو ېيؿعبً ډوي ظ ېظه پ په فطزه کې واكع ظه وىٍ و APCرسه چې ظ B7-2او  B7-1 پبفه تبیع ظ

او ډؽاؿيى  ًَيه منځيه وړ  ېرخيؽ  ېميى  ېککيړ يب پيه وُيؽوـ ېرخيؽ  َڅضه وؼوفته په تىميىؼ 

 يب ظعای وېپه وفیٌه تنثه ک Helper T cellsظ  مقتلٌِلً  ېرخؽ  CD8-Tيب َؼیخیګن  ؼامنځته کى 

ًه صپٍ ځبنه څضه انؿاٌنىنه اؿيؽاؾه وَ او ميىؼظ  CD8-T cellsمنځه وًړى کې ه ټبؼډِى رخؽو په ً

يب َؿعبًىَ او مىؼظ هعؾ رخؽه ًه منځه وړ  عو ًپبؼه انعونىکٌیؿېؿعبً انؿاٌنىنى ظ ته ظ ېهعؾ رخؽ 

پيه وفيیٌه منينت  HIVچې ظ  ېرخؽ  ّمنتن CD4مننت مکؽوؿبژونه او هم  CD8-T cellsه عاؼنګه 

 (۳). ًَه منځه وړ  َمىَ و 
 

 فعامٌدل او دنده B-lymphocytesد

 : ته اړتیب ظه ؿعبًیعو ًپبؼه ظوه م م فګنبًىنى متىن ملـىفبیتىنى ظ   ظ

Signal Iملـىفبیتىنه ؿعبي و   ېًپبؼه چ ېظ : ظ IgM او هم تبیع  ح  رسه وىٍ و ّانت ظ

IG  اًـب اوIG ظ  ېتیټب چCD3  ظ  َميبًیکىي رسه وؼتيه واًيی ًيؽIgM  رسهNon covalent  اړُکيه

 Sgnal Iتؽتیيج  ېظه پي تيه ظاصيٍ و ېحنِيک فيګنبًىنه رخيؽ  ّانتي ېڅيى چيتؽ  َحيىړه کيړ 

 . َږېكؽاؼ تؽ 

Signal-IIظ فګنبي : I  عو وؼوفته ېؿعبًتؽSignal-II کبؼ ًپبؼه  ېظ ظ تبیع ؿعبي وCD21 ېچ 

 تؽكيؽاؼ و Signal 2او  حي  رسه ونښيًل ټيّظ اصػو څضه عثيبؼت ظی تبیيع ان Complementظ 

 (۹). ملـىفبُتىنه په تنپړ ډوي ؿعبي و تؽڅى  

ِفؾمىتِففى او پِفؾمب ملـىفبُتىنه په ملـىتِففى او ملـىتِففتىنه په پ څضه   ېظه وؼوفته ً 

ح  ُى  ټّیى ان ېؽ ېتبډَ حىړوًى ظنعه پیٍ کىَ که چ ټّږَ او انېتعً ېتِففى په پِفؾمب فٍ تبنع
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 Epitope  اوکيه  ږَېتيبډَ پيه نيىَ یيبظ ټّپه مبن ُىه نىعه ان ېهؼ ملـىفبیى ظ نى وارع   َوًؽ

 ټّان ېپه وړانع ېهؼ ظ ملـىفبُتىنه  ُب څى کٌىنه يب څى ډوًه َوًؽ  Epitopeح  څى  ټّان ېؽ ېچ

 . َږېپه نىَ ُبظ َتبډ ټّکٌىنٍ ان پىيل ېحىړه وَ چ ېتبډَ ډبن

 

 منډیش 

  يوًه ظډمعبؿیى په ظوه . 

 مىانيع )ًکيه  ًّکه مضتٌف ؿؿیک َ.ؽ عنبرص تؽصه ًؽ ېیى ؾیبت م  ېمعبؿیى ک ّعِپه طث

 . ېتؽص َافیع( او رخؽو  ېمعع )ًکه ظ َيب کی یبو پىفتکی(

 حنىنى ًپبؼه په  ټّان ځبنګړوظ  ېچ َؼوي ًؽ  ېرخؽ  ظوه ډوًه اىًل ېمعبؿیى ک ّپه کقث

 . تىنه(ملـىفبی Tملـىفبیتىنه او  B) َؼاښکبؼه کى  َصپٌه فطزه اصػ

  ملـىفيبیتىنى تيه ظ ېيب چيَمکؽوؿبؾونه ظ ؼیتیکىًى انعوتیٌیٍ فیقتم ع عه تؽصه حيىړه و 

 ېمعيبؿیتىنى کي ّاو کقيث ېعيِثپيه ط ېُعني يبکىًى کې ػىؼه ظنعه رسته ؼفىَ حنىنى په معؽيف ټّان

 . َػربډىن کې ؼوي ًىتى  ّمعبؿیت

 B&T lymphocytes َارتىا کى  َحنىنى ًپبؼه اصػ ټّان ځبنګړو ظ . 

 B&T lymphocytes ډوي چيې  ېظه يب پيملـىُيع ػيړو کيې تکبميٍ کيىَ ّپيه اتتيعایB 

 Development ېک Bone marrowاو په  َږېمىؼنێ ملـىیع رخؽو څضه منتم ک ظ ملـبفبیتىنه

 ملـىفبیتىنه هم ظ ّيب ه عاؼنګه ټږَېډوي څؽډنع په ېرخؽ  ېظ یى وارع او ( کىََ)تـؽیم پػیؽ 

ملـىیيع  ّپيه مزیطي ېڅضيه چي ېظه ًي ېاو مضکي َږېه ؼه مىؼنێ ملـىیع رخؽو څضه منتم ک

 . َپه ډوي تثبؼؾ کى  ېرخؽ  ېوارع ېیى  ظ ېتبی ىـ په ػعه ک ظ ځبی وؽ کې ځبی پ واعَبو 

  ظواړهB&T lymphocytes پيه  ېػيړو کي َملـيبو  َتنثه په وفیٌه په ثبنى  حنىنى ظ ټّان ظ

 . َږېاصته ک ېاو تکًت تبنع ۍتـؽیم پػیؽ 

 B َملـىفيبیتىنه پيه رخيؽو  ّټي او تؽصه اصيًل ېپه حىړوًى ک ډَتب ټّان ملـىفبیتىنه ظ 

وفیٌه ظ اؿؽاؾوًى په  ( ظمىاظو )فبیتىکی  َ یبو ېٌى کېِفتېظ ت ېرخؽ  ېيب نىمىړ َؼوي ًؽ  ېمعبؿیى ک

حىړوًيى ُفميٍ  ظ ډَتب ټّان ّڅى وىـيب تؽ تؽصه اصًل ېتکًت ک او ۍملـىفیتىنى په تـؽیم پػیؽ   

 . ّوډؽځ
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  ېعو په ربي کېيب ملف او ملـىیع ػړو تؽمنځ ظ ډؽځېوین تىډه ظ ېملـىفبیتىنه په پًؽه پق 

 ّاو معيبؿیتاتييبي  اړونيعه ميبًیکىًى رسه ظ رسه ظ ېاصػو په مؽفت ظ ّفطز ملـىفبیتىنى ظ يب ظَو 

 . َظ هؼىی تىٍیس ًپبؼه افبنتیب تؽاتؽه و  ېفبرى ک

 

   ېفصه پىښتن يمىمړ  د

 یى ىزیس ځىاة په نښه کړئ ېیىاځ ېپىښتنى ک ېُفنعپه 

ػيړو پيه هکٌيه  َـيبو مل َ( پيه ثيبنى ملـىیيع ػيړی ًيىمړىنمؼؿ ) ه وکى ظ کىَ یى ظ ېُفنع. ۱

 . يىزیس نه ظ

 رخؽو تکًت  : ظاًف

  َؽیم پػیؽ ملـىفبیتىنى تـ ة: ظ

 انرتاکن   َج: رخؽو 

 ځىاة  ېح  په وړانع ټّان ظ: ظ

 .يظ ّوىـ ملـىییع ػړو ًپبؼه َثبنى  ېکىَ یى یىاځ ېُفنع. ۲

 متىن  B&T lymphocytesاًف: ظ 

 ملـىفبیتىنى ظوؼان  ة: ظ

  َتـؽُم پػیؽ  ّج: ن بی

 ظ: ظ رخؽو تکًت 

 .فیقتم ع عه ظنع ظه َملـبو  ظ ېکىَ یى ُفنع. ۳

  معبؿیى ّعِ: طثاًف

 ة: اًت بة 

 ج: ؿبډىفبیتىؾیك 

 معبؿیى  ّظ: کقث

  َ.ظ رسته ؼفىًى وړتیب ًؽ  ېظنع ېکىم ېُفنع ظ ېظنعؼیتیک رخؽ  ّپض. ۴

 رسو رخؽ اصیقتٍ  : ظاًف

حي  رسه  ټيّتؽ اوفيه ظ ان ېچ ېح  په وړانع ټّان اصتيبيص ېهؼ رخؽو ؿعبًىي ظ ّة: ظ ټ

 . َنه و  ېپه ابـ ک

 حىړوي  کبینی  َتؽاظ ج: ظ
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 رخؽو ًه منځه وړي  َظ: ظ مىؼظ هعؾ صبؼج اًزخؽو  

 معبؿیى په هکٌه ىزیس ح ٌه په نښه کړئ ّعِظ طث. ۵

 ننتىاًی  ّحنیقت ټّان اًف: ظ

 په وفیٌه ؿعبًیعي  ّیى تنثه کىونک ة: ظ

 متععظو رخؽو ظصبًى  ج: ظ

 متىن  Memory cellsظ: ظ 

 وًیکئ. ېمعبؿیى تعؽیف او مثبًىنه ی ّاو کقث ّعِطث. ۶

۷ .MHC وًیکئ. ېتعؽیف او اه یى ی 
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 م فصهًدو

 رول major histocompatibilityد   غربګىن کې ٍپه معافیت

 

 رسیشه

 major histocompatibility واكيع ظی کيې  ټىًى هقتى ًؽونکى رخؽو په فطزه ک پٌکك ظ

پیىنيع ميىُى ػړُيى او  ظيب چيې وو َژنعي ميى ېمبًیکىًىنى په رِث پظافې  که څه هم په اوًه کې ظ

 ّمعيبؿیت مبًیکىًىنيه ظظ چيې  عي ميىَېياوـ پىه عو مګيؽځېانقبحى ظ ظؿعه کىًى کىًى فثج ډؽ 

 ملبومى ُب رقبفِى په پِعا ظ ېکًتو نبؼوػیى په وړانعا رتی ظ عکك اًع ٌىنى په تنظِ ىًى کې او

زه کيې كيؽاؼ ؿؿیىًىژُک ظنعه چې ظ رخيؽو پيه فيط مبًیکىًىنى اىًل ېظ يب ظًَؽ  کىًى کې ؼوي

 ًَپيبؼه چيې پيؽظ ېظ يب ظينښيٌِعو څضيه عثيبؼت ظ رسه ظ ِّنى ظ پِپتبُعَ كطعيټګبنه پؽو ېت ظ ًَؽ 

ظ  ېتيعن رخيؽ  وړتِب وؼکىَ چيې ظظافې  رخؽو ته ّاو ټ َکړ  ېرخؽو ته وړانع ّخینىنه ظ ټټان

 (۷). پؽظُى رخؽو څضه وپېژين
 

 يتغیز پذیز  هغىی د محصىالتى جنىنى او د major histocompatibilityد 

ظا  َچې ظ ټىًى انقبنبنى په ټىًى هقته ًؽونکى رخيؽو کيې ميتىن ًيؽ  َيبمبًیکىًىنه ظ MHC ظ 

 بً يب چيې تلؽُثيَیى مىكعیتىنى کې ځيبی ًيؽ ېمبًیکىًىنه ظ مپږَ کؽومىؾوَ په ًن  تبؾو کې په ظؼ  مؼٌم

ُيب  HLA رخؽه ميپږ حيىړه ّمبًیکىًىنه حىړه وَ هؽه هقته ًؽونکحنىنه ظا ډوي مؼٌم  ۴۵۱-۱۵۱

MHC  او ظ ظواړو ظ  َږېيميىؼ څضيه پيه اؼړ وړي ک ظ ېپيِفؼ او ميپږ ظُيې  مپږچې  يبَحنىنه ًؽ

عًى چيبنك کيم ېډؽاؿى ظ ؼظ و او وؼونى کې ظځکه په صىُنع يب نىَکؽومىؾمىنى حنىنه ډومِنبنټ ظ

 تيعن ُيى انقيبن ظ يب ځکه په عٍن نىعه کې ظَمتىن نه ًؽ  ۱۱۱۷تىاؿم چبنك  وَيب په انقبنبنى کې ظ

نيى  َحنىنه رسته تىپًن ًيؽ  MHCمِنىح  صىاو ػىؼه کىَ څؽنګه چې ا تٍ انقبن کې ظ نقد په
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 َمبًیکىًىنيه تنيضیً او څېړنيه ًيىمړ  MHCيب ظ َانقبنبنى حنىتبُج او ؿینىتبُپ ؿؽق کى  ځکه ظ 

پيه  Human leukocytes antigenنى ځکيه ظ  ېپه فپینى رخؽو کې تؽرسه مى  ېوُن ځٍ ًپبؼه ظ

 . َیى ډؽوپىنى وینٍ مى ېمبًیکىًىنه په ظؼ  HLAيب َږېنىَ ُبظ
 

   Sturcture and function of MHCًا  ېمامیکىل جىړښت او دند MHC د

 وینٍ مىَ ظَ:  ېیى ډؽوپىنى تبنعُظؼ ېمبًیکىًىنه په ُفنع MHCظ 

1-MHC class I,2-MHC calss II, 3-MHC class III 

 . َږېه نىَ هم یبظپ HLA-class I,HLA-class II,HLA-class IIIظ  ېچ
 

MHC Class –I 

( کيې locusیيى ًىکقيىنى )ېظ مىكعیى ًه نظؽه ظ مپږَ کؽومىؾوَ په کىچنێ څبنګيه ډيې پيه ظؼ 

کيې ميتىن  platelets. ظ ظې مبًیکىًىنى حینىنه په ټىًى هقته ًؽونکى رخيؽو او َحینىنه کىظ مى 

نى ځکه مىو  ؛ږَېافطه تؽرسه کو ه ملـىفیتىنى پ ّټ CD 8پبؼه ظ ًژنعي تٍ ېًؽَ ظ ظې ډوي حنىنى پ

 (۷)ًـ ىفیى پىؼې منزرص ظی. CD 8 Tپه HLA –Class Aوایى چې 

ی  ظی چې یى ظؼونع او یى ټپؽو  heterodimerظ تیىمی یک حىړښى ًه نظؽه ظا مبًیکىًىنه یى 

 ېډوميی  یيب ظؼ  ېږَ چيې ظؼ ېنبميه یيبظه ظ اًـب ؾنځیؽ پي ېچې ظؼونع ځنځیؽ ی َفپک ځنځیؽ ًؽ 

مييتىن ًييؽَ چييې ظًتييه  grooveمنځ یييى ژوؼواًييی یييب تييؽ  α2او  α1ظ  َ( ًييؽ α3او  α2يب α1تؽصييې )

peptide ظ  ېفپک تؽصه ی ېځبی نیيس او پبتβ2 microglobulin ږَ.ېنبمه یبظه پ 

 
 (۹حىړښى ؼاښّ ) MHC-I,IIډڼه انځىؼ ظ
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 MHC Class II  

یى ًىکقىنى کې حنىنيه ېڅبنګه کې په ظؼ  ێظ مىكعیى ًه نظؽه ظا هم ظ مپږَ کؽومىؾوَ په کىچن

 ( ظ ظېHLA Dqيب HLA – DRيب HLA –Dp. )َږېنيىَ یيبظه پي HLA –Dچيې ظ  َکىظ ميى  ېی

يب ظنيعؼایتیک په ځبنګړو رخؽو کيې ًکيه مکؽوؿيبژ ېتٌک َ؛ډوي مبًیکىًىنى تىؾیع ع ىمیى نه ًؽ 

 Professionalملـىفیتىنى او ؿربوتِففى رخؽو کې ميتىن ًيؽَ چيې ظ  ېرخؽويب مىنىفیتىنىيب ت

cells ږَ.ېنىَ رسه یبظه پ 

ظ ډبميب  ېظ ؼډىنيى انيعوتیٌیٍ رخيؽ  ېپښتىؼډى تیىتىًؽ اپیتٍ رخيؽات او ظ وینيظ پؽظې  رستېؽه

نيى ځکيه  َ؛په ریث تثيبؼؾ کيى  antigen presenting cellsږَ او ېؿې ُفنعې ؿعبًېانرتؿؽان تؽ اػ

 ویٍ کیږَ. nonprofessional cellsیبظو رخؽو ته 

ملـىفیى  ّټ CD4وافطه ه پ IIکِفـ  MHCتؽصه ظ صپٍ  َپتبیعح  پی ټّظػه رخؽات ظ ان

ملـىفيیى رخيؽو پيىؼ  ّټي CD4ظ  IIکيِفـ  MHCږَ چيې ېکثٌه ویٍ ک ېته معؽيف کىَ ًه ظ

 ًَه نظؽه ظا هم یى هرتو ظای ؽ پؽوتی  ظی کيىَ چيې ظوه ځنځیؽونيه ًيؽ  ّمنزرص ظی او ظ تیىمی 

نىمىنيى ه پ β2او  β1او  α2او  α1چې ظ  َارتىا کى )اًـب او تیټب( هؽ یى ظ ظې ځنځیؽونى ظوه تؽصې 

حنىنىنى پیپتبیعونه  ټّکىَ چې ظ ان َمنځ یىه ژوؼه فبره متىن ًؽ تؽ  α2او  α1ږَ ه عاؼنګه ظ ېیبظ

 ږَ.ېک ېملـىفیتىنى ته وړانع ّټ CD4ه عػه تؽصه کې نښًل او تیب 
 

MHC Class III  

پيه  َتؽمنځ مىكعیى ًيؽ  Class IIاو  Class Iظا هم ظ مپږَ کؽومىؾوَ په کىچنێ څبنګه کې ظ  

 َینىنى حنىنى ميتىن ًيؽ ټپؽو  Dاو  Bح  او  TNF βاو  TNF αظې تؽصه کې ظ کبمپٌی نټ ح يب ظ 

 کىَ چې هؽ یى په اًت ب  او امینىًىژیک ػربډىنىنى کې ځبنګړې ون ه ًؽَ.

 

 Diversity of MHC مامیکىمىنى تنىع ٍد مجىر هطتى کمپاتتنیټ

مبًیکىًىنى  IIIاو کِفـ  IIيب کِفـ  Iکِفـ  MHCږَ چې ظ ېىٍیزبتى څضه معٌىمظ پىؼتنیى ت

ظ هؼى ظاصٍ املننيه  MHC Class Iتیىمی یک حىړښىيب مىكعیى او ظنعو ًه نظؽه تىپیؽ ًؽي ًکه 

وافطه ه ًکه ظ ویؽوفىنى پ َ.و  ېظ رخؽې په منځ کې حىړه مى چې  ژينېحنىنى پیپتبیعونه پ ټّان

 .ژينېحنىنى پیپتبیعې تؽصې پ ټّرخؽې او ظ ډؽاؿى ان َتىمىؼ مننت رخؽېيب 

پيه  َپه حنىنى کيې معاصٌيه کيى  ېنى ظ رخؽ  َ؛ظافې ډوي چې کٌه ویؽوـ رخؽه مننت کړ ه پ

ی  او ټی  چې حيىړوَ ویيؽويس پيؽو ټًه امٌه کىَ پؽو  ېډوي ظ رخؽې ظ حنىَ څضه ظ افتـبظ ېظ
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ږَ ېتىپِفَؾ په فیتىؾوي کې ټىټه کی  ظ فیټږَيب ظػه وؼوفتی پؽو ېویؽويس رخؽه تٌٍ ک ېرخؽه ی 

ږَ ظ ظې پیپتبیيعونى مطيبتم ېږظوي کېحىړ او انعوپِفؾمیک ؼیتیکىمل ته ً ېواړه واړه پیپتبیعونه تؽ 

MHC  کِفـI  ږَ تبُفصؽه پیپتبیع ظ ېحىړMHC class I یيس تیب وؼوفته بی نپه ژوؼه نبریه کې ځ

ژنيعي ىيىؼت ېوافطه ظ هؼې په پ CD8 T lymphocyteته ؼاوځّ او تبُفصؽه ظ  ېظ رخؽې فطز

منځ فيٍ ًه کثٌه ظ انقبنبنى تيؽ  Diversityظ  HLAږَ چې ظ ېنیيس ظ پىؼته تىٍیزبتى څضه معٌىم

۷ تنپړ  ۲۵ظ یى مىؼ او پِفؼ اوُفظونى تؽمنځ  ېنه ظی یىاؾ  چبنك مىىن ؿیيعه ظ تىاؿم یب وؼته وايل

نى ځکيه ظ فيکنێ  َ؛ته واًی متىن نه ًؽ څ تىاؿم یب وؼ ې۷ ه ۲۵ ې۷ ظ تىاؿم چبنك او پبت ۵۱تىاؿم 

 (١. )ؽ ظیېمنځ ظ تىاؿم چبنك نقثى نىؼو انقبنبنى ته ډصىؼ او وؼوؼ تؽ 

کيِفـ  ًَيؽَ تنيبً ظ ًيىمړ  ېځبنګړتیيبو  م کِفـ حنىنىنه څى مکًلُڅؽنګه چې ًىمړی او ظو

رسه تىپیؽ م کِفـ اکًته مبًیکىًىنه په هؼى صٌکى کې چې ظ اؼثیى پؽ تنقټ ُټىي مبًیکىًىنه او ظو

چيې  فيثج ډؽځيّ ېډؽځّ او ظا ع ٍ ظ ظ ډبنى ظ تىًیع ظ تنثه فثج humeral antibodyظ  ًَؽ 

 (١وافطه تثثیى کړو. )ه ظػه مبًیکىًىنى هقتىًىژُک معبینبتى پ

 

 زول میکانیشمىنهټکې د کن معافیتٍ غربګىن پز

 ټيّقيبحى انفیقتم رخيؽې صپيٍ ظ عَيىیى ان ّ: په نىؼمبي ډوي ظ معبؿیت(Toleranceسغم )

ػربډيىن نيه  او ظ هؼيې پيه وړانيعې ژينېپه ریث پ self antigenح  یب  ټّحنىنه ظ صپٍ ځبن ظ ان

 ږَ.ېښکبؼه کىَ ظػه ربًى ته ظ ځبن په نقثى ؾػم )تز ٍ( ویٍ ک

کٌه چې ؾػم ًه منځه ُفړ و او ډ وډ و ظ معبؿیتّ فیقيتم ًيه صيىا ظ عَيىیى ظ انقيبحى ظ 

 .ًع ٍ ىىؼت نیيسحنىنى په وړانعې عکك ا ټّنا
 

 ى کې د تىمیزانظ )سغم( ةزقزاریدلملفىضیتىن په پاخه يب او ټٍ

حي  پيؽ وړانيعې معيبؿیتّ  ټيّان صيبو ه چيې ظ یيىضيطثعیّ تز ٍ یب ؾصم ظ هؼه كبنىن څ .۱

مزعوظ او منزرص وَ کىَ چې  ېح  پىؼ  ټّظ هؼه ان ېتنبً پؽظ َکى  َػربډىن ىىؼت نیيس پیؽو 

( وظیـيىَ او ټيّ ملـىفيیتىنى )  صيبمىتبیيع ؿکيؽ وکيړو چيې ظ  ظافيې ؾػم یب تز ٍ پیعا کىَ

ظ تز ٍ ظ ایخبظ ُفمٍ ډؽځيّ چيې وؼوفيته پيؽ  ېح  په وړانع ټّؿعبًیعي ظ صبو ان ؽصىاىى ػی

 .ښّػربډىن نه  ېحنىنى په وړانع ټّان selfکبهٍ یب پىش ملـىفیتىنى ظ 

حنىنىنه په میؽاړ اصٌى چې ې ظاف پؽوفه ظه مىنږ ېیب كبتٍ ظ ؾظه کړ  ّتز ٍ یى کقث ّعِطث. ۲

 تنبً  ح  رسه نښًل ټّظ اصػو حىړونه ظه چې ظ یى صبو ان ّظ هؼىی وظیـه ظ ملـىفیتىنى ظ فطز
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میکبنیؿمىنيه مىحيىظ وَ چيې ظ هؼيه ملـىفيیتىنى مضيه ظافې  په هؽ نبؼمٍ مضً کې تبیع ېپؽظ 

 په وړانعې ع ٍ کىَ. self agکىَ چې ظ  ونیيس

ؽ ؾیبت نقثى کبهٌى او پضى ملـىفیتىنى ېډ َپه افبـ صبَ و  ېظیـهؼه ملـىفیتىنه حې ظ و . ۳

تز ٍ یب ؾػم ظ ژونع په پیٍ کې  ّعِږَ چې طثېته تز ٍ پیعا کىَ ظ ه عې امؽ په افبـ ویٍ ک

ظ صپيٍ  َیب ؼمی ّ ظوؼان کې هؼه وصى چې ملـىفیتىنه تؽ اوفه پىؼې ظ تکبمٍ په ربًى کې و 

self ag ح  هيم پيه ؼميیم کيې  ټّه ه عػه وصى کې یى ت ؽنی انږَ کېږَ پیعا کېرسه مضبمط ک

 ّح  ظ معيبؿیت ټّان ژونع کې ه عػه ت ؽين ېپبت ؾؼق و او ظػه صبَ ملـىفیتىنه وؼرسه مط و

چې ظ ټىي ژونيع پيه ظوؼان کيې ملـىفيیتىنه  ېږَ رسه ًه ظېٍ کډڼ self agفیقتم ًه صىا صپٍ یب 

او صيبَ ملـىفيیتىنه ظ ؾػيم  َ يؽ کيې نيى عىي چې ټ َمیکبنیؿمىنه مىحىظ و ظافې  ږَ تبیعېحىړ 

 .َظـؼ ؾظه کړ 

ملـىفيیتىنى تيه ظ تيبی ك پيه ػيعه کيې  ّچې ظ تکبمٍ په وصى کيې ټي َنظؽ متىن ًؽ  ېظاف

 (۱).ػربډىن نه نیيس ېحنىنى په وړانع ټّان م بيلًن  ږَ چې ظ تعن ظېه عػه ظـؼ وؼکىي ک

 

 مىژي مه نظزه د امتیاس وړ ځایىنهد امینى 

ب تکبميٍ پيه پيړاو کيې یي ملـىفيیتىنى ظ پىصيىايل ټيّاو  عي ظ  ېميب تز ٍ پِعا کؾػ ّعِظ طث

 ېاو ظ هؼيې پيه وړانيع ژينېيونيه پ ېحنىنه پيؽظ ټّڅى ظوی ظواړه ظ تعن نىؼمبي انىىؼت نیيس تؽ 

 ػربډىن ونه نیيس.

یيب ظ تيبی ك ظ  َملـىفیتىنى ظ تکبميٍ ًپيبؼه ظ مؽکيؿَ ملـيبوَ ػيړ  ّهؼه ػىؼه ځبی چې ظ ټ

 .عثبؼت ظیڅضه  ېػع

يب تبنقٍ او نىؼو ملـىئیع انقبحى کې ځبی په َعلعاتىيب تىؼ  َظ پىصىاًی څضه وؼوفته په ملـبو 

 ږَ.ېځبی ک

ځيبی ظ هي وکّ مؼيؿ څضيه عي ػيىؼه ېک تز ٍ پیعا ّعِملـىفیتىنى ًپبؼه ظ طث ه عاؼنګه ظ  

څضيه پيه  چې وؼوفيته ظ پىصيىايل ژينېحنىنه په صبو ډوي وپ ټّڅى ظًته ظ تعن انعثبؼت ظی تؽ 

حنىنيى  ټيّيب تبنقٍ او نىؼ ظ تيعن ظ صبىيى انَملـبوَ ػړو کې ًکه ملـبوَ علعاتيب تىؼ  ّمزیط

 .َظ َنى ځکه ظ تز ٍ ظ كبنىن په افبـ رخؽې په ظوو ډؽوپىنى وینٍ مى  رسه مط و
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 ۱ .T- Cell Tolerance 

 Central T Lymphocyte Toleranceاًف: 

 Peripheral T Lymphocyte Toleranceة: 

۱. Anergy 

۲. Immune suppression by regulatory T cells 

۳. Deletion activation induced cell death 
 

۲. B Cell Tolerance: 

 Central B Lymphocyte Toleranceاًف: 

 Peripheral B Lymphocyte Toleranceة: 

یب تٌىغ په اووظو کې چې عي ظ ظوی ظ تنپړتیب ېػؾ کرملـىفیتىنى یب ظواړه ظ کٌىن  یب   ّظ ټ

چې  َظًته ؾیبت مىاهع متىن ًؽ  ظ صپٍ عَىیى په نقثى ظ ػربډىن ُفمٍ وډؽځّ ىىؼت نیيس

یب تکبمٍ  کىَ چې ظ پؽاصىايل ېًؽ  َاصػ ېحنىنى ظ اصیقتٌى ًپبؼه ؾیبت ټّملـىفیتىنه ظ اوتى ان ّټ

 ټّان ّینټًىګ پؽو ؽ اوتى ېږَ چې ؾیبت م ېږَ ویٍ کېػؾ کرپه ت یؽ کې ظ تبی ك په ػعه کې 

 ّږَيب هؼه ډيؽوپ ظ ټيېظ مبًیکىًىنى په مخبوؼت ظ تبی ك په ػعه کې ښکبؼه ک MHCحنىنىنه ظ 

ږَ ېژنعي کېپ ېظه ً َّ حنى ًپبؼه اصیقتىنکی اصػټپه ربًى کې وَ چې ظ ان ېرخؽو چې ظ وظ

صپيٍ ملـىفیتىنى په ډًه کې چيې ظ  ّټ ّظ مزیط ېتنب پؽظ negative selectionږَ ېػؾ کراو 

 (۱)ػربډىن متىن نه ًؽَ. ېرخؽو په وړانع
 

 دلېذف کحکنىن  د. ۱

ػربډىن  ېحنى په وړانع ټّملـىفیتىنى ډًه چې ظ عَىیى ظ ان عي هؼه ظ  ېظ کٌىن صػؾ ک

ؾػم ظومؽه م  ه ظنعه رسته نه ؼفىَ پيه فيبملى  ّعِطث کېرخؽو  ېمګؽ په ظ َهم ارتىا کى  ښّ

ملـىفیتى څى رخؽې پیعا کىُفی مى چيې ظ څيى اوتيى  ظ   رسه ێاو نىؼمبًى امضبىى کې په افبن

 ظ   ېاو میبًی ( تنيب پيؽظ DNAيب )ًکه ظ تبیؽوډٌىتىًی يب کىُفح  ًَؽ  ېاصػ ېحنى په وړانع ټّان

 (۱. )َکې تبیع نىؼ میکبنیؿمىنه هم ؼوي وًؽ  ؾػمملـىفیتىنى په 
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 د حطاضیت نه ښىدل ېکنىنه انزجٍ یا د کنىن په وړاند. 2 

اىطِفذ معنی ظ هؼى ملـىفیتىنى ظ ػیيؽ كبتيٍ تؽډنيى او ظواميعاؼه ؿعيبًیتىنى ػیيؽ ؿعيبي ظ ظې 

تيه نځعو پيه پبیٌيه کيې مېيحنى رسه په صبىى رشایطى کې ظ مط ک ټّچې ظ څى صبىى ان يبعنه ظهېک

حنيى پيه  ټيّعو ًپيبؼه چيې ظ صبىيى انېملـىفیتىنى ظ ؿعبً ّټ CD4ؼاځّ ظا صربه واٍس ظه چې ظ 

 MHC Classژنعي ظ ېتؽصې پ َح  پیپتبیع ټّیى ظ ان َظوه نښې اړی  ظ ّیرقبفیى ښ ېوړانع

II کىونکى رخؽو  ح  ظ معؽيف ټّظ مبًیکىًىنى په مخبوؼت کې چې ظ انAPC  فيطزه کيې كيؽاؼ

مزؽک ؿکتىؼونيه( ظ  ّؽ فیتىکینىنه )مؽفته کىونکېیى م  ېرخؽ  APCاو تٌه ظا چې ه عػه  ًَؽ 

وړتیيب ونيه  ېچيې ظ ظ َکړ  معؽيف ېحنىنه هؼه رخؽ  ټّې انؽ ېاوـ که چ َؾاظو آ مزٌىي په ډوي 

 َږېينښه ىيبظؼ ک ّوصى کې منـ ېنى په ظ َمزؽک ؿکتىؼونه اؿؽاؾ کړ  ّچې مؽفته کىونک ًَؽ 

وؼوفيته ظ یيبظ  ېؽ ېکه چ ېظا ډوي رخؽ  َرخؽه صپٍ رقبفیى او وړتیب ظ ُففه وؼکى  ېاو نىمىړ 

و نيىؼ نيه  ه هم اؿؽاؾوًی و معيؽيفوافطه چې مزؽک ؿکتىؼونه پ APCح  ظ هؼه  ټّان َمى 

ظ  ېیعنيه ظنيعه ٌنيظػيه ظو  APC ېرخؽ  ېکىونک ح  معؽيف ټّظ تبی ك ظ ان ېؽ ېږَ که چېؿعبً

پيه ت یيؽ  ېظ هؼې ظ منى یيب وظ ّرخؽو ظ کٌىن انؽح ّم ک  ظ ټ َمزؽک اؿؽاؾ وظیـه احؽا نه کړ 

 (١.٢ىىؼت ونیيس. ) کېکې ظ تبی ك په ػعه 

 .ّػربډىن ښی ېچې ظ صپٍ تعن په وړانع ېظ ټّ رخؽ ډوي ډىؼو چې هؼه  ېپه ظ

ږَ او یيب ظ هؼيىی ظ ؿعبًیيى مضيه ېصػؾ ک کېظ حی  ظ تکبمٍ په ت یؽ کې ظ تبی ك په ػعه 

 (۹يب ۱)ږَ.ېنیىي ک

 

 ملفىضیتىنى فعامیت suppressor T ٍمحیط د. ۳

عىاميٍ ؽ ېیيى مي  ّعي او انؽحيېيظ کٌيىن صيػؾ ک ېمیکيبنیؿمىنى یعني وظو  تؽفیؽه ظ پىؼتنیى ظ

حنيى  ټيّهؼه ملـىفیتىنه چې ظ اوتى ان کىَ چې کىُفی و َ)رخؽوَ او هىمىؼاي( هم متىن ًؽ 

 T suppressorږَ هؼيه ېيتبنيعې اصتيه ک suppressionتضؽیيج او  ّػربډيىن ښيی ېپيه وړانيع

lymphocyte َڅضه عثبؼت ظ. 

چيې  َى ظه کىَ چې په تخؽتىَ ډوي هم ښىظي م ېمبًیکىًىنى ظًؼىظونک CD8هم  ېظا رخؽ 

 (۵يب۱. )َکړ  suppressاو  ّملـىفیى رخؽو ؿعبًیى ن  او   T – Helperظ  کىُفی و

 
 



 

 34                                                                                                                   امٌىنىمىژييل امٌکى م

 (Cytokinesضایتىکینىنه ) 

 ضایتى کاینىنى عمىمٍ خىاص

ه کىَ چې ظ معبؿیتّ فیقتم ظ مقینخؽ یب پیؼبَ وړونکّ پي َمىاظ ظ َفبیتىکینىنه منزٍ کی یبو 

تىًیيع ظ  ېيب ظ معبؿیتّ پؽوفيَو او تنظیم کې ؼوي ًؽ عېپه حىړ  ېږَ ظوی ظ معبؿیتّ پؽوفېنبمه یبظ

 ظ ډ  ؿعبًیى په پبیٌه کې ىىؼت نیيس. ېملـىفبیتىنىيب مىنىفیتىنىيب نیىتؽوؿیٍيب انعوتیٍ رخؽ 

پيه تىډيه  ېٌګېږَ ظ تېږَ او په مضتٌـى نىمىنى یبظېوافطه حىړ ه فبیتىکینىنه ظ مضتٌـى رخؽو پ

 .َږېوافطه حىړ ه ظ مىنى فیتىنى پچې  ېملـىکبی  چې ظ ملـىفیتىنى او مىنىډبن

ؽ نىؼ ېم  معبؿیى په تىًیع کې ون ه اصًل ًکه ډبمب انرتؿؽان او یى ّعِؽ فبیتىکینىنه ظ طثېُى م 

 Interleukin 5او  Interleukin 4يب TNFًکيه  َ.تیب ظ هىمىؼاي معبؿیى په تىًیيع کيې ؼوي ًيؽ  ېی

 يب -8يب Interleukin 2يب TNFه اصًل ًکه فبیتىکینىنه ظ مإصؽ ؿؽط رقبفیى په تىًیع کې تؽص ېنِځ

gamma interfeion .او نىؼ 

GMCSF (Granulocyte Monocyte colony stimulating factor)   یى تٍ ډوي فيبیتىکی

ظ تنثه فثج ډؽځّ هؼه وصى چې ه ىؼاژ فيثج و ظ مکؽوؿيبژونى  Hematopoesisظی چې ظ 

 ظ تزؽیک ُفمٍ ډؽځّ. ېـؿ ظ ع ٌِږَ او هٌلتىپىؼیېاؿؽاؾ  GMSCFاو مىنىفبیتىنى څضه 

وافيطه ه تبیع وویٍ و چې فبیتىکینىنه په ع عه ډوي ظ مکؽوؿيبژونى او ؿعيبًى ملـىفيبیتىنى پي

 (.٨ږَ. )ېحىړ 
 

 ي ډمتنديد ضایتىکینىنى وظیفى 

 ظ فبیتىکینىنى وظیـىَ ډًثنعَ په ُفنعې ډوي ښىظي مىی ظی:

 Interleukin –Iرخؽې ظی کىَ چې ظ  : ظ ظې فبیتىکینىنى رسچِنه مکؽوؿبژhelper T-

Cell .َظ ؿعبًیعو ُفمٍ ډؽځّ او تثه پیعا کى 

 Interleukin –2 ظ :Helper T-Cell  ظsubgroup هږَ او افبيس وظیـيېوافطه حىړ ه پ 

 څضه عثبؼت ظی. او فبیتىټىکقیک ټّ رخؽو ظ پىصىايل Helper T – Cellظ  ېی

 Interleukin –4 ظ ظې فبیتىکی  رسچینه ظ :CD4 – TH2  څضه عثبؼت ظی کيىَ چيې ظ

 په تىًیع کې هم ؼوي ًىتىَ. ډَتب ټّان Ig Eُفمٍ ډؽځّ او ه عاؼنګه ظ  ې  ملـىفیبتىنى ظ وظ
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  Interleukin – 5 ظ ظې فبیتىکی  منثع هم ظ :CD4 – TH2    څضه عثيبؼت ظی چيې ظ

ُفميٍ  ًيىړوايلظ  َتيبډ ټيّان Ig Aکيې ؼوي ًىتيىَ ظ ایؿونىؿیيٍ او  ۍملـىفبیتىنى په تـؽیم پػیؽ 

 ډؽځّ.

 Gamma interferon ظ ظې فييبیتىکی  منثييع :CD4- TH1 ظ  ېظی افييبيس وظیـييه یيي

 ًه منځه وړي ظَ. ېوافطه ظ مىؼظ هعؾ رخؽ ه پ NK Cellمکؽوؿبژونى او 

 (TNF) Tumor Necrotizing Factor ظ ظې فييبیتىکی  افييبيس منثييع ظ مکؽوؿييبژونى :

رخؽو ظ ؿعبًىي انيعوتٌیٍ رخيؽو رسه نښيىي  ظ PMNڅضه عثبؼت ظی چې په ټیټ ػٌظى کې ظ 

پيه ډوي  cachectinمګؽ په ًىړ ػٌظى رسه په فپتِک مبک کيې ظ  ؛یّ افبيس وظیـه ډڼٍ کیږَ

 (۹يب ۶يب ۱)ظ نکؽوؾ ُفمٍ ډؽځّ. رخؽو َتىمىؼ ع ٍ کىَ او ظ 
 

 ى او د ضایتى کاینىنى د اخذو رولپه ناروغیى کې د ضایتىکینىن

( ظ IFN 6او  TNF αيب IL2معبؿیتّ ػربډىن ؼامنځته کىَ ) ًکيه  ؽ فبیتىکینىنه کىَ چېېیى م 

ظ هؼى  G-Gsfډوي  َژنعي مىی ظی په ځبنګړ ېؼوي پ ېؽ نیىپِففتیک اؿبتى په ظؼمٌنه کې ُېیى م 

پيه  ّظی کىَ چې ظ کی يىتؽاپّ او ؼاظیيىتؽاپي ؽ ډټىؼ ثبتى مى ېکبنرسَ نبؼوػبنى په ظؼمٌنه کې ډ

عا ېيؽ ښکته مىی ظی ظ فيیتى کینىنيى ؼوي او میکيبنیَؿ ظ پىهېؽې ډنیىتؽوؿیٍ رخ ېپبیٌه کې ظ وین

ي چې ظ مضتٌـى انقبين نبؼوػیى په ظؼمٌنه کې ډټىؼه ثبتته ميى  يعو ظېپه ؾیبت مطکچه وؼځ تؽ تٌې 

 ظی.

ظ معيبؿیتّ ػربډيىن ظ  وړانيعېپيه اؿيبتى  ډڼ م ېؽ فیتىکینىنه ظ انتبين عىامٌيى او نیىپِففيتیک

ظ مضتٌـيى انقيبين نيبؼوػیى پيه ظؼمٌنيه کيې  TNFاو  IFN αيب IL2ًکيه  .َنځته کىًى كبتٌیى ًيؽ ؼام

 Renal Cell پييه IFN αيب TNFښييى کييې ېپ immune deficientًکييه  َ.ظَ امتزييبن مييى 

Carcinoma  کې ظIL2 Hairy Cell Leukemia  کې ظIFN α  اوG GSF  په معیعو ًیکىپینِک

تبنييعې ظ  mature PMNه پيي Stem Cellکييىَ چييې ظ  َظَ رييبُفتى کييې ډټييىؼ ښييىظي مييى 

differentiation (۷يب ۶يب ۱)ښى کې مزبؿظىَ ؼوي ًىتىَ. ېُفمٍ ډؽځّ چې په معیعو انتبين پ 
 

 

 

 



 

 36                                                                                                                   امٌىنىمىژييل امٌکى م

 و کارونه د ناروغیى په درمننه کېد ضایتىکینىنى د اخذ 

ظ اوتيى امیيىن نيبوؼػیى پيه  َیب منزٍ فيبیتىکی  اصيػ ډَتب ټّظ فبیتىکینىنى ظ اصػو په ٍع ان

عو ًپيبؼه ېفبیتىکینىنه ظ مؿم  اًت بة ظ پیعا ک pro inflammatoryظی کىَ چې ظؼمٌنه کې ډټىؼ 

 کې. rheumatoid arthritisپه  TNF αؾمینه تؽاتؽوَ ًکه 

ؽو اوتىامینىن نبؼوػیى په منځتيه ؼاتيګ کيې ېفبیتىکی  مىحىظیى ظ ډ TNFاو  IL-Iه عاؼنګه 

ًکه ظ فيبیتىکٌی  ظ اصيػو پيه  specific cytokine inhibitorظی ًه ه عې کثٌه ي هم ښىظي مى 

او یب هؽ یى ظ ظې ظواړو څضيه ظ اوتيى امیيىن نيبؼوػیى پيه  َاو منزٍ فیتىکی  اصػ ډَتب ټٍّع ان

 ظؼمٌنه کې ؼوي ًىتىًی و.

په ظؼمٌنه کې ظ منزٍ فبیتىکینىنى ظ اصػو کبؼونه Rheumatoid arthritisپه ځبنګړَ ډوي ظ 

 (۱۱)ثبتى مىی ظی.  ؽ اػیؿم ېډ

ملـىفيیتىنى پيه فيطزه کيې پيه  Tظ اصػو ؾیيبتىاًی ظ  IL -2په ظوؼان کې ظ  ېنګه ظ وینه عاؼ 

 Graftاو  rheumatoid arthritisمبيب ظؼ یيب فيکٌیؽو  multiple sclerosisځینى نبؼوػیى کې )ًکه 

rejectionظی کىَ چې ظا مىٍىع پيه ي ىؼ ثبتى مى ټکې( ډin vivoملـىفيبیتىنى پيه  ّکيې ظ ټي

نيبؼوػیى  ېملـىفیتىنه په صپٌه ؾیبتىاًی ځیني ّټ ېًى کىَ ه عاؼنګه ؿعبًه مى ؿعبًیعو تبنعې ظُف

په ع يىمّ ډوي رسه  َمىحىظ و  graft rejectionاو  rheumatoid arthritisًکه ًیىکی یبيب ایعؾيب 

ظ اصيػو  IL 6ظ پبیٌې رسه وؼته ظی ه عاؼنګه ظ  ۍظ انعاؾه ډیؽ  IL 2ظ  َظ اصػو انعاؾه ډیؽ  IL 2ظ 

ظ  IL 6نيبؼوػیى کيې ظ  ېنيًِؽَ کىَ چې په ځ ېملـىفیتىنى ظ ؿعبًیعو رسه اړیک ظ   َؽ انعاؾه ډی

 يب او فیقت یک اًت ب  عٌکك اًع ٍ تبنعې ظُفًى کىَ.SLEًىړ ػٌظى مىحىظیى ظ ایعؾ يب 

عو او ظ ېعي ظ اتىامیىن نبؼوػیى په پیعا کېډبنى حىړ  ډَتب ټّپه ًن ه تىډه ظ اصػو په وړانعې ظ ان

فيبیتىکی  ؼوي ظ مؿمنيى اًت بتيبتى پيه  pro inflammatoryکې ؼوي ًؽَ او هم ظ  َعاو هؼىی په ت

 (.۱۱ؽوي کې ثبتى مىی ظی. )ټکن

 

 (Complementکامپنمنټ )

ینىنى یيى ډيؽوپ چيې ظ ټ( مٍ ډوي ظ پؽو 02کبمپٌ ینټ ظ تک یٍ کىونکّ په معنی ظی تلؽیثبً )

ه ګيؽ پيِظی کيىَ چيې ظ ځ ٍنټپيؽو ىِفً پِفؾميب ظوی ا َانقبنبنى او ریىانبتى په پِفؾمب کې متىن ًؽ 

ږَ او په عبظَ ربُفتى کې پيه ػیيؽ ؿعيبي ډوي مىحيىظ وَ مګيؽ پيه امینىًىحیيک او ېوافطه حىړ 

ږَ کىَ چيې ېمعبؿیى یىه تؽصه ډڼٍ ک ّعِږَ ظا فیقتم ظ انقبن ظ تعن ظ طثېښى کې ؿعبًېاًت ب  پ
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 proحىړ مى نى پيه پِفؾميب کيې پيه  ظ معبؿیتّ فیقتم عکك اًع ٍ تنپړوَ کٌه چې په ځیګؽ کې 

enzymatic ًږَ او پيه مضتٌـيى ېربًى كؽاؼ ًؽَ چې ظ تنثه په ىىؼت کې په ؿعبي انؿایم تبنعې تع

 ُفؼو رسه ظ انتبنبتى په وړانعې مثبؼؾه کىَ.

څضيه اصیقيتٍ ميىی تيؽرسه  complement( رؽؾ چيې ظ Cینىنى نىَ ایښىظي ظ )ټظ ظې پؽو 

تیىًيىژُکّ  ېیي )٩څضيه ) ېډً ېژنعي مىی ظی چې ًه ظېىؼې پپ C20څضه تؽ  C1مىی چې ظ 

 اؼؾښى ًؽَ او په اًت بتبتى کې تؽصه اصًل.

 endotoxineيب  Immune complexینىنى تنثه کىونکّ ؿکتىؼونه عثيبؼت ظی ًيه: ټظ ظې پؽو  

 ػنبء. َاو ظ مکؽوة رخؽو 

یک رخيؽو وړتیيب او ؿګىفيیت ډَتيب ټيّکبمپٌ نى ظ امیىن فیقتم یىه تؽصيه ظه کيىَ چيې ظ ان

 .ًىړوَ

نى په ه عې ظًیٍ ظ ظې فیقتم ؿعبًیى په منظم او ظكیم ډوي تنظیم ميىی ظی چيې ظا ظ ځینيى 

چيې ظ  َؽه کچه په پِفؾمب کې متىن ًيؽ ېپه ډ ږَ چېېوافطه څبؼي که ینىنى پټکنرتوي کىونکى پؽو 

ی  ټچيې ظا پيؽو  ږَېیکتی  په نىَ هيم یيبظټظه چې ظ پؽو  CD 59څضه یى هم  ېینىنى ًه ډًټظې پؽو 

MAC  ظ حىړوًى په وصى کېC9 ه عاؼنګيه ظ  َکيى  ّپىًی ؽیؿ انيؿایم ن يC1  ؿعبًیيعي ظC1 – 

inhibitor ږَ ظ ېوافطه ؿعبًه پC3- convertase  ؿعبًیى ظ(DAF) Decay accelatory Factor 

 (۱۱يب ۷يب ۴). ږَېوافطه ن یه که پ
 

 نىنهاو د هغې پزوتی يعامیدو پاتى د کامپنمینټ ضیطتم د ف

 ږَ:ېیى ُفؼو ؿعبًېکبمپٌ ینى فیقتم په ُفنعې ظؼ 

کيىَ  ّعو ُفمٍ ډؽځيېظ ؿعبً C1: په کِففیک ډوي رسه امیىن ک پٌکك ظ يکالضیک پاتى . ۱

 Subتبنعې ع ٍ کيىَ او ظ هؼيىی  C4او  C2چې ظ ا په صپٍ واؼ رسه پؽوتیؿ حىړوَ ظا انؿایم په 

groups ېیعن C2a  اوC2b  اوC4a  اوC4b  چې ظ ږَ ېحىړC4b  اوC2a ېنځ امرتاکّ اړیکيتؽم 

تبنيعې ع يٍ  C3عو ُفمٍ ډؽځيّ ظا انيؿایم پيه ېظ حىړ  C3 convertaseنځته ؼاوړَ کىَ چې ظ م

 C3bاو  C3aًکيه  .ؼامنځتيه کيىَ َمکٍ چې تیىًىژیک اؼؾښى ًؽ  يکىَ او ظ هؼىی ؿعبي مى 

حىړوَ ظا انؿایم په  C5 convertaseرسه امرتاکّ ؼاتطه حىړوَ او  C3bظ  C4bاو  C2aوؼوفته 

C5  تبنعې ع ٍ کىَ اوC5a  اوC5b  حىړوَ په پبیٌيه کيېC5b  پيهC6  يبC7  يبC8 او C9  تبنيعې
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 Membrane attack (MAC)عو ُفميٍ ډؽځيّ کيىَ چيې ظوی ېيع ٍ کيىَ او ظ هؼيىی ظ ؿعبً 

complex .َحىړو 

ته  C3aاو  C5aکه ً َ.ًؽ  ېکبمپٌ نتىنى ځبن ته تیىًىژُک ځبنګؽتیبو  َهؽ یى ظ پىؼته ؿعبي مى 

Anaphylactoxin ؼډىنى ته پؽاصىاًی وؼکيىَيب ظ ؼډىنيى نـىغیيه  ېږَ کىَ چې ظ وینېهم ویٍ ک

ُفميٍ  Chemotaxisڅضه ظ ظؿبعّ رخيؽو ظ  ېاو مبک ؼامنځته کىَ او ػیؽ ًه ظ َكبتٌیى ؾیبتى 

 هم ډؽځّ.

C3b  تهOpsonizing ږَ کىَ چې ظ ېؿکتىؼ هم ویٍ کOppsoniztion  َوي ًؽ پؽوفه کې ؼ 

 ظ هعؾ وړ رخؽه ظ مکؽوؿبژونى ظ تٌع کىًىًپبؼه امبظه کىَ. ېیعن

C5b  ظMAC  ظ حىړوًى ُفمٍ ډؽځّ کىَ چې ظ مىؼظ هعؾ رخؽو په رخؽوَ ػنبء کې ظوه

 Drilling Holeػنيبء کيې  َپه رخؽو  ېیعن َکى  ۍفىؼ  (Lipid Bi layer)طثلىَ ًیپعَ طثله 

ُفميٍ  Osmotic Lysisخؽې ته ظاصٍ او ظ هؼې ظ حىړوَ چې ظ ظې فىؼَ ظ ُفؼې اوته اړونع ر

 (٨ډؽځّ. )

ظ  ېظًته امیىن ک پٌکك ؼوي نيه ًيؽَ تٌکي  :(Alternative Pathway) يامرتناتیف پاتى  .۲

 complex polyيب فيکؽایع( یيب انعوتىکقيی  ظ تکرتیب ُفیپى پيىيلتکرتیبوو ظ فطزّ مبًیکىًىنه )

saccharide  يب ظ مبؼ ؾهيؽ(cobra venum) يبfungal cell wall product  اوviral envelops  ظ

او ډَ  فیقيتم   properdinډوي چيې ظًتيه ظافيې  کبمپٌی نى فیقتم ظ ؿعبًیعو ُفمٍ ډؽځّ په

 او   C3 hydrolaseعو پؽوفيه ظ ېچې ظ کبمپٌ نټ فیقتم ؿعبًىَ چې ظ ؿعبً َؿکتىؼ ؼوي ًىتى 

وافطه ه پ Factor Dکك ظ پؽوتیؿ او کبمپٌ يږَ ظػه حىړه مى ېځبی کېعو څضه پیٍ کؿکتىؼ ظ یى 

 (۱۳)عو تبعث ډؽځّ. ېظ حىړ  C3aاو  C3bږَ او ظ ېټىټه ک

۳. Manon Lectin Pathway :  ظې تهMannose binding Lectin  ږَ.ېهم ویٍ ک 

 C1ږَ ًيىمړی ېځبی کو ظ فطزې ظ کبؼتىهبیعؼیى رسه یى و کې ًکتی  ظ تکرتیب َظې پبتى ه پ

په ؿعبي  C3وافطه ه پ C3 convertaseډؽځّ تبُفصؽه ظ  عو ُفمٍېظ ؿعبً C4او  C2ږَ او تیب ظ ېؿعبً

 (۱۲) عو ُفمٍ ډؽځّ.ېظ ؼامنځته ک C3bاو  C3aږَ او ېډوي تبنعې تعً
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 د کامپنیمنت ةیىمىژي کړنې 

 ښى کې په ُفنعې ډوي ؿعبًیى کىَ:ېاو اًت ب  پ ّکبمپٌ ینى په معبؿیت

ًپيبؼه  C3bیتیک رخيؽې پيه صپٌيه فيطزه کيې ظ ؿګىفي :(opsonization)اپطىنایشیشن . ۱

ؼه وړ ؿعبي و نى مبیکؽواؼډبنیَؿ ؿګىفیتیک رخؽو تيه ظ تٌيع کىًيى ًپيب C3bاصػې ًؽَ کٌه چې 

 رسه تٌع و. ێوافطه په افبنه څى مىؼظ هعؾ رخؽه ظ مکؽوؿبژ پډؽځىَ تؽ 

ؽځيّ. ظ نیىتؽوؿیٌىنيى ظ ک ىتبکقيك ُفميٍ ډ C5bاو  C3a :(chemotaxis)کیمىتاکطهظ . ۲

 ه عاؼنګه ظ اوعیى ظ انعوتیٌیم رسه ظ نیىتؽوؿیٌىنى ظ اًتيبق فثج ډؽځّ.

ؿعبي و ًکه څؽنګه چې مضکې تىٍیس مى ظ  MACکٌه چې  :(cytolysis)ضایتىالیشص . ۳

 مىؼظ هعؾ رخؽو ظ ُفیـؿ ُفمٍ ډؽځّ. 

او  C4a يب C3a :(anaphylaxis and anaphylatoxin)انافالکطههظ او انافالتىکطههین  .۴

C4b  عو ېيینىنه مبفى رخؽه تنثه کىَ او ظ مبفى رخؽو څضه ظ کی یبوَ میيعیبتىؼونى ظ اؾاظټپؽو

 نىؼو.ظافې  ًکه هقتبمی  او .ُفمٍ ډؽځّ

 ېهقتبمی  ظ مٌقب عظِفتى ظ فپَؿ ُفمٍ ډؽځّ ؼډىنى ته پؽاصىاًی وؼکىَ او نـىغیيه كبتٌیيى یي

ږَ ېبؿبتى کيې ټيىًاو تی  اًزخؽوَ مقږَ ېى څضه ت ؽ کؾیبتىَ او یى ؾیبت ملعاؼ مبیعبت ظ ؼډىن

ؼامنځتييه کييىَ ظ  Anaphylaxisؼامنځتييه کييىَ پييه ظې ډوي هؼييه مييبظه چييې  anaphylaxisاو 

Anaphylatoxin ږَ.ېنبمه یبظه پ 

ملـىفيیتىنى پيه  تؽصه ظ   ېؿعبًه مى  C3bظ  ؼوي ًکهپه تىًیع کې ظ کبمپٌی نى  ډَتب ټّان .۵

ظ  ېملـىفیى ظ فطز ظ   C3bعو په وصى کې ېحىړ  ظ ډَتب ټّفطزه کې اصػې ًؽَ چې ظ ان

 ېظ حىړوًى ع ٌیي ډَتب ټّملـىفیتىنى ظ ان او ظ   ملـىفیى ؿعبي و ېڅى تتؽ  رسه نښًل ېاصػ

 ُېپه ؿلعان تبنعې اصته وَ تعن  C3bچې هؼه صٌک چې ظ  ېړنى ښىظًېڅ ېځین َته كىت وؼکى 

 حىړوَ. ډَبت ټّحنىنى په وړانعې ًږ ان ټّظ نىؼو په پؽتٌه ظ ان
 

 روغێکامپنمینت او نا

وُفظَ یيب کقيثّ وَ( نيى  عای وېيینىنى ؿلعان ؼامنځته و )کټکه چېؽې ظ کبمپٌ ینى ظ پؽو 

 او ظ مضتٌـى انتبنبتى په وړانعې ته رقبـ وَ. َک ؿوؼ  تهانقبن تعن ظؿبعّ كىت 

یبوو ک ىاًی ظ پتىح  تکرت MACُفمٍ ډؽځّ ظ  Angioedemaک ىاًی ظ  C1 – inhibitorظ 

 chronic viralيب alcoholic cirrhosisګؽ په مضتٌـى نبؼوػیى کې ًکيه ِظ وظې ُفمٍ ډؽځّيب ظ ځ
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 hepatitis B  ږَ تنأ ظا ډوي امضبو ظ مضتٌـى پتىح  انتبنيبتى پيه ېینىنه نه حىړ ټ( ظ کبمپٌ ینى پؽو

 ظؿبعّ كىت ًؽَ. َوړانعې ک ؿوؼ 

مضً ته وؼکيړي  Bمضً وینه ظ  A ظ ېکې که چېؽ  )تؽانقـِىژن( Transfusionپه  ېظ وین

ډوي چيې ظ  ېپيه ظږَ هؼيه ېيو نى ظ اصیقيتىنکّ پيه وینيه کيې ظ ظونيؽ رسه رخيؽې ُفیيـؿ ک

ږَ نىميىړی کيبمپٌکك کبمپٌی نيى فیقيتم ظ ېحيىړ  Ag-Ab complexپه وینه کيې  ّاصیقتىنک

ىاي ظ ږَ او ظ رسو رخؽو ظ ظیېځبی کظ ظونؽ ظ رسه رخؽو رسه یى  MACعو ُفمٍ ډؽځّ ًکه ېؿعبً

 C5aاو  C4aيب C3aصيىا څضيه  ېفىؼې کىًى ظ ُفؼې رسو رخؽو ظ ُفیيـؿ فيثج ډؽځيّ او ظ تٌي

(Anaphyatoxinظ مبک ظ ؼامنځته ک )فپینى رخيؽو  ېعو ُفمٍ ډؽځّ ه عاؼنګه کٌه چې ظ وینې

 حنىنى رسه نښًل ټّظ ان ېظ فپینى رخؽو ظ فطز ډَتب ټًّىمړی ان حىړ و ډَتب ټّپه وړانعې ان

 .َنځته کى ؼام Agranlocytosisبمپٌی نى فیقتم ؿعبي او تبُفصؽه ک

ږَ او ظ ېؿعيبً C3ظ ټىًیعو ًه امٌه ظ ډٌىمیؽوًىنى په كبععوَ ػنبء کيې  immune complexظ 

نظ يّ  ېوایى چې ظ کبمپٌی نى فیقتم ظ ؿعبًیيعو تيظافې  تبُفصؽه َډٌىمیؽوًىنى ؾیبن ؼامنځته کى 

 (۱۴يب ۱۳).ٌَى کې ػىؼه ؼوي ًىتى ظ اوتىامیىن نبؼوػیى په منځته ؼات ېډبن

 

 م فصه منډًشًدو

  ظ یى  ّملـىفبُى ًؽونک ّهؽ ټ َتىنه متىن ًؽ ملـىفبُ ّؽ ټېپه انقبنبنى کې ُى ؾیبت م

 . َږېپه نىَ ُبظ TCRچې ظ  َمنزرص په مضً و  ېؽ اصػو ظَ چېؾیبت م 

ه ظوه پيي TCRيب َمييتىن ًييؽ  TCRانقييبنبنى او مىوکييبنى پييه اکييًته ټييّ رخييؽو پييه فييطزه کييې  ظ

 . يثبتى او متؼیؽه نبریى ًؽونکی ظ حىړ مىی ظی چې ظ ( څضهپتبُعونى ځنځًنونى )اًـب او تیتبپِ

  ظMCH ظ  ېظوی ظنيع يب ظًؽونکى رخؽو په فطزه کيې واكيع ظه ټىًى هقته مبًیکىًىنه ظ

 ( ظَ.Class-I,II,IIIډوًه )  ېيب ظؼ َکىي ظ ېحنىنى وړانع ټّان ملـىفبیتىنى ًپبؼه ظ ّټ

 MHC-calss-I  ظCD4 ېظافه پ َکىًى ظنعه ًؽ  معؽيف ح  ظ ټّملـىفبُتىنى ًپبؼه ان ّټ 

او  َکىًى ظنيعه ًيؽ  ح  معؽيف ټّان ؼه ظبټّ ملـىفبیتىنى ًپ CD8ظ  MHC-class IIربي کې چې

MHC-calss-III  َون ه ًؽ  ېاو امِنىًىژیک ػربډىنىنى کې ځبنګړ  په اًت ب . 

 ٍ حنىنىنيه  ټّقبحى انان صپٍ عَىُى ظ ظ ېرخؽ  فیقتم ّمعبؿیت : په نىؼمبي ډوي ظتز

ظػه ربًى تيه ظ ځيبن  ِّػربډىن نه ښ ېپه وړانع ېظ هؼ او ژينېپه رِث پ Self agصپٍ ځبن ُب  ظ

 . َږېپه نقثى ؾػم ُب تز ٍ وٍُ ک
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  يب َږېمعيبؿیتّ فیتقيم ظ مقينخؽ پيه نيىَ ُيبظ ظچې  مىاظ ظَ َ: منزٍ کِ ِبو فبیتىکِنىنه

مضتٌـى رخؽو په وفیٌه  عو او تنظِم کې ؼوي ًىتىَيب فبُتىکِنىنه ظېىړ په ح ېمعبؿیتّ پؽوف ظوی ظ

 .هظ همٌنه کې هم ډټىؼ اؿبتى ظؼ  ؽ رسطبينېُى م  تنظِم تؽڅنګ ظ ظ ېپؽوف ّمعبؿِت ظچې  ږَېاؿؽاؾ 

  

   ېم فصه پىښتنًدو د

 کې ىزیس ځىاة په نښه کړئ پىښتنى ېُفنعپه 

۱ .MHC-class-II َکىًى کې ؼوي ًؽ    په معؽيفح ټّان ته ظ ېرخؽ  ېکىم ېُفنع . 

 ملـىفبُتىنه  اًف:  

 ملـىفبُتىنه  ّټ CD4ة: 

 ملـىفبُتىنه  ّټ CD8ج: 

  ېظ: ظنعؼاُتِک رخؽ 

۲. MHC-class-I َکىًى ظنعه ًؽ  معؽيف ح  ظ ټّان ته ظ ېرخؽ  ېکىم ېُفنع ظ : 

 ملـىفبیى اًف:  

 ملـىفبُتىنه  ّټ CD4ة: 

 ملـىفبُتىنه  ّټ CD8ج: 

  ېُتیک رخؽ ظ: ظنعؼا

 عو ًپبؼه څىفګنبًىنى ته اړتیب ظه: ېؿعبً ملـىفبُتىنى ظ ّټ CD4ظ . ۳

 اًف: ُى 

 ة: ظوه 

 ج: ظؼی 

 ظ: ټىي ىزِس ظَ. 

۴ .CD4  : 

  ح  رسه نښًل ټّان َپِپتبُع اًف: په مقتلیم ډوي ظ

 . رسه نښًل ېمبًیکىي ظ ػیؽ متؼیؽ تؽص MHC class-Iة: ظ 

 . رسه نښًل ېؽ تؽصنب متؼی ظ MHC-class IIظ ج: 

 . َټىي ػٌط ظ ظ:

 تکبمٍ په هکٌه ىزِس ظه  رخؽو ظ ّکىمه ح ٌه ظ ټ ېُفنع. ۵
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 ظ ږَ او ېيڅضيه منيتم ک ۍميىؼنێ رخيؽ  ه وکى ظ مؼؿ څضيه ظ ظ ېرخؽ  ّټ اًف:کٌه چې ظ 

 . َو  TCRږَ ًؽونکی ظ ېته ؼف ېتبی ك ػع

 . ًَؽ ح  ته اړتِب  ټّعًى ًپبؼه ُى ت ؽنی انېؼف ته ظ ېتبی ك ػع ة: ظ

 . َکې ؼوي ًؽ  Positive selectionپه  MHC-class IIج: 

 .ظ: ټىي نبفم ظَ
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 یم فصهېدر 

 (Hypersensitivity)فزط حطاضیت 

 

وژونکّ تڼه هم اصتیيبؼوَ په ځینى ربُفتى کې معبؿیتّ ػربډىنىنه ؾیبن ؼاوړونکّ وَ او رتی 

چيې ظ مزبؿظيى کىونکيى  ېيږَویيٍ ک Hypersensitivityظػه ؾیيبن ؼاوړونکيى ػربډىنىنيى تيه 

ػربډىنى کې کىؼته کيې  Hypersensitivityؽ وو کىَ چې په ېمعبؿیتّ ػربډىنىنى څضه تبیع تىپ

 ظ رع څضه ؾیبتيب نبمنبفج او ؾیبن ؼاوړنکی عکك اًع ٍ ىىؼت نیيس.
 

 (Type –I Hypersensitivity)فزط حطاضیت  ۱ټایپ

 ېفزط حطاضیت عمىمٍ ځانګزتیاو  ۱د ټایپ

عو په تعلیج چيې ېځبی کظ یى  Ag Abکك اًع ٍ هؼه وصى منځته ؼاځّ کىَ چې ظا ډوي ع

مضکې ًه مضکې ظ تؿوؿیٍ او مبفى فٍ په فطزه تبنعې واكع مىی وَ. په یيى رقيبـ ميضً 

 Ab او Agعو ظ مبفى فٍ او تؿوؿیٍ رخؽو ظ پبفيه ظ ېم ځٍ مضبمط کُح  رسه ظ ظو ټّکې ظ ان

 ږَ.ېښ و ؼامنځته کېػربډىن پ

تبډَ ؼوي ًؽَ کٌه چې یى اًيؽح  ظ ًيىمړَ  ټّان Ig Eپه منځته ؼاتګ کې  وي ػربډىنظ ظې ډ

ملـىفيیتىنى  ّټ CD4 ږَ وؼوفتهېوافطه نیىي که پ APCځٍ ًپبؼه ظ انقبن وحىظ ته ظاصٍ و ظ 

ؼیکني   Iچيې ټبیيپ  CD4 TH2ًـ ىفیتىنه پؽوًیـؽین  کىَ او په  ّټ CD4ږَ. ېک ېته وړانع

ظ تىًیع ُفمٍ ډؽځيّ پيه پبیٌيه  IL3او  IL4ظ  CD4TH2ًؽَ ؼامنځته کىَ. کې ؿىق اًعبظه اه یى 

تبډَ ظ مبفى فٍ او تؿوؿیٍ په  ټّتبډَ حىړوَ ظػه ان ټّان Ig Eږَ او ېکې   ملـىفیتىنه تنثه ک

 نيىحي  )ًکيه ظ ډِف  ټيّاو انږَ کٌه چې عی  اًيؽح  ېوافطه اصیقتٍ که اصػو پ FCفطزه کې ظ 

فييیؽايب  ټييّيب مضتٌييف ظواډييبنې )ًکييه پنقييٌی يب انmats يبAnimal Dander يبhost dustپييىً يب 
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ؼیکني  ظ مبفيى فيٍ او  Abاو  Agهىؼمىنىنه او انؿای ىنه او نىؼ( تيعن تيه ظاصيٍ و نىميىړی  

 (۶يب ۵يب ۴)رخؽو په فطزه کې ىىؼت نیيس. تؿوؿیٍ 

 َږېظؾااؽ می یبتىؼونه وؼڅضه ېاو یى م  َؽ ډؽانىًىنه چى ېظ مبفى فیٍ او تؿوؿیٍ څضه یى م 

ؽ ېيمی یبتىؼونيه پيه ډږَيب ظا ډوي ېيچې ظې ډوي می یبتىؼونى تيه اتتيعایّ می یبتىؼونيه هيم ویيٍ ک

 Anaphylactic shockرقبفيیى ؼامنځتيه کيىَ او  کيېظكیلى تؽمنځ مىظه  ۵ – ۲ډوي ظ  َډړنع

هيم ویيٍ  systemic – reactionچيې ظې تيه  يبږَېيٍ کڼيښه ډېمنځته ؼاوړَ چې یىه صطؽنبکه پ

 ږَ.ېک

ح  یيب  ټّح  ظ ظصىي ظ ُفؼې پىؼې اړه ًؽَ چې ایب ان ټّیب انّ عکك اًع ٍ ظ اًؽح  مىٍع

ؽې ظ پىفتکّ ظ ُفؼې ظاصٍ ميىی وَ ېاًؽح  ظ کىمې ُفؼې څضه تعن ته ظاصٍ مىی ظی که چ

ؽې پيىؾې تيه ېييب فىؼواًی او پړفيىة منځتيه ؼاوړَ. کيه چ(uricaria)ًړمێ يب (itching)صبؼښى 

 conjunctivitisفيرتډى تيه ظاصيٍ ميىی وَ ظ  ېؽ ېاعؽاٌ او که چ Rhinitisظاصٍ مىی وَ ظ 

نځتيه او افي بُفت ؼام ېيب کيبنګؽې هَ ّ ح بؾ ته ظاصٍ ميىی وَ ؾړه تيعواىلېاعؽاٌ او که چ

 کىَ.
 

Sensitization, activation and effective phase دمى، فعامیهدمى او ېه)د حطهاص ک

 دمى پړاونهېشمن کېاغ

  ًکه ظ ډِفنى پىً  رسه مط و نى ظوی ظ مکؽوؿبژ یب ظنعؼاتیک کٌه چې یى مضً ظ یى اًؽح

 – CD4وافيطه ه ميبًیکىي پي IIکيِفـ  MHCږَ چيې ظوی ظ صپيٍ ېوافطه اصیقتٍ که رخؽو پ

TH2 .َته معؽيف کى 

CD4 – TH2  ظIL7 ؿو ُفنعې وظه کىَ او په ېتؽ اػCD4 TH2  اوCD4 TH1 ًږَ ېتبنيعې تيع

حنیتيک ؾیيبن ًيه امضبىى ظا ویيه ظ  atopicنیيس مګؽ په چې ظا ویه په مقبوَ تىډه ىىؼت 

ًىړ  Ig Eصٌکى کې  Atopicږَ ځکه چې ېحىړ  CD4 TH2ؽ ېؾیبت م  ېنه ظی یعن َامٌه مقبو 

 ملعاؼ متىن ًؽَ.

Atopic تنِهبؼه مقبععه ږَ کىَ چې په اؼيث تىډه ظ یىې نبؼوػێ ًپېمضً هؼه چب ته ویٍ ک 

ًيىړ  Ig Eپه فیؽوَ کې نظيؽ نىؼميبًى امضبىيى تيه ظ  ېظ وینصٌکى  atopicوًؽَ ًه ه عې کثٌه ظ 

ظ حىړوًى فثج ډؽځّ چې   ملـىفیى تبنعې ع يٍ کيىَ  IL4ظ  CD4 TH2ملعاؼ متىن ًؽَ 

تبډَ ظ مبفيى  ټّان Ig Eتبډَ ظ حىړوًى ُفمٍ ډؽځّيب حىړه مىی  ټّاو تبُفصؽه ظ ان پِفؾمب فٍپه 
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حي   ټيّم ځيٍ ًپيبؼه وؼتيه انُې مضً ظ ظواصػې ًؽَ. کٌه چ FCفٍ او تؿوؿیٍ په فطزه کې  

 رسه ظ ظې اصػو رسه نښًل او ػربډىن ؼامنځته کىَ. ێافبن پهاصًل 

څضه  BMؼیکن  په تىًیع کې مبفى فٍ او تؿوؿیٍ کٌیعَ ؼوي ًؽَيب مبفى فٍ ظ  IIظ ټبیپ 

ې انقيبحى کي sub epithelialظ ؼډىنى په مبوصىايب عيثّ ؼمتى په ميبوصىا او  ېمننبء اصًل ظ وُن

 (۱۲ځبی نیيس. )
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 (۹مبصػ )
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 فزط حطاضیت کنینکٍ ةڼه Iد ټایپ  

ږَ ېيؿؽط رقبفیى په پبیٌه کې ؼامنځته کیږَ ظوه ډوًه ؼامنځته ک Iهؼه تنىمبت چې ظ ټبیپ 

 مىٍعّ او فیقت یک ػربډىنىنه.

ًکه څؽنګيه چيې مضکيې هيم تىٍيیس ميى ظا ډوي  :(Local responses)مىضعٍ غربګىنىنه 

 عثبؼت ظَ ًه: ېٌګې ُېپىؼې اړه ًؽَ چې ت ېنبری پهػربډىنىنه 

ح  رسه ابـ ف عُففه فيىؼواًیيب پړفيىة او صبؼښيى  ټّپه پىفتکّ کې ظ ان پىضتکی: .۱

 insect)ح  ظ پىفتکّ رسه ابـ کې ؼاو او یب ظ ؾؼق ظ ُفؼې  ټّعای و چې انېپیعا کىَيب ک

bite) (.ېػػایّ مىاظ او ظواډبن ېاو یب وصىړي و )ځین 

ظ اًؽژن اننبق )ًکه ظوړې او ظ ډِفنى پىً ( ظ كيثبتى ظ مٌقب عَِفتى ظ تلًٌ فثج  :ضږي .۲

 allergic bronchial)نځته کيىَ ؼام wheezingډؽځّ چې په پبیٌه کې ظ هىاُّ ُفؼو تنعل او 

asthma). 

او ظ مضيبط ظ اؿيؽاؾ ظ  Vasodilationپيىؾې تيه ظ اًيؽح  اننيبق )ظ ډِفنيى پيىً ( ظ  :پهىسه .۳

 نىَ یبظیږَ.ه پ Allergic rhinitisیب  hay feverىاًی ُفمٍ ډؽځّ چې ظ ؾیبت

ظ ظیىاي ظ عَِفتى ظ اًؽح  صىړي )ًکه چ بؼمؼؿيب تزؽَ ػػاډبنې او نىؼ( ظ کىملى  :ېکىمل .۴

ظ تلًٌ او ظ مبیعبتى ظ اؿؽاؾ ظ ؾیبتىاًی فثج ډؽځّ چيې ظ تطنيّ کؽميپيب تنينخبت او افي بُفت 

 (۱) (Allergic – gastro enteritis)ؼامنځته کىَ. 
 

 (Anaphylactic Shock and Anaphylaxis)ضیطتمیک عکظ امعمنىنه 

چيې  ؿؽط رقبفیى یى ژونع تزعیعونکی فیقت یک عکك اًع ٍ ظی Iانبؿیِفکقك ظ تبیپ 

( ظ ؾؼق په پيبیٌى ېپنقٌی يب فیؽوَ او مىٍعّ انقتیتیک ظواډبنپه یى رقبـ مضً کې ظ اًؽح  )

عي ظ ؼډىنيى پؽاصيىاًیيب ظ ېيؾاظآ  یيبوَ میيعیبتىؼونى ېظوؼان ته ظ ک ېظ وینږَ چې ېکې ؼامنځته ک

يب ظ ؼډىنى ظ ظیيىاي نـىغیيه كبتٌیيى ظ ؾیيبتىايل  ېظوؼان تي ّيب ظ مزیطيكيثبتى ظ مٌقب عَِفتى فپَؿ

يب ظ ؼډىنيى ظ dyspneaكييثبتى ظ مٌقيب عَيٌى فيپَؿ ظ کـبیتّ او مبک ُفمٍ ډؽځّ ظ تٌيې صيىا ظ 

کیعي ظ اًؽژیک اؾیٌل په ځيبنګړَ ډوي پيه رنخيؽه کيې اؾیيٌل ظ ميعیع  ظیىاي څضه ظ مبیعبتى ت ؽ

asphaxia ُفمٍ ډؽځّ. ېاو رتی مړین 

Anaphylaxis ېاو معت ی ېښېمىين ظه ظ اًؽح  ظ صىًړى په پبیٌه کې هم ؼامنځته و صى پ 

 کىَ. ؽ ېتىپ
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  (The protective role of Ig E)ول ي محافظىي ر ډٍ ةاټان Ig Eد  

Ig E ښيى کيې ېّ پټيښيى کيې پيه ځيبنګړَ ډوي پيه پؽاؾیېپيه اًؽحیيک پ جً مع يىُف  ډَتيب ټيّان

او نييىؼ( ه عاؼنګييه ظ  fasiolohepaticaيب schistosomiasisيب Trichenellaspiralisچینخیييبنيب )

ظ معبؿیيى پيه  ېپيه وړانيعؼیب( ځینى پؽوتىؾواُّ انتبنبتى ًکه پِفؾمىظیم ؿٌقیـبَؼ )ًکه ؿٌقیپبَؼ مِف 

ؼیکن  کې رسته ؼفىَ چې  Iَ افبيس ؼوي په تبیپ ډتب ټّان Ig Eتبمینىًى کې ظنعه رسته ؼفىَ 

ظی چيې ظ مضتٌـيى اًؽژیيک اؿيبتى پيه ت یيؽ کيې ًکيه ي مضکې په پؽاصه ډوي وؼڅضه تزيث ميى 

allergic rhinitis  يب تؽاننیٍ افتٌليب ظواډبنىيبsinusitis يبfood allergy و ظ اurticarial نیى  په ځن

ؼیکن  پؽ تنقټ صپٌه ظنعه رستيه  Iکې ظ ټبیپ  atopic dermatitisښى کې او هم په ېاو صبىى پ

 (۱۲) ؼفىَ.

اصيػو رسه  FCحنىنى رسه کىَ چې ظ مبفى فیٍ ظ  ټّظ پؽاؾیتّ ان يًکه چې مضکې غکؽ مى 

ى فیٍ ظ رخيؽو څضيه ظ ؼیکن  ًه کثٌه ظ مبف Ab + Agنښًل چې ظ  ډَتب ټّان Ig Eوىٍ ظی 

یى ؾیبتىاًی او ایؿونىؿیيٍ پؽاصىاًیيب ظ ؼډىنى ظ نـىغیه كبتٌږَ کىَ چې ؼډىنى ظ ېؾاظآ مزتىی  ظانى

عو ُفمٍ ډؽځّ چې ؼډىنى پؽاصىاًی او نـىغیه كبتٌیى ؾیبتىاًی ظ نىؼو کی یيبوَ ېرخؽو ظ حٌج ک

یبظو پؽاؾیتىنى په وړانيعې  او ظ ایؿونىؿیٍ رخؽو څضه ظمىاظو ظ ؼاتګ ًپبؼه فبرې ته مؽفته کىَ 

ږَ کىَ چې ظ چینخیبنى ظ ېؾاظآ  major basic protein (MBP)مىاظ ًکه  یبوَ ېرتی وژونکّ ک

ښى کيې مزيبؿظىَ ؼوي رستيه ېپ په یبظو Ig Eظې ډوي ه او اطؽاذ کىًى ًپبؼه ؾمینه تؽاتؽوَ پ ېمړین

 (۱۲)ؼفىَ. 
 

 (Type II and Type III Hypersensitivity)فزط حطاضیت  IIIاو تایپ  IIتایپ 

او  Ig Mيب  Ig Gږَ ظ ېؿيؽط رقبفيیى کيې څؽډنيع IIIاو تبیپ  IIهؼه ػربډىنىنه چې ظ تبیپ 

. ني  ظا صيربه يسيوافطه ىيىؼت نیيه ډبنى ظ ایؿوتبیپىنى پ ډَتب ټّان Ig Eاو  Ig Aوصتىنه ظ  ېځین

رسه وؼته ظَ او یىاؾینی  چې ظې ظواړو ػربډىنى کې ظ منځته ؼاتٌى میکبنیؿمىنه تلؽیثبً  ېښکبؼه مى 

 ټيّحي  ظ ان ټيّح  ظ ډوي او مىكعیيى او هؼيه ُفؼه چيې ان ټّؽ ظی ظواړو ػربډىنىنى کې ظ انېتىپ

ؽی ېيچيې ډ َؽ ظ اه یيى وړ ظېظ ظې مطٌج ظؼک کىي ډ ږَېږَ ډڼٍ کېڅنګ ته ؼاوړي ک ډَتب

فطزه کيې په ظی ظ رخؽې  self Agحنىنه  ټّډوي ػربډىنىنى کې مىؼظ هعؾ ان ېښى کې په ظېپ

ريبي ظافيې  ؿؽط رقبفیى ښکبؼه کيىَ پيه IIاتيبي تبیپ  ډَتب ټّح  رسه ظ ان ټّظ مىحىظه ان

ږَ هؼه ېوافطه تزؽیک که پ کبمپٌکك ډَتب ټّح  او ان ټّظ انؿؽط رقبفیى  IIکې چې تبیپ 
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معبؿیتّ میکبنیؿمىنه چې ظ ظې ډوي ػربډىنىنى کٌینیکّ تڼه ښکبؼه کىَ ظ ظې مىٍىع اىًل تؽصه  

 (۲یٌىَ. )تنک
 

 Type II hypersensitivity (cytotoxic reaction))فزط حطاضیت  IIتایپ 

 ډَتب ټّډوي ػربډىن کې ان ېږَ په ظېظې ډوي ؼیکن  ته فبیتىتىکقیک ؼیکن  هم ویٍ ک

او یب ظا چيې ظ  (Cell surface Ag)ح  رسه چې ظ رخؽاتى په فطزه کې متىن وًؽَ  ټّانظ هؼه 

ًکه ظ صيبؼج اًزخيؽوَ ميرتکك ظ  .ؼیکن  ښِّ َو  َحىړ مى  ېپه وړانعانقبحى ظ نىؼو احؿاو 

 کىُفح  اًیبؿى په وړانعې ؼیکن  ىىؼت نیيس. IVتبیپ

 عای وېيحي  او یيب ک ټيّان ًّکه ظ رخؽاتى ظ فيطز (intrinsic)ظه ظاصًل  ېح  مىن ټّان

و نىؼ( او یب تکرتیبُّ ًکه ظ ظ ظواډبنى میتبتىًیتىنه )ًکه پنقٌی يب کنی  ا .( اويسexogenousت ؽين )

کيىَ  (immune complex)او رتی په صپٌه امیىن ک پٌکك  (bacterial product)مزيىُفت 

 ټيّان ېح  ته تعًىن وؼکىَ او تيعن ظ هؼيىی پيه وړانيع ټّان ّچې ظوی ټىي ظ رخؽاتى ظ فطز

ّ کيىَ ښيِ رسه ؼیکن  Agظ  Abَ حىړ او وؼرسه ػربډىن ښِّ تنب په پىؼته ظواړو ربُفتى کې ډتب

 .َږېظؼ تؽ نیيس چې په ُفنعې ډوي تىٍیس کمضتٌف میکبنیؿمىنه  ېربًى ظؼ چې ظػه 
 

 Complement dependent reactionامف: 

کيې ه چيې ظوه میکبنیؿمىنيه پي يبږَېوافطه ؼامنځته که پ ډَتب ټّظا ډوي ؼیکن  ظ کبمپٌی نى او ان

 ًه: َؼوي ًىتىَ چې عثبؼت ظ

 Direct lysis اًف:

 Opsonizationة: 

وافيطه ظ ه ( پيIg Gاو  Ig M)  ډَتيب ټّح  ظ ان ټّچې په مقتلی ه تىډه ان ېپه ًىمړی میکبنیَؿ ک

( چيې تيبُفصؽه C9 – C3aږَ )ېکبمپٌی نى فیقيتم ؿعيبً ېږَ او وؼپقېرخؽو په فطزه کې امؼبً

نيىَ ه پي drilling holeږَ چيې ظ ېيؼامنځتيه ک يمىؼظ هعؾ رخؽې په رخؽوَ ظیىاي کې فيىؼ 

 َږېکې یى ظؼؾ یيب فيىؼی حيىړ  (lipid bilayer)ظیىاي په مز ّ طثله  َظ رخؽو  ېعنی َږېیبظ

ږَ او تيبُفصؽه ېيؽ مليعاؼ مبیعيبت ظاصٌېوافطه رخؽ ته یى ؾیبت مي ه پ ېظ ع ٌِ osmosisچې ظ 

 (opsonization)م ډوي میکيبنیَؿ کيې ُيپيه ظو َږېوافطه تضؽیثه پ osmotic lysisیبظه رخؽه ظ 

ډوي چيې ظ هيعؾ وړ رخيؽه ظ  ېږَ پيه ظېيفيبیتىـؾ ًپيبؼه اميبظه کمىؼظ هيعؾ رخيؽې ظ ؿګى 

complement fixations  اوIg G ه ږَ او وؼوفيته ًيه ظې څضيه ظ مکؽوؿيبژ پيېوافيطه اميؼبًه پي
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تيه  ېتيه چيې ميىؼظ هيعؾ رخيؽې ظ تٌيع ع ٌیي ېږَ کىَ چې ظػه ع ٌیېوافطه ؿګىفبیتىـؾ ک 

 Ig Gعىاميٍ ظ  opsonizationظًته ظ  ږَ.ېتٌٍ ک opsonizationډؽځّ  susceptibleمقبعع او 

 څضه عثبؼت ظی. C3bاو  كطعه FCظ 

 : ظ کبمپٌی نى ؿعبًیعو ًه کثٌه رخؽوَ ؾیبنA –میٌل 

Bظ انتی تبظی ًه کثٌه رخؽوَ ؾیبن میکبنیَؿ : 

C(۱۲يب ۱)کثٌه رخؽوَ ؾیبنًه  ی ظ اصػې په وړانعې ظ انتی تبظی: ظ رخؽوَ فطز 

 
 (۱۲)ؿؽط رقبفیى پتىحنیؿیك  I: ظ ټبیپ انځىؼ
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 ه راغنی ریکشن مثامىنه عتارت دي مه:واضطه منځته د کامپنیمنت پ 

۱. Blood Transfusion reaction: حي  رسه  ټيّظ هؼيه ان ډَتيب ټيّډوي ؼیکن  کې ان ېپه ظ

ښيى ېتؽانقـیىژن په پ ېچې ظ ػٌط ډؽوپ وین يبچې ظ رخؽاتى په فطزه کې كؽاؼ ًؽَ ػربډىن ښِّ

 تطثیم مىَ.  ډؽوپىنى ېوُن ظ Bډؽوپ صٌکى ته که ظ  A ېًکه ظ وین َ.ږېکې ًیعي ک

 (+) RHوَ نيى مبميىَ تيه  (-) RH ېاو مىؼ ُ (+) RHظ یىه مبمىَ پِفؼ  ېؽ ېه عاؼنګه که چ

ظ  و نى (+) RH ېؽ ېمګؽ که چ ؛ږَېؼاو نى کىَ ع عه پؽاتٌم نه حىړ  (-)RH ېؽ ې. که چؼاځّ 

 ېظ پيهږَ ېيپه وصى کې کٌيه چيې پِففينتب حيِف ک ېعنېږ ېځکه ظ ؾ  ؛عو فثج ډؽځّېښېصطؽ ظ پ

 ټيّمىؼ تعن ظوؼان ته ظاصٍ و او ظ هؼيې پيه وړانيعې ان (RBC)کې م ک  ظ مبمىَ وینه  وصى

 Agځکه چې ظ مىؼ په تعن کې ظ حنی   ؛ږَېځکه مبمىَ می  پیعا ک (Anti RH)ږَ ېَ حىړ ډتب

ډوي پيه  َړ ګږَ پيه ځيبنېؽ ېاو ظ پِففنتب ظ ُفؼې حنی  ته ت( Ig Gږَ )صبىتبً ېحىړ  Abپه وړانعې 

ږَ ځکه چې ظ ر ٍ په ظوؼان کيې کيه تزعیيع فيلط واكيع ېپیعا ک هؽ ېښه ډېظا پ م مبمىَ کېُظو

عو ېيظ پِففنتب ظ حيِف ک RBCپه وصى کې م ک   ېعنېږ ېځبیه و او یب ظ ؾ  ېاو پِففنتب ًږ تږَ ېک

نځتيه ؼاتيګ ُفميٍ ظ م Erythroblastosis fetalisپه وصى کې ظ مىؼ ظوؼان تيه ظاصيٍ و او ظ 

 Anti Rh Factor (Rogum)فبعتى پىؼې  ۷۲اًی  ۴۸په  ېعنېږ ېه ظ ؾ تبیع ظې ډوي ښځى ت ډؽځّ

حيىړ و  Abڅيى ړ و تؽ چې مىؼ تيه ظاصيٍ ميىی ظی ًيه منځيه ُف  RBCڅى کىَ تطثیم و تؽ 

څييى ؿکتييىؼ تبیييع مييىؼ تييه وؼکييړو تؽ  anti RH ېه عاؼنګييه ظ ر ييٍ پييه ظوؼان کييې ظوه ظؼې ځٌيي

یى امیعواؼیى کې تیب ظ ظې نبؼوػێ صطؽ فتو ػىؼي و ځکه په وؼ ؼاتٌىنکی مبمىَ ظ صطؽ څضه وژ 

 ؽ ؾیبت وَ.ېډ

ظ فيپینى رخيؽو او ظمىیيه ىيـزبتى ظ  ېډيبنى ًيه امٌيه ظ ویني ّکٌه کٌه ظ اوتى امیىن اتنبؼمٌت .۲

حىړوَ چيې ظ  ډَتب ټّح  او ان ټّحىړوَ چې ظ ان ډَتب ټّحنىنى په وړانعې ان ټّظ ان ېفطز

 نځته ؼاځّ.م thrombocytopeniaاو  agranulocytosisؼیکن  ًه امٌه  ډَتب ټّح  او ان ټّان

 ټيّرخيؽو ظ فيطزّ ظ ان رسه ېپيه ډوي ظ ویني (hapten)کٌه کٌه چې ظواُيّ مزييىُفت .۳

 ډَتيب ټيّحي  او ان ټّچې ظ ان َږېحىړ  ډَتب ټّږَ او ظ هؼې په وړانعې انېځبی کحنىنى رسه یى 

 ږَ.ېځته کؼام hemolysisؼیکن  ًه کثٌه 

۴. pemphigus vlugaris  ظا ظ پىفتکّ یىه نيبؼوػّ ظه چيې ظ پىفيتکّ ظ اپیتيٍ رخيؽو ظ :

desmosome   حيىړوَ کيىَ چيې ظ  ډَتب ټّپه وړانعې انپؽوتیAg  اوAb  ؼیکني  ًيه کثٌيه ظ
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ًه منځه ځّ ًه ه يعې کثٌيه اوتٌنيه پىکيب ێ  Intra cellular Junctionمنځ اتيبي اپیتٍ رخؽو تؽ  

(vesicleپه پىفتکّ کې منځته ؼاځّ چې ف ).ثج ُّ اوتى امیىن اتنبؼمٌتّ ظی 

۵ .good pusture syndrome ًکه ظ پښتىؼډى ظ ډٌىمیؽوًىنى ظ كبعيعوَ ػنيبء پيه وړانيعې :

ی  رسه ټوؼته وصى ظ فږو ظ افنبصى ظیيىاي ظ كبعيعوَ ػنيبء ظ پيؽو ږَ ېتبډَ حىړ  ټّکٌه چې ان

 hematuriaاو  hemoptysisنبوؼػبنى کې هيم  ېظپه ځکه  ؛ؼیکن  ښیّ ډَتب ټّان ېحىړه مى 

 ډَتيب ټيّکيىُفح  اًیيبؿى پيه وړانيعې ان IVښيه کيې ظ تبیيپ ېپ ېځکه په ظ ؛ږَېظواړه ؼامنځته ک

ظواړو پيه تؽکیيج کيې  ءاو فينضّ كبعيعوَ ػنيب ءږَ کىَ چې ظ ډٌىمیؽوًىنى كبععوَ ػنبېحىړ 

 مبمٍ ظی.
 

 Anti-body dependent cell mediated cytotoxicity (ADCC)ب: 

ظ  ېظًتيه ظ هيعؾ وړ رخيؽ  ېتٌک ؛ىىؼت نه نیيس Complement fixationکې  ADCCپه 

Ig G ږَ او وؼوفيته ميىؼظ هيعؾ رخيؽې ظ ېيوافيطه پىښيٍ که یى ًيږ مليعاؼ پي ډَتب ټّانNon 

sensitized وافطه کىَ چې پيه صپٌيه فيطزه کيې ظ ه رخؽو پIg G  ًپيبؼهFC  اصيػې ًيؽَ وژي

 څضه چې ؿګىؾتیىـؾ ىىؼت ونیيس. ېًه ظ ېت َږېک

رخؽې چې  eosinophilاو  PMN يبmonocyte يبNKCًکه  ېرخؽ ؽ ېکې یى م  ADCCپه 

کيې  ADCCتيبډَ پيه  ټيّان Ig Gښى کې ېؽی پېعًى ته اړتیب نه ًؽَ هم ؼوي ًىتىَ په ډېرقبـ ک

وافيطه ؼیکني  ه پي ډَتيب ټيّان Ig Eػىؼه ؼوي ًؽَ مګؽ په ځینى ځبنګړو پؽاؾیتّ نبؼوػِى کې تیب 

 ږَ.ېتؽرسه ک

ؽ ػيټ وَ او ؿګىفيبیتىـؾ ېيښى کې چې مىؼظ هعؾ رخيؽې ډېچې په هؼى پتبیع وویٍ و 

 ېاو پيه ویيؽوـ تبنيعې ککيړ  ېيب تىميىؼَ رخيؽ ېًکه پؽاؾیتیک رخيؽ  .متىن ونه ًؽَ ېوړتیب ُ

 (۱۱)ؼیکن  فرت ؼوي ًىتىَ. ADCCکې  rejectionنقد په  َاو ه عاؼنګه ظ پیىنع مى  ېرخؽ 
 

 Antibody mediated cellular dysfunctionج: 

 ېږَ او تېظ رخؽو ظ اصػو په وړانعې حىړ  ېډبن ډَتب ټّډوي ؼیکن  کې اوتىامیىن ان ېپه ظ

ړونع رخؽې وظيبیف ت بة واكع و یب ظا چې ظ اڅضه چې رخؽې ته ؾیبن وؼفىَ او یب اً ېًه ظ

 ږَ:ېتنثه او ن یه کىَ په ُفنعې ډوي وؼڅضه یبظونه ک

ظ اصيػو تنثيه کىونکيى  ېډيبن ډَتب ټّىونکی انتنثه ک تبُؽاُعظ  :(stimulation)تنته کىل  .۱

کيې  (Graves Disease)ؽ ښه مثبي ظی چې په اوتى امیىن هبیپؽ تيبیؽوظیَؿ ېډبنى ډ ډَتب ټّاوتى ان
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ظ اپیتٌيیم ظ تنثيه ُفميٍ  ېږَ او ظ تبیؽایيع ػيعېځبی کظ اصػو رسه یى  T.S.Hظ  ېډبن ډَتب ټّاتى ان 

 ډؽځّ.

پيه  ېډيبن ډَتب ټّنبؼوػێ کې اوتى ان myasthenia gravesپه  :(Inhibition)نهیه کىل  .۲

motor end palate ظ انتلبي ظ  ێږَ او ظ عيثّ فیبًېځبی کې ظ افیتبیٍ کىًی  ظ اصػو رسه یى ک

 ږَ.ېن یه فثج ک

 type III ( Immune complex mediated)امیهىن کمهپنکظ غربګهىن  IIIتایهپ 

hypersensitivity) 

وافيطه ه ک يپٌکك( پي ډَتيب ټيّحي  او ان ټيّانن ک يپٌکك )معبؿیتّ ؼیکن  ظ امیيى  ظا ډوي

ږَ په ظې ډوي ؼیکن  کې امیىن ک پٌکك ظ وینې په ظوؼان یب ظ تعن په نىؼو مبیعيبتى ېؼامنځته ک

کې حؽیبن کىَ وؼوفته ظ تعن ظ ځینى تؽصى په انقبحى کې تىٍس کىَ او تیب ظ ک پٌ نى فیقيتم 

 ډَتيب ټيّعو ُفميٍ ډؽځيّ انېي ب  عکك اًع ٍ ظ پیيعا کظ ؿعبًىًى ًه کثٌه په اړونع نقد کې ظ اًت

 ږَ.ېحنىنى په وړانعې حىړ  ټّظ ُفنعې ان َڅضه عثبؼت ظ Ig Mاو  Ig Gچې ظ  ېډبن

يب ویؽوفيىنه ( streptococcيب staphylococc) ېحنىنيه ًکيه تکرتیبډيبن ټيّصبؼج املننيه ان. ۱

(hepatitis B) يب ؿنګقييىنه(Aspergyllosis) ؼیييب( او نييىؼ پييؽظَ پؽوتینىنييه و پؽوتىؾواډييبنێ )مِف

 )فیؽوَ او ظواډبنێ(.

او یيب  DNAظ  ّحنىنيه ًکيه ظ انقيبحى یيب رخؽاتيى ظ فيیتىپِفَؾ او هقيت ټّظاصٍ املننه ان. ۲

RNA حنىنه. ټّان 

 ټيّږَ چې په پبیٌه کيې انېحىړ  ډَتب ټّحنىنى رسه ظ ابـ څضه وؼوفته ان ټّیى ظ پىؼتنێ ان

ُفمٍ ډؽځّ تبیع وویٍ و چيې ظ ميبنى نيىکٌیؽ ؿګىفيیتیک عو ېَ ک پٌکك ظ حىړ ډتب ټّح  ان

 ّږَ مګؽ واړه فبیؿ ًؽونکيېًىی فبیؿ ًؽونکّ ک پٌکقىنه تٌع ک ېوافطه یىاؾ ه فیقتم ظ رخؽو پ

ىفيتکّ او ظوؼان څضه ظ تعن مضتٌـى انقبحى ته مضيىىبً پښتىؼډىيب تنعونىيب پ ېک پٌکقىنه ظ وین

 ږَ(.ېوافطه تنضیً که مبیکؽوفکىپ پ کىَ چې ظ ؿٌىؼفنىؾړه کې تىٍع پیعا کىَ )

عو ېي( ظ حىړ B5aاو  C3a) Anaphylotoxinامیىن ک پٌکك ظ کبمپٌی نيى فیقيتم ظ تنثيه او 

پيه ُفنيعې  ُېفثج ډؽځّ او تبُفصؽه ظ مؽتطه نقد ظ تضؽیج فثج ډؽځّ چې ظ تضؽیج پړاوونه 

 (۱۲يب ۱۱)ډوي ښىظي مىَ ظَ.
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 ۱ . Leukocytoclasis: ظ وینيې ظ ؼډىنيى پيه ميبوصىا کيې تىٍيع  کٌه چې امیىن ک يپٌکك

 Apoptosisعبمٍ ډؽځّ نیىتؽوؿیٌىنه نىمىړۍ نبریه کې په  chemotaxisوکړَ ظ نیىتؽوؿیٌىنى ظ 

 ږَ.ېویٍ ک leaukocytoclasisته  ېښېږَ ظػه پېعو څضه وؼوفته ټىټه او پبؼچه کېظ اصته ک

ږَ او ېيؾاظآ ى څضه ظ پؽوتیؿ انؿایم : ظ نیىتؽوؿیٌىنظ ؼډىنى ظ ظیىاي ؿربینىیع نکؽوـؾ ېظ وین. ۲

عو پيه پبیٌيه کيې ېيظ ؿعبً ېظ تزًت ظ ع ٌِي ېامیىن ک پٌکك ظ تؽومثىفیى رخؽو رسه نښًل ظ وین

Microthrombin  عو ُفمٍ ډؽځّ.ېږَ کىَ چې ظ ؼډىنى ظ ظیىاي ظ ویخبړ ېحىړ 

ي ظ وافيطه پيه ػیيؽ نىؼميبي ډو ه پي anaphylatoxinظ مـيًل نقد اًت بة: ظ تىًیيع ميىَ . ۳

ږَ او یى ؾیبت ملعاؼ مکؽومبًیکىًىنه ظ ؼډىنيى ظ ظیيىاي څضيه ېؼډىنى ظ ظیىاي نـىغیه كبتٌیى ؾیبت

ظ انقيبحى ظ اډيؿو ظاتیيف اًت يبة او  ږَ کيىَ چيې ظ مؽتىطيه نيبریېېيؽ ېته ت ېتی  اًضِفيل مقبؿ

 تضؽیج ُفمٍ ډؽځّ. 

 ظَ:ؼیکن  په پبیٌه کې منځته ؼاځّ په ظوه ډوًه  ۳هؼه تنىمبت چې ظ تبیپ 

 (serum sicknessنبؼوػێ ) systemic immune complexاًف: 

 (Arthus reactionنبؼوػێ ) Local Immune complexة: 
 

 (Serum Sicknessامف: ضیطتمیک امیىن کمپنکظ ناروغێ )

ږَ ېپه ظې ډوي معبؿیتّ عکك اًع ٍ کې پتىحینیک معبؿیتّ ک پٌکقىنه په ظوؼان کيې حيىړ 

ى کې تىٍع پیعا کىَ او په نىمىړَ نبریى کې ظ اًت ب  عکك اًع ٍ ظ پیٍ او تیب په مضتٌـى انقبح

 عو ُفمٍ ډؽځّ.ېک

نځتيه ؼاځيّ ظ ًيه کثٌيه م Incompatibilityظا ډوي ؼیکن  ظ پؽظیيى فيیؽومىنى پيه وړانيعې ظ 

serum sickness پړاوونه په تؽ کې نیيس: ېنځته ؼاتګ ُفنعم 

عي ىىؼت ېک پٌکك حىړ  ډَتب ټّح  ان ټّظ ان اًف: ًىمړی پړاو: ًىمړی پړاو کې ظوؼان کې

 نیيس.

تٌـيى انقيبحى کيې م پړاو کې حىړ مىَ امیىن ک پٌکقىنه ظ تعن په مضُظوپه  : م پړاوُة: ظو

 ږَ.ېځبی کځبی پؽ 

ځيبی ؽ یم پړاو کې ظ تعن په مضتٌـى تؽصى کې چې امیىن ک پٌکقىنه ځيبی پېیم پړاو: ظؼ ېج: ظؼ 

 ږَ.ېٍ کمىَ ظَ اًت ب  عکٌك اًع ٌىنه پی

 ظ فیقت یک امیىن ک پٌکك ػىؼه مثبًىنه عثبؼت ظَ ًه:
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 ۱. poly arthritis nodosaظ  يبًؽونکې رشیبنىنه اصته کىَ : ظ تعن ظ ظاصٌې ػړو متىفط فبیؿ

رشیبنى کې ظ ظیىاي ظ ؿربینيى نکيؽوـؾ ُفميٍ  ېعي په ظېځبی کؽ امیىن ک پٌکك ظوامعاؼه ځبی پ

 تيؽمیم ظ اړونيع رشیيبن ظ ًيىم  ظ تنګيىايل ېنيبری ېمى  ډؽځّ چې تیب په صپٍ واؼ رسه ظ تضؽیج

 فثج ډؽځّ.

۲ .systemic lupus erythematosus (SLE په : )SLE  ّکې کىچنی او متىفط فبیؿ ًؽونکي

 :ږَ او ُفنعې پړاوونى کې ىىؼت نیيسېرشیبنىنه مبوؾ ک

مىحىظیيى حي  ظ  ټيًّىمړی پړاو: ًىمړی پړاو کې پؽته ًه امیىن ک پٌکك څضه اوًيه کيې ظ ان

چې ظ ملـىفیتىنى ظ اؼتنبذ رسه نیکؽوـؾ فثج ډؽځّ  ّمعبوؿه فبره کې ظ ؼګ ظ ظیىاي ظ ؿربین

 (۵يب ۱)ځبی وَ.یى 

ظ ؼډىنى ظ ظیىاي انعوتیٌیم تضؽیج ظ تؽومثىفیتىنى ظ ؿعبًیعو فثج ُې  م پړاو: وؼوفتێ پړاوُظو

ږَ ظا ېيؾاظآ  Platlet derivative growth factorوافيطه ه ډؽځّ او ظ ؿعبًى مىو تؽومثىفیتىنى پ

ظ ظې تکًت په پبیٌه کې ظ ؼګ ظ ظیىاي  ځّرخؽو ظ تکًت فثج ډؽ  medial myocyteؿکتىؼونه ظ 

 ظ انتیٌل او می یب طثله کې ؿربوـؾ ىىؼت نیيس.

۳. Post streptococcal glomerulonephritis ظ فييرتپتىکىک انتييبن څضييه وؼوفييته ظ :

 ږَ:ېه عثبؼت ظی چې ُفنعې پړاونى کې پیښپښتىؼډى ظ ډٌىمیؽوًىنى ظ اًت بة څض

عًی ظی او ظ انعوتیٌیم تضؽیثبت مىحىظ وَيب ېًىمړی پړاو: په ًىمړنێ پړاو کې ډٌىمیؽوًىنه پړف

وافيطه پيه تنيپړ ډوي تنيع ه ظ مىنىفیتىنىيب ډؽانىًىفیتىنى او مبیکؽوتؽمثىؾونى پ ېمعؽیه اوعی ېځین

 ظ ًیعًى وړ وَ. Subepithelial humpوَ او  َمى 

پړاو: پيه وؼوفيتّ پيړاو کيې پيه عکقيىَ ډوي ظ انيعوتیٌیم او مؿانخیيٍ رخيؽو تکيًت  ٍوؼوفت

 ىىؼت نیيس.

۴. Rheumatic arthritis ظا هم ظ مـبىٌى یى اتىامیىن اؿيى ظی چيې اړونيع مثزيث کيې پيه :

 پؽاصه ډوي تىٍیس مىی.
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 (۱۲، ۱)ښىظي مىی ظی. انځىؼ : ظ امیىن ک پٌکك ػربډىن ًه کثٌه ظ فیقت یک تنىمبتى ظؼې پړاونه

 

 (Local immune complex reaction)ب: مىضعی امیىن کمپنکظ ریکشن 

Arthus reaction:  کٌه چې امیىن ک پٌکك ظ ظوؼان څضه وځيّ او پيه مىٍيعّ ډوي پيه یيى

ښيه ېځٍ ًپبؼه ظا پ َږَ او څؽنګه چې ظ ًىمړ ېنىَ یبظه پ Arthus reactionنقد کې تثثیى و ظ 

پييه مىٍييعّ ډوي ظ نقييخّ  arthus reactionنييى ځکييه  ې؛صييىا تىٍييیس مييى  ًييه Dr Arthusظ 

ًيه کثٌيه  vasculitisنکؽوـؾ څضه عثيبؼت ظی کيىَ چيې پيه مىٍيعّ ډوي ظ امیيىن ک يپٌکك 

 ؼامنځته کیږَ.
 

 میخانیکیت

 ټيّعي په فیؽوَ کيې ظ انېح  رسه په تکؽاؼَ ډوي مط ک ټّح  ظ مکؽؼ ؾؼق یب ظ ان ټّظ ان. ۱

 فثج ډؽځّ. ړوايلظ ًى ېظ فىی ډَتب
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عو فيثج ېيک پٌکقيىنى ظ حىړ  ډَتب ڼّح  ان ټّعي ظ انېح  رسه تیب مضبمط ک ټّظ وؼته ان. ۲ 

عو پيه ېيډؽځّ چې په مىٍعّ ډوي په کىچنیى ؼډىنى کې ؼفىة کىَ او ظًتيه ظ کبمپٌ نيى ظ ؿعبً

 عًى ُفميٍ ډؽځيّ ظ ظېېيپبیٌه کې معیع مىٍعّ ربظ اًت ب  عکك اًع ٍ او نکيؽوـؾ ظ پیيعا ک

ظه  ّڅضه عثبؼت ظی چې ظ فيږو یيىه نيبؼوػ hypersensitivity pneumonitisت رتی  مثبي ظ 

فبعته وؼوفته ظ ټيىصّيب  ۱۱ ېاً ۴څضه تلؽیثبً  ېحنىنى څضه اننبق ظ ر ٌ ټّچې ظ څى مضتٌـى ان

dyspnea  کىَ چې پتىحنؿیك په ُفنعې ډوي ظیاو تثې په ډوي تظبهؽ : 

 ۲۴ظ اننيبق څضيه  ovean proteinیيب ظ  ېًؽونکيی ظوړ یب افيپؽحیٌىـؾ  Actinomycetsظ 

ح   ټّان َفثج ډؽځّ کىَ چې ظ پؽظ abnormal chain reactionفبعته وؼوفته ظ ػیؽ نىؼمبي 

 ډَتيب ټيّحي  ان ټيّيس او ظ انيعنه ىىؼت نیيېحىړ  (IgG) َتبډ ټّپه وړانعې ظ ان precipitinظ 

 ّپِفؾمب فیٍ ظ رخؽو ظ اؼتنبذ ُفمٍ ډؽځک پٌکك عکك اًع ٍ په كيثبتى کې ظ ًـ ىفیتىنى او 

ږَ چې ظا پيه صپيٍ واؼ رسه ظ ټيىصېيب تثيې او ظ نـيك تنګيێ فيثج ېکىَ چې افنبصى ته هم صپؽ 

 epithelialؼیکن  کې ظ ًیعًى وړ ظی چې ظ  ۴ډؽځّ ظا اعؽاٌ مع ىُفً ظ ؿؽط رقبفیى ټبیپ 

cellular  ظ اًيؽح  رسه ظ ظواميعاؼه  ځيبی وَ. پيه مؿمنيى ريبُفتى کيېعو رسه یى ېډؽانىًىمب ظ حىړ

وافطه تٌع او تبُفصؽه ظ مکؽوؿيبژونى ه عًى فثج ډؽځّ چې ظ اًؽح  ظ مکؽوؿبژ رخؽو پېمضبمط ک

کىَ چې ظ افنبصى په ظیىاي کې ظ ؿربوتِففى  َږېوافطه ظ ډؽوټ ؿکتىؼ او فیتىکینىنى اؿؽاؾ که پ

ٍ ډؽځّ چې ظ کٌینیک ًه نظؽه عو ُفمېرخؽو ظ تکًت ظ تنثه ًه کثٌه ظ فږو ظ ؿیربوـؾ ظ ؼامنځته ک

 Birdپييه  (يبCheese washer lung)يب پنیييؽ مینځىنکييى کييې (former lung)پييه ظهلبنييبنى کييې 

breeders  کېpigeon breeder lung  یبhandler lung .َپه ډوي تظبهؽ کى 
 

 Cell mediated reaction ( type 4)حطاضههیت د سیههاتىامی غربګههىن  ۴د ټایههپ 

hypersensitivity): 

ږَ چيې ظ ټيّ ېنبميه یيبظه ؼیکن  پ cell mediatedظا ډوي ؼیکن  ظ  :ېعمىمٍ ځانګړتیاو 

ږَ ظػيه ډوي ؼیکني  پيه ېيډيبنى یيب هىميىؼاي( ؼامنځتيه ک ډَتيب ټيّوافطه )نه ظ انه ملـىفیتىنى پ

 ۷۲ ېاًي ۲۴عو څضيه ېيح  رسه ظ یيى رقيبـ ميضً ظ مضيبمط ک ټّان َځبنګړَ ډوي ظ ځبنګړ 

 ظی:ي . ظا ډوي ؼیکن  په ظوو ډوًىنى وینٍ مى فبعته وؼوفته منځته ؼاځّ

: ظا ډوي (Delayed type 4 hypersensitivity)اًيف: وؼوفيتێ یيب ميىصؽ ؿيؽط رقبفيیى 

 ۲کيِفـ  MHCوافطه ظ مکؽوؿبژونى ظ ه پ ( T Helper)ملـىفیتىنى  ًّؽونکی ټ CD4ؼیکن  ظ 
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ظ اؿؽاؾوًى په افبـ چې ظ  ظ مبًیکىًىنى په مؽفتې رسه په یى رقبـ کك کې ظ صبىى فبیتىکینىنى 

ُفنيعې پړاوونيى کيې پيه عو څضه وؼوفته منځته ؼاځّ چې ېح  رسه ظ مضبمط ک ټّان َیى ځبنګړ 

 ىىؼت نیيس:

تيه معيؽيف  (T –CD4)ح  ظ ټيّ ملـىفيیى رخيؽو  ټًّىمړی پړاو: کې ظ مکؽوؿبژ رخؽې ان

 ږَ.ېتبنعې تعً memory T- Cellټی ملـىفیتىنى ظ ؿعبًىًى فثج ډؽځّ او ظا په  CD4کىَ او 

ملـىفیتىنه ؿعيبًىَ  memory T cellوافطه ه م ځبي ابـ پُح  رسه ظ ظو ڼّم پړاو: ظ انُظو

 – CD4رخيؽې پيه  T – memoryږَ او تبُفصؽه تکًت کيىَ او ېتبنعې تعً Lymphoblastاو په 

TH I  ملـىفيیتىنى تبنيعې(Delayed immunity effector cells) ًږَ کيىَ چيې ظ ېتبنيعې تيع

 نعې فیتىکبینىنى ظ اؿؽاؾ ُفمٍ ډؽځّ:ُف 

۱. (macrophage activating factor) MAF تىنه څى مکؽو : ظا ؿکتىؼونه مکؽوؿبژ ؿعبًىَ تؽ

 .ووژين

۲. (Macrophage chemotactic factor) MCFظ نيىؼو  ې: ظا ؿکتىؼونه ظ عکك اًع ٍ نبری

 ؾیبتى مکؽوؿبژونى ظ حٌثىًى ُفمٍ ډؽځّ.

۳. (Macrophage inhibitory factor) MIFې: ظا ؿکتىؼونه ظ مکؽوؿبژ رخؽې اًت بتې فبر 

 کې مزعوظ فبيت.

۴. (Macrophage fusion factor) MFFعو او ېيځيبی کا ؿکتىؼونه ظ څى مکؽوؿبژونى ظ یى : ظ

 عو ُفمٍ ډؽځّ.ېظ حىړ  Multi nucleated giant cellتبُفصؽه ظ یى ػټ څى هقتىَ رخؽې 

 عي ؼاښیّ. مبصػ حرناي پتبًىژَ ت قىظوايېى ًه کثٌه ظ ډؽانىًىحىړ ؿؽط رقبفی ۴: ظ ټبیپ انځىؼ

 وؼوفتی ؿؽط رقبفیى په ُفنعې ربُفتى کې ظ ًیعًى وړ ظی:

۱. Tuberculintest 

 ظ پىفتکّ رقبفیى .۲

 ډؽانىًىمبتىؾ عکك اًع ٍ .۳

 ؿنګيس انتبنبت .۴

 ظ پیىنع مىی نقد عکك اًع ٍ .۵
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 واضطه منځته راځٍه فىضیتىنى پمل (T)چې د  ٍب: هغه ضیتىتىکطیطت 

مىؼظ هعؾ رخيؽې وژنيېيب  ٍح  ًؽونک ټّان CTLملـىفیتىنه یب  ّټ CD8ظًته رقبـ مىی 

CD 8 ى او ظ نقيخّ پیىنيع  ّټ ملـىفیتىنه ظ اکًتو ویؽويس انتبنبتىيب تىمىؼَ رخؽو په ًه منځه وًړ

ظ  MHCحنىنه ظ  ڼّان CTL (cytotoxic T lymphocyte)ؼیکن  کې ؼوي ًىتىَ  rejectionپه 

پيه ُفنيعې ُفؼو  ېمىؼظ هعؾ رخؽ  ّح  ًؽونک ټّاو ان ژينېرسه پ ېمبًیکىًىنى په مؽفت ۱کِفـ 

 تبنعې وژين:

وافطه ظ مىؼظ هيعؾ رخيؽې ظ ػنيبء ظ ه ظ فیتىکینىنى ظ اؿؽاؾ پ cytolysin او perforinظ  .۱

 عو ُفمٍ ډؽځّ.ېفىؼې ک

۲. TNF – B (lymphotexin)ػنيبء ظ مقيتلیم تضؽیيج فيثج  َظ رخيؽو وافطه ه : ظ اؿؽاؾ پ

 ډؽځّ.

عو پيه افيبـ پيه مقيتلی ه تىډيه نقيخّ ؾیيبن ېيؾاظآ انؿای ىنيى ظ  proteolyticه عاؼنګه ظ  .۳

 (۱۴، ۱). َږېؼامنځته ک

 

 د درېٌم فصه منډًش

  تبُپɪ :ظ  ؿؽط رقبفِىIgE  مبفتى فٍ  وافطه اًؽحِک ػربډىن چې ظه پ ډَتب ټّان

ُى  کٌه چې ظ ىىؼت نِيس. ( رسه نښًلFc-receptorsبيص اصػو)اصتي اووظ تؿوؿٍِ ظفطزې ظ

ُبظو رخؽو ظ ظانى  ښ و ظېصبىى اصػو رسه په متلبطع ډوي پ ېظ ح  اتيبي ظ ټّصبو ان

 اًؽحِک عکك اًع ٍ ىىؼت نِيس. عو ُفمٍ ډؽځّ او ظې ِبوَ مىاظو ظ آؾاظېک څضه ظ

ډوي چې اًؽح  ظ  ېىؼې اړه ًؽَ په ظملـىفِقتىنى پ  Tوافطه ػربډىن ظ ه پ ډَتب ټّان  IgEظ 

TH  آ ظا رخؽېژ فبُتى کِنىنىنه  رخؽو ظتزؽُک ُفمٍ ډؽځّ او( َؾاظوIL4,IL3    َکى )او نىؼ

تىًِع فثج وډؽځّ تىًِع  ظ ډَتب ټّان IgEتنثه او تکثًن  ُفمٍ ډؽځّ تؽڅى ظ  رخؽو ظ Bچې ظ 

ظ غکؽمىو  ږَ اوېي وىٌاصػو رسه په متلبطع ډو  فطزې ظ مبفى رخؽو ظ ظ ډَتب نټّا َمى 

ؽط رقبفِى وافطه ًىمړنی تبُپ ؿه عو پې ِبوَ مِعُب تىؼونى ظ آؾاظېک رخؽو ظ ظانى څضه ظ

 ږَ.ېته ککٌِنِکّ تظبهؽات ؼامنځ

  تبُپ ɪɪ ِى ُفؼو څضه ېوافطه ًه ظؼ ه پ ډَتب ټّان مىؼظ هعؾ رخؽو تضؽُج ظ ؿؽط رقبفِى: ظ

( کبمپٌِ نټ فِقتم ɪgGوصى  ېځِن ɪgmمع ىُفً ) ډَتب ټّپه ًىمړی ُفؼه کې ان يبَږېته کؼامنځ

)مع ىُفً  ډَتب ټّه ُفؼه کې انٌنعو ُفمٍ ډؽځّ په ظو ېظ وُخبړ  ېؿعبًىَ او ظ مىؼظ هعؾ رخؽ 
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 ɪgG) ظ ؿګىفِى رخؽو ظ ( فطخېFC اصػو اوظ )C3b  اصػو رسه نښًل او مىؼظ هعؾ رخؽه

او WBC,RBCرخؽو ظتضؽُج ) ېوُن وافطه( ظا ډوي ػربډىن ُې مع ىُفً ظه پADCCتضؽُثىَ )ظ

 ظمىُه ىـزبت( په تؽکې نِيس.

 مىؼظ هعؾ رخؽو ظ فطزې ظ پتىح  اډىنِقى ظ ظ ډَتب ټِّ ه ُفؼه کې انتبډىنِقى اوتى انېپه ظؼ 

 (.ّنبؼوػ myasthenia gravisاو  Gravisږَ )ًکه ظ ېاصػو رسه وىٌ

   تبُپɪɪɪ نکؽوـؾ او ګ ظ ظُىاي ظؼډىنى ظُىاي وَ ظ ؼ  ظ ېوُن ؿؽط رقبفِى کې که ػربډىن ظ 

عو او ېؿعبً کبمپٌِ نى فِقتم ظ ک پٌکك ظ  Abاو   Agػربډىن کې  ɪɪɪپه تبُپ  يبه ىؼاژ ُفمٍ ډؽځّ

 عو ُفمٍ ډؽځّ.ېک پِعا ػربډىن ظ ظ ربظ اًت ب 

 ښى رسه ًکه ظ ظاصٍ اًزخؽوَ انتبنبتى )وُؽوـيبېمضتٌـى اٌننىًىژُک پ رخؽوَ معبؿِى تړاو ظ ظ

( ؿؽط 4تبُپ ) وافطه ظه رخؽو پ  Tػربډىنىنه ظ   DTHىىؼت ظ  يب په هؽَه ًؽ تکرتُب او نىؼ( رس 

 مىَ. َرقبفِى په ډًه کې ډًثنع

 يپړاونه مبمٍ ظ ېډوي ؿؽط رقبفِى کې ظ ېپه ظ

 رخؽو ؿعبًِعي.  THIوافطه ظ ه ح  پ ټُّى صبو ان په رقبـ مضً کې ظ. ١

 (IFN-α()interan-alfaفِتىکِنىنى ؿعبًِعي ) اًت ب  ظ. ٢

  Chemotoxisښى رخؽو ؿعبًىي اوېپ ّػًن وىـ ظ. ٣

مزبؿظى  وي ػربډىن ظډظې  ږَ چې ظېټىًى اىًل رخؽې ډڼٍ ک تؽ  DTHظ  ېؿګىفِى رخؽ 

ونه  ېته ؼاتګ کې ػىؼه ؼوي ًىتىَ په هؼه ىىؼت کې چې مکؽوؿبژ رخؽ پبٌُى په منځ ّکىونک

 ږَ.ېته کځنو کىُفی پتىح  ًه منځه ُىفی ډؽانىًىمب ؼام

 

 ېٌم فصه پىښتنېد در 

 کې ُى ىزِس ځىاة نښه کړئ:پىښتنى ُفنعې په 

۱. Epninepbrin؟- 

A. پؽاصىايل ُفمٍ ډؽځّ. كيثبتى ظ ظ 

B. ُفمٍ ډؽځّ. افرتصب عٌَى ظ مٌقب ظ 

C. اي نـىغُه كبتٌِى ؾُبتىَ يبَظؼډىنى ظ ظ 

D. .َټىي ځىاتىنه فم ظ 
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 ۲. Anaphylactic-shock  ؟- 

A. ځه ځّ.ظكِلى کې ًه من 02ږَ اوپه ېته کظكِلى کې ؼامنځ په څى 

B.  ږَ.ېته کنښې ؼامنځ م ک  څى فبعته وؼوفته اًت ب 

C. ته ؼاتګ کې ؼوي ًؽَ.ؿبؼمکبًىژُک عىامٍ په منځ 

D. ته ؼاځّ.آؾاظو مىو ظانى ًه امٌه منځ مبفى رخؽو ظ م ک  ظ 

E. .َټىي پىؼتنّ ځىاتىنه ىزِس ظ 

 ؿؽط رقبفِى ؟ ɪɪتبُپ .۳

A. کې ؼوي نه ًؽَ.ه پ ډَتب ټّان 

B. کې ؼوي نه ًؽَ.ه ى پکبمپٌِ ن 

C. CD 8 ږَ.ېته کوافطه ؼامنځه کې ملـىفِتىنى په پ 

D.  يکې رت ّ ظه عي پېاٌنىن ک پٌکك حىړ. 

E. رخؽو تضؽُج ظ  ظAb .ًَه کثٌه و 

 ؿؽط رقبفِى ؼوي ښکبؼه وَ  4تبُپ  کې ظ ێُفنعې کىمې نبؼوػ .۴

A. مِفؼُب 

B. تىتؽکٌىؾ 

C. ه ىُفتِک انِ ِب 

D. ُىهم نه 

۵. Serum –sickness  ؟َظ مېکى  ېبنګړتِبو نبؼوػێ ځ 

A. ؼډىنى په ظُىاي کې ظاٌنىن ک پٌکك تؽفج. ظ ېوُن ظ 

B. عي.ېکبمپٌِ نى ؿکتىؼونى مرصؾ ک ظ 

C. په وُنه کې ظ ېډبن ډَتب ټّچې آؾاظ ان ېعي مضکې ًه ظېک عِفٌنى پِعا ظ 

 تنضًِ وړ وَ 

D. ىزِس ظَ. ّټىي پىؼتن 

 کٌِنکّ نښې تىٍِس کړئ؟ ّؿؽط رقبفِى مىٍع ɪتبُپ  ظ .۶

 ږَ؟ېښى کې ًِعي کېؿؽط رقبفِى په کىمى پ 4تبُپ . ۷
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 څنىرو فصه

 Auto Immunity اوتى امیىنیټٍ

 

 ټيّحنىنيه ظ صپٌيى ان ټيّصپٍ ظ عَىُى ظ انقيبحى ان ېفِقتم رخؽ  ّډوي ظ معبؿِت ّعِپه طث

-Selfاو ظ هؼىي پؽ ٍع عکك اًع ٍ نه ښِّ ظػه ربًى ته  ژينې( په ډوي پSelf-antigenحنىنى )

tolerance تز ييٍ ُييب  ّعييِظػييه طثچييې  )تز ييٍ ظ ځييبن پييه نقييثى( واُييّ کٌييهSelf-tolerance 

عکيك کيې  حنيى پيه ملبتيٍانټّ  فِقتم ًه صىاظ صپٍ عَىُى ظ انقبحى ظ ّږَ. ظ معبؿِتېډ وډ

 ېظ ظ َږېپه نبمه ُيبظ ّنبؼوػ ظ اوتىامِىنؼاځّ  تهچې منځ ێنبؼوػکىمې  او اًع ٍ ىىؼت نِيس

 :َمعِبؼات مىحىظ و ُفنعې  تبُع ِىن وډڼٍ واوتىام ُّىه نبؼوػچې  ًپبؼه

 ظ ُى اوتى امِىن عکك اًع ٍ ظ مىاهعو مىحىظُى.اًف: 

 .َنه و  َُب ثبنى  ٌّنظو  ېظػه ظ اوتى امِىن عِفمة: 

 ًپبؼه ظ تٍ کىَ منضً فثج نه مىحىظُى. ێظ مىحىظه نبؼوػج: 

 Self toleranceچې  ظي َرضوؼ  تزث وکړوتبنعې  په اوتى امِىن نبؼوػِىچې  ېظه ً ېمضک

 وًؽو.معٌىمبت کې  ظ صىاىى په تبؼه ېاو ظ هؼ

 ّمعبؿِتکې  ح  په ملبتٍانټّ  ظ ُى صبوچې  تز ٍ ُب ؾػم ظ هٌلػه كبنىن څضه ّعِطث .١

 َرص و يمنز مزعوظ اوپىؼې  ح انټّ  ظ هؼه ېاو تنب پؽظ َکى  َؽو ېپ عکك اًع ٍ ىىؼت نِيس

او  ّ( ظ ؿؿُکBُب  Tظ صبىى ملـىفِتىنى )چې  تبُع ؿکؽ وکړو ې. ظافَؾػم ُب تز ٍ پِعا کى چې 

 .ّظ تز ٍ ظ اُخبظ فثج ډؽځکې  ح  په ملبتٍانټّ  عنه ظ صبوېصىاىى ػًن ؿعبي ک َوظِـى 

حنىنيه پيه ميًناړ ظافيې  پؽوفه ظه ميىنږ ټيىي ېاو كبتٍ ظ ؾظه کړ  ّتز ٍ ُى کقث ّعِطث .٢

حي  انټيّ  ظ ُيى صيبو چې ظ اصػو حىړونه ظه ّظ هؼىي وظِـه ظ ملـىفِتىنى ظ فطزچې  اصٌى
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ظافيې  ظچيې  َمِکبنِؿمىنيه مىحيىظ و ظافيې  تبُيعکيې  په هؽ نىؼمبي مضً ېپؽظ تنب رسه نښًل 

 . َع ٍ کى کې  حنى په ملبتٍانټّ  ظ صپٍچې  ملـىفِتىنى مضه ونِيس

ؾُييبت نقييثى کييبهٌى او پضييى  ؽېييډ َپييه ًزييبم صييبَ و  ېظ وظِـييچييې  هؼييه ملـىفييِتىنه .٣

تز ٍ ُب ؾػم ظ ژونع  ّعِطثچې  َږېامؽ په افبـ وٍُ ک ېه عظ  َملـىفِتىنى ته تز ٍ پِعا کى 

 ظ تکبميٍ پيه ربًيىپيىؼې  ملـىفِتىنه تؽ اوفهچې  هؼه وصىکې  ظوؼان ُّب ؼمِ کې  په رشوع

 ګبنيهېوصى کې ُيى ت يؽىن او ت ې. که ه عَږېپِعا ک ږَېح  رسه مضبمط کانټّ  ظ صپٍ َو کې 

 ژونيع ېپيبت ـىفِتىنه وؼرسه مضيبمط کيړي واو ظػه صبَ مل غؼق کړي وکې  ح  په ؼمِمانټّ 

ظ ټىي ژونع چې  ې. رسه ًه ظَږېڼٍ کډصىا صپٍ ه فِقتم ً ّح  ظ معبؿِتانټّ  ه عػه ت ؽىنکې 

او  َنيى کيې  ټىي ع ؽچې  َمِضبنِکِتىنه مىحىظ و ظافې  تبُع َږېملـىفِتىنه حىړ کې  په ظوؼان

 .َظـؼ ؾظه کړ  Tolerenceصبَ ملـىفِتىنى ته ظ 

څضه  ێمِکبنِؿمىنه ظ اوتى امِىن نبؼوػ ېظؼ کې  نىؼمبًى امضبىىچې  ِعه مىحىظه ظهعل ېظاف

 ًه: َاو عثبؼت ظ َنِىي کى مض

 Clone-deletionعي ېظ کٌىن رػؾ کاًف: 

 Clone-Anergyنه رقبفِى کې  ظ کٌىن په ملبتٍة: 

 رخؽاتى ؿعبًِى T supressor ّظ مزِطج: 

ملـىفيِتىنى ُيب ظواړو ظ کٌيىن  ُيب   ّټي : ظClone deletionد کنىن حذف کٌهدل ًها  .١

ظ صپٍ تعن په نقثى ظ عکك اًع ٍ فثج کې چې  عي ظ ظوي ظ تنپړتِب ُب تٌىغ په اووظوېرػؾ ک

حنىنيى ظ  ټيّان ملـىفيِتىنه ظ اوتيى ّظ ټچې  َ. ظًته ؾُبت مىاهع وحىظ ًؽ ىىؼت نِيس ّوډؽځ

 ظ تبٌنك په ػيعهکې  په حؽُبن عو ُب تکبمٍېظ پضچې  کىَ ًَؽ  ېؽ اصػېقتٌى ًپبؼه ؾُبت م ِاص

ظ  MHCحنىنيه ظ انټيّ  ِّنيټؽ اوتيى ًيىګ پؽو ېؾُيبت مي چيې  َږېي. وُيٍ کَږېيريػؾ ککې 

ظ منيى پيه چيې  رخؽو ّهؼه ډؽوپ ظ ټ َږېښکبؼه ککې  مبًِکىًىنى په مخبوؼت ظتبٌنك په ػعه

 َږېياو ريػؾ ک َږېيژنيعي کېپ ًَؽ  ېاصػ ېحنى ًپبؼه اصِقتىنکانټّ  ېظ ظچې  َو کې  ربًى

(Negative selectionتنب پؽظ .)ظ صپٌيى رخؽاتيى پيه کې چيې  ملـىفِتىنى په ډًه ّټ ّظ مزِط ې

 (۳يب ۱).َعکك اًع ٍ ښِّ وحىظ نه ًؽ کې  ملبتٍ

عکيك اًع يٍ ښيکبؼه کې  ظ تعن په ملبتٍچې  ملـىفِتىنى ډًه عي هؼه ظ  ېظ کٌىن رػؾ ک

تز ٍ ُب ؾػم چنيعان م  يه وظِـيه نيه احيؽا  ّعِطثکې  رخؽاتى ېظه . مګؽ پکىي هم ظؼتؽ نِيس

ظ څيى چيې  ملـىفِتىنه پِعا کىُفي ميى رسه ظ   ێپه افبنکې  په فبملى او نىؼمبًى امضبىى َکى 
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 ېاو مِبًٍن ( تنب پؽظ DNA)ًکه ظ تبُؽوډٌىتىًٍنيب کىُفح يب  ًَؽ  ېاصػکې  حنى په ملبتٍ ټّان اوتى 

 .َمِضبنِکِتىنه ؼوي وًؽ تبُع نىؼ کې  ظ   ملـىفِتىنى په تز ٍ ُب ؾػم

٢. Clone-Anergy اىطِفذ معنيٍ ظ  ېظ ظ حطاضٌت نه ښىدل(:کې  )د کنىن په مقاةه

حنى انټّ  څى صبىىچې  عنه ظهېهؼى ملـىفِتىنى ظ ػًن كبتٍ تؽډنى او اووظو ؿعبًِتىنى ػًن ؿعبي ک

 CD4ظ چې  . ظا صربه واٍس ظهّته ؼاځکې منځ عو په نتِخهېظ مىاحه ککې  رسه په صبىى رشاُطى

 ېرقبفيِى ښيِّ. ظوه عِفميکيې  حنى په ملبتٍانټّ  ظ صبىىچې  ملـىفِتىنى ظ ؿعبًِعو ًپبؼه ّټ

ظ مييبًِکىًىنى پييه  ٢کييِفـ  MHCژنييعي ظ ېپ ېتؽصيي َحيي  پِپتبُِييعانټييّ  . ُييى ظ ُييىَظ َرضوؼ 

 ېچي واكع ظي او تٌه ظاکې  ( فطزهAPCح  ظ معؽىف کىونکى رخؽو )انټّ  ظکې چې  مخبوؼت

مزيؽک ؿکتىؼونيه( ظ مزٌيىي پيه ډوي  ّؽ فِتىکِنىنه )مؽفته کىونکېُى م  ېرخؽ  APCه عػه 

مؽفيته چيې  َظا كعؼت ونيه ًيؽ چې  َکړ  معؽيف ېحنىنه هؼه رخؽ انټّ  ېؽ ېچه . اوـ کَؾاظو آ 

رخيؽه  ېاو نىميىړ  َږېعِفميه ىيبظؼ  ّوصى منـي ېنى په ظ َکىونکٍ مزؽک ؿکتىؼونه اؿؽاؾ کړ 

ح  ظ انټّ  َُبظ مى  وؼوفته ظ ېؽ ېکه چ ې. ظا ډوي رخؽ َصپٍ رقبفِى او كعؼت ظ ُففه وؼکى 

ظ  ېؽ ېي. که چَږېنىؼ نه ؿعبً و معؽيف مزؽک ؿکتىؼ هم اؿؽاؾوُفي وچې  وافطهه پ APCهؼه 

ظ مزيؽک ظ اؿيؽاؾ  ېه وظِـيه ُعنيٌني( ظػيه ظو APCکىونکٍ رخؽات ) ح  معؽيفانټّ  تبٌنك ظ

کې  په تبٌنكکې  ظ منى په حؽُبن ېظ هؼ ّرخؽاتى ظ کٌىن انؽح ّم ک  ظ ټ َوظِـه احؽا نه کړ 

 .ىىؼت ونِيس

عکيك اًع يٍ ښيِّ ُيب کې  ظ صپٍ تعن په ملبتٍچې  ېرخؽ  ّهؼه ظ ټچې  ډوي ډىؼو ېپه ظ

او ُب ظ هؼىي ظ ؿعبًِى  َږېرػؾ ککې  ظ تبٌنك په ػعهکې  ظ حنٍن ظ تکبمٍ په حؽُبن ٍَع و 

 . َږېمضه نِىي ک

 ې: تؽفًنه ظ پىؼتنِى ظوو مِکيبنِؿمىنى ُعنيتفعامٌ ملفىضٌتىنى Supressor-T ٍد محٌط .٣

چې  کىَ َاو هىمىؼاي( هم وحىظ ًؽ  َؽ نىؼ عىامٍ )رخؽو ېُى م  ّعي او انؽحېظ کٌىن رػؾ ک

عکيك اًع يٍ ښيِّ کيې  حنىنيى پيه ملبتيٍانټّ  ظ صپٍ تعن ظچې  ظ هؼه ملـىفِتىنه کىُفي و

ظا رخيؽات  َه عثيبؼت ظملـىفيِتىنى څضي T-suppressorهؼه ظ  َکړ  Suppressorتضؽُج او 

 Tرخيؽات هيم ظ  اظچيې  ظه ېډوي هيم ښيىظي ميى  َاو پيه تخؽتيى  َظ ّظًؼىظونک CD8هم ظ 

helper  اوB lymphocyte  رخؽاتى ؿعبًِى ن ِه اوSuppress  (۱۴يب ۱).َکى 
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 ایتىمىژي 

ډي وډَ ظ اوتىامِيىن نيبؼػِى کيې  ؾػم په ُى ُب څى مِضيبنِکِتىنى ّعُِب طث Self toleranceظ  

 ته ؼاتٌيىمنځ نبؼوػِى په ېظ ؿکتىؼونه هم ظ او انتبين ؽ اؼيثېُى م  ېتؽفًنه پؽظ ًَپبؼه ؾمِنه تؽاتؽو 

 .َؼوي ًؽ  ېک

ظ اوتيى امِيىن نيبؼوػِى چې  عىامٌى ؼوي په مک ٍ ډوي معٌىَ مىي عىامٌى ؼوي: ظ اؼيث ظ اؼيث

 .َمىاهع وحىظ ًؽ ُفنعې  او ًَؽ کې  ته ؼاتٌىمنځ په

 Autoimmuneيب SLEًکييه کييې  پييه صبىييى کىؼنِييى ېښييېؼوػِى پظ ځِنييى اوتىامِييىن نييب .١

thyroiditis .او نىؼ 

 حنى رسه.انټّ  ظ ٢ظ کِفـ  بً مضيىى HLAظ  ېظ اکًتو اوتىامِىن نبؼوػِى اړُک .٢

ظا نظيؽ تلىُيه کيې  مىوکيبنى Trangenicته ؼاتٌٍ پيه ىيزؽاُّ منځ ظ اوتى امِىن نبؼوػِى .٣

ًکييه  َ.امِييىن نييبؼوػِى رسه کٌييک اؼتثييبط ًييؽ  ظ اکييًتو اوتييى HLA-B27کييې  پييه انقييبنبنى َکييى 

Ankylosing spondylitis ظ  ېؽ ېکه چHLA-B27  پيه تکيًت اصتيه حي  ظ ىيزؽاُّ ميىوک پيه

اؿيى ظ ًِيعًى  Ankylosing spondylitisظ کيې  مىوکبنى Trangenicؾؼق کړو. په کې  تض عان

وافطه ه عىامٌى پ ظِم ظ اؼيثظ اوتى امِىن نبؼػِى ظ مِکبنِؿمىنى تنچې  َږېؿکؽ کظافې  نى َ؛وړ و 

 ّظ هؼيى ټيکيې  ميبًِکىًىنى ظ تيبٌنك پيه ػيعه MHCظ چې  َږېه عاؼنګه ؿکؽ ک ىىؼت نِيس

عکيك اًع يٍ کيې  ظ صپٌه مضً په ملبتيٍچې  ّرخؽو ظ ډؽوپىنى ظ کٌىن ظ رػؾ فثج ډؽځ

عو ېکظ اوتى امِىن اؿى ظ پِعا  َىظ و حؾُبن مى  اؼيثکې  په مبًِکىًىنه HMCظ  ېؽ ېښِّ نى که چ

ظ  ې)اوتىامِيىن ټبُيپ( اړُکي Type-1-Diabetis mellitusؽ ښه مثبي ېډ ېظ ظ ًَپبؼه ؾمِنه تؽاتؽو 

HLA-DQ .رسه ظي 

 َ.عىامٌى ؼوي: مکؽوتىنه ظ څى ُفؼو څضه ظ اوتى امِىن نيبؼوػِى ًپيبؼه ؾمِنيه تؽاتيؽو  ظ مکؽو 

 :ًکه

 Selfظ  (Epitops) ّ حنىنيه ظټيعىامٌيى ًکيه وُؽوفيىنى او نيىؼو تکرتُيبوو ان ظ مکؽو  .١

antigen  رسه ظ وؼته حىړښى ًکهCross-reaction عًى ېيپه افبـ ظ اوتى امِىن نبؼوػِى ظ پِعا ک

 .ًَپبؼه ؾمِنه تؽاتؽو 

ظ  رخيؽو Bنيى تکرتُيبوو مزييىُفت ظ ِوُؽوفىنه ًکه ظ اتقتٍن تبؼ وُيـؽ او ظ ځ ېنِځ .٢

 .ّؽځډتىًِعوًى تبعث  ظ ډَتبانټّ  ډوي ظ اوتى ېپه ظ ّکٌىن ظ مِتىؾ ظ تنثه فثج ډؽځ
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ظ  T cell anergyظا تِيب ظ چيې  کيىَ ّنکؽوفؿ او اًت يبة فيثج ډؽځي ّمکؽتىنى ظ نقخ .٣ 

 .َعًى ًپبؼه ؾمِنه تؽاتؽو ېمبتىًى په افبـ ظ اوتى امِىن نبؼوػِى ظ پِعا ک

 :َؿکتىؼونه ؼوي ًؽ کې ُفنعې  عًىېک په صِفىه ډوي ظ اوتى امِىن نبؼوػِى په پِعا

 ز ٍ ًه منځه تګ.ت ّمعبؿِت َظ مؽکؿ  .١

عکيك اًع يٍ ن ِيه کيې  پيه ملبتيٍ Self-Agظ چې  ملـىفِتىنى )کىَ T-suppressorظ  .٢

 نځه تګ.( ظ ؿعبًِى ًه مَکى 

 عي.ې( ظ ؿعبًِتىنى ظوامعاؼه کHelper-T-cellملـىفِتىنى ) ّظ ؿعبي مىو ټ .٣

٤. Cross-reaction  ظSelf Ag نځ.حنىنى تؽمانټّ  اؼډبنِؿمىنى ظ او مِکؽو 

 (۵يب۱)وافطه.ه ظ ظواډبنى او مبُکؽو اؼډبنِؿمىنى پ حنىنى ظ تعًىنانټّ  Self Agظ  .٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۹)ظي.ي : ظ مؽکؿَ او مزِطّ تز ٍ مِکبنَِؿ ښىظي مى مکٍ ۴-۱
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ظ انقبحى ظ تضؽُج څضه وؼوفيته ظ ميبُتى کبنيعؼُب ظ احيؿاوو  :حنىنى اؿؽاؾوي ټّان ظ اوتى .١ 

(AMA(  ُُب ظ مِىؾ )ASMA ) يع ظ وحيىظ ظ معيبؿِت ېظ هؼي عي اوېيؾاظآ عکيك اًع ٌىنيى  ّپٍؽ

 ؿعبًِعي.

ملـىفيِتىنى ظ  وافيطه ظ  ه پ EBVظ منع مىو ملـىفِتىنى ظ کٌىن ظوتبؼه ؿعبًِعنه ًکه ظ  .٢

 کٌىن ؿعبًِعي.

 ( Anti Idiotypeعي )ېحىړ  ډَتبانټّ  ظ .٣

 ظ ؿعبًِتىنى اصتِفي. Clonal anergyرخؽو ظ  Auto reactive Tظ  .٤

کې  وافطه ظ رخؽو په فطزهه رخؽو پ ّتظبهؽات: ظاوتى ؼُکتِف ټػًنمنبفج  HLAظ  .٥

حنىنى ظ څؽډنعوًى فثج انټّ  HLA class2ظ کې  نبؼمٍ ربًىچې  تظبهؽ کىَ حنىنىانټّ  ظ اوتى

 .ّنه ډؽځ

 ٤يب ټبُيپ ٣يب ټبُيپ ٢ظ ټبُيپ کې  Pathogenesisډوي رسه ظ اوتى امِىن نبؼوػِى په  ّپه ع ىم

 .َمِکبنِؿمىنه ؼوي ًؽ کې ُفنعې  عو په نتِخهېاًع ٌىنى ظ ؿعبً عکك Hypersensitivityډوي 

رخيؽو پيه  ېرخؽو )اتتيعا ظ وُني : ظ تعن ظاصًلېډبن ډَتبانټّ  هبمپٌ ِنى رسه نښٌِعونٌفاًف: 

 عي.ېډبنى حىړ  ډَتبانټّ  ظکې  (ءػنب َاحؿاوو په ملبتٍ )كبععو  ېنقخ ( او ظېملبتٍ ک

کيې  : ظ ظاصٍ املننه رخيؽو ظ اصػوپيه ملبتيٍېډبن ډَتبانټّ  عونٌفېهبمپٌ ِنى رسه نه نښٌة: 

ظ تنثه او  فِګنبًىنى َظ رخؽو چې  عي کىَېډبنى حىړ  ډَتبانټّ  ( ظېډبن ډَتبانټّ  )اوتىؼُکتِف

 (۹).عُفي وېفثج ډؽځ ُب ظ ن ِه ظواړو
 

 د اوتى امٌىن ناروغٌى ةینګې

١. Organ specific auto immun ظ ُيى َعَيى  ېُيى ظ کې  ډوي نبؼوػِى ېظه : پّنبؼوػ 

ًکيه  َ.ږېياوتىامِيىن عکيك اًع يٍ ښيىظي ککې  حنى په ملبتٍ ټّان ټبُپ ظ َرخؽو  صيىيص

Autoimmune thyroiditis 

٢. Systemic autoimmune َرخيؽو  ظ ُيى صييىيصکيې  ّډوي نبؼوػ ې: په ظّنبؼوػ 

ك اوتيى امِيىن عکيکيې  احيؿاو پيه ملبتيٍ َظ ټىي تعن ظ ټىًى رخؽو  ېنه تٌککې  ټبُپ په ملبتٍ

او ظًتيه ظ څيى  َتظبهؽ کى کې  په مکٍ په کٌِنِک ّاو ظ ُى فِقت ِک نبؼوػ َږېاًع ٍ ښىظي ک

 فِقت ِک اوتىامِىن نبؼوػِى څضه تزث کىو.
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 (SystemicLuPus Erythematosisضٌطتمٌک مىپىس ارًتٌامتىس) 

ظ  بً وافيطه مضيىىيه ډبنى پي ډَتب ټّان ؽ اوتىېظ ُى ؾُبت م چې  ظه ّظا ُى فِقت ِک نبؼوػ

Anti nuclear antibody (ANAپي ) نيى ِپيه ځ ېښيېپ ّنيبؼوػ ېظ . ظَږېيوافيطه منيضً که

ظي ظ  ٩:١ظي ظ ښيځى او نبؼُنيه و نقيثى ي ُى نـؽ ښيىظي ميى  ېک کقبنى ٢٥٢٢په هؽ کې  ځبُىنى

مقيتلِم امِنىؿٌىؼفيِنټ  ػيًن ظ مع يىُفً ANA. َؾُيبت وكىعيبت ًيؽ کيې  امؽُکب په تىؼپىفيتکى

په اکًتو اوتىامِىن نيبؼوػِى  ېډبن ډَتبانټّ  ANA. په هؽ ىىؼت َږېعي کژنېوافطه په تضنِک پ

 Duoble strand) ّمګؽ ظ ظوه ؼمته ُ نځته ؼاتِفي وهم مکې  او ًك ؿِيعه نىؼمبًى امضبىى

DNAٍامکبن رسه په  َپه كى  ډَتبکې انټّ  ( په ملبتSLE  َظُفًى کى تبنعې. 

ظ  َظَ ظ نبؼوػبنى څضه حِف مى  SLEظ چې  ېډبن ډَتبانټّ  Mono clonal anti DNAهؼه 

RNA يبPoly nucleutids ٍظا امؽ اريتٌلُفً ظ چې  عکك اًع ٍ ښِّکې  او ؿبفـىًِپِعونى په ملبت

ظ هؼيىي ظ عکيك  او Fals positive VDRL( اوظ Anti phospholipid) َظ ٍيع تزيًت  ېهؼي

 .َاړه ًؽ پىؼې  (Anti cordiolipinاًع ٍ )

 ّرخؽو هقت َپه هؽ ىىؼت ظ تضؽُج مى  َعًى كىت نه ًؽ ېؽ ېته ظ تنىؼمبًى رخؽاتى  ANAظ 

او  َو ي کيړ  ُې تؼًنکې  عکك اًع ٍ ښىظىل ظ کؽومبتٍن په حىړښىکې  په ملبتٍ ANAظ چې 

( Hematoxylin bodies) َمنظؽه ػىؼه کيى  َږېنبمه ُبظه پ LE bodiesظ چې  ظ ُى ډوي احقبمى

 احقبَ ظ ًِعًى وړ LEظ منځ کې  ونى او نِىتؽوؿٌِىنى پهظ مکؽوؿبژ کې  ؿِيعه نبؼوػبنى ٧٢په  SLEظ 

 .َو 
 

 اضتاب او پتىجنٌظ

پييه  ېښييېپ ێنييبؼوػ ېظ مىحىظُييى ظ ېتييبؼُضچ ێظ هييىؼنکييې  ؿِيييعه نبؼوػييبنى ٦٢-٥٢پييه 

Monozygotic twins  او ظ کېHLA  ێظ نبؼوػچې  َرسه ظا تِبنى  ێنبؼوػ ېظ هٌى تړاو ظ َكى 

 ېؿکتىؼونيه ًکيه ظواډيبن ت يؽين بً . عِفوتَؿکتىؼونه ؼوي ًؽ  اؾه اؼيثپه ؾُبته انعکې  ته ؼاتٌىمنځ په

(Hydralazine يبProcainamide يبPencillamin-Dيب ظ اوًرتاوٌُِى وړانګ)انتبنيبتيب  يب وُؽويسې

کې  عوېپه پِعا ک ێنبؼوػ ېظ ( هم ظَتىًِع ؾُبتى  ډَتبانټّ  ظ ارتٌلُفً ېظ افرتوح  تطثِلبت )چ

 ظي معٌيىَ صيى تِيب هيم ظه ؽ ښه نېهم ډپىؼې  اوفه فثج تؽ ێنبؼوػ ېظ . که څه هم ظَؼوي ًىتى 

ملـىفيِتىنى ظ څيى  ېاصتِفطبت ظ تي ېنِځ Self tolerenceظ کې  Pathogenesisپه  ێنبؼوػ ېظ
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ميىاؼظو رسه تظيبهؽ  ێډوي ظ ُفنيعُن َم ک  پيه ثيبنى  ێ. ظا نبؼوػَکٌىنى ؿعبًِعي م ک  ؼوي وًؽ  

 .َوکړ 

 .ېډبن ّنظ     اؼيثملـىفِتىنى ظ تکًت ظ  اًف: 

 عىامٍ( ؿعبًِعي )م ک  انتبين Poly clonal B lymphocytsظ ة: 

 ؽ ؾُبت ؿعبًِعي.ېډ T helper lymphocyteج: 

 ظ وظبُـى ؾُبنىنه. Suppressor T lymphocyteظ ظ: 
 

 يمىرفىمىژ 

ِيع ظ ؿِربُنىُ Necrotizing vasculitisډوي ُيى ريبظ  يّپه مضييکې  ظ تعن په ټىًى انقبحى 

 ېظ ؼډىنيى پيه ظُيىاي کي ې( ظ وُنيَاؼتًنوًىنه مييبتى  ّرشُبنىنه او کىچن بً تؽفثبتى رسه )مضيىى

ظ  َږېيؾُبمننيه ک . عَِفت او پىفيتکٍ مع يىُفًَوحىظ وًؽ  C3اٌنِىنىډٌىتىًٍن او  DNAم ک  

 .َو  ظ ملـىفِتىنى اؼتنبذ ظ ًِعًى وړ ېک ؼډىنى په مبوصىا

 ى پن واىل او ظ ًىم  تنګىاىل ؼاښِّ.ظ ؼډىنى ؿِربُنکې  په مؿمنى ربُفتى

 

 پښتىرګى

 کې ظ پښيتىؼډى ًىپيىيس ێنبؼوػ ېاو په ظ َږېؾُبمننه ککې  په ټىًى امکبًى SLEپښتىؼډٍ ظ 

 .يظي وُنٍ مى کې  اؿى په پِنځى کِففىنى

Class1 ظا ُى نبظؼ ربًى ظي ظ :EM  اوLM  َاو ؿٌىؼفِنى مبُکؽوفکىپ ًه نظؽه نىؼمبي و. 

Class2 :Lupus mesangeal glomerolonephritis ظ کييې  پييه ًييك ؿِيييعه نبؼوػييبنى

Hematuria يبProtienurea اٌنىنىډٌىتييىًٍن ظ ظ مؿانزِييٍ رخؽاتييى هبُپؽپِفؾُييب ظ  ّفييثج ډؽځيي

 .َځبي و ؼفىتبتى رسه ُى 

Class3 :Proliferative glomerolo nephritis  ظ هِ ىچىؼُيب کيې  ؿِييعه نبؼوػيبنى ٣٣پيه

رسه او هم ظ ډٌىمًنوًىنى ًږه انعاؾه پړفىةيب  ّکـبُت ظ صـِف   ّپښتىؼډٍن ُىؼُبيب ظ ټصـِف پؽو 

ظ  وصتىنه ظ ؿِربُنىُِع تؽفثبتى او ېنِظ مِؿانخٍِ رخؽاتى ظ تکًت ظ نِىتؽوؿٍِ رخؽاتى اؼتنبذ او ځ

 .َو  معؽُه اوعِى تؽومثىؾونه ظ ًِعًى وړ

Class4 :Diffuse proliferative glomerolonephritis  ًِيعًى ظ  ېه نبؼوػبنى کيؿِيع ٥٢په

ٍن ټک ىاىليب ډيؽاـ او مبُکؽوفيکىپِک هٌِلچىؼُيبيب پيؽو  GFRظ کې  اکًته نبؼوػبنىچې  وړ ظي
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ظ ډٌىمؽوًىنى ظ انعوتٌٍِِ رخؽاتى او ظ مؿانخِيٍ رخؽاتيى ؾُيبتىاىل  ظ ؿنبؼ ؾُبتىايل ېُىؼُبيب ظ وُن 

ظ  َمليعاؼ ؾُيبت و  تؽفيثبتى ېظ ظ ېؽ ېيکيه چ َتؽفثبت مىحىظ و ُفنعې  . ظ انعوتٌِمَمىحىظ و 

Wire loop  َمنظؽه ښکبؼه کى. 

Class5 :Membranous Glomerolonephritis  ٍن ټظ معُع پيؽو کې  ؿِيعه نبؼوػبنى ١٢په

 Subرش پنيي واىل ظ ي. ظ مييعؽُه اوعِييى ظ حييعاؼ منتييُّىؼُييب او ظ نـؽوتِييک فيينعؼوَ تبعييث ډؽځيي

endothelial immune complex (۹يب ۵).َږېتؽفثبتى رسه منضً ک 
 

 پىضتکى

چې  َکى  پؽصه هم ارتىا ێپىؼتن ېظ پؿ چې  په کِففِک ډوي ظ مط فىؼوايلکې  ّپه پىفتک 

ؾُبنىنه عِفوه ظ ميط څضيه ظ  ّظ پىفتک َمنظؽه حىړو  مع ىيل َږېپه نبمه ُبظ Butterfly rashظ 

 ېظ مليؽ ميعبع ظ . ظَو  ظ ًِيعًى وړپيىؼې  تيؽ څضيه نِيىيل هم ظ فىؼوايلکې  تعن په نىؼو تؽصى

افيتزبًه ظ  ېطثلي َظ مبُکؽوفيکىپ ًيه نظيؽه ظ كبعيعو  .ّىنى ظ معت ظ ؾُبتىاىل فثج ډؽځؾُبن

. َظ ًِعًى وړ و کې  کبمپٌ ِنټ او اٌنىنى ډٌىتىًٍن ظ ؼفىتبتى رسه ظ ظَؼ او اپِعَؼ ظ اتيبي په نبرِه

ؼډىنى  او ظکې  په مضتٌـى انعاؾو رسه ظ مبنىنىکًٌن رخؽاتى اؼتنبذ ظ ؼډىنى په مبوصىاکې  په اپِعَؼ

 ؿِربُنىُِع تؼًنات ظ ًِعًى وړ ظي.

ظ ؼومبتىُِع اؼتًناتيِك چې  Synovitis ُى ػًن اصتيبيص ېُىاؾ کې  په مـبىٌى ُب تنعونىةندونه: 

 (۱۳يب ۱).َظ ًِعًى وړ و  َؽ نبظؼ و ېډ ېکه تؽعکك ظ تنعونى فى مکٍ پ
 

 (CNSدضتګاه ) ٍعصت يمزکش 

 Neuro psychiatric او ظ انعوتٌِم ظ ؾُبن او  َثبنىَ و  ارتٌلُفً کې ێنبؼوػ ېتظبهؽات په ظ

 Anti neurone( ُيب ظ نِيىؼون ظ وظيبُـى تؼيًنات )Anti phaspho lipid antibodyانقيعاظ )

antibody ًه کثٌه تظبهؽ کى )َ. 
 

 مصيل پزدو امتهاب د

 وؼوفيته ظ مييًل َځيبي و رسه ُى  Vasculitisظ ؿِربُنىُِع نکؽوفؿ او اغٌنب ظ کې  په ًىمړَ 

( ّاًتيبق ًه کثٌه ظ پؽُکبؼظ حىؾ ًيه منځيه ځي ېبتى ظ نښٌِعو ُب اًتيبق )ًکه ظ پؽُکبؼډ کِقطثل

 .ّفثج ډؽځ
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 (Spleen) ېتىر  

ؿىًِکىًىنى ظ هبُپؽپِفؾُيب رسه او ظ  ظ کپقىي ظ پن وايلچې  َپه ک ه انعاؾه ػټ مىي و  ېتىؼ 

او ظ پِيبؾ ظ  َنى منضييه وىيف تِيب ێنيبؼوػ ېظ معؽُه اوعِى ظ مزِط ؿِربوفيؿ ظ ظ َځبي و ُى 

 .َږېپِعا ک DNAاو  C3امِنىډٌىتىًٍن کې  اوعِى په ظاصٍ ېظ . ظَپىفتکٍ منظؽه ښکبؼه کى 
 

 Heartسړه ًا 

. پيه صيبو ډوي ظ َ( په منضً ډوي تظبهؽ کيى Libman sacksُّ انعوکبؼظُى )ػًن تکرتُب

ظ  Vegetationععظ او مت ٍکىچنکې  فطىرى ېاو ُفنعُن ّمِرتاي او تؽاي کقپِع ظفبمىنى په پىؼتن

 َظ مبُکؽوفکىپ ًه نظؽه ظػه فبصتٌلنىنه ظ نکؽوؾ چې  .َ( ظ ًِعًى وړ و ېمرتو پىؼ  مًل ٤-٥يب٢)

 مىي ظي. ىنى او ؿِربُنىُِع مىاظو څضه حىړؿِربوتِففت َاصته مى تبنعې  تلبُبوو په افتزبًه

 َظ و رخييؽو اؼتنييبذ او ؿِپؽُنىُِييع تؼييًنات مىحييى  مضتٌـييى اًت ييب کييې  پييه مبُىکييبؼظُىَ

necrotizing vasculitis  ػًن مع ىي ظي مګؽ ظinfarction عبميٍ  ّعو ُيى م  يه فيثثېظ پِعا ک

 .َږېډڼٍ ک
 

 (Lungsضږي )

 Pleuritis يبInterstitial pneumonitis يبDiffuse fibrotic alveolitis  چې  َيبظ ًِعًى وړ و

 .ّته ؼاځمنځ ظ تؽفثبتى ًه کثٌه ICاؿبت ظ  ّپىؼتن ارتٌلُفً
 

 ةڼه ٌٍککنٌن

چيې  او هؼيه نښيې ّتث َرسه په مؿم  ډوي ظوامعاؼ  ّؽه اؼامېپه ډ ێظ کٌِنِک ًه نظؽه ظا نبؼوػ

 ېکي ( پيه تيؽېډبنء ػنيب يب مييًلّيب پښتىؼډّتنعونهيب پىفتک بً ظ ټىًى انقبحى اؿبت )مضيىى بً تلؽُث

يب Leukopeneaم کيي  ظ  ېډييبن ډَتييبانټييّ  و پييه ٍييعو ظ احييؿا ې. ظ وُنييَږېييٍ رشوع کينِقيي

Thrombocytopenea ٍنبؼوغ فيًن او ظوؼان متؼيًن ظي او پيه رتي ېظ . ظّاو انِ ِب فثج وډؽځ 

 ێيب ظ نيبؼوػَښيه واىل پِيعا کيى  َاو پؽته ظ تيعاو  َنښې تظبهؽ کى  ێظ نبؼوػ ېوصى ُىاؾ  ېنِځ

اکيًته نبؼوػيبن ظ  َږېيوافيطه کنرتوًه اعؽاٌ او عِفُم ظ معبؿِى ظ انزطبط وؼکىونکى ظواډيبنى پي

 .َږېـبُّ او انتبنبتى ًه کثٌه مړ کپښتىؼډى ظ ععَ ک
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 ضكىئٌد مىپىس ارًتامتىص د 

رسه وؼتيه  SLE. ظ ډؽاـ او مبُکؽوفکىپ ًه نظؽه ظ َته مزعوظ و  ّپىفتک ېُىاؾ  ێظا نبؼوػ

 ێووُيٍ ميى ظا نيبؼوػ ېمضکچې  ًکه څؽنګه َ.مثثى و  DNAؿِيعه نبؼوػبنى  ٣٥ظ  ې. ُىاؾ ظه

ظ اٌنىنىډٌىتيىًٍن و امپٌِ يٍن کيې  ءػنب َكبععو  ېُىاؾ او  َؾُبن پِعا کى کې  ّپه پىفتک ېُىاؾ 

تؽفثبت پيه نىؼميبي او ػيًن نىؼميبًى ظواړو کې  SLEپه کې چې  ربيظافې  په َتؽفثبت مىحىظ و 

 ( ۱۴يب ۵يب ۱).َظ ًِعًى وړ و کې  ّتؽصى ظ پىفتک
 

 اضجګىرن ضندروو

 َه تظيبهؽ کيى وچيىاىل( رس  )ظ صيىيل Xerostomiaاو ظ  Kerato conjuctivitsظ  ّظا نبؼوػ

تيه منځ عکك اًع ٍ ًه کثٌه( ًه کثٌيه ّظ ًعبتِه او ظ اوښکى ظ ػعواتى ظ تضؽُج )ظ معبؿِتچې  کىَ

 ٦٢( او نيى Sica syndromُيب  Primaryډوي ) َؿِييعه واكعيبت پيه انـيؽاظ ٤٢ ێ. ظ نبؼوػّؼاځ

او ُيييب  SLEيب Rheumatoid arthritisوػِى ًکيييه ؼ ؿِييييعه واكعيييبت ظ نيييىؼو اوتيييى امِيييىن نيييب

Scleroderma  َرسه ُىځبي و. 

 .َع ؽ ًؽ منځ کٌنێ تؽ  ٦٢-٤٢نبؼوػبن ظ کې  ؿِيعه واكعبتى ٩٢په 

عبميٍ  ظ Rheumatoidهيم ظ کيې  په نه مىحىظُى Rheumatoid arthritisاکًته نبؼوػبن ظ 

ييىظونکٍ و  -SS-B-Riboاو  SS-A-Ribo-Nucleoprotiensظ چييې  ANAهؼييه  بً مضيىىيي َظًؼ

nucleoprotein رخيؽويب  ظ ًعبتِيه ػيعواتى ظ كنيبيتچې  ېډبن ډَتبانټّ  هؼه اوتى نىؼ په ٍع ظي

 حنيى پيه ملبتيٍانټّ  رخؽاتى او ظ تبُؽوُِع ظَ ظ حعاؼ  ېمبُتى کبنعؼُب ډبنىيب مٌقب عَِفتىيب ظ معع

 او هىميىؼاي( مِکبنِؿمىنيه پيه تيؽ َ)رخؽو  ّعکك اًع ٍ ظواړه معبؿِت عکك اًع ٍ ښِّ. ظاکې 

 .نِيسکې 

ظ ػعوظ کې  په اتتعاکې  (ېػع ّنظؽه ظ اوښکى او ًعبتِه )م ک  نىؼې اډؿوکؽاُنًه  َظ مؽؿىًىژ 

 ېتي ېنيِاو ځ CD4-T-Lymphocyte بً ظ ملـىفيِى رخؽاتيى )مضيىىيکيې  كنبتىنى په ميبوصىا

. َملـىفِتىنه( اؼتنبذيب ظ كنبتىنى ظ حعاؼ ظ اپتٌِم هبُپؽپِفؾُب او اتبُفصؽه ظ كنبتىنى انقعاظ مىحىظ و 

تبُفصؽه کې  په ځبي ېاو ظ هؼ ځّاو ؿِربوفؿ فثج ډؽ  ( ظ اتؽويفAcini) ّنه ظ افِننىمىړي ؾُبنى 

 (۹يب ۸).َږېځبي کؽ ػىړ مىاظ ځبي پ

ظ حيىؾ  ېوچىاىل ظ فرتډى ظ كؽنِّ اؾٌنب او كؽرهيب ظ صىً ېًه: ظ پؿ  َتؼًنات عثبؼت ظ َثبنى 

عو ًيه ېقتم ظ اصته کفِ منکِفت ه عاؼنګه ظ تنـيسکې  او تبُفصؽه ظ تٌع په ع ٍ ظ مضبط اتؽويف

بًت بةيب  ېوح  .َظ ًِعًى وړ و  Pneumonitisاو  Bronchitisظ رنخًؽ
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فنعؼوَ ًه  Sjogrens( ظ Mikaliczs-syndrom) ظ ًىُىايل ېاو ظ اوښکى ظ ػع ېظ ًعبتِه ػع 

اصِقتٍ  يّؽ ظ نىؼو اؿبتى )ًکه فکٌؽوظؼمبيب ملـىمب او ًِىکِ ِب( رسه ظ مىن و څضه تبُىپقېکثٌه تىپ

 .َږېوافطه تنضًِ وٍع که او ظ پتبًىژُک معبُنبتى پ َږېک
 

 (Progressive systemic sclerosis) اضكنزودرما

 پيه اکيًتو بً مګيؽ تيعؼُخ َ؛اصته کى  ٍؾُبتؽه پىفتکچې  ظه ّنبؼوػ َُى فِقت ِک ؿِربوؾ  ظا 

کيې  . پيه ښيځىَږېيک هيم پِيعا ېک ح بؾيب پښتىؼډىيب ؾړهيب عَِفتى او فږو ّپه هَ کې  نبؼوػبنى

ظه او  ّکٌنيي ٤٢ رشوع مع ييىُفً ێ. ظ نييبؼوػَږېييچنييعه ؾُييبت واكييع ک ېنقييثى نبؼُنييه وو تييه ظؼ 

ظ  ًّييىمړي ظ ُففييىنى ظ ؼډىنييى ظ پىفييتکچييې  ّؽ ظي. نييبؼوػېييُييّ وكىعييبت ډکييې  تىؼپىفييتکى

عِفُييم او ُفنييعې  او وؼوفييته َږېييرسه رشوع ک ې( ظ عِفمييRaynod Phenamenaعًى)ُب ظ ېييپن 

 .َتؼًنات ظ ًِعًى وړ و 

 .َظ ؼومبتىُِع اؼتًناتِك رسه وؼته و چې  تنعونى تؼًناتظ  .١

 (ېؿِيعه نبؼوػبنى ک ٥٢)تؽ Dysphagiaظ ؿِربوؾفؿ ًه کثٌه  ۍظ مؽ  .٢

٣. Malabsorption .ظ کىملى ظ انقعاظ او ظؼظ رسه 

 .ّفثج وډؽځ ېکـبُت ېصىا( ظ ت ّم ک  ظ فږو ُب ظ ؾړه )ښچې  ظ فږو ؿِربوفؿ .٤

 .ّؾړه ظ ععَ کـبُّ او اؼاِب فثج ډؽځظ چې  عيېظ ؾړه مقتلِ ه ؾُبمننه ک .٥

 . ّفثج ډؽځ ّکـبُت ېت َکٌِى  ّظ وژونکچې  ظ ؿنبؼ صثِثه ؾُبتىاىل ېظ وُن .٦

رسه  ێڅنګ په چټکيعو تؽ ېظ منترش اصته ک ّفِقت ِک او منترش ډوي ظ پىفتک ێنبؼوػ ېظ ظ

ځبي ُى  رسه ډَتبانټّ  Anti nuclearډوي ظ  او په صيىيص ّعو فثج ډؽځېظ ارنبوو ظ اصته ک

ظا فينعؼوَ ظ چيې  َوىيف حيىړو  ُيى اصتييبيص ّنبؼوػ ېظ ظچې  Crest syndrom. ظ َو 

رسه ُيى  ډَتيبانټيّ  Anti centromereظ چيې  کيىَ َنبؼوػِى او اؿبتى مخ ىعه تنکٌِى  ُّفنعُن

 .َځبي و 

Caleinosis + Raynode + Esophagial dysmotility – Scleroductilia + Telangeactasia 
 

 صپتىجنٌش 

 ێنيبؼوػ ېپه ظچې  ظه صربه ظا پتىحنِقؿ ښه نه ظي معٌىَ صى اىًل ێنبؼوػ ېظ که څه هم ظ 

او په ؾُبته پٌِلنه ظ کىُفح  اًِبؿى ظ حىړوًيى فيثج  َږېؽ ؾُبت ؿعبًېظ ؿِربوتِففى رخؽات ډکې 

 .َؼوي وًؽ  ېکه عىامٍ پُفنعې  او م ک  ّډؽځ
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 Delayed hypersensitivityظ کې  تٍظ منَم نقد ظ احؿاوو او ظ کىُفح  اًِبؿى په ملب .١ 

فِتىکِنى ظ تىًِع ًيه کثٌيه ظ کيىُفح  ظ اًِيبؿى ظ  TNFαاو  IL-1ظ چې  عيېعکك اًع ٍ ښکبؼه ک

 .ّفثج ډؽځ تىًِع ظ ؾُبتىايل

ډيبنى ظ  ډَتيبانټيّ  ډيبنى او ظ کيىُفح  اًِيبػى پيؽ ٍيع ظ ډَتبانټّ  ّعِظ متععظو ػًن طث .٢

 .ّفثج ډؽځ ظ فنتِـؿ ظ ؾُبتىايل ېتعلِج ظ هؼ مىحىظُى ًه کثٌه ظ کىُفح  ظ ؾُبن په

ډبنى ظ تخ ع ًه کثٌه ظ اوعِى ظ انعوتٌِم تضؽُج ظ ظمىُيه  ډَتبانټّ  ظ امِىن ک پٌکك او .٣

ظ ؼګ ظ حيعاؼ چې  عًى)کىَېؾاظآ ؿکتىؼونى ظ  Activitingوافطه ظ ه پ ېظ ىـزِبتى ظ تؽاکم او ظ

 .ّ( فثج ډؽځّثه فثج ډؽځؾُبتىاىل او ظ ؿِربوتِففى ظ تنکې  نـىغ ُه كبتٌِى

 

 يمىرفىمىژ 

 ّپىفتکٍيب هَ  بً مضيىى ًَه نظؽه ظ تعن مضتٌف ػړ  َظ مىؼؿىًىژ کې  په فِقت ِک ډوي 

. صيى َږېيفِقيتم پيه اؿيى اصتيه ک ّيب عَِفتيب ؾړه او رتٍ عييثّؼډىنهيب پښتىؼډ ېوُن ح بؾيب ظ

يب َږېيکرسه منيضً  تظيبهؽاتى َپىفتکٍ ميبوؾ او ظ حٌيع ېُىاؾ کې  Scleroderma ّمىٍع

کيې  په هؽه تؽصيه ّوصى ظ تعن ظ پىفتک ېنِاو ځ َښکبؼه کى  ّپىفتکٍ ؼوښبنه تنـه ؼنګه ًک

 (۹يب ۸).م ک  وًِعي و َرسه ُىځبي و  ظ افکٌؽوتِک اتؽويفچې  ّصبؼښى ًؽونکٍ ًک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۹)مِکبنَِؿ ښىظي مىُعي. Fibrosisًه کثٌه  Systemic sclerosمکٍ: پىؼتنّ مکٍ کې ظ  ۴-۲



 

 75                                                                                                                   امٌىنىمىژييل امٌکى م

 (Polymyositis and dermatomyositisدرمتى ماًىضاًتظ ) ماًىضاًتظ او يلپى  

ظ عَيٌى ظ  Proximal muscleک يؽ تنيع ظ  ّپىؼتن ظچې  ظه ّنبؼوػ ظ عَِفتى مؿم  اًت ب  

پيه يب َته پؽمضتګ کى  ٍعف صىا ّوي ظ رؽکډ ّپه تعؼُخچې  کىَ َږېرسه رشوع ک ٍعِـىايل

او  Creatin-kinaseرخييؽو ظ انؿاٌنىنييى )ًکييه ېډوي ظ عَييٌ پييه صيييىيصکييې  ێنييبؼوػ ظې

Aldolase او  َږې( فىُه ًىړElectromyographic  ؿِيعه  ٥٢په  ّ. ظا نبؼوػَتؼًنات مىحىظ و

اؿيى )ظؼمبتىمبُىفيبُتك( او نيىؼو امِنىًىژُيک تنىميبتى ًکيه  ظ اًت يب  ّظ پىفتککې  واكعبتى

SLE يبPSS نيىؼ  ێنيبؼوػ ېظ . ظَځبي و ىنى رسه ُى ظ رسطبن ېاو نىؼ او ظ ثعُىيب تض عان او ظ معع

 .َډوي ظُفنعې  تظبهؽات په

 مىحىظُى. Raynode phenomenaظ کې  ِ ه نبؼوػبنىېپه ُى پؽ ظؼ  .١

 او ظ ډىتى مضىاىل. اتؽويف ّظ پىفتک .٢

 عًى ًه کثٌه ېظ عَِفتى ظ اصته ک ۍمنکٍ ظ مؽ کې  په ع ٍ ظ تٌع .٣

٤. .  ظ فږو تٍن اًضِفًٌـِربوفـؿ

 ١٥-٥په  وعاي ېک ېډوًىنه ُ ېنِ)ځ َږېؾُبتؽه واكع ککې  ێکٌن ٥٢- ٤٢ظ ژونع په  ّظا نبؼوػ

 .َږېته ظوه چنعه ؾُبت پِعا ک ونقثى نبؼُنه و کې  ( په ښځىواكع وکې 
 

 پتىجنٌشص

او هيم  َږېته ک منضً ُفمٍ نه ظي معٌىَ صى ؾُبتؽه ؿکؽ اوتىامِىن مننه صىا ێنبؼوػ ېظ ظ 

او پيه  ANA مع يىُفًکيې  . نبؼوػيبنىَږېيڼيٍ کډصِيٍ ظ  ېکيه ؼوي پي Coxsaki-virusظ  ارتٌلُفً

 .ًَؽ  ېرسه اړُک HLA-DR3ؾُبتؽه ظ  ّاو نبؼوػ َپه ٍع مثثى و  RNAډوي ظ  صيىيص

معٌىَ مګؽ ظ امِىن  َظه ن ېکه څه هم مزؽک ؿکتىؼونه ُکې  ظؼمبتىمبُىفبُتك ظ مبمىمىايل

 .يوافطه ظ اوعِى اًت بة منبهعه مىي ظه ک پٌکك پ

-CD8-Tاو ظ  َعکك اًع ٍ ارتٌلي هيم وحيىظ ًيؽ  ّمعبؿِت Cell mediatedظ  ېتؽفًنه پؽظ

Lymphocyte  او ؿعبي مىيCD4-T ِيع ئنظيؽ تب ېظ ظکيې  ملـىفِتىنى مىحىظُيى پيه عَيِفتى

 .َکى 
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 يماًىضاًتظ او درمامتى ماًى ضاًتظ مىرفىمىژ  د پىيل 

وؼوفيته چيې  َحيىظ و اؾٌنيب ُيب پړفيىة مى کيې  ظ ډؽاـ ًه نظؽه په اتتعاکې  مضطط عَِفتى

 .َږېځبي کؽ نقد ځبي پ ّاو مز  َؿِربوؾ کې  اصته او مبوؿه تؽصه په اتؽويف بً تعؼُخ

 ظ عَيًل َرخؽاتى اؼتنبذ مىحيىظ و  ّظ ټ بً مضيىى ېظ مبُکؽوفکىپ ًه نظؽه ظ ُى هقته ُ

 .َعي او نکؽوؾ ظ ًِعًى وړ و ېرخؽو ظ فبؼکىپِفَؾ ټىټه ک

ظ چې  ًّک ّتنـه ؼنګ ًؽونککې  په تؽصه ِى ؾُږمىپىؼتن په کِففِک ډوي ظکې  ّپىفتکپه 

 .َظ ًِعًى وړ و  َفرتډى ظ مبوصىا ظ اغٌنب رسه ُىځبي و 

ظ ؼډىنيى پيه  بً اغٌنب ظ ملـىفِى رخؽاتيى اؼتنيبذ مضيىىي ّظ مبُکؽفکىپ ًه نظؽه ظ پىفتک

 (.ؿِربوفؿ او تکٌك ىىؼت ونِيسکې  مبوؿه نبرِه ېم ک  ظ ې)چ َمىحىظ و کې  مبوصىا
 

 ٍمه کتنه منځته راځ د معافٌت د نشتىايلچې  ٍروغهغه نا

(: ظا فينعؼومىنه Immunologic defficiency syndromsظ معبؿِى ظ ننتىاىل فينعؼومىنه )

 .ٌّنپه ظوه ډؽوپىنى وُنٍ مىي ظي ًىمړىن او ظو 

 منځ او ظوه کٌنێ ع ؽ په ّمِبمتن ٦او په صبىه تىډه ظ  َو  اؼيث ًىمړىن ُب اتتعاُّ ډوي مع ىُفً

 .َ( تظبهؽ کى ّنځه ځاو ًه م ًږ ډبنى ملعاؼ وؼو ډَتبانټّ  مىؼىن فبتىنکٍچې  )هؼه وصىکې 

يب ؾړښيىيب ظ ېيب فيىتؼػظ انتبنيبتىچيې  وظيبُـى ظ تؼيًن ًيه کثٌيه ّډوي ظ معبؿِت َُب ثبنى  ٌّنظو 

 .ىىؼت نِيس ّفِقتم ٍعِـىاىليب ظواډبنى او اوتىامِىن اؿبتى ًه وح ّمعبؿِت
 

 تىاىل ضندرومىنهمىمړىن د معافٌت د نش

 X-linked agamma globulinemia) َاړه ًيؽ پيىؼې  xظ تؽوتىن چې  هؼه اډبمبډٌىتىًِنِ ِب

of brutonظه.  ّاړونيع نيبؼوػپيىؼې  ظه ظ حينك ّننتىاىل مع ىي نيبؼوػ ّمعبؿِت (: ظا ظ ًىمړين

کې  ێکٌن ٩-٨ه ظ مکؽوتکرتُبُّ انتبنبتى په ډوي )ًکه فتبؿٌِىکىکيب هِ ىؿٌِىـ انـٌىانؿا( پ ّنبؼوػ

مګيؽ  َهؼه نىعه اٌنِنىډٌىتيىًٍن وحيىظ نيه ًيؽ  اىِفًکې  ێنبؼوػ ېظه . پَتظبهؽ کى  َږېرشوع ک

ظ نبؼوغ ًه  ّنبؼوػ او ؿنګيس اکًته وُؽويسکې  په نتِخهچې  .َنىؼمبي و  ېکه معبؿِى پ َرخؽو 

يب Entero virusيب Viral hepatitis)ظ نبمعٌىميه ُفميٍ ًيه کثٌيه(  افيتثنبً  . صيىَږېيصىا ښه تز ٍ ک

Aceo virus ( او ّانقـِفُتك فثج ډؽځ ّظ وژونک ې)چPoliomyelitis .ظ ًِعًى وړ ظي 

ظ  Pre B lymphocytملـىفِتىنى ننتىاىل ظي صى  ېؾُبن ظ نبتبًؼى ت اىًلکې  ێنبؼوػ ېپه ظ

کيې  َتيىؼ کې چيې  علعاتى َمګؽ په ملـبو  َرسه مىحىظ و  ېانعاؾ  ّعِپه طثکې  ه وکى په مؼؿ
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کيې  ريبيظافې  . پهَظ ًِعًى وړ نه و  Plasma cellکې  څ ُىه نقدېه عاؼنګه په ه َه ًؽ وحىظ ن 

 .َنىؼمبي و  ېملـىفِتىنى وظِـه او تععاظ ُ ّظ ټچې 

ظ نبمعٌىمى ظُفٌُى په افبـ ظ منَم نقد په اوتىامِىن  اصته کقبن مع ىُفًتبنعې  ێنبؼوػ ېظه پ

پيه  َظ ډبمب ډٌىتىًٍن ظ تيعاو چې  ( کىRheumatoid arthritisَ)ًکه  َږېاصته کتبنعې  ێنبؼوػ

 ځىاة واُّ.کې  ملبتٍ
 

 معافٌت د نشتىايل مختنف معمىل ډومىنه د

 Hypoؾُيبن ظ  څضه عثيبؼت ظي او اىيًل ێنبؼوػ ؿبمًِل ُّب کقث َننتىاىل وُفظ ّظ معبؿِت

gamma globulinemia صيى َظ اٌنِىنىډٌىتىًٍن ټيىي ډوًىنيه ؾُبمننيه و چې  څضه عثبؼت ظي 

تکرتُيبُّ انتبنيبت  اً مکيؽؼ کې  نبؼوػبنى ېپه ظ َک ىاىل مىحىظ و  IgGظ  ېُىاؾ کې  ربُفتى ېنِځ

عو ېيظ اصتيه کتبنيعې  ّاو په صثِثه ملـىُِع نبؼوػ ّاو ظوي ؾُبتؽه په اوتى امِىن نبؼوػ َمىحىظ و 

 افتععاظ ًؽَ.
 

 مه: يعتارت دچې  يډومىنه وجىد مز  ېمختنف ێناروغ ېد د

حننيى ظ انټيّ  او ظ َملـىفِتىنى تععاظ نىؼمبي و  ظ   اً کًت اؾُبن:  َوُفظظ   ملـىفِتىنى  .١

ملـىُِيع ؿىًِکىًىنيى هبُپؽپِفؾُيب  َږېنه تيعًتبنعې  مګؽ په پِفؾمبفٍ َتکًت کى کې  تنثه په نتِخه

 .َکړي و 

 Tملـىفييِتىنى ننييتىاىل او ظ  Helper Tملـىفييِتىنى ننييتىاىل ظ  Regulatory Tظ  .٢

supressor ًَِعًى وړ و  وصى ظ ېنِظ ؿعبًِى ؾُبتىاىل ځ ملـىفِتىنى. 

ظ ځِنيى  ێنيبؼوػ ېظ ظچيې  ډيبنى تىًِيع ډَتيبانټيّ  ملـىفِتىنى په ٍع ظ اوتيى Tاو  Bظ  .٣

 اصتِفُفتى ظ تىًِع مقىي ظي.
 

 (Isolated IgA defficiencyنشتىاىل ) IgAډول د  په ځانګړي

 ّظ رلِلي IgAظ  ُّيى کيك( حيکې  کقبنى ٦٢٢ظي )په هؽ ّننتىاىل ُى عبَ نبؼوػ ّظ معبؿِت

فيج  IgG4او  IgG2وصيى ظ  ېنيِاو ځ َځيبي و ( ُى IgAاو اؿؽاؾي  IgAننتىاىل رسه )ظ فًنوَ 

ډوي ظ  ّپيه کقيث َډوي ُب امکبن ًؽ  په هىؼين ّ. ظا نبؼوػَمىحىظ و  ېکه کِففىنى ک ىاىل هم پ

Toxoplasmosis يبMeasle که  ّ. نبؼوػَؽ وکړ انتبنبتى په تعلِج تظبه او ُب ظ ځِنى نىؼو وُؽويس

 ّکيىونک ح بؾ پيه عيىظ ّاو هَ  يسيصى نبؼوػبن م ک  ظ تنـ َعِفمه نه ًؽ  ّڅه هم کىَ وىـ
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 َعو افتععاظ مىحىظ و ېُفؼو ظ اًؽحِک نبؼوػِى ظ پِعا ک ظ تنـيسکې  او نبؼوػبنى َانتبنبتى اصته و  

ؾُيبت  Rheumatoid artheritisيب او SLEعو چيبنك ًکيه ېظ اصته ک ّاو هم په اوتى امِىن نبؼوػ

 . َو 

 ظ ننيتىايل IgAډوي ظ  ّپه وىـچې  َعو ععَ کـبُه و ېملـىفِتىنى ظ پض ظ   په تنقټِؿ ډوي

يع IgAظ کې  ؿِيعه نبؼوػبنى ٤٢. په ّفثج ډؽځ  ېپيه ه يع َوحيىظ ًيؽ  ډيبين ډَتيبانټيّ  پٍؽ

ع IgAظ کې  نبؼوػبنى  ېنکٍ وُنًؽو  IgAظ کې  نبؼوػبنى ېپه ه ع َوحىظ ًؽ  ېډبن ډَتبانټّ  پٍؽ

 .ّعو ُفمٍ ډؽځېظ پِعا ک Anaphylexisانتلبي ظ 
 

 (Degeorges syndrem or thymic hypoplasia) جىرج ضندروو ېد د

اوىيبؾ ُفنيعې  او َږېياصتيه ک ېکيه پ َړ ػڅى چې  ظه ّنبؼوػ َننتىاىل ُى وُفظ ّظ معبؿِت

 .ًَؽ 

معبؿِى  َظ رخؽو چې  ملـىفِتىنىظ ک ىايل ّټ ظ هبُپىپِفؾُب ُب اپِفؾُب ېظ تبٌنك ظ ػع .١

ملـىفيييِتىنى او  ظ   َ( و ېظ وُؽوفيييىنى پيييه ملبتيييٍ کييي بً ځيييبي )مضيىىيييٍ رسه ُى يظ نلِيييي

 .َاٌنِىنىډٌىتىًٍن ملعاؼ نىؼمبي و 

 ر ٌى رسه. Tetanicظ کٌقِم ظ تنظِم صؽاتىاىل ظ  ېهبُپىپِفؾُب ظ وُن ېظ پبؼاتبُؽاُع ظ ػع .٢

 .ێنبؼوػ َظ ؾړه او ًىُى ؼډىنى وُفظ .٣

 (Dysmorphic face) تع مکٍ َظ څ ؽ  .٤

 ېکيه معبؿِى صؽاتىاىل پ َظ رخؽو  َږېنىم Nedjzolf syndromچې  ُى ډوي ێنبؼوػ ېظ ظ

ظ حىړښيى ؾُيبن وؼرسه مىحيىظ نيه  ېعو ؾُبن ًکه ظ تبُؽاُع ظ ػعېمګؽ ظ ػړو ظ حىړ  َمىحىظ و 

 .َو 

ه ىنيع پيوافيطه ُيب ظ تيبٌنك ظ اپِتيٌِم ظ پِه ظ پِىنع پ ېنبؼوػبن م ک  ظ حنٍن ظ تبٌنك ظ ػع

 .و َوافطه تعاو 
 

 ێد معافٌت نشتىايل ناروغ ېشدًد ګډې ًا مختنط

ملـىفيِتىنى  Tاو  Bؾُبتؽه ظ  ېکه پچې  ظه ێنبؼوػ َظ معبؿِى ظ ننتىاىل وصِم او معُع وُفظ

 .َظ وظبُـى ؾُبن مىحىظ و 

 ظه:ې په ظوه ډؽوپىنى وُنٍ مى  ًّه نظؽه نبؼوػ Pathogenesisظ 
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 َمع ىي فثج حيىړو  ّظ نبؼوػؼاځّ چې  تهمنځ ظ ؾُبن ًه کثٌه Lymphoid stemcellُى ظ  

ظ  َعو او تـؽُيم پيػُؽ ېيملـىفيِتىنى ظ پض Tظ چيې  ظ اپتٌِم ظ ؾُيبن ًيه کثٌيه ېتٍ ظ تبٌنك ظ ػع

 .ّظ اصتِفي فثج ډؽځ ېع ٌِ

تىكيف کيې  مؽرٌيه ّملـىفِتىنى ظ ډ  ؾُبن ًه کثٌه ظ تبٌنك ػعه په هٌلػيه حنِني ّاو ټ ظ  

هيم کيې  يب تبنقٌىنهيب اپنعکك او نيىؼو ُيىهَعلعاتىيب تىؼ  ًَکه ملـبو کې  ُِع ػړوـىاو په مل َکى 

ظ  ظوي مع يىُفً وه وُفي نتىًِع ډَتبانټّ  عىل کىچنِبنېږ ېؾ  َ. نى َملـىفِتىنه ظ ًِعًى وړ نه و 

 .َږېپه مؽګ تبنع مزکىَ ککې  وافطه ظ ُى کبي په مىظهه مىكع تٍن مکؽوتىنى پ
 

 (Wiskott aldrich syndromوًطکټ امدرًج ضندروو )

 Eczemaيب Thrombocytopeneaظ چې  ظه ّنبؼوػ X linkedظا ُى 

 .َعو افتععاظ ًؽ ېظ اصته کتبنعې  او په ملـىمب َځبي و او ظ مکؽؼو انتبنبتى رسه ُى  

کې  ملـىُِع ػړو ّمګؽ مزِط َو کې  انعاؾه ّعِظ تبٌنك ػعه په صپٌه طثکې  ێنبؼوػ ېپه ظ

 .َځبي و رسه ُى  ېمعبؿِى ظ نلِي َاو ظ ُى رخؽو  َىظ نه و ملـىفِتىنه مىح ّظ ټ

فيکؽاُعونى پيه  ډوي ظ پىيل مګؽ په اصتيبيص َحىړوًى عکك اًع ٌىنه متؼًن و  ډَتبانټّ  ظ

 .َظا ډوي عکك اًع ٌىنه ٍعِف و کې  ملبتٍ

وصييى ظ هيي وکى ظ مؼييؿ پِىنييع ظ  ېنييِښييه نييه ظي معٌييىَ صييى ځ ېُيي Pathogenesis اىييًل

 مثثى ځىاة واُّ.کې  هکىچنِىاىل په ظوؼ 

 

 Genetic Defficiency of complementنشههتىاىل ) د کامپنٌمٌنههټ ضٌطههتم اري

system) 

ننيتىاىل ظ تکرتُيبُّ  C3. ظ يسينِيکيې  پيه تيؽ ېاحؿاو  ېظ کبمپٌِ ِنټ فِقتم ټىً ّظا نبؼوػ 

ظ کييې  ٍډييبنى پيه ملبتيي Nisseriaکىونکييى  ننييتىاىل ظ عيىظ C8او  C5او ظ کييې  انتبنيبتى پييه ملبتيٍ

عو ېننتىاىل ظ منَم نقد ظ اوتى امِىن نبؼوػِى ظ پِعا ک C2او ظ  ّفثج ډؽځ رقبفِى ظ ؾُبتىايل

 (۱۱يب ۵يب ۴).ّفثج ډؽځ ظ صطؽ ظ ؾُبتىايل
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 Secondary or Acquired immuno) کطههتٍ معههافٌتٍ نشههتىاىل ٍ ًههاٌنههدو  

deficiency) 

ِى ًوه صىاؼځىاٍفيب انتبنبتىيب هبنرسيب ظ ؽ نىؼو نبؼوػېهـبُتّ م و  ظ ُى م  ېّ تٌنمعبؿِى ظو  ظ

عىل. ه عاؼنګيه ېيپښتىؼډى په نبؼوػِى او ُب فبؼهىئِعوـؾ تبنعې اصته هقبنى هې ظ تىحيه وړ ډؽځ

ظ اوتىامِىن نبؼوػِى  ېظواډبن ظػه ډ وډتِب په هؼى نبؼوػبنى هې چې ظ معبؿِى انزطبط وؼهىونَف

ؽ اصتيه نبؼوػيبن چيې ظ ؼاظُيىتؽاپّ ي ُب په هبنقُب ظ انقبحى ظ پِىنع ظ ؼظُعًى ظ مضنِىَ ًپبؼه اصًل

هـيبُتّ ظ امِنىډٌىتيىًٍن ظ  ېّ تيٌنيربُفتى هې ظ معبؿِى ظو  ېږَ. ځِنېنِيس هم پِښ ُفنعې كؽاؼ

 هـيبُتّ ظ ًيىمړين   ېّ تيٌنمعبؿِى ظو  ته ؼاځّ ظمنځ ه ىايليب ُبظ ملـىفِتىنى ظه ىايل ًه امٌه

ٌګيې پيه تىډيه ېڅضه ظ ت ېهـبُتّ ًه ح ٌ ېت ٌّنى ظو معبؿِ ږَ ظًته ظېهـبُتّ په پؽتٌه ؾُبت پِښ

ې هې ظ ُىه ًىُه ىزّ فتىنؿه حيىړه هيړ  ۍن  په ټىًه نړ چې  هىو ځوه ېاُ ؾ تبنعې صرب  ېُىاؾ 

 ظه.
 

 (Acquired immune deficiency syndrome)اًډس 

 ته ؼاځّ. منځ  په وافطه Human immune deficiency (HIV)ظ  ّظ اُ ؾ نبؼوػ

ته ؼاتيګ او عييثّ ډي وډتِب منځ ځه وړييب ظنِىپِفؾمىنىم م صىاو ظ معبؿِى ًه من ّظې نبؼوػ ظ

 هيې پِيعا ۍظ ًىمړين ځٍ ًپبؼه په امؽُوب هې هنف مىه صى اوـ په ټىًه نړ  ێظَ نىمىړي نبؼوػ

پيه  ېُيىاؾ ظَ )َ ظې نبؼوػێ ًه امٌيه ميړه ميى  مٌِىنه صٌى ظ ۲۲ ېُىې اريبُّ ًه مض ږَ. ظېه

ىنه صٌى ِمٌِ ۳۵ ېظَ( ظ رساًىحِى هتنى ًه مضَ مړه مى  َىنه صٌى تؽ ِمٌِ ېهې ظؼ  ۲۱۱۱هبي 

 ظَ. ېىنه ښځِمٌِ ۱۷مٌِىنه هىچنِبن او  ۴يب۱اوـ پؽې اصته ظَ چې په ظې هې 

پيه اؿؽُليب هيې  ېښې ُې ُىاؾ ېنٌِلُّ پچې  ىاظونى هې ظَېه ې% مط په وظ ۹۵ ێظې نبؼوػ ظ

 ېؽ ېيتبٌُِعيب انيعُبيب انعونِنيِب هيې هيم پيه ډ ظَ رسه ًه ظې چې په حنى  افِبُّ مٌوىنى هې ًوه

 مط ظؼومّ.رسه پؽ  ېهچ

صى اوـ هم په ځىانيبنى هيې ظ  ېمړُنه تؽُنه ًږه مى  هبي څضه وؼوفته۱۹۹۵رسه ًه ظې چې ظ 

پنځم ُفميٍ حيىړوَ ميىنږ ظًتيه ظ نىميىړي وُيـؽ اپِيعٌنىًىژُى ُفمٌىنيهيب پتيىحنِـؿ او  ېمړُن

 ړو: ېپه ًن  ډوي څ ېهٌِنَِف نښ
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 ډٌنىمىژياپٌ 

تيؽ  ّنيبؼوػ َپيه صٌيى ظ نىميىړ  اپِعٌنىًىژَُف مطبًعبت ښِّ چې په امؽُوب هې پنځه ډيؽو

% پِښى هې صطؽَ ؿوتىؼونه معٌىَ نه ظَيب حنيس نږظُىاىليب ؾؼكِيبت  ۱۱-۹صطؽ ُفنعې كؽاؼ ًؽَ.

م  يٍ ُفؼې  ظؼې ېعنېيږظېعيل هيىچنّ تيه ظ نىميىړَ وُيـؽ ظ ًېيږ ېؾ  َڅضه نى  مىؼ ّمنتن او ظ

 حىړوَ.

ظ اصتيه پيىؼې  فيړي تيؽ اوفيه (Bisexual)ُيب تيبي فونيىي  (Homosexual)ىمىفونىي ه

% ُې ظ ؾؼكِبتى تبؼُضچه ًؽَ ظ وؼُيعَ ؾؼق ًيه  ۱۴هقبنى ًىي ډؽوپ حىړوَ چې په ظوي هې 

ؽې ُيې ېي% حيىړوَ چيې ډ ۲۵ږَ چيې ظ نبؼوػيبنى ېيُفؼې هم ُى ًىَ ډؽوپ صٌى پؽې اصته ه

 ظَ. (Hetrosexual)هرتوفونىي 

ظې  ظ تؽصيى ظ انتليبي ًيه هثٌيه ظ ېهؼي او ُيب ظ ېىزّ تعاتًنو ظ مؽاعبتىًى ًه امٌه ظ وُن اوـ ظ

وُيؽوـ  َُى ؿِيع څضه ًږ ظ هِ ىؿٌِب نبؼوػيبن نىميىړ  ظ) َانتلبي ُى ؿِيع ته ؼاه ه مى  ّنبؼوػ

 .ظًَؽَ( ُىوًك ؿِيعه ُې هرتوفونىي 

 HIV. ظ َؼ وؼهييړي مييى پييه هىچنِييبنى هييې ؼاپييى  ېښييېؾؼه پ اوُييب ېهييې اوـ ُييىاؾ  بپييه امؽُويي

چې ظُبًؼك هٌى څضه  يهؼى  ېاپِعٌنىًىژَُف په هىچنِبنى هې ظ ًىُبنى په پؽتٌه ًږ تىپًن ًؽَ ُعن

ؿېييعه ُيې وُيؽوـ ظ ميىؼ  ۹۱ږَ چې پيه ظې هيې ېًږ ع ؽ ًؽَ ُىاؾې ُى ؿِيع ُې پؽې اصته ه

 (۱۱يب ۵يب ۳)ته ؼاػىل وَ.منځ وؼوفته ېعنېؽ ېظ ت ېُې ظ وُن ېڅضه اصًل او پبت
 

 جنيس انتقال

ظې  ظ انتليبي ًىُيه تؽصيه حيىړوَ. )ظ ّظې نيبؼوػ ظ اُي ؾ حنيسي انتليبي ظچې  ظا واٍس ظي

تيه منځ ظ ُفؼې Homosexualښې حيىړوَ چيې پيه امؽُويب هيې ؾُيبتؽه ًيه ېؿِيعه پ ۷۵ ّنبؼوػ

تبنعې او ظمبنى نيىهًٌن  م ظ رخؽو نه ظُيب ظو(Semen Fluid)په مبُع  ّؼاځّ. نىمىړي وُـؽ ظ من

عو ُب تضؽُنبتى ًه ُفؼې ننىځّ. ېؽې هېظ څ ءًت ب  رخؽو هې مىحىظ وَ چې ظ مضبطّ ػنبپه ا

 ېهيىَ چيې ظ وُني) ېًيه ُفؼ  ېرخيؽ  ّتعن ته ننىځّ ُيب ظ منتني وُؽوـ هىُفي و چې مقتلٌِلً 

هىَ( ننىتىل و ه عاؼنګه ظ مضبطّ ظنعؼاتِى رخؽو په وافطه  په وافطه پِعا ېؼډىنى ته ظ رضت

چيې ظ  ّنيبؼوػ ّيس ملبؼتتيؽ هؼه حنېعىل ويب ُى م ېهم وُؽوـ تعن ته ظاصٌُفؼې  ظ حػة ظ

ًوه فـٌِكيب مبنوؽيب هِفمِعُب او ډىنىؼُب چې په ع عه ډوي ظ  .حِتنٍ ػړو هې ظ ؾصم ُفمٍ ډؽځّ

په انتلبي هې ظ  HIVمنّ په مبُع هې ظ  عبمٍ( ظ HIVارتٌلُف ت ب  رخؽو ظ ؾُبتىايل په افبـ )اً
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پيه رخيؽو هيې  ېػيبړ  ظ م ثيٍ او ظ ؼريم ظ ېظ اصتيه ښيځ HIVوي ؼوي ًىتيىَ.ُى هىؿوتىؼ په ډ 

 مىحىظ وَ چې اصته ښځه ُې فړو ته انتلبًىىل و. 
 

 سرقٍ انتقال

ظَ چيې  عيلېِى حِف حِف صٌوى هيې پيه ثثيىت تبنيعې ؼفيېظ اُ ؾ وُؽوـ ؾؼكّ انتلبي په ظؼ 

 عثبؼت ظَ ًه:

عو اتم او ن م ؿوتىؼ تيه اړُي  ېظ ًضته ه ېوُنؾؼكّ معتبظُ  )ؾُبتؽه( ظ ه ىؿٌِب نبؼوػبن چې ظ 

قتىنوى په ؾؼكّ معتبظانى هې ظ هوړو فتنى څضيه پيه ډي ه هيبؼ ِظَ او په تيبظيف ډوي په وُنه اص

انتليبي  ّهبؼ اصِقتنٍ ظ ُفؼې ظ نبؼوػ ېتبنعې هوړو فبمبن اُفتى ظ ډ  HIVاصِقتٍ ُب ظ نىؼو په 

ته ؼاتٌى هې ػىؼه ؼوي ًىتيىَ چيې ظػيه منځ پهىىؼت نِيس. ظػه ډؽوپ صٌى ظ اُ ؾ ظ اپِعٌنّ 

 ُفؼې هىُفي و. صپؽاوَ ظ هرتوفونىي ؿعبًِتىنى ًه ّظې نبؼوػ ډؽوپ صٌى ظ

ؽ تيؽ هنيرتوي ېډ عنه اوـ تلؽُثبً ېصپؽ  ێظې نبؼوػ ظ انتلبي ظ ُفؼې ظ ېپه ه ىؿٌِب نبؼوػبنى ظ وُن

 HIVږَ ظ ېيضيه تزيث هتعاتًن چې پيه ُفنيعې ډوي وؼڅ ېؽ ځِنېم  ُىچې  ځوه ؛ُفنعې ؼاػًل

 ظي. ي صطؽ په امؽُوب هې ًږ هړ 

 َ ًؽَ.ډّ تبټٍع ان HIVاو پِفؾمب فوؽُ  هىي چې ظ  ېوُن ظ. ۱

ظ  ېعو څضيه مضويېَ ډبنى ښوبؼه هډّ تبټچې ظ هىمىؼي انّ ح  فوؽُ  هىي )ټان P24ظ . ۲

 ژنعًى وړ وَ(.ېپ

 ًضته هىونوى ؿوتىؼونى ته رؽاؼت وؼهىي. ظ ېظ وُن. ۳

 ظ ېوُن اصِقتٍ ظ ېهؼىي په ظكِله تىډه ظ طثّ تبؼُضچ وؼهىونوى فوؽُ  هىي او ظوُنه  ظ. ۴

ظي ي ته ؼاهم مى  ېښېپ ېتؽانقـِىژنىنى هې ُى  ۶۷۶۱۱۱انتلبي په امؽُوب هې په هؽو  HIVُفؼې ظ 

 صطؽ هم م و  ًږ و.  ېظ چې ظ نىهٌِى افِع ټقتپه هنف رسه نىؼ ظ
 

 ته انتقال ٍمٌندو څخه كىچن د

ع يىظَ انتليبي انتليبي ظي.) HIVبنى هې ظ اُ ؾ ًىي ُفمٍ مىؼ څضه هىچنِيبنى تيه ظ په هىچنِ

Vertical transmission  يب ظېُفؼ  ِيى طؽُليى رسه ىيىؼت نِيسي چيې ظ پِففينتب ظې( چيې پيه ظؼ 

ښې ُې ېږَ چې ؾُبتؽه پېعو وؼهىًى په وصى هې پِښېپه وصى ظ مىؼ په وافطه ظ هوړو م ېؾوهړ 

 ۍته ؼاځّ ظا ډوي انتليبي پيه ټىًيه نيړ منځ په وصى هې ظ انتلبي ًه امٌه ېوهړ ظ پِففنتب ًه ُفؼې او ؾ 

 (۱۲يب ۱۱يب۱۱ؿِيعه حىړوَ.) ۲۵نه تؽ  ۱۵ په متزعه اُبُفتى هې ب% او ظ امؽُو ۳۵-۲۵هې 
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 ێظې نيبؼوػ صٌيى تيؽ ُيىه ريعه پيىؼې ظ هظ ّنبؼوػ ېُى وژونو ێاُ ؾ نبؼوػ څؽنګه چې ظ 

 ېړنيى ظا ښيىظًېځويه چيې څ َځبُه ظ ېځِنى مىاؼظو هې تڅضه په وُؽه هې ظَ صى ظػه وُؽه په 

انتلبي ظ نبؼوغ مضً رسه ظ عبظَ ابفىنى ًوه فتړَ ميش او نىؼ ظ ُفؼې  ێظې نبؼوػ ظَ چې ظ

چٌى ظ ُفؼې ىىؼت نه نِيس. مګؽ څؽنګه چې ىزّ هبؼهىونَف ؾُيبتؽه ېظ ررشاتى په وافطه ظ چ

ي ظ صطؽ رسه مىاحه ظَ تبُع ؾُبتؽه ظ ارتِبط چوبؼَ رسه رسوهبؼ ًؽَ څؽنګه چې ظو ېظ فتنى او پ

 (۳)څضه هبؼ واصًل

ظ  HIVته ؼاځّ. منځ په وافطه HIV (Human immune deficiency Virus)اُ ؾ ظ  :المه

 ږظوَېپه وافطه ً RNAظوي حنتِى معٌىمبت ؾُبتؽه ظ  َڅضه ظ ېانقبين ؼُرتو وُؽفىنى ًه ح ٌ

چييې ظ پِنييىيب تِييؿويب ظ پقييىنى ظ پييىؼې اړه ًؽَ) ێپييه هييىؼن (Lenti virus)او ظ ًنتييّ وُييؽوـ 

 پىؼې اړه ًؽَ. وُؽوفىنه هم په ظې هىؼنې وُؽوـ او ظافىنى ظ ه ضىين (Visna)وُقنب

څضيه عثيبؼت ظَ حيِف  HIV-2او  HIV-1اُ ؾ ظ نبؼوػبنى څضيه ظوه مضتٌيف ډوًىنيه چيې  ظ

ؽ ًيؽَ. ېه رسه تيىپّ حنِى صىاىى ًه نظؽه رسه وؼته مګيؽ ظ حنتِيى ًيه نظيؽ ټمىَ. هىَ چې ظ ان

HIV-1  په امؽُوب يب اؼوپب او مؽهؿَ اؿؽُلب هې ظ اُ ؾ ػىؼه ُفميٍ ظَ. پيه ظافيې ريبي هيې چيې ظ

HIV-2 ظ  ېوُنيه وؼهىونويى وُني وُؽوـ ظ معٌىمبتى ًپبؼه اوـ صبو تقتىنه ميتىن ًيؽَ چيې ظ

HIV-2 ږَ.ېوُؽوفىنى ظ تثثِتىًى ًپبؼه فوؽُ  ه 

رسه  HIV-2صى پيه مخ يىعّ تىډيه ظ اړه ًؽَ )پىؼې  HIV-1ؾمىنږ تزث ظًته په ػىؼه ډوي ظ 

 هم مطبتلى ًؽَ(.

HIV-1 چې  يًؽونٌف ظ ّهقت ّوُـؽ ظ ؼؾو ؼُرتو وُؽوفىنى په ډوي ظ ظانك اًورتوين هثِـ

هىؼته ظ رخيؽو  ظ ءظػه ػنبظي )ي په وافطه پىښٍ مى  ءمضؽوطّ موٍ ًؽَ او ظ ُى ًِپِعَ ػنب

 مزتىُبت عثبؼت ظَ ًه: ېظې وُؽوـ ظ هقت څضه منتم مىي ظي( ظ

 P24اىًل هپقِعَ پؽوتٍن  .۱

 P7/P9نِوٌىهپقِعَ پؽوتٍن  .۲

 .ېظ حنىَ ظوه هبپّ ډبن RNAظ  .۳

 (Antigrase)وُؽويس انؿاٌنىنه چې پؽوتِِيبؾيب معويىـ تيؽانك هؽُپتِيؿ او انتِګؽُيؿ  ېظؼ  .۴

 .َڅضه عثبؼت ظ

P24 ي ُيې هيم افيبنه ظَ او ظ معٌىميى چې  ځوه ؛ظې وُؽوـ م  ه تؽصه حىړوَ ّ ح  ظټان

په تنيضًِ هيې هيم صيبو ؼوي ًيؽَ. ظ  HIVږَ او ظ ېځبي ډڼٍ ه ًىمړىنَ ظ هعؾ ډّ تبټان
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چيې  . هيىََږَ اربطه ميىَ ظېنىم P17ٍن په وافطه چې ټوُؽوـ هقته ظ ُى ډوي مرتُوك پؽو  

ي څضيه عثيبؼت ظي پىښيٍ ميى  gp41او  gp120ٍن چې ظ ټنىمىړي پىښ ظ ظوه ډوًه ډِفُګىپؽو 

 ػىؼه ؼوي ًىتىَ. ېعو هېِنىنه ظ رخؽوپه مننت هټنىمىړَ پؽو  چې ظي

ِنىنه هىظ ټحنىنى ًؽونٌف ظَ چې مضتٌف وُؽويس پؽو  envاو  Pol,gayظ حِنىَ ظ  HIV-1ظ 

 هىَ.

وؼته واُّ( اربطه او تِب پىښٍ مىي ظا  P17ِنىنى په وافطه )چې ټمزتىُبت ظ ځِنى پؽو  HIVظ 

چيې  (gp41, gp120) َِنىنه په وافطه اربطه مىي و ټپؽو  کىواُؽويس پىښ ښبُّ تِب ظ ظوه ډِفُ

او  Pol,gagحِنيىَ ظ  HIV1ظ  عو کيې صيبو ؼوي ًيؽَ.ېيِنىنى ظ رخؽاتى په مننت کټنىمىړي پؽو 

env  ِنىنه کىډ کىَ.ټحِنىَ ًؽونکّ ظَ چې مضتٌف واُؽويس پؽو 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (۳) ظي.ي پبؼتِکٍ او حِنىَ ښىظي مى  HIVمکٍ ظ  ۴-۳
 

ح يه ظ ػټى پِه كعمى مىاظو پيه ډوي تؽ  ِنىنىټحنىنى مزيىُفت په اتتعا هې پؽو  pol او gagظ 

تيه منځ ٍنټڅيى پبصيه پيؽو ؿاُم په وافطه ټىټيه او ميبت و تؽ ږَ چې تبُع ظ وُؽويس پؽوتِِبؾ انېه

 HIV-1چيې ظ وُيؽويس پؽوتِيبؾ انؿاٌنىنيى ظ تيِفن ُفميٍ ډؽځيّ ظ  ېؼاو. تنب پؽظې هؼيه ظواډيبن

عو مضنِيىي ېيعو او تِفصيؽه ظ وُيؽوـ ظ حىړ ېيِنيى ظ حىړ ټظ پبصه وُؽويس پؽو  وُؽوـ په وافطه

 ږَ.ېه
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( vphاو  vprيبvitيب vevيب tat)ًکهؽ نىؼ حنىنه هم ېِى حنىنى څضه ُى م ېپؽ ظې ظؼ  رستېؽه  

انتبن په وصى هې ظ وُؽويس تڅؽهى فنتِؿ او تىًِع په تنظِم هىًيى هيې ؼوي  چې ظ هم متىن ًؽَ.

 ًىتىَ.

ظ ظاصيٍ اًزخيؽوَ هيبُنِؿ انؿاٌنىنيى ظ  net( يب ېځٌي ؾؼ  ظ وُؽوـ ظ ؾُبظښيى )ح tatًوه ظ 

ښيه تلىُيه هيىَ. پيه ظې ډوي رسه ېعو پېياو ظ مننت ه ېؿعبًىًى ُفمٍ ډؽځّ او هم ظ وُؽوـ ظ وظ

 وُىل مى چې نىمىړي تنظِم هىونَف حنىنه ظ اُ ؾ په پتىحنِـؿ ًف فرت ؼوي ًؽَ.

 ه نظيؽ هيې نِىًيى رسه واُيى چيې ؾُيبتؽه تعًىنىنيه ظوُؽوـ ظ تعًىن په ربي تِىًىژَ پي ظ 

ظ  HIV-1ږَ او څؽنګيه چيې معيبؿِتّ ػربډيىن ؾُيبتؽه ظ ېٍن پىښ هې پِښټوُؽوـ په ډِفُوىپؽو 

 (۱۲) ږَ.ېؽي هېاهقٍن ظ حىړوًى ُى ًه م  ى مىانعى څضه م و  پىښ په وړانعې ظ

ُيب اىيًل او  Major (M)په ظوو ډؽوپىنى تبنعې وُنيى  HIV-1نه  ېًه مض ېمبًِوىيل تخؿُ ظ

(O) Outlier  ُب ؿؽعّ ډؽوپىنى څضه عثبؼت ظي ظM  هيې ؾُيبت صپيؽاوي  ۍډوي ُې په ټىًيه نيړ

ظي چې هيؽ ُيى ُيې حيِف حيِف  يپىؼې په نىؼو ډوًىنى تبنعې وُنٍ مى  Jڅضه تؽ  Aًؽَ صپٌه ظ 

په ټبٌُِنيع هيې ډوي ُې  Eپب او امؽُوب او ظ ؼوډوي ُې په ػؽ  ا Bًوه ظ  .عنه ًؽَېحؼؽاؿِبوَ صپؽ 

ډوي ُې ؾُبتؽه پيه نرتوفونيىي  Eمګؽ ظ  ؛عو ُفؼې مضتٌـې وَېظ هؽُى ظ مننت ه يظو  ؽه وَ ظېډ

صٌوى هې وَ ځوه چې ظا ډوي ُې ظ م ثٍ ظ اپِتٌِم ُفنعې ظنعاؼتِى رخيؽي منينت هيىُفي و 

ُفؼې  چې په ظنعؼاتِى رخؽو هې وظه نه و هىُفي ظوي مىنىفيبُتىنه او ملـىفيبُتىنى ظ ربي ظا

 (۱۲) ږَ.ېانتلبً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۹)پتىحنِـؿ ښىظي مىي ظي  HIVمکٍ کې ظ  ۴-۴
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 : انتبن اىًل هعؾ ظ معبؿِتّ او مؽهؿَ عيثّ فِتم ؾُبمننه هيىي ظَ چيې  HIVظ  پتىحِنـؿ

 په حِف حِف تىډه وؼڅضه تزث هىو:

 

 كې د معافٌتٍ ضٌطتم د سًامننه كٌدو پتىجنٌشص: ێپه ناروغ HIVد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۹)وُؽؼن مکٍ ښىظي مىي  HIV-1مکٍ: ظ  ۵-٤
 

عي ظ اُي ؾ ظ ېيمعبؿِتّ فِقتم معُع انزطبط پيه ع يعه ډوي ظ رخيؽوَ معبؿِيى ؾُبمننيه ه ظ

هم ًه منځه وړَ او هيم ظ هؼيىي  ېرخؽ  CD4ظ  ېظ ػىؼه صىاىى څضه عثبؼت ظَ. ُعن ێنبؼوػ

 ؾُبمننه هىَ. ېرخؽو وظِـ Tمىو  ېڅضه ظ ژونعُى پبت

رخؽو په ؿعبًىًى هې صبو ؼوي ًيؽَ  Tچې ظ  ېموؽوؿبژونه او ظنعؼاتِى رخؽ  تؽفًنه پؽ ظې

ظ چيې  ؽُس هيىو هيىَيظ نىمىړَ وُؽوـ هعؾ ډؽځّ. ميىنږ ظًتيه ًيىمړي هؼيه مِضبنِوِيى تني

وُؽوـ څنګه نىمىړو رخؽو ته ننىځّ او هٌته صپٍ ظ ژونع ظوؼان رسته ؼفىَ او ُب وؼوفيته تِيب ظ 

HIV  ړو:ېڅ ېړُوامنځ او مىؼظ هعؾ رخؽو تؽ 
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 قتىنٌف اصػه ظه تؽفًنه پؽظې او ظنعؼاتِى رخيؽو ظًِپبؼه ُىه ښه اص HIVمبًِوىي ظ  CD4ظ  

ټّ رخيؽو رسه  CD4عو ُب انتبن ًپبؼه ظ ېعو ًپبؼه هم ُىه ښه اصػه ظي. هه څه هم ظ مننت هېاصته ه

ظوه  ېډِفُوييىپؽوتٍن تبُييع ظ رخييؽ  gp120ظ پييىښ  HIVظ وُييؽوـ نښييٌِعي هييبيف نييه ظَ ظ 

وُؽوـ ته رخؽو ته ظ ننىتى چبنك  HIVڅضه عثبؼت ظَ ظ  CXCR4او  CCR5 ىهِنىنه چې ظ ه

ميبًِوىي رسه نښيًل چيې وؼوفيته ظ  CD4په اوًى وصتىنى هې ظ  (gp120)پبهټ  HIVتؽاتؽوَ. ظ 

CCR5 وؼوفيته  ېهؼي هيىَ ظ پِعا ېرسه هم اړُوgp41  تيه ځيبن  ءػنيب ېظ ميىؼظ هيعؾ رخيؽ

ټيىي مزتىُيبت  ېوُؽوـ ظ صپٍ هقت HIVاو ظ نښٌِعو وؼوفته ظ  وؼو وؼرسه نښًل َهى  ېؼانږظ

 (۱۲) ته تنىَ. ېرخؽ 

ږَ چيې پيه ظې ع ٌيه م يم ؼوي ېمبًِوىًىنه چې ظ هىؼفپتىؼونى په نبمه ُبظ CD4او  CCR5ظ 

نىمىړَ اصػو ظ اتيبي  هىُفي و چې ظ وُؽوـ او ظ (Chemokins)ًىتىَ تنب پؽظې ه ىهِنىنه 

ظ امؽُوب مٍ اصػو نلِيه وًؽَ ) CCR5نى هؼه هقبن چې  ؛هړَ نوٍ پِعاعو په وړانعې مېاو نښٌ

ًپبؼه هرتوؾاُګك مِىتِن  ًؽَ او ُى ؿِييع ُيې ه ىمىؾاُګيىـ  CCR5ؿِيعه فپٍن پىفتَف ظ 

 (۹انتبن رسه ظ ظوامعاؼه ابـ رسه رسه ظ اُ ؾ په وړانعې ملبوَ ظَ. ) HIVظي( ظ 

ظ تؽوپِيَؿ هيې  HIVم رٍ مىَ چې پضيىا ظ ه پىښتنېؼفپتىؼونى په هنف رسه هؼه ظوي هى 

وُنى چې اُب هيىَ وُيؽوـ  ېعو ظ وړتِب ًه مضېهؼىي ظ مننت ه ظ HIV ېظ نژاظ ًه مض عه.ېًِعي ه

وُيؽوـ پيه  R5ًوه موؽوؿبژونه او مىنىفِتىنه ظ  .ټّ ملـىفِتىنه اصته هىَ CD4موؽوؿبژ او هىَ 

ډوي تؽوپَِؿ او ابٍُ ظ هى ؼُقپتىؼونى  ږَ. ظاېوافطه مننت ه وُؽوـ په X4ظ  ېرخؽ  Tوافطه او 

ږَ. پيه ظافيې ريبي هيې ېوُؽوفىنه په وافطه مننت ه R5ظ هنف څضه وؼوفته ښوبؼه مىه ځوه 

عو ُفميٍ ډؽځيّ هيىَ چيې پيه صپٌيه فيطزه تبنيعې ېيرخؽو ظ مننت ه Tوُؽوفىنه ظهؼه  X4چې 

CxcR4 ( َتنبً هىؼفپتىؼ ًؽ )َنه مىنىفِتىنه او نه موؽوؿبژونه اصته هى. 

ږَ هه ېپه وافطه انتلبً R5انتبن په اوًى وصتىنى هې ظ  HIV% ظ  ۹۱ظه چې  تىحه وړ صربه ظا ظ

ږَ او څؽنګه ېوُؽوفىنه هم ټىً x4عو رسه ظ ېؽ ېوؼو ظ وصى په ت -انتبن په ظوؼان هې وؼو څه هم ظ

رخؽو ظ ه ىايل ُفمٍ ډؽځّ  Tرسه پؽمضتى هىَ او ظ  ێؽ چټوېؽ ظي په ډېچې وُؽوُفنك ُې ډ

 په پؽمضتګ هې فرت ؼوي ًىتىَ. ّنبؼوػ په وؼوفتِى مؽرٌى هې ظ ّنبؼوػ او ظ

حيىړوَ ظ  DNAته ننىؾَ ظ صپٌى انؿاٌنىنى په وافطه  ېوُؽويس حنىَ رخؽ  HIVهٌه چې ظ 

ظ حنىَ ظننه  ېرخؽ  T4ږَ. ظ ېنبمه ُبظه ( پC-DNAُب  Complementary DNA)  DNAهبمٍ 
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واُيّ او ظػيه حىړښيى تيه پيؽو  (Integration)ډؽُني   ّټيتيه ان ېښيېعو پېظ وُؽوـ رسه ظ نښٌ 

 واُّ. (Pro virus)وُؽوـ 

م وي  ظ صطيّ اپيّ  DNAپه ظې وصى هې په صبمىل ټّ ملـىفِتىنى هيې ظ پيؽو وُيؽوـ 

ؾومّ په ډوي په فِتىپِفَؾ هې تبكّ پبىت و او اموبن ًؽَ چې پؽو وُؽوـ مِبميتٍ او هٌىنيه پيه 

و او ُب اموبن ًؽَ چې هؽ وصى هې ؿعبي و او نىي هبمٍ  ېربًى تبنعې ػًن ؿعبي پبت ېه ع

وُؽويس ؾؼه حىړه هړَ او په نىمىړَ رخؽه هې په توًت پِيٍ وهيړَ او ظ تويًت څضيه وؼوفيته ظ 

عو ُفميٍ وډؽځيّ ېڅضه ت ؽ ؼاوځّ او ظ نىؼو رخؽو ظ مننت ه ېت نګ ظ ع ًل په وافطه ظ رخؽ 

 ّ. ُفمٍ وډؽځ ېظ مړُن ېرخؽ  ېاو ُب په صپٌه ظ ه ع
 

 انتان HIVپه ټٍ حجزو كې د 

ًه امٌيه پيه مزطيّ وُنيه  ێعو او تبٌُنېؾُبمننه ه ټّ رخؽو ظ CD4انتبه په ع عه ډوي ظ  HIVظ 

رخؽو ظ ه ىايل ُفمٍ ډؽځيّ. ظافيې واٍيس ميىي چيې هيؽه وؼځ پيه  CD4هې په معُع ظوي ظ 

ټيّ  CD4ىؼې ظ مٌِبؼظو پي ۲-۱ظ  ږَ اوېوُؽويس مزتىُبت حىړ  َرعوظ ظ فٍ مٌِبؼظو پىؼې نى 

ظ انتبن تىًِع ظ هؼه  ېږَ چې ظ ټّ رخؽ ېملـىفِتىنى مړُنه ىىؼت نِيس په پبي هې ظافې ؿوؽ ه

ټّ رخؽو تععاظ ظ ه ىايل ُفمٍ ډؽځيّ.  CD4ًه امٌه ظ  ېهؼ ظچې  مِضبنِوِى څضه عثبؼت ظي

په  ێنبؼوػ ظػه تىًِع انعاؾه ًږه وَ او ظ نبؼوػێ ظ حؽُبن په اوًى وصتى ظ ټّ رخؽو ظ هه څه هم ظ

ډ وډتِب پيه ُفنيعې ډوي  َرخؽو ظ ه ىايل انعاؾه هم ًږه وَ نىمىړ  CD4 (T)اوًى وصتىنى هې ظ 

 ږَ:ېتىٍِس ه

۱. HIV ( ځيبي پَتىؼ په ملـىئِع ػړو )ږَ او ظ ټيّ ېيځيبي هؽ يب ملـبوَ ػىټى او تبنقٌىنى هې

ړَ ن پيىؼتنٍ ػيظ منتنى رخؽو مضيؿ  ېرخؽويب موؽوؿبژونه او ظنعؼاتِى رخؽي مننت هىَ. تنب پؽظ

 (ېرخؽ  ّټ ېمزِطّ وُن نه ظظَ )

ؽ ېصپٌى رخؽو م  په اوًى وصتى هې معبؿِتّ فِتِم په معت رسه ځىاة واُّ او ظ ێنبؼوػ ظ. ۲

تنه ډهىَ او په پبٌُيه هيې ظ ملـىئِيع ػيړو پيه انقيبحى هيې ظ  ًه منځه تٌى ټّ رخؽو ظ ؾُبتىَ او

 (۹)ږَ.ېه ېصربه ظ نظؽه پټه پبت ېرخؽو ظ پؽاصه مړُن

څضه تؽفيًنه ُفنيعُنّ ؿوتىؼونيه ظ ټيّ  ېوژن ېظ انتبن ًه امٌه ظ ټّ رخؽو ظ مقتلِ  HIVظ . ۳

 رخؽو په مړُنه هې ؼوي ًؽَ. 
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 انتبن اػِؿي ښىظي مىُعَ. HIVټّ ملـىفِتىنى ًه مِنځه تٌٍ اوظهؼٍ ًه کثٌه ظ  CD4مکٍ: ظ  ۴-۶

(۹) 

 عو ًه امٌه او ُيب ظېمننت ه ېبٌٍُ ظ مقتلِ رخؽو ت CD4+Tػعه هې ظ صبمى  اًف: ظ تبٌنك په

ټّ رخؽو ظ تـؽُم  CD4هىَ چې ظ وافطه هىَ چې فبُتىهٍن اؿؽاؾوَ) هؼه مؽفتنعوُه رخؽو په

 ًپبؼه اړُ  ظَ( منځته ؼاځّ. ۍپػُؽ 

 (Gaint Cell)ُيب  (Synytium)عنه چې ظ ف  مِىَ ېځبي هة: ظ منتنى او ػًن منتنى رخؽو ُى 

 ُفمٍ ډؽځّ.  ېظ مړُن َظ پړفىة ًه هثٌه ظ رخؽ  ېرخؽ  ىَ چې ظعو ُفمٍ ډؽځّ هېظ حىړ 

 َعو په پبي هې ظ نىميىړي رخيؽ ېرسه ظ نښٌ ېرخؽ  ّػًن منتن CD4مزٌىي ظ  ظ gp120ج: ظ 

 اپىتىؾفك ىىؼت نِيس.

 په وافطه. Cytotoxic CD8ټّ رخؽو مړُنه ظ  CD4ظ: ظ 

 

 (۹)مىنه ښىظي مىُعَ.نښٌِعونکّ مِکبنِؿ  gp120/gp41ظ  HIV-1مکٍ ظ  ۴-۷
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 ٌه ظئږَ ظػيه مقيېيظ ه ىايل ًه امٌه ه  ېعنېظ حىړ  ېهؼ ظ ټّ رخؽو ظ تضؽُج ؾُبتىاىل او ظ 

په نىؼمبي ربًى هې ظػه نقثى ظ رخؽو نقثى معوىـ و ) CD4/CD8ُفمٍ ډؽځّ چې ظ  ېظ

 . َږې( ته ؼف0.5نقثى  ېهؼ ( ظ اُ ؾ په نبؼوػبنى هې ظېرسه نژظ ۲

نى ځويه ظ ظې  يصؽاتىاىل په نىؼو وُؽويس نبؼوػِى هې هم مع ىي ظ ظې نقثى څؽنګه چې ظ

  نقثى صؽاتىاىل ظومؽه تنضِيص اؼؾښى نه ًؽَ.

ته ؼاځّ ظ هِـِى ًيه منځ مؽرٌى هې ێرخؽو ه ىاىل ظ اُ ؾ په اصؽُن CD4رسه ًه ظې چې ظ 

ې ُف تيؽ ته ؼاځّ رتٍ په هؼيى هقيبنى هيې چيمنځ  نظؽه هم ظ نىمىړو رخؽو په ظنعو هې تعًىنىنه

ّ ح  په ملبتٍ هې ظ ټّ رخيؽو ًيږ ټان په تىډه ظ ېٌګېظ ت َاوفه ُې هىَ اعؽاٌ هم نه وَ وؼهړ 

پيه ظننيه هيې ظ ػيًن نىؼميبي  ېرخيؽ  په وافطه ظ فِتىهِنىنى ظ پِيعواؼ ډي وډَ او ظ THIتوًتيب ظ 

 رخؽو ظنعو ظ هِـِى ډ وډتِب مبمٍ ظي.  CD4عي ظ ېه فګنبًىنى پِعا

ظ ميبًِوىًىنى ظ  CCRSؽ هم ظ ېم  (Mumory T-cell)ټّ رخؽو  CD4ه عاؼنګه ظ مِ ىؼَ 

عو ېيرخيؽو ظ ؿعبً Tظا ؼاښِّ چې په مزِطّ وُنيه هيې ظ  ېهتن ێږَ. وؼوفتېؾُبظښى ًه امٌه ه 

 ّ حنىنى په وړانعې ًه منځه ځّ. ټوړتِب ظ ان
 

 كې مىنىضٌتىنه او مكزوفاژونه HIVپه 

مىنىفيِتىنى او  څضيه ظ ېعو او مړُنيېمننت ه رخؽو ظ CD4په پتىحنِـؿ هې تؽفًنه ظ  HIVظ 

تبنييعې هوييړ  HIVرخييؽو پييه مييبن پييه  Tعنييه هييم ظ اهِ ييى وړ ظي. ًوييه ظ ېموؽوؿييبژونى ميينت ه

نيه پيه مزِطيّ وُنيه هيې( ميتىن ًيؽَ. پيه ځِنيى رسه په انقبحى هې ) ېموؽوؿبژونه په ؾُبته انعاؾ 

 %( ډُؽ ؾُبت ظي. ۵-۱انقبحى هې ًوه ظمبغ او فږو هې ظ منتنى موؽوؿبژونى م ًن )

 ړو:ېموؽوؿبژونى ؼوي په ُفنعې ډوي څ ظ

هيىىل و چيې  HIVؽښى ًپبؼه رخؽوَ وُه اړُ  ظي ېواُؽوفىنى ظ ډ رسه ًه ظې چې ظ. ۱

ظ  HIV-1هم نه ظي تويًت وهيړَ چيې نىميىړَ هيبؼ ظ  ېپه هؼى موؽوؿبژونى هې چې تلِقم مِى 

Vpr-gene ږَ.ېپه وافطه تؽرسه ه 

په پن وهى )ؾصى( هې ًږ وَ په ظافې ريبي هيې  ېفطز موؽوؿبژونى ظ ؾه ظواُؽوفىنى انعا ظ. ۲

 (۹يب  ۱)ؽ وَ.ېؽ ُې ډېپه ظاصٍ هې ظ واهِىًىنى په منځ هې م  ېرخؽ  چې ظ

 رخؽو په پؽتٌه ًږ ملبومى ًؽَ. CD4ؿو په وړانعې موؽوؿبژونه ظ ېظ ژونوى اػ HIVظ . ۳
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ظ ډوًىنيى پيه  (R5)هې ظ انتبن انتلبي ظ ښى ېؿِيعو څضه ؾُبتى پ ۹۱هې ظ  ێپه نبؼوػ HIVظ . ۴ 

په وؼوفتِى مؽرٌى هيې  ێؽ ظي ظ نبؼوػېډوي چې وُؽوُفنك ُې هم ډ X4وافطه ىىؼت نِيس. ظ 

او ظنعؼاتِى رخيؽو( ًيىمړىن منينت موؽوؿبژونى ) ٌه ظا ؼاښِّ چې ظئهىَ ظػه مق ؾُبت ؼوي پِعا

 عو ًپبؼه اړُ  ظي.ېظ صپؽ  HIVعنه ظ ېه

په انتبن هې  HIVُىه وؼفبتىنَف په ډوي ظ  څضه ښوبؼَ چې موؽوؿبژونه ظپىؼتنِى مطبًعبتى  ظ

رِثِيى ًيؽَ هيىَ  ېُى مضؿن ُيب غصيًن  ظې رسه رسه موؽوؿبژونه او مىنى فبُتىنه ظ ؼوي ًىتىَ. ظ

تيعن  ږَ. ظېيه ېمزيىُفت ظ هىؼته ظ ظؿبعّ مِضبنِوِى څضيه پيټ او مزـيىم پيبت ېچې ظ هؼ

ىىيبً مؽهيؿَ عييثّ واُـؽ ظ انتليبي وفيٌِه ډؽځيىَ. مضي َنىمىړ  نىؼو تؽصى ته موؽوؿبژونه ظ

تبنعې ظ هوړو  HIVهه څه هم په  ؽه ه ه مىي وَ(ېرخؽو انعاؾه ډT CD4هٌه چې ظ فِقتم ته )

مويؽوة  هٌيه ظ) ېهؼىي وظِـىَ نِ ګړتِيبو  په ظوؼان هې ًږ وَ صى ظ ېؽ ظ وُنېمىنىفِتىنى م 

ّ ح  پيه وړانيعې ظ هؼيىي ظ ټان هِنىنى اؿؽاؾ او ظػًن نىؼمبًى فِتى  عييب ظېهِ ىتبهقك ه  وژنهيب ظ

 ( ۱۲يب  ۹يب  ۱) .ًَؽ  ېؿ ېاػ َهىؼته په ظؿبعّ مِضبنِوِى تبنعې ژووؼ  وړتِب ه ښىيب ظ
 

 ېانتان كې دندراتٌك حجز  HIVپه 

ظ ټّ رخؽو او موؽوؿيبژونى  ېانتبن په پٍِ هىًى او ظوامعاؼه فبتٌى هې ظنعؼاتِى رخؽ  HIVظ 

مضبطّ ظنعؼاتِى )چې ُفنګؽهبنك  ظ ېىَ. ظ ظنعؼاتِى ظواړه ډوًىنه ُعنپه ډوي هم م م ؼوي ًىت

 هې ظ وُؽوـ هعؾ ډؽځىَ. ێپه ظې نبؼوػ ېږَ( او ؿىًِوىًؽ ظنعؼاتِى رخؽ ېهم نىم ېرخؽ 

اربطه هىَ او تِب نبرِىَ ملـبوَ علعو ُب ػىټى ته ُې وړَ په هىَ  ېمضبطّ ظنعؼاتِى رخؽ 

ظ ملـيبوَ ػىټيى پيه  ېًِويىيل ظنيعؼاتِى رخيؽ مننت ميىي ظَ. ؿى  ېرخؽ  CD4ځبي هې چې 

وُؽوـ په غصًنه هىًى هې ؼوي ًؽَ. په صِفىه ډوي وُىل مى  HIVظ  متىن ًؽَ ېحؽمنٍ مؽهؿ ه

رخيؽويب موؽوؿيبژو او ؿىًِويىًؽ ډنيعؼاتِى رخيؽو  CD4-Tچې مزِطيّ ملـيبوَ انقيبج چيې ظ 

 عو م م ځبُىنه ظَ.ېه ېانتبن او ظوامعاؼه پبت ظ HIVًؽونٌف وَ ظ 

ُيى ًيه م  يى  HIVاو موؽؿبژونيه انتيبن ظ  ېرخيؽ  Tانتبين ربًى هې ظ  ه ښوته ظؼحه ځن ينپ

پيه ًيږه  ېټيّ رخيؽ  CD4څضه عثبؼت ظَ. هه څه هم ظ انتبن په اوًى وصتىنيى هيې ظ  وځبنګړتِبو 

ظ  HIVظ  ې% پىؼې ظ ملـبوَ علعو ټيّ رخيؽ  ۳۱صى تؽ  ّ؛انعاؾه ظ مننت هىونَف وُؽوـ ؼاښِ

عو ېيظ ښيوبؼه ه ږَ چې ظ پؽو وُؽوفيىنى ميتىن ظ وُيؽويسېؿوؽ هظافې  .حنىَ ظًؼىظونٌف ظَ

 ېهې ظواَ وهړَ. ان تؽ ظمنځ  په ېاو هٌىنه ظ رخؽ  ېڅضه پؽته )پټ انتبن( هىُفي و چې مِبمت
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 CDT4ؽ كىَ ظ وُؽويس ٍع ظوا هم وهبؼوي و هم ظػه پټ وُؽوـ ظ ملـبوَ ػىټى پيه ېچې ډ 

 عي ظېيمضـّ انتبن هې ظ وُؽوـ ظ ژونع فيِوٍ تنيپړ ه اوږَ په پټ ېه ېټّ رخؽو هې تبكّ پبت

چې په پټ انتيبن تبنيعې اصتيه ظَ( ) ېټّ رخؽ  CD4T ېعو ًپبؼه اړتِب ًؽَ. تنب پؽظېظ ؿعبً ېرخؽ 

عًى ُفميٍ ېيظ حىړ  DNAپيؽو وُيـؽ ظ  HIVږَ او ېّ حنىنيى رسه ؿعيبًټعي ظ مزِطّ انېمىاحه ه

ظ ُفُيـؿ ُفميٍ  ېرخيؽ  (T)صىا ظ  ېتٌ و او ظعېصىا ظ وُؽُىن ظ حىړ  ېُى  ډؽځّ. چې ظػه امؽ ظ

 ږَ هيىَ چيې ظېحيىړ  IL6او  IL1, TNFموؽوؿبژونى په وافطه  َؿعبًه مى  ظ ډؽځّ. تؽفًنه پؽظې

عو پيه حؽُيبن هيې ) ظ ېيظ ؿعبً mRNAظ وُؽوـ ظ  HIVنىؼمبي معبؿِتّ ػربډىنىنى په ت ًن هې ظ 

تبنيعې اصتيه صٌيى ظ  HIVه هيىَ. پيه وظ HIVُفنعې(  ېؿ ېاػ نىؼو موؽوتىنى ظ موؽؼو انتبنبتى ظ

عو ېيانتلبًىونوى نبؼوػِى ته پؽ نىؼو نبؼوػِى تبنعې ظ اصتيه ه ژونع په ظوؼان هې نقثى نىؼو حنيس

 ( ۱۴يب  ۱۱يب  ۹يب  ۸) ؾُبت چبنك ًؽَ. 

هىَ.  ېؿ ېپه صپؽاوَ هې صبو اػ ێظې نبؼوػ په اؿؽُلب هې نبوړه اكتيبظَ او ټىًِنِؿ ربًى ظ

ظ تضؽُج معِىته فِوٍ تبنيعې ې رخؽ  Tپىه مى چې ظ اُ ؾ نبؼوػبن څؽنګه ظ نى ظا افبنه ظه چې 

ظ صؽاتىايل ًه امٌه هؼه انتبنبت چيې  ېږَ. په ظې ډوي چې ظ مؽفتنعوُه ټّ رخؽو ظ وظِـېاصته ه

عو ظ ېيپه وړانيعې رقيبـ وَ ظ اًت يب  مِيعُبتىؼونى )فيبُتىهبُنىنى( ظ حىړ  ېهؼ ظػه نبؼوػبن ظ

په تعلِيج انتيبن ظ نيىؼو  ېهؼ ظ تىًِع ظ تنثه او ظ HIVچې ظا په صپٍ واؼ ظ ؾُبتىايل ُفمٍ ډؽځّ. 

CD4 ُفمٍ ډؽځّ.  ېټّ رؽحى ظ تبٌُن 
 

 او نىر ملفىضٌتىنه ېحجز  Bكې  HIVپه 

رخؽو او موؽوؿيبژونى څضيه عثيبؼت ظَ.  Tظ  ېانتبن ظ هعؾ ُفنعې رخؽ  HIVهه څه هم ظ 

 پيه صيِفؾ ظا ېتِب تبنعې هيم اصتيه وَ. ظ هٌِيرخؽو په وظِـىَ ډ وډ (B)صى ظ اُ ؾ نبؼوػبن ظ 

پيه ظؼوان هيې ظ  ېامِىنىډٌىتىًٍن ملعاؼ ؾُبت وَ. چې م و  ظ وُني نبؼوػبن په صپٌه وُنه هې ظ

ښيه ېرخيؽو ظ پيىيل هٌىنيٍ ؿعبًِيى پيىؼې اړه ًيؽَ. چيې ظا پ Bمعبؿِتّ ه پٌوقىنى ظ متىن او ظ 

 رخيؽو ظ پيىيل Bظانتبنبتى )چيې ظواړه ظ  Ebstien Bar virusم و  ظ فبُتىمِګبًى وُؽوـ او ُب 

 هٌىنٍ ؿعبًِعو ُفمٍ ډؽځّ( ظ ؿعبًِى ًه امٌه وَ.

Gp41  صپٌييه هييىُفي و چييې ظB  ُفمييٍ وډؽځييّ او منيينت  ېاو تـؽُييم پييػُؽ  ېظ وظ ېرخييؽ

عو ېيظ ؿعبً ېرخيؽ  Bاؿؽاؾ هړَ هيىَ چيې ظ ۶موؽوؿبژونه هىُفي و چې ؾُبت ملعاؼ انرتًىهٍن 

رسه رسه نه و هىُفي چيې  ېعنېظ ؿعبً َظ صىظ په صىظ ېرخؽ  Bػبن ظ اُ ؾ نبؼو  ُفمٍ ډؽځّ. ظ
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ظ ټّ  ېٌه نه ُىاؾ ئعو ُفمٍ وډؽځّ. چې ظػه مقېَ ظ حىړ ډّ تبټّ ح  په وړانعې ظ انټؾاظ انآ ُى  ظ 

ّ حنىنيى پيه وړانيعې ظ ټيڅضه پؽته ظ ان ېظ ټّ رخؽ  ېتٌو ؛ظنعو ظ صؽاتىايل ًه هثٌه ظَ رخؽو ظ

رخؽو هيې نيىؼ ډي وډتِب  Bپه چې  ظې ښوبؼنعوي ظي ډ وډَ چې ظَ ډبنى ځىاة هم ډّ تبټان

پيه  ونىؼو هپقيىي ًؽونويى تورتُيبو  ؿِى ؾُبن ظ اُ ؾ په نبؼوػبنى هېهىمىؼي معب هم متىن ًؽَ. ظ

َ تيه ډّ تيبټافتًنپتىهىهٍ منىنِبيب هِ ىؿٌِىـ انـٌىانؿا( چې ظ اُپىتًناُؿُن  ًپبؼه ان)ًکه وړانعې 

 ؽ رقبفىَ.ېاړتِب ًؽَ ډ

ُيى ډيڼ  ېظ معبؿِتّ مِضبنِوِى په تنظِم هې تنقټِؿ ؼوي ًؽَ. ظػه رخيؽ  ېټّ رخؽ  CD4ظ 

عًى ُفميٍ ېي( ظ حىړ GMاو  CSF)ًويه ؿوتىؼونه  ېوظ ؽ فِتىهِنىنهيب هِ ىتبهتِى ؿوتىؼونهيب ظېم 

يب  ۹يب  ۸). ظې رييخؽو ًه منځه تګ په معبؿِتّ فِقيتم هيې ظ اؼؾښيى وړ ظي ډيؽځّ. تنب پؽ ظې ظ

 (۱۴يب  ۱۱

 

 زكشي عصتٍ ضٌطتم داخته كٌدو مٌخانٌكٌتم د

انتيبن تيٍ ػيىؼه  هې ظ ملـىئِع فِقتم څضه تؽفًنه عيثّ فِقتم هم ظ اُعؾ ظ ێاُ ؾ نبؼوػپه 

 عو مِضبنِوِى صبىه تىحه ػىاړَ.ېعيثّ فِقتم ظ اصته ه ظ ېهعؾ څضه عثبؼت ظي تنب پؽظ

ى او ُيب ظ موؽوؿيبژونى او ږَ ظ موؽوؿيبژونېيپه وافطه منتنه ه HIVظ ظمبغ اهًته رخؽات چې ظ 

ؽ كيىَ امويبن رسه ظ منتنيى ېي( ظې وُؽوـ پيه ډېمبُوؽوډٌِبډبن) َمىنىفبُتىنى پىؼې اړونع رخؽ 

ظ ډوي څضه ظي(. هه څه  R5ظ  HIVتنب پؽ ظې ظمبػّ ږَ. )ېمىنى فِتىنى په وافطه ظمبغ ته وړي ه

 HIVه ظې ډوي چيې ظمبغ پتبًىژُى ؾُبن اىًل مِضبنِوِى تيؽ اوفيه ښيه نيه ظي معٌيىَ پي هم ظ

ىؼوپتبًىژُى تعًىن په نيبؼوغ هيې نِىؼونى ته هىَ ؾُبن نه و ؼفىىل او نه ظ نِىؼونى ًه امٌه هىَ نِ

 ِبوَ ېؽ هېږَ چې په ػًن مقتلِم ډوي ظ وُؽويس مزيىُفتى او ُى م ېؿوؽ هظافې  نځته ؼاځّم

 ږَ ظېډبنى په وافطه حيىړ موؽوؿبژونى او مبُوؽوډٌِب فِتىهِننىنه( چې ظ TNFظ مِعُبتىؼونى ًوه )

په وافطه ظ عيثّ رخيؽو څضيه ظ  gp41ږَ. تؽفًنه پؽظې ظ ېي ډڼٍ هإ عيثّ فِقتم ظ ؾُبن مق

په وافطه ظ عييثّ رخيؽو ؾُيبن هيم تيؽ تزيث  gp120نبُرتُى افِع تىًِع او په مقتلِ ه تىډه ظ 

  ُفنعې ظي.
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 انتان طتعٍ ةهًن  د HIVد  

ظ انتيبن  HIVظ  ېظ توبميٍ ؾمِنيمنځ عيبؿِتّ فِقيتم تيؽ او م HIVعّ ت يًن ظ ِانتبن طث ظ HIVظ 

ِى پړاوو تبنعې ېپه نظؽ هې نِىًى رسه ظؼ  ېظ تعبمٍ ؾمِنمنځ او معبؿِتّ فِقتم تؽ  HIVعّ ت ًن ظ ِطث

 عثبؼت ظَ ًه:چې  وُنٍ مىَ

معيبؿِتّ فِقيتم ًيىمړىن  : ظػيه مؽرٌيه ظ ُيى تيبًؽ ميضً ظاًف: ًىمړىن پړاو ُب ربظه مؽرٌيه

اىل مپږو هـتى څضه وؼوفته ِى ېهىَ. په ظې پړاو هې ظؼ  انتبن په ملبتٍ هې ښوبؼه HIVػربډىن ظ 

 ېنښيبن اًت يبة نښيې او عَيِفتى ظؼظونيه او هٌيه هٌيه ظ فيزبُبو ظ فيتىين ظؼظيب ظ نبؼوغ ًږه تثهيب ظ

ؽ ېيوظه په انقبحى هيې ډ HVپه ظې پړاو هې ظ چې  ّصپٌه ًه منځه ځ ېڅؽډنعوَ. نىمىړي ډٌِؼا

په وړانعې تعن معبؿِى  HIVهـتى په ظؼوان هې ظ  ۳-۱۷ؽ هم وَ ظ ېرخؽو م ټّ  CD4وَ او ظ 

ږَ چيې ظ وُؽاٌنِيب ظ ېيټّ رخؽو پىافطه تيؽرسه ه CDT8- Cytotoxicمعبؿِى  هىَ چې ظا پِعا

په فيًنوَ  ېنىؼمبي ربًى ته ؼاوړَ هه څه هم ظ وُن ېؽ نژظېټّ رخؽو م  CDt4rه ىايل رسه ظ 

ټيّ رخيؽو او  CDT4ظ چيې  صتم په معنٍ نه ظي ځوه ظ توًت ظهې ظ وُؽوـ ه ىاىل ظ وُؽوـ 

 ( ۸يب  ۹يب ۱) موؽوؿبژ رخؽو په منځ هې وُؽوـ صپٍ وظَ ته ظواَ وؼهىَ.

پيړاو ظ وُيؽوـ ظ نقيثّ هنيرتوي ظػيه  :ة: منځنٍ ُب ځني ىن پيړاو )منځنيٍ ُيب مؿمنيه مؽرٌيه(

وُيؽوـ وظه او  HIVګؽ ظ نعوي ظي په ظې پړاو هې معبؿِتّ فِقتم ُىه انعاؾه نىؼمبي وَ مښوبؼ 

ه وَ ُب ظ ملـبوَ ػىټى ًىُيىاىل او ظ مىكيع پ ېتوًت هٌىنه ظواَ هىَ. نبؼوػبن ُب ت ژنيعونوى ېعٍؽ

وُيؽوـ  ؼاػيًل وَ. پيه ظې پيړاو هيې ظُفنيعې  (Candide, Herpes zosterانتبنبتى ُؽػٍ ًوه )

ټّ رخيؽو ظ ظواميعاؼه  CD4tوُؽوفىنى ؾُبتىاىل ظ  توًت په ملـىئِع انقبحى هې ظواَ هىَ چې ظ

ږَ او په مزِطّ وُنه هې ظ منتنيى ېؽ ه ېټّ رخؽو م  Cd4ځبي وَ په ظې ډوي ظ رسه ُى  ېتبٌُن

Cd4  نيىؼ اعيؽاٌ  ېملـبوَ ػىټى ًىُيىاىل او ځِني ږَ. په ظې پړاو هې نبؼوغ ظېؽ ؾُبتېرخؽو م

 ږَ.ېعو رسه تعلِثې)تثهيب ؼل او فتىمبنتِب( ًؽَ چې ظا ظ تزؽاين پړاو ظ پٍِ ه

هىؼتيه ظ ظؿيبعّ كيىت ظ پيىؼه ًيه منځيه تيګيب ظواُؽٌنيب  ظا ظ ج: وؼوفتٍ پړاو ُب تزؽاين پړاو:

وؾن تبٌٍُ او اف بي ًؽَ. ظ  ږَ. نبؼوغ ظوامعاؼه تثهيب فتړتِبيب ظېرسه پٌِ ێؾُبتىاىل او هٌِنَِف نبؼوػ

CD4  عُعو عو رسه نبؼوغ ظ مېؽ ېوصى په ت ږَ ظېته ه  ۵۱۱ؽ په هؽ مِوؽوًِرت هې ېټّ رخؽو م

ژنعونوى انتبنبتى تؽ ُؽػٍ ُفنعې ؼاځّ. ثبنىَ نِىپِفؾمىنه او عيثّ ډ وډتِب په نيبؼوغ هيې ېمىكع پ

ظ  ېمؽرٌ ېظ مؿمن ېؽ ې( هه چيًپبؼه وىـّ ظ ێاُ ؾ نبؼوػ ظَ چې ظ ېظا هؼه ډٌِ) ږَ.ېښوبؼه ه

ظ  ېؽ ېيصيى هيه چ؛ هبًى پىؼې ع يؽ هيىُفي و ۱۱ – ۷نبؼوػبنى تعاوَ هم ونه و تِب هم هؼىي 
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 HIV كىته وَ اموبن ًؽَ نبؼوػبن تؽ ًقى هبًى پىؼې هم ژونع وهړَ. رتٍ پيه ظې  ېوظه وؼو او ت

څضه هم اُ ؾ ؼاتِفي و. ظػه نبؼوػبن چې ػيًن مع يىي  ېپټ ظوؼ  ېؽي اووظېنبؼوػبنى هې ظ ډ

عي ژنېهىؼته ظ عىامٌى او وُؽوـ پىؼې اړه ًؽَ تبُع وپ هٌِنَِف ت ًن ًؽَ ؾُبته تىحه ػىاړَ چې ظ

ؿه ًؽَ هيرتوح  ېپه فًن تبنعې اػ ێنبؼوػ و ظػه ډؽوپ نبؼوػبن ظ ځِنى عىامٌى پؽ تنقټ چې ظ

ظ  netظوي هيې ظ  ظ ېؽ چټى فًن نه ًؽَ ځِنېانتبن ُى ډؽوپ هىچنٍ ډًه چې ډ HIVًوه ظ  .ظَ

ښى هيې ېؽه هىمه ښوبؼه تِپِى هِـّ اتنبؼمٌتّ نه ښِّ. په ټىًى پېح  مِىتِن  ُب رػؾ ًؽَ چې ډ

ؽ ېيپيىؼې اړونيع( ډ HIVفِتىتىهقِى ) CD8په وړانعې ػربډىن معُع وَ ظػه نبؼوػبن  HIV ظ

ؽ ېرخيؽو ظ مي  CD8نه ظي معٌيىَ چيې ظ  ؽ ؾُبت وَ ظاېانتبن په ټىًه ىـزه هې م  ًؽَ چې ظ

 (۱۴يب  ۱۱يب  ۹يب  ۸)تٍ ُفمٍ پىؼې.  ظ وؼو پؽ مضتګ پىؼې اړه ًؽَ هه ظ ێنبؼوػ ؾُبتىاىل ظ

 ِى تؽصى تبنعې وُيش:ېؽ پؽ تنقټ په ظؼ ېرخؽو م  CD4معبؿِتّ تبٌُه ظ 

 څڅه ًىړ وَ. ۵۱۱رخؽو م ًن هې په هؽ مبُوؽوًِرت هې  CD4هؼه چې ظ . ۱

 تؽمنځ وَ. ۲۱۱-۵۱۱رخؽو م ًن ُؽ په هؽ مبُوؽوًِرت هې  CD4ظ چې  هؼى. ۲

 څضه ًږ وَ. ۱۱۱رخؽو م ًن ُې په هؽ مبُوؽوًِرت هې ظ  CD4هؼىي چې ظ . ۳

ِ يه هيې پيه ميعُع ډوي ېه ډًيه ُيې اعيؽاٌ ًيؽَ او ظؼ ٌننبؼوػبن اعؽاٌ نه ًؽَيب ظو  ًه ډًه او

ربًيى ظ  ظ ێؽ ټبهٍ ظ نبؼوػېؽ م ېرخؽو م  CD4معبؿِتّ ه ښى ًؽَ. هٌِنَِف تعاوَ ًپبؼه ظ 

 څؽډنعوًى ُفمٍ ډؽځّ.

او هؼيه پيړ  ؽوَ ظاېيهړو چې نىمىړي انتبن اىًل مبُوؽوتِىًىژُى پټه ظوظؼه نه ته ظا تبُع هًن ن

ُف مننت نه وَ نى په هبؼ  ېپؽ  ېپه ډوي وَ او رخؽ  DNAپؽوُؽي  HIVظې چې ټىي وُؽوفىنه ظ 

 ّنيبؼوػ ًه ظې نه څضه هٌِنَِف اعؽاٌ ؼاښيوبؼه و ظ ېظه چې په ه عې وصى هې چې مضو

 ( تعاوَ وو. )

 معبؿِتّ ظنعو ډ وډتِب په ُفنعې ډوي ظي: په اُ ؾ هې ظ

 عو ًه امٌه منځته ؼاځّ.ېه  رخؽو ظ CD4: په ع عه ډوي ظ ملـىپِنِب. ۱

 عي.ېرخؽو ظ ظنعو ه  Tپه تعن هې ظ . ۲

 مِ ىؼَ ټّ رخؽو تبٌُنه. ظ 

 ژنعونوى انتبنبتى ته منبفثه ؾمِنه.ېمىكعه پ ظ 

 عو ًپبؼه منبفثه ؾمِنه.ېنِىپِفؾمىنى ظ پِعاه 

 عي.ېرقبفِى ؾُبتىاىل ه  ظ ځن ين ظ 
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 ؼ هې.عي په ُفتؽاتىاېظ ټّ رخؽو ظ ظنعو صؽات. ۳ 

 ه ښى. ېّ حنىنى په وړانعې ظ نىمىړو رخؽو ظ وظټمبُتىحنىنى او منزٌى ان ظ 

 عي.ېصبو فبُتىتىهقِقتّ ه  ظ 

  ظ مؽفتنعوُه ټّ رخؽو ه ښى ًه امٌه ظB .رخؽو په وافطه ظ امِنىډٌىتىًٍن ه ښى 

  عو ه ىاىل.ېه او ډبمبانرتؿًنان ظ پِعا ۲ظ انرتًىهٍن 

 عبًِعي.ملـىفِتىنى ؿ Bظ پىيل هٌىنٍ . ۴

 .په ظوؼان هې ظ امِىنى ډٌىتىًٍن او ه پٌوك ؾُبتىاىل 

 ظ تىًِع په وافطه ظ ػربډىن ظ وړتِب ه ىاىل.ډّ تبټّ ح  په وړانعې ظ انټنىَ ان ظ َ 

 ظ مىنى فِتىنى او موؽوؿبژونى ظ ظنعو تعًىنىنه.. ۵

 هِ ىتبهقك او تٌع هىًى ه ىاىل. ظ 

  ظHLA ح  ظ چټوتِب ه ښى.ټهِفـ ظوه ان ّ 

  هىًى ظ ظؽؿِى ه ىاىل. ېّ ح  ظ وړانعټټّ رخؽو ظ انظ 

  په تنـق ّ ډوي ظIL1  يبTNF  اوIL6 .ؾُبتىاىل 

 حعوي ظ اُ ؾ په نبؼوػبنى هې مىكعه پِژنعونٌف انتبنبت او نِىپِفؾمىنه ۲-۶
 

 انتان كىرص د HIVد 

رخؽو  CD4ظ عنه او ېًىمړين انتبن څضه وؼوفته په ًىمړَ پړاو هې په پؽاصه ډوي ظ انتبن صپؽ  ظ

ته ؼاځّ هٌه چې معبؿِتّ ػربډىن پٍِ و نى وُؽوـ په وُنه هيې منځ ه ښى په مزِطّ وُنه هې

ته ؼاځّ پيه ظې پيړاو هيې ظ وُيؽوـ وظه او تويًت منځ ؽ وصى ًپبؼهېًږ مګؽ هٌِنَِف نښې ُې ظ ډ

هٌىنه ظواَ هيىَ او تيؽ هؼيه وصتيه  ېږَ ُعنېؽ په تعؼُخّ ډوي ه ېرخؽو م  CD4ظواَ هىَ ظ 

عو ېيه ژنعونوى انتبنبتى ًپبؼه ؾمِنه منبفثه او ظ نبؼوػِى ظ پِعاېمىكىپ ؽ ًږ او ظېؽ ډېظواَ هىَ چې م 

 ُفمٍ وډؽځّ.
 

 كنٌنٌيك ةڼه

هيې هٌِنيَِف تڼيه پيه افيبين رسه ؿويؽ  ێظ پىؼتنّ تزث په نظؽ هې نِىًى رسه ظ اُ ؾ په نبؼوػ

پيىؼې پيه تؽهيې  ێنبؼوػ ېتؽ معُع ُى صـِف اين فتىمبنتِب څضه هىُفي مى. ظػه هٌِنَِف تڼه ظ

 ّظ وؼوفيت ێظ نبؼوػ ېتىٍِس مى ظًته ُىاؾ  ېهٌِنَِف تڼه مضو ېمؽرٌ ېاو مؿمن ېنِيس. ظ ربظ



 

 97                                                                                                                   امٌىنىمىژييل امٌکى م

پيه  بامؽُوي ږَ.ظېيږَ په صِفىه ډوي تىٍِس هېژنعي هېچې ظ اُ ؾ تؽ عنىان ُفنعې پ ېتڼ ېمؽرٌ 

اصيه مليف اظُنىپيبيتيب مىكيع يب پؽ وؾن ه يىايل يب ظېمتزعه اُبُفتى هې ظ اُ ؾ هبهٍ ػبؼوػيبن ظ تثي

 .ًَؽ  ېثبنىَ نِىپِفؾمىنى رسه ظ هٌِنِى ًه نظؽه ډٌِ ژنعونوى انتبنبتى او ظېپ

ژنعونَف انتبنيبت ظ ېښى هې مىكعه پېپه اتِب ؿِيعه پ ێ: ظاُ ؾ په نبؼوػژنعونَف انتبنبتېمىكعه پ

پيه تيعًىن رسه ُفمٍ ډؽځّ. مګؽ ظػه انعاؾه ظ نبؼوغ ظ ىيزّ ربًيى او وكيبُىَ تيعتًنونى  ېمړُن

 تعًىن مىنعُفي و.

ًىمړين هٌِنيَِف  ّنىمىفِتك هبؼُنّ ظ نبؼوػ په اهًتو انتبنبتى هې ظ ؿنګقىنى ًه هثٌه منىنِب او

څضيه پيه هيؽ ميبُوؽوًِرت  ۲۱۱رخؽو م ًن ظ  Cd4تڼه حىړوَ )مضيىىب هؼى هقبنى هې چې ظ 

ؽ نيىؼ ًويه مضيبطّ ېُيى مي ښى هې تؽفًنه په پىؼتنِيى نيبؼوػِى ېؿِيعه پ۱۲وَ( په  َهې هم مى 

او هىملى اًت بة( معُع تج  ېهبنعُعاؾيب ظفِتىمِګبًى وُؽوـيب پؽاصه انتبن )په ځبنګړَ ډوي ظ پؿ 

 Ovumمبُوىتورتُىَ تىتؽهٌىؾ انتبن پؽاصه انتبنيب ػًن وىـّ مبُوىتورتُىَ انتبنبت )ًويه  صبييب ظ

هٌيه چيې پيه ه تيِفي و )تمنځ په وؼوفتِى پړاوو هې ێ( او ظافې نىؼ ظ نبؼوػEnterocelluarاو 

 ؽ په هؽ مبُوؽوًِرت هې فٌى ته ًږ و(ېرخؽو م  CD4نبؼوػه هې ظ 

تىهقىپِفؾمىفك ظ عيثّ فِقتم ُى عبَ مننت هىونٌف انتبن ظې هؽپتىهىهٍ مننخيبُتك هيم 

 ته ؼاتِفي و.منځ هٌه هٌه

ؽپتىفپىؼُعاُىَ ُيب متىن ًؽَ ؾُبتؽه ظ ه اُ ؾ په نبؼوػبنى هې مع ىُفً ظوامعاؼه اف بُفت چې ظ

انتبنبتى ًه امٌه منځته ؼاځّ. مګؽ پتىح  تورتُبډبىن ًوه فٌ ىنِِف او ميخِِف هيم  ظ ېاُؿو فپىؼا تٌ

ته ؼاوړَ. ظ هىميىؼي معيبؿِتّ ؾُيبن ًيه امٌيه ظ اُي ؾ نبؼوػيبن ظ منځ عاي و نىمىړَ اف بُفتېه

 (۹) ؽ رقبـ ظَ.ېډ فرتپتىهىهٍ منىنِب او ه ىؿٌِك انـٌىُنؿا انتبنبتى په ملبتٍ هې هم

 

 نٌىپالسمىنه 

تىمىؼونه ًوه هبپىيس فبؼهىمبيب نبن هىحو  ملـىميب او پيه ښيځى  ېاُ ؾ په نبؼوػبنى هې ځِن ظ

 .ّرسطبنىنه منځته ؼاځ ېػبړ  ؼرم ظ هې ظ

او  رخيؽو Bظ  يصيرخيؽو ظ معيبؿِتّ نلِي Tعو ُفمٌىنيه ؾُيبت ظَ ًويه ظ ېيه پِعا رسطبن ظ ظ

يب انقيبين پبپٌِىميب( چيې  EBV)هؽپك يب ًوه ؽ وُؽويس انتبنبت ېم ظنعو ډ وډَ ُى  مىنىفِتىنى ظ

 ژنعي مىَ ُب نه وَ. ېپ ېځِن
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 (Kaposi sarcoma)كاپىيس ضاركىما  

اُي ؾ پيه  ږَ. ظېيه هې په عبظَ ربًى هيې ظػيه تىمىؼونيه ًيږ پِيعا په متزعه اُبُفتى بامؽُو ظ

 تِيبوې ؾ په نبؼوػبنى هې ډيڼ ځبنګړ نبؼوػبنى هې تؽ ټىًى مع ىي تىمىؼونه ظَ. ظػه تىمىؼونه ظ اُ

 ێنيبؼوػ ظ عاي وېيږَ. هېه ؽ ؾُبت پِعاېًؽَ په هىمىفونىي او ُب هرتوفونىي نبؼُنه و هې ډ

معت په پړاو هې ښوبؼه و ظ  ظ ێپه اوًى وصتى هې ظ معبؿِتّ ه ؿوؼَ څضه ظمضه او ُب ظ نبؼوػ

 يب ظو چيې پىفيتٌف يعاېيه هبپىيس فبؼهىمب ًِژن ډڼ مزؽاكىنه او ت بح ّ صبىِى ًؽَ. اؿى

انِىپِفؾمىنه مىنىهٌىنٍ رسچِنه ًؽَ  او فږَ اصته هړَ. ظ ېهَ ّ فِقتم مِىهىؾايب ملـبوَ علع

ظ ون ډوًه ظَ چې ظ انيعوتٌٍِِ او مٌقيب عَيًل رخيؽو رسه وؼتيه واىل ًيؽَ او پيه كيىَ  ېرخؽ 

هه څه هم  ظَ چې هىُفي و چې ظؼګ هبنبي حىړ هړَ. ېارتٌلي رسه ًىمړىن مؿانن ِبي رخؽ 

ع ٍ  چىلېپ (HHV-8) ۸هىم  هؽپيس واُـؽ  ظ هبپىيس فبؼهىمب پتىحنِـؿ معٌىَ نه ظي صى ظ

ظ حنيىظ  HIVتنظيِم ډي وډَ ظ  ېظ وظ ېرخيؽ  او ظ َػربډيىن ډي وډ ظ فِتىهِنى پيه وړانيعې ظ

 ټىًِعًى په وافطه م و  ظ نىمىړَ تىمىؼ په پتىحنِـؿ هې ؼوي وًؽَ.

انتيبن  HIVُفؼې ظ  نه و هې نقثى هؼى هقيبنى چيې ظ ؾؼكيې ظپه هىمىفونىي نبؼُ ّظا نبؼوػ

ډوي  صىا څؽنګه چې ظ هبپىيس فيبؼهىمب پيه ميؽف اؿيى هيې ُيى ېتٌ ږَ. ظېه اصًل ؾُبت پِعا

ێ نيبؼوػ ېظ ښيه ظېپ ظي. نيى ځويه ظاي ږَ تثثِيى ميى ېنيىم ۸وُؽوـ چې هىم  هؽپك واُـؽ 

 حنيس انتلبي نظؽ تلىُه هىَ.

KSHV-DNA رخيؽو ظ ملـىميب ظ  ېږَ چيې ظ تيېيهيې مىنيعي ه وپه صبًِګبو تعن  هٌه هٌه ظ

ظې وُؽوـ او نىمىړَ نِىپِفَؾ نږُىاىل ثبتى ميىي ظي. صيى  ؼاتګ تنقټ حىړوَ رسه ًه ظې ظ

حنىَ څيى وؼتيه انقيبين حنىنيه هيىَ چيې ظ  KSHO. ظ ـؿ ُې ُف تؽ اوفه ښه معٌىَ نه ظيپتىحنِ

 BCL2يب فيبُوٌٍن او َهىهٍن اصػ يب ظ۴ هىډ هىَ چې په ظې هې انرتًىهٍنوظه تنظِ ىَ  ېرخؽ 

پيه وافيطه هيىظ  HIVٍن چې ظ ټمتلبتٍ ؿعبي هىونَف پؽو  tatه عؼانګه ظا ښِّ چې ظ  َمبمٍ ظ

عو هې ؼوي ًؽَ. هه څه هم ظ هبپىيس هبؼهىميب پيه رخيؽو ېږَ چې ظ ظون ډوي رخؽو په ؾُبتېه

وَ چې هىُفي و ظ مزٌىي حىړ  tatظ  ېرخؽ  CD4هوړ تبنعې  HIVمتىن نه ًؽَ په  HIVهې 

Ks اًت ييب  مِييعُبتىؼونى او انخِىحنِييى  او هييىُفي و چييې ظ عو ُفمييٍ وډؽځييّېييرخييؽو ظ ؾُبت

 فِتىهِنىنه تىًِع هړَ.
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تيه ؼاځيّ چيې منځ م و  په هؼى هقيبنى هيې Clesپه ُبظ وًؽو چې هبپىيس فبؼهىمب )ظا تبُع  

HIV  منـّ وَ تنب پؽظېHIV عو ېه مب ظ ټىًى ډوًىنى ظ پِعاتىًِعات ظ هبپىيس فبؼهى  ېهؼ او ُب ظ

 ( ۹يب  ۱)ًپبؼه اړُ  نه ظَ. 
 

  (Non Hodgkin Lymphoma)نان هىجكن ملفىما 

معبؿِتّ فِقتم  ى او ظِؽ ُؽػٍ هىونېظا نِىپِفَؾ ډ يم مع ىي نِىپِفَؾ ظُنبؼوػبنى ظو اُ ؾ ظ ظ

م اصتيه هيىُفي ملـبوَ علعو څضه ت ؽ ځبُىنه ه ظ معُع انزطبط په ربًى هې ظ ًِعًى وړ ظي. ظ

هقتىًىژَ ًيه  و چې م م ځبي ُې ظمبغ ظي ظػه نِىپِفَؾ ُؽػٍ هىونٌف هٌِنَِف تڼه ًؽَ او ظ

نىؼو صپؽو ملـىمبډبنى رسه هىَ  ظوي ظ ًؽَ. اهًته ظ (Large Diffuse cell)نظؽه پؽاصه ػټه رخؽه 

ښيى هيې ېنى پږَ. په ځِېځبي ًِعي هاصًل او په اُ ؾ اصته هم وَ ُى  چې ظ   رخؽو څضه منيش

 ېځيبي وَ او ظ پيىيل هٌىنيٍ څضيه مىنيى هٌىنيٍ تيرسه ُى  EBVظ  ېؿِيعه ظا ملـىمبډيبن ۴۱-۳۱

و هيې و عونٌف ملـىمب چې ظ تيعن پيه صبًِګيبېښېتګ هىَ. ُىه تٌه ًږه پ ېرخؽوَ اؿبتى ته مضو

ن تىمىؼونه ظ تع انتبن رسه ُىځبي وَ ظا KSHVږَ ظ ېاُ ؾ په نبؼوػبنى هې ًِعي ه منځته ؼاځّ ظ

هم ځبُىنه ُې پٌىؼايب پؽپتىان او پؽُوبؼظ ظي چې پيه  هې په پؽاصه ډوي وظه هىَ چې وپه صبًِګبو 

 نىمىړو ميًل حىؿىنى هې ظ اُـِىژن ُفمٍ هم ډؽځّ.

اُ ؾ هؼه نبؼوػبن چې  ښې ًؽَ. ظېپ ېؽ ېاُ ؾ په نبؼوػبنى هې ډ هبؼفِنىمب هم ظ ېػبړ  ؼرم ظ ظ

ږَ. هيىم  ېؽ پِښيېيتم ؾُبن ًؽَ ظا ډوي تىمىؼونه په هې ډمعبؿِتّ فِق هىم  پبپٌِىمب وُؽوـ او ظ

څضه وؼوفته ظ هبؼفيِنىمب ُفميٍ ډؽځيّ.  ېهؼ ظ ظ ډُك پِفؾُب او ېػبړ  پبپٌِىمب وُؽوـ ظ ؼرم ظ

 ( ۵يب ۲يب ۱)
 

 دنهېمزکشي عصتٍ ضٌطتم اخته ک د

ن ظ % نبؼوػيب ۹۱اُي ؾ  عنيه ظه. ظېعيثّ فِقتم اصته ه م  ى هٌِنَِف تڼى څضه ظ اُ ؾ ُى ظ ظ

اُي ؾ  ؿِيعه ظ ۴۱-۶۱اوتىپيس معبُنبتى ښىظُفي ظي( او چې  هىَعنه ًؽَ)ېعيثّ فِقتم اصته ه

ًويه مِيبًىپتّيب ػيًن انتيبين مننخيبُتكيب مزِطيّ  .نبؼوػبن ظ عيثّ فِقتم هٌِنَِف ډ وډتِب ًيؽَ

 په هې منځته ؼاځّ. (dementia)نِىؼوپتّيب انقـبًىپتّ او هًنُعي 
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 مىرفىمىژي 

نبتىمِى تعًىنىنه په انقيبحى هيې نيه تنيضًِ او نيه اصتييبيص وَ پؽتيه ظ عيثّ فِقتم ا ظ

عنهيب هيبپىيس ېژنعونوى انتبنبتى اصته هېصىاو په پؽاصه ډوي ظ مىكع پ َاُ ؾ ځبنګړ  مبػؿو څضه. ظ

ؽې ظ ملـىئِع علعو څضيه پيه ًىمړُيى وصتيى هيې ېفبؼهىمبيب ملـىئِع تىمىؼونه ظَ هىَ چې هه چ

ؽ ېهؼىي په مِعوُف هې په پِفؾمبفٍِ ډ ظ ږَ اوېبُپؽپِفؾُب په هې ًِعي هتبُىپيس واصٌى نى ؿىًِوؽه

 ږَ چيې ظېحيىړ  ېرخؽ  ېؿمنه هىَ په هىَ هې چې تېاػ ېتعًىنىنه ًىمړي هؼه تؽص وَ ظا يمى 

 ېػًن نىؼمبي تي مضتګ وهړَ ظپؽ  ێنبؼوػچې  وَ. هٌه َؽ ؾُبت مى ېرخؽو م  ېظې رسه ته ظ ت

ؿىًِويىًؽ ډُنيعؼاتِى رخيؽو ميثوه ًيه  ه تګ ُفمٍ وډؽځّ. ظهؼىي ظ ًه منځ رخؽو اؼتنبذ ته ظ

اتؽوؿِيى  َظې رسه ته ظ ؿىًِوىًىنى مـبؿِى ًه منځه ُفړ و ملـبوَ علع منځه وُفړه و چې ظ

انتبنبتى په وړانعې ملبتٌه نيه و هيىُفي  ږَ چې ًه ظې امٌه ته معبؿِى ه ؿوؼي او ظېاو هىچنٍ ه

پيه وؼوفيتّ  ێنيبؼوػ ؽ ظي. ظېعو چبنك هم ډېه بنبتى ظ پِعامبُوىتورتُىَ انت په ظې هقبنى هې ظ

 عىل ښوبؼَ.ېپړاو هې تىؼي او تبٌنك ته هم ًه هبؼه ًى

هي وهى  ګؽيب هَ ّ فِقتم او ظِنبن هىحو  ملـىمب ملـبوَ ػىىت او ظملـبوُؼىټى ت ؽ ًوه ځ

 ( ۵)مؼؿ هم اصته هىُفي و.

ميبًِوٌىًؽ  ظ ىًىژَ يب اٌنىنىًيىژَ اواُعؾ ظ هنف څضه ؼاپه ظې صيىا ظ اپِيعٌن کبي ظ ١٩٨١ظ 

پيه تيبؼه هيې ظ  ێړنى او هٌى ځٌى په نتِخيه هيې ظ اُي ؾ ظ نيبؼوػېتِىًىژَ عٌٌلوو ظ منقخم هبؼيب څ

انيؿاؼ ظ  ێظې نيبؼوػ ته ؼاػيًل رسه ًيه ظې ظوميؽه پؽمضتګىنيه تِيب هيم ظمنځ مضتګىنهُبظوًى وړ پؽ 

ږَ صيى پيه ېيًيه امٌيه ميړه ه ێظې نبؼوػ ىنه صٌى ظِمٌِ ۲۲هې هؽ هبي  ۍوړ ظَ او په نړ  ېښنېانع

ًيه  ېاصِقيتن ېډټي منع هىونوى څضه ظ Proteaseؿمنى وُؽويس ٍع ظواډبنى ًوه ېاػ امؽُوب هې ظ

هؼىي ظ ًـيٌلوَ  ظ DNAمىو صٌوى هې وُؽويس  َصى په تعاتى  َمړُنه ؼاه ه هړ  ېامٌه نىمىړ 

په ربي تِىًىژَُف صيىاو  ؽو هىښښىنى رسه ظ وُؽوـ ظ تعًىنېږَ . ظ ډېانقبحى هې هم ًِعي ه

معيبؿِتّ فِقيتم  صىا ظ ېتٌ . ظَظې نبؼوػٍ په ملبتٍ هې نبم ونه هړ  عي ظېًه امٌه ظ واهقٍن حىړ 

نى ًه ظې امٌيه اوـ وكيبُىَ او  َعي مىَ نه ظېمِضبنِوِى تؽ اوفه پؽ مو ٍ ډوي پىه فبتىنَف

 َ.تنقټِؿ اىٍ حىړو  ېمثبؼؾ  په وړانعې ظ ّنبؼوػ ېتًنونه ظ نىمىړ  ىزّ ظ
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 (۹)ؼوي ښىظي مىې ظي. HIVپه مکٍ کې کبپىيس فبؼکى مب کې ظ  ۴-۸
 

 (Amyloidosis (Amyloid degeneration)اماًنىئٌدوسص 

مبظه ظ ػًن نىؼمبي پؽوتِنّ ډوًه مىاظو څضه عثبؼت ظي چې په مضتٌـيى کٌِنِکيّ  َامبٌُىئِعو 

مبوؿيه نبرِيه ميـبؿهيب متخبنقيه او ږَ چيې ېػړو او انقبحى کې ټيىً عَىُى په مضتٌـى ښى کې ظېپ

 افِعوؿٌِِک منظؽه ػىؼه کىَ.

ژنعي مىه څؽنګه چې ظ ًىډىي په وافطه په نيىاؼَ او ظ ېکٌه چې ظػه مبظه ظ اوي ځٍ ًپبؼه وپ

ډيٌلن  ّفٌـىؼُک افِع په وافطه ا  ؼنګ واصِقى نيى ځکيه پيه اوًيه کيې وؼتبنيعې ظ ننبُقيت

(Amyloid)  ومى او ظAmyloid ؽه تؽصيه ېډ ېهؼ عي مىي چې ظېظ مى. مګؽ اوـ پىهپه نبمه ُب

مىي ظي که څه هم ټىي امٌىئِع مىاظ ظ مىؼؿىًيىژَ ًيه نظيؽه ُيى ډوي  ظ پؽوتِنّ مىاظو څضه حىړ

ًه ظوو ػټىو او څى نىؼو  ؽ ًؽَ ًږ تؽ ًږهې ِبوَ حىړښى پؽ افبـ رسه تىپېمنظؽه وؼکىَ مګؽ ظ ک

عَىُى پيه  ى کې په حِف حِف مِکبنِؿمىنى رسه ظچې په مضتٌـى واكعبت ېوړو مبظو څضه حىړه مى 

ُى  نبؼوػِى ظ ظا ظ ېتٌک ؛ونه ډڼٍ و ّږَ تنب امبٌُىئِعوؾفك تبُع ُى وارع نبؼوػېانقبحى کې ټىً

ږَ ظ ؿؿُکّ مبهِى ًه ېکې ټىًمنځ  انقبحى په ډؽوپ څضه عثبؼت ظي چې پؽوتِنّ مىاظ ظ تعن ظ

ميبظه ظ اووظو ػيًن مننيعثى  َامبٌُىئِيعو  َښىظي مى معبُنبتى په وافطه  ظ E.Micنظؽه کىَ چې ظ 

ي تض ٍن مى پىؼې  ننى مرته ١٢ – ٥يب٧اًِبؿى په ډوي ښکبؼَ کىَ چې طىي ُې ػًن معٍن او كطؽ ُې 

 .ظي
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ظي چې  يژنعي مى ېظوه ع عه ًىي ډؽوپىنه پ ېمبظ َ ِبوَ حىړښى ًه نظؽه ظ امبٌُىئِعېک ظ 

او تييٍ ُييې ظ  Amyloid light chain (AL)ُييب  immunooglobulin light chainُييىه ُييې ظ 

Serum amyloid associated protein  ُبAmyloid Associate (AA)  ٍن څضيه عثيبؼت ټپؽو

ظواړه ډوًيه  َغکيؽ ميى  ٍَن څضيه مننيه اصيًل او اٌنىنىډٌىتيىًٍن نيه ظټظي چې ظ فًنوَ ظ پيؽو 

 ظ مضتٌـى کٌِنِکّ ربُفتى کيېپه  تٌه رسه تىپًن ًؽَ او ظ ًه نظؽه ُى Antigenicityِنّ مىاظ ظ ټپؽو 

عي ظ ېيّ تيبډَ حىړ ټيپه هؼى ربُفتى کيې چيې ظ ان ALمثبي په ډوي  ظ .ږَېتعن په انقبحى کې ټىً

په هؼيى ريبُفتى کيې  AAکې او  Plasma Cell dyscrasiaًکه  .مىظې ًپبؼه اظامه پِعاکړَ ېؾُبت

ىَ پيه ځِنيى کٌِنِکيّ چې ُى مؿم  اًت ب  ربًى واكع مىي وَ ظ تعن په انقبحى کيې تيؽاکم کي

 مثبي په ډوي: ؽ نىؼ پؽوتِنّ مىاظ هم په امٌىئِعَ کتِفتى کې تظبهؽ کىَ ظېم  ربُفتى کې ُى

فًنوَ ظ نىؼمبًى پؽوتِنىنى ظ ُى ډوي څضه عثبؼت ظي چې  وُنې ظ : ظا ظTransthyretinامف: 

وػّ کيې ًکيه ؽ اؼيث نيبؼ ېمي  انتلبي فثج ډؽځيّ. ظػيه ميىاظ پيه ُيى ظ Retinalاو  Thyroxinظ 

او ه عاؼنګه ظ ؾړښيى ًيه  Familial amyloid neuropathy, Familial meditranian feverظ

 (۹)کثٌه مضيىىبً په ؾړه کې تؽاکم کىَ.

ډؽوپ ظ مبًِکىًىنى  ١ظ کِفـ  MHCِنّ مىاظ ظ ټ: ظا پؽو 2-microglobulin (A2m)ة: 

بؼت ظي چې ظ پښتىؼډى ظ ععَ کـيبُې ِنىنى څضه عثټظ فًنوَ ظ نىؼمبًى پؽو  ح ٌې څضه ظي اوًه 

په تعلِج ظ عَىُى په انقبحى کې مضيىىبً مـبىيٌىيب  Hemodialysisپه مؿمنى نبؼوػبنى کې ظ 

Synovial او  ءػنبCorpal ligament ًږَ.ېکې ټى 
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 (۹)ظي.ي حىړښى ښىظي مى  َمبظ َمکٍ ظ امٌِىئِع ۴-۹
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څضه ؿؽق کىَ چې ظ اًػهبٌنؽ  2-Microglobulinظ  ظا : -amyloid protein (A)ج:  

 Transmembraneٍن ظ ټپؽو  Aږَ ظ ېپه مؽکؿَ هقته کې ټىً Plaqueظمبػّ  په نبؼوػێ کې ظ

پيه نبميه  (Amyloid precursor protein (APP)ِنيى څضيه مننيه اصيًل چيې ظ ټپؽو  ظ ډِفُکيى

 ږَ.ېُبظ

هيم غکيؽ ميىَ ظَ چيې ظ  ؽ هبؼمىنىنى پِنلعَ مىاظېم  ُى ِنى ډوًىنى څضه ظټظ: تؽفًنه ظ پؽو 

Procalcetonin  اوProinsulin  څضييه عثييبؼت ظَ چييې پييه ځِنييى رييبُفتى کييې ظ تبُؽاُييع پييه

Medullary carcinoma .َکې تؽاکم کى 
 

 (Classification of amyloidis)د اماًنىئٌدوسضظ طتقه ةندي 

کٌِنِکيّ امبٌُىئِعوـؾ په ظوو ع ىمّ او مىٍعّ امکبًى تبنعې وُنٍ مىَ چې په مضتٌـيى 

مضتٌف ډوًىنه ظ تعن په مضتٌـى انقبحى کې تيؽاکم کيىَ چيې پيه  َامبٌُىئِعَ مبظ ربُفتى کې ظ

 حعوي کې په مـيٍ ډوي تىٍِس مىَ ظَ.

 (۱۲)طثله تنعَ Amyloidosisحعوي ظ  ۴-۱

کٌِنِکّ پتبًىژُکّ 

 ډؽوپ

 Major اړونع نبؼوػێ

fibril protein 

ب ًه نؽه پِنلعمه ِ ېک ظ

 پؽوتِنّ مبظه

I-  فِقت ِک )ع ىمّ امٌىئِعوؾفك 

Immunocyte 

dyscrasia with 

amyloidosis 

(primary)  

Multiple myeloma او نيىؼ  

Monoclonal -cell 

proliferation 

AL Immunoglobulin 

light chains chiefly 

A type 

Reactive systemic 

amyloidosis 

(Secondary) 

Chronic inflammatory 

condations 

AA SAA 

Hemodialysis 

associated 

amyloidosis 

Chronic renal failure A2m 2 microglobulin 

Heeiditary 

amyloidiosis 

 AA SAA 
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 Familial 

mediteranian fever 

familial 

amyloidotic 

neuropathy 

 ATTR Transthyretin 

Systemic senile 

amyloidosis 

 ATTR Transthyretin 

II مىٍعّ امٌىئِعوؾفك -  

Senile cerebral AlZ heimer disease A APP 

Endocrine 

medullary 

carcinoma of 

thyroid 

Type II Diabets ALAPP Islet amyloid 

peptid 

Isolated atrial 

amyloidosis 

 ANF Atrial natriuretic 

factor 

 

 مىرفىمىژي

 ه ظؼحيه تبُؽاُيعيبٌنياو پښيتىؼډّ پيه ظو  تىؼېيب ځِکؽظؼحه  ۍډوي کې چې په ًىمړ  په ع ىمّ

 ِّ ه ظؼحه مبُىکيبؼظيب پيبنلؽاو او پيه نيبظؼ ډوي پىفيتکېؿىق اًکٌِه ػعهيب ملـبوَ انقبج او په ظؼ 

ُيب عَيىه ػټيه ميىې وَيب  Organomegalyږَ. ظ مىؼؿىًىژَ ًه نظؽه مبوؿه عَىه کيې ېاصته ک

ږَ او پيه ېىي ملطع ښىُهيب ميـبؿه معٌيىمپه ډوي كىاَ ًؽَ ػىڅه م (Wax)صبفف ؼنګ او ظ مىَ 

 ږَ.ېفرتډى په وافطه معٌىم واكعبتى کې امبٌُىئِعَ مبظه ظ ښِښه مبننعه کتِفتى په ډوي ظ پؽمضتًٌل

ظ  Congo redښه تنضًِ ًپيبؼه ظ  ظ مبُکؽوفکىپ معبُنې ًپبؼه ملطع تبُع تٌىُ  و چې ظ

ه ډيِف  ُيب فيىؼ او ظ اًکيرتان پيه وافيط ږَ چې ظ عيبظَ مبُکؽوفيکىپېتٌىُ  څضه افتـبظه ک

پيه  Amyloidosisږَ ظا عکك اًع ٍ ظ ېمبُکؽوفکىپ په وافطه په تِؿ مٍن ؼنګ رسه ښکبؼه ک

ظ  Congoredکړو ظ  يظ پىتبمِم پؽ منګنبت رسه ُىځب AAؽې ېچښى کې ُى ډوي وَ که )ېټىًى پ

 بيت(.ډوي او نىؼ ډوًىنه ظ نىمىړَ صبىِى ف ALتعبمٍ صبىِى ًه ُففه وؼکىَ صى 
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په مىٍعّ مکٍ کې ُىاؾې ُىه ػړي په اؿى تبنعې اصته وَ او اصته ميىې ػيړي کيې پيىتنّ  

 ټىي اوىبؾ مىحىظ وَ.

 رسه نيژظې ظ نيىء ػنيب َامبئٌِىَ ميبظه ظ رخؽاتيى ظ كبعيعو  ېمعبُنې ًه مض Microscopicظ 

 وًىنى په ډوي تؽاکم کړاي وَ. ډ

 ړو ًکه:ېپتبًىژُک منظؽه څ Amyloidosisعَىُى ظ مضتٌـى ػړو  په ُفنعې ډوي ظ

مبظې تؽاکم په ظوه ډوًه ىىؼت  َکې ظ امبٌُىئِعمنځ  : ظ تىؼې ظ نقد په (Spleen)تىؼي  .١

ظ ظانى  ّؽې امبٌُىئِعَ مبظې ُىاؾې ظ تىؼې په ؿىًِکىًىنى کې تؽاکم وکړَ ظ ننبُقتېنِيس که چ

ډؽاميى  ٨٢٢ – ٢٢٢)ؽ ؾُيبت ميىې وَ ېيږَ او پيه ظې ربًيى کيې ظ تيىؼَ وؾن ډېپه ډوي معٌىم

 Sinusoidsمبظه ظ تيىؼَ پيه  َؽې امبٌُىئِعېږَ او که چېپه نبمه ُبظ Sago Spleenپىؼې( چې ظ 

ُيب طزيبي ظ ُيى پيىښ  يوَ نيى تيىؼ  يعو کيړ ېيپيه ډوي ټىً ېکيې ظ ُيىې ىيـز Pulpاو تِفصؽه 

(Sheeth)  په ډوي ښکبؼَ چې ظLardaceous spleen (۱)ږَ.ېنبمه ُبظه )طزبي چؽة( پ 

ږَ كىاَ ېډؽامى پىؼې ؼفِعُفي و ظبهؽاً صړ معٌىم ٩٢٢٢ځِګؽ وؾن تؽ  : ظ(Liver)ِګؽ ځ. ٢

کې او وؼوفته تِيب  Disse spaceهقتبًىژَ ًه نظؽه په اوًه کې په  په ډوي وَ. ظ (Wax)مىَ  ُې ظ

ُيې  يډوي مؽَ او ځيب ېظ ځِګؽ ټىي پؽاننٌِل او حِىة هم اصته کىَ کثعَ رخؽات په پًؽه پق

  ي مبظه نِيس.امبٌُىئِع

ډؽاـ ًه نظؽه کىَ ع عه تعًىن پيه کيې مىحيىظ نيه وَ. كيىاَ ُيې  : ظ (Kindey)پښتىؼډٍ . ٣

 َمبظه په ډٌىمًنوًى کې تيؽاکم کيى  َمعبُنه کې امبٌُىئِع Microscopicکٌک او صبفف وَ په 

تىًىنيه ظ پښيتىؼډى تِى تيه ؼاوړَ اومنځ وُنې حؽُبن كطيع او ظ تِىتىًىنيى افيکِ ِب او ظ پښتىؼډى ظ

 ږَ.ېپه نبمه ُبظ Amyloid nephrosisاتؽويف کىَ چې ظ 

ب ظ فِقيت ِک امبٌُىئِيعوـؾ رسه و په مىٍعّ ډوي اصته و ُ يعاې: ؾړه ک(heart)ؾړه . ٤

ظ ؾړښيى  کې او مع يىُفً Immunocyte dyscrasiaتظبهؽ وکړَ ظ ؾړه امبٌُىئِعوـؾ په  يځبُى 

(Senility) نظؽه ؾړه نقثتب ًىي مىي وَ ښيه وىيـّ عِفميه ُيې ظ  ًه کثٌه تظبهؽ کىَ. ظډؽاـ ًه

انعوکبؼظُىَ ُفنعې فطس کې ظ مثنم مبننعه صبوؼُ  ډِف  ؼنګه څيبڅکى ظ تيؽاکم څضيه عثيبؼت 

 Refractory heart failureتؽاکم په ؾړه کيې ظ ؾړه ظ  ېکٌِنِک ًه نظؽه ظ امبٌُىئِعَ مبظ ظ ظې.

 فثج ډؽځّ.

پؽاٌنؽَ او فِونعؼ ډوًىنيى تبنيعې وُنيٍ ميىي ظي چيې  په Amyloidosisافثبتى ًه نظؽه  ظ

يب اعييبةيب ۍميؽ  معٌيىَ او پيه ظې ميوٍ هيې ؾُيبتؽه ؾړهيب ژتيهيب يپؽاٌنؽَ موٍ اىًل فثج نه ظ
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مبظه ظ ُيى تىميىؼ پيه ډوي  ظ  َږَ. په ځِنى نبظؼو واكعبتى هې امبٌُىئِعېاصته ه ېاو پىفتو ېهىمل 

چې  يبږَېپه ًىړ اواؾ رسه صطبته وؼکىَ ًِعي ک نىؼو هؼى امضبىى کې چې فنعؼػبړويب معٌٌلنى او

 ږَ.ېتؽاکم ظې ظ نىظوي په ډوي او رلِلّ تىمىؼنه ډڼٍ ک َظا اىِفً ظ امبئٌِىَ مبظ

 

 

 

 

 

 

 

 (۵) ظي.ي ښىظي مى  (Macroglossia)اًف: ظ امٌِىئِعوـؾ ًه کثٌه ظ ژىب ػټىاىل  –مکٍ ۴-۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۵) ظي.ي کِڼ ظُىاي پن واىل ښىظي مى  ړه ظکې ظ ؾ ێ: ظ امٌِىئِعوـؾ په نبؼوػة مکٍ
 

ًکه ظ فږو  .ُې ع ىمبً ظ مؿمنى تلِزّ اًت بتبتى په تعلِج منځته ؼاځّ (Secondry)ثبنىَ ډوي 

مؿم  تلِزّ اًت بة ه عاؼنګه ظ فږو ظ تىتؽکٌىؾ په تعلِج ثيبنىَ امبٌُىئِيعوـؾ منځتيه ؼاتيِفي 

 و.
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 (Pathogenesis)پتىجنٌشص 

 نيشيژنعي ميىَ مګيؽ ظ ظوي ظ ميېظوه ًىي پؽوتِنّ ډؽوپىنه پ ېمبظ ٌَىئِعامبُ که څه هم ظ 

 ښه واٍس مىي نه ظي:پىؼې  ٌه تؽ اوفهئاىًل مق

انقيبحى ظ ميؿم  اًت يبة او تضؽُيج ًيه کثٌيه ظ  کې ظ Systemic reactive amyloidosisپه 

SAA  ږَ او ېيږَ. پيه مؿمنيى اًت يب  واكعيبتى کيې مکؽوؿبژونيه تنثيه کېفىُه ًيىړ(IL1 and IL6) 

 عي ښيه کيىَ کيىَ چيې ظېيحىړ  SAAحىړوَ. فِتىکِنىنه ظ ځِګؽ په وافيطه ظ  ٦او  ١انرتًىکٍن 

ظ تيعن پيه ػيړو  SAAږَ او ېمنزٌ SAA ېانؿاُم په وافطه حىړه مى  َمنتم مى  منىفِى څضه ظ

تبفيك کيىَ  Amyloidosisږَ ظ مؿمنى اًت بتبتى په تعلِج په هؼى کقبنى کيې ېانقبحى کې نه ټىً

انؿاٌنىنيه ونيه  ّتضؽُج کىونک SAAمنىفِتىنه ظ  هؼىي ظ ېُعن کىَ چې انؿاٌنبتِک نلً وًؽَ

 ًؽَ.

 ېظ فىُ ALکې ظ  ێپه نبؼوػ Multiple myelomaکې ًکه ظ  Immunocyte dyscrasiaپه 

تبفك کىَ ځکه چې په ظې نبؼوػّ کې ظ ه وکى په مؼؿ کيې  Amyloidosisًه کثٌه  ًىړوايل ظ

پيؽوتٍن ظ حىړوًيى فيثج  Bence johnږَ او په ؾُبته انيعاؾه ظ ېؽه ًىړ ېؿِيعَ ډ Plasma cellظ 

 Lightه يعې پيؽوتٍن  تعن پيه انقيبحى کيې تيؽاکم کيىَ او ظ کىَ چې په ؾُبته پٌِلنه ظ ډؽځّ.

chain  ظProteolysis ظ مزعوظوايل ًه کثٌه ظ امبٌُىئِعَ کتىل ظ حىړوًى فيثج ډؽځيّ مګيؽ ظا 

نىؼ ُې نه  ېږَ او ځِنېاصته ک Amyloidosisنبؼوػبن په  ېځِن Multiple myelomaچې وًې ظ 

م ک   ّربظثې ن  ظ Proteolysisنه ظي صى ظ  يږَ ظًٍِ ُې تؽ اوفه پىؼه ښه واٍس مى ېاصته ک

 عو کې مقىي وډڼٍ و.ېک په پِعا ێنبؼوػ ېظ ظ

MDE = Monocyte derivetes enzyme 

SAA= Serum amyloid associated 

AA = Amyloid light chain 
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 (۹)مکٍ: پىؼتنّ مکٍ کې ظ امٌِىئِعوـؾ پتىحنِـؿ ښىظي مىي ظي. ۴-۱۱
 

 تشخٌص

يس يپه وافطه ىىؼت نِي Congo red testتٌىُ  او ظ  Congo redتنضًِ ظ  ێظې نبؼوػ ظ

 .تبُىپيس مثثى وَ gingival% واكعبتى کې ظ ؼکتىَ او ٧٢او په ع ىمّ مکٍ کې ُې په 
 

 Tumor Immunology يینىمىژ تىمىر ام

ظ نیىپِفَؾ ظ فیقتم ؼوي  ّظ معبؿیتچې  څبنګه ظه کىَ ېیىه ځبنګړ  َژیع پتبًىژ  تىمىؼ امینىًى 

ژنعي مىٍىع ظ ېتؽ ټىًى م م او پکې  تؽصه ېپه ظچې  َپؽمضتګ په اړه تزث کى  ته ؼاتګ اومنځ

رسونى يیک په افبـ ظ کبنيفیقتم ظ تزؽ ّظ معبؿیتچې  څضه عثبؼت ظی کىَ ّکبنرسونى امینىتؽاپ

 . َږېوؼڅضه افتـبظه ککې  په ظؼمٌنه
 

 tumor antigen جن ٍټتىمىر ان

حنىنيى څضيه تيىپیؽ  ټيّظ تعن نىؼميبي انچې  کىَ َحنىنه حىړو  ټّانظافې  ېرخؽ  َتىمىؼ  

 . ّػربډىن ښی ېهؼه په وړانع او ظ َږېٍ کڼډ يفیقتم ًه صىا پؽظ ّاو ظ معبؿیت ًَؽ 

 : َډوي ظ ېه ُفنعحنىنه پ ټّتىمىؼ ان

۱ . tumor specific antigen – Ag او  َږېًیعي ککې  رخؽو َحنىنه په تىمىؼ  ټّ: ظا ډوي ان

 melanoma associated Ag ًکه َ.ږېًیعي ک هم په نىؼمبي رخؽات که نه

۲ . tumor associated – Ag او هم پيه  َږېًیعي ککې  رخؽو َحنىنه ته تىمىؼ  ټّظا ډوي ان

 prostatic specific Ag ًکه َ.ږېهم ًیعي ککې  نىؼمبي رخؽو
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 ۳ . : onco – feta- Ag  چيې  عای وېيک َږېژونع ًیعي ک ّپه حنین ېیىاؾ  حنىنه ټّوي انډظا

 : يډوي ظ ېپه ُفنعچې  هم تىًیع وکې  رخؽو َتىمىؼ  ېنِپه ځ کبهِفنى
 

 (Carcino embrpyonic Antigen)جن  ټٍامف: کارضینىامربیىنیک ان

مګؽ ظا ظ صیثثيه  تىًیعیږی ه وافطه ظ انعوظؼمٍ انقبحى پ ظ ؼمیم او حنی کې  مبي ربًىپه نىؼ  

ًکه ظ  َ.اصیقتی و  ءطثلبتى څضه مننب ّظ ؼمی چې  کىَ عای وېوافطه هم حىړ ه نیىپِفؾمىنى پ

 او نىؼ  کىًىن کبؼفینىمب

 ځګؽ ّاو حنین yalk sac ظکې  په نىؼمبي ربًى ینىنهټظا پؽو  : Alpha feto protein (AFP) ب:

وافيطه هيم ه ګيؽ ظ کبؼفينىمب او ډىنيبظونى ظ کبؼفيینىمب پيِمګؽ ظ کيبهِفنى ظ ځ َږېوافطه اؿؽاؾ ه پ

  .عای وېحىړ 
 

 حجزو تىمید  يد تىمىر 

 نى صبىى تىمىؼونىِظ ځچې  کىَ ّمىاظو ظ تىًیع او اؿؽاؾ ُفمٍ ډؽځ ظ مضتٌـى ېرخؽ  َتىمىؼ 

  َ.ژنعنه ظُفًى کى ېاو پ په مىحىظیى
 

 رنیىپالضتیک ضندرووپا

په مقيتل یه تىډيه ظ چې  کىَ َتظبهؽ کى کې  نبؼوػبنى په رسطبينچې  ظ هؼه عِفی ى مخ ىعه

مؽتيىط نقيد ظ چيې  کيىَ ېؾاظیيى پيىؼ آ میتبفتبـؾ یب ظ هؼى هىؼمىنى ظ  ؽېیب ً ّتىمىؼ په مىٍع

په  ېعِفم ېړ نىمى َږېظ پبؼنیىپِففتیک فنعؼوَ په نىَ یبظ َاړه ونه ًؽ  َؾاظ مىی و آ تىمىؼ څضه 

ؿکتىؼونيى پيه  ېهؼيه تنيضیً ظ ُفنيع او ظ َتظيبهؽ کيى کې  نبؼوػبنى ؿیيعه رسطبين ۱۵ ېاً ۱۱

 :يافبـ ظ اه یى وړ ظ

  .تظبهؽ واويس نیىپِفَؾ ًىمړنی ّظػه فنعؼوَ م کنع یى پى یب مضـ .۱

م کي  ظ نبؼوػيبنى چيې  کيىَ َپیيعا کيړ  ېفتىنؿ  ّم ک  معیع کٌینیککې  په اصته کقبنى. ۲

 .ّوډؽځ نی ُفمٍمړی

 کيىَ ًَىره حيىړه کيړ  ّرسه وؼته کٌینیک ّوژونکی نبؼوػظافې  م ک  ظػه فنعؼوَ ظ یى .۳

 (۱۳يب ۹يب ۱). َكؽاؼ وؼکړ  ېؿ ُفنعېتؽ اػ َتعاو  ظ ېنبؼوػبن ظ رسطبين کىُفی وچې 
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 Limitation of the effective شمنتهههىب محهههدودیتېغربګهههىن د اغ ٍد معهههافیت 

immunological response  

 َږېيتزيث ک ېػربډىنىنيى تبنيع ّظ معيبؿیت َظه ني ًىمړی ظ تىمىؼونى پيه وړکې  مثزث ؤپه ظ

  َ.ږېؼ ب اچىي ک ېتبنع په مزعوظیى ؿمنتىةېػربډىنى اػ ېظ وؼوفته ظ

 َږېحنىنيه تىًیيع ټيّؽ انېوافطه یى م ه رخؽو پ َوویٍ مى ظ تىمىؼ  ېمضکچې  ًکه څؽنګه

ډوي  ېپيه ُفنيعچيې  ػربډيىن ىيىؼت نیيسي ېوړانع ؽپ ېفیقتم ًه صىا ظ هؼ ّظ معبؿیتچې  کىَ

  َ.ږېوؼڅضه یبظونه ک

۱. natural killer cells هؼه : په مقتلیم ډوي او یب ظ cytotoxicity ډَتيب ټّانچې  وافطهه پ 

  َ.ه کى رخؽو په ٍع ع ٍ تؽرس  َظ تىمىؼ  َږېته کوافطه ؼامنځه پ

۲. Cytotoxic T – Lymphocytes تتب رخؽو  ؼوي ظ تىمىؼ ظ ـىفبیتىنى: ظ فبیتىتىکقیک ملل

 کيىَ ېه وړانيعپيوي ظ هؼيى تىمىؼونيى ډ َعًی ظه په ځبنګړ ېپه اثثبت ؼف په تنپړه تىډه ېپه وړانع

  َ.ږېته کًه امٌه ؼامنځ ویؽوفىنىچې 

وو  َوافطه ؿعبًه مى ه ډبمب انرتؿؽان پ َڅضه اؿؿاؾ مى  ملـىفبیتىنى Tړ چې هؼه مکؽوؿبژونه. ۳

 – TNFؾاظو ؼاظیکٌىنى او یيب ظ آ ظ  په تىډه ېٌګېظ ت ّظ ځبنه عکك اًع ٍ وښیم ک  ظ تىمىؼونى 

α  عای وېرخؽو ړ تضؽیج ُفمٍ ډؽځ َظ اؿؽاؾوًى په افبـ ظ تىمىؼ. 

 antibody عو او هيم ظېهم ک پٌ نى فیقتم ظ ؿعبً ېظ ظوو ُفؼو یعن هىمىؼاي میکبنیَؿ هم. ۴

dependent – cytotoxicity (ADCC)  او  عای وېُفمٍ ډؽځ رخؽو تضؽیج طبينظ رس  ېظ ُفؼ

 . َظ تىمىؼونى په ٍع ؿعبي ؼوي ًىتى 

او پيه مضتٌـيى ُفؼو ظ  َظنعه رسته ؼفيى  ّفیقتم تىمىؼونى په ٍع ظؿبع ّمعبؿیتچې  ېه عاف

ؿمنتيىة ېاػ فیقيتم ېظ ډوي ظ ېپيه ه يع ّعو او تضؽیيج ُفميٍ ډؽځيېيخبړ ېو  رخؽو ظ َتىمىؼ 

 نظبؼت ّمعبؿیتکې چې  هؼى صٌکى ېیعن ًَپبؼه ؾمینه تؽاتؽو  ېمزعوظیى ظ تىمىؼونى ظ ؼمع او وظ

immune surveilanc نقثى نىؼو صٌکى ته ؾیيبتؽه ظ  َاصته مىی و  ېپه انضطبط تبنع ېیب څبؼ ی

  َ.ږېؾیبت ېکه عو چبنك پېنیىپِفؾمىنى پیعا ک

 ېاو ظ ُفنييع َښييته وکييړ ېڅضييه ت ێڅييبؼن ّظ معييبؿیتچييې  َيبکىښييښ کييى  ېرخييؽ  َتىمييىؼ 

 . َؿمنتىة ته ؾیبن وؼفى ېػفیقتم ا ّظ معبؿیتچې  وافطه کىُفی وه نى پمیکبنیؿمى 

 ّم ک  ظ ای ىنخ  ؿؽعکې  ع ٌیه ظ تىمىؼنى ظ پؽمضتګ په ت یؽ ېحنىنى ظ وظ ټّظ ځینى ان. ۱

 . رعؾ و clones کٌىونه
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 ونيه و َرخيؽو  َتىميىؼ چيې  َحنىنى ک ىاًی یب ًه منځه تګ امکبن ًيؽ  ټّان MHCظ . ۲ 

 فبیتىتىکقيیکTپيه ډوي ظ  َحنىنه په صپٌه فطزه ښيکبؼه کيړ  ټًّىمړی کِفـ ان HLAکړای ظ 

 (۵.)َتزؽیک کړ  ېرخؽ  NK ېظػه رخؽ چې  ظه ېمګؽ مىن َږېک ېرخؽو څضه په امبن پبت

ظ چيې  وافيطهه ظوه فګنبًىنه ته اړتیب ميته یيى ظ ت ؽنيی پیپتبیيع پي ًپبؼه عوېرخؽو ظ ؿعبً Tظ  .۳

MHC َتىميىؼ  وافطه کيه څيه هيمه تٍ ه ؿمبن مزؽکى مبًیکىًىنى پ َږېک رسه معؽيف ېپه مؽفت 

 مګيؽ اکيًته َکِفـ ظ مبًیکىًىنى رسه ښيکبؼه کيړ  َظ ًىمړ  MHCحنىنه ظ  ټّان َپیپتبیع ېرخؽ 

 Tظ  ېٌه یيىاؾ ئظػيه مقيچيې  َنيه ښيکبؼه کيى  B7 – I مبًیکىًىنه ًکه ّتزؽیک کىونک بًه م هم

 ُّفمٍ ډؽځ ېظ او ظ َکړ  Anergic ېرخؽ Tچې  َامکبن ًؽ  ېتٌک ؛رخؽو ظ ؿعبًیعو مضه نیيس

 . اپىتىـؾ اصته و ېرخؽ  Tچې 

( ظ او نيىؼ ېوړانګي ېيب ایىنبیؿ ميى مىاظ َکبؼفینىح  مىاظ )ًکه کی یبو  ډېؽانضطبط  ّمعبؿیت .۴

ظ  رخيؽو مزييىُفت َه عاؼنګيه ظ تىميىؼ  ّطبط ُفمٍ ډؽځيضعکك اًع ٍ ظ ان ّکىؼته معبؿیت

 Transforming Growth factor factor ظ مثبي په ډوي َطبط کىونکی و ضفیقتم ظ ان ّمعبؿیت

Beta  همبظه ظ ېنکو انضطبط وؼکى  َفیقتم كى  ّظ معبؿیت َږېؾاظآ رخؽو څضه  َتىمىؼ . 

نيه منؿمنتيىة ؾیبېفیقيتم اػ ّوافيطه ظ معيبؿیته پ ېتىمىؼونه ظ هؼچې  هىښیبؼانه میکبنیَؿ ېتٌ

پيه ظاَ کې  رخؽو په فطزه Tظ چې  ب اصػهح  ی ټّان fasظ  ًَیګبنع ؼاښکبؼه کىي ظ fasظ  َکى 

 . َږظو ېؼبَ یب فیګنبي ًېپ ېاو ظػه رخؽو ته ظ مړین َاچى 

 ّؾميب ع يىمه وافيطه پي ېرخيؽ  َؿمنتىة مزعوظیعي ظ تىميىؼ ېفیقتم ظ اػ ّانځىؼ ظ معبؿیت

 څضه اریقتٍ مىی انځىؼ  َپتبًىژ 
 

  Immune diagnosisامیىن ډیاګنىسص 

ډوي  ېپه ظ يّىىؼت نیق تنضیً ّظ تىمىؼونى معبؿیت وافطهه پ ېظ امینى هقتىک یکٍ معبین 

 ډَتيب ټيّمىنىکٌىنىي ان ېنښت ېظ فطز يیب ظ هؼى  مزيىُفت َظ تىمىؼ رخؽو کې چې  معبینبتى

  .تنضیً ىىؼت نیيس ّمعبؿیت َږېرسه کنف ک ېډبنى په مؽفت

عو ېيکج ظ پیعا کظ یى ډوي ؼنګه مؽ  ېډبن ډَتب ټّان ېوافطه نښته عکك اًع ٌىنى پ َ یبو ېظ ک

 :َپه مؽفته کى  ډوي هؼه تىمىؼونى َپه ځبنګړ  َږېک ژنعيېپ ېظ ُفؼ 

۱. DNA – prope – analysis پيه  ظ ملـىییيع نیىپِفؾمىنيىکيې  فيتیىو وؼ  ې: ظا معبینيه پيه ظ

ملـىفيبیتىنى ظ  Bاو  T ظا ډوي تىمىؼونيه ظچيې  ځکيه َ؛ږېپه پؽاصه پیٌلنه کبؼوي ککې  تنضیً
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کنف هم  N – mylحنىنى ًکه  ټّظ ځینى ان َځبی و ظ حنىنى ظ اصػو رسه یى  ى )اصػو (حنىن ټّان 

 . ًَپبؼه ؾیبت اه یى ًؽ  ژنعًىېپ ّظ ځینى تىمىؼنى اتتعای

۲. DNA – flow cytometry رخؽو  َظ تىمىؼ کې  معبینه ېپه ظDNA  َمزتىا انيعاؾه ډیيؽ 

 ېمنظيؽ  ;pre clinicaىؼونى ظ مزتىیبتى او ظ تىم ّظ ػیؽ طثیع DNAکې  په ؾیبتؽه تىمىؼونى َږېک

  َ.متىن ًؽ  ېاړیک تؽمنځ

 ميبًیکىًىنى کيىُفی ميى َڅضه منتم ميى  : ظ تىمىؼونى seralogic testرساًىژیک معبینه  .۳

تنيضیً نيه  ّپیعا کړو اًثتيه ظا ظ تىمىؼنيى كطعيکې  ظ نبؼوغ په وینه یب ظ تعن په نىؼو معبینبتىچې 

عو ًپيبؼه ېيظ پىه ېاؼؾون َظ تعاو  او ه عاؼنګه و رسه مؽفته کىُفی ظ تنضیً مګؽ کىُفی و

 : په تىډه ېٌګېظ ت َهم اه یى ًؽ 

حي  ظ  ټيّظػيه ان:  (Carcino embryonic antigen)جهن  ټهٍامف: کارضینى امربینىیهک ان

څضيه وؼوفيته ظ تىمىؼونيى ظ  ېع ٌیي ّاو ظ حؽاري ېظ رخم ظ اؼؾوني کىًىن او ؼکتىَ ظ تىمىؼونى

relaps اؼؾښى ًؽ عو ًپبؼه ېظ پىه.َ  

ظ ځګؽ ظ رسطبنى او ظ  َپؽوتی  انعاؾه ډیؽ  ېظ : ظ ( Alpha feto protein): امفا فیتى پزوتین ب

  .ًپبؼه ډټىؼ ظی ېظ ځىاة ظ اؼؾون ېپه وړانع َژنعًى او ظ تعاو ېصيیى ظ کبنرسونى ظ پ

نيؿایم ا ېظ ظکيې  وًىنىډ ېرس پؽمضتٌٌيظ پؽوفتبت ظ کبن : prostatic Acid phaospahtase: ج

  َږېملعاؼ ًىړ 

او مىنيى کٌىنيٍ امینيى ډٌيىتی  ظ صييیى او  : human chorionic gonadotropin (HCG) :د

 (۱۴يب ۵يب ۲يب ۱). َږېملعاؼ ًىړ کې  ښىېپه پ multiple myelomaتض عانى او ظ مٌتیپٍ میبًىمب 
 

  Immuno therapy ٍامینى تزاپ

فیقتم انضطبط وؼکىونکيى  ّظ معبؿیت یى نیيس ېظوه میکبنیؿمىنه په تؽک ّتؽاپظ تىمىؼونى امینى  

 . َعکك اًع ٌىنى تزؽیک او تنثه کىي ظ ّمعبؿیت ځبی کىي تٍ ظ ظاصًلؽ ظ احؿاوو ځبی پ

ظ انضطيبط ًپيبؼه ظ ای ىنىًىژیيک طؽیليى څضيه تيؽ امتضيبن  مىاظ ظ تىمىؼونى ظ ؿعبًیى ېُفنع

  َ.كؽاؼ ًؽ  ېُفنع

 NKاو ظ  mitogen َیيى كيى چيې  خىیؿ ؼويفیتىتىکقیک رخؽو ت َظ ؿعبي مى  IL – 2ظ . ۱

تيه ډوي ؼامنځ ّتنـقي چيې  هؼيه تىمىؼونيه مع ىُفً ېرخؽ  NKرخؽو ؿعبًىونکی ظی ؿعبي مىی 

 . ًه منځه یىيس کىُفی و َږېک
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پيه چيې  ځيبی کيىَظ ملـىفيبیتىنى رسه یى  ېویني ّمزیطي تىډيه یيب ظ ېتبیع یىاؾ  انرتًیىکی . ۲ 

  .ًه منځه یىيس کىُفی و َږېته کنځؼام ېؿ ېتؽ اػ IL – 2ظ کې  ُفتؽاتىاؼ

ظ ملـىییيع چيې  ظ مؽکثيبتى تخيىیؿوي کيىَ او تىکقی  ډَتب ټّپه ٍع ان aniti Idiotypeظ  .۳

 (۱۴) َ.ږېډوي وؼکىي ک په اصتيبيص تىمىؼونى ظ ایعوتیپ

۴ .Adaptive celluler therapy یييب  ېرخييؽ  ېوژونکيي َوافييطه ؿعبًييه مييى ه ظ ملـييىکی  پيي

lymphokine activated killer cells (LAK) ى ًپبؼه ډټه ا   َ.ږېیقتٍ کصظ منځه وًړ

ه عاؼنګه هؼه  تىمىؼ ووژين کىُفی و َږېًپبؼه اؿؽاؾ  NK – cellsظ چې  ۲ هعه انرتًیىکی  .۵

 ېرخيؽ  َتىمىؼ چې  کىُفی و َږېوافطه تىًیعه پ ظ مکؽوؿبژونىچې  TNF αفبیتىکینىنه ًکه 

 . نىؼظافې  او ًه منځه یىيس
 

  د تىمىرونى درمننهواضطه ه پ ډۍةا ټٍد ان

په  تىمىؼونى ظ انقبينکې  ښىېؽو پېپه ډ :ېځبنګړتیبو  ېډبن ډېتب ټّظ ان ېظ تىمىؼونى په وړانع 

  َ.نه و  specificؽ ډېوي ډ ّلیلرپه  ېډبن ډَتب ټّان (mAbs) يوړانع

 Tumor specific Antibodies َژنعي مىی عثبؼت ظی ًهېپ ېتؽ اوفه پىؼ چې  کى : 

۱. B cell tumors  ظ پبفه ظIdiotype ظ  ېډيبن ډَتيب ټّپه ٍع انB cell  ظ تىمىؼونيى(CLL) 

ظ تىمىؼونى په ٍع چې  مىؿلبنه ظؼمٌنه ظه ًىمړىنتؽ تىًى  ډَتب ټّان anti idiotypeظ  ًپبؼه ېظؼمٌن

 کبؼوي مىی ظی.  ډَتب ټّان

۲. Epidermal growth factor receptor (EGF – R)  ډَتب ټّډوي په ٍع انمیىټبنټ : 

او  َحنتیيک و  ټّان َډوي تظبهؽ کى  َرخؽو په فطزه په ځبنګړ  َظ تىمىؼ چې  َظػه اصػ

 يب یيب ظَتنقيټ حيىړو  ېکبؼوي ظ ظؼمٌني ډَتب ټّډوي ان ېظ عي او ظېحىړ  ډَتب ټّپه ٍع ان ېظ ظ

ػ مبصي). َتيه کيى ؼامنځ ػربډىن تىًیيعوي C2Lظ چې  کىَ َافبـ حىړو  ېهؼى واکقینى ظ کبؼون

 َ(امینىًىژ 
 

 مقاومت او معافیت  ېناروغیى په وړاند د انتاين

 ځکيه انتيبين َ؛ږېيؽي کېعىامٌى څضه مي  یى ًه صطؽنبکى مؽفکې  په انقبنبنى ێنبؼوػ انتبين 

ؿم  کړی ېاػکې  ؽ ًږ وصىېؽ نىؼمبًه صٌکى ژونع په ډېظ یى ؾیبت م چې  َوړتیب ًؽ  ېظ عىامٍ ظ

مزکيىَ  ېپه مؽګ تبنيع َظ ًنعن ًك ؿیيعه وډړ  ێطبعىن نبؼوػَ کبي ظ ١٤٤٥ظ مثبي په ډوي په 

او  ّاحتٌلعي ۍظ نيړ  ېیي ّپبنيعمچيې  ېښيېپ covid – 19ظ کيې  کيبي ۲۱۱۹کيړی و او اوـ پيه 
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او ظ  ېظ ژونيع ظ فيطزکيې  ىاظونيىېه ميط کيړی ظی پيه پيؽمضتًٌل فیکٍ ظ ډىاښ رسه َاكتيبظ 

 َتیىتیکيى افيتعٌلي او ظ وكيبیى  ټيّى اناوتى افتعٌلي منبفث ّرشایط ښه واًی منظم واکقی  ظ ىز

 انقيبين ّنبؼوػ تىډه انتبين ّپه ع ىم َظ ېؽی ًږېډ ېښېنبؼوػیى پ تعاتیؽو منظم مؽاعتىي ظ انتبين

  .َږېٍ کڼاو معیىتیتىنى ًىی ُفمٍ ډ ېظ مړینکې  ټىًنه
 

 د کىرةه دفاع  ېعىامنى په وړاند د مختنفى مکزويب

هؼيىی ظ انتنيبؼ څضيه  عوًى او انقيبحى تيه ظېتىنى ظ ظاصٌكىت تعن ته ظ مکؽو  ّظ کىؼته ظؿبع 

او ظ هؼيىی  ّػنيبډبنى فيطز ّاو نىؼميبي مضيبط ّمىانيع ظ پىفيتک ًّىمړنی ظؿبع َمضنیىی کى 

عو ُفميٍ ېيظیيىاي ظ ویخبړ  َظ تکرتیبډيبن رخيؽو  lysoszymeظ اوښيکى مىحيىظه اؿؽاؾات ًکيه )

پيه  ېٌګيېظ ت َيبږېيؽي کېى فنګؽونى څضه مي یى ًه م  ى او کٌک ې( ظ اکًته انتبنبتى په وړانعّډؽځ

م ک  کې  ښىېپه څٌىؼو پ ېعو رسه یىاؾ ېتىډه ظ ډىنىکىک مکؽوتىنى رسه ظ هؽ ًقى ځٌى مىاحه ک

چيې  کيىُفی و ډوي ظ مکؽوتىنيى هؼيه وصيى ېپيه ظ ته وؼامنځ ێډىنىؼیب نبؼوػکې  مضً

  .ؽ وېى ته تفنګؽونه مبت او ظ تعن ژوؼو تؽص ّنىمىړی ظؿبعچې  َیعا کړ پ ێنبؼوػ

 : َږېُفؼو څضه یبظونه ک ّؽ ظؿبیېوي ظ یى م ډپه ًن   ظًته
 

 پىضتکی

ډوي ډيؽاَ مثثيى کبکقيىنه  َپيه ځيبنګړ  ېؽ تکرتیبډيبنېظ پبفه یى ؾیبت م  ّنىؼمبي پىفتک ظ

وافيطه پىښيٍ ه پي ّطثلي ېفطزه وچه او ظ کؽاتی  ظ یى  ّپىفتک ّمګؽ ظ انقبن طثیع َ؛متىن ًؽ 

 .َوتىنى ظ نـىغ څضه مضنیىی کى ظ نىمىړو مکؽ چې  مىی

ظ چيې  َږظېيافيیعونه نيه پؽ  ّميز  ّ( او ظ پىفيتکېپه ريعوظ کي 5.5) PHټیټ  ّظ پىفتک

)تؽعکك ًىنع او ډَؽ پىفتکی ظ مکؽوتىنى ظ نـيىغ ًپيبؼه  َظ پبفه تکًت وکړ  ّمکؽوتىنى ظ پىفتک

 َظ صبؼج اًزخؽو  َانؿای ىنه اؿؽاؾو  ظ Elastaseاو  collagenaseچې  ( هؼه مکؽوتىنهَمقبععو 

ؽ نيىؼ ېمګيؽ یيى ؾیيبت مي  َتيه نـيىغ وکيړ  ّظ پىفيتکچې  يبمىاظو ظ تضؽیج ًه کثٌه کىُفی و

ًکيه فيتبؿیٌىکىکىنه ظ ژوؼو ؾص ىنيىيب  َ.تـىغ کى  ېُفؼ  عًی ځبیىنه ظېظ فىً ّمکؽوتىنه ظ پىفتک

غ ته نـى  ّپىفتک ېظ ُفؼ  عيلېفىظومىنبـ مکؽوتىنه ظ فىځ ېتضؽمیى ظ ُفؼ  ېؿنګقىنه ظ فطز

 ّظؿيبع ّچٌى ًه کثٌيه ظ پىفيتکېاو نىؼو ظ چ فپږهيب ػىمبو نى ررشاتى ًکه: ډنهيبِظ ځ کىُفی و

ًکيه انبؿیيٍ  َ.عًى ًپبؼه تؽاتيؽه کيړ ېؽ ېررشات ظ مکؽوتىنى ظ تچې  عای وېاو ک ّمبنع ًه منځه ځ
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هيم ظ  ێه عاؼنګه ظ ًنٌلنیب نبؼوػ ّعبمٍ )پِفؾمىظیم( ظ انتلبي فثج ډؽځ ّظ مِفؼیب نبؼوػ مبو 

 (۱۴)نىؼ ظافې  او َږېته انتلبً ّوافطه پىفتکه پ مبو ّیى ډوي ربک
 

 ضیطتم تناضيل ةىيل

صى په  ّ؛ُفمٍ ډؽځ ېظ تلىی ې)اظؼاؼ( ظ اکًتو تکرتیبډبنى ظ منى او وظ ېمتیبؾ  ېتن َږېؿکؽ ک

ُفؼو  ظ تيىيل َږېيتضٌیه ک ېهؽه وؼځ څى ځٌچې  ځکه َ؛معلم و  ېُفؼ  ظ تىيلکې  نىؼمبي ربًى

 ۵-۴ظ ښيځى ارٌیيٍ چيې  ځکيه َ؛ږېيؾیبت ًیعي ک ېنقثى نبؼینه ته ًك ځٌکې  بنبت په ښځىانت

 مرت ًن  ظی. ّفبنت ۲۱-۱۵مرته نقثى ظ نبؼینه ارٌیٍ ته  ّفبنت

 َږېيؼامنځتيه ک ېابفيىنى ظ ُفؼ  يسيفیقتم ُفؼو انتبنبت ظ ػیؽ معلم حني ظ تىيل ېپؽظ رستېؽه

ظ اپیتٌيیم رسه نښيٌیعو  ېُفؼ  ظ تيىيلچې  کىَ ٍّ ډؽځمُف ُفؼو انتبن  هؼه مکؽوتىنه ظ تىيل مع ىُفً

 نىؼ.ظافې  اکًتا ډوًىنه او E coliًکه ظ  َ.ؾیبت وړتیب ًؽ 
 

 ضیطتم تنفيس

چيې  ږوېپيىه َږېيفیقتم تيه ظاصٌ ييسؽ مکؽوتىنه ظ اننلبق ًه کثٌه تنـېهؽه وؼځ یى ؾیبت م 

 ظ انتلبيلچې  تؽصه و تٍ تنـيسُفؼه ا تؽصى څضه حىړ مىی یىه انتلبيل فیقتم ظوو افبيس تنـيس

عنبرص نيه  َنىمىړ چې  مىاظو ظی کىَ ًّؽونکی ظ ویښتبنىيب ارعاتى او مضبط ېُفؼه ظ كيثیبتى پىؼ 

 ؽ او ظ تنـيسيېڅضه ت ېُفؼ  او نىؼ ظ انتلبيل ېيب ظوړ ېاحقبَيب صبوؼ  ّمکؽوتىنهيب احنثچې  َږظېپؽ 

ظ ميپږ ميبیکؽونى چيې  ّڅؽکيحىؾ ویښتبن ټىي هؼيه ت ې. ظ پىؾ َږېته وؼف ېتؽص فیقتم تنـيس

 ّظػه غؼات تیب ظ مضبط ؽ وېڅضه ت ېُفؼ  انتلبيلچې  َږظېنه پؽ  َؿٌرت کى  َڅضه ؾیبت كطؽ ًؽ 

وافيطه صيبؼج صىاتيه ه وافطه پىؼتيه ټیٌيه او ټيىصی او پؽنخيى پيه ظ ارعاتى پچې  مىاظو رسه نښًل

ُفؼو څضه  ظ انتلبيل َمبیکؽونى څضه ًږ كطؽ ًؽ  ۵ظ چې  ظ مکؽؼتىنى ّمګؽ هؼه تڅؽک َږېاطؽاذ ک

ظیيىاي ظ مکؽوؿيبژونى رخيؽو یيب ظ هؼيى  هٌتيه ظ افينبصى ظ َږېؽ او تِفصؽه ظ فږو افنبصى ته ؼفيېت

 ّظؿيبع mucociliaryظ  َږېيوافطه حٌيج ميىی تٌيع که فیتىکینىنه پچې  وافطهه نیىتؽوؿیٌىنى پ

 (۱۴يب ۵يب ۲يب ۱) .َاو تکًت ًپبؼه ُفؼه تؽاتؽو  ېمیکبنیَؿ ًه منځه تګ ظ انتبنبتىظ وظ
 

 ضیطتم ٍهضم

ظ مکؽوتىنيى تضيبحم پيه  َږېيوافيطه منتنيه که ميىاظو پي ّفیقتم ظ مٌىثى اوتى او ػعای ّهَ 

 ًه: َؿکتىؼونه عثبؼت ظ ّفیقتم ظؿبع ّظ هَ  ېوړانع
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  مىاظو چج پیتٌیم فطس پىښى  ّمضبط.َ 

 تیؿاة َظ عيبؼ  َظ معع. 

  ې.مبًګ َظ پبنلؽاو انؿای ىنه او ىـؽاو 

  ًکه  ېډبن ډَتب ټّان َاؿؽاؾ مىIGA. 

  حىظُى.یؽ پتىح  مکؽوتىنى مى ػه عاؼنګه ظ 

او  ېظ انتبنبتى ظ وظ منځه ُفړ و همیکبنیؿمىنى ً ّظ پىؼتنیى فیقتىمىنى ظؿبع ېهؽ هؼه وصى چ

 .َتکًت ًپبؼه ؾمینه مقبععو 

ښهته ېعکهظ امعمهه څخهه ت ٍمکزوةىنهه د معهافیت ېامنه ی مهچې  هغه میکانیشمىنه کىو

 :يکى 

ػربډىنىنيى  ّاو معيبؿیت ّرسه کىؼتيه ظؿيبع ېعىامٍ ظ صپٌى ویؽوُفت ؿکتىؼونى په مؽفتی انتبين

ویؽوُفنى ؿکتىؼونيى ظ هؼيى ميىاظو او مزييىُفتى څضيه  َؼامنځته کى  ّښته تِفصؽه نبؼوػېڅضه ت

ویؽوُفنيى  َكيىت ؾیيبت کيړ  ّظوی پتىحنقیت څى ظتؽ  َږېعىامٌى حىړ  ظ انتبين ېچ َعثبؼت ظ

ی ډوي وؼڅضه یبظونيه ېپه ُفنچې  َظ َوي رسه په څٌىؼو ډوًىنى وینٍ مى ډ ّؿکتىؼونه په ع ىم

 :َږېک
 

 Toxinesامف: تىکطینىنه 

او یيب ًيه منځيه  َته تعًىن وؼکى  ېرخؽو نىؼمبي وظیـ ېظ کىؼته یب ظ هؼچې  َيبظا هؼه مىاظ ظ

ىنيه او پؽاؾیت ېنيِه عاؼنګيه ځ َږېوافيطه تىًیيعه ظ پتىح  تکرتیبډيبنى پي تىکقینىنه مع ىُفً َوړ 

تىکقیک مىاظ په پؽاصيه ډوي ظ  َظ کىؼته ًپبؼه تىکقیک و چې  َمىاظ تىًیعو ظافې  ؿنګقىنه هم

ډوي رسه تىکقيینىنه پيه ظوه ډوًيه  ّپه ع ىم ّښی ېؿ ېاػ ېکىؼته ظ مىؼظ هعؾ رخؽو ظ پبفه صپٌ

 )اډؿوتىکقی  او انعوتىکقی (َظ
 

 (Exotoxiness)اګشوتىکطین. ۱

رخيؽو څضيه  ُّظ تکرتیيبکيې  پيه وصيى ېظ وظچيې  ؼت ظیینىنيى څضيه عثيبټظا ظ هؼيه پؽو 

هؼيىی ظ  ظ رخيؽو تنقيټیؿ حىړښيتىنى ػیيؽ ؿعيبي او ظ يب اډؿوتىکقینىنه په انؿیٌلتیک ډويَږېؾاظآ 

چې  ّهؼىی ظ تعًىن فثج ډؽځ او ظ ظ رخؽو تنقټیؿ حىړښتىنه ػیؽ ؿعبي چې ّتعًىن فثج ډؽځ

کقيینىنه ظ کىًیرنحیيک اعييبتى ظ ن بیيبتى ینىنى حىړښى صؽاتيىاًی ظ تچيىًینَؿ تى ټظ رخؽو ظ پؽو 

ظ  ُّفميٍ ډؽځي flaccid paralaysisظ نيَؽ ؿٌيد چيې  َعو ت یيه کيى ېيؾاظآ څضه ظ نیىؼوتؽانق رت 
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ظو ًيه کثٌيه ظ اؾ آ څضه ظ نیىؼوتؽانقي یرتونى ظ  کىونکى نیىؼونى او ن بیبتى ّتیتبنىـ تىکقینىنه ظ ن  

spastic paralayisis ظ مبیعيبتى ظ اؿيؽاؾ کيې  نىنه ظ کىملى په ظاصيٍاو ظ کىًؽا تىکقی ُّفمٍ ډؽځ

 اډؿوتىکقيینىنه ّتکرتیيبیکيې  پيه کىمليى ّاو ظ معیع اف بي او ظی بیعؼین  ُفمٍ ډؽځ ؾیبتىاًی

 . َږېپه نبمه هم یبظ enterotoxinsوصى ظ  ېنِځ ّظ کبنګى او اف بي ُفمٍ ډؽځچې 
 

   endotoxinاندوتىکطین . ۲

کيې  پيه ظوؼان ېاو نه په ؿعبي تىډه ظ تکرتیبډبنى څضيه ظ وظ َنه ارتىا کى  ی ټانعوتىکقی  پؽو 

انعوتىکقی  ظ یى ډوي مؼٌم مبًیکىًىنى څضه عثبؼت  َنه کى  او هم په اؾ ایٌلتیک ؿعبًیى َږېؾاظآ 

تکرتیبډيبنى پيه  ّظ ډيؽاَ منـي او مع يىُفً ېفيکؽایعونى څضيه حيىړه ميى  ظ ًپیع او پيىيلچې  ظی

 تؽصييه ّظ انعوتىکقييینىنى مييز چييې  ېثبتتييه مييى  ه عاؼنګييه َمييتىن ًييؽ کييې  ظیييىاي َرخييؽو 

 . َصبىیى وؼکى  انعوتىکقی 

ُفميٍ  او تنظیم کىونکى فیقت ىنى ظ تيىاؾن ظ صؽاتيىايل فیقتم ّانعوتىکقینىنه ظ کىؼته معبؿیت

 ُفميٍ ېاو رتی ظ مړیني endotoxicظ معیع کې  فیقتم په ظوؼاين ېکٌه کٌه یى ًږ ملعاؼ ی ّډؽځ

 (۱). ّډؽځ
 

 Adhessive factorsکتىرونه ف ٍنښنیدونک

کٌيه ظ څېه َظ کىؼتيه رخيؽو رسه ځيبن ونښيٌى چيې  َږېمبیکؽو اؼډيبنیَؿ ونيه تيىان ېؽ ېکه چ 

تيه نه ؼامينځ  ّاو نبؼوػ َږېًپبؼه ؾمینه نه تؽاتؽ  pre inflammation او colonizationمکؽوتىنى ظ 

  َ.ږېک

 ًّکه مضبط َ.و  site specific ًّپبؼه وىـ ېنبری ځبنګړې ېیى  ظ مکؽوتىنى نښٌیعي م ک  ظ

 ًکيه َ.و  cell specific ًّپبؼه وىيـ ېرخؽ  ځبنګړې ېاو یب ظ تعن ظ یى  فطزه ّيب ظ پىفتکػنب

يب چبؼج ېًکه ًىنع فبر َ.و  non specific ّػیؽ وىـچې  اپتٌیىَ او یب ظا يب تنـيسملـىفبیى ټّ

ظ چيې  عو ًپبؼه اړی  ظهېیى ربُفتى ظ مکؽوتىنى ظ نښٌنتپىؼ  ېظ هؽ یى ظچې  او نىؼ ېفطز ېًؽونک

هؼيه ميبظه یيب  يسيعىامٌى تؽمنځ یى مثثيى انرتکني  ىيىؼت نیي او انتبين ېکىؼته ظ رخؽو ظ فطز

م کي   َاصيػ َږېپه نبمه یبظ adhesionیب  ligandsظ  َږېرسه تړي ک receptorظ چې  مبًیکىي

 ligandه ډوي پي َیى واړو څضيه تؽکیيج ميىی یيى ميبًیکىي و ېیب ظؼ  ًپیع يب کبؼتىهبیعؼیىی ټپؽو 

چې  ًیګبنعونه َو  ؽ صبو حىړښتىنهډېکې  ربُفتى ېنِاو په ځ َچٌی مبًیکىي و ېفبظه یب پ م ک 

 (۱۱يب ۷يب ۴). َږېنىم lectin َږېځبی کرسه یى  صبىى کبؼتىهبیعؼیتىنى
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  ّتزًت رسه ښی َانځىؼ ظ تبکرتیب نښٌیعي ظ کىؼته رخؽو 

 ېڅضه ؼاوتني ېظ فطز ېظ رخؽ چې  َړو حىړښتىنه حى ظ ویښتبنى په ډوي ېتبکرتیبډبن ېنِځ

اصيػو رسه  ءػنب َظ کىؼته رخؽو چې  َږېپه نىَ یبظ fimbriae یب ؿ ربیب pilliظ پیِفی  َپیعا کى 

ؽ ېیيى ؾیيبت مي  ّیيب انتيبن ُفميٍ ډؽځي ێاو ظ نيبؼوػ ّعو ُفمٍ ډؽځيېظ مبیکؽو اؼډبنیؿمىنى ظ نښٌ

هيم چيې  َمنى په ډوي مٌزلبت حيىړو او اظینى ویؽوفىنه ؿبُف  َيب م پ رش ویؽوفىنه ًکه انـٌىنؿا

 َظ کبؼتىهبیيعؼیى اصيػ رخؽو ظ پبفيه ځبنګړوظ  ېُفؼ  ظ کىؼته ظ تنـيسچې  َږېاډٌىتنن  نىم

 وؼوفيته ظ ًيىمړين ېؽ تبکرتیبډيبنې. ظ یيى ؾیيبت مي ّډؽځي ته ؼاتګ فيثجاو ظ انتبن ظ منځ ژينېپ

طثليه  ّیيب مضيبط slimeفيِفیم کې چې  فکؽایعونى مرتکك ظ پىيل ّته یىه حِفتین عو څضهېنښٌ

 ظ انتيبينکيې  هظ کىؼتيه انقيبحى پيؽ فيطزچيې  یى ظا َظ فِفیم طثله ظوه هعؾ رسته ؼفى  نښًل

فیقيتم ظ  ّعىامٌيى ظ کىؼتيه ظ معيبؿیت انتيبينچيې  م ظاُاو ظو ّعو فثج ډؽځېعىامٍ ظ کٌک نښٌ

 . ؿو څضه فبيتېاػ

 ّظ تبکرتیيبیچيې  یکىًىنىميبً ېنيِځ ېظ فيطز تبکرتیبډيبنى ّاو ډؽاَ منـي انځىؼ ظ ډؽاَ مثثى

 . َؼوي ًؽ کې  پتىحنؿیك نبؼوػیى
 

 فکتىرونه ېزوتنېنى د ځان ت: د مکزوةى ج

 ظ مييبیکؽو اؼډييبنیؿمىنىچييې  َږېوافييطه حييىړ ه پيي ظ مييبیکؽو اؼډييبنیؿمىنى ؽ ؿکتىؼونييهېیييى ميي 

 ًکيه َ.ؾیيبتى کې  په نتیخه فیقتم ظ مضتٌـى تؽصى ظ صؽاتىايل ّظ کىؼته ظ معبؿیت كىت ویؽوُفنيس

ظ نیىًيى  عىامٌى ( ظ مکؽو ېډبن ءػنب ّيب مضبط)کپقىي فِفیم فکؽایعونه پىيل َصبؼج اًزخؽو 

  ّ.فثج ډؽځ وافطه ( ظ صؽاتىايله فپینى رخؽو پ ېوین) ېاو ظ وژًى ظ ع ٌی

فیقيتم  ّظ معيبؿیت وافيطه ظ کىؼتيهه ظ پتىح  مکؽوتىنى پچې  ؽ میکبنیؿمىنهېه عاؼنګه یى م 

ظ  َژنعًى مضنیىی کىي ظېحنىنى ظ پ ټّوافطه ظ انه پ ډبنى ډَتب ټّظ ان ههؼه کىؼت َنه کىي ظمنؾیب

 َحيىړو  protein A surface proteinچې  ډوًىنه ېنِځ streptococuse aures په ډوي ېٌګېت

  َ.رسه ابـ مضنیىی کى  Agظ  ېیعن ظ رؽکى مضه نیيس IgGظ چې 

چيې  َانؿای ىنيه اؿيؽاؾو ظافې  ىمکؽوتىن Nasseria gonorrheaانـٌىنؿا او  Hemiphyluisظ 

ًيه  مىانيع ّظؿيبع ُّفؼو اتتعای ېاو تىً په ډوي ظ تنـيس َػیؽ ؿعبي او تضؽیثى  ینىنهټپؽو  ّنىؼ ظؿبػ

فیقيتم  ّویؽوفيىنه ظ معيبؿیت HIVظ  َننيىمنب ؾمینيه مقيبععو  او ظ نىمىړی مکؽوتىنى ّمنځه ځ
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عىامٌييى او ویييؽوُفنك  مکييؽو  ېظ ډوي ظ ېپيه ظ َتنظ یىنکيىو رخييؽو ظنييعه تيه تييعًىن وؼکييى  

 (۵يب۳يب ۱).ّفثج ډؽځ ؾیبتىايل
 

 فکتىرونه  ٍ: یزغه کىونکد

عىامٌيى ظ نـيىغ او  او ظ انتيبين َږېوافيطه حيىړ ه عىامٌيى پي ظ انتبينچې  َيبظا هؼه ؿکتىؼونه ظ

ؽی تؽصه انؿای ىنيى ډېؿکتىؼونى  ېظ ظچې  َعًى ًپبؼه ظ کىؼته انبتىمیک مىانعى څضه افبنه کى ېؽ ېت

 ظ ميينظم نقييد ه عاؼنګييه phospho lipase َظ ویخبړتیييب وړتیييب ًييؽ  ءػنييب َو ظ رخييؽ  َظ

collagenaseh, او elastase يبانؿای ىنه protease نيىؼ ظظافې  انؿای ىنه او invasive يب ؿکتىؼونيى

ظ انقيبحى ظ تضؽیيج ؾمینيه کيې  نبؼوػیى په انتبينچې  َظ ېؿ ېاػ ېډ  عىامٌى تىکقینى او اًت ب 

 ًّه کثٌه نيبؼوػ ظ صؽاتىايل ؿمنتىةېؼوي اػ َفیقتم ظ مضبؿظى  ّعىامٍ ظ معبؿیت او انتبين َتؽاتؽو 

 (۱۴).َته کى ځؼامن
 

  principle of Immunization د معافیت اضاضات

ظ مضتٌـيى انتبنيبتى پيه  ېظوه كؽنه مضک تلؽیثبً چې  کىَ ّته وای ېامیىنبیؿین  یب ملبومى پؽوف 

 ېعييبؼ  cow pox ظکيې  کبي 1796 وو ًىمړی ځٍ پهته مىی ملبومى او معبؿیى ؼامنځ ېوړانع

ىه امیىنبیؿین  په ظوه ډوًه ظه )ؿعيبي معبؿیيى م ًپبؼه ډټه واصیقتٌه َظ مضنیى  ێنبؼوػ ېظ څضه ظ

 ( او منـيٍ معبؿیى
 

  Passive immunizationمعافیت منفصه 

یيب  عَيًل ظ مع يىُفًچيې  ّتيه ؼاځيوافيطه منځه وي معبؿیى ظ ډبمب ډٌىتىًی  ظ تطثیيم پيډظا  

ًکه  َ.ږېامیىنبیؿ ک ېپه وړانع ێاو یى مضً ظ یى صبو نبؼوػ َږېتطثیم ک ېؾؼق ظ ُفؼ  َوؼیع

 . تىکقینىنه تطثیلىي تیبتىنك او ظیـرتیب
 

  Active Immunazation فعال معافیت

ظوه ډوًيه چيې  کيىَ َږېيتيه کوافيطه ؼامنځه ظا ډوي امیىنبیؿین  ظ مضتٌـى واکقینى ظ تطثیم پ

  mucosal immunization او systemic immunization َږېتطیثم ک
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 SYSTEMIC IMMUNIZATION  

 subcutaneous ېاو یبپىفييتکی ُفنييع ېُفؼ  IM یييب ېعَييٌ Deltiod ؽی واکقييینىنه ظېييظا ډ 

نيبؼوػیى پيه  ّیب یى کٌن ّواکقینىنه ظ اته میبمتن Robella او measle, mumps ًکه َ.ږېتطثیم ک

 َږېيډوي ظ وُفظت څضه وؼوفته تطثیيم ک َواکقینىنه په كى  ېنِځ يبو مزبؿظى کىُفی ېوړانع

 ًکييه ظ انٌـييىنؿا واکقييی  َ.ږېييوؼوفييته ًييه ظوو کٌىنييى څضييه تطثیييم ک ېډوًىنييه یيي ېنييِاو ځ

meningocacal او pnumocacal ٍواکقی کې  انتبنبتى په ملبت . 
 

 Mucosal immunization   

 ًکه ظ پىًیى واکقی  .وي امیىنبیؿین  ښه مثبي ظیډ ېظ واکقی  تطثیم کىي ظ ېظ ُفؼ  ېظ صىً 

 . واکقینىنى تطثیم کىي ّتبیـ او فٌ ىنیِف

 

 د څنىرو فصه منډیش 

مضتٌـييى چييې  ّرقبفييیى نييه ښييىظًى ربًييى تييه وایيي ېپييه وړانييع self antigenټييىًؽنك ظ  

 deletion , an ًکيه َ.ميتىن ًيؽ  ېح  پيه وړانيع ټًّـ ىفبیتىنى ًپبؼه او ان Tاو  Bظ  میکبنیؿمىنى

argy او ظ اصػو متىن t ظ صپيٍ تيعن ظ  ظ عَىیىچې  ّهؼه ربًى ته وای ّرسکىة اوتى امیىنیت

 . ّښی ػربډىن ېیى یب ؾیبتى احؿا په وړانع

  ه.ووایى یى څه مىاهعو ته اړتیب ظ ّنبؼوػ ته اؼيث ّیى نبؼوػچې  ًپبؼه ېظ ظ

ـ ملـىفبیتىنى تطثیم ظ یى فبمل مضً انتلبي ظ رقب ډَتب ټًّکه ظ ا اوتى ان :مقتلیم اثثبت. ۱

  .عيېته کؼامنځ ێظ نبؼوػکې  تعن

  .ایخبظ ێظ نبؼوػکې  کىي او په هؼه مىظي پیعا ریىاين َ: ظ یى تخؽتى ػیؽ مقتلیم اثثبت. ۲

ه ظؼمٌى پي ّنکو فیقتم ظ انضطبط وؼکى  ّعي ظ معبؿیتېظ اعؽاٍى ک  ێ: ظ نبؼوػمىاهع ېنِځ. ۳

 .وافطه

  .نیيس ېمعبؿیى په تؽک َظ تعن ظؿبع ظواړه هىمىؼي او رخؽو  ېعوړان ؽمکؽوتىنه پظ 

 مضتٌـى ُفؼو څضيه ډټيه اصيًل ؿکتىؼونى څضه ځبن وفبيت ّظ ظؿبعچې  ًپبؼه ېظ مکؽوتىنه ظ

ه عاؼنګيه ؿعيبي او منـعيٍ معبؿیيى  نيىؼظافيې  ظا پؽوتىًیتک انؿای ىنى تىًیيع ًکه ظ کپقىي تىًیع

معبؿیيى  ېظ تىمىؼونيى پيه وړانيع َتيه کيى معبؿیى ؼامنځ ېعظ مکؽوتىنى په وړان ظواړه کىُفی و
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 ېم کي  ُفنيع رخيؽو تضؽیيج َاو ظ تىمىؼ  يسينی ېػربډىنىنه په تؽک َظواړه هىمىؼي او رخؽو  

 (۱۴يب ۵يب ۲يب ۱). ُفؼو څضه ىىؼت ونیيس

  .وافطهه او ک پٌ نى پ ډَتب ټّظ ان. ۱

 .وافطهه ظ ؿګىفیى رخؽو پ. ۲

 عو صىای ېرخؽو ظ نښٌ َه ظ تىمىؼ وافطه ډبنى پ ډَتب ټّظ ان. ۳

 .وافطهه عکك اًع ٍ پ ADCCظ  .٤

 .وافطهه پ ظ ؿعبي مىو مکؽوؿبژونى. ٥

 .وافطهه رخؽو او نىؼو پ NKظ نیىتؽوؿیٌىنى . ٦

  َ.مؽفته کى کې  ژنعًىېحنىنى تنضیً ظ تىمىؼونى پ ټّان َظ تىمىؼ  .٧

 

  ېد څنىرو فصه پىښتن

  َ.ږېمنخؽ ک ێه په اتى امیىن نبؼوػرس  په ًږ ارتٌلي کىَ مىاظ ېُفنع. ۱

A ظ :suppressor ٌٍټّ ملـىفبیتىنى ًه منځه ت 

B عي ېؾاظآ ژنى  ټّان َ: ظ تخؽیع مى 

Cافتععاظ : اؼيث 

Dؾیبتىاًی  ۍک پٌکقىنى ظ پبک فبؾ  ّ: ظ معبؿیت 

 ډَتيب ټيّاو ان THT CD4 CD8 – T Llmphocyt ٍعو ميېيپيه پیيعا ک ێکىَ نبؼوػ ېُفنع .۲

 َ.وي ًؽ واړه ؼ  ېظؼ 

A : myasthenia gravis  

B :SLE  

 C :Gravis disease  

 D :Auto immune hemolytic anemia  

 کىَ یى ظ کىؼته تيعن تيه تيؽ ټيىي ًيږ عيىاٌؼ ېُفنع ؽېڅضه ً واکقی  تخىیؿ ظ صطؽاتى ظ. ۳

 : َته کى ؼامنځ ّحبنث

A ظ : measel  واکقی  

B ظ نىمىکىک واکقی : 

C ظ :BCG  واکقی  
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 D  پىًیى واکقی  : ظ 

 : په افتثنی ظ َږېټىًى امضبىى می تخىیؿ ک فکؽایع واکقی  ظ نىمىکىک پىيل .۴

Aوًؽ  ّنبؼوػ تنـيس ّكٌث مؿم چې  : هؼه امضبو.َ  

B وًؽ  ّکـبیت ېمؿم  ت ّپښتىؼډچې  ؽ ؾوړ امضبوې: ډ.َ  

 D فیکٍ فٍ انی یب وًؽ چې  : هؼه امضبو.َ  

ًه نظؽه متلبطع  ّؼاظیىًىژیک حنىنه ټّان َتىمىؼ چې  ېښىظي مى کې  یى تىمىؼو ېپه ُفنع. ۵

  ّ.ػربډىن ښی

Aو  َمىاظو ًه کثٌه پیعا مى  َظ کی یبو چې  : هؼه تىمىؼونه.َ  

Bظ چې  : هؼه تىمىؼونهRNA  و  َویؽوفىنى ًه کثٌه پیعا مى.َ  

C و  ًَه کثٌه پیعا مى  ظ وړانګىچې  : هؼه تىمىؼونه.َ  

D  یى هم نه : 
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 پوهنتون 

 د چاپېریال او ډندیزه روغتیا ۵۵
پوهنوال ډاکرت محمد عارف  

 رحامين
 اناتومی ۵۶ ننګرهار

ډاکرت حفيظ الله  پوهنمل  

 سهار

کابل طبی 

 پوهنتون 

۵۷ 
د هضمي سیستم او پښتوروګو  

 ناروغۍ 

پوهندوی ډاکرت سیف الله  

 هادی 
 الرتاساونډ تشخيصيه  ۵۸ ننګرهار

پوهندوی ډاکرت محمد  

 نواب کامل

کابل طبی 

 پوهنتون 

 ۶۰ ننګرهار پوهنمل ډاکرت  نجیب الله امین  د کوچنیانو تغذیه  ۵۹
او   د قندونو هضم، جذب

 استقالب 

 دوکتور یحیی فهیم

 پوهیالی 
 ننګرهار

 د کوچنیانو ناروغۍ، اول جلد  ۶۱
پوهنوال دوکتور عبدالستار  

 نیازی 
 د غوږ ، پزی او ستونی ناروغۍ  ۶۲ ننګرهار

پوهنمل دوکتور میر محمد  

 اسحاق خاورین 
 ننګرهار

 جلد   د کوچنیانو ناروغۍ، دوهم ۶۳
پوهنوال دوکتور عبدالستار  

 نیازی 
 د پوستکي ناروغۍ  ۶۴ ګرهارنن

پوهندوی دوکتور اسدالله  

 شینواری 
 ننګرهار

۶۵ 
هیامتولوژي، ایمینولوژي او د  

 ویټامینونو کموايل ناروغۍ 
 ۶۶ ننګرهار پوهندوی دوکتور ایمل شیرزی 

د خولې او هضمي سیستم  

 ناروغۍ 

پوهاند دوکتور ظاهر  

 ظفرزی 
 `ننګرهار

 در احمد اکسیرپوهاند دوکتور نا رهنامی تدریس طب  ۶۷
کابل طبی 

 پوهنتون 
 جراحي بطن   ۶۸

پوهاند دوکتور محمد  

 معصوم عزیزی 

کابل طبی 

 پوهنتون 

 امراض اطفال  ۶۹
پوهاند دوکتور سلطان محمد  

 صافی

کابل طبی 

 پوهنتون 
 جراحی عصبی ۷۰

پوهنوال دوکتور عبدالغفور  

 ارصاد 
 هرات

 اسات پرازیتولوژی طبی اس ۷۲ هرات پوهاند محمد جمعه حنیف  مایکروبیولوژی  ۷۱
پوهنمل دوکتور محمد  

 یوسف مبارک 

کابل طبی 

 پوهنتون 

۷۳ 
امراض جراحی سیستم هضمی و  

 ملحقات آن 
 پوهاند ډوکتور عبدالوهاب نورا 

کابل طبی 

 پوهنتون 
 بلخ دوکتور محمد یونس فخری  امراض جهاز هضمی و کبد ۷۴

 بلخ پوهاند میر محمد ظاهر حیدری  فزیک طبی بخش حرارت  ۷۶ بلخ پوهاند میر محمد ظاهر حیدری  فزیک طبی بخش میخانیک  ۷۵

۷۷ 
توضیح اساسات فزیک، و سایل  

 تشخیصیه طبی 
 بلخ سید یوسف مانووال  انالیز ریاضی ۷۸ بلخ پوهاند میر محمد ظاهر حیدری 

 هرات دهګان  پوهنوال غالم قادر حرارت و ترمودینامیک  ۸۰ هرات پوهنوال غالم قادر دهګان  نور و فزیک جدید  ۷۹

 عمومي جراحي، لومړی ټوک  ۸۱
پوهندوی ډاکرت بادشاه زار  

 عبدالی 
 عمومي جراحي، دوهم ټوک  ۸۲ خوست 

پوهندوی ډاکرت بادشاه زار  

 عبدايل
 خوست 

۸۳ 
اناتومی و فزیولوژی انسان، جلد  

 اول 
 ۸۴ بلخ پوهندوی محمد طاهر نسیمی 

اناتومی و فزیولوژی انسان،  

 جلد دوم 

هر  پوهندوی محمد طا

 نسیمی
 بلخ

 قندهار  پوهنوال ډاکرت عبدالواحد وثیق  تعذیه او سؤ تغذیه  ۸۶ خوست  پوهندوی ډاکرت جهان شاه تڼی  رواين  رنځپوهنه  ۸۵

 امراض روانی، جلد اول  ۸۷
پوهندوی دوکتور عبدالعزیز  

 نادری 

کابل طبی 

 پوهنتون 
 امراض روانی، جلد دوم  ۸۸

پوهندوی دوکتور عبدالعزیز  

 نادری 

بی کابل ط

 پوهنتون 

 انتاين ناروغۍ ) انګلیسی(  ۸۹
پوهنمل ډاکرت محمد ذکریا 

 امیرزاده 
 بیړنۍ طبي پیښې  ۹۰ کندهار

پوهنوال ډاکرت عبدالواحد 

 وثیق 
 قندهار 
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 پوهاند دوکتور عبیدالله عبید  پرازیتولوژی  طبی  ۹۱
کابل طبی 

 پوهنتون 
 قندهار  ډاکرت عجب گل مومند  والدي جراحي، لومړی ټوک ۹۲

 پوهاند دوکتور عبیدالله عبید  مایکرو بیولوژی طبی، جلد اول  ۹۳
کابل طبی 

 پوهنتون 
 قندهار  ډاکرت عجب گل مومند  والدي جراحي، دوهم ټوک  ۹۴

 پوهاند دوکتور عبیدالله عبید  مایکرو بیولوژی طبی، جلد دوم  ۹۵
کابل طبی 

 پوهنتون 
 ارکنده ډاکرت عزیز الله فقیر  د غوږ، پزې او ستوين ناروغۍ  ۹۶

 مایکروبیولوژی عمومی  ۹۸ کاپيسا پوهاند دوکتور محمد فرید برنایار  در افغانستان   PBLرهنمود   ۹۷
دوکتور شعیب احمد 

 شاخص
 هرات

 ۱۰۰ هرات پوهنوال دوکتور عبدالغفور ارصاد  تروماتولوژی ۹۹
د زړه او سږو د ناروغیو تشخیصیه  

 راډیولوژي 

پوهنیار ډاکرت شاه محمد  

 رنځورمل 
 خوست 

 نرسنگ عملیاتخانه ۱۰۱
پوهاند دوکتور نجیب الله   

 امرخیل

کابل طبی 

 پوهنتون 

 

۱۰۲ 
گیاهان طبی مستعمله در تداوی  

 امراض قلبی و وعایی 

پوهنوال محمد عثامن  

 بابری

کابل 

 پوهنتون 

 پوهندوی داکرت بشیر نورمل  امربیولوژی طبی  ۱۰۳
کابل طبی 

 پوهنتون 
 بیړنی درملنې  ۱۰۴

ځمل ډاکرت عبدالولی رن

 وردک
 خوست 

 د کوچنیانو ساری ناروغۍ  ۱۰۶ کندهار پوهنیار محمد اغا ضیاء  د احصایی اساسات ۱۰۵
پوهاند دوکتور سلطان  

 محمد صافی
 خوست 

 پوهندوی داکرت بشیر نورمل  امربيولوژی عمومی انسان  ۱۰۷
کابل طبی 

 پوهنتون 
 امراض یورولوژی  ۱۰۸

پوهندوی دوکتور غالم  

 سخی حسنی 

کابل طبی 

 نتون پوه

 های اولیه کمک ۱۰۹
پوهاند دوکتور نجیب الله   

 امرخېل

کابل طبی 

 پوهنتون 
 امراض نسایی  ۱۱۰

پوهندوی ډاکرت محمد  

 حسن فرید 
 هرات

 خوست  پوهاند دوکتور بری صدیقی  امربیولوژي  ۱۱۲ خوست  پوهاند ډاکرت بری صدیقي  طبي هستالوژي  ۱۱۱

۱۱۳ 

رهنامی انستیزی برای  

ف، جلد  کشورهای رو به انکشا

 اول 

 دانیل دی موس
کابل طبی 

 پوهنتون 
 عمومي جراحي ۱۱۴

ډاکرت گل سیام ابراهیم  

 خېل قادري 
 خوست 

۱۱۵ 
رهنامی انستیزی برای کشورهای رو  

 به انکشاف، جلد دوم 
 دانیل دی موس

کابل طبی 

 پوهنتون 
 عضوي کیمیا، د الیفاتیک برخه  ۱۱۶

پوهندوی دوکتور ګل حسن  

 ولیزی 
 خوست 

 د کوچنیانو خوارځواکي ۱۱۸ ننګرهار محمد بشیر دودیال  پوهاند   احصاییه ۱۱۷
پوهندوی ډاکرت سمیع الله  

 حیات 
 ننګرهار

 ۱۲۰ ننګرهار دوکتور  محمد صابر  کالسیک او مالکیويل جنیتیک  ۱۱۹
تصويري يا تر سيمي راډیو  

 ګرايف

پوهنوال ډاکرت غالم سخي  

 رحامنزی 
 ننګرهار

۱۲۱ 
د داخلې بیړنۍ پېښې او د  

 حران څارنه ب

پوهنوال ډاکرت حفیظ الله  

 اپریدی
 اورتوپیدي  ۱۲۲ ننګرهار

پوهندوی ډاکرت سید شال  

 سیدی
 ننګرهار

 د عامې روغتیا اساسات او اداره  ۱۲۳
پوهنمل ډاکرت محمد عارف  

 رحامين
 طبي ترمینالوژي  ۱۲۴ ننګرهار

دوکتور ګل سیام ابراهیم  

 خیل قادری 
 ننګرهار

 ننګرهار پوهنمل ډاکرت مسیح الله مسیح  وراثت او ډسمورفولوژي  ۱۲۶ ننګرهار اکرت  سید رفیع الله حلیم پوهاند ډ  هلمنتولوژي  ۱۲۵

۱۲۷ 
د بیړنیو پیښو د درملنې الرښود  

 )انگلیسی( 
 ۱۲۸ ننګرهار پوهنوال ډاکرت اېمل شیرزی 

د نویو زېږېدلو ماشومانو د ستونزو  

 اهتاممات  

پوهندوی ډاکرت نارص خان  

 کاموال
 ننګرهار

 په ماشومانو کې نری رنځ  ۱۳۰ ننګرهار پوهنوال ډاکرت خلیل احمد بهسودوال  د سیستمونو پتالوژي  ۱۲۹
پوهنمل ډاکرت حقیق الله  

 چاردیوال 
 ننګرهار

۱۳۱ 
د اتونوم او مرکزي عصبي 

 سیستمونو  فارمکولوژي 
 ۱۳۲ ننګرهار ډاکرت غالم ريب بهسودوال 

د ننګرهار طب پوهنځی نصاب  

 ت )انګلیيس( او دريس مفردا
 ننګرهار ننګرهار طب پوهنځی 

۱۳۳ 
د درملو د استعامل عملی 

 ( پښتو الرښود )انگلیيس/ 
 عمومي کیمیا ۱۳۴ ننګرهار ډاکرت مالټې ایل وان بلومرودر 

پوهاند دوکتور خیر محمد  

 ماموند 
 ننګرهار

۱۳۵ 
)هډوکې، مفاصل او  Iاناټومي

 عضالت(

پوهنمل ډاکرت محمد نارص  

 نرصت 
 فارمکولوژي، دوهم ټوک  ۱۳۶ ننګرهار

پوهنوال ډاکرت سید قمرب  

 عيل حیدري 
 ننګرهار

۱۳۷ 
حاد اپندیسا یتیس، تشخیص،  

 اختالطات او تداوي 

پرفیسور دوکتور محمد رشیف  

 رسوري 
 د جهازاتو اناتومي  ۱۳۸ خوست 

پوهنوال ډاکرت محمد  

 حسین یار 
 ننګرهار



 

   4 

 ۱۴۰ رننګرها پوهنوال ډاکرت محمد حسین یار  امربیولوژي  ۱۳۹
عصبي سیستم،   اناټومي درېیم جلد 

 حواس او انډوکراین غدوات 

پوهنمل ډاکرت محمد نارص  

 نرصت 
 ننګرهار

 طبي امربیولوژی  ۱۴۱
پوهنمل داکرت محمد نارص  

 نرصت 
 ۱۴۲ ننګرهار

د ماشومانو د ناروغیو عميل الرښود  

 )انګلیيس( 

وان -ډاکرت مالټی ال

 بلومرودر 
 ننګرهار

۱۴۳ 
نځو عميل الرښود  د طبي عامو ستو 

 )انګلیيس( 
 ۱۴۴ ننګرهار وان بلومرودر -ډاکرت مالټی ال

د رواين روغتیایي ستونځو عميل  

 الرښود )انګلیيس( 
 ننګرهار سیان نیکوالس

 د شحمیاتو استقالب  ۱۴۶ ننګرهار ډاکرت محمد سمین ستانکزی  نشه يئ توکي او اړونده ناروغۍ  ۱۴۵
دوکتور محمد عظیم  

 عظیمي
 ننګرهار

 عصبي جراحي  ۱۴۷
پوهندوی داکرت عبدالبصیر 

 منگل
 ۱۴۸ ننګرهار

رسطان او د چاپیریال رادیو  

 اکټیویټي

پوهنوال  ډاکرت نظر محمد   

 سلطانزی ځدران 
 ننګرهار

 ننګرهار دوکتور احسان الله احسان د تنفيس سیستم فزیولوژي  ۱۵۰ ننګرهار ډاکرت سید ملیار سادات  بېړنۍ طبي درملنې  ۱۴۹

 ننګرهار پوهنمل ډاکرت بالل پاینده  عصبي ناروغۍ ۱۵۲ ننګرهار پوهنوال ډاکرت عبدالستار نیازی  تولوژي نیون ۱۵۱

 ننګرهار ډاکرت محمد یونس سلطاين  الټراسونډ  ۱۵۴ ننګرهار رنځوروال ډاکرت سید عبدالله سادات  (ECG)د زړه برقي ګراف  ۱۵۳

 ننګرهار ډاکرت عبدالنارص جبارخېل  فزیکي تشخیص  ۱۵۶ ننګرهار ډاکرت محمد نعیم همدرد  د شکرې ناروغي  ۱۵۵

 تلویزیوين آزموینې ۱۵۷
پوهندوی ډاکرت نجیب الله  

 خلیيل 
 د هضمي سیستم اناتومي  ۱۵۸ ننګرهار

پوهنمل دکتور محمد نارص 

 نرصت 
 ننګرهار

 د بويل تناسيل سیستمو اناتومي  ۱۵۹
پوهنمل دکتور محمد نارص 

 نرصت 
 وینې د رګونو اناټومي  د زړه او د ۱۶۰ ننګرهار

پوهنمل دکتور محمد نارص 

 نرصت 
 ننګرهار

 عصبي جراحي ۱۶۱
پوهندوی دوکتور فضل الرحیم  

 شګیوال 
 ننګرهار پوهنیار پښتنه بنایي  بیوفیزیک  ۱۶۲ ننګرهار

۱۶۳ 
د کوچنیانو نارغي د پنځم ټولګي 

 د لومړی سمېسرت لپاره  
 ۱۶۴ ننګرهار پوهاند ډاکرت عبدالستار نیازی 

کوچنيانو د جهازاتو معمويل   د

  I ناروغۍ

پوهاند ډاکرت عبدالستار  

 نیازی 
 ننګرهار

۱۶۵ 
د کوچنيانو د جهازاتو معمويل  

 II  ناروغۍ
 انتاين ناروغۍ  ۱۶۶ ننګرهار پوهاند ډاکرت عبدالستار نیازی 

پوهنوال ډاکرت حفیظ الله  

 اپریدی
 ننګرهار

۱۶۷ 
د اندوکراین، زړه، رګونو او پښتورګو  

 ژي فزیو 

پوهنوال ډاکرت احسان الله  

 احسان
 د جراحۍ انکال  ۱۶۸ ننګرهار

رنځوریار ډاکرت عجب ګل  

 مومند
 ننګرهار

۱۶۹ 
د ځیګر ویروسی التهاب )طبی  

 تشخیص او درملنه( 
 مالریا  ۱۷۰ ننګرهار دوکتور محمد اسحاق رشیفی

دوکتور محمد اسحاق 

 رشیفی 
 ننګرهار

 طبي پرازیتولوژي  ۱۷۱
الم جیالين  پوهنوال دوکتور غ

 ويل 
 وراثت ۱۷۲ ننګرهار

پوهنوال دوکتور ګل سامل  

 رشافت
 ننګرهار

 دوهم ټوک  د  کوچنیانو ناروغۍ ۱۷۴ ننګرهار پوهاند دوکتور احمد سیر احمدي  د کوچنیانو ناروغۍ لومړی ټوک  ۱۷۳
پوهاند دوکتور احمد سیر  

 احمدی 
 ننګرهار

 ۱۷۶ ننګرهار داکرت بالل پاینده  عقلی ناروغۍ  ۱۷۵
فزیکي کیمیا دوهم جلد،  

 ترمودینامیک 
 ننګرهار حبیب الله نوابزاده 

 د کوچنیانو ساري ناروغۍ  ۱۷۸ ننګرهار پوهندوی سید بها کریمي کرسونه او خلعې  ۱۷۷
پوهندوی دوکتور نجیب الله  

 امین 
 ننګرهار

 نسایي ناروغۍ  ۱۷۹
پوهندوی دوکتورس تورپیکۍ  

 اپریدی
 ۱۸۰ ننګرهار

جراحي  د ګیډی د ملحقاتو د 

 ناروغي

پوهنوال دوکتور بادشاه زار  

 عبدالی 
 خوست 

۱۸۱ 
د ماشومانو د معدې معایي  

 سیستم او ینې ناروغی 
 ۱۸۲ خوست  پوهنمل ډاکرت ولی ګل مخلص 

د سیستمونو پتالوژی دیمه  

 برخه

پوهاند دوکتور خلیل احمد  

 بهسودوال  
 ننګرهار

 د سیستمونو هستالوژي   ۱۸۳
پوهاند دوکتور خلیل احمد  

 هسودوال  ب
 د پوستکي ناروغۍ  ۱۸۴ ننګرهار

پوهنوال ډاکرت سید انور  

 اکربي
 ننګرهار

 ۱۸۶ ننګرهار پوهنیار دوکتور یام صدیقي   د ټټر اناټومي ۱۸۵
رهنامی عملی مشکالت عام  

 طبی )دری( 

ډاکرت مالټې ایل وان 

 بلومرودر 
 بلخ

 عمومي هستالوژي  ۱۸۷
پوهاند دوکتور خلیل احمد  

 بهسودوال  
 ۱۸۸ ارننګره

راډیولوژي ازموینې او  

 ناروغتیاوې 

پوهنوال داکرت غالم سخي  

 رحامنزی  
 ننګرهار

۱۸۹ 
د نیونتالوژی او کوچنیانو د  

 ناروغیو کلینیکی هنډبوک
 ننګرهار پوهاند عبدالحی مومني   د طبابت لنډ تاریخ ۱۹۰ ننګرهار پوهنوال دوکتور منصور اسلم زی  

 ننګرهار پوهنیار هدایت الله  د برق فزیک  ۱۹۲ ننګرهار ار هدایت الله پوهنی میخانیک او د نور فزیک  ۱۹۱
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 ۱۹۴ ننګرهار پوهنمل جامعت خان همت عمومي بیولوژي  ۱۹۳
د تنفيس سیستم او د زړه  

 روماتیزمل ناروغۍ 

پوهاند دوکتور سیف الله  

 هادي 
 ننګرهار

 عمومي پټالوژي  ۱۹۶ ننګرهار پوهنوال سید قمرب عيل حیدري  فارمکولوژي، درېیم ټوک  ۱۹۵
پوهندوی دوکتور محمد  

 آصف 
 ننګرهار

 ۱۹۸ ننګرهار پوهاند رشیف الله نعامن  طبي فزیولوژي  ۱۹۷
د پالستیک جراحۍ اساسات او  

 تخنیکونه 
 ننګرهار ډاکرت الفت هاشمي

 ننګرهار   پوهنیار دوکتور یام صدیقي د عصبي سیستم اناټومي  ۲۰۰ ننګرهار پوهندوی الفت شیرزی  عمومي بیولوژي  ۱۹۹

۲۰۱ 
د سینې رسطان، پېژندنه، درملنه او  

 مخنیوی 

پوهنوال ډاکرت نظر محمد سلطانزی  

 ځدران 
 ۲۰۲ ننګرهار

د وینې حجرو، تنفي جهاز، هضمي  

 جهاز، او نوو زېږېدلو فزیولوژي 

پوهنوال دوکتور جنت میر  

 مومند
 ننګرهار

۲۰۳ 
د سینې بطن او حوصلې  

 اناټومي
 ۲۰۴ خوست  حامد پوهندوی ډاکرت حمیدالله 

فزیکي تشخیص او د تاریخچې  

 اخیستنه 
 ننګرهار پوهاند ډاکرت رشیف الله  

۲۰۵ 
د ځانګړو حسیتونو، پوستکي،  

 اوتونومیک او مرکزي سستم فزیولوژي 

پوهنوال دوکتور محب الله  

 شینواری 
 د درملو بدې اغېزې ۲۰۶ ننګرهار

پوهنوال سید قمرب عيل   

 حیدري 
 ننګرهار

 پوهنیار داکرت توریالی حکیمی ی اطفال جراحی عموم ۲۰۷
کابل طبی 

 پوهنتون 
۲۰۸ 

معاینات کلینیکی اطفال بطور  

 ساده 

پوهندوی دوکتور سید نجم  

 الدین جالل  

کابل طبی 

 پوهنتون 

۲۰۹ 
طبي کتابونه په دي وي دي    ۱۴۰

 کې )پښتو، دري او انګلیيس( 
 بېال بېل مؤلفین   

ټول  

 پوهنتونونه 
۲۱۰ 

دي وي دي  طبي کتابونه په    ۲۱۴

 کې )پښتو، دري او انګلیسی( 
 بېال بېل مؤلفین   

ټول  

 پوهنتونونه 

 عصبي جراحي ۲۱۲ خوست  پوهنوال ډاکرت جهان شاه تڼی عصبي معاینات او سلوکپوهنه  ۲۱۱
پوهاند دوکتور بادشاه  زار  

 عبدايل
 خوست 

 د عامو کرسونو ټړلې درملنه  ۲۱۳
پوهندوی دوکتور ظاهر ګل  

 منګل
 ننګرهار ډاکرت حیات الله احمدزی  نې ناروغۍ د وی ۲۱۴ خوست 

۲۱۵ 
د داخله ناروغیو تفریقي تشخیص  

 لومړۍ برخه 
 ۲۱۶ ننګرهار پوهاند دوکتور سیف الله هادي 

د داخله ناروغیو تفریقی تشخیص  

 دوهمه برخه 

پوهاند دوکتور سیف الله  

 هادي 
 ننګرهار

 امینو فارمکولوژي  ۲۱۷
پوهنوال دوکتور غالم ريب  

   بهسودوال
 ۲۱۸ ننګرهار

د ماشومانو تنفيس، زړه، وینې  

 او پښتورګو ناروغی

پوهاند ډاکرت نجیب الله  

 امین 
 ننګرهار

۲۱۹ 
تشخیصیه راډیولوژي، دوهمه برخه،  

 سینه یا صدر 
 ننګرهار پوهنیار هدایت الله مهمند   طبي فزیک   ۲۲۰ ننګرهار دوکتور نور محمد شینواری 

 اندوکراینولوژي او روماتولوژي  ۲۲۲ ننګرهار عارف ویاړ  پوهنوال ډاکرت سید راډیولوژي  ۲۲۱
پوهاند دوکتور سیف الله  

 هادي 
 ننګرهار

 د کوچنیانو جراحي  ۲۲۳
پوهاند ډاکرت فضل الرحیم  

 شګېوال
 د سرتګې کلینیکي ناروعۍ  ۲۲۴ ننګرهار

پوهنوال ډاکرت عبدالبصیر 

 صافی
 ننګرهار

 مالیکويل بیولوژي  ۲۲۶ ننګرهار پوهنیار ګل احمد سهیل  بیوفزیک   ۲۲۵
پوهندوی جامعت خان  

 همت
 ننګرهار

 ۲۲۸ ننګرهار پوهاند دوکتور عبدالستار نیازی  د ماشومانو انتاين ناروغۍ  ۲۲۷
د ماشومانو اساسات، هضمي، 

 اندوکراین او عصبي ناروغۍ 
 ننګرهار پوهاند سمیع الله حیات

۲۲۹ 
تنفسی او د زړه روماتیزمل  

 ناروغۍ 

م جان  پوهندوی ډاکرت سال 

 شمس
 یورولوژي  ۲۳۰ ننګرهار

ډاکرت غازی جامل  

 عبدالنارص 
 ننګرهار

 ۲۳۲ ننګرهار پوهندوی الفت شېرزی  طبي جنیتیک  ۲۳۱
د انسان عمومي کلینیکي  

 امربیولوژي 

ډاکرت عبدالله جان  

 شینواری 
 ننګرهار

۲۳۳ 
پښتو طبي قاموس )لومړی  -انګلیيس 

 ټوک( 

رنځورمل دوکتور عجب ګل  

 مومند
 ۲۳۴ ننګرهار

پښتو طبي قاموس    -انګلیيس 

 )دوهم ټوک( 

رنځورمل دوکتور عجب ګل  

 مومند
 ننګرهار

 ۲۳۶ ننګرهار پوهنیار هدایت الله مهمند  د نور فزیک  ۲۳۵
فارمکولوژي )درېیم کال، دوهم  

 سمسرت لپاره( 

پوهنوال دوکتور غالم ريب  

 بهسودوال 
 ننګرهار

 ۲۳۸ ت خوس پوهندوی حمیدالله حامد  د هډوکو اناټومي ۲۳۷
د قلبي وعایي، وینې، تنفيس او  

 هضمي جهاز پټالوژي 

پوهاند دوکتور خلیل احمد  

 بهسودوال 
 ننګرهار

 ۲۴۰ بلخ پوهاند ماریا صاعد سلطانی  روانشناسی عمومی 239
په معارص طب کې د فزیک  

 پیژندنه 
 ننګرهار ګل احمد سهیل

 19 -او کووید ۲ –س سار  ۲۴۲ ننګرهار پوهندوی جامعت خان همت د حجرې بیولوژي  ۲۴۱
پروفیسور دوکتور محمد  

 رشیف رسوري 

ټول  

 پوهنتونونه 
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۲۴۳ 
د رس او غاړی اناټومي دريس  

 کتاب )لومړی ټوک( 
 د ثدیې ناروغۍ  ۲۴۴ ننګرهار پوهندوی دوکتور یام صدیقي 

پروفیسور دوکتور محمد  

 رشیف رسوري 

ټول  

 پوهنتونونه 

 دک ډاکرت یحیی ور  د طب محصلینو دريس کتابونه  ۲۴۵
ټول  

 پوهنتونونه 
۲۴۶ 

د رس او غاړی اناټومي دريس  

 کتاب )دوهم ټوک( 

پوهندوی دوکتور یام  

 صدیقي 
 ننګرهار

 د صدر ترضیضات   ۲۴۸ خوست  پوهنوال امرالله آصفی  طبي کیمیا ۲۴۷
پروفیسور دوکتور محمد  

 رشیف رسوري 

ټول  

 پوهنتونونه 

۲۴۹ 
فزیکي تشخیص )هادي کلینیکل  

 مېتود( 
 یف الله هادي پوهاند ډاکرت س 

ټول  

 پوهنتونونه 
۲۵۰ 

رهنامی کلینیکی برای داکرتان  

 دندان 
 داکرت سید معروف سیرت 

ټول  

 پوهنتونونه 

 امیندواری او زېږون  ۲۵۱
پوهنوال دوکتورس حفیظه  

 سهاک
 مالیکويل ایمینولوژي  ۲۵۲ ننګرهار

پوهاند ډاکرت خلیل احمد  

 بهسودوال 
 ننګرهار

 اپيد رسطاين ناروغیو رادیو تېر  ۲۵۳
پوهنوال ډاکرت نظر محمد  

 سلطانزی ځدران
     خوست 



Publishing Textbooks 

 

Honorable lecturers and dear students ! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a 

serious issue, which is repeatedly challenging students and 

teachers alike. To tackle this issue, we have initiated the process of 

providing textbooks to the students of medicine  . 

For this reason, we have published 365 different textbooks of 

Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism, and 

Agriculture from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-

Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic, and Kabul Medical universities. 

The book you are holding in your hands is a sample of a printed 

textbook. It should be mentioned that all these books have been 

distributed among all Afghan universities and many other 

institutions and organizations for free. All the published textbooks 

can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org & 

www.kitabona.com . 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) 

states: “Funds will be made available to encourage the writing and 

publication of textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority 

areas, to improve the quality of teaching and learning and give 

students access to state–of–the–art information. In the meantime, 

translation of English language textbooks and journals into Dari and 

Pashto is a major challenge for curriculum reform. Without this 

facility it would not be possible for university students and faculty to 

access modern developments as knowledge in all disciplines 

accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a 

huge obstacle for establishing a research culture. The Ministry of 

Higher Education together with the universities will examine 

strategies to overcome this deficit ”. 

We would like to continue this project and to end the method of 

manual notes and papers. Based on the request of higher 

education institutions, there is the need to publish about 100 

different textbooks each year.  



 

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, 

translate or revise their lecture notes or written books and 

share them with us to be published. We will ensure quality 

composition, printing and distribution to Afghan universities 

free of charge. I would like the students to encourage and 

assist their lecturers in this regard. We welcome any 

recommendations and suggestions for improvement. 

 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to 

prepare the books according to the international standards, but if 

there is any problem in the book, we kindly request the readers to 

send their comments to us or the authors in order to be corrected 

for future revised editions . 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for 

Afghan Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund 

for this book. We would also like to mention that he has provided 

funds for 230 medical and non-medical textbooks so far . 

I would like to cordially thank Chancellor of Universities, Deans of 

faculties, and lecturers for their continuous cooperation and 

support for this project  . 

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and 

gave us all these books to be published and distributed all over 

Afghanistan. Finally, I would like to express my appreciation for the 

efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the 

office for publishing and distributing the textbooks . 

 

Dr. Yahya Wardak 

Ministry of Higher Education, Kabul, Afghanistan, April, 2022 

Mobile:  0706320844, 0780232310 

Email: textbooks@afghanic.org 
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