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 المستضدات والمحددات المستضدية

 تحمل مستقبالت نوعية للمستضد، فما هو المستضد؟ Tو  Bإذا كما ذكرنا، كل من الخاليا      

 :Antigenالمستضد 

واالرتباط ( بداتها أو بمساعدة)هو مادة قادرة على تحريض استجابة مناعية خلوية أو خلطية      

 :وبناء على ذلك تم تقسيم المستضدات إلى مجموعتينبشكل نوعي مع نتائج هذه االستجابة، 

 :Immunogensالمستمنعات 

مستضدات قادرة على إثارة الجواب المناعي بنفسها وال تحتاج إلى أي مساعدة مثل ألبومين      

 (.األرنب عند حقنه بالبشر أو العكس

وحتى يكون المستضد مستمنع يجب أن تتحقق فيه مجموعة من الشروط مثل أن يكون وزنه  

آالف دالتون وإذا كان وزنه أقل من ذلك فهو يعتبر مستضد لكن غير  11-5الجزيئي أكبر من 

 . بالناشبمستمع ويسمى 

 .كل المستمتعات مستضدات لكن ليس كل المستضدات مستمتعات: نستنتج أن

 :haptensالنواشب 

ويعرف الناشب بأنه عبارة عن مستضد ذي وزن جزيئي منخفض يستطيع أن يرتبط مع       

غير )ولكن ال يستطيع بمفرده أن يحرض على حدوث الجواب المناعي ( مستضدي)األضداد 

الصادات مثل : مثال عليه. يقوم بزيادة وزنه الجزيئي carrierحامل بل يحتاج إلى ( مستمنع

كنات كاألسبرين، والهرمونات الببتيدية والستيروئيدية، وبعض مراهم الجلد ومواد البنسلين، المس

 .التجميل

فلقد لوحظ أن البنسلين عند حقنه في اإلنسان ال يتشكل له أضداد إال إذا حمل على حامل       

بروتيني كبير وهو عبارة عن األلبومين البشري أو عندما يرتبط على سطح الكريات الحمر 

فيؤدي إلى تشكل أضداد تقوم باالرتباط بالبنسلين المرتبط بالكرية الحمراء، فتقوم بتفعيل المتممة 

ل الكريات الحمر مما يؤدي إلى فقر دم انحاللي مناعي سببه األدوية مثل البنسلين ومركبات وح

 .السلفا

 :Epitope( الحاتمة)المحدد المستضدی 

عند حقن األلبومين البشري بأرنب تشكل له ستة أضداد، كل واحد منها يوافق جزء من           

اه المستضد ككل إنما كل مستضد يتكون من عدة األلبومين، وذلك يظهر أن األضداد ال تتشكل تج

تسمى إبيتوب أو الحاتمة، واألضداد تتكون  antigenic determinantمستضدية  محددات

 .تجاه هذه المحددات المستضدية، أي أن األلبومين البشري مكون من ستة محددات مستضدية

تضدات بل هي ترتبط وعلى ذلك فإنه من غير الصحيح قول أن األضداد ترتبط بالمس    

باإلبيتوبات كما أن األضداد ال ترتبط ككل بتلك اإلبيتوبات بل يرتبط جزء من الضد وهو 

 :، أي(الباراتوب)

 ".ال يرتبط الضد بالمستضد بل يرتبط الباراتوب من الضد باإلبيتوب من المستضد" 

 :تعريف اإلبيتوب وبنيته

قادرة على إثارة جواب مناعي، وتختلف اإلبيتوبات هو أصغر وحدة كيميائية حيوية من المستضد 

حموض  4 - 7 من حيث البنية والحجم بحسب نوع المستضد، فكل إبيتوب يمكن أن يتألف من

أمينية أو قطع من السالسل وحيدة السكاريد مكونة ببنية شكلية فراغية وليست خطية مستقيمة، 
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نية فيمكن أن يبدأ بثالثة منها ثم يفصل بينه فإذا كان لدينا إبيتوب مثال مكون من ستة حموض أمي

 (.بنية فراغية)وبين بقيته تنال من الحموض األمينية إلى أن يصل لبقيته 

 

 البنية الفراغية لسالسل الببتيد تحوي اثنين من إبيتوب الخاليا التالية في :1الشكل 

 الليزوزيم

 

 :الفرق بين الناشب واإلبيتوب

دالتون وبالتالي هو غير قادر على تحريض  5111لإلبيتوب أقل من الوزن الجزيئي        

، لكن بما أن اإلبيتوب جزء من المستضد فإن ما تبقى من (مثل الناشب)استجابة مناعية بمفرده 

المستضد بما يحويه من إبيتوبات أخرى يعمل كحامل لهذا اإلبيتوب فيصبح قادرة على إحداث 

 .استجابة مناعية

ومنه يمكن القول أن الناشب هو إبيتوب ولكن الفرق بينهما أن الناشب يتواجد بشكل حر فهو      

خلق كجزء  يحتاج إلى أن يرتبط بحامل حتى يتمكن من إثارة جواب مناعي، بينما اإلبيتوب فهو

 من المستضد الذي يعتبر حامل له 

بطة بجزيء بروتيني إن الناشب جزيء حريصبح كاإلبيتوب حين يكون مرت: بعبارة أخرى

 .حامل

 العوامل التي تؤثر على االستمناع

 :عوامل متعلقة بالمستضد: أوال

 foreignnessالغرابة   -1

أن تكون المادة المستضدية غريبة عن الحيوان الذي حقنت فيه، فاأللبومين البشري إذا ما تم      

مكون للمستضدات الغريبة سواء نقله بين البشر فإنه لن يسبب استجابة مناعية، فالجواب المناعي 

 .كانت مكروبية أو نسيجية أو دوائية أو كيميائية أو غذائية أو غير ذلك

 :Molecular weightالوزن الجزيئي   -2

آالف دالتون، حيث أنه يوجد تناسب طردي بين وزن ( 11-5)أال يقل وزنه الجزيئي عن 

 .الجزيء واستمناعه

 :Chemical compositionالتركيب الكيميائي   -3
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أكثر المواد استمناعة هي البروتينات يليها عديدات السكاريد ذات الوزن الجزيئي المرتفع، أما 

الدسم والحموض النووية فهي ليست مستضدات إآل اذا ارتبطت مع بروتينات أو سكريات عندها 

دسم أو حموض  يتشكل استجابة مناعية للبروتين أو السكر واستجابة مناعية لما ارتبط معهما من

 .نووية

 

 :Chemical complexityالتعقيد الكيميائي   -4

 .أي أن الجزيئات ذات البنية الكيميائية األكثر تعقيدة هي األكثر استمناعة

وبشكل عام كلما زاد تعقيد بنية البروتينات كانت أكثر استمناعة، فالبروتينات الكروية بنية        

 .أكثر استمناعة من السالسل البروتينية الخطية( رابعة

، والحموض األمينية فمن البديهي أنها ليست مستضدية، ولو (األحادية والثنائية)أما السكاكر      

فهي موجودة في دوراتنا الدموي في كل وقت، ناهيك عن أن !! كانت عكس ذلك لكانت كارثة

 .التغذية الوريدية هي عبارة عن سكاكر أحادية وثنائية وحموض أمينية

 :مثال توضيحي 

إذا قمنا بحقن سلسلة ببتيدية خطية في كائن ما وليكن أرنبة، فمن الطبيعي أن يتشكل لهذه  

الجزيئات المستضدية جواب مناعي في جسم األرنب بتشكيل األضداد، فعلى سطح تلك 

 .المستضدات يوجد عدة إبيتوبات

إذا أعدنا ما سبق  أضداد، أما 5إبيتوبات فسوف يتشكل له  5فإذا كان المستضد فرضا يحمل       

لكن بسلسلة ببتيدية ثانوية البنية فإن االستجابة المناعية ستزداد، وكذلك األمر عن الحقن بسلسلة 

 فنستنتج أنه. والتي تعد األكثر استضدادة( كالبروتينات الكروية)، ورابعة (كالكوالجين)ثالثية 

 .كلما زاد استضدادها( البروتينية أو السكرية)كلما زاد تعقيد البنية الكيميائية 

 :Accessibilityسهولة المنال   -5

 .يجب أن تكون اإلبيتوبات معروضة وسهلة الوصول إلى الجهاز المناعي ليتم التعرف عليها

 :إمكانية التعرض للجرعة المستضدية والتقديم  -6

ن حيث تكون الجزيئات الكبيرة غير الذوابة أكثر استضدادة من الجزيئات الصغيرة المنحلة، أل

 .الجزيئات الكبيرة أكثر عرضة للبلعمة والمعالجة المستضدية

 

 :عوامل متعلقة بمتلقي المستضد: ثانيا

 :Antigenic Dosageالجرعة المستضدية   -1

توجد جرعة مثالية للمستضد يكون عندها الجواب المناعي أفضل ما يكون فإذا كانت الجرعة 

المناعي ال يعيرها أهمية، وإذا كانت كبيرة جدا فإن المستضدية المعطاة صغيرة جدأ فإن الجهاز 

 .الجهاز المناعي يفشل في تشكيل االستجابة المناعية المناسبة

إن الجرعة المستضدية أمر غاية في األهمية في االستطباب، وخاصة في اللقاحات حيث تختلف  

 جرعاتها حسب األعمار

 :مثال توضيحي 

ميكروغرام من مستضد في  5من مستضد في فرد ما، وكمية ميكروغرام  1إذا قمنا بحقن كمية  

 .ملغ في فرد رابع 1ميكروغرام في فرد ثالث وكمية  111فرد آخر وكمية 
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 هل سيتشكل أضداد بنفس الكمية؟ وما عالقة كمية األضداد بكمية المستضد؟

نعم سوف تتشكل األضداد، لكن بالنسبة للكميات فإن خاصية الجرعة المستضدية تفرض على  

 11ميكروغرام مثال وال أكثر من  5المستضد أن يدخل بجرعة معينة أي ليس أقل من 

 2. ميكروغرام حتى تحدث استجابة مناعية

 :طريقة إدخال المستضد  -2

أي األعضاء أو الخاليا المناعية ستتدخل في تؤثر طريقة دخول المستضد بشدة في تحديد      

فعندما نحقن المستضد بوريد، عضل، تحت الجلد، تحت األدمة أو في . االستجابة المناعية

كما أن طريق . األغشية المخاطية لن يعطي نفس الجواب المناعي وال نفس كمية األضداد

صى كمية هو الطريق الطبيعي اإلدخال األكثر استمناعة والذي يجعل المستضد يعطي أضداد بأق

أي األغشية المخاطية كاألنف وتقريبا تساوي هذه الكفاءة الحقن داخل األدمة وهما األفضل، 

 (.الحقن بالوريد)يليهما الحقن تحت الجلد ثم الحقن بالعضالت ونهاية اإلعطاء عن طريق الدم 

ن طريقه فإننا نمرر إن الطريق المخاطي هو األسرع ألنه عندما نقوم بإدخال المستضد ع

المستضد بعملية المعالجة الطبيعية الغريزية والمكتسبة كما أنه تطول مدة معالجته في هذه 

 .الطريقة

 :النمط الجيني  -3

تختلف االستجابة المناعية بشدة ضمن الجنس نفسه حسب الشخص، ويتدخل في ذلك عوامل 

 الخ.... ....وراثية، العمر، الحالة الصحية، الحالة التغذوية 

 

 :Adjuvantsالمساعدات 

هي مواد ليست مستضدية لكنها تمزج مع المستضدات قبل حقنها فتسبب زيادة في استمناع      

المستضد أي زيادة استجابته المناعية، وذلك بشكل غير نوعي ومن دون أي تغيير في صفاته 

 . المستضدية 

(  Bacillus calmette - Guerin ) BCG ـ فقد لوحظ ذلك بالصدفة عندما تم مزج ال     

وهو لقاح لألطفال ضد السل محضر من عصيات السل الحية المضعفة مع زيت معدني أن 

االستجابة المناعية المتشكلة عند الحيوانات كانت أفضل، فأصبحوا يجربون ذلك عن طريق 

عبارة عن مواد غير أو كبريتات الكالسيوم وهي ( الشبة)إضافة بعض المواد کماءات األلمنيوم 

عضوية غير مستضدية، والتي تسبب إضافتها للمستضد إلى تحسين استمناعه ولهذا سميت 

 . بالمساعدات

 :تحسن المساعدات استمناع المستضد عن طريق

 حول مكان الحقن، وذلك عن طريق Depotمخزن تبطئ انطالق المستضد وتشكل   -1

تحريض الكثير من البالعات کي تبلع ماءات األلمنيوم وبهذه الطريقة تأتي بالعديد من ال 

Monocytes  من الدم وتصطف حول مكان الحقن وتشكل طوق حوله وهذا الطوق شكل

وأحاط بالمادة المحقونة األمر الذي يبطئ من امتصاص المادة  Depotالمخزن ما يشبه 

ن المستضد بالعضل فيتم امتصاصه وتخريبه بسرعة قبل أن المحقونة وبالتالي بدال من حق

الفرصة لتتنبه ألحد اإلبيتوبات، فإننا نجعل هذا المستضد الذي تم حقنه  Bتملك الخاليا 

خالل هذين  يأخذ وقتا أطول لتحريره من مكان الحقن ليأخذ أكثر من يومين وبالتالي

 .كبر اليومين فإن فرصة التقائه بخالياه النوعية تكون أ

 .تزيد حجم المستضد فتزيد بلعمته -2
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أفضل  تحول المساعدات المستضدات البروتينية الذوابة إلى مادة جزيئية تتم بلعمتها بشكل  -3

 .من قبل البالعات

كل الخصائص السابقة غاية في األهمية في مبدأ تشكيل اللقاحات حيث يدرس جرعة وطريقة 

عة والذي يشكل أكبر كمية أضداد، لذلك نرى أن دخول اللقاح، ويدرس المستضد األكثر استمنا

يعطى حقنا بالعضلة الدالية حصرة وال تنفع عضلة الفخذ لذلك، ولقاح ال  Bلقاح التهاب الكبد 

MMR يعطى حقنأ تحت الجلد، ولقاح السل داخل الخدمة وهكذا. 

 

 

 

 

 تصنيف المستضدات

 :تصنف المستضدات بحسب

 مكان العامل الخمجي  (1

 مصادرها (2

 Thاعتمادها على الخاليا   (3

 :بحسب مكان العامل الخمجي

 .مثل المستضدات الجرثومية: مستضدات خارجية( 1 

 مثل المستضدات الفيروسية ومستضدات الجراثيم والطفيليات داخل: مستضدات داخلية( 2 

 .الخلوية، والمستضدات الورمية
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 :بحسب مصادرها

 :المستضدات النسيجية( 1

 مستضدات الزمر الدموية :A , B  وهي مستضدات عسكرية تختلف عن بعضها بزمرة

 . فهي مستضدات ببتيدية RHالغاالكتوز أمين، أما 

 الخاليا  هي جزيئات بروتينية سكرية توجد على سطح: مستضدات التوافق النسيجي

، وتدعى أيضأ مستضدات MHCوتدعى مستضدات معقد التوافق النسيجي األعظمي 

 :يوجد صنفين لهذا المعقد. HLAالكريات البيض البشرية 

 MHC I :يوجد على سطح كل الخاليا التي فيها نوی . 

MHC II :يوجد على سطح الخالدية ذات القدرة المناعية مثل اللمفاويات. 

ا تذهب لجسم كل البروتينات والبروتينات السكرية التي على سطح خلديانا هي مستضدات عندم

 بشري آخر أو کائنات أخرى

 :المستضدات الميكروبية  -2

السكرية، المحفظة السكرية،  وهي كثيرة و منها الجرثومية كالببتيدوغليكان وسالسله 

 . إلخ.....فلدجلين السياط، بايلين األشعار، والفيروسية القفيصة،الحمض النووي الفيروسي

 :المستضدات الدوائية  -3

 . كالبنسيلن، اإلسبرين وغيرها 

 : المستضدات الغذائية -4

بروتينات األغذية كالبيض والحليب، أو مستضدات موجودة في الطبيعة كغبار الطلع، 

 سموم النبات، القريص

 :Thبحسب االعتماد على الخلية 

  Thymus dependent Ags  ( .TD Ags) مستضدات معتمدة على التوتة( 1

 Thymus independent Ags (  .TI Ags)  مستضدات غير معتمدة على التوتة( 2

 

 


