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 معناىبھanti اى براى پیشوند خالصھ شده

 aCD۳ژنى. مثالً در مقابل ھر آنتى بادىآنتى
 CD۳بادى ساختھ شده مقابل یعنى آنتى

 
ab 

 بادى.آنتىراى عالمت اختصارى ب
 

aberrant clone 
 یك گروه سلول با كاركرد غیرمعمول.

 forbidden cloneرا ببینید (گروه سلولى 
 تر است).غیرمجاز مصطلح

 
ABO blood group substances 

 سیستممواد محلول داراى خصوصّیات 
 ، كھ در ترشحات  ABOگروه خونى 

 موكوسى مانند مایع كیستى تخمدان، مایع
 ھا نیز موجوداز انسان %۸۰ى و غیره بزاق

 نامsecretor كننده است (این افراد ترشح
 گیرند.) عموماً گلیكوپپتیدھاى سنگینمى

 وزنى ھستند كھ اسكلت پر از پپتید و
 ھاى كنارى از جنس الیگوساكاریدزنجیره

 ژنتیكىھاى آنتىدارند و دقیقاً شاخص
(epitope) ىھاسازند كھ روى گلبولرا مى 

 سرخ ھمان فرد نیز وجود دارد.
 

ABO blood group system 
 ھاىیكى از گروه ABOگروه خون سیستم 

 ھاىبادىآنتىخونى انسان كھ بھ خاطر 
 ترینافراد، مھم پالسماىموجود در طبیعى 

 گروه خونى در انتقال خون محسوب
 شود. ھر انسانى یكى از چھار گروه خونمى

 داراست كھ راO یا  A  ،B  ،ABاصلى 
 ھاى سرخ او بھ ترتیب حامل ھمینگلبول
 Oھا است. فرد با گروه خونى ژنآنتى
 را بر روى Bیا  Aھاى ژنیك از آنتىھیچ

 ھاى سرخ خود ندارد. متقابالً گلبول
 موجود در پالسماى ھر فرد ھاىبادىآنتى

 ھایى است كھ گلبول فردژنبر علیھ آنتى
 Aد با گروه خون ھا نیست. مثالً فرحامل آن

 درB ژن بادى ضد آنتىداراى آنتى
 را ببینید. A۱پالسماست و برعكس. جدول 

 
 انسانABO گروه خونى . سیستم A۱جدول 

 بادىژن روىآنتىآنتىگروه خونى
 ھاى سرخدرپالسما(فنوتیپ)گلبول

 
anti  AAA 
anti  BBB 

A,BAB 
anti B-O  وanti A 

 
absorption جذب 

 یاژن آنتىجذب و حذف  در ایمونولوژى
 از یك مخلوط. معموالً براى بادىآنتى

 غیر الزم و احتماالً  ھاىبادىآنتىحذف 
 واكنشكھ  ھایىبادىآنتىمزاحم مثل 

 آنتىرود تا كار مىكند بھایجاد مىمتقاطع 
 ترىباقى مانده داراى ویژگى بیش سرم

 سرم وژن بھ آنتىشود. روش با افزودن آنتى
 مجموعھ آنتى ژن ـ آنتى بادى جدا كردن
 را ببینید. adsorptionشود.اجرا مى

 
accessory cellسلول كمك كننده 

 وابستھ بھ پاسخ ایمنىسلولى كھ براى آغاز 
 ژن ھمراه بااغلب براى ارائھ آنتىT سلول 
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 بھ  MHCژنآنتىھاى دستھ دّوم از ملكول
 الزمCD٤ كمكى با گیرنده T لنفوسیتھاى 

 را  presenting cell  antigen است (نیز
 ھاىھاى كمكى شامل سلولببینید). سلول

 بیگانھیعنى MHC حامل دستھ دوم از 
 ھاىاى، سلولخوارھاى تك ھستھ

 ھستند اّماB ھاى لنفوسیتو دار زایده
 توانندھاى دیگر نیز مىتحت شرایطى سلول

 ھاى سطحى شده و نقشژنداراى این آنتى
 ازى كنند.سلول كمكى را ب

 
acquired immune deficiency 
     syndrome 

 را ببینید.AIDS سندرم نقص ایمنى اكتسابى 
 

acquired immunity ایمنى اكتسابى 
 عنوان یك پاسخنوعى ایمنى كھ بھ

 آنتىاختصاصى در مقابل ماده یا ارگانیسم 
 شود. مقایسھ كنید باایجاد مىژنتیكى 

 native immunity وspecific  non 
immunity . 

 
activated macrophage 

 كھ ماكروفاژى     ماكروفاژ فعال شده
 اش در اثر ماده محركى افزایش یافتھفعالیت

 كاراست. ابتدا در مورد ماكروفاژھایى بھ
 پس از موجود زندهگرفتھ شد كھ در بدن 

 تمایزListeria تزریق عوامل عفونى مانند 
 آمدند كھھایى در مىیافتھ و بھ شكل سلول

 قدرت كشتارشان در مقابل باكترى بسیار
 ى معمولىتر از ماكروفاژ تحریك نشدهبیش

 بودهT بوده. این تحریك وابستھ بھ لنفوسیت 
 و از طریق آزاد شدن مواد محّرك ماكروفاژ

 شكل)IFN) مانند گاماانترفرون 
 گیرد. اصطالح فعال شدن اغلب در موردمى

 كارھاى ماكروفاژ نیز بھعالیتافزایش سایر ف
 رود.مى

 
activation protein۱ (AP۱) 

 اى از عواملخانواده     ۱سازى ـپروتئین فعال
 كھ ازDNA كپى كننده متصل شونده بھ 

 تایى (دایمر) دو پروتئین ساختھملكول ده
 شده كھ بھ وسیلھ الگوى ساختارى مشتركى

 تھھم متصلند. شناخنام زیپ لوسینى بھبھ
 و FOSھاى از پروتئینAP۱ ترین شده

 Jun .ساختھ شده است AP۱در تنظیم كپى 
 ھاى مھم دربردارى از بسیارى از ژن

 ھاسایتوكاینھاى ساختار ایمنى مثل ژن
 دخالت دارد.

 
active immunityایمنى فّعال 

 در پاسخ ایمنىسّد محافظتى در اثر ایجاد 
 ندمان ژنآنتىدنبال تحریك با فرد بھ

 واكسیناسیون (كھ نوع غیرطبیعى تحریك
 است) یا طى عفونت (كھ نوع طبیعى است).

 passive immunity .مقایسھ كنید با 
 

active immunization 
 ھاى ایمنىپاسختحریك    سازى فّعالایمن

 فرد براى ایجاد سّد محافظتى در برابر
 ھا. این پدیده با رویارو شدن سیستمبیمارى

 ژن چھ بھ شكل طبیعى مثلنتىایمنى با آ
 تواند عالئمروند معمول عفونت (كھ مى

 تحت بالینى داشتھ باشد) چھ از طریق
 شود. تشكیل این سدایجاد مى واكسیناسیون

 محافظتى حدود دو ھفتھ یا بیشتر طول
 تزریقكشد اّما در عوض پایدار بوده یا با مى

 immunologicalگیرد. دوبار اوج مى تقویتى
 memory را ببیند. مقایسھ كنید باpassive 

immunization . 
 

acute lymphoblastic leukaemia 
     (ALL)لوسى حاد لنفوبالستى 

 فرم لنفوسیتى، اغلبھاى پیشلوسمى سلول
 ترین نوع لوسمى درشایعB سلول از نوع 

 pre B ALLترین شكل آن كودكان. فراوان
 ید). اینرا ببینpreB lymphocyte است (
 یعنىB ھا نشانگان مخصوص سلول سلول
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 CD۱۹ وCD۲۲  را داشتھ و CD۱۰ وTdT 
 بازسازى شده ھاىژنمثبت بوده و حامل 

 ھاىایمونوگلوبولین ھستند. زنجیره
 heavyسیتوپالسمى  را گاھى دارند (

chain ندرت ایمونوگلوبولین بر) را ببینید. بھ 
 كھ در (mlg)شود شان دیده مىسطح

 استفادهBALL صورت از اصطالح این
 غیرشایعT سلول شود. لوسمى حاّد مى

 مثبت بودهCD۷ و  TdTھا است. این سلول
 اند و نیزھاى بازسازى شدهو داراى ژن

 CD۳دھد اما فاقدسیتوپالسمى را نشان مى 
 ھستند بنابراین شبیھ T نشانگان سلول

  (doubleھستند ھاى تیموسى منفىسلول
.(negative thymocytes 

 
acute myeloblastic leukemia 
     (acute myeloid leukemia) 

 نوعى لوسمى كھ           لوسمى حاّد میلوبالستى
 ھاى درگیر اغلب از انواع شبیھسلول

 ھاىمیلوبالستى است. احتماالً منشاء سلول
 چند توانھ دارد. ھاى مادرسلولمیلوئیدى یا 

 بازسازىTCR ین و ھاى ایمونوگلوبولژن
 وT ھاى سلولاند و نشانگان نشده
 و CD۱۳نیز غایبند. معموالً B   ھاىسول

 CD۳۳عنوان نشانھسطحى وجود دارد كھ بھ 
 گیرد.مورد استفاده قرار مى

 
acute phase reactants 

 ھاى غیرآنتىپروتئین          مّواد مرحلھ حاد
 ارھاى كبدى یا بھ مقدبادى كھ توسط سلول

 ھاسایتوكاینكمتر ماكروفاژھا در پاسخ بھ 
 بھ دنبال آسیب بافتىIL۱ ,IL٦) (مانند 

 یا عفونت ساختھ شده و مقدارشان در
 رود. شامل پروتئین واكنشپالسما باال مى

 فیبرینوژن، اجزاءC (CRP) دھنده با 
 آلفا یك ـ آنتىمكمل خاصى از سیستم 

 ئینتریپسین و آلفا ـ یك ـ اسید گلیكوپروت
 ترى براى اینھاى تازهاست. ھنوز نقش

 شود.مّولد پیدا مى
 

acute phase serum ّسرم مرحلھ حاد 
 سرمى كھ در مرحلھ حاد بیمارى عفونى

 آورى شده است. مقایسھ كنید باجمع
.convalescent serum 

 
acute respiratory distress 
syndrome (ARDS) 

 سختى تّكھ          سندرم اختالل حاّد تنفسى
 تّكھ و دو طرفھ ریھ بھ شكل یك آسیب

 جّدى بافتى كھ در نتیجھ ترشّحات فزاینده
 ھاى ھوایى منجر بھ ادم ریھ با مایع پركیسھ

 شود. درصد مرگ و میراز پروتئین ایجاد مى
 ناشى از آن باالست. مكانیسم ناشناختھ

 تواند محصول آزاد شدن مواداست. مى
 IL)  (۸ ۸وكین ـ اى مانند اینترلواسطھ

 ھاىتوسط ماكروفاژھاى حاضر در كیسھ
 ھوایى و ایجاد التھاب در مّحل باشد.

 
ADA deficiencyADA نقص 

 adenosineآمیناز نقص آدنوزین دى
 deaminase deficiency.را ببینید 

 
ADCCتخریب سلول با پاسخ سلولى 

بادىوسیلھ آنتىو بھ  
 یلھوسو بھتخریب سلول با پاسخ سلولى

  antibodydependent cellبادى آنتى
 mediated cytotoxicity.را ببینید 

 
Addison's diseaseبیمارى آدیسون 

 ترین شكلكلیھ كھ شایعكارى غّده فوقكم
 ھاى كاركرد سیستم ایمنىآن بھ خاطر آسیب

 (را ببینی���������د (autoimmunityعلی���������ھ خ���������ود اس���������ت 
 بر علیھ ھاى ضد خودبادىآنتى.

 ھاى مولدكورتكس كلیھ (سلول ھاىژنآنتى
 این سرمھاى استروئیدى) در ھورمون

 بادى درشوند و شامل آنتىبیماران پیدا مى
 اند كھھاى كورتیكوتروفینمقابل گیرنده
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 را مانع ACTHتحریك غده از طریق 
 شوند. شكل تجربى و تحقیقاتى اینمى

 بیمارى با تزریق بافت كلیھ بھ حیوانات
 ى ایجاد شده است.آزمایشگاھ

 
addressin 

 اصطالحى غیردقیق كھ براى اشاره بھ برخى
 ساختارھاى موجود روى یك سلول

 رود. این ساختار توسطكار مىاندوتلیالى بھ
 homingھاى خاص از طریق گیرنده

receptors   ویژه(بھھا لوكوسیتروى 
 ) شناختھ شده و بھ این ترتیبھالنفوسیت

 ھا بھى لوكوسیتاجازه ورود اختصاص
 ھا مثالً در جریان بازگردش لنفوسیتىبافت

 lymphocyte) (recirculationیا التھاب داده 
 یك بافت احتماالً در واقع» آدرس«شود. مى

 ملكول اتصالاى شامل چندین مجموعھ
 انتخابى است.

 
adenosine deaminase (ADA) 
deficiency آمینازنقص آدنوزین دى  

 ھ بھ شكل وراثتى نھفتھ ونقصى آنزیمى ك
 شود. در قالب نقصاتوزومال مستقل مى
 فرمبا فقدان پیش SCIDایمنى شدید مرّكب 

 كند.در نوزادان ظھور مىT و  Bھاى سلول
 و ھالنفوسیتآمیناز در آدنوزین دى

 معمولى فراوان است اّما كمبود آنتیموس 
 مانع متابولیسم آدنوزین و باعث تجمع

 ھاىفرمسّمى در پیش ھاىمتابولیت
 شود.لنفوسیتى مى

 
adhesion molecules 

 را ببینید. A۲ھاى اتصال جدول ملكول
 

adjuvant ژنكمك آنتى  
 ژن (گاھى قبلمّوادى كھ اغلب ھمراه با آنتى

 شوند و بھژن) تزریق مىو گاھى بعد از آنتى
 ژنشكل غیراختصاصى پاسخ ایمنى بھ آنتى

 دھند. بھ اینر مىرا تشدید كرده یا تغیی
 یابادى آنتىترتیب باعث تقویت پاسخ 

 ھاىھاى سلولى در مقایسھ با پاسخواكنش
 شوند.ژن مىمعمولى نسبت بھ ھمان آنتى

 عالوه بر آن گاھى تغییرات كیفى مانند تغییر
 ھاى تولید شده نیز ایجادبادىدستھ آنتى

 ھاىتر مدخلشود. براى اطالعات بیشمى
 نید:زیر را ببی

aluminium adjuvants, complete 
     Freund's adjuvant, incomplete 
     Freund's adjuvant, ISCOM, 
     lipopolysaccharide and 
     mycobacterial adjuvants. 

 
adjuvant arthritis 

 ژنآرتریت ناشى از استفاده كمك آنتى
 ھاى بالینى حاصل از تزریق كمكناھنجارى

 ژنبدون آنتى (CFA)ژن كامل فروند آنتى
 بھ حیوانات آزمایشگاھى مخصوصاً 

 توانھاى صحرایى. این شرایط را مىموش
 از ٦٥پروتئین شوك حرارتى با تزریق 

 Mycobacterium tuberculosisنیز ایجاد 
 ھاى التھابى دركرد. تظاھرات آن زخم

 ھاى دور رگى خصوصاً مفاصل و بافت
 ھا و دم است.ندامھاى انتھاى ابافت

 
adjuvant disease 

ژنىبیمارى كمك آنتى  
adjuvant arthritis .را ببینید 

 
adjuvant granuloma 

 گرانولومانوعى       ژنىكمك آنتىگرانولوماى
 ھایى مانندژنكھ در محّل تزریق كمك آنتى

 ھاىژنكمك آنتىیا كمك آنتى كامل فروند 
 شود.ایجاد مىآلومینیومى 

 
adjuvanticity ژنىتوان كمك آنتى  

 اى براى افزایش یا تغییر یكقدرت ماّده
 از مسیرى غیراختصاصى پاسخ ایمنى
adjuvant) را ببینید) . 
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adoptive immunityایمنى انتقالى 
 ھاىلنفوسیتكھ بھ وسیلھ  ایمنى غیرفعال

 ـ منتقلبادى آنتىفردى دیگر ـ و نھ 
 را Cellmediated immunityشده باشد.  

 ببینید.
 

adoptive transferانتقال ایمنى 
 ھا ازانتقال غیرفعال ایمنى با انتقال لنفوسیت

 ژنى داراىفردى كھ در اثر تماس با آنتى
 پاسخ اولّیھ ایمنى است بھ فردى كھ ایمن

 را ببینید).nonimmune animal نیست (
 

adsorptionجذب غیراختصاصى 
 االنى مواداتصال غیراختصاصى و غیر كئوو

 وژن آنتىمحلول (در ایمونولوژى معموالً 
 ) بھ سطح سلول یا ذّرات خنثى.بادىآنتى

 ھاى قرمزژن بر سطح گلبولمثالً اگر آنتى
 ھا در مقابلجذب شده باشد و این گلبول

 ژن قراربادى اختصاصى ھمان آنتىآنتى
 ایجادآگلوتیناسیون نام اى بھگیرند پدیده

 . absorptionكنید با  شود. مقایسھمى
 

adult T cell Leukemia / 
     lymphoma 

 نوعى     بالغین  Tھاى لنفوم یا لوسمى سلول
 لوسمى كھ خصوصاً در ژاپن و كارائیب شایع

 است و بھ علّت آلودگى با ویروس
۱   HTLV ویروس لوسمى ۱(نوع 

 شود.انسانى) ایجاد مىT ھاى سلول
 

AETrosette test 
 آزمایشى براى         AETُرزت  آزمایش

 انسان با استفاده ازT ھاى سلولشمارش 
 ھاى سرخ گوسفند كھ تحت اثرگلبول

 
۲amino ethylisothiouridium 

 
 bromide قرار گرفتھ و بھ گیرنده CD۲روى 

 ھاشوند. این رزتمتصل مىT ھاى سلول
 ھستند كھ باE ھاى پایدارتر از رزت

 لى گوسفند ایجادھاى سرخ معموگلبول
 را Erosette forming cellشوند (مى

 ببینید). معموالً براى خالص كردن
 سلولھاى با جدا كردن ُرزتB ھاى سلول

T شود.استفاده مى 
 

affinityمیل تركیبى 
 لغتى ترمودینامیكى كھ براى تعریف نیروى

 محلواكنش با اتصال بین دو عامل مانند 

 با شاخص ادىبآنتىروى  ژناتصال آنتى
 و بنابراین نوعىepitope یا  ژنىآنتى

 سازگارى فضایى شیمیایى بین آن دو، در
 بادى آن را باژن با آنتىمورد واكنش آنتى

 لیتر در (Kعنوان ضریب اتصال یا تعادل 
 دھند اّما چون تنوع فراوانى) نشان مىـ۱مول

 ھاىاز لحاظ میل تركیبى در میان ملكول
 شده در مقابل یك ساختھ بادىآنتى
 وجود دارد بھتر آن است ژنىآنتىتوپ اپى

 میانگین ضریب اتصال«عنوان كھ آن را بھ
 تر آنستتعریف كنند. اصوالً درست» داخلى

 كھ میل تركیبى بھ اتصال ساده و یكنواخت
 (haptens)ھا ھاپتنھایى مانند توپتك اپى
 ھا اطالق شود تا از ُمشكلبادىبھ آنتى
 ھاى ناھمگون درتوپواكنش اپىتفسیر 

 ژن اجتناب شود.روى یك ملكول آنتى
 

affinity labelling 
 روش ایمونو         نشاندار كردن محل اّتصال

 شیمیایى براى شناخت پپتیدھاى موجود در
 بادى. آنتىژنآنتىبھ بادى اتصال آنتىمحّل 

 گیرد كھشیمیایى قرار مىھاپتنى تحت تأثیر 
 بادىصاصى بھ محل اتصال آنتىطور اختبھ

 اى كندتر بھ شكل كوواالنى بھگونھو بھ
 اى اطراف متصلھاى اسید آمینھریشھ

 بادى ھیدرولیز شده وشود. سپس آنتىمى
 اجزاء پپتیدى مّتصل بھ ھاپتن جدا شده و

 شوند.بررسى مى



 ۹ 

 
 



 ۱۰ 

affinity maturation 
 میلبادى)        افزایش (آنتىبلوغ محلّ اتصال 

 طى پاسخ ایمنى مخصوصاً بادى آنتىتركیبى 
 .ثانویھ ایمنىو  پاسخ اولیھدر مقایسھ بین 

 سلولھاى این موضوع بھ دلیل انتخاب گروه
B با میل تركیبى زیاد تحت شرایط وجود 

 شود.ایجاد مىژن آنتىغلظت محدودى از 
 ھاى داراى میل تركیبى زیاد نتیجھگروه

 ھاىدر ژن العادهجھش سوماتیكى فوق
 طى تغییر شكلVL و VH نواحى 

 است.مناطق زایا در  Bھاى سلول
 

ag ژنمخفف آنتى  
 

agammaglobulinaemia 
 ھا، كمبودفقدان كامل ایمونوگلوبولین

 راhypogammaglobulinemia گاماگلوبولین. 
 ببینید.

 
agglutinationآگلوتیناسیون 

 ھاىژن مانند گلبولتوده شدن قطعات آنتى
 ھا و غیره در اثر واكنش بارمز، باكترىق

 اختصاصى كھ باعث پل زدن بین بادىآنتى
 ژنى روى قطعات مجاورھاى آنتىشاخص

 شود. چون آگلوتیناسیون بھ راحتى قابلمى
 مشاھده است بنابراین اساس بسیارى از
 آزمایشات بھ ویژه آزمایشات تشخیص

 بالینى قرار گرفتھ است.
 

agglutinin نآگلوتینی  
 ھاىژنآنتىكھ با  بادىآنتى) نوعى ۱(

 ھاى قرمز وسطحى قطعاتى مانند گلبول
 ھا را آگلوتینھھا واكنش كرده و آنباكترى

 ) ھر۲را ببینید). ( agglutinationكند. (مى
 بادى، كھ بتواند قطعاتىاى، نھ الزاماً آنتىمادهّ 

 لكتین.را آگلوتینھ كند. مثالً 
 

agranulocytosis ھان نوتروفیلفقدا  
 ھانوتروفیلافت پاتولوژیكى در تعداد 

 neutrophil leucocytesدر اثر اختالل در 
 میلوپوئز كھ منجر بھ كاھش مقاومت در برابر

 شودھا و اغلب فارنژیت شدید مىباكترى
 ھا). ممكن است(آنژین فقدان نوتروفیل

 دنبال عفونت خون، یا مننژیت مرگبھ
 ئز بھ حالت طبیعىحاصل شده، یا میلوپو

 بازگشتھ و بھبودى ایجاد شود. گاھى بھ علل
 دنبال استفاده از داروھاىناشناختھ، گاھى بھ

 و گاھى (cytotoxic)خاص كشنده سلول 
 عنوان واكنشى غیرعادى بھ مقادیر معموالً بھ
 ضرر برخى داروھا، مانند كلرآمفنیكلبى

 گیرد.شكل مى

 
AIDS (ایدز) بیمارى نقص ایمنى اكتسابى  

 تخریب پیشروندهبیمارى انسانى در اثر 
 دنبال آلودگى با ویروسبھایمنى سلولى 

 . ویروس بھ (HIV)نقص ایمنى انسانى 
 ھا كھ اغلببر دیواره سلول CD٤ھاى گیرنده

 خوارھاىبیگانھیا  كمكىT ھاى لنفوسیت
 ھا را آلودهاند متصل شده و آناىتك ھستھ

 CD٤ھاى حامل كند. وقتى تعداد سلولمى
 در ھر ۲۰۰یابد (كمتر از بسیار كاھش مى

 متر مكعب) كھ این مرحلھ خود گاھىمیلى
 ھاىكشد بیمار با عفونتچند سال طول مى

 طلب مكّرر، شدید و اغلب مرگبارىفرصت
 ھاترین آنشود كھ مھمدرگیر مى

 Preumocystis carinii pneumonia.است 
 ر نادر پوستىھمچنین احتمال ابتال بھ تومو

 یابد.افزایش مىKaposi sarcoma یعنى 
 AIDSاى ندارد و درساختار تعریف شده 
 ھاى مختلف بیماران در مناطق مختلفگروه

 كند وجغرافیایى بھ اشكال متفاوت بروز مى
 ھاھمین دلیل تشخیص آن در ھمھ گروهبھ

 كار مشكلى است.
 

AIDSrelated complex (ARC) 
 ھ بھ ایدزاختالالت وابست


