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 Immunologyعلم المناعة 

يعتبر علم المناعة من العلوم الحديثة ذات التطور السريع حيث تعمل كل الجهود الحالية     

الدراسة اآلليات المناعية لما لها من دور فيما يصيب جسم اإلنسان من أمراض وعالجات وال 

: مثال. سيما عالج السرطانات فاالستخدامات المناعية في تدبير السرطانات تعتبر ثورة في الطب

أخذ خلية لمفاوية تائية سامة من مريض سرطان وإضافة مورثات معينة تجعل هذه الخاليا يمكن 

ألف خلية يتم إضافة  011تعبر عن مستقبل جديد للورم، وبعد تكثيرها لتصبح كل خلية 

لزيادة قدرتها على القتل، ثم يعاد حقنها في المريض نفسه لتهاجم  interleukin 2-اإلنترلوكين

وقد تم أخد المناعة بعين االعتبار منذ زمن حيث كان من . انية الموجودة في جسمهالخاليا السرط

المعروف أن الشخص الذي أصيب بالطاعون وشفي منه يستطيع العناية بمرضى الطاعون دون 

أن يصاب بالعدوى وكذلك األمر بالنسبة ألمراض أخرى كالجدري، ومن ثم ظهر مفهوم التلقيح 

يدات اللواتي يعملن بحلب األبقار وأصبن بعقيدات جدري البقر أصبح من خالل مالحظة أن الس

لديهن مناعة تجاه الجدري، مما أثار الفضول حول معرفة السبب في عدم إصابة بعض 

 .األشخاص بمكروبات معينة

 

 

 خلية تانية تهاجم خلية سرطانية. 1الشكل 

 

 Immune Responseمصطلح االستجابة المناعية  immunityيكافئ مصطلح المناعة    

وهي اآلليات المناعية الموجودة في الجسم والتي تستطيع التمييز بين الذات والغريب وتقوم 

( جراثيم، فيروسات، فطور، طفيليات، ذيفانات)بالدفاع عنه ض د العوامل الغريبة خارجية المنشأ

للمناعة عمل واق (. رطانية، نواتج استقالب ضارةخاليا هرمة، خاليا س)والعوامل داخلية المنشأ 

 :وعمل مؤذ وتقسم حسب ذلك إلى

  Protective Immunityمناعة واقية « 

 Harmful Immunityمناعة مؤذية « 

 Protective Immunityالمناعة الواقية 

 : وتشمل

  دفاع الجسم ضد العوامل الغريبة الخارجية كالمكروبات والداخلية كالمخلفات

 .االستقالبية المؤذية واألورام

 قدرته على تمييز الغريب عن الذات، وهنا يتبادر إلى ذهننا سؤال: 
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 كيف يميز جهازنا المناعي األورام رغم أنها تتشكل من خاليا الذات؟  

أي لدينا وقاية -مميزة لها، فإذا كنا أسوياء مناعية  markersتملك هذه الخاليا الورمية عالمات 

فسنقاوم تكاثر الخاليا السرطانية ولن  -تساعدنا على التعافي من األخماج التي تتعرض لها 

 .نصاب باألورام، لذا فإن المثبطين مناعية معرضون لألخماج المتكررة وانتشار السرطانات

 Harmful Immunityالمناعة المؤذية 

الحالة ينجم عن االستجابة المناعية أمراض وأذيات، وهذا ال يحدث إال عندما يكون  في هذه

 ولذلك يتم عالجها بالتثبيط المناعي وتتمثل بثالث( وليس مثبطأ)الجهاز المناعي كفؤ 

 :حاالت

 تفاعالت فرط التحسس  .1

 أمراض المناعة الذاتية  .2

 رفض الطعوم .3

 

 :تفاعالت فرط التحسس وأمراضه -1

هي أمراض يسببها الجهاز المناعي عندما يستجيب بشكل غير مالئم، فقد يستجيب المستضدات 

بريئة جدة، أو قد يعطي فعل مناعي كبير جدأ ويحدث جواب مناعي عنيف تجاه مستضدات ال 

، أو 0gGبدال من  IgEتحتاج كل هذه االستجابة، أو يشكل جواب مناعي غير مالئم كأن يشكل 

 : أمثلة. ية بدال من الخلويةيشكل مناعة خلط

  ،إن دخول حبات الطلع عن طريق األغشية المخاطية قد يسبب التهاب ملتحمة تحسسي

، على الرغم Urticariaأو التهاب قصبات تحسسي، أو التهاب جلد تحسسي، أو شري 

من أن حبات الطلع غير مؤذية لكن جهازنا المناعي يشكل بشكل طبيعي أضدادة لها، إال 

بمستقبالته على  lgE، وهذا سيؤدي الرتباط 0gGبدال من  lgEتكون من صنف أنها 

سطح الخاليا البدينة، وبالتالي تحرير الهستامين مما يسبب احمرار وحكة وانخفاض 

 . ضغط، وقد يؤدي الحدوث الصدمة التأقية والوفاة

 لوية،عند المصابين بالجذام الجذامي للتخلص من عصية الجذام يجب تشكيل مناعة خ 

وفي حال تشكلت مناعة خلطية فهي غير مفيدة بل وضارة كونها تثبط المناعة الخلوية، 

وبذلك تكون المناعة الخلطية مسؤولة عن مرض   وكذلك األمر عند مرضى السل،

 .الجذام والسل

في كل لحظة من حياة اإلنسان تتشكل خاليا سرطانية، لكن قلة من يصابون و بالسرطان ذلك 

 .المناعة يميز الخاليا الورمية ويقوم بالتخلص منهاألن جهاز 

 :Autoimmune Diseasesأمراض المناعة الذاتية   -2

وهي تشكل مناعة خلطية أو خلوية تجاه الذات فإذا هاجم الجهاز المناعي الذات سيؤدي إلى 

 :أمثلة. تشكيل استجابة مناعية تجاه مستضدات الذات فتصبح هدفا للجهاز المناعي

 السكري  أضداد أو استجابة مناعية خلوية تجاه مستقبالت اإلنسولين يسبب الداء إن تشكل

 .وكذلك تشكل أضداد للخاليا بيتا البنكرياسية تهاجمها وتخربها تسبب السكري أيضا

 به فقر دم انحاللي ذاتي         أضداد الكريات الحمر . 

  فرفريات نقص الصفيحات المناعية          أضداد الصفيحات . 
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  قصور درق              أضداد تخرب أنسجة الدرق . 

  متالزمة شوغرن      استجابة مناعية خلوية ضد الخاليا المفرزة للعاب والدمع 

Sjögren's syndrome 

  قد تتشكل أضداد تجاه مستضدات عامة في الجسم كأضداد الDNA  أو النواة مما يسبب

الذي  systemic lupus Erythematosusهازية كالذئبة الحمامية الجهازية مرضأ ج

 .يصيب الجلد والكلية والعينين والمفاصل

 :Graft Rejectionرفض الطعوم   -3

يعمل هذا الجهاز المناعي بأمانة حيث يرفض الغريب ويقبل الذات، فعند زراعة كلية مثل 

 .المكروبات فيقوم بجواب مناعي ويهاجمها سيتعامل الجهاز المناعي معها مثلما يتعامل مع

ال تحدث األمراض الناتجة عن اإليذاء المناعي إال إذا كان الشخص كفؤ مناعية وسبيل التدبير 

 .الوحيد في الحاالت الثالثة السابقة هو التثبيط المناعي

 

 

 

عندما تكون  جدول يوضح االستجابة المناعية المفيدة باللون األبيض والضارة باللون األحمر،

 .ااالستجابة مفيدة فإن غيابها يكون ضار

 

 مكونات جهاز المناعي

 :ينتشر الجهاز المناعي في كل الجسم ويتألف من

 هما نقي العظام والتوتة وتعد أعضاء مركزية ألن الخليتين: عضوين مركزيين  -0

المركزي في اللمفاويتين الوحيدتين في االستجابة المناعية النوعية تتمايزان تمايزهما 

 :هذين العضوين

  الخاليا التائيةTتنشأ في نقي العظام وتتمايز في التوتة . 

  تنشأ وتتمايز في نقي العظام 8الخاليا البائية. 

يبدأ تشكيل خاليا الدم عند الجنين في الكيس المحي قبل تكون األعضاء ثم في الكبد والطحال ثم 

األضالع والقص )نقي العظام المسطحة والرقيقة في نقي العظام الطويلة قبل البلوغ ثم في 

 .بعد البلوغ( والجمجمة
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 :عدد كبير من األعضاء الثانوية  -2

 أكبرها الطحال ويمكن عده عقدة لمفية كبيرة 

  العقد اللمفية واللوزات والناميات 

 النسيج اللمفاني المرتبط بالمخاطيات   Mucosa - associated lymphoid tissue ( 

MALT)  

 :يوجد النسيج اللمفاني المرتبط بالمخاطيات في أماكن عديدة

  لويحات باير في األمعاء( Gut - associated lymphoid tissue ( GALT  

 في األنف  ( NALT )   Nasalassociated lymphoid tissue   

  في الجلد( Skin - associated lymphoid tissue ( SALT  

  في القصبات( Bronchus - associated lymphoid tissue ( BALT 

 

( حمضات، أسسات، عدالت) والمحببات B  ،C , NKالخاليا اللمفاوية : خاليا -3

خاليا کوبفر في الكبد، )والوحيدات والبالعات النسيجية الموجودة في كل أنسجة الجسم 

باإلضافة إلى الخاليا السليمة ..( الخاليا الكاسرة للعظم، والخاليا الدبقية في الدماغ، الخ

 .في الجلد واألغشية المخاطية وبطانة األوعية الدموية

 :مواد كيميائية -4

 لمتممة ا 

  األضداد 

 الكيموكينات أو  أو اللمفوكينات التي تطلقها اللمفاويات أو 0انترلوكين : السيتوكينات مثل

 االنترفيرونات 

  درجة الحموضة في البول والمهبل والجلد والمعدة  

 وحليب  وهي أنزيمات موجودة في أخالط البدن مثل اللعاب والدمع والبول: الليزوزيمات

 ...الثدي

  :Biological barrierالحاجز الحيوي   -5

واألغشية المخاطية المفتوحة على األوساط  وهي الجراثيم المتعايشة على سطح الجلد

 (.النبيت الجرثومي)الخارجية 

 

 عمل الجهاز المناعي

 specificityيقوم عمل الجهاز المناعي على مفهومين هما التمييز بين الذات والغريب والنوعية 

الجهاز المناعي التمييز بين الذات والغريب فيترك الذات ويهاجم المواد الغريبة  حيث يستطيع

، وتختلف يمكن تمييز مستويات (خاليا سرطانية)أم داخلية ( كالميكروبات)سواء كانت خارجية 

 مختلفة من النوعية في الجهاز المناعي

 : Non-specificخاليا عديمة التوعية  -1

 .بشكل غير نوعي Natural killer cellsتعمل الخاليا القاتلة الطبيعية 
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 :low specificخاليا ذات نوعية منخفضة   -2

 .Dendritic cellsالبالعات والوحيدات والبالعات النسيجية والمعتدالت والخاليا التغصنية 

األصابع تجعل هي خاليا لها امتدادات هيولية تشبه : Dendritic cellsالخاليا التغصنية 

غشاءها الهيولي واسع جدة، توجد في كل األغشية واألنسجة المخاطية، تملك القدرة على بلعمة 

 .المستضد والتحرر من النسيج لتعود إلى أقرب عقدة لمفية حيث توجد اللمفاويات

 

ات فهي تملك مستقبالت المجموع -وهي عملية منخفضة النوعية-تقوم هذه الخاليا بعملية البلعمة 

تستطيع من    pattern recognition receptors ( PRR) مستضدية تسمى هذه المستقبالت

خاللها أن تتعرف على كل المستضدات التي يمكن أن تواجهها وتصنف هذه المستضدات في 

 : مجموعتين أساسيتين

 pathogen associated molecularالنموذج الجزيئي للعوامل الممرضة   -1

pattern (PAMPs:) مثال: 

  النموذج الجزيئي للجراثيم إيجابية الغرام هوTeichoic acid  

 النموذج للجراثيم سلبية الغرام هو (LPS ) Lipopolysaccharide  

  النموذج الجزيئي للخمائر هي مادة تسمى الزيموسانZymosan 

 ثماالت سكر المانوز والتي نراها عادة على سطح الجراثيم المحاطة بمحافظ 

  damaged assosicated molecular موذج الجزيئي المرافق لألذيات النسيجية الن  -2 

patterns     (DAMPs )  فالبالعات لها وظيفة في بلعمة ما ينتج عن تخرب الخلديا. 

 :highly specificخاليا عالية النوعية   -3

بنوعية  acquired immunityالمسؤولة عن المناعة المكتسبة  B , Tتتمتع الخاليا اللمفاوية 

ألف  011عالية حيث تكون كل خلية نوعية لمستضد واحد فقط وتحمل على سطحها أكثر من 

 .مستقبل كلها نوعية لنفس المستضد

كل  cloneأي أنه إذا وجد في الطبيعية بليون مستضد فنحن مجهزين على األقل ببليون نسيلة  

واحدة منها تملك مستقبالت نوعية لمستضد واحد، أي ال يوجد خلية لمفاوية بائية تستطيع أن 

ترتبط بمستضدين مختلفين ألن هذا يعني مقدرتها على إنتاج أضداد المستضدين وهذا غير 

 . واحد epitopeصحيح ألن كل خلية بائية تنتج أضداد لمستضد واحد فقط أو 

جودة على سطح الخاليا البائية والتائية مستقبالت نوعية للمستضدات ونسمي المستقبالت المو

antigen specific receptors 

 .هي مجموعة الخاليا التي نشأت من خلية واحدة :Cloneالنسيلة 

 

 تصنيف جهاز المناعة

يتكون جهاز المناعة من خاليا ونسج وأعضاء ومواد كيميائية، وقد تم تقسيمه إلى قسمين 

 :من الناحية الوظيفية وهذا التقسيم غرضه تسهيل فهم هذا العلم فقطأساسيين 

                                  ( المتأصل أو الطبيعي أو الموروث)الجهاز المناعي الغريزي   -1

( Innate ( native or natural  immune system 
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 Acquired ( specific or ( )النوعي أو التكيفي) الجهاز المناعي المكتسب  -2

adaptive Immune system  

 

 (المتأصلة)المناعة الغريزية : أوال

 :هي خط الدفاع األول ضد العوامل الممرضة وتتميز بمجموعة من الخصائص

( العامل المؤذي)موجودة لدى كل البشر منذ الوالدة وحتى لو لم تتعرض للخطر  -0

 . المعدة من المناعة المتأصلة وتتواجد منذ الوالدة فحموضة

أي ال يتحسن أداؤها بتكرار تحريضها أو تعريضها لميكروب  :ليس لها ذاكرة مناعية -2

فتناول ميكروب ما وقتله خالل ساعتين بحموضة المعدة ثم معاودة تناوله بعد شهر  ما

 (.ستكون االستجابة بنفس الشدة وتستغرق نفس الوقت

فحموضة المعدة )أي تعمل ضد كل العوامل الممرضة  : Non - specificة غير نوعي -3

ال تميز بين اإلشريكية الكولونية والسالمونيال والشيغال حيث أنها تعامل الجميع نفس 

 : وتصنف المناعة الغريزية لمستويين(. المعاملة

 . على سطح الجلد واألغشية المخاطية وللخارج :المستوى األول -0

 ضمن سطح الجلد واألغشية المخاطية وباتجاه العمق إلى األنسجة: الثانيالمستوى  -2

 .إلى الخاليا وصوال 

 المستوى األول

 :ويتمثل بثالث حواجز

 الحواجز الميكانيكية 

  الحواجز الكيميائية 

 الحواجز الحيوية 

 :Mechanical barriers( الفيزيائية)الحواجز الميكانيكية  -1

 :الممرضة وتضمعند مكان دخول العوامل 

فال يستطيع المكروب أن يخترق (: وجود مادة القرنين فيه)الجلد السليم وخاصة المتقرن  .0

 |:الجلد السليم ويوجد استثنائين لذلك

  الفيروس الحليمي البشريHPV ( أشهر 4الذي يحتاج حضانة.) 

  الجراثيم البريميةLeptospira (دةوالتي تتطلب أن يكون الجلد في القدمين رطب ج 

 (. حتى تدخل

 Tissue وحتى تستطيع الميكروبات أن تدخل وتحدث الخمج يجب أن يحدث تفرق اتصال 

Dissociation 

 يعتبر کالجلد المجروح أي سهل)الغشاء المخاطي السليم، ولكنه ليس بشدة مقاومة الجلد  .2

 | (. االستعمار

 . األشعار التي تحمي الفتحات مثل جوف العين واألنف واألذن .3
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( 2- 0.5)الدمع يغسل العين ويخلصها من الميكروبات، اللعاب يغسل الفم حيث ينتج  .4

في متالزمة جوغرن تتنوع الميكروبات ويصبح الوضع )ليتر يومية عند اإلنسان 

 (. سيء الصحي الفموي

وهو مادة بروتينية سكرية منتجة من : Mucus layer( وليس الغشاء)الغطاء المخاطي  .5

جودة بالقصبات، حيث يشكل طبقة متمادية من القصبات إلى الرغامى غوبلت المو خاليا

والحنجرة، وتتحرك هذه المادة المخاطية عبر األهداب الموجودة على سطح الخاليا 

ألف هدب تهتز لألعلى فيدفع المخاط باتجاه  211الظهارية المهدية حيث يوجد حوالي 

 .البلعوم ليعاد بلعه أو يتم بصقه

ك عند المدخنين، فالمدخن يصاب بأخماج رئوية خطيرة ألن النيكوتين يشل وتظهر أهمية ذل

حركة هذه األهداب، وبالتالي ال يتحرك المخاط ويصبح سميكأ فيعطي فرصة أكبر لكي تبقى 

 .الميكروبات على تماس مع الخاليا الظهارية، وفي حال اإلقالع عنه تعود الحركة لهذه األهداب 

يحتوي  من الجزيئات الدقيقة المستنشقة كالجراثيم والغبار، فالمخاط% 91وبهذا فإن األنف يزيل 

 . ليزوزيمات ومواد أخرى مضادة للميكروبات

 blinkingالعطاس، السعال، منعکس طرف العين : الحركة في مختلف أعضاء الجسم .6

reflex ،حركة أهداب الخاليا المبطنة لكامل جهاز التنفس عدا القصيبات واألسناخ ،

ك خروج البول بتدفق ليغسل اإلحليل فلو كان التبول بشكل سلس لبقي اإلحليل وكذل

مستعمرة بالجراثيم، والحركات الجوية في األمعاء تقلل من فرصة التصاق الجراثيم على 

 . المخاطي لألمعاء الغشاء

 .وجود الحاجب فوق العين، صماخ األذن .7

 

 :Chemical barriersالحواجز الكيميائية  -2

 :وتتمثل الحواجز الكيميائية بما يلي

 :الحموضة -0

حموضة الجلد الناتجة عن الحموض الدسمة المنتجة من الغدد الزهمية الموجودة بالجلد حيث •  

(3  .5 - 5  .8 =pH .) 

 ( pH= 5.  6 - 5.  5)البول حامضي • 

 يصبح الى Lactobacilliالمهبل حامضي لذا عند تناول الصادات وموت العصيات اللبنية • 

PH في المهبل غير حامضي وتتكاثر الفطور. 

عبر  حموضة المعدة وتعد الترسانة األولى في مواجهة ما يدخل إلى أبداننا من ميكروبات•  

 .جهاز الهضم

 أما العضيات داخل الخلوية فتدعى)وهي أنزيمات  :Lysozymesالليزوزيمات  -2

المكون للجدار  Peptidoglycanان ، تقوم بحل الببتيدوغليك(Lysosomesالليزوزومات 

الخلوي اللجراثيم إيجابية الغرام وسلبية الغرام، وتتواجد في أخالط البدن المختلفة كاللعاب وحليب 

 .الثدي واألخالط األخرى المختلفة

 البروتين الرابط للحديد، وهو موجود في الدم وال يتيح :Lactoferrinالالكتوفرين  -3

ية أن الجراثيم تحتاج مستوى عال من الحديد حتى تنقسم، فوجود الحديد حرة ودور ذلك مناع

الالكتوفرين بكمية كبيرة يؤدي إلى ربط كل الحديد فال يعود متاحة مما يقلل من تكاثر الجراثيم، 
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والعكس صحيح حيث نالحظ أن األطفال المصابين بفقر الدم المنجلي تكثر لديهم األخماج 

المصابين من فقر دم  ضعف من األطفال غير 311يا هو أكثر ب فاحتمال إصابتهم بالتهاب السحا

 .المنجلي

اليزين، وعوامل أخرى -8كل هذه الوسائط الدفاعية من ليزوزيمات، الكتوفرين، بيروكسيداز،  

 . Defensinsتسمى الدفاعينيات 

 

 . peroxidase enzymesآنزيمات البيروكسيداز  -4

 مجموعة من الجزيئات تنتجها الخاليا المناعية وتنقل :Cytokinesالسيتوكينات  -5

 .اإلشارة أثناء الجواب المناعي

 

 :Biological barrierالحاجز الحيوي  -3

ممثال بالنبيت الجرثومي الطبيعي الموجود على سطح الجلد واألغشية المخاطية المفتوحة 

على الوسط الخارجي، ويعمل النبيت الجرثومي الطبيعي كجزء من المناعة الغريزية من 

 : خالل

أي أنها ترتبط بالمستقبالت التي من المفترض أن يرتبط بها العامل : شغل المكان .0

 .الممرض

 .العناصر الغذائية المهمة للعوامل الممرضة تتغذى على  .2

تبيد الجراثيم  Bacteriocinsإنتاج مواد قاتلة للجراثيم هي المبيدات الجرثومية  .3

 .حيث وجدت الممرضة

لذا فإن . شبيهة مستضدية بالجراثيم الممرضة وبالتالي هي تحرض حدوث جواب مناعي .4

تقضي على النبيت الجرثومي الطبيعي مسببة  -خاصة واسعة الطيف -إعطاء الصادات 

 Opportunisticمثل اإلسهال المرافق للصادات، أو حدوث أخماج انتهازية 

infectionsطاء الصادات هو خمج انتهازي، أيضا التهاب األذن الوسطى بعد إع. 

 

 المستوى الثاني

فهو ال يستطيع  attachmentأول ما يقوم به الميكروب ليسبب المرض هو االرتباط بالخاليا 

إحداث المرض أثناء حركته بلمعة األمعاء مثال بل يجب أن يلتصق بجدارها، ويعطل هذا 

 .االرتباط الحواجز الميكانيكية والكيميائية والحيوية

فإذا استطاع الميكروب اختراق هذه الحواجز تمكن من االلتصاق وإحداث أذية نسيجية موضعية  

ضمن األنسجة فتنشأ عوامل دفاع أخرى غير  local infectionأي أصبح لدينا خمج موضع 

 :نوعية وتشمل

  Inflammatory responseالتفاعل االلتهابي  (0

  Phagocytosis  البلعمة (2

 NK cellsالقاتالت الطبيعية  (3

 الذي تنتجه الخاليا خاصة خاليا الجلد واألغشية المخاطية interferonاالنتروفيرون  (4

واألحشاء عندما تصاب باألخماج الفيروسية، فالخلية المصابة بالخمج الفيروسي تنتجه 
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الفيروسي فيها وهذه  mRNAوهو بدوره يدخل إلى الخلية السليمة ويمنع ترجمة ال 

 . نوعية آلية غير

جزء من المناعة الغريزية ألن الحمى تجعل الجسم غير مالئم : feverالحمي  (5

لتكاثرالميكروبات، وألنه عندما تصاب بخطر ما وليس فقط بسبب خمجي تقوم 

البالعات وخاصة الوحيدات والخاليا التغصنية ببلعمة السبب المؤدي لهذا الخطر 

ويمارس تأثيره  endopyrogenالذي يعد  0وإطالق سيتوكين يسمى االنترولوكين 

إما بشكل مباشر أو بتحريض البالعات على إطالق البروستاغالندينات التي تنبه 

درجة مئوية، وتكمن  37والمضبوطة على ( العضو المنظم لحرارة الجسم)الوطاء 

 : أهمية ارتفاع حرارة الجسم في

 . دليل على وجود المرض ألنها دليل على أن المرض أصبح جهازية• 

 . يقضي على العوامل الممرضة• 

 .يؤخر تكاثر الميكروبات وبالتالي يعطي فرصة للبالعات للقيام بوظيفتها• 

تحدث الحمى بحاالت عديدة في السرطانات، أمراض المناعة الذاتية، ومن الممكن أن تكون 

 .مجهولة المنشأ

 

وهي عبارة عن مجموعة بروتينات يتم تفعيلها بإنزيمات وتفاعالت  :تفعيل المتممة -6

التشكل قناة في غشاء الخاليا أو في جدار الميكروبات مما يؤدي إلى حلها، ويرافق  بلمرة

تتفعل المتممة بثالث ..... وغيرها C3a  ،C2aذلك انطالق مكونات جزئية للمتممة 

 :سبل

وجود األضداد وبالتالي ليس من  وهو معتمد حصرا على: السبيل التقليدي .0

 .الغريزية المناعة

 . الذي يعد من المناعة الغريزية: السبيل البديل .2

 .الذي هو من المناعة الغريزية أيضا: سبيل الليكتين الرابط للمانوز .3

 

 :آليات 5حديثة يقال إن المناعة الغريزية تعمل من خالل 

 .السليممواضع تشريحية أو مكونات تشريحية كالجلد  .0

 ، ومن(كالمخاط المغطي للشجرة القصبية والرغامى)مواضع أو آليات فيزيولوجية  .2

 (. النبيت الجرثومي الطبيعي)اآلليات البيولوجية  ضمنها 

 (. كالحموضة)آليات كيميائية  .3

 . المتممة عن طريق تفعيل السبيل البديل .4

 (.ممثلة بالبلعمة)القتل داخل الخاليا  .5

وفي حال عدم كفاية هذه اآلليات يتم اللجوء إلى المناعة النوعية وذلك بغزو الميكروب للنسج 

. يتكون تجاهه مناعة خلطية أو خلوية systemic infectionخمجة جهازية المجاورة مسببأ 

وإذا كانت اآللية اإلمراضية متواسطة بالذيفانات يلزم تكوين أضداد لهذه الذيفانات، وإذا كانت 

متضمنة ميكروبات مثل عصية السل أو الليستيريا ذات الفوعة التي تمكنها من النجاة داخل 

لمناعي من قتل الخاليا التي تؤوي البالعات أو داخل الخاليا فيتطلب ذلك تمكين الجهاز ا

 .الميكروب وال تتخلص منه
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 االستجابة للخمج

 :مستويات التسلسل الزمني لالستجابة للخمج يتمثل بثالث

 :المستوى األول

 5-4التي تعمل خالل ( الحاجز الميكانيكي والكيميائي والحيوي)متمثل بالمناعة الغريزية 

 :أمثلة. ساعات

 على الميكروب ساعات للقضاء 4أكثر من  حموضة المعدة ال تحتاج . 

  ساعات للقضاء على الميكروب 4الليزوزيمات في الدمع أو اللعاب ال تحتاج أكثر من. 

 :الثانيالمستوى 

في حال عدم القضاء على الميكروب يتدخل المستوى الثاني من المناعة الغريزية الذي يحوي 

 : حدثيتين هما

عادة يستغرق . وهذا يتطلب حشد وتفعيل الخاليا التي تقوم بوظيفة البلعمة االلتهاب والبلعمة

 .أيام 4ساعة أي حوالي  96-4ذلك 

 :المستوى الثالث

أيام لإلصابة وعدم اإلحاطة بالميكروب يجب تدخل المناعة النوعية وهي عمل  4في حال مرور 

 .Tو Bالخاليا 

 

 

 مراحل االستجابة للخمج األولي: 2الشكل 
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 Inflammationااللتهاب 

هي أول استجابة للثوي بعد أن يخترق العامل الخمجي الحواجز الخارجية، وهي تفاعل غير 

 :نوعي، وقد وصفت عالمات االلتهاب الرئيسية األربعة في القرن األول للميالد وهي

  .Rednessاالحمرار  .0

  .Heatالسخونة  .2

 .Swellingالوذمة واالنتفاخ  .3

 . painاأللم  .4

 loss of functionالمة الخامسة التي تلحق بها هي العجز الوظيفي والع

 

 :الحوادث األساسية في العملية االلتهابية

- 

لسبب ما تتخرب ( فيزيائية، كيميائية، حيوية)عند حدوث أذية نسيجية : أذية النسيج .0

  cellular derivativesالخاليا وتتشكل أشالء خلوية 

بالية ) C5a ، C33تستطيع األشالء الخلوية أن تفعل المتممة بالسبيل البديل فينتج   .2

 (.ستشرح الحقا

التي يتم تفعيلها بالسبيل ) C4aباإلضافة إلى  C3a , C5aتعد مكونات المتممة   .3

مما  Mast cellsوسائط التهابية مهمة تسبب زوال التحبب من الخاليا البدينة ( التقليدي

طالق محتواها من الهيستامين وبالتالي توسيع األوعية الدموية ولذلك تدعى يؤدي إلى إ

 ( Anaphylatoxin 4بالذيفانات التأقية 

، وتعمل Chemical attractantsهي عوامل جذب كيميائي  C3a  ،C4a , C5aإن  .4

 .على جذب الكريات البيض الجوالة في الدوران إلى مكان األذية النسيجية

 

 :Anaphylatoxinالذيفانات التأقية 

التي تطلق الهيستامين  Mast cellsسبب التسمية أنها تمتلك مستقبالت على سطح الخاليا البدينة 

 . Anaphylaxisالمسؤول عن التأق 

هي خلديا تنشأ من الخلية الجدعية الدموية وتستقر في األنسجة : Mast cellsالخاليا البدينة 

وخاصة ضمن وتحت األغشية المخاطية، أهم وظيفة لهذه الخاليا هي قدرتها على إطالق مواد 

، Prostaglandin، البروستاغالندين (األسرع انطالقة) Histamineالهيستامين : كيميائية منها

، عامل جذب الحمضات thromboxaneومبوکسان ، الثرleukotrieneالليكوترينات 

Eosinophil chemotactic factor وغيرها . 

بالمستقبالت على س طح الخاليا البدينة خارج األوعية الدموية  C3a  ،C4a , C5aعند ارتباط 

 Degranulationإزالة التحبب تقوم بعملية تدعى 

 :Degranulationإزالة التحبب 

إطالق المواد الكيميائية الموجودة ضمن الحبيبات کالهيستامين الذي يؤدي هي عملية يتم فيها 

. خروجه إلى توسيع األوعية الدموية وبالتالي تشكل مسافات بين الخاليا البطانية المتالصقة

 :ويؤدي هذا التوسع باألوعية إلى
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 جدب كمية أكبر من الدم للمكان فيصبح لون المكان أحمر .0

 ليست حقي وإنما سخونة)دم للمكان فيصبح المكان ساخن ورود كميات أكبر من ال .2

 (. موضعية

 توسع األوعية الدموية وتشكل الفراغات بين الخاليا البطانية مما يسمح للمصورة .3

  Edemaبالتسرب إلى خارج األوعية الدموية فتتخثر المصورة وتتراكم مشكلة وذمة 

 . الوذمة ستضغط على النهايات العصبية الحسية وتسبب الشعور باأللم .4

 .وهذه هي أعراض االلتهاب األربعة

 

 :Chemotaxisاالنجذاب الكيميائي 

بأنه جذب الخاليا التي تقوم بعملية البلعمة من الدم إلى  Chemotaxisيعرف االنجذاب الكيميائي 

أما في حال (  C3a  ،C5a) المتممة بالسبيل البديل مكان األذية النسيجية بواسطة نواتج تفعيل 

الذي يعد  C4aالتعرض السابق للميكروب ووجود أضداد تتفعل المتممة بالسبيل التقليدي وينتج 

 عامل الجذب الكيميائي الرئيسي  C5aعامل جذب كيميائي أيضا، ويعتبر 

في األوعية الدموية القريبة من مكان األذية (  C3a  ،C4a , C5a) تؤثر مكونات المتممة  -0

لسليكتينات النسيجية وتعمل على الخاليا البطانية لهذه األوعية الدموية حيث تجعلها تصنع ا

selectins الخاليا  وهي عبارة عن بروزات من الغليكوبروتينات تظهر على سطح

 .وكأنها تحمل أشواكأي تصبح الخاليا البطانية ( لم تكن موجودة مسبقا)البطانية 

 وتعمل أيضا على المعتدالت بشكل أساسي وتجعلها تصنع غليكوبروتينات على سطحها -2

 التي تميل لالرتباط بالسيليكتينات وتسمى السيليكتينات Integrinsتسمى التغرينات 

  .adhesion molecule  واالنتغرينات بجزيئات االلتصاق

المعتدالت من منتصف الوعاء نحو الجدار،  تؤدي جزيئات االلتصاق إلى تغيير جريان -3

الجريان تكون الكرية البيضاء ملتصقة بجدار الوعاء ويقوم تيار الدم بدفعها  وأثناء هذا

بالخلية التالية عبر جزيء االلتصاق وبذلك فإنها تقوم بحركة تدعى  فتتحرر وتلتصق

 Rollingالدحرجة 

أثناء هذه الحركة يصادف مرور المعتدالت عند الفراغ فتقوم بمد جيب خارج الوعاء   -4

وبهذا الجيب تبدأ بدفع الهيولى رويدا إلى أن يصبح كامل الخلية خارج الوعاء  الدموي

 .الدموي

ساعات، وبعدها  6-5يحدث هذا خالل وقت سريع حيث أن خروج المعتدالت ال يحتاج ألكثر من 

اعات أخرى يبدأ قدوم الوحيدات التي تزيل البقايا وتتحقق من وجود سيطرة على س 6-5بحوالي 

حتی تفعل اللمفاويات،  MHC2العامل الممرض فتبدأ بعرض مستضدات ببتيدية معالجة ضمن 

ويعتمد وصول الوحيدات على إطالق مواد كيميائية من قبل المعتدالت أي أن وصول المعتدالت 

 .بها الوحيدات أوال هو شرط أساسي لتلحق

وأهمها  الكيموكيناتتدعى  السيتوكيناتمجموعة من  c3a  ،C4a , C5aيوجد باإلضافة إلى  -

قد تنتجه الخاليا البطانية أو  8-االنترلوكين -. تعمل كعوامل جذب كيميائي 8-االنترلوكين 

 .الستدعاء الوحيدات للمكان المعتدالت مما يؤدي
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 .الكريات البيض إلى موقع الخمج أو األذية النسيجيةتسلسل أحداث هجرة . 3الشكل 

سيتوكينات مهمة ال تطلق ها المعتدالت  3وعند ما تأتي الوديدات وتقوم بعماية البلعمة تطلق 

 :وهي سيتوكينات الطليعة االلتهابيةوتسمى 

 2 0االنترلوكين  (0

  6االنترلوكين  (2

  Tumor necrosis factor (  TNF) عامل النخر الورمي (3

 

ولكن يعمل معه بذلك  a ، bهو المسؤول عن رفع درجة الحرارة وله شكلين  :1االنترلوكين 

 .وعامل النخر الورمي 6-أيضا كل من انترلوكين 

 .أي ينتج بالمناعة الغريزية بالبالعات Thelper2تنتجه أيضا الخلية : 6االنترلوكين  

 : مراحل 4أي يوجد لدينا  بالمناعة المكتسبةعند عمل الوحيدات نكون قد بدأنا 

جزيئات  التصاق المعتدالت على سطح الخاليا البطانية بسبب تكون: مرحلة االستدعاء (1

 .االلتصاق السيلكتينات واالنتغرينات

  Rollingمرحلة الدحرجة  (2

 . مرحلة االنسالل (3

 .مرحلة المعركة التي حدثت (4

 

 

 

 هل االلتهاب عملية مفيدة أم ضارة؟

 :مفيدة ألنها

 . أحضرت كريات بيض للمكان من أجل احتواء األذية. 0 

 .البالزما التي خرجت وتخثرت تحد من انتشار هذه األذية والميكروبات. 2
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 : ضارة ألنه

 أشهر مثل، فإن البالزما التي تخثرت لن ترتشف 6عند استمرار االلتهاب لفترة طويلة  (0

وسيحصل لها تليف وتعضي ويصبح لدينا نسيج ليفي وندبة ليفية في المكان 

 . وعندهاتحتاج لجراحة إلزالتها

 عند حدوث االلتهاب على مستوى كل الجسم سيحدث انخفاض في الضغط وكثرة (2

الهيستامين المنطلق ستؤدي لتشنج العضالت الملساء للقصبات ويحدث ضيق تنفس قد 

 .يؤدي إلى الموت

  االلتهاب مفيد عندما يكون حادة وموضعاأي أن 

 أما إذا كان مزمنة سيليه تليف وإذا كان جهازية سيكون مهددة للحياة. 

 أهم الوسائط الكيميائية التي لها دور في عملية االلتهاب

 تطلقه الخاليا البدينة: الهيستامين -0

 نواتج تفعيل المتممة: عوامل الجذب الكيميائي -2

 االنترلوكينات المختلفة -3

 من الخاليا البدينة: الليكوترينات والبروستاغالندين -4

 تطلقه البالعات: عامل النخر الورمي ألفا -5

 

 

 Phagocytosisالبلعمة 

 :وهي وظيفة يقوم بها نوعان من الخاليا

 . منها المعتدالت :Microphages( البالعات الصغيرة)البليعمات  -0

أو البالعات  Monocytesمنها الوحيدات : Macrophagesالبالعات الكبيرة  -2

 . ويمكن للحمضات أن تقوم بعملية البلعمة. النسيجية

عمل البالعات غير نوعي للمستضد ولكنه نوعي لمجموعات مستضدية إذ ترتبط البالعات بنواتج 

كما أنها تستطيع االرتباط بمكونات ميكروبية  DAMPsتخريب الخاليا من خالل مستقبالت ل 

الذي  LPSمثل عديد السكريد الشحمي ( PAMPsافق للعوامل الممرضة النموذج الجزيئي المر)

 . يدخل في تركيب جدر الجراثيم سلبية الغرام أو الحمض النيكوئي في الجراثيم إيجابية الغرام

 

ينتهي عمل  Dendritic cellsتقوم بعملية البلعمة المعتدالت والوحيدات والخاليا التغصنية 

 .داخل الخلية، أما الوحيدات والخاليا التغصنية فتتابع بمراحل أخرى البالعات عند مرحلة القتل

 

 :مراحل عملية البلعمة

  :Chemotaxisاالنجذب الكيميائي  -0

إلى مكان حدوث األذية النسيجية أو الميكروبات عن ( المعتدالت والوحيدات)تنجذب البالعات 

ويساعد في ذلك  C3a  ،C4a , C5aمثل  Chemotacticsطريق مواد جذب كيميائية 
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يعمل على جذب وتفعيل بعض الخاليا مثل ) 8مثل االنترلوكين  chemokinesالكيموكينات 

 .وكذلك يساهم بجذب الوحيدات للمكان( NKالمعتدالت و 

وعامل  6و 0االنترلوكين : مثل proinflammatory mediatorsكما تقوم الوحيدات بتحرير  

 tumor necrosis factor (  TNF) الورمي التخر

 :attachmentااللتصاق  -2

يجب أن تلتصق البالعة على سطح الجسيم الذي تتم بلعمته، حيث تملك الخاليا البالعة على 

التي تستطيع من خاللها أن تلتصق  PRMsسطحها مستقبالت تسمى جزيئات نموذج التعرف 

 .PAMPsبشكل ال نوعي بمكونات ميكروبية شائعة هي 

 :phagolysosome formationالحال   وتشكل الحويصل البلعمي Ingestionالبلع  -3

حول العامل المراد ابتالعه ثم تلتحم هذه األرجل  pseudo podsتقوم البالعات بمد أرجل كاذبة 

مع الحويصل  lysosomeثم يندمج الجسيم الحال  phagosomeفيتشكل الحويصل البلعمي 

الحاوي على جميع األنزيمات  phagolysosomesالبلعمي فيتشكل الحويصل البلعمي الحال 

 .الالزمة لهضم األحياء الدقيقة

 Digestion and intracellular killing           الهضم والقتل داخل الخلوي -4

 .يتم تفكيك الجسيم الذي تم ابتالعه إلى مكوناته السكرية والبروتينية والدسمة

 

 

 الخلوي للميكروباتعملية البلعمة والقتل داخل . الشكل 

 

 :علينا التمييز بين

 Lysozyme وهو األنزيم الذي يحلمه البروتينات السكرية في المكروبات :الليزوزيم .

Lysosome  وهو الجسيم الذي يحوي األنزيمات الحالة (:الجسيم الحال)الليزوزوم. 
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 : يتم هضم الجسيمات المبتلعة بطريقتين

 . غير معتمدة على األوكسجين( 0

 معتمدة على األوكسجين وتسمى االنفجار التأكسدي( 2

 ، H202، 1-2)حيث أن الحويصالت البلعمية الحالة تحوي أنزيمات مولدة للجذور الحرة مثل 

OH  )تقتل الميكروبات بفعالية . 

 القتل داخل )عملها عند هذه المرحلة  إذا كانت الخلية البالعة من المعتدالت فقد انتهى

تطيع تصنيع بروتيازات أو أنزيمات محلمهة جديدة كما أن فترة حياتها فال تس( الخلية

االنفجار التأكسدی المعتدالت بضع ساعات . 5قصيرة من المقرر وراثيا أن تعيش الشكل 

باإلضافة إلى أنها قد تملك معقد التوافق النسيجي من ( سواء قامت بعملية بلعمة أم لم تقم

 .  تستطيع تصنيعهوال( ( MHC2  HLA-2الصنف الثاني 

  أما إذا كانت البالعات هي وحيدات أو بالعات نسيجية أو خاليا تغصنية فإن لهذه الخاليا

 Antigenأي أنها ستقوم بتقديم المستضدات  MHC2القدرة على تصنيع 

Presentation. 

 Release ( egestion ) and محتوى البالعة وتقديم المستضدات( ابتراز)تحرير . 5

antigen presentation 

لجزء من الميكروب على شكل سلسلة ببتيدية بطول ( الوحيدة أو التغصنية)هو انتقاء الخاليا 

 MHC2حمض أميني، ومن ثم عرضها على سطحها ضمن معقد التوافق النسيجي  32حوالي 

 .Iلتبدأ بعد ذلك االستجابة المناعية النوعية عند ارتباط هذه المستضدات بالخاليا 

 

 

 االنفجار التاكسدي:  5الشكل 
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 بالمستضد Tشروط ارتباط مستقبالت الخاليا  بالمستضد Bشروط ارتباط مستقبالت الخاليا 

 ترتبط بالمستضدات من أي طبيعة

 (بروتينية أو سكرية أو دسمة)

 أن يكون المستضد من طبيعة ببتيدية

 

 اأن يكون معالج (غير معالج)بشكله الطبيعي 

 MHCأن يقدم ضمن معقد توافق نسيجي  حرا

 Tإذا كانت الخاليا  MHC-1من النوع األول 

 MHC-2من النوع السام، ومن النوع الثاني 

 إذا كانت خاليا تائية مساعدة وهذا ما

 .MHC restrictionيسمى 

 

 :العوامل الجرثومية المعدلة لعملية البلعمة

 :تعددة منهاتقاوم بعض الجراثيم عملية البلعمة بآليات م 

 كوسيدين إفراز بعض الجراثيم لمواد سامة للخاليا البيضاء تدعى اللي -0

2- Leukocidins. )تستطيع بعض الجراثيم أن : القدرة على البقاء والتكاثر داخل البالعات

لقد وضعت عدة تفسيرات لمقاومتها . تقاوم نشاط الخلية المبيدة للجرثوم وتتكاثر ضمنها

 :مثل

 تمنع عصية السل اندماج الحويصل : البلعمي الحال منع تشكل الحويصل

الجسيم الحال فيتكاثر الجرثوم ضمن الحويصل البلعمي وتصبح  البلعمي مع

البالعة مخزنة لعصية السل ويؤدي انتقال هذه البالعة إلى مواضع خارج رئوية 

Extra pulmonary sites إلىاإلصابة بسل الكلية أو السحايا... 

    تقاوم المتفطرة الجذامية القتل داخل البالعات من : داخل البالعاتمقاومة القتل

انسالها من الحويصل البلعمي وخروجها إلى الهيولى حيث ال يمكن قتلها  خالل

 . مثل حزم الحطب داخل الخاليا البالعة Globiترى على شكل حزم  هناك لذلك

 الجراثيم إيجابية الكاتاالز تستطيع النجاة داخل البالعات. 

الجراثيم  تشكل المحفظة عامل فوعة إذ تمكن: وجود المحفظة لدى بعض انواع الجراثيم -3

 .من االلتصاق باألنسجة كما أنها تقي الجراثيم من عملية البلعمة

 

 :Opsonizationالطهاية 

هي عملية تسهيل وتعزيز عملية البلعمة من خالل تحضير المكروب لعملية البلعمة وتقوم بها 

ألنها تحوي على سطحها مستقبالت ل ( البالعات والمعتدالت)جميع الخلديا التي تقوم بالبلعمة 

IgG وc3b  وتكون الطهاية عملية نوعية إذا كانت مترافقة بIgG  وغير نوعية إذا كانت

 .c3b مترافقة ب

تنتج عن  C3b -. التي تساهم في الطهاية C4Bو C3dيوجد أيضا مستقبالت أخرى ل  -

 تفعيل المتممة بالسبيل التقليدي النوعي أو البديل غير
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ألم، حرارة، احمرار، : االستجابات المناعية التي تسبب االلتهاب والذي يؤدي إلى: 6الشكل 

 تورم

 

 الغريزيةالعوامل المؤثرة في المناعة 

بعض الجراثيم تكون ممرضة نوعية للبشر والعكس  :speciesعوامل تتعلق بالنوع  -0

 .فالنيسرية البنية واللولبية الشاحبة غير ممرضة للحيوانات  صحيح

 .مثل السود أكثر عرضة من العرق األبيض لإلصابة بعصية السل :Raceالعرق    -2

السكري يؤثر على المستوى الجزيئي اإلصابة بمرض : الحالة الصحية والمرضية   -3

وتضعف عملية البلعمة، والمدخنين أكثر عرضة لإلصابة باألخماج التنفسية كما  للخاليا

 .الخاضعين لعملية قطع المعدة يكونون مؤهبين لإلصابة باإلسهاالت أن

 .األطفال والكهول يكونون أقل كفاءة مناعية :العمر   -4

يلزم لسالمة الجهاز المناعي غذاء متوازن غني بالفيتامينات  :الحالة الغذائية   -5

يؤدي عوز البروتينات إلى نقص في المناعة ألن المستقبالت وأضداد  والبروتينات،

المتممة والسيتوكينات هي مواد ذات طبيعة بروتينية، كما يلزم لالنقسام السريع للخاليا 

خل في تركيب البورينات يد)والفوليك أسيد  B12توفر الفيتامينات خاصة 

 .األساسيين لسالمة األغشية المخاطية والجلد A , Cوالفيتامينات ( والبيرميدينات

فمرضى السكري أكثر عرضة لإلصابة باألخماج وكذلك المصابين بداء : الهرمونات   -6

 . بسبب نسبة الكورتيزول المرتفعة لديهم الذي يعمل كمثبط للمناعة كوشينغ

 ، فكثرة الحديد مثل عامل نقص المناعة بسبب عياربعض العناصرالتركيز المصلي ل -7

مرضى فقر )الحديد الحر العالي المتاح لنمو الجراثيم وبالتالي اإلصابة بأخماج كاسحة 

ضعف من  311الدم المنجلي أكثر عرضة لإلصابة بالتهاب السحايا بالجراثيم المقيحة ب
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يرين كآلية مناعية، ويؤدي نقص الزنك وهذا ما أكد دور الالكتوف( األشخاص السليمين

 إلى نقص المناعة  أيضا

 .يؤدي استعمال الصادات إلى خسارة الحاجز الحيوي: الصادات   -8

 

 المناعة المكتسبة: ثانيا

وال ثالث لهما، حتى الخلية  Bوهي مناعة نوعية يقوم بها نوعين من الخاليا اللمفاوية فقط هما ،

 .وهي من اللمفاويات عملها يكون بشكل غير نوعي- N . Kالقاتلة الطبيعية 

 أقسام المناعة المكتسبة

تتمثل باألضداد التي تطلقها : Humoral Mediated Immunityمناعة خلطية  .0

باإلضافة إلى بروتينات ( Bهي خاليا تتشكل من الخاليا اللمفاوية )  الخاليا المصورية

المتممة التي تنطلق من الكبد وسميت بهذا االسم العتمادها على بروتينات األضداد 

 . والمتممة ولكونها تتمم عمل األضداد

 Iتقوم بها الخاليا اللمفاوية : CML / Cell Mediated Immunity مناعة خلوية .2

 .بنوعيها المساعدة والقاتلة

يوجد مناعة معتمدة فقط على األضداد تسمى المناعة الضدية ، أما مصطلح المناعة الخلطية 

humoral mediated immunity  في شمل كل من الخالياB و المتممة. 

في : ، مع سيادة ألحدهما، فمثالBوخلطية من الخاليا  Tتكون المناعة خلوية من الخاليا 

 T، ويتشكل لدينا خاليا لمفاوية (مناعة خلطية)أضداد االستجابة لعصية السل يتشكل لدينا 

وتكون المناعة ( مناعة خلوية)مساعدة واسامة نوعية لمستضدات عصية السل الببتيدية المعالجة 

الخلوية هي المسيطرة، بينما في االستجابة المناعية للمكورات العنقودية الذهبية تكون المناعة 

 إلى مسلمة في علم المناعة المكتسبة الخلطة هي المسيطرة، وهذا يقودنا

 :وهي

تكون االستجابة المناعية  intracellular pathogensعند االستجابة للممرضات داخل الخلوية 

تكون  extracellular pathogensالخلوية أكبر، وعند االستجابة للممرضات خارج الخلوية 

 . االستجابة المناعية الخلطة أكبر

 

 :وتفسير ذلك أن

الفيروسات وبعض الجراثيم مثل عصية السل والعصية الجذامية )الممر ضات داخل الخلوية  

و بعض الطفيليات مثل طفيلي اللشمانيا وطفيلي التوك سو .. والسالمونيال والبروسيال والشعيات

تكون إمرا ضيتها عن طريق تكاثرها داخل الخاليا وتكوين ( والمتصورات وغيرها( المقوسات)

فتأتي الخاليا المناعية وتقوم بتخريب هذه الخلية، أي أن هذه  granulomaولوما الغراني

الممرضات ال تنتج ذيفانات وليس لها محفظة وال تقوم بأي مشاكل خارج الخاليا فهي تخرج من 

الخاليا فقط لالنتقال من خلية إلى أخرى، إذ أن إمراضيتها تكمن بقدرتها على التكاثر داخل 

الي ال حاجة لتركيب األضداد بل إلى زيادة قدرة الخاليا التي تؤويها على قتلها مما الخاليا، بالت

 . يجعل المناعة الخلوية هي المسيطرة

تشمل كل الجراثيم المقيحة مثل العنقوديات، العقديات الرئوية، )أما في الممرضات خارج الخلوية 

، تكون المناعة (ة إلى الكثير من الفطورالمكورات المعوية، اإلشريكية القولونية والمتقلبات إضاف

خلطة بشكل أساسي، فعندما تدخل هذه المكروبات إلى البالعات ال يوجد حاجة إلى زيادة قدرة 
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البالعات على قتل ما بداخلها فهي كفيلة بذلك، إذ أنها ال تسبب أي مشاكل داخل الخاليا بل تقوم 

إلى األضداد للتخلص منها فتقوم باالرتباط بها  بعمليتها اإلمراضية خارج الخاليا، ولذلك نحتاج

 .خارج الخاليا مما يؤدي إلى تفعيل المتممة التي تقوم بحلها

 خصائص المناعة المكتسبة

 :Highly Specificعالية النوعية  .0

الواحدة تتفاعل فقط مع مستضد واحد وبشكل أدق مع محدد  Tأو  Bحيث أن الخلية اللمفاوية 

. التي من الممكن أن يواجهها الجسم في الطبيعة Epitopeمن بليون  Epitopeمستضدي واحد 

في الجسم يتم بشكل عشوائي أو اعتباطي ويخضع  8، 7اللمفاوية  Clonesوإن تكون النسائل 

تستطيع أن تنتج أضداد لكل المستضدات التي  Bأي صدفة يظهر في الجسم لمفاويات )للصدفة 

 (.كل أو االستنشاق، الحقن، لدغ الحشرات، وغيرهامن الممكن أن تواجهنا عن طريق األ

 

 :High Diversityالتنوع  .2

أي عامل خارجي يدخل إلى الجسم أو أي مخلفات نسيجية تتشكل في الجسم سيتواجد لدينا خاليا 

خاصة بها، فمهما كان عامل الغزو الداخلي أو الخارجي سيتشكل لدينا استجابة  0و  Bلمفاوية 

 .مناعية له

 :والتمييز بين الذات والغريب self - toleranceالتحمل الذاتي  .3

ال ترتبط مع مستضدات الذات، فال يخرج من نقي العظم أي خاليا لمفاوية و يمكن  Bالخاليا آو

 :أن تتعرف على مستضدات الذات إال وتكون أمام خيارين

 إما أن تموت وحذف. 

  خاليا الجسمأو يتم التعديل على مستقبالتها بحيث ال تهاجم . 

 .MHCأما فيما يتعلق بالخلية اللمفاوية فاألمر يتم على مرحلتين نظرة العتمادها على 

فالخاليا د وا مهمتها أن تميز بين ما هو ذاتي فتبتعد عنه دون إيذائه، و ما هو غريب فتهاجمه، 

السرطانية أو األنسجة  داخلية مثل الخاليا: والخاليا الغريبة التي تستجيب لها الخاليا ا وا قد تكون

 .، خارجية مثل المكروبات(طعم غريب)المزروعة 

اآلليات المناعية الغريزية ال تميز بين الذات والغريب ولكن أنسجتنا محمية بجزيئات 

molecules  تمنع البالعات من بلعمة خاليا نا إذا كانت طبيعية وتمنع المتممة من أن تتفعل على

 .س طحها طالما بقيت هذه الخاليا طبيعية

 : self - limitation تحديد عمل الذات .4

فالخاليا اللمفاوية ا وا لديها آليات تنظيم خاصة، فبمجرد أن تنتهي حاجة الجسم لعمل هذه الخاليا 

 لها بطرق سيتم شرحها الحقاتتوقف عن عم

 :ال تتفعل المناعة المكتسبة إال بعد التعرض .5

على الرغم من تواجد الخاليا اللمفاوية و التي تحتوي على مستقبالت لمختلف المكروبات، فإنها 

أو لقاح ( التعرض الطبيعي)ال تشكل األضداد حتى يتم التعرض للمكروب إما على شكل خمج 

 (.التعرض الصنعي)

 (:immunological memory)الذاكرة  .6

ال يوجد لدينا خاليا ذاكرة غير ا وا وبالتالي عند تعرضنا لفيروس الحصبة مثال يتشكل لدينا خليا 

ذاكرة، حيث يستغرق صنع األضداد أول | و تقوم بإنتاج األضداد ويتشكل في نفس الوقت خاليا 
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مرة الثانية تتشكل األضداد خالل يوم مرة حوالي األسبوع، أما عند التعرض لهذا الفيروس لل

أي أن (. رد فعل مناعي أسرع وأشد)واحد وبكميات تصل أضعاف الكمية المتشكلة أول مرة 

تكرار التعرض يؤدي إلى استجابة أفضل وأن خاليا الذاكرة هي المسؤولة عن المناعة الدائمة أو 

تهاب الكبد والحصبة والحصبة طويلة األمد تجاه الكثير من األمراض بعد تعرض واحد مثل ال

 .. األلمانية والنكاف والحماق

مساعدة، ولكن ال تتشكل لدينا أية خاليا   سامة وخاليا ذاكرة | وخاليا ذاكرة   يوجد خاليا ذاكرة 

، فعلى (نشبهها بالمايسترو القائد لسمفونية المناعة)ذاكرة دون تدخل الخاليا اللمفاوية المساعدة 

ا يدل على وظيفة ثانوية، إال أنها تقوم بوظيفة رئيسية عن طريق تفعيل الخاليا الرغم من أن اسمه

وذلك من  -المسؤولة عن المناعة غير النوعية-والبالعات  NKوالخاليا والخاليا القاتلة الطبيعية 

 .cytokinesخالل إنتاج السيتوكينات 

 Bثال، يصبح لدينا خاليا خاليا الذاكرة تعيش لعشرات السنين وهي عند اإلصابة بالحصبة م

ال تعيش  Bسنة مع أن  55ذاكرة أي أنها تشكل أضداد للفيروس فال نصاب بالحصبة ولو بعد 

 كل هذه المدة فما السبب؟ 

الذاكرة كلما تعرضنا لفيروس الحصبة تنقسم لخليتين إحداهما ذاكرة  Bالسبب هو أن خاليا 

والخلية الذاكرة . أيام ثم تموت 5-4والثانية تنقسم لتشكل خاليا مصورة تنتج أضداد وتعيش لمدة 

الجديدة الناتجة عن انقسام الخلية الذاكرة القديمة عمرها صفر، لذا عند كل تعرض جديد يصبح 

 .ناتجة عن االنقسام حديثة تعيش لعدة سنواتلدينا خاليا ذاكرة 

 

 (النوعية)طرق اكتساب المناعة المكتسبة 

 Passiveأو بشكل منفعل  Activeيتم اكتساب المناعة النوعية إما بشكل فاعل 

 :المناعة المكتسبة الفاعلة

 B، وبالتالي الخاليا (Tأضداد ولمفاويات )عند تعرض الجسم لمستضد ما يتشكل جواب مناعي 

وآ هي التي تقوم بالجواب المناعي و هذا يضمن أن يبقى خاليا ذاكرة جاهزة إلحداث الجواب 

المناعي في حال تعرض الجسم مرة أخرى للمسة ضد ذاته، والمناعة الفاعلة تشمل طريقتين 

 .طبيعية وصنعية: الكتسابها

 :المناعة الفاعلة الطبيعية

خلوية ومناعة خلطية تجاه هذا الخمج، أي يصبح عند التعرض مثال لخمج، يشكل الجسم مناعة 

 مساعدة وآ سامة محسسة لمستضدات الميكروب المسبب للخمج| لدينا أضداد وخاليا لمفاوية 

 :الفاعلة الصنعية المناعة

 . عن طريق اللقاحات، من خالل تقديم المستضد للجسم ليشكل الجواب المناعي

 :أهم أنواع اللقاحات شائعة االستعمال

 للحمى التيفية ونظيرة التيفية، لقاح سالك لشلل األطفال، TABمثل لقاح : لقاحات مقتولة .0

 . لقاح الكلب والسعال الديكي

للحصبة والنكاف والحصبة األلمانية، ولقاح  MMRمثل لقاح : لقاحات حية مضعفة .2

  . الشلل األطفال سابين

 .مثل لقاحات الدفتريا والكزاز(: Toxoids)الدوفانات  .3
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 مثل لقاح عديدات السكاريد لمحفظة المكورات: لقاحات مكونة من أجزاء جرثومية نقية  .4

 . السحائية والعقدية الرئوية والمستدمية النزلية

في كلتا الحالتين  Bمثل لقاح فيروس التهاب الكبد : Recombinantلقاحات مأشوبة  .5

ومن هنا جاءت تسميتها الصنعية والطبيعية نجد أن الجسم هو من شكل الجواب المناعي )

 .بالمناعة الفاعلة

 

 :تتميز المناعة الفاعلة بأنها

 .تحتاج حوالي األسبوع مثال حتى تتكون: بطيئة الحدوث .0

وإذا  بمعنى أنه إذا حقن الشخص بأضداد، تشكلت لديه مناعة خلطية فقط،: متنوعة جدا   .2

 عند دخول الميكروبيتشكل لديه مناعة خلوية فقط، لكن Tتم حقنه بخاليا لمفاوية 

 . طبيعية أو عبر اللقاح فهكذا يتشكل لديه مناعة خلوية وخلطية بأن معا

وذلك من خالل وجود الخاليا الذاكرة  long lastingتستمر لوقت طويل : طويلة األمد .3

والكثير ...والنكاف Aيفسر لماذا نصاب بالحصبة األلمانية والحماق والتهاب الكبد  وهذا

 anamnesticواحدة فقط وذلك يعود لخاصية تفاعل الذكرى  من األمراض مرة

Reaction  التي تتمتع بها الخاليا الذاكرة، أي عند دخول المستضد مرة ثانية تتشكل له

 .األضداد خالل يوم

 :المناعة المنفعلة

، والمناعة المنفعلة يتم Tأي أن يقدم للجسم جواب مناعي جاهز سواء أضداد أو لمفاويات 

 .ا بطريقتين أيضأ طبيعية وصنعيةاكتسابه

عن طريق المشيمة من الحامل إلى جنينها،  IgGمثل مرور األضداد : المناعة المنفعلة الطبيعية

 .باإلرضاع الوالدي( اللبأ)أو عن طريق حليب الثدي 

 :المناعة المنفعلة الصنعية

 Tمساعدة أو  Tأو تقديم خاليا لمفاوية ( تقديم مناعة خلطية جاهزة)يتم إعطاء أضداد جاهزة 

 :مثل(. مناعة خلوية جاهزة)سامة لتقتل الخاليا الورمية أو الخاليا المخموجة بالفيروسات 

  بعد التعرض إلبرة ملوثة بفيروس التهاب الكبدB  يعطى للمعرض المصل الضدي

  Hepatitis B Immune globulin Bكبد النوعي االلتهاب ال

 عند االشتباه بالكزاز أو الدفتريا يتم إعطاء المصل الضدي النوعي لديفان هذه الجراثيم 

antitoxin   

  عند الشبهة بداء الكلب يعطى المصل الضدي النوعي لفيروس الكلب (HRIG 

)Human Rabies Immune Globulin 

 

 : تتميز المناعة المنفعلة بأنها

 إذا(. عكس المناعة الفاعلة)تؤمن حماية سريعة لكنها قصيرة األمد 

  اللقاحات گمناعة فاعلة صنعية 

  األخماج مناعة فاعلة طبيعية 
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  حقن األمصال الضدية مناعة منفعلة صنعية 

 مرور األضداد عن طريق المشيمة وحليب الثدي مناعة منفعلة طبيعية. 

 

 (قد يختلف ترتيبها)المناعي بعض اليات الدفاع في الجهاز 
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