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 :تعرٌف المناعة وأنواعها 

ً أْ ثّضطجع ثٌيٞ جٌنر دواردإ ثالٔؾ١ٍَٞ ثٌطذ١خ إٌٝ دوث٠ضٗ ٚصؼَٜ ْٔذ١جًا ، فو٠غجًا  ػٍّجًا  ثٌّٕجػز ػٍُ         ٠ؼضذٌ ّٛ  ٠ط

 ػٓ ٠ٕضمً ف١ٌُٚ ٠ْذذٗ ِؼو ٌِع ٚثٌؾوًٞ 1798 ػجَ ثألّٛه ثٌؾوًٞ دٌّع ثٌؼوٜٚ ِٓ ثٌٕجُ ٌقّج٠ز ؽ٠ٌمز

 .ثٌوثم١ٍز ٌألػؼجء ثطجدضٗ فٟ ٠ىّٓ ثٌمجصً صؤع١ٌٖ أْ غ١ٌ ثٌؾٍو، فٟ دشؼز ٔوح إٌٝ ٠ٚؤهٞ ثٌضٕف١ْز ثٌّْجٌه ؽ٠ٌك

 ثالدمجً فٍخ ػٍٝ ثػضوْ ثٌٍٛثصٟ ثٌفالفجس أْ ؽ١ٌٕ إهٚثًه ثٌطذ١خ ػٍُ إٌٝ ٚطً ػشٌ، ثٌغجِٓ ثٌمٌْ أٚثمٌ فٟ

 .ثالْٔجْ ٠ظ١خ ثٌيٞ ثٌمجصً دجٌؾوًٞ ٠ٌّػٓ ٌُ ثٌذمٌ ٠ظ١خ ثٌيٞ ثٌؾوًٞ ٘ٛ ثالػٌثع مف١ف دؾوًٞ ٚأطذٓ

 ثألشنجص ِٓ ِؾّٛػز دٙج ٚفمٓ ثألدمجًث٠ٌٌّؼز لٌٚؿ ِٓ أمي إى .ىٌه ٌفقض دضؾٌدز ٠مَٛ أْ ؽ١ٌٕ لًٌ

 ثٌّٛؽجس ِٓ ثٌٌغُ ػٍٝ دجٌؾوًٞ ٠ٌّػٛث ٌُ أُٔٙ ٚالفع ثألشنجص، ِٓ ثٌّؾّٛػز ٘يٖ ؽ١ٌٕ ًثلخ  .ثألطقجء

ّّش ثٌضٟ ثٌؼوٜٚ ِٓ ثٌّضالفمز  .٠ْىٕٛٔٙج وآٔٛث ثٌضٟ دجٌّٕجؽك أٌ

  (Vaccination)."تتحٌناًا  او "تتعٌماًا  " ثٌٌّع ِٓ ٚلج٠ز ثالْٔجْ إوْجح إٌٝ صٙوف ثٌضٟ ثٌط٠ٌمز         صوػٝ

 ثألٌِثع إٌٝ صؤهٞ ثٌضٟ ثٌّْذذجس ػٓ ش١تجًا  ٠ِٛٙج ٠ؼٌف ٠ىٓ ٌُ ثٌؾوًٞ ٌِع ػو ثٌٕجُ دضطؼ١ُ ؽ١ٌٕ لجَ ػٕوِج

 .روبرت كوخ ثٌؼجٌُ دٙج لجَ ثٌضٟ ثٌٌثةور ثألدقجط دٛثّطز ػشٌ ثٌضجّغ ثٌمٌْ أٚثمٌ فٟ صُ لو ىٌه فُٙ إْ دً ثٌّؼو٠ز،

  (Microorganisms) .صْذذٙج وجةٕجس هل١مز ِنضٍفز ثٌّؼو٠ز ثألٌِثع أْ ٚك ن ًٚدٌس أعذش ٌمو

 ثٌؾُْ دٛثّطضٙج ٠ؼًّ ثٌضٟ ث١ٌ٢جس هًثّز ػٍٝ ٘يث ٠ِٕٛج ٚفضٝ ػشٌ ثٌضجّغ ثٌمٌْ أٚثمٌ ِٕي ثٌؼٍّجء هأح         ٌمو

 ِٓ وغ١ٌ ػٍٝ ٌٍضغٍخ ثّضغٍش ثٌّؾجي ٘يث فٟ ثٌّؼٌفز ِٓ ٘جةً لوً ث٢ْ ٠ٚضٛفٌ .ثألٌِثع ِْذذجس ِٓ ٔفْٗ ٌقّج٠ز

 ِغً ث٢ْ فضٝ ػ١ٍٙج ثٌضغٍخ ٠ضُ ٌُ أٌِثع ٌّمجِٚز ثٌؼٍّجء ػ١ٍٗ ٠ؼضّو ثٌيٞ ثالّجُ فؾٌ ٍثٌش ِٚج ثألٌِثع

 .ٚغ١ٌ٘ج ٚثال٠وٍ ثٌٌْؽجْ

 ٌوٜ ثٌّٕجػ١ز ثألٔظّز .ثألٌِثع ِْذذجس ِٓ صق١ّٙج ِٕجػ١ز أٔظّز أٔٛثػٙج ػٍٝ ثٌق١ز ثٌىجةٕجس ٌوٜ        صٛؽو

 ثألٔظّز ٘يٖ صؤٍِٕج ٌٚٛ  .ٚثٌغو١٠جس ثٌط١ًٛ ٚمجطز ثٌفم٠ٌز ثٌق١ٛثٔجس ٌوٜ ِضطًٛر ٌىٕٙج ، د١ْطز ثٌالفم٠ٌز ثٌق١ٛثٔجس

 .ِىضْذز صنظظ١ز ِٕٚجػز صنظظ١ز غ١ٌ ِٕجػز  :ًة١١ْ١ٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ صضؤٌف ٌٛؽؤج٘ج ثالْٔجْ ٌوٜ

   Innate Immunity (non specific ) (غٌر التخححٌة  )المتأحلة  المناعة

 ثألٌِثع ِْذذجس ثدضالع لوًر ٌٙج د١ؼجء مال٠ج ِٚٓ ٚو١ّج٠ٚز ف٠َ١جة١ز فٛثؽَ ِٓ ؽّْٕج فٟ ثٌّٕجػز ٘يٖ صضؤٌف

 إٌٝ ثألٌِثع ِْذذجس دٕفجى ٠ّْـ ال ف٠َ١جة١جًا  فجؽَثًا  ٠شّىً أٔٗ ثى ، ثالٚي ثٌوفجع مؾ ٠شىً ِغالًا  فالجلد  .ٚصق١ٍٍٙج
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 إٌٝ  .…)ؽف١ٍ١جس ,ف١ٌّٚجس دىض٠ٌ١ج، ( ثألٌِثع ِْذذجس ٔفجى٠ز الٍهثهس ثفضٌق، ثٚ ثٌؾٍو ؽٌؿ ٌٚٛ  .ثٌؾُْ هثمً

   .ثٌنطٌ إٌٝ ٚػٌػضٗ ثٌؾُْ هثمً

 ثفضٛثةٙج ٚدْذخ ( 2 >pH  )  ( HCl  )ثٌؼج١ٌز فّٛػضٙج هًؽز دْذخ ٚىٌه و١ّج٠ٚجًا  صشىً فجؽَثًا  المعدة عحارات

 .ثٌشٌٚؽ  ٘يٖ ِغً فٟ دجٌذمجء صٕؾـ ال ثألٌِثع ِْذذجس ِٓ وغ١ٌثًا  فجْ ٌيٌه  ،ل٠ٛز ِقٍٍز إ٠َّٔجس ػٍٝ

 دجّضٌّثً صؼًّ ثٌٌة٠ٛز ٚثٌشؼخ ثٌٙٛثة١ز ٚثٌمظذز ثألٔف ِغً ثٌضٕف١ْز ثٌّْجٌه فٟ المخاتٌة واإلفرازات األهداب

 ثٌّْجٌه ِٓ ثٌغ٠ٌذز ثألؽْجَ دئدؼجه صمَٛ ٌأل٘وثح ثٌوثةّز فجٌقٌوز .ثألٌِثع ِْٚذذجس ثٌغ٠ٌذز ثألؽْجَ إدؼجه ػٍٝ

ج .مجًؽجًا  ثٌضٕف١ْز ِّ  ثٚ ثٌْؼجي دٛثّطز مجًؽجًا  إدؼجه٘ج عُ ِٚٓ ثألؽْجَ ٘يٖ دجٌضمجؽ صمَٛ فجٔٙج ثٌّنجؽ١ز ثالفٌثٍثس أ

 . ثٌؼطِ

 ِْذذجس دغًْ صمَٛوبذلك Lysozyme   األمالح و االنزٌمات مثلتحتوي على  ٚثٌذٛي ثٌوِغ ِغً السائلة االفرازات

 ثألػؼجء ٘يٖ إطجدز ثفضّجي الٍهثه ثٌذٛي لً ثٚ ثٌوِغ ثٔقذِ فٍٛ .إ١ٌٙج صومً لو غ٠ٌذز ثؽْجَ أ٠ز أٚ ثألٌِثع

 . ثٌف١ٌّٟٚ أٚ ثٌذىض١ٌٞ دجٌضٍٛط

 ٚصمَٛ ثألْٔؾز ٚفٟ ثٌو٠ِٛز ثٌوًٚر فٟ صٕضشٌ د١ؼجء مال٠ج ٟٚ٘  Macrophage (البالعم  )االلتهامٌة  الخالٌا

 .ثٌغ٠ٌذز ثألؽْجَ ٚصق١ًٍ دجدضالع

ٌّز هذه ال المناعة ترق ألن ،عامة مناعة أو تخححٌة غٌر مناعة على أمثلة هً السابقة      األمثلة  بٌن تم

كما تمتاز هذه المناعة . صأي تخص بدون األمراض مسببات تقاوم وإنما وآخر، فٌروس بٌن أو وأخرى بكتٌرٌا

وتستمر تبٌعٌا فهً توجد لدى كل البشر والتتتاج الى تتفٌز  اي متكونة قبل التعرض للجسم الغرٌب مبكرةبأنها 

 .مدى التٌاة

 مالي ِٓ ىٌه ٠ٚضُ  .ثٌؾُْ إٌٝ ثٌومٛي فٟ صٕؾـ ثألٌِثع ِْذذجس فئْ ثًٌّٛٚعز ثٌطذ١ؼ١ز ثٌقٛثؽَ ٘يٖ       ًغُ

 .مالٌٙج ِٓ ٚثٌضغٍغً  )ٚثٌذ١ٌٛز ثٌؾ١ْٕز ثٌضٕف١ْز، ثٌّْجٌه فٟ ) ثٌّنجؽ١ز دجألْٔؾز  ثالًصذجؽ أٚ ثٌّفضٛفز ثٌؾٌٚؿ

 فٟ ثإلد١غ١ٍ١ز ثٌنال٠ج دؤغش١ز  ثٌّٛؽٛهر ؽذ١ؼ١ج فٟ ثالِؼجء صٌصذؾE. coli دىض٠ٌ١ج أٔٛثع دؼغ فئْ ثٌّغجي ّذ١ً ٚػٍٝ

 .(ثٌضٙجدجس ثٌّؾجًٞ ثٌذ١ٌٛز  )ثٌٌّع  ٚصْذخ فضضىجعٌ ثٌذٛي، ِغ شطفٙج ٠ضُ ال دق١ظ ثٌذ١ٌٛز ثٌّْجٌه

  Acquired Immunity  ( Specific ) (التخححٌة )المكتسبة  ألمناعة

 ٚػٍٝ ثٌفم٠ٌجس ػٕو صطًٛس ّجدمج ، ٚلو  .ثٌؾُْ ٌقّج٠ز وجف١ز غ١ٌ أ١ّ٘ضٙج، ِٓ ثٌٌغُ ٚػٍٝ ثٌْجدمز ، ثٌطٌق      إْ

 الٔٙج صنظظ١ز ثٌّٕجػز ٘يٖ  .ثٌّىضْذز- ثٌضنظظ١ز  ثٌّٕجػز ٟ٘ إػجف١ز ِٕجػ١ز ؽ٠ٌمز ٚثٌغو١٠جس ثٌط١ًٛ ًأّٙج
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 ِٓ ف١جصٕج مالي ٔىضْذٙج الٕٔج ِىضْذز ثٌّٕجػز ٚ٘يٖ  .الفمجًا  ىٌه فٟ ّٕٚضّٛغ ، صنظظٟ دشىً ثٌٌّع ِْذخ صمجَٚ

 .(فٟ فجٌز ثٌضٍم١ـ  )ثٚ ثططٕجػ١ز  (وجٌضؼٌع ٌالطجدز  )دطٌق ؽذ١ؼ١ز ثألٌِثع  ٌّْذذجسالتعرض  مالي

 ٚأػؼجء (...ثٌؼظجَ ٔنجع مال٠ج ثٌذ١ؼجء، ثٌوَ مال٠ج ِضً )ِنضٍفز  مال٠ج ثٌضنظظ١ز ثٌّٕجػز صشى١ً فٟ       صشضٌن

   إْ.المناعً   الجهازٚثألػؼجء صوػٝ ِؼج  ثٌنال٠ج ِٓ ثٌشذىز ٘يٖ (  ....ثٌطقجي ثٌٍّفج٠ّٚز ، ثٌؼمو ِغً( ِنضٍفز 

ًّ   .ثٌقٟ ثٌىجةٓ ٌذمجء ػًٌٚٞ ثٌّٕجػز ٌؾٙجٍ ث١ٌٍُْ ثٌؼًّ  ثٌّىضْخ ثٌّٕجػز ث١ٙٔجً ٌِع ٚ٘ٛ ثال٠وٍ ٌِع ٌٚؼ

 فٟ ًدٛث إىث إالّ  أف١جء ٠ظٍّْٛ ال ثٌّٕجػز ؽٙجٍ فٟ ٔمض ِغ ٠ٌٛوْٚ ثٌي٠ٓ ثالؽفجي أْ وّج  .ىٌه ِغً ػٍٝ أٚػـ

:  ٌمكن تقسٌم المناعة المكتسبة الى  .ِؼمّز ظٌٚف

  وهً المناعة التً ٌنتجها الجهاز المناعً للجسم نفسه نتٌجة لتحفٌزه  Active immunityمناعة فاعلة - 1

بالمكروب أو المرض وتدى المناعة هنا فاعلة   Infectionباالنتجٌنات بطرٌقة طبٌعٌة مثال فً حالة االصابة 

 بالمكروبات Vaccinationاو فً حالة التحفٌز صناعٌا وذلك عند التلقٌح . Natural Active Immunityطبٌعٌة 

 .  Artificial Active Immunityالمضعفة او المقتولة او السموم المضعفة ، وتسمى المناعة الفاعلة الصناعٌة 

  وهً مناعة تعطى جاهزة الٌقوم الجسم نفسه بانتاجها وانما ٌزود بها  Passive immunityمناعة منفعلة - 2

 فً الدم من االم الى الجنٌن عبر المشٌمة خالل IgGبطرٌقة طبٌعٌة كما فً حالة عبور األضداد المناعٌة صنف 

 Seraأو انها تعطى للجسم على شكل مصول .  فً الحلٌب خالل الرضاعة الطبٌعٌة IgAالحمل او االضداد صنف 

 .  Anti – Tetanus تحتوي اضداد تم  تحضٌرها صناعٌا فً الحٌوانات مثل المصل المضاد للكزاز 
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 :      صنضٍف ثٌّٕجػز ثٌفجػٍز ػٓ ثٌّٕجػز ثٌّٕفؼٍز فٟ ثٌٕمجؽ ثٌضج١ٌز 

  passive Immunity) انًُبػخ انًُفؼهخ (  (Active  Immunityانًُبػخ انفبػهخ   ) 

 ٠ٌّؼز صٕشؤ دؼو ثوضْجدٙج ِذجشٌر صقضجػ ثٌٝ فضٌر ١ٍِٕز ٌٕشٛةٙج ث٠جَ ثٌٝ ثّجد١غ

 صذمٝ فضٌر لظ١ٌر فٟ ثٌؾُْ صْضٌّ ٌفضٌر ؽ٠ٍٛز ْٔذ١ج فٟ ثٌؾُْ

صىْٛ ىثوٌر ف١ظ الصقوط ثطجدز ػٕو ثٌضؼٌع ثٌغجٟٔ 

 ٌٕفِ ثٌٌّع

 الصىْٛ ىثوٌر ٠ٚضطٍخ أمي٘ج ػٕو وً صؼٌع

 ٠ّىٓ صٕش١طٙج دؤمي ؽٌػجس ِٕشطز ِٓ ثٌٍمجؿ ِغال

ال٠ّىٓ صٕش١طٙج الْ ىٌه ٠ْذخ صفجػالس ثٌضآق ثٌضٟ لو 

 .صْذخ ثٌّٛس 

 

 : ٠ٍٟ دّج ثٌضنّظظ١ّز غ١ٌ ثٌّٕجػز ػٓ ثٌّىضْذز ثٌضنظظ١ّز ثٌّٕجػز صنضٍف

 انجهبس انًُبػٍ غُز انًزخصص

  (Innate Immunity  انًُبػخ انًزأصهخ )

انجهبس انًُبػٍ  انًزخصص 

  Adaptive Immunity) انًُبػخ انًكزسجخ (

ال٠قضجػ ٌٛؽٛه أٔض١ؾ١ٓ ف١ظ ثٌؾٙجٍ ثٌّٕجػٟ ِْضؼو   

 ِْذمج

٠قضجػ ثٌٝ ٚؽٛه أٔض١ؾ١ٓ ٌغٌع صقف١َ ثٌؾٙجٍ ثٌّٕجػٟ 

 

 ر ٚفًٛٞرثّضؾجدضٗ لظٜٛ ٠ٌّغ
فضٝ ٠ٌصخ ٚػؼٗ ١ٌْضؾ١خ ؽ٠ٍٛٗ ٠قضجػ ٌفضٌٖ 

 ٌألٔض١ؾ١ٓ ثٌغ٠ٌخ دؼو صؼٌػٗ  ٌٍؾُْ

 

٠ضؼجًِ ِغ أٞ أٔض١ؾ١ٓ  ١ٌِ شٌؽ  أْ ٠ىْٛ مجص دٗ 

 

 

٠ضؼجًِ ِغ ثٔض١ؾ١ٓ مجص دٗ 

 

 ػٕو ثألّضؾجدٗ ٌّؼجٌؾز ثألٔض١ؾ١ٓ ال صضىْٛ مال٠ج ىثوٌر 

 

 ٚصضؼٌف ػٍٝ رِّىٓ ثْ صضىْٛ مال٠ج ىثوٌر ثٌّٕجع

 ر ٌِر عجٟٖٔ حرثألٔض١ؾ١ٓ ػٕو ثألطجح
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 فٍ انجسى   انًزأصهخجذول َىظح  أنًىاَغ انكًُُبوَخ وانفُشَبوَخ انًُبػُخال

 

 انجهبس أو انؼعى

 

 انًحزىَبد أنفؼبنخ

 

  او انكًُُبئٍانزأصُز انًُكبَُكٍ

 

ثٌؾٍو 

 

 

 ثٌنال٠ج ثٌطالة١ٗ ٚثٌؼٌق

 

 أفّجع ػؼ٠ٛٗ،  غًْ ٚأٍثٌز، صٍْل 

 

ثٌمٕجر ثٌٙؼ١ّٗ 

 

 

 مال٠ج ػّٛه٠ز

ػظجًر  فجِغ ، أًصفجع ثٌقّٛػٗ ، ثٌقٌوٗ ثٌوٚه٠ٗ 

 غًْ ٚأٍثٌز ٌٍّىٌٚدجس ٚعج١ٕ١ّٛ٠ش، ثٌظفٌثء 

 

ثٌٌةٗ 

 

 

 

 أ٘وثح أٌمظذز أٌٙٛثة١ز

 

ٚ ثٌطٌه ، ث٠َُٔ ال٠ٍَْٛٚ، ثأل٘وثح ثٌّنجؽ١ز ثٌٌثفؼز 

         وّج فٟ فجٌز ثٌؼطجُ ٚثٌْؼجيدجٌّي٠خ  

 

ثألٔف ٚثٌؼ١ٓ ٚثٌذٍؼَٛ 

 

 

 ٌؼجح، ، هِٛع، ِنجؽ

 

 ثٌشطف، أ٠َُٔ ثٌال٠ٍَْٛٚ 

 

ؽٙجٍ ثٌوًٚثْ 

ٚثألػؼجء ثٌٍّفج٠ٚز 

 

 

أٌٍّفّٛج٠ٓ ، مال٠ج أٌمجوّٛج٠ش

 (NK)ث١ٌّّضز ثٌطذ١ؼ١ز 

 

 ٠ْجػو ػٍٝ 2ثٔضٌٌٛوذٓ ، ثألػوثه ، مال٠ج ثٌفج٠ىّٛج٠ش

صٕش١ؾ صقًٍ ثٌنال٠ج  

 

 

١ٌَّ ثٌوَ 

 

 

 

٠ْجػو ػٍٝ فؾَ ٚثًصذجؽ ثٌقو٠و  ثٌٍالوضٛف٠ٌ١ٓ 

 

٠ؼًّ ػو دٌٚص١ٓ ثٌفج٠ٌُٚ  أٔض١ٌف١ٌْٚ

 

ػجًِ صٕنٌ ثًٌَٛ ٔٛع ثٌفج    

ά-TNF 

ٚصٕش١ؾ  ػ١ٍّز ثٌفجوّٛج٠ش ثٌذٍؼ١ّز  ، ِؼجه فج٠ٌّٟٚ 

 

 ٠ؼًّ ػٍٝ ثٌضقًٍ ثٌّجةٟ ػٍٝ دذض١وثس ثٌىال٠ىجْ  ال٠ٍَْٛٚ

 . ٠ٍجهر ثألٌضٙجح، صق١ْٓ ػ١ٍّز ثٌفجوّٛج٠ضِّٛ ثٌذٍؼّٟ  دٌٚص١ٕجس ثٌّضُّ
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 Immune Cells انخالَب انًُبػُخ  

 ؽ١ّغ أٔٛثع مال٠ج ثٌؾٙجٍ ثٌّٕجػٟ ٌٙج ٔفِ ثٌّٕشؤ فٟ ثٌضى٠ٛٓ ف١ظ صٌٛو ِٓ لذً ٔنجع : انخالَب انًُبػُخ َشىء

 .ثهٔجِٖنطؾ ثيوّج فٟ   (bone marrow)ثٌؼظُ 

 

يخطػ َىظح يُشأ خالَب  انجهبس انًُبػٍ انزٍ يصذرهب َخبع انؼظى 

 

  :ثٌنال٠جِٓ  دض١ٌٛو ٔٛػ١ٓ (stem cell) ف١ظ صمَٛ ثٌنال٠ج ثٌؾيػ١ز

٠َِّٛٗ ثٌنال٠ج - 1  :ثٌضٟ صٕشؤ ِٕٙج وً ِٓ ٔنجع ثٌؼظُ فٟ ( myeloid progenitor )ثٌِّٕمَ

 (  erythrocytes)مال٠ج ثٌوَ ثٌقٌّثء -      أ

(  platelets) ثأللٌثص ثٌو٠ِٛٗ -      ح

:  دؤٔٛثػٙج ٚثٌضٟ صضؼّٓ وً ِٓ  ( granulocyte )ثٌنال٠ج ثٌّقذذز  -     ػ

َؼٗ ، (basophils)ثٌمَِؼوٖ ،  (neutrophils)ثٌَؼِوٌَٗ           ثٌنال٠ج  ِّ ( eosinophils)ثٌَق

 (.  monocytes )ر ثٌٕٛثرٞهمال٠ج ثٌٛؿثي -      ه
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 رثٌٍّضُٙثٌؼّاللز ثٌنال٠ج ِٕٙج  ٚصٕشؤ ،ونال٠ج ٍِضّٙز غ١ٌ ِقذذز ثٌْج٠ضٛدالٍَ            صضٛثؽو ٘يٖ ثٌنال٠ج فٟ ثٌوَ

(macrophage)  ٟثٌضٟ صضٛثؽو فٟ ثألْٔؾز ٚثٌضٟ صؤمي ص١ّْجس ِنضٍفز دقْخ ث١ٌْٕؼ ثٌّضٛثؽور ف١ٗ ِغال ف 

 فٟ ثٌؼمو (( dendritic cells  ثٌشؾ٠ٌ١زٚ ثٌنال٠ج( langerhans cells ) ثٌؾٍو صّْٝ مال٠ج الٔىٌ٘جِٔ 

 .فٟ ثٌىذو  (   (kupfferثٌٍّف١ز ٚ مال٠ج وٛدٌ 

ٚثٌضٟ    ٔنجع ثٌؼظُ٘ج ٠ٌٛوِٓ ثٌنال٠ج ثٌضٟمٌ ٢ثٌؾَء أٟٚ٘ (  lymphoid progenitor) ثٌنال٠ج ثٌٍّفج٠ٚٗ  -2

  : ثٌٝ ثألٔٛثع ثٌضج١ٌز  ػذٌ ٌِّثس ثٌضطًٛ دؼو٘ج صضنظض

ثٌضٟ  ٠ضُ صّج٠َ٘ج فٟ ٔنجع ثٌؼظُ، عُ صضقٛي دؼو صقف١َ٘ج  (B - lymphocyte  )ثٌنال٠ج ثٌٍّفج٠ٚز ثٌذجة١ز  -      أ 

ثٌّْؤٌٚز ػٓ ثٔضجػ ثألؽْجَ ثٌّؼجهر ثٌٕٛػ١ز ٌيٌه ثٌّْضؼو ،  (  Plasma cell )دجٌّْضؼو ثٌٝ مال٠ج دالٍِج 

 . ػٍّج ثْ ٘يٖ ثٌؼ١ٍّز صقظً هثمً ثألػؼجء ثٌٍّفج٠ٚز ثٌغج٠ٛٔز ٚمالي ثالّضؾجدز ثٌّٕجػ١ز 

ػٓ ٚىٌه فْخ ػٍّٙج حصنظظٙج يثٌضٟ صومً ثٌغور ثٌغج١ّّٛ٠ز  (T- lymphocyte  )ثٌنال٠ج ثٌٍّفج٠ٚز ثٌضجة١ز -    ح

ٚػٍٝ ٘يث .  Cluster of Differentiation marker  ( CD ) صوػٝ   ّطـ ثٌن١ٍز ػٍٝثس ٌُِغؽ٠ٌك ثػجفز 

 :وّج ٠ٍٟ ثٌٝ ٔٛػ١ٓ ًة١١ْ١ٓ ثألّجُ طٕفش ثٌنال٠ج ثٌضجة١ز 

 ثٌنال٠ج رّجػو  ثٌضٟ ٚظ١فضٙج َ T- helper cell ( Th ) ر ِْجػو ٌٍقظٛي ػٍٝ مال٠ج صجة١ز CD4 ثػجفز - 1

 .ٌضضقٛي ثٌٝ مال٠ج دالٍِج  رثٌذجةٟثٌٍّفج٠ٚز 

ثٌضٟ ٚظ١فضٙج لضً ثٌنال٠ج  Tc ) ) T- cytotoxic cell    ٌٍقظٛي ػٍٝ مال٠ج صجة١ز ّجِزCD8 ثػجفز -2 

 ٚظ١فضٙج صٕظ١ُ  T- suppressor cell ( Ts )ثٌٌْؽج١ٔز ٚثٌنال٠ج ثٌّظجدز دجٌف١ٌّٚجس  ، أٚ مال٠ج وجدقز 

 .ثالّضؾجدز  ثٌّٕجػ١ز  ٌٍنال٠ج ػٓ ؽ٠ٌك صغذ١ؾ ػٍّٙج ٚث٠مجف صقف١َ٘ج دؼو ثٔضٙجء ثٌٌه ثٌّٕجػٟ

  ػٍّج ثْ وً ثٔٛثع ثٌنال٠ج ثٌضجة١ز ثػالٖ صؼجف ٌٙج ِؼٍّجس ٔٛعCD3  ألوْجدٙج مظجةض ثٌنال٠ج ثٌضجة١ز 

 .Tc ثٚ Thثٌٕجػؾز لذً صنظظٙج ثٌٝ  

   ثٌّْؤٌٚز ػٓ ثٌمضً ثٌنٍٛٞ غ١ٌ ثٌّضنظض ٌٍنال٠ج ثٌّظجدز  Natural Killerثٌنال٠ج ثٌمجصٍز ثٌطذ١ؼ١ز  -    ػ 

 . ٚثٌنال٠ج ثٌغ٠ٌذز ػٓ ثٌؾُْ 
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 :َشىء ورًبَش انخالَب انًُبػُخ انهًفبوَخ  

B – Cells - 1  :ثٌٕنجع ثٌؼظّٟ دق١ظ صضؼٍُ ثٌضؼٌف ػٍٝ ثٌيثسثٌذجة١ز  ٌٍضّج٠َ فٟ  ثٌٍّفج٠ٚز مال٠جصنؼغ ثي 

ِٓ  antibodies ثألؽْجَ ثٌّؼجهر ) غ١ٌ ىثصٟ دٛثّطز ِْضمذالصٙج ثٌغشجة١ز  ٘ٛػّج  ثٌذذض١وثس ثٌنجطز دجٌؾُْٚص١١َّ

 Selfصّْٝ ٘يٖ ثٌؼ١ٍّز دجٌىفج٠ز ثٌّٕجػ١ز ثٚ ثٌضقًّ ٌٍيثس  . ( ثٌٌّدٛؽز ػٍٝ غشجء ثٌن١ٍز ثٌذجة١ز IgMثٌظٕف 

tolerance  ثٌٍّفج٠ٚز مال٠جدجي ٠ضُ ثالفٕفجظ    ف١ظ B ٚثّٔج ٌٙج مجط١ز ٌّْضمذالس ال صٌصذؾ دذ١ذض١وثس ثٌيثس  ثٌقجٍِز 

ديٌه  . ثٌقجٍِز ٌّْضمذالس صٌصذؾ دذ١ذض١وثس ثٌيثصBٟفيف ثٌٍّفج٠ٚجس ٚثالًصذجؽ دجٌذذض١وثس ثٌغ٠ٌذز ٚدشىً ِضنظض 

 . ، وّج ِٛػـ فٟ ثٌشىً ثهٔجٖ صقًّ ثٌيثصٟثي ىثس وفج٠ز ِٕجػض١ز لجهًر ػٍٝ Bصظذـ ثٌٍّفج٠ٚجس 
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T – Cells - 2 :   ٠قظً صّج٠َ ثٌنال٠ج ثٌضجة١ز فٟ ثٌغور ثٌغج١ّّٛ٠ز ػٍٝ ٌِفٍض١ٓ ِٓ ثالٔضمجء ف١ظ : 

  ػٍٝ ِْضمذالس ٌٙجصقٛٞ ثٌضٟ Tػٍٝ ِْضٜٛ ثٌّٕطمز ثٌمش٠ٌز ٌٍغور ف١ظ ٠قضفع دجٌٍّفج٠ٚجس  ثالٔضمجء ثألٚي٠قوط  -

 . ثٌيثصٟ ٚصقيف ثٌٍّفج٠ٚجس ثألمCMHٌٜ ٌالًصذجؽ دذٌٚص١ٕجس ِؼمو ثٌضطجدك ث١ٌْٕؾٟ  أٌفز

 ػٍٝ ِْضمذالس لجهًر صقٛٞ ثٌضٟ T ثالٔضمجء ثٌغجٟٔ ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌّٕطمز ثٌٕنجػ١ز ٌٍغور  ف١ظ صقيف ثٌٍّفج٠ٚجس  -

 .ػٍٝ ثالًصذجؽ ِغ د١ذض١وثس ثٌيثس
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ر ِٓ ؽجٔخ  ٚثالّضؾجدز ػو ثٌيثصٟثٌّْضؼوثس  ىثس وفج٠ز ِٕجػ١ز لجهًر ػٍٝ صقًّ Tديٌه صظذـ ثٌٍّفج٠ٚجس  

 .ثٌّْضؼوثس ثٌغ٠ٌذز ِٓ ؽجٔخ آمٌ
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 :ػًم انخالَب انًُبػُخ ظًٍ انجهبس انًُبػٍ غُز انًزخصص 

        ثْ ثٌقجؽَ ثٌنٍٛٞ ػو ثٌؼوٜٚ ٠ّغً ؽَء ِٓ ػ١ٍّز ثألّضؾجدز ثألٌضٙجد١ٗ ثٌضٟ صقظً فٟ أٞ ؽَء ِٓ ثٌؾُْ ٚثٌضٟ صؤهٞ ثٌٝ 

 eosinophils)٠ٍجهر صٛثًه ثٌوَ فٟ ٘يٖ ثٌّٕطمٗ ث٢ٌضٙجد١ٗ ٚدجٌضجٌٟ صؤهٞ ثٌٝ ؽيح صوفك ثٌنال٠ج ثٌّضؼوهر  ثٌٕٛثر ِغً ثأل٠َ٠ٕٛف١ً 

cells )  ٚثٌّجوٌٚف١ؼ(ّٗٙثٌنال٠ج ثٌؼّاللز ثٌٍّض Macrophage cells ) ٗصؼضذٌ ٘يٖ ثٌنال٠ج ثٌنؾ ثٌوفجػٟ ثألٚي  ،ثٌٝ ِٕطمز ثألطجد ٚ 

    :ِٚٓ ٘ير ثٌنال٠ج  ( Innate immune )فٟ ثٌؾٙجٍ ثٌّٕجػٟ غ١ٌ ثٌّضنظض 

Neutrophils – Polymorphonuclear cells  (PMNs)   1   يزؼذدح انُىاحانؼذنخخالَب ال - 

ٖ قٞق  ٚػٕو٘ج ثٌموًٖ ػٍٝ  لضً ثألف١جء ثٌورأطً ٘ير ثٌنال٠ج ٟ٘ م١ٍز ثٌّّٛٔٛج٠ش ثٌّضٛثؽوٖ فٟ ثٌوًٖٚ ثٌوِٛٞ  

وّج ثْ ٌٙيٖ ثٌنال٠ج ثٌموًٖ . صضؾٗ ٔقٛ ثٌّٕطمٗ ثألٌضٙجد١ٗ ٚصؼًّ ػٍٝ ثٌضٙجَ ثٌّىٌٚدجس ٚلضٍٙج ف١ظ ثٌضٟ صومً ثٌوَ  

ثٌٝ ثألْٔؾز ثٌّؾجًٖٚ ٌٍّٕطمٗ ثألٌضٙجد١ٗ ثٌضٟ صضؼٌع ٌٍوِجً  ٌقّج٠ضٙج  ر ثٌوِٛٞرثٌٝ ثٌٕفٛى ٚثٌٛطٛي ثٌٝ مجًػ ثٌوًٚ

ث ثٌٝ مال٠ج ِجوٌٚف١ؼ ثٌؼّاللٗ فٟ أْٔؾز ثٌؾُْ  ٖ ٌو٠ٙج طفٗ ف٠ٌوٖ ٌٍضنظض ٚصغ١ٌ ٔفِ ف١ظ ثْ ،.رِٓ ثألطجح

 .ٌٍمؼجء ػٍٝ ثٌىجةٕجس ثألٌِثػ١ٗ ثٌضٟ صغَٚث ثألْٔؾٗ أ٠ؼج

   Antigen -presenting cells ٌألٔض١ؾ١ٓ ِموِز ونال٠ج ػٍٝ ثالٌضٙجَ فٟٙ صؼًّثٌنال٠ج  ٘يٖ لوًريثػجفز     

(APC)  أوغٌ صنظض  ٠ز مال٠ج ِٕجعثٌٝ صمو٠ّٗ٠ضُ يف١ظ صٌصذؾ دجألٔض١ؾ١ٓ ثٌّضٛثؽو فٟ ثألْٔؾز ١ٌظذـ ؽجَ٘ث( 

وّج ثْ ٌٙج هًٚ فٟ ثطالؿ أألْٔؾز ثٌّضؼًٌر ِٓ  .ص ِٕٗ ي ٌغٌع ثٌضٙجِٗ ٚثٌضلTc ) ِغً ثٌنال٠ج ث١ٌّْز ثٌمجصٍز

 .أألطجدز دجٌّىٌٚدجس

 ٠ّٚىٓ ِؼٌفضٙج ؽ١وث ِٓ مالي فظٛص ثٌٕٛثر ثٌّضؼوه ر ٚصّضٍه ٔٛثر ِفظضرٟ٘ مال٠ج ِضقٌنثٌؼوٌز مال٠ج      ثي

(PMNs )  ٖصقضٛٞ ٘يٖ ثٌنال٠ج ػٍٝ ٔٛػ١ٓ ِٓ ثٌقذ١ذجس صْضنوِٙج ػو ثٌذىض٠ٌج ٚ. وّج ِٛػـ فٟ ثٌظًٛر ثهٔج

 ٚثٌضٟ ٠ىْٛ ٚؽٛه٘ج فٟ ثٌنال٠ج ثٌفض١ز دى١ّز وذ١ٌٖ (azurophilic)ثٌٕٛع ثألٚي ِٓ ثٌقذ١ذجس ٟ٘  أًٍٚٚفٍه 

ثٌيٞ  (,elastase)ٚ   (proteolytic enzymes)لضً ثٌّىٌٚدجس ِغً ث٠َُٔ ِقًٍ ثٌذٌٚص١ٓ   يٚصقضٛٞ ػٍٝ ّٚجةً 

ٚدشىً مجص  ٌنال٠ج  (myeloperoxidase)أل٠َُٔ  ثػجفز ثٌٝ  ثِضالوٙج، ٠ْجػو ػٍٝ صى١ٌْ دٌٚص١ٓ ثٌّىٌٚح

. ٠ًج دجٌضؤع١ٌ ػٍٝ ثٌؼٕجطٌ ثٌؼ٠ًٌٚز ثٌّْجػوٖ  ثٌضٟ صومً فٟ  ػ١ٍّجس صىجعٌ ثٌذىض٠ٌجسث١ٌٕضٌٚف١ً ٠ؤهٞ ثٌٝ لضً ثٌذه

أ٠َّٔجس  ((lysozymeثٌٕٛع ثٌغجٟٔ ِٓ ثٌقذ١ذجس ثٌنجطٗ ثٌضٟ صضٛثؽو فٟ مال٠ج ١ٔضٌٚف١ً ثٌٕجػؾٗ  ٚثٌضٟ صقٛٞ ٚ

 صؤعٌػٍٝ ػ١ٍّجس صىجعٌ ثٌّىٌٚدجس  ٚدجألمض صؤع١ٌ٘ج  فٟ ِج ن،صٌٛو أٚوْؾ١ٓ ّجَ ِٚؤوْو لجصً   ٚويٌهِقٍٍٗ

. ثٌقو٠و ثٌؼٕظٌ ثٌُّٙ ألهثِز ف١جر ثٌّىٌٚدجس ثٌذىض٠ٌ١ٗ 

http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?azurophil
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فٟ ثٌؾٙز ث١ٌٌْٜ   (monocyte)م١ٍز ٚ فٟ ثٌؾٙز ث١ٌّٕٝ (neutrophils)   م١ٍض١ٓ  ف١ٙجِْقز هَ ٠الفع

 Monocytes / Macrophages   ح انؼًالقحانجهؼًٍ و  حانخالَب انىحُذ- 2

 فذ١ذجس دً ث ٚصّضجٍ أ٠ؼج دؼوَ أفضٛثةٗ. ٚصّضجٍ دٕٛثر و٠ٍٛز ثٌشىً ٠ّٚىٓ ص١َّ٘ج ِٓ شىٍٙج ر ٍِضُٙر م١ٍٗ دٍؼّٟ    

  .ثٌؼوٌزمال٠ج  ثيثٌيٞ صؼجهي ِقض٠ٛجصٗ  ِج ِٛؽٛهٖ  فٟ  (numerous lysosomes)دٛؽٛه ثٌال٠َّْٛٛ ثٌّضؼوه 

 

Eosinophils 3 -      انحًعخخالَب ال 

، وّج صّضٍه ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثٌنال٠ج صّضٍه دٌٚص١ٕجس ِؼ١ٕٗ فٟ فذ١ذجصٙج ٌٙج ثٌموًٖ ػٍٝ لضً ثٌطف١ٍ١جس هثمً ثٌن١ٍز       

 ثٌّْؤٚي ػٓ صفجػالس ثٌقْج١ّز ف١ظ صشضٌن ٘يٖ ثٌنال٠ج فٟ صٍه ثٌضفجػالس ، ٌيث صقظً IgEِْضمذالس ٌٍؼو 

٠ٍجهر فٟ ػوه ٘يٖ ثٌنال٠ج فٟ فجٌز ثٌِثع ثٌقْج١ّز  دّج ٠ّىٓ ثػضذجًٖ فقض صشن١ظٟ ٌالطجدز دجٌضقِْ ثٚ 

.  ثألٌِثع ثٌطف١ٍ١ز

 

 انخالَب انطجُؼُخ انمبرهخ وانهًفىكبَُُش انًُشػ انمبرم - 4

Natural killer (NK)  and  lymphokine activated killer (LAK) cells  

ٌىٕٙج ال صؼضذٌ ِٓ ػّٓ ثٌنال٠ج ثٌضٟ صْضؾ١خ ثٌٝ فؼً  ، ٘يٖ ثٌنال٠ج ٟ٘ ؽَء ِٓ ثٌّٕجػٗ ثٌغ١ٌ ِضنظظٗ      

 ػٍٝ ٌِثلذز ٚلضً ثٌنال٠ج ثٌٌْؽج١ٔٗ ٚثٌف١ٌّٚجس ثٌّؼو٠ٗ ثٌغ١ٌ ر ٌٚٙج ثٌمجدٍٟر ٟٚ٘ غ١ٌ ِضنظضرثٌّٕطمٗ ثٌٍّضٙخ

ثٌؾٙجٍ   ) innate immune system ٚ٘يٖ ثٌنال٠ج صٍؼخ هًٚ وذ١ٌ فٟ . ِقوهٖ  ٚصؼًّ دوْٚ أٞ ػجًِ ِقفَ ٌٙج

 .  (ثٌّٕجػٟ ثٌغ١ٌ ِضنظض
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ثٌنال٠ج ثٌمجصٍز ثٌطذ١ؼ١ز ٠ّىٓ ، ٚ٘يٖ ثٌنال٠ج صشذٗ ثٌٍّفّٛج٠ش شىال ػوث أٔٙج أوذٌ ل١ٍال ٌٚو٠ٙج فذ١ذجس ِضؼوهر      

 ثٌّٛؽٛه ػٍٝ CD3  ٚال٠ضٛثؽو ف١ٙج (CD56 and CD16)ػٍٝ ّطـ ثٌن١ٍز ٟٚ٘ marker صقو٠و٘ج دٛؽٛه 

 .ثٌٍّفّٛج٠ش 

( (NKمال٠ج  . ثٌنال٠ج ثٌمجصٍز ٌٙج ثٌموًر ػٍٝ لضً ثٌف١ٌّٚجس ٚثٌنال٠ج ثٌٌْؽج١ٔز ثٌنذ١غز ٌٚىٓ دشىً غ١ٌ ٚثّغ      

-IL) دجالٔضٌٌٛو١ٕجس ِغً دؼو صقف١َ٘جٚىٌه ، ثٌضٟ ٌو٠ٙج ثٌموًر ٌمضً ثٌنال٠ج ثٌٌْؽج١ٔز ثٌنذ١غز  (LAK)صظذـ مال٠ج  

( LAK )ـٌٚٙيث فجْ  مال٠ج ثي.  ٠ؾؼٍٙج لجهًٖ ػٍٝ لضً ثٌنال٠ج ثٌٌْؽج١ٔز ثٌّضقٌٛٗثٌيٞ  ( ( IFN-gamma  ثٚ (2

. ثمض١ٌس ث١ٌَٛ وجفوٜ ثٌّمضٌفجس ٌغٌع ثّضؼّجٌٙج ٌؼالػ مال٠ج ثٌٌْؽجْ ثٌنذ١ظ

 

 Response of phagocytes to infectionاسزجبثخ  خالَب انفبكىسبَذ ظذ ػذوي انجسى     

:  دؼور ٌِثفً ِضٍٍْْز صشًّ  ( phagocytosis)ثٚ ِج٠ّْٝ دؼ١ٍّز ثٌذٍؼّز   صقظً ثّضؾجدز ثٌنال٠ج ثٌذٍؼ١ّز 

 Chemotaxis انجذة أو االَزحبء انكًُُبئٍ  – 1

 ثٌّضٌٛورثٌنطٌٖ  ٌألشجًثس(  ( monocyte   ٚ ٚف١ور ثٌٕٛثر PMNs))مال٠ج ِضؼوهر ثٌٕٛثر       صْضؾ١خ وً ِٓ ثي

 ٚثٌضٟ صظوً ِٓ signals generated at the site of an infection ( SOS)ِٓ لذً ثٌذىض٠ٌج فٟ ِٛلغ ثالطجدز 

 صشًّ ٚصظوً أ٠ؼج ِٓ ٔظجَ دٌٚص١ٕجس ثٌضنغٌ ٚدؼغ (SOS)أشجًثس   ,ثٌّىٌٚدجس دؼو صظجهِٙج دنال٠ج ثٌّجوٌٚف١ؼ

 )وّج صظوً ًّجةً أ١ّ٠َٔٗ و١ّ١ج٠ٚٗ صوػٝ فٌو١جس ثٌنال٠ج .  ( C5a ) دٌٚص١ٕجس ثٌّضُّ ٚأّ٘ٙج ؽَء ثٌّضُّ 

صضٌٛو ِٓ ثٌنال٠ج ثٌّٕجػ١ز ٚويٌه ِٓ مال٠ج ثألْٔؾز ثٌضٟ صٛثؽٗ ثٌذىض٠ٌج فٟ ِٕطمز  (cytokinesثٌْج٠ضٛو١ٕجس 

ِٚٓ أُ٘ ثألِغٍز ٌٙيٖ . ٚدٕجء ػٍٝ ٘يٖ ثٌٌّجةً ٠ضُ صٛؽٗ ٚ٘ؾٌر ثٌنال٠ج ثٌّٕجػ١ز دجصؾجٖ ِٛلغ ثالطجدز.  ثألطجدٗ

 .Leukotriene – D 4 ٚث١ٌٍىٛص٠ٌٓ IL -8ثٌْج٠ضٛو١ٕجس ٘ٛ 

ثْ ثٔؾيثح مال٠ج ثٌفجوّٛج٠ش ثٌٝ ِٕطمز ثألطجدز دٛثّطز ثٌؼ١ٍّجس ثػالٖ صوػٝ ثٌؾيح ثٌى١ّ١جةٟ ٟٚ٘           

ثشجًثس و١ّ١ج٠ٚز صْجػو ػٍٝ ثّضمطجح ٠ٍٚجهر ػوه ثٌفجوّٛج٠ش وٌّفٍز ثٌٚٝ ِٓ ٌِثفً ػ١ٍّز ثٌمضً هثمً ثٌنٍٛٞ 

 .ٌٍّىٌٚدجس ثٌغ٠ٌذز

 Opsonization   رحفُش انجهؼًخ ثؼًهُخ انطهبَخ- 2 

:   ّطـ ثٌن١ٍٗ ِٚٓ مالٌٙج ٠ٌصذؾ ثألٔض١ؾ١ٓ دٙج ِٚٓ أّ٘ٙجػٍٝصمغ  م١ٍز ثٌفجوّٛج٠ش ِْضمذالس ِنضٍفزصّضٍه 

 Fc receptors  يسزمجالد أف سٍ - ا

http://www.asterpix.com/tagcloudclick/?id=2422251&url=http%3A//search.asterpix.com/cy/2422251/%3Fq%3D&tag=(SOS)%20Signals%20Generated%20At%20The%20Site%20Of%20An%20Infection&depth=1&q=immune%20system%20immunology&referer=http%3A%2F%2Fwww.docstoc.com%2Fdocs%2F615945%2FIntroduction-to-Immunology-and-immune-system
http://www.asterpix.com/tagcloudclick/?id=2422251&url=http%3A//search.asterpix.com/cy/2422251/%3Fq%3D&tag=(SOS)%20Signals%20Generated%20At%20The%20Site%20Of%20An%20Infection&depth=1&q=immune%20system%20immunology&referer=http%3A%2F%2Fwww.docstoc.com%2Fdocs%2F615945%2FIntroduction-to-Immunology-and-immune-system
http://www.asterpix.com/tagcloudclick/?id=2422251&url=http%3A//search.asterpix.com/cy/2422251/%3Fq%3D&tag=(SOS)%20Signals%20Generated%20At%20The%20Site%20Of%20An%20Infection&depth=1&q=immune%20system%20immunology&referer=http%3A%2F%2Fwww.docstoc.com%2Fdocs%2F615945%2FIntroduction-to-Immunology-and-immune-system
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، ِغ ثٌن١ٍٗ ثٌذٍؼ١ّٗ  ( Fc region)ِٓ مالي  ثفوٜ ٔٙج٠جس ثٌؾُْ ثٌّٕجػٟ  (IgG) صٌصذؾ ثألؽْجَ ثٌّٕجػ١ٗ  

ػ١ٍّز أًصذجؽ ثٌؾُْ ثٌّٕجػٟ  . (  Fab region)ثٌؼو ِغ ثٌذىض٠ٌج ػذٌ ِٕطمز  ِٚٓ ثٌؾجٔخ ثألمٌ صٌصذؾ ؽ٠َتز

ثًصذجؽ  ثٌؾُْ ثٌّٕجػٟ ثٌيٞ . (  IgG)ِغ ثٌفجوّٛج٠ش ٠ؾخ أْ ٠ْذمٙج صفجػً د١ٓ ثٌّْضؼو ثألٔض١ؾ١ٕٟ ٚثٌّؼجه 

 ٚ  فٟ ثٌن١ٍٗ ثٌفجوّٛج٠ش ثٌذٍؼ١ّٗ ٠ؼًّ ػٍٝ صق١ْٓ ػ١ٍّز ثٌذٍؼّٗ ( Fc region)٠ق١ؾ دجٌذىض٠ٌج ِغ ثٌّْضمذً 

. صٕش١ؾ ثٌؼ١ٍّجس ثٌق٠ٛ١ٗ ٌنال٠ج ثٌفجوّٛج٠ش 

       Complement receptorsيى ديسزمجالد انى- ة

ثٌّضُّ ث٠ؼج ٌٗ ٚ( C3b ) صّضٍه مال٠ج ثٌفجوّٛج٠ش ثٌذٍؼ١ّز ػٍٝ ّطقٙج ِْضمذالس ٌذٌٚص١ٕجس ثٌّضُّ ٔٛع   

. ِْضمذالس صٌصذؾ ِؼٗ ػٍٝ ّطـ ثٌذىض٠ٌج ٚدٙير ثٌط٠ٌمز ث٠ؼج ّٛف صْجػو ػٍٝ صق١ْٓ ثهثء ػ١ٍّز ثٌذٍؼّٗ

 

 Ingestion  ػًهُخ انجهغ- 3

 دؼو ثًصذجؽ ثألؽْجَ ثٌغ٠ٌذز ثٌّؼو٠ز أٚ ثٌذىض٠ٌج  دن١ٍز ثٌفجوّٛج٠ش صذوأ ثٌفجوّٛج٠ش دّو ثًؽً ثٚ ٍٚثةو وجىدز صّْٝ

(pseudopods     ) ُْفٛي ثٌذىض٠ٌج فٟ ثٌقجي ٚصٍضُٙ ثٌذىض٠ٌج أٚ ثٌؾُْ ثٌغ٠ٌخ  عُ صظذـ ثٌذىض٠ٌج هثمً ؽ

ِٚٓ عُ صظذـ ثٌذىض٠ٌج  (lysosomes) فذ١ذجس هثمً ثٌن١ٍز صّْٝ دٙيث ثٌؾُْ ٠ضقو ثٌيٞ(  phagosom )ثٌفجوَّٛٛ 

ٚ٘يث ثألم١ٌ ّٛف ٠قٛٞ ثٌقذ١ذجس ثٌضٟ ثدضٍؼش ثٌذىض٠ٌج  (phagolysosome)هثمً ٘يث ثألصقجه ٚثٌيٞ ٠ّْٝ 

. ٚثٌال٠َِّْٛٛ

 

   Intracellular killingانمزم داخم انخهُخ - 4

 ٔجٖٚٞ صَهثه ْٔذز ثّضٙالن ثٌىٍٛوٍٛ ٚثألٚوْؾ١ٓ ٟٚ٘ ثشجًر ثٌٝ فظٛي ثٔفؾجً صٕفِ مالي ػ١ٍّٗ ثألٌضٙجَ ثٌذٍؼ١ّز

دط٠ٌمز صوػٝ ػ١ٍّز ثٌمضً ثٌّؼضّو ػٍٝ ثالٚوْؾ١ٓ  لضً ثٌذىض٠ٌج دٛثّطز ثألٚوْؾ١ٓ ثٌّضقًٌ هثمً ثٌن١ٍز ١ّقظً

(oxygen -dependent   )  . دجألػجفز ثٌٝ ٘ير ثٌط٠ٌمز ِّىٓ لضً ثٌذىض٠ٌج دجّضنوثَ ِٛثه صضقًٌ دٛثّطز فذ١ذجس 

 ( granules) ٚأlysosomes))  ػٕو ثصقجهّ٘ج ِغ ثٌفجوَّٛٛ وّج فٟ ثأل٠َٔٛف١ً ٚثٌّّٛٔٛج٠ش(phagosome )

( ( lactoferrin ثٌالوضٛف٠ٌ١ٓثٌمضً حٚويٌه ٌٍضق١ًٍ ثٌذٍؼّٟ ،  (phagolysosome)ٌِوخ فجوٛال٠َّْٛٛ  ٚصى٠ٛٓ

ٚويٌه ٕ٘جن ث٠َّٔجس ،  ثٌموًر ػٍٝ فٌِجْ ثٌذىض٠ٌج ِٓ ػٕظٌ ثٌقو٠و ثٌيٞ ٘ٛػٕظٌ ُِٙ فٟ ػ١ٍّز غيثةٙج ثٌيٞ ٌٗ

ٚفٟ ٘ير ثٌطٌق ال ٠قضجػ ثٌٝ  .ٌٙج ثٌموًر ػٍٝ صقًٍ دٌٚص١ٓ ثٌذىض٠ٌج  ((hydrolytic enzymes  ث١ٌٙوًٌٚضه

http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?query=pseudopods&action=Search+OMD
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?query=pseudopods&action=Search+OMD
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?query=pseudopods&action=Search+OMD
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?query=phagolysosome
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?query=phagolysosome
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?query=phagolysosome
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?query=phagolysosome
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ثٌط٠ٌمز ،  (   oxygen-independent)  ٚصؼٌف  دجٌط٠ٌمز ثٌال٘ٛثة١ز ثألٚوْؾ١ٓ هثمً ثٌنال٠ج ٌمضً ثٌذىض٠ٌج 

ف١ظ ٠ضُ ثٌضؼ٠ٛغ دجٌط٠ٌمز ,ثٌال٘ٛثة١ز صْجػو ثٌٌّػٝ ثٌي٠ٓ ٠ؼجْٔٛ ِٓ لظًٛ ثٌط٠ٌمز ثٌٙٛثة١ز ٌمضً ثٌذىض٠ٌج 

 ال صىْٛ وجف١ز ِتز دجٌّتز ف١ظ ثْ أٌط٠ٌمز ثٌٙٛثة١ز ثوغٌ فجػ١ٍز ٌمضً ِْذذجس أألٌِثع ٖ٘ٛثة١ز ٌمضً ثٌذىض٠ٌج ثال ثْالثي

 .هثمً ثٌّج٠ضٛوٛٔو٠ًج

 

 

 

 

. 
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  Antigens(انًسزعذاد )االَزُجُُبد 

    ٟ٘ ِٛثه ىثس ؽذ١ؼز و١ّ١جة١ز ِنضٍفز ٌٙج ثٌموًر ػٍٝ ثعجًر ثالّضؾجدز ثٌّٕجػ١ز ٠ّٚىٓ أْ صؤهٞ إٌٝ ًه ِٕجػٟ عُ 

ٚ ٠ّىٓ صؼ٠ٌف ثألٔضؾ١ٓ دؤٔٗ ِجهر غ٠ٌذز صومً ٌٍؾُْ ٚصٌصذؾ دجألؽْجَ  .ثٌضفجػً ِغ ٔٛثصؼ ثالّضؾجدز ثٌّٕجػ١ز 

ٚصنضٍف  ). ثٌؾُْ ثٌغ٠ٌخ )ثٌّؼجهر ثٌنجطز دٙج ٚثٌضٟ ٠مَٛ ثٌؾٙجٍ ثٌّٕجػٟ ٌٍىجةٓ ثٌقٟ دضٌو١ذٙج ٌّٛثؽٙز ثألٔض١ؾ١ٓ 

ثمٌ وّج ثْ  ثٌّْضؼوثس فٟ لوًصٙج ػٍٝ صٕذ١ٗ ثٌؾٙجٍ ثٌّٕجػٟ فمو صىْٛ لجهًر ػٍٝ ثٌضٕذ١ٗ فٟ ف١ٛثْ ِؼ١ٓ هْٚ

. ؽذ١ؼز ثالّضؾجدز ثٌّٕجػ١ز لو صنضٍف د١ٓ ف١ٛثْ ٚثمٌ 

:- طفضجْ ًة١ْ١ضجْ ٠ؾخ صٛفٌّ٘ج فٟ ثٌّجهر فضٝ ٔطٍك ػ١ٍٙج ثُّ ثٔض١ؾ١ٓ  ِٓ مالي ِج صموَ ٠ضؼـ ٌٕج ثْ ٕ٘جٌه

ٟٚ٘ لوًر ثٌؾُْ ثٌغ٠ٌخ ػٍٝ صٕذ١ز :- ( Immunogenicity ) ثٌظفز ثالٌٚٝ ٠طٍك ػ١ٍٙج ثٌموًر ػٍٝ ثٌض١ّٕغ - أ 

 :ثٌؾٙجٍ ثٌّٕجػٟ الفوثط ثّضؾجدز ِٕجػ١ز ، ٚ٘يٖ ثالّضؾجدز صمُْ ثٌٝ ٔٛػ١ٓ

ٚف١ٙج صضقًٌ ثالػوثه ثٌٝ ثٌْٛثةً specific immune responseHumoral ثّضؾجدز ِٕجػ١ز ٔٛػ١ز مٍط١ز 1 -

 . ثٌؾ١ّْز ِٕٚٙج ثٌوَ

ٚصىْٛ ثٌنال٠ج ثٌّٕجػ١ز ف١ٙج ٟ٘   Cellular specific immune response ثّضؾجدز ِٕجػ١ز  ٔٛػ١ز م٠ٍٛز2 - 

 .ثٌّْؤٌٚز  دشىً ِذجشٌػٓ ثٌضفجػً ثٌّٕجػٟ 

ٟٚ٘ لوًر ثٌؾُْ ثٌغ٠ٌخ ػٍٝ ثٌضفجػً ِغ ٔٛثصؼ :-   Antigenicity ثٌظفز ثٌغج١ٔز ٠طٍك ػ١ٍٙج ثٌموًر ثٌّْضؼو٠ز- ح

 . ثالّضؾجدز ثٌّٕجػ١ز

 ِٕجػ١ز ، ٚ٘ٛ ِْضؼو ثىث وجٔش ٌٗ ثٌموًر ػٍٝ صٕذ١ٗ ثٌؾُْ الدوثء ثّضؾجدز Immunogen ثىث فجٌّْضؼو ٠ّْٝ ِّٕغ

Antigen  َثىث وجٔش ٌٗ ثٌموًر فمؾ ػٍٝ ثٌضفجػً ِغ ٔٛثصؼ ثالّضؾجدز ثٌّٕجػٟ  فضٝ ٌٛ ٌُ ٠ىٓ ٌو٠ٗ ثٌموًر ػٍٝ صقف١

 .ثٌؾٙجٍ ثٌّٕجػٟ ٌالّضؾجدز

صىْٛ لجهًر ػٍٝ ثالصقجه ِغ  (ِغً ثٌْى٠ٌجس ثٌّؼمور ، ٚثٌٍذ١وثس ، ٚ ثألفّجع ث٠ٌٕٚٛز  )صٛؽو ِٛثه غ١ٌ ثٔض١ؾ١ٕز 

ثٌؾُْ ثٌّؼجه ، ٌٚىٕٙج غ١ٌ لجهًر دّفٌه٘ج ػٍٝ صقف١َ إٔضجؽٗ ِٓ لذً ثٌؾُْ إال دؼو ثصقجه٘ج ِغ دٌٚص١ٓ ، ٚػ١ٍٗ 

 ٚىٌه ص١١َّثًا ٌٙج ػٓ ثالٔض١ؾ١ٕجس  Incomplete antigens ( Hapten ) صّْٝ ِغً ٘يٖ ثٌّٛثه أٔض١ؾ١ٕجس غ١ٌ وجٍِز

 ثٌضٟ صىْٛ  لجهًر ػٍٝ صقف١َ ثٌؾُْ ػٍٝ ثٔضجػ أؽْجَ ِؼجهر ِٚٓ عُ ثالصقجه ِغ صٍه  complete antigen ثٌىجٍِز
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 Streptococcusِقفظز  وً ِٓ مال٠ج دىض٠ٌ١ج : Hapten )ثٌٙجدض١ٓ  ) ِٚٓ أِغٍز ثألٔض١ؾ١ٕجس غ١ٌ ثٌىجٍِز .ثالػوثه

pneumonia  ٚدىض٠ٌج   Shigella dysenteriae . 

  انصفبد انؼبيخ نالَزُجُُبد

  ثٌغٌثدز1-

وٍّج وجْ ثألٔضؾ١ٓ أوغٌ ثمضالفج  ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌضط٠ًٛز ػٓ ثٌؾُْ ثٌّقمْٛ ف١ٗ وٍّج وجْ ٌٗ  ثٌموًر ثٌؼج١ٌز ػٍٝ صقف١َ 

فّغال ٍالي ثٌذ١غ ٠ؼًّ وؤٔضؾ١ٓ ِّضجٍ فٟ ثألًثٔخ ، ٌٚىٕٗ ٠فشً فٟ فظ صى٠ٛٓ ثٌؾُْ . صىْٛ أؽْجَ ِؼجهر ٌٗ

 .ثٌّؼجه ٌٗ ػٕو ثٌوٚثؽٓ

وّج ثْ ثٌؾٙجٍ ثٌّٕجػٟ ثٌطذ١ؼٟ ال ٠ضٕذٗ دّّٕؼجس ثٌؾُْ ىثصٗ ٚلو ٠ٕذٗ دّّٕؼجس ِٓ ؽُْ ثمٌ، ِغال و٠ٌجس ثٌوَ 

ثٌقٌّثء فٟ ثالْٔجْ صقضٛٞ ِّٕؼجس صٕذٗ ثٌؾٙجٍ ثٌّٕجػٟ ٌشنض ثمٌ ١ٌِٚ ٌٍشنض ثٌيٞ ٠قٍّٙج ، ٚىٌه ِج ٠قظً 

ٌىٓ فٟ دؼغ ثالف١جْ ٠ضٕذٗ ثٌؾٙجٍ ثٌّٕجػٟ دّْضؼوثس . ػٕو ٔمً ثٌوَ د١ٓ ثألشنجص ِٓ ِؾج١ِغ ثٌوَ غ١ٌ ثٌّضٛثفمز 

ثٌؾُْ ىثصٗ ثىث وجٔش صٍه ثٌّْضؼوثس ِقؾٛدٗ ػٕٗ ِغجي ىٌه دٌٚص١ٓ ػوّز ثٌؼ١ٓ فٍٛ ثّضقظً ٘يث ثٌذٌٚص١ٓ ٚفمٓ 

 ص١ٌٛو ثػوثه ٠ّْٚٝ ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثٌّْضؼوثس دّْضؼوثس ثٌيثس  فٟ ٔفِ ثٌؾُْ ثٌيٞ ثّضقظً ِٕٗ ٌٕذٙٗ ػٍٝ

Self-antigen  . 

  ثٌٍْٛ ثٌؾ٠َتٟ- 2

 هثٌضْٛ ٌىٟ  ٠ىْٛ لجهً ػٍٝ صقف١َ ثٔضجػ أؽْجَ ِؼجهر ٌٗ  ٠10000ؾخ أْ ٠ىْٛ ثألٔضؾ١ٓ ٌٗ ٍْٚ ؽ٠َتٟ أوغٌ ِٓ 

ثٌذٌٚص١ٕجس ثٌىذ١ٌ ؽوثًا صؼضذٌ أصٕضؾ١ٓ لٛٞ ؽوثًا الْ ٍٚٔٙج ثٌؾ٠َتٟ ػجٌٟ، ثٌذ١ِٛٓ  ثٌذ١غ ِغال ِّٕغ ؽ١و : -  ِــغــجي 

ٌٚىٕٗ ٚؽو ثْ ٕ٘جٌه .   هثٌضٓ ٠ؼضذٌ ِّٕغ ٚثؽب 5000 هثٌضْٛ د١ّٕج ثال١ٌْٛٔٓ ٍٚٔٗ ثٌؾ٠َتٟ 40000ٍٚٔٗ ثٌؾ٠َتٟ 

ِٛثه و١ّ١جة١ز ىثس ٍْٚ ؽ٠َتٟ ِٕنفغ ٌٚىٕٙج صؼضذٌ ثٔض١ؾ١ٕجس ل٠ٛز ٚ٘يث ٠ضؼجًع ِغ ثْ وْٛ ثالٔض١ؾ١ٓ ٠ىْٛ ىٚ 

ثٌّؼجهر  ٍْٚ ؽ٠َتٟ وذ١ٌ ِغً ثٌفًِٛج١ٌٓ ٚ ثالّذ٠ٌٓ ٚ ثٌذ١ٍْٕٓ ٚ٘يٖ ثٌّٛثه صؼضذٌ ثٔض١ؾ١ٕجس ل٠ٛز فٟ ثٔضجػ ثالؽْجَ

مجطز ػٕو ِؼجٍِز ثٌؾٍو ف١ٙج ٠ٌٚؽغ ثٌْذخ فٟ ىٌه ثٌٝ ثالػضمجه ثْ ٘يٖ ثٌّٛثه صىْٛ ِؼموثس ِغ دٌٚص١ٕجس ثالْٔؾز 

 . ٌض٠َو ِٓ ٍٚٔٙج ثٌؾ٠َتٟ ٚصىْٛ لجهًر ػٍٝ ثٌض١ّٕغ

 



 

19  

 

 

  ثٌضٌو١خ ثٌى١ّ١جةٟ ٌالٔض١ؾ١ٕجس 3- 

     ثٌذٌٚص١ٕجس ثفؼً ص١ّٕؼج ِٓ ثٌْى٠ٌجس ٚثٌوْ٘ٛ ٚىٌه الٔٙج ثوغٌ صؼم١وث ، ثِج ثٌوْ٘ٛ ٚثٌْى٠ٌجس  ٚثألفّجع 

ِٚٓ ثٌنظجةض ثٌضٌو١ذ١ز ثٌضٟ  .   Polymersثأل١ٕ١ِز فٟٙ ثلً ثّضّٕجػج ألٔٙج ِىٛٔز ِٓ ٚفوثس ِضىًٌر ِٚضشجدٙز 

: صؾؼً ثٌّجهر ِّٕغ لٛٞ 

 

 ) دؼغ ثألٔض١ؾ١ٕجس صىْٛ ػٍٝ ١٘تز ّى٠ٌجس ِؼمور ثٌضٌو١خ ، ٚإْ وجٔش ال صؼًّ دّفٌه٘ج ،ِغً : ثٌضؼم١و-     أ 

  ).  وذٌْٛز مال٠ج ثٌذىض٠ٌ١ج ثٌّْذذز ٌٌّع ثالٌضٙجح ثٌٌةٛٞ

 ) أغٍخ أٔٛثع ثألٔض١ؾ١ٕجس ، صىْٛ دٌٚص١ٕ١ز ٚ٘يث ال ٠ؼٕٟ أْ وً ثٌذٌٚص١ٕجس ٌٙج مٛثص أٔض١ؾ١ٕ١ز :ثألّضمٌث٠ًز - ح 

ِغال ثٌؾ١الص١ٓ ١ٌِ دؤٔض١ؾ١ٓ ػٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ثٔٗ دٌٚص١ٓ ثال ثٔٗ غ١ٌ ِْضمٌ ، ويٌه ٌنٍٖٛ ِٓ دؼغ ثألفّجع ثأل١ٕ١ِز 

ِٓ ثٌقجِغ ثأل١ِٕٟ  %  1ٌيٌه ٠ؼجف ٌٍؾالص١ٓ  ْٔذز . ثٌؼط٠ٌز ، ٚ٘يٖ ثألم١ٌر ٘جِز ٌؾؼً ثٌذٌٚص١ٓ أٔض١ؾ١ٓ 

 .(ثٌضج١ٌّٚ٠ٓ ٠َ١ٌو ِٓ لجد١ٍضٗ ثألٔضؾ١ٕ١ز ١ٌظذـ ث١ِٛٔٛؽ١ٓ ؽ١و

 )، ٚلو ٠ىْٛ ػٍٝ ١٘تز ؽ٠َتجس  (ِغً ثٌَّْٛ ثٌذىض٠ٌ١ز ) لو ٠ىْٛ ثألٔض١ؾ١ٓ ِجهر ىثةذز  :لجد١ٍز ثٌضؾَةز ٚثٌٙوَ –ػ 

ٚثألٔض١ؾ١ٕجس ثٌضٟ ػٍٝ ١٘تز ؽ٠َتجس صىْٛ ألٜٛ صؤع١ٌثًا ِٓ ( ِغً ثٌنال٠ج ثٌذىض٠ٌ١ز ) ، أٚ مال٠ج  (ِغً ثٌف١ٌّٚجس 

ٚف١ظ ثْ ثٌؾ٠َتجس وذ١ٌر ثٌقؾُ أٚ ثٌّضىضٍز طؼذز ثٌٙؼُ  ثٚ ثالدضالع ِٓ . ثٌٕجف١ز ثٌّٕجػ١ز ػٓ ثألٔضؾ١ٕجس ثٌيثةذز

. لذً ثٌذالػُ فجٔٙج صىْٛ ثوغٌ ثّضّٕجػج

 (ٚثف١جٔج دوثمٍٗ  ) ٠ٛؽو ػٍٝ ّطـ ثالٔض١ؾ١ٓ  :Antigenic determinantثِجوٓ ٚؽٛه ثٌّقوهثس ثٌّْضؼو٠ز -  ه 

 ىثس ٍْٚ ؽ٠َتٟ ٠ذٍغ ٔقٛ ثٌف هثٌضْٛ ٠طٍك ػ١ٍٙج ثُّ Active Sitesِؾّٛػز ثٚ ثوغٌ ِٓ ثٌّٛثلغ ثٌفؼجٌز 

أٞ ِقوهثس ػًّ ثالٔض١ؾ١ٓ ٚصؼٌف دجٔٙج ؽَء Antigenic determinant ثٌّْضؼو٠ز ثٚ ثألٔضؾ١ٕ١ز   ثٌّقوهثس

. ثٌّْضؼو ثٌيٞ ٠ضفجػً ِغ ٔٛثصؼ ثالّضؾجدز ثٌّٕجػ١ز ٟٚ٘ صّغً ِٛثلغ ثًصذجؽ ثالٔضؾ١ٓ دجألػوثه ثٌٕٛػ١ز

ِٓ ثألفّجع ثأل١ٕ١ِز  ػّٓ صٌو١خ ثٌذٌٚص١ٓ ثِج  ( 7 – 5 )فٟ ثٌذٌٚص١ٓ صىْٛ ثٌّقوهثس ثٌّْضؼو٠ز ػذجًر ػٓ 

.  ثٌْى٠ٌجس فضىْٛ ػوه ِٓ ثٌْى٠ٌجس ثٌٕٙجة١ز فٟ ثٌؾ٠َتز 
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صنضٍف ٌِثوَ ثٌضفجػً ٘يٖ فٟ صٌو١ذٙج ٚػوه٘ج  ٚ شقٕضٙج، ٌيٌه ٠ٌؽغ صنظض ثالٔض١ؾ١ٓ فٟ ػٍّٗ ٌالمضالفجس فٟ 

 وّج ثْ ٚؽٛه ٘يٖ ثٌّقوهثس ٚصىشفٙج ػٍٝ ّطـ ؽ٠َتز  ثألٔضؾ١ٓ  ٚثٌضٟ .ثٌٌّثوَ ثٌفؼجٌز  صٌو١خ ٚػوه ٚشقٕز ٘يٖ

٠ًْٙ ػ١ٍّز ص١َّ٘ج ِٓ لذً ِىٛٔجس ثٌّٕجػز ِذجشٌر، ثِج ثىث وجٔش ٚثلؼز فٟ ثٌؾَء  Epitope  ٠طٍك ػ١ٍٙج دـ 

 . ثٌوثمٍٟ ػّٓ صؼم١و ثٌؾ٠َتز فال ٠ّىٓ ٌٍنال٠ج ص١َّ٘ج ثال دؼو ثٔقالي ثٌذٌٚص١ٓ

 . ١ٌِ ٌّٙج ػاللز دضقو٠و لجد١ٍضٗ ثالّضّٕجػ١ز: شىً ٚشقٕز ثألٔضؾ١ٓ- ٘ـ 

 :مظجةض صضؼٍك دجٌؼجةً ١ٌِٚ ثٌّْضؼو ٔفْٗ ِٕٙج  - 4

  ؽ٠ٌمز همٛي ثٌّّٕغ ٌٍؾُْ-  أ 

    ٌىٟ صىْٛ ثٌّجهر ِّٕؼز ٠ؾخ ثْ صومً ثٌؾُْ ِٓ ؽٌق ال٠ؤعٌ ػٍٝ صٌو١ذٙج ثٌى١ّ١جةٟ أٞ ال صومً ػٓ ؽ٠ٌك 

ال صضؼٌع ثٌٝ ػ١ٍّجس ثٌٙؼُ، ٌيٌه ٠ْضنوَ ػجهر فٟ فجالس ثٌض١ّٕغ ثالهمجي ػٓ ؽ٠ٌك ث٠ًٌٛو ثٚ  ثٌٌّا ِغال وٟ

 . ثٌذ٠ٌضْٛ ثٚ ثٌؼؼٍز ثٚ صقش ثٌؾٍو ثٚ فٟ ثٌؾٍو ػٓ ؽ٠ٌك

فجهمجي ثٌّّٕغ ػٓ   وّج ثْ ؽ٠ٌمز همٛي ثٌّّٕغ ٌٍؾُْ صؤعٌ ث٠ؼج ػٍٝ و١ّز ثالػوثه ثٌّضىٛٔز ِٚور دمجةٙج فٟ ثٌؾُْ

ثٌوًٚر ثٌو٠ِٛز ِذجشٌر ٠ؤهٞ ثٌٝ ثٔضشجًٖ ث٠ٌٌْغ فٟ  ؽ٠ٌك ث٠ًٌٛو  ثفؼً ِٓ ثٌذ٠ٌضْٛ فؼٕو همٛي ثٌّّٕغ ػٓ ؽ٠ٌك

 .ثٌؾُْ ٚصىْٛ و١ّز ثوذٌ ِٓ ثألػوثه 

ح ـ ثٌؼٌّ ٚثٌقجٌز ثٌظق١ز ٌٍؼجةً ف١ظ صضؤعٌ ثالّضؾجدز ٌٍّْضؼو دجٌضغي٠ز ٚثالؽٙجه ثٌٕفْٟ ٚث١ٌٍجلز ثٌذو١ٔز ٚثٌؼجهثس 

.  ث١ٌْتز وجٌضوم١ٓ ٚثالهِجْ ػٍٝ صٕجٚي ثٌىقٛي ٚثٌّنوًثس

ػ ـ ثٌؼٛثًِ ثًٌٛثع١ز ، ف١ظ ثْ ٌىً شنض ػوه ِٓ ثٌؾ١ٕجس صضقىُ ًٚثع١ج دموًر ثٌؾٙجٍ ثٌّٕجػٟ ٌٍشنض ػٍٝ 

. ثالّضؾجدز ٌٍؼو٠و ِٓ ثٌّْضؼوثس

 

 :أَىاع األَزجُُبد

 ،ثٌذٌٚصٍٛٚث ٠ٚمظو دٙج ثٌنال٠ج ثٌق١ز وجٌذىض٠ٌ١ج ثٌق١ز،ثٌف١ٌّٚجس ،ثٌفط٠ٌجس: أٔضؾ١ٕجس ف١ز  - 1

أفّجع ػؼ٠ٛز ،هْ٘ٛ ،ّى٠ٌجس ، ٠مظو دٙجثٌؾ٠َتجس ٚثٌٌّوذجس ثٌى١ّ١جة١ز ِغً دٌٚص١ٕجس :أٔضؾ١ٕجس غ١ٌ ف١ز- 2

 .ٚه١ٕ٘ز ٚأ١ٕ١ِز
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 "Antibodies: األجــسـبو انًعـــبدح " 

 :   تعرٌف األجسام المضادة 

 ، أٚ  antigens صفٌٍ ِٓ مال٠ج ثٌذالٍِج ثّضؾجدز ٌٛؽٛه ؽُْ غ٠ٌخ  ؽال٠ىٛدٌٚص١ٓثألؽْجَ ثٌّؼجهر ػذجًر ػٓ 

 فضضفجػً ثألؽْجَ ثٌّؼجهر ِغ ثألؽْجَ ثٌّْضؼور ِّج ٠ؤهٞ إٌٝ صقًٍ ثألؽْجَ Bصىْٛ ٌِصذطز ػٍٝ غشجء م١ٍز 

. ثٌّْضؼور 

  ، ٚلو أؽٍك ٘يث ثالُّ ثػضّجهثًا ػٍٝ ِٛلغ  Immunoglobulin (Ig) صّْٝ ثألؽْجَ ثٌّؼجهر دجٌؾٍٛد١ٌٛ١ٓ ثٌّٕجػٟ 

ثٌؾٍٛد١ٌٛ١ٓ  ، ٚأْ فجٌٙؾٌر ثٌىٌٙدجة١ز ٌّظً ثٌوَ صذ١ٓ أْ ِظً ثٌوَ ِىْٛ ِٓ أٌذ١ِٛٓ ٚؽٍٛد١ٌٛ١ٓثّضنالطٗ ، 

 -  -  َٚ فمؾ ، أِج  IgGؽٍٛد١ٌٛ١ٓ ِىْٛ ِٓ  -  ؽَء  ( ٚ وجِج ثٌفج ٚ د١ضج  )ِىْٛ ِٓ عالعز أؽَثء

َٚ IgD )ؽٍٛد١ٌٛ١ٓ ٠ضىٛٔجْ ِٓ دجلٟ أٔٛثع ثألؽْجَ ثٌّؼجهر    IgE َٚ  IgM َٚ  IgA )  ًوّج ٘ٛ ِٛػـ فٟ ثٌشى

( . 1شىً )ثٌضجٌٟ 

 

 .مخطط الترحٌل الكهربائً لبروتٌنات مصل الدم  (1)الشكل 

 

: انززكُت االسبص نجشَئخ انعذ انًضبنُخ 

 Heavy  chain، وتتألف من سلسلتٌن ثقٌلتٌن تدعى Y المثالٌة بشكل حرف IgG  تكون جزٌئة الضد 

(H)  تدعى     حامض أمٌنً، وسلسلتٌن خفٌفتٌن414  ٌحتوي كل منها على Light chain(L)  
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 تعرف CooHنهاٌة كاربوكسٌلٌة ثابتة تكون  للجزٌئة   .  حامض أمٌن214ًتحتوي كل منهما على 

  وهً محدودة التغاٌر من حٌث انواع االحماض األمٌنٌة التً تتألف منها (Fc)بالجزء المتبلور 

 تعرف بالجزء الرابط للمستضد NH2ونهاٌتٌن أمٌنٌة متغاٌرة السلسلة فً هذه المناطق الثابتة ، 

(Fab) حٌث تكون هذه المنطقة مفرطة التغٌرمن حٌث انواع االحماض األمٌنٌة حتى توفر للجزٌئة 

ترتبط كل من السلسلتٌن الثقٌلتٌن والخفٌفتٌن . التغاٌر الالزم لالرتباط بانواع مختلفة من االنتجٌنات 

سالسل . بٌن السالسل التً ٌمكن ان تنفصل تحت  ظروف االختزال (S – S)بأصرة ثنائٌة الكبرٌت 

 والحقل هو انبعاج فً Domains  الضد التظهر فً الحقٌقة بشكل مستقٌم وانما على شكل حقول 

متعدد الببتٌد ذو شكل مجسم تحدده أصرة ثنائٌة الكبرٌت ، وتوجد فً السلسلة الثقٌلة أربع الى خمسة 

أن لكل حقل من هذة الحقول وظٌفة حٌوٌة منها . أنبعاجات وٌربط كل أنبعاج بأصرة ثنائٌة الكبرٌت 

أو تنشٌط المتمم ، وتحتوي السلسلة الثقٌلة فً Monocytesما ٌنشط الخالٌا وحٌدة النواة الدموٌة 

 أ٠ؼج ٕ٘جٌه ِٕطمز ٌٌدؾ .حقول  ( 2-1)حقول ، أما السلسلة الخفٌفة فتحتوي على  ( 4-3 )الغالب على 

  (2 )  كما موضح فً شكل Hinge regionثٌّفظً  ؽ٠َتز ثٌؼو صض١ـ ثٌقٌوز ٌؾ٠َتز ثٌؼو صؼٌف دّٕطمز 

 

http://www.google.iq/imgres?newwindow=1&sa=X&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=bfz5wclbZQM5ZM:&imgrefurl=http://dc231.4shared.com/doc/p_BBgOTm/preview.html&docid=uG4tRedHXlMtPM&imgurl=http://dc231.4shared.com/doc/p_BBgOTm/preview_html_m5a738625.gif&w=552&h=310&ei=TtgcU8z7G8KatQaX5oDICA&zoom=1&iact=rc&dur=1280&page=2&start=16&ndsp=20&ved=0CJYBEK0DMBU
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      Classification of Antibodiesرصُُف االظذاد 

ػٍٝ صضجدغ ثالفّجع ثال١ٕ١ِز فٟ ثٌؾ٠َتز ، ثٌٍْٛ ثٌؾ٠َتٟ ، "ِنضٍفز أػضّجهث Class صظٕف ثالػوثه ثٌٝ أطٕجف 

ِقضٜٛ ثٌىجًد١٘ٛوًثس ، ػوه ثٌمطغ ، ٔٛع ثٌٍٍْْز ثٌغم١ٍز ٚٚؽٛه أٚ ػوَ ٚؽٛه ثٌؼو ثالفٌثٍٞ ، ٚديٌه صىْٛ 

 . IgM ، IgG ، IgA، IgD ٚ  IgEثالطٕجف ٟ٘ 
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فٟ ف١ٓ  صنضٍف ٘ير ثالطٕجف فٟ       ثْ ٘يٖ ثالطٕجف ثٌّنضٍفز ِٓ ثالػوثه صىْٛ ثٌٍٍْْز ثٌنف١فز ف١ٙج ِضشجدٙز 

 ِٛػـ فٟ ثٌؾوٚي ٚوّج  Isotype دجألّٔجؽ ثٌّغ١ٍ١ز  ف١ظ ١ّّش ثػضّجهث ػٍٝ ٔٛع ثٌٍٍْْز ثٌغم١ٍز ثٌٍٍْْز ثٌغم١ٍز 

:  ثٌضجٌٟ 

 

    انسهسهخ انضمُهخ      ريش انسهسهخ  فانصٍ

IgG                             وجِج  ɤ 

IgA              أٌفج                  α 

IgM                   ٛ١ِ           m 

IgD               هٌضج δ                 

IgE                     ٍْٛأد١ْ      ɛ 

 

 

 .ثشىجي ثألطٕجف ثٌّنضٍفز ٌؾ٠َتجس ثألػوثه ثٌّٕجػ١ز (4)  شىً 

 

 

http://www.google.iq/imgres?start=424&newwindow=1&sa=X&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=2yBAm2384KQX4M:&imgrefurl=http://zeghina.3oloum.org/t1852-topic&docid=oEoerZaI0QH4bM&itg=1&imgurl=http://www.infpe.edu.dz/COURS/Enseignants/Secondaire/Sciences-nat/manaa/images/fig6.jpg&w=216&h=266&ei=7OUcU4iTB9CKswamlYHYCQ&zoom=1&iact=rc&dur=2687&page=24&ndsp=22&ved=0CG8QrQMwIziQAw
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 IgMثٌؼو    – 1

ٚؽو فٟ ِؾٌٜ ثٌوَ ٞ دذؼغ ٌِٚصذطز ٠ىْٛ مّجّٟ أٞ ِىْٛ ِٓ مّْزأؽْجَ ِؼجهر  ف١ظأوذٌ ثألؽْجَ ثٌّؼجهر

٘ٛ أٚي ثالطٕجف ِٓ ثالػوثه ثٌضٟ صٕشؤ ِٓ .  ٍِضظمز دشىً ؽذ١ؼٟ دجٌنال٠ج ثٌذجة١زؽ٠َتجصٗ صىْٛ وّج ٚثٌْجةً ثٌٍّفٟ 

ٚثٌىشف  Acute infection ٠ؼضذٌ أٚي ثألؽْجَ ثٌّؼجهر ثٌضٟ صٕضؼ ػٕو ثإلطجدز ثٌقجهرف١ظ ر ثالّضؾجدز ثٌّٕجػٟ

 فٟ ثٌضالٍْ ِغ ثالف١جء ثٌّؾ٠ٌٙز" ٠ٚؼضذٌ وفٛء ؽوث، Recent infection  ػٕٗ ِنذ٠ٌج ٠وي ػٍٝ أْ ثإلطجدز فج١ٌز

 .وْٛ ثٌؾ٠َتز ثٌٛثفور ِٕٗ صقٛٞ ػٍٝ ػشٌر ِٛثلغ ثًصذجؽ دجألٔضؾ١ٓ

 

 IgGثٌؼو  – 2

٠ىْٛ ٔشٛء ٚظًٙٛ ٘يث ثٌظٕف فٟ أفوثط . أطغٌ ثألؽْجَ ثٌّؼجهر ٚأوغٌ٘ج ٚؽٛهث فٟ ثألْٔؾز ّٚٛثةً ثٌؾُْ

فٟ ِقجًدز ث١ٌّىٌٚح أٚ ؽ٠َتجصٗ فٌٍ الفمج دؼو ثإلطجدز دجٌٌّع ٚصْضٌّ ٖٚٞٚ ،"ثالّضؾجدز ثٌّٕجػ١ز ِضؤمٌث

 Chronicثٌىشف ػٕٗ ِنذ٠ٌج ٠وي ػٍٝ إطجدز ّجدمز ٚفوٚط ِٕجػز أٚ ٌِع َِِٓ ٌيث فجْ ثٌف١ٌُٚ فضٌٖ ؽ٠ٍٛز

infection .ٚ ثٌؼوIgG ٛ٘  ثٌؾُْ ثٌّؼجه ثٌٛف١و ثٌيٞ ٠ْضط١غ ػذًٛ ثٌّش١ّز ِٓ ثألَ ٌٍؾ١ٕٓ ثألٌِ ثٌيٞ ٠ْجػو

 ثٌغجدضز دشىً هل١ك ِغ ِىْٛ ثٌّضُّ ٖٚ٘ٛ ىث أ١ّ٘ز وذ١ٌر دْذخ لجد١ٍز صفجػً ِٕطمش.فٟ صى٠ٛٓ ِٕجػز صقّٟ ثٌؾ١ٕٓ

C1q أْ ثٌؼو . ٌٛؽٛه ِْضمذالس ٌٗ ػٍٝ ّطٛؿ ثٌذالػُ ٚأًصذجؽز ِغ ثٌنال٠ج ثٌذٍؼ١ّزIgG ُلو صٕٛع فٟ ِؼظ 

  IgG1 ، IgG2 ، IgG3 ٚ  IgG4:  ثٌضج١ٌز  (Sub classصقش ثٌظٕف  ) ثالٔٛثع ِٓ ثٌىجةٕجس ثٌق١ز ثٌٝ ثٌظ١ٕفجس

 . 

 IgAثٌؼو  – 3

٠ٛؽو ٘يث ثٌؾُْ ثٌّؼجه فٟ ثألغش١ز ثٌّنجؽ١ز ثٌّذطٕز ٌألٔف ٚثألىْ ٚثٌفُ ٚثٌؾٙجٍ ثٌٙؼّٟ ٚإفٌثٍثس ثٌؼ١ٓ 

  ((٠Scض١َّ دٛؽٛه ثٌّىْٛ ثالفٌثٍٞ  ٚ٘ٛ .ٌِّٚثس ثألىْ ف١ظ صقّٟ ٘يٖ ثألِجوٓ ِٓ ثإلطجدجس ث١ٌّىٌٚد١ز

Secretory component  ثالّج١ّز فٟ ِؼجهٌز فؼً ٖ  ، ٚصىْٛ أ١ّ٘شثٌيٞ ٠ّٕغ ٘ؼّز دجٌؼظجًثس ثٌٙؼ١ّز

  ِؼجهٌز ثٌفج٠ٌّٚجس ، ص١ًْٙ ػ١ٍّز ثٌذٍؼّز ٚصغذ١ش ثٌٌّّع ػٍٝ ثٌْطـ ثٌّنجؽٟ ثٌَّْٛ ثٌذىض٠ٌ١ز،

 IgEثٌؼو    – 4
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ص٠َو ْٔذز ٘يث ثٌؾُْ ثٌّؼجه .  ٠ٛؽو فٟ ١ْٔؼ ثٌٌةز، ثٌؾٍو ٚثألغش١ز ثٌّنجؽ١ز ٠ٚٛؽو دْٕذز د١ْطز فٟ ِؾٌٜ ثٌوَ

أْ ثٌظفز ثالّج١ّز ٌٙيث ثٌؼو ف١ظ فٟ ثإلطجدجس ثٌطف١ٍ١ز ٚثٌفط٠ٌز ٚفٟ فجالس ثٌقْج١ّز ثٌّفٌؽز ِٓ ِجهر ِؼ١ٕز 

أٍثٌز ثٌضقذخ ثٌضٟ ٠ٌثفمٙج ٖ  ِّج ٠ٕضؼ ػٓ(FcɛR)دٛثّطز ثٌّْضمذً   Must cell  ٘ٛ أًصذجؽز ِغ ثٌنال٠ج ثٌذو٠ٕز

  .ِّج ٠ٌٛو أػٌثع ثٌقْج١ّز صق٠ٌٌ أ١ِٕجس ٔشطز صؾجر ثالٚػ١ز ثٌو٠ِٛز 

 IgDثٌؼو    – 5

ٌُٚ  ػٍٝ ثٌّْضؼو ف١ظ ٠مَٛ دذؼغ ثألهٚثً ثٌضٕظ١ّ١ز ِغً ثٌضؼٌف٠ٍضظك ٘يث ثٌؾُْ ثٌّؼجه دجٌنال٠ج ثٌذجة١ز أ٠ؼج 

ٚصش١ٌ ثألدقجط ِؤمٌث أٔٗ ٠ىْٛ ْٔذز وذ١ٌر ِٓ ثٌّؼجهثس ثٌّضىٛٔز ػو ثإل١ٌْٛٔٓ ٠ؼٌف ٌٗ ٚظ١فز ِقوهٖ فضٝ ث٢ْ 

 .فٟ ٌِػٝ ثٌْىٌ

جذول َىظح انفزولبد ثٍُ االصُبف انًخزهخ نالظذاد  

 IgG IgA IgM IgD IgE انصفخ

 

 ِؼجًِ ثٌض١ٌّخ

7s 7 ،9، 11s 19s 7s 8s 

 ثٌٍْٛ ثٌؾ٠َتٟ

 (هثٌضٓ  )

150000 170000،390000 900000 180000 190000 

 

 ػوه ثٌمطغ

1 2 5 1 1 

 

 ثٌْالًّ ثألػجف١ز
- J –chain  ، Sc J -chain - - 

ثٌْٕذز ثٌّت٠ٛز  فٟ 

 ( % )ِظً ثٌوَ 

75 - 85 10 -16 5 - 8 1> 1> 
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 ِؼوي ثٌؼٌّ

(  َٛ٠) 

23 6 1 3 2 

 صغذ١ش ثٌّضُّ
ثٌّْجً 

 ثٌضم١ٍوٞ

 ثٌّْجً ثٌذو٠ً
ثٌّْجً 

 ثٌضم١ٍوٞ

- - 

ثالٔضمجي ػذٌ 

 ثٌّش١ّز

+ - - - - 

ثالًصذجؽ ػٍٝ ّطـ 

 ثٌنال٠ج ثٌذو٠ٕز
- - - - + 

 

 :وظبئف األظذاد ثغط انُظز ػٍ َىػهب

ألؽْجَ  ثhumoral immune systemـػّٓ ثئف  صض فجٔٙجوْٛ ثألػوثه ِضٛثؽور دظًٛر فٌر فٟ ِؾٌٜ ثٌوَ،ي

، ِغالًا لطؼز دٌٚص١ٓ  ثٌّؼجهر ثٌّضٛثؽور فٟ ثٌوَ ٠ضُ طٕؼٙج ِٓ لذً ثٌنال٠ج ثٌذجة١ز ثٌضٟ صْضؾ١خ ٌّْضؼو ٚثفو فمؾ

 :  ًة١ْ١ز ٟ٘ ثألػوثه صْجُ٘ فٟ ثٌّٕجػز دغالط ؽٌق ٚ  .ِقوهر ِضٛثؽور ػٍٝ غالف ثٌف١ٌُٚ

   :Neutrilization ثٌّؼجهٌز – 1

ثٌف١ٌّٚجس ٚثٌذىض٠ٌج ثٌوثم١ٍز  ، ف١ظ ثْ ثِٕغ ثٌؾٌثع١ُ ِٓ ثٌومٛي إٌٝ أٚ صقط١ُ ثٌنال٠ج ػٓ ؽ٠ٌك ثالٌضظجق دٟٗٚ٘ 

ػٓ ؽ٠ٌك ثالصظجي دؾ٠َتجس ِؼ١ٕز ػٍٝ ٠ؾخ أْ صومً ثٌن١ٍز ٌذوأ ػ١ٍّز ثٌْٕل؛ ٠ٚقظال ػٍٝ ثٌومٛي إٌٝ ثٌن١ٍز 

صٙج صمَٛ دقؾَ لجدٍٟ ثألؽْجَ ثٌّؼجهر ثٌضٟ صضؼٌف ػٍٝ ثٌف١ٌّٚجس . Receptors  صوػٝ ثٌّْضمذالس ّطـ ثٌن١ٍز

ثٌف١ٌُٚ ثٌّقؾٍٛ ال ٠ْضط١غ ثْ ٠ومً ث، ٌيث  ثٌّفؼٍز ػٓ ؽ٠ٌك ثالصظجي ثٌّذجشٌ دِْٗضمذالسػٍٝ ثالصظجي دجي

. دؼغ ثٌف١ٌّٚجس صْضط١غ ثٌٌٙٚح ِٓ ثٌؾٙجٍ ثٌّٕجػٟ ػٕوِج ال ٠ّىٓ ِؼجهٌضٙج ِٓ لِذً ثألؽْجَ ثٌّؼجهر .ثٌن١ٍز

، ال ٠ّىٓ صغط١ضُٙ دظًٛر وجٍِز ِٓ لذً ؽُْ HIV وّغجي، دؼغ ثٌف١ٌّٚجس ِغً ف١ٌُٚ ٔمض ثٌّٕجػز ثٌذشٌٞ

دؼغ  . ِؼجه ِؼجهي، ف١ظ أْ فٟ دؼغ ثألف١جْ لو صمَٛ ٘يٖ ثألؽْجَ ثٌّؼجهر دّْجػور ثإلطجدز دجٌف١ٌُٚ دوي ِٕؼٗ

، صْضط١غ ثْ صضظً ِذجشٌر دجٌّىٌٚح فٟ ثٌغشجء ثٌّنجؽٟ ٌّٕغ ثّضؼّجً ثألغش١ز IgA ٌـثألؽْجَ ثٌّؼجهر، ِغً ث
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ث فؾَٖث يصمَٛ دّؼجهٌز ثٌَّْٛ دؼو ثالصظجي دAntitoxinٗ ثٌَّْٛ  -ٚدؼغ ثألؽْجَ ثٌّؼجهر فٟ ػو. ثٌّنجؽ١ز

 . ِٕٚؼٙج ِٓ ثالًصذجؽ دجٌنال٠ج ثٌٙوف ٌٙج

  Complement Pathway  ثٌّضُّٔظجَصشغ١ً  - 2

ثألػوثه ثٌضٟ صٍضظك دْطـ ثٌّْضؼوثس ػٍٝ  ،ِٓ أؽً ِمجِٚز ثٌؾٌثع١ُ ثٌضٟ صْضْٕل ٔفْٙج مجًػ ثٌنال٠ج     

.   ٚثٌذوأ دضشغ١ً ثٌؾٙجٍ ثٌّضُّ ثٌىال١ّىٟف١ٙج Fc  ٌـ ثٌذىض٠ٌج، أٚالًا صمَٛ دؾيح ِىٛٔز ثٌؾٙجٍ ثٌّضُّ ػٓ ؽ٠ٌك ؽَء ث

  : لضً ثٌذىض٠ٌج دط٠ٌمض١ٖٓ٘يث ٠ٕضؼ ػٓ

فٟ  phagocytes  ثٌضظجق ثٌؾُْ ثٌّؼجه ٚثٌؾ٠َتجس ثٌّضّّز صؤشٌ ثٌّىٌٚح ألْ ٠ُذضٍغ ِٓ لِذً ثٌذالػُ : ثألٌٚٝ- أ 

  (opsonization) ػ١ٍّز صوػٝ ثٌطٙج٠ز

 membrane attack complex  MACِىٛٔجس ثٌؾٙجٍ ثٌّضُّ صمَٛ دظٕغ ٔظجَ ِٙجؽُ ٌٍغشجء دؼغ  :ثٌغج١ٔز- ح 

. ِْجػور ثألػوثه ػٍٝ لضً ثٌذىض٠ٌج ِذجشٌري

  Cytolysis ثٌضقًٍ ثٌنٍٛٞ – 3

ٚألْ ثألػوثه . ( صضؾّغ ٍِضظمز دذؼؼٙج  )ث صضالٍْ ، ِّج ٠ؾؼٍٗ  ِغ دؼغثؽٌثع١ُ ٌٌدطٗثيصمَٛ ثألػوثه دجإلٌضظجق ح

صٍه ثٌنال٠ج ثٌضٟ  دجالًصذجؽ حٌٙج ؽٌفجْ ، ٠ْضط١غ ثْ ٠ٌدؾ أوغٌ ِٓ ِْضؼو ٚثفو ِغ ث٢مٌ ، صمَٛ ثألؽْجَ ثٌّؼجهر 

 Fc ػٕو ثًصذجؽ ؽُْ ِؼجه ِؼ١ٓ ِغ ِْضمذًٚ .  .IgA  ،IgG ،IgE ٌىً ِٓ ثألؽْجَ ثٌّؼجهر Fc س ِْضمذاله٠ٙجي

 ر صذوأ دجٌذٍغ، مال٠ج ثٌّجّش ٚثٌّضؼجهٌز صذوأدٍؼّٟثٌنال٠ج ثيِغال ؛  هًٚ ثٌّؤعٌ ٌضٍه ثٌن١ٍزثي، ٠ضُ صقف١َ  ػٍٝ م١ٍز ِؼ١ٕز

؛ ثٌضٟ فٟ  cytotoxine صذوأ دئؽالق ث١ٌْضٛو١ٕجس ٚؽ٠َتجس ُّ ثٌنال٠ج NK، ٚثٌنال٠ج ثٌمجصٍز ثٌطذ١ؼ١زدجٍثٌز صقذذٙج 

 . صو١ٌِ ثٌّىٌٚح ثٌّظجح دٗػٕٙج ٔضؼ ٞثٌٕٙج٠ز 

 : االسزؼًبالد انطجُخ نألظذاد انًُبػُخ 

 رشخُص األيزاض -  1

 (ثٌّْضؼو)إْ صُ ثٌضمجؽ صٌو١َ ِؼ١ٓ ِٓ ؽُْ ِؼجه فٟ ثٌوَ، لو ٠وي ٘يث ػٍٝ ٚؽٛه ثٌف١ٌُٚ ثٌّؼجهٞ ٌٍؾُْ ثٌّؼجه 

ٚ٘يث لو ٠ْجػو ثألؽذجء ػٍٝ إصنجى . ف١ظ أْ ٚؽٛه ثٌف١ٌُٚ ٠قفَ ػٍٝ إٔضجػ ثألؽْجَ ثٌّؼجهر ٌٗ دظًٛر أوذٌ

 .ثإلؽٌثءثس ثٌالٍِز ٌّؼجٌؾز ثٌّظجح دٙيث ثٌف١ٌُٚ

 يؼبنجخ األيزاض - 2
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لو فمك ٔؾجؿ فٟ ِؼجٌؾز  Targeted monoclonal antibodies  ثٌّٛؽٙزٚف١ور ثًٌْٕثّضنوثَ ثألؽْجَ ثٌّؼجهر 

 . ٚثٌّْضم١ُ-ٚثٌؼو٠و ِٓ ثٌٌْؽجٔجس ِغً ٌّؽجْ ثٌمٌْٛٛر  ، هثء ثٌظوفَٟأٌِثع ِغً ثٌٌِٚجص١َ

 اإلسزخذاو فٍ انجحىس - 3

ثألؽْجَ ثٌّؼجهر ثٌّقوهر ٠ضُ إٔضجؽٙج ػٓ ؽ٠ٌك فمٓ ثٌغو٠جس دجٌّْضؼو، ِغً ثٌفتٌثْ أٚ ثٌؾٌىثْ أٚ ثألًثٔخ فٟ فجٌز 

ثإلٔضجػ ثٌظغ١ٌ ثٌى١ّز ٌألؽْجَ ثٌّؼجهر، أٚ ثٌؼَٕر، أٚ ثٌنٌٚف أٚ ثٌقظجْ فٟ فجٌز ثإلٔضجػ ثٌىذ١ٌ ثٌى١ّز ٌألؽْجَ 

صّْٝ ثٌوَ ثٌّؼَٚي ِٓ ٘يٖ ثٌق١ٛثٔجس ٠قضٛٞ ػٍٝ ػور أؽْجَ ِؼجهر وٍٙج صضؼٌف ػٍٝ ٔفِ ثٌّْضؼو، . ثٌّؼجهر

، ٚثٌيٞ ٠ّىٓ serum ، ٚصىْٛ ٘يٖ ثألؽْجَ ثٌّؼجهر فٟ ثٌّظPolyclonalً ثألؽْجَ ثٌّؼجهر ىثس ػور ْٔل

وّج ٠ّىٓ ثٔضجػ ثػوثه ٔٛػ١ز ِضنظظز ٌّقوهثس ِْضؼ١ز ِؼ١ٕز ٠ٚطٍك .  .antiserum ص١ّْضٗ ث٢ْ دؼو ثٌّظً

 .  monoclonal antibody ثفجهٞ ث١ٌٍْٕزثُّ ثٌؾُْ ثٌّؼجه ػ١ٍٙج ف١ٓ ثى 

دجّضنوثَ   serum level of antibodyػٓ صٌو١َ ثالػوثه ٚصقو٠و ٚؽٛه٘ج ثٚ ِْض٠ٛجصٙج فٟ ثٌّظً ٠ّىٓ ثٌىشف 

 .ػور ؽٌق ِٕجػ١ز ١ّضُ هًثّضٙج فٟ  ِقجػٌثس ثٌؼٍّٟ 

يؼمذ انزىافك انُسُجٍ انزئُسٍ األكجز 

Major HistocompatibilityComplex (MHC) 

 ٔمً ػؼٛ أٚ ؽَء ِٓ ١ْٔؼ د١ٓ فٌه٠ٓ غ١ٌ ِضطجدم١ٓ ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌؾ١ٕ١ٗ ٌٚىّٕٙج ٠ٕض١ّجْ إٌٝ ىثس ثٌٕٛع ٠ؤهٞ  ثْ

إٌٝ أفوثط ثّضؾجدز ِٕجػ١ز ل٠ٛز ِٓ لذً ثٌّْضٍُ، ٘يٖ ثالّضؾجدز ثٌّٕجػ١ز صىْٛ فٟ طًٛر ثّضؾجدز ِٕجػ١ز م٠ٍٛز 

صؤهٞ إٌٝ ًفغ ٚصو١ٌِ ٌٍؼؼٛ أٚ ث١ٌْٕؼ ثٌّٕمٛي ٠ٚؼٛه ّذخ ثٌٌفغ إٌٝ ٚؽٛه ِْضؼوثس ػٍٟ ثٌٌلؼز ثٌّٕمٌٛز 

 أٔٙج غ٠ٌذز ِٓ لذً ثٌؾٙجٍ ثٌّٕجػٟ ٌٍّْضٍُ، ِّج ٠ْذخ ًفغ ثٌٌلؼز، صٍه ثٌّْضؼوثس ٟ٘ ػذجًر ػٓ ٜص١َّ ػً

صّْٟ ِْضؼوثس ثٌضٛثفك (cell-surface glycoproteins) دٌٚص١ٕجس ّى٠ٌز م٠ٍٛز ّطق١ز

٠قًّ ِْضؼوثس صٛثفك ١ْٔؾٟ  (إْٔجْ أٚ ف١ٛثْ)وً فٌه (Histocompatibility antigens).ث١ٌْٕؾٟ

 .١َِّر ٌٗ، دؼغ ٘يٖ ثٌّْضؼوثس ٠ؤهٞ إٌٝ أفوثط فجٌز ًفغ ل٠ٛز

صّْٟ  ( linked set of genes) ٠ٌط ثإلْٔجْ ٘يٖ ثٌّْضؼوثس ػٓ ؽ٠ٌك ِؾّٛػز ِضٌثدطز ِٓ ثٌؾ١ٕجس

وّج صّْٟ أف١جٔج فٟ ثإلْٔجْ دجُّ ِْضؼوثس ثٌنال٠ج  (أٚ ثألوذٌ)٘يٖ ثٌؾ١ٕجس دّؼمو ثٌضٛثفك ث١ٌْٕؾٟ ثٌٌة١ْٟ 

صىّٓ أ١ّ٘ز ٘يٖ ثٌؾ١ٕجس فٟ أٔٙج ٟ٘  .(Human Leukocyte Antigen = HLA) ٌالْٔجْثٌذ١ؼجء 
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 ًفغ ِٚٙجؽّز ثٌٌلؼز ثٌّٕمٌٛز ِٓ ؽُْ آمٌ أىث ٌُ صىٓ ِضطجدمز ِغ أْٔؾز ٜثٌضٟ صمَٛ دضقف١َ ثٌنال٠ج ثٌضجة١ز ػً

 .ثٌؾُْ ثٌّٕمٌٛز إ١ٌٗ

ِؼموثس ثٌضٛثفك ث١ٌْٕؾٟ ثألوذٌ ٟ٘ ػذجًر ػٓ ِٕطمز و١ٌِِّٛٛٚز ِضىٛٔز ِٓ ػور صؾّؼجس ٌّٛثػغ ؽ١ٕ١ز ِشفٌر 

 ثٌيًثع ثٌمظ١ٌر ٜ ّطـ ثٌنال٠ج، ٘يٖ ثٌضؾّؼجس ٌٍّٛثلغ ثٌؾ١ٕ١ز صٛؽو فٟ ثإلْٔجْ ػًٜإلظٙجً ِْضؼوثس ثٌٕمً ػً

ٜ  ثٌىٌَِّٚٛٛ ثٌْجدغ ػشٌ، ١ّّش ٘يٖ ثٌضؾّؼجس ثٌؾ١ٕ١ز ػًٜثْ ػًىٌٍىٌَِّٚٛٛ ثٌْجهُ ٚصٛؽو فٟ ثٌفتٌثْ ٚثٌؾٌ

  :ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ

HLA:- (A, B, C, E )  and ( DR, DQ, DP, DO, DM )  and (C2, C4, BF) 

٠ضّغً فضٝ أالْ ٚؽو دؤٔٗ  A ِقوهر ، فّغال ثٌّٛلغ allele )ث١ًٌ)ٚوً ؽ١ٓ ِٓ ٘يٖ ثٌؾ١ٕجس ٠ٕضؼ أشىجي ِْضؼو٠ز 

 C ٌٗ 96  ِْضؼو ٚثٌّٛلغ439فٛثٌٟ ٠ضّغً ح B ِنضٍفجًا ِٓ فٌه إٌٝ آمٌ ٚثٌّٛلغ (allele)  ِْضؼو216 دـ

 ِْضؼوثس DP  ٌٗ100  ِْضؼوثس ٚثٌّٛلغ59 ٌو٠ٗ DQ  ٚثٌّٛلغ ثDR  320ً١ٌ ٌّٛلغٚؽو يِْضؼو ٚٞ

 .ِنضٍفز ٌٚىٟ ٠ضطجدك شنظجْ فالدو أْ ٠ضّجعال فٟ وً ثٌّْضؼوثس ثٌضٟ ّذك ىوٌ٘ج

ٌٕٛػ١ٓ ِٓ ِْضؼوثس ثٌٕمً ، ثألٌٚٝ صوػٝ  فٟ وً ثٌق١ٛثٔجس ثٌّوًّٚز ٌقو أالْ ِشفٌر MCH ؽ١ٕجس ثٌـ

٠ٚٛؽو طٕف عجٌظ  (class II) ٚثٌغج١ٔز صوػٟ ِْضؼوثس ثٌظٕف ثٌغجٟٔ (class I) ِْضؼوثس ثٌظٕف ثألٚي

 complement)  ِشفٌ ٌؼور ػٕجطٌ دٌٚص١ٕ١ز صومً فٟ ثالّضؾجدز ثٌّٕجػ١ز ٚ٘يٖ صشًّ دٌٚص١ٕجس ثٌّضُّ

proteins)  ًٌِٟٛٚػجًِ ثٌٕنٌ ث (Tumor Necrosis factors = TNF)  ٚدٌٚص١ٕجس ثٌظوِز

  (heat-shock proteins) ثٌقٌث٠ًز

 

  ػٍٝ ثٌىٌَِّٚٛٛ ثٌْجهُ فٟ ثالْٔجْ HLAِٛثلغ ِْضؼوثس 
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 -: يزكجبد انزىافك انُسُجٍ رمسى إنً صالصخ اصُبف يٍ انجُُبد هٍ كبنزبنٍ  فؤْٖٚػٍٟ

أٞ ِْضؼوثس )ٚ٘ٛ ثٌظٕف ثٌّْؤٚي ػٓ شفٌر إٔضجػ ِْضؼوثس ثٌغٌُ ثٌٌة١ْ١ز  ClassI : انصُف األول- ا

 وً ثٌنال٠ج ىثس ثٌٕٛثر ٚويٌه ٜٚثٌضٟ ِٓ ثٌّّىٓ ثٌضؼٌف ػ١ٍٙج ِظ١ٍج ٟٚ٘ ِٛؽٛهر ػً (ثٌضٛثفك ث١ٌْٕؾٟ ثالوذٌ

 ثٌىٌَِّٚٛٛ ٠ّٜغً ٘يث ثٌظٕف ثٌّٕطمز ثألٌٚٝ ػً. Tc  ِْضؼوثس ثٌٙوف ثٌضٟ صضفجػً ِؼٙج ثٌنال٠ج ثٌضجة١ز ثٌْجِز

 ثٌنال٠ج ثٌضجة١ز صٗ ػٍِْٝٚضمذال  A, B, Cثٌْجهُ فٟ ثالْٔجْ ٠ٚؼُ ٘يث ثٌظٕف عالعز ِٛثلغ ؽ١ٕ١ز ٟ٘ وجٌضجٌٟ

    CD8 . ثٌّؼٍّجس ِْضؼوثس ٘يث ثٌظٕف ٟٜ٘ثٌضٟ صضؼٌف ػً  (Tc)ثٌْجِز 

ٚ٘ٛ ثٌظٕف ثٌّْؤٚي ػٓ شفٌر ثٌّْضؼوثس ثٌضٟ صٛؽو ػٍٟ ثٌذالػُ ثٌىذ١ٌر  Class II: انصُف انضبٍَ- ة

ٚث١ٌٍّفج٠ٚجس ثٌذجة١ز ٚثٌضجة١ز ثٌّٕشطز، ٚمال٠ج ثٌذشٌ فٟ ثٌق١ٛٔجس ث٠ٌّٕٛز، ٚدؼغ ثٌنال٠ج ثألمٌٜ ثٌؼجًػز 

 غور ثٌغٛصز ػٓ ٜ٘يث ثٌظٕف ٘ٛ ثٌظٕف ثٌيٞ ٠ٕظُ ٠ٚقوه فؾُ ثالّضؾجدز ثٌّٕجػ١ز ثٌنٍط١ز ثٌّؼضّور ػً. ٌٍّْضؼوثس

٠ّٚغً ٘يث ثٌظٕف ثٌّٕطمز . ؽ٠ٌك هًٚ٘ج فٟ صمو٠ُ ثٌّْضؼو ٚصفجػً ث١ٌٍّفج٠ٚجس ثٌذجة١ز ِغ ثٌنال٠ج ثٌضجة١ز ثٌّْجػور

 : ثٌىٌَِّٚٛٛ ثٌْجهُ ٠ٚؼُ ٘يث ثٌظٕف مّْز ِٛثلغ ؽ١ٕ١ز ٟ٘ وجٌضجٌٟ ٜثٌغج١ٔز ػً

 DM, DO, DP, DQ, and DR.  

ٟٚ٘ فٟ ثٌغجٌخ دٌٚص١ٕجس   صؼضذٌ ِْضؼوثس ٘يث ثٌظٕف غ١ٌ ٘جِز أٚ عج٠ٛٔزClass III :  انصُف انضبنش- ط

 Factor B) ٚ C2  صفٌٍ دٛثّطز ثٌنال٠ج ٟٚ٘ صشًّ ػٛثًِ ًٚثع١ز ِشفٌر ٌّىٛٔجس ِؼ١ٕز ِٓ دٌٚص١ٕجس ثٌّضُّ

ٚ ( C4  ًٌِٟٛٚػجًِ ثٌٕنٌ ثTNF ) ) ٚدٌٚص١ٕجس ثٌظوِز ثٌقٌث٠ًز. 

 



 

32  

 

       

شكم جشَئبد انجزورٍُ انسكزَخ نهصُف األول وانضبٍَ نًسزعذاد يؼمذ انزطبثك انُسُجٍ        

            

 ظبهزح رؼذد األشكبل ألنُالد انصُف األول يٍ يسزعذاد انزطبثك انُسُجٍ

      

 ظبهزح رؼذد األشكبل ألنُالد انصُف انضبٍَ يٍ يسزعذاد انزطبثك انُسُجٍ
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ف١ظ ثْ . أٌ أهًُخ يسزعذاد انزىافك انُسُجٍ رُجغ يٍ أَهب رزشذ انجهبس انًُبػٍ نهزًُش ثٍُ انذاد وغُز انذاد

ثٌٌّصذطز دّْضؼوثس  (ِغً ثٌؾٌثع١ُ) ثٌّْضؼوثس ثٌغ٠ٌذز ثٌنجًؽ١ز ٜث١ٌٍّفج٠ٚجس ثٌضجة١ز ثٌّْجػور صضؼٌف فمؾ ػً

د١ّٕج ثّضؾجدز ثٌنال٠ج ثٌضجة١ز ثٌْجِز ٌٍنال٠ج صقوط فمؾ فٟ ٚؽٛه ، ثٌظٕف ثٌغجٟٔ ِٓ ِْضؼوثس ثٌضٛثفك ث١ٌْٕؾٟ

ٌِصذؾ دّْضؼوثس ثٌضٛثفك ث١ٌْٕؾٟ ِٓ ثٌظٕف ثألٚي فٛق ثٌن١ٍز ثٌٙوف ِغً  (ِغً ثٌف١ٌّٚجس)ِْضؼو غ٠ٌخ 

ثٌنال٠ج ثٌّظجدز دجٌف١ٌُٚ أٚ ثٌّضًِٛز ٚ٘ىيث فؤْ ٚؽٛه ِْضؼو ف١ٌّٟٚ ِْٚضؼو ثٌضٛثفك ث١ٌْٕؾٟ ِٓ ثٌظٕف 

ٌٍنال٠ج ثٌضجة١ز  CD3 ٚ  CD8  دٛثّطز ثٌّْضمذالس ثٌْطق١زٖ  ثٌن١ٍز ثٌٙوف ٠ؤهٞ إٌٝ ثٌضؼٌف ػٍٟٜثألٚي ػً

ثٌّْضؼو  ِٓ ؽجٔخ آمٌ فجْ .دوًٚ٘ج ثٌّٕجػِٟٕجػ١ز  ٚل١جَ صٍه ثٌنال٠ج ثٌْجِز ِّج ٠ؤهٞ إٌٝ فوٚط ثّضؾجدضٙج 

-T) ثٌف١ٌّٟٚ ثٌٌّصذؾ  دّْضؼو ثٌضٛثفك ث١ٌْٕؾٟ ِٓ ثٌظٕف ثٌغجٟٔ ثالّضؾجدز ٌٗ صمَٛ دٙج ثٌنال٠ج ثٌضجة١ز ثٌّْجػور

helper cells) ٚثٌضٟ صْضط١غ ثٌضؼٌف ػ١ٍٙج دٛثّطز ِْضمذالصٙج ثٌْطق١ز CD3  ٚ.CD4 

 : ( ( HLA - TYPING يسزعذاد انكزَبد انجُعبء انجشزَخرحذَذ ًَػ 

فضٝ ٠ضُ صمذً ثٌٌلؼز أٚ ثٌؼؼٛ ثٌّٕمٛي ٠ؾخ أْ صىْٛ ِؼموثس ثٌضٛثفك ث١ٌْٕؾٟ ٌٍّؼطٟ ِضٛثفمز ِغ ِْضؼوثس 

ٚ٘ىيث فؤْ . ٌٍّؼطٟ ِغ ثٌّْضٍُ (ABO) ثٌضٛثفك ث١ٌْٕؾٟ ٌٍّْضٍُ ٠ْٚذك وً ىٌه ثٌضؤوو ِٓ ِطجدمز ثٌفظجةً ثٌو٠ِٛز

٘ٛ ألؽٌثء فقض ثٌضطجدك ث١ٌْٕؾٟ د١ٓ ثٌّضذٌع ٚثٌّْضٍُ ٚىٌه دضشن١ض مظٛط١ز   HLAثٌغٌع ِٓ صظ١ٕف ثٌـ

، ف١ظ ٠ضُ صقو٠و  (genotype) أٚ ثٌّٕؾ ثًٌٛثعٟ (phenotype) ثٌّىٛٔز ٌٍّٕؾ ثٌظجٌ٘ٞ  HLAثٌـ

، دجالمضذجًثس ثٌّظ١ٍز  (DR) ٚثٌظٕف ثٌغجٟٔ (HLA-A, B, C) ِْضؼوثس صؾّؼجس ؽ١ٕجس ثٌظٕف ثألٚي

ثٌيٞ ٠ْضؼًّ ٌضظ١ٕف ؽ١ٕجس  (Lymophocytotoxicity Test) ِغً ثمضذجً ثٌضُّْ ثٌنٍٛٞ ثٌٍّفجٚٞ

 .  HLA-A, B, C ثٌضؾّؼجس

 : و اسزخذايبرهHLAأهًُخ رحذَذ ًَػ 

 : ٌٍشنض ٌألغٌثع ثٌضج١ٌز  HLA ِٓ ِؼٌفز ّٔؾ   ٠ّىٓ ثالّضفجهر

ٚىٌه ٌضقو٠و ثألح ثٌقم١مٟ ٌٍطفً فٟ فجالس َٔثػجس ثٌْٕخ ، ِٓ مالي  :  Paternity Testفقض ثالدٛر  - 1

 .هًثّز ثٌضشجدٗ فٟ ّٔؾ ثٌؾ١ٕجس ٌىً ِٓ ثٌألح ٚثٌطفً
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 donorٚىٌه ٌضق١و ثٌضطجدك ٚثٌضٛثفك د١ٓ ثْٔؾز ثٌٛث٘خ : Tissue transplantationٔمً ثألػؼجء  - 2

 ػٕوِج ٠ٌثه ٔمً ثألػؼجء ِٓ شنض ١ٍُّ ثٌٝ آمٌ ٠ٌِغ ف١ظ ٠ضُ ثمض١جً ثٌشنض ثألوغٌ  recipientٚثٌّْضٍُ 

 . Haplotypeصطجدمج فٟ ّٔؾ ثٌـ 

ٚىٌه ٌٍضؤوو ِٓ صشن١ض ٌِع ِشىٛن ف١ٗ، ف١ظ ٚؽو ثْ  : Disease diagnosisصشن١ض ثألٌِثع  - 3

 ِغال ثًصذجؽ ثالطجدز دٌّع ثٌٌِٚجصََ HLAٕ٘جن ػاللز ثًصذجؽ ٌالطجدز دجٌٌّع ِغ ٔٛع ِقوه ِٓ ِْضؼوثس 

 - HLAٌوٜ ثٌشنض فٟ ف١ٓ ثْ ثالشنجص ثٌي٠ٓ ٠قٍّْٛ ثٌّٕؾ  (HLA - DR4)ِغ ٚؽٛه ِْضؼوثس 

DR7)) ِغال لو ٠ىْٛٔٛ ثلً ثّضؼوثه ٌالطجدز دجٌٌّع ، ٚ٘ىيث دجٌْٕذز ألٌِثع ثمٌٜ ِغً ثٌْىٌ ٠ٌصذؾ  دٛؽٛه 

HLA - DR4 ٚ HLA – DR3.   

ٚىٌه ػٕوِج ٚؽو ثْ ٕ٘جن ثّٔجؽ ٌّْضؼوثس ثٌضطجدك ث١ٌْٕؾٟ  : Anthropology فٟ هًثّز ػٍُ ثألؽٕجُ – 4

 ٌٍىجةٓ فّغال Raceثوغٌ ش١ٛػج ٌوٜ ثؽٕجُ ِقوهر ِٓ ثٌذشٌ أٚ ثٌق١ٛثٔجس ف١ظ ثِىٓ ِٓ مالٌٙج صقو٠و ثٌؼٌق 

ثٌذشٌ ِٓ ثٌؾِٕ ثٌمٛلجٍٞ أٚ ثألًٚدٟ ٌو٠ُٙ ْٔخ صىٌثً ٌّْضؼوثس ِؼ١ٕز ثوغٌ ِّج ٟ٘ ِٛؽٛهر ٌوٜ ؽِٕ 

 .ثٌٕىٌِّٚ 
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 Complementالمتمم 

 C1 بروتٌن تسمى 20عبارة عن  ) البروتٌنات المنظمة ونظام المتمم عبارة عن نظام معقد من األنزٌمات         

– C20 فً الدم، توجد ( حٌث التسعة االولى منها معروفة الوظٌفة واالخرى التزال الدراسات حولها مستمرة  

 ٌوجد ضمن مكونات مصل الدم وٌعمل على ازالة وتحلل خالٌا المكروبات  كنوع من انواع .ضمن دفاعات العائل

 .المناعة المتاصلة الالنوعٌة 

كما ٌنتشر وٌتوزع الجهاز المتمم فً اإللتهاب وتعمل جزٌئاته على تحفٌز إطالق األوساط اإلضافٌة ، مثل       

. السٌتوكٌنن و األنزٌمات من الخالٌا المجاورة للخالٌا المصابة 

التً ٌمكن أن تؤدي إلى تلف " األضرار الجانبٌة"ٌعتبر النظام المتمم محكم التنظٌم ٌهدف إلى التقلٌل من إنتاج      

. األنسجة وفقدان وظائفها 

 THE PATHWAYS OF COMPLEMENT ACTIVATION  ترق تنشٌت النظام المتمم

كل طرٌقة من طرق النظام المتمم لدٌها بروتٌنات خاصة فً الخطوة األولٌة وتتشارك بنفس البروتٌنات فً       

. الخطوات الوسطى للتفاعل ، وتستخدم نفس المركبات فً المراحل النهائٌة 

: حٌث توجد هناك ثالثة طرق  أولٌة لتنشٌط النظام المتمم هً 

 . Classical pathway (CP )الطرٌقة التقلٌدٌة  – 1

 .  Lectin pathways (LPs)الطرٌقة الالكتٌنٌة  - 2

 . Alternative pathway (AP)الطرٌقة البدٌلة  - 3

 ( C3a  :     والذي ٌحدث له تشقق وٌتحول إلى مكونات طرفٌة هC3ًمركب وٌنتج عن هذه الطرق تكون      

 . C3b )   و  

  :Classical pathway (CP  )الترٌقة التقلٌدٌة – 1

  على أسطح مولدات الضد المٌكروبٌة وتعمل على IgG و IgM  ترتبط  جزٌئات الغلوبٌولونات المناعٌة      

األجسام االرتباط بتتعرف البروتٌنات المتمم على مسببات المرض وتعمل على . تحفٌز وتنشٌط النظام المتمم 

ٌعتبر النظام المتمم فً هذه الطرٌقة محدد وكذلك األجسام  و.أسطح مسببات المرض المرتبطة على المضادة 

 . المضادة ٌكون لها وظٌفة خاصة 
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 :تحصل عملٌة تنشٌط نظام المتمم بالمسلك التقلٌدي تبعا للخطوات التالٌة 

 على سطح المكروب  antigen – antibody complex المستضد – بمعقد الضد  C1ٌرتبط جزء المتمم -  1

  لٌعمل هذا على فصل المكون التالً له وهو C1المسبب المرضً  فٌنشط هذا االرتباط المكون االول للمتمم وهو 

C4  الى قطعتٌن هما ( C4a  و C4b )  ثم المكونC2  الى قطعتٌن هما ( C2a  و C2b. )  

   )  C3  Convertase  لٌشكالن قطعة نشطة انزٌمٌا تدعى C4bو C2a ٌحصل ارتباط بٌن الجزئٌن  -  2

  ( .C3االنزٌم المحول للـ 

 C3bالقطعة  . ( C3b و  C3a ) الى القطعتٌن C3 على فصل المكون C3 Convertaseٌعمل انزٌم -  3

  C5 Convertase لتكون انزٌم آخر هو  C3 Convertaseهً النشطة انزٌمٌا تعمل على االتباط باألنزٌم 

 وقطعة اخرى C5b الى قطعة نشطة انزٌمٌا هً  C5 على فصل المكون C5  Convertaseٌعمل انزٌم -  4

 لتشكل معقد على سطح  C6 , C7 , C8 ,C9 على ربط  قطع المتمم C5bتعمل  . C5aغٌر نشطة هً 

المكروب ٌعمل هذا المعقد على احداث ثقوب فً الغشاء البالزمً للمكروب مما ٌؤدي الى انتفاخ الخلٌة وانفجارها 

 .فٌموت المسبب المرضً 

 : مالحظة هامة 

التشترك فً تكوٌن المعقد على سطح   (C3a , C4a C5a) ان قطع المتمم غٌر النشطة انزٌمٌا  -

 )المكروب بل لها وظائف اخرى حٌث تشترك فً تفاعالت مناعٌة اخرى ضمن االستجابة المناعٌة       

  .  (سٌتم ذكرها الحقا 

اي تمنع تأثٌر  )من التحلل  (جسم العائل  ) بشكل رئٌسً على حماٌة خلٌة المضٌف C5aتعمل القطعة  -

 .(مكونات المتمم على خالٌا الجسم 

 : Lectin pathways (LPs)المانوزب  االرتبات الترٌقة الالكتٌنٌة أو - 2

على   (mannose-binding lectin (MBL)مانوز -  تشبه الطرٌقة التقلٌدٌة حٌث تبدأ بإرتباط الالكتٌن      

ٌنتج عنها إرتباط مع هذه عملٌة اإلرتباط  ان .     التابع للبكترٌا عدٌد السكرٌاتز ضمنمانوالأسطح البكتٌرٌا مع 

البروتٌنات المكونة  ٌشبهان اللذان ( MASP-1 and MASP-2 هما : بروتٌٌزسٌرٌن )انزٌمات محللة للبروتٌن 
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  والتً ٌمكن أن تتحول C3 convertaseوٌنشأ عنها سلسلة من التفاعالت تعمل فً النهاٌة على تكوٌن  .C1للـ 

 . لتكمل نفس تفاعالت الطرٌقة الكالسٌكٌة اعاله C5 convertase  إلى

  :Alternative pathway (AP)الترٌقة البدٌلة  – 3

بعض أنواع البروتٌنات فً النظام المتمم ٌتم التعرف علٌها وتنشط عن طرٌق تراكٌب سكرٌة على أسطح      

ٌنشط ( D وعامل Bعامل مكون من  ) عامل ٌدعى البروبردٌنالكائنات الحٌة الدقٌقة الغرٌبة ، ومن هذه المركبات

 مباشرة دون الحاجة للمرور بتفعٌل C3 convertase   فٌعمل على انتاج  C3هذا العامل مباشرة المكون 

.  C2 وC4 و  C1المكونات 

 :ان تفعٌل المتمم بهذا المسلك البدٌل ٌحصل فً حاالت واسباب عدٌدة منها 

 عندما ٌحتاج الجسم الى استجابة مناعٌة سرٌعة نتٌجة لمهاجمته من قبل اعداد كبٌرة من المكروبات المسببة –أ 

 . acute infectionللمرض وفً حاالت االلتهابات الحادة 

فً بعض الحاالت المرضٌة او الوراثٌة التً تسبب نقص فً احد المكونات االولٌة للمسلك التقلٌدي مثال النقص - ب

 دون  C3 convertase فٌسلك التفاعل المسلك البدٌل لغرض انتاج C4 او C2 او C1الوراثً فً المكون 

 . الحاجة لتنشٌط المكونات األولٌة المذكورة

  :  المتممالوظائف االخرى لتفعٌل مكونات

باالضافة الى دور نظام المتمم فً القضاء على المكروبات الغازٌة للعائل ، تساعد بعض مكونات المتمم غٌر 

فً الوظائف المناعٌة للخالٌا المناعٌة التً تمتلك مستقبالت سطحٌة   ( C3a , C4a , C5a )النشطة انزٌمٌا 

 : لهذه المكونات ، ومن هذه الوظائف 

 . (التهٌئة للبلعمة )الطهً  -

. البلعمة  -

. االلتصاق  -

. للخالٌا المناعٌة الهجرة  -

 ( . C5a ، والسٌما C3a  ،C4a)بواسطة القطع  البدٌنةتنشٌط الخالٌا  -

 . ( نتٌجة التفعٌل السابق بدٌنة الهٌستامٌن الذي تفرزه الخالٌا البواسطة)التأثٌر الوعائً  -

 .  لخالٌا البالعم والعدالت الى موقع االصابة الكٌمٌائًذبالج -
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  وأنواعها ٌةاالستجابة المناع

Immune Response 

 و القضاء علٌها أو إبطال مفعولها و هً من المستضداتهً النشاط الذي ٌقوم به جهاز المناعة لمحاصرة 

ٌّة  .اآللٌات التً ٌعمل بها الجسم للمحافظة على اتزان و استتباب بٌئته الّداخل

اوال  ئته وتهً على المستضدrecognitionالتعرف مرحلة  المراحل األساسٌة لالستجابة المناعٌة من تبدأ   

 لتكوٌن النسائلهذه الخالٌا تضاعف ، ثم   لالستجابة نحوهأنتقاء الخالٌا البائٌة والتائٌة المفردة المالئمةو

proliferation  ، لى حالتها الوظٌفٌة الناضجة الخالٌا اومن ثم تماٌزdifferentiation لتعطً بالنتٌجة نوعٌن 

تكون الخالٌا العاملة نشطة حٌث  . memory cell واألخرى ذاكرة effecter cellمن الخالٌا احدها عاملة 

تعمل على الرد المناعً فً هذه االستجابة اي عند التعرض األول للمستضد فتتحول الخالٌا البائٌة مثال فً 

 IgMانتاج األضداد النوعٌة من الصنف  التً تكون لها قدرة عالٌة على plasmaاالستجابة الخلطٌة الى خالٌا 

، ثم تفقد هذه الخالٌا العاملة نشاطها primary immune response باالستجابة المناعٌة األولٌة وهو ماٌعرف 

 . وتموت بعد فترة محددة

اما الخالٌا الذاكرة فتكون اقل نشاطا من الخالٌا العاملة لكنها تدوم فترة اطول وتبقى متعرفة على المستضد 

 ما ٌعرف باالستجابة فترة من الزمن وهوومستعدة للتعامل معه فً حالة التعرض الثانً لنفس المستضد بعد 

توجد تسمٌات اخرى لالستجابة المناعٌة الثانوٌة و. secondary immune response  المناعٌة الثانوٌة

 الذٌن أن االفراد . Booster response أو المنشطة  Memory responseفتسمى استجابة الذاكرة

ٌوصفون بأمتالكهم ذاكرة ٌتعرضون لنفس المستضد الغرٌب عن الجسم ألكثر من مرة على فترات متباعدة 

 .اللقاحات المعروفةاعطاء  ما ٌحصل عندوهذا ، للمستضد المعنً 

 

 



 

41  

 

  للمستضدات  المناعٌةة االستجابترق

 المستضدات الغرٌب ، وان الذي ٌحدد طرٌقة هناك عدة طرق ٌمكن ان ٌواجه بها الجهاز المناعً

االستجابة لٌس الجهاز المناعً بل طبٌعة المستضد نفسه وطرٌقة مهاجمته لخالٌا الجسم وعلٌه تتحدد االستجابة 

 : المالئمة لمواجهته باحدى الطرق التالٌة 

 Humoral Immune Response  االستجابة المناعٌة الخلتٌة- اوال 

أن الحٌوانات المولودة والمرباة . أن نظام الخلٌة البائٌة ٌسٌطر على االستجابة المناعٌة الخلطٌة أو الضدٌة 

 فً الحقٌقة كلوبٌولٌنات مناعٌة فً أمصالها ، ولكن  حالما  تتعرض الى التمتلك مع المواد الغرٌبة من دون التماس

 الحٌوانات سوف ترتفع ه  البكتٌرٌة  فأن  الكلوبٌولٌنات  المناعٌة  المصلٌة فً هذهالمحٌط االعتٌادي  مع مكونات

 تلك البكترٌا الى مستوى طبٌعً ٌصل الى عدة مالٌٌن من جزٌئات الكلوبٌولٌنات المناعٌة التً تتكون فقط عند ضد

 الكلوبٌولٌنات المناعٌةحدوث هذا التنبٌه لوجود المستضدات الغرٌبة وانتاج ان .التنبٌة من قبل المستضدات 

 . ٌةخلطعرف باالستجابة المناعٌة الي المتخصصة للتفاعل معها هو ما

 :تقسم االستجابة المناعٌة الخلطٌة الى نوعٌن بحسب طرٌقة نشوئها والخالٌا المشاركة فٌها وهما 

  T- dependent immune responseستجابة المناعٌة المعتمدة على الخالٌا التائٌة الا- أ 

عند دخول المستضد والخالٌا الحاملة للمستضد عبر األوعٌة اللمفٌة الواردة الى العقد اللمفٌة ٌحتاج 

  والمتمثلة APCsالمستضد ألن  ٌظهر على سطوح الخالٌا المتخصصة بتقدٌمة وهً الخالٌا المقدمة للمستضد  

مما ٌؤدي الى  ، PMNsوالخالٌا متعددة األنوٌة بالخالٌا الشجٌرٌة فً العقد اللمفٌة وخالٌا النكرهانس فً الجلد  

تحصل هذه .  (IL – 1)   األولاالنترلٌوكٌنتدعى الخالٌا المقدمة للمستضد مادة تفرزها تنشٌط الخالٌا البائٌة بفعل 

العملٌة بعد ان تقوم اوال الخالٌا المقدمة للمستضد بالتهام الجسم الغرٌب وتجزئته داخلها ثم اظهار مستضداته على 

 HLA - class  اوٌسمى اٌضا MHC - class II  )سطحها مربوطة مع معقد التوافق النسٌجً الصنف الثانً 

II )  فتتعرف علٌه الخالٌا التائٌة المساعدةTh ًوذلك عن طرٌق امتالكها لمستقبالت لمعقد التوافق النسٌج 

باالنقسام بسرعة لتكون الخالٌا البائٌة تبدأ ف .  recognitionوهذه المرحلة تمثل مرحلة التعرف . والمستضد 

 ، وٌعقب تضاعف الخالٌا اللمفٌة proliferation نسٌلة من خالٌا لمفٌة مطابقة لها ، وهذا ٌسمى تضاعف النسائل
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خالٌا بائٌة عاملة الى  بفعل العوامل المساعدة المفرزة من قبل الخالٌا التائٌة المساعدة  differentiation تماٌزها

 Thالخالٌا  ، وٌحصل ذلك من خالل قٌام تقوم بانتاج األضدادالتً  plasma cellنشطة تتحول الى خالٌا بالزما 

الذي ٌحفز الخالٌا البائٌة على التحول الى خالٌا بالزما  ( ( IL-2بانتاج انترلوكٌنات منشطة للخالٌا البائٌة وأهمها 

 Classالذي ٌعمل ماٌسمى بقلب الصنف  ( IL- 4 )أما  . IgA  أو  IgG أو IgMمنتجة لألضداد صنف 

switch فانه ٌنتج اٌضا من الخالٌا Th لكنه ٌحفز الخالٌا على انتاج اضداد صنف IgE بدال من األصناف السابقة 

 جزٌئة ضد بالثانٌة 2000 تتمكن من أفراز بحدود خالٌا البالزماعلما ان . وهو ماٌحصل خالل تفاعالت الحساسٌة

 الى الدم الجل توزٌعة لكافة ه، ولكنها تعٌش لعدة أٌام فقط ، حٌث تمر االضداد عبر الوعاء اللمفً الصادر ومن

 .أنحاء الجسم

 memoryمن تماٌزها الى خالٌا بالزمٌة منتجة للضد تبقى كخالٌا ذاكرة " بعض الخالٌا البائٌة بدال   ان 

cell  ًهً وبقائها لفترة اطول فزٌادة أعدادها وسرعة أستجابتها ب (العاملة  )تمتاز عن الخالٌا البائٌة اسالفها والت

لتضخم الحاصل فً االستجابة المناعٌة افسر كما  واألكثر تخصصا تجاه المستضد وهذا ما يفً الدم " االكثر دورانا

 .الثانوٌة 

 T- independent immune responseاالستجابة المناعٌة غٌر المعتمدة على الخالٌا التائٌة  - ب 

الكلوبٌولٌن المناعً ٌمكن ان تستقبل الخالٌا البائٌة المستضد وترتبطه على سطحها أٌضا بواسطة   

 الموجود على سطحها وذلك من دون الحاجة لتقدٌم المستضد IgMوهو الضد   (مستقبل الخلٌة البائٌة )السطحً 

أن بعض المستضدات المتتابعة  و. الٌها من قبل الخالٌا المقدمة للمستضد كما هو حاصل بالنسبة للخالٌا التائٌة 

 ٌمكنها حث الخالٌا البائٌة  ( اي المكونة من جزٌئات متشابهة ومتكررة polymersجزٌئات البولٌمرات  ) الكبٌرة

ذلك ل امث، بدون الحاجة الى مساعدة العوامل المفرزة من قبل الخالٌا التائٌة المساعدة الى خالٌا بالزما على التماٌز 

حٌث  ، IgM وكقاعدة عامة فأن تلك المستضدات تحفز أنتاج الضد . polysaccharideمتعدد السكرٌد البكتٌري 

 بٌن تلك  cross linkانها ترتبط باألضداد على سطح الخلٌة بمواقع متتالٌة فتعمل ماٌسمى التفاعل التصالبً 

ومن المهم ذكره هنا ان . تتحول الى خالٌا بالزمٌة مما ٌسبب ارسال اشارة الى داخل الخلٌة  فاألضداد على السطح 

، اي انه التحصل لها استجابة مناعٌة ثانوٌة المستضدات غٌر المعتمدة على الخالٌا التائٌة ال تظهر خالٌا ذاكرة 

  .سرٌعة عند التعرض لها لمرة اخرى
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الدورة الزمنٌة لالستجابة المناعٌة 

 وهً الفترة  (latent period) أو الكمون التلكؤبمرحلة ٌة بدورة زمنٌة ثابتة تبدأ خلط االستجابة المرت

 فترة من عدة ساعات إلى عدة أٌام قبل أن تكشف وهً  (ألول مرة) دخول مستضد غرٌب للجسم الزمنٌة التً تلً 

اعتمادا علً نوع المستضد وكمٌتة وطرٌقة دخوله للجسم، باإلضافة إلى نوع وذلك  األجسام المضادة فً المصل

أي )ففً العادة ٌظهر الجسم المضاد  العائل وصحته وحساسٌة االختبار المستخدم فً الكشف عن الجسم المضاد، 

 أٌام من وقت دخول 10 إلى 5خالل فترة من  (ٌمكن الكشف عن وجود الجسم المضاد فً المصل بالطرق المخبرٌة

المستضد للجسم، مع مالحظة بأن فترة التلكؤ والكمون هذه ال تمثل الفترة الالزمة لبداٌة إنتاج األجسام المضادة، ففً 

 دقٌقة من وقت دخول المستضد 20الواقع تبدأ الخالٌا المنتجة لألجسام المضادة فً إنتاج األجسام المضادة خالل 

 المضادة فً البداٌة المنتجة لألجسامللجسم وتعرف الخالٌا المنتجة لألجسام المضادة علً المستضد، أال أن الخالٌا 

تكون قلٌلة وبالتالً تكون كمٌة األجسام المضادة قلٌلة ولهذا قد تمر عدة أٌام قبل أن ٌكون باإلمكان الكشف عن 

  . وجودها فً المصل

 فً المصل الجسم المضادمستوى ، كما أن  فً نهاٌة مرحلة الكمون تكون استجابة األجسام المضادة مرئٌة

حتى ٌصل  تزاٌد أنتاج الضدمرحلة وهذه تمثل  بعض أٌام إلى بعض أسابٌع خالل  ٌزداد تدرٌجٌا (أي تركٌزه )

  أي بمعنى أخر أن  مقدار ماٌتكون من الضد ٌوازي مرحلة الثبات هذه تدعى و إلى مرحلة استقرار نسبًتركٌزه

فً الهبوط التدرٌجً إلى أن ٌختفً أو ٌثبت عند مستوي معٌن من مستوى الضد تم ٌبدأ  ، همقدار ماٌضمحل من

 .   التالشًمرحلة بتعرف األخٌرة  المرحلة ههذوالتركٌز فً المصل 

للحصان لتحضٌر ضد الكزاز " لو نأخذ ذٌفان مثل ذٌفان الكزاز المعامل بالفورمالٌن الذي ٌعطى عادةفمثال 

حظ أن نالفأخرى وسحبة بٌن  ٌومٌن الى ثالثة بحدودبعد أعطاء الجرعة االولٌة تؤخذ عٌنات من دم الحصان ف،  

ا ، وأذا أستمرٌنا بأخذ عٌنات من الدم فتصل االستجابة المتخصصة بالمستضد تبدأ فً الٌوم الثانً عشر على قمته

الى مرحلة الثبات ، أي أن مستوى االضداد الٌزداد والٌتناقص ، وبعدها تبدأ مرحلة التالشً أي ٌتناقص مستوى 

 وأذا حقن نفس الحصان بجرعة منشطة فً الٌوم الستون ونستمر بأخذ .الزمن بعد الحقنة االولى  رمروالضد مع 

(   فقط ولٌس اثنى عشر ٌوما خمسة أٌامتقرٌبا خالل )اسرع عٌنات الدم فنالحظ أن أكبر كمٌة للضد قد تكونت 

 .  تعرف باألستجابة المناعٌة الثانوٌة همع االستجابة المناعٌة األولٌة وهذ" مقارنة
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 :اآلتً الثانوٌة فً االستجابة المناعٌة تختلف االستجابة المناعٌة األولٌة عن 

ٌكون الزمن الالزم  لذا  فً االستجابة األولٌةكمون فً االستجابة الثانوٌة اقل بكثٌر من وقت الكمونوقت ال- 1

 .  وتكون االستجابة الثانوٌة اسرع أقلنتاج الضدلال

 .األجسام المضادة وبمستوٌات عالٌة وتدوم لفترة أطولكمٌات أكبر من إنتاج بتمتاز االستجابة الثانوٌة  - 2

 ) IgA  الصنف و   IgGتكون من الصنف تتمٌز االستجابة الثانوٌة باختالف طبٌعة الضد المنتج خاللها حٌث - 3

  .IgM   ٌنتج الضدفً االستجابة المناعٌة االولٌةبٌنما  ( IgGبالدرجة االساس و

 .األولٌة  االستجابةلحدوث االستجابة الثانوٌة اقل بكثٌر من الجرعة الالزمة لحدوثالالزمة المستضد جرعة  - 4

 

 Cellular Immune Response  ٌةواالستجابة المناعٌة الخل- ثانٌا 

  الجسم المصابة مثل البروتٌنات التً تكونها الفٌروسات داخل خلٌة خالٌا الجسمإذا كان المستضد داخل

ترتبط مع الصنف األول لمركبات التوافق النسٌجً سوف هذه الحالة الجزٌئات الببتٌدٌة للمستضد   ففً بالفٌروس

 من قبل الخالٌا التائٌة لكً تتم عملٌة التعرف على المستضد سطح الخلٌة لتظهر على (MHC class - I) األكبر
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والتً بدورها تقوم بقتل وتحطٌم والتخلص من الخلٌة المصابة  (  Thولٌس الخالٌا التائٌة المساعدة  )  Tcالسامة 

( مثال مادة البٌرفورٌن  )، وذلك عبر افراز مواد محللة لغشاء الخلٌة المصابة بالفٌروس بالفٌروس بشكل مباشر

مثل هذا النوع من االستجابة المناعٌة هً استجابة مناعٌة . فتعمل ثقوب فً الغشاء الخلوي مسببة موت الخلٌة 

 ضد غرس الطعوم عند نقل خلوٌة أو ما ٌعرف أحٌانا بالمناعة المتوسطة بالخالٌا التً تقوم بها الخالٌا التائٌة

  كذلك تحصل مثل هذه االستجابة الخلوٌة اٌضا ضد الخالٌا السرطانٌة داخل الجسم.األعضاء من حٌوان الى آخر

ثالّضؾجدز ثٌّٕجػ١ز ثٌن٠ٍٛز     ٚ    ثالّضؾجدز ثٌّٕجػ١ز ثٌنٍط١ز 
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 لمنبعت الراحيتا

Autoimmunity 

 

رؼًشف ظبْشح إخفبق انغٓبص انًُبػٙ أل٘ كبئٍ ؽٙ ثبنزؼشف ػهٗ يكَٕبرّ، ؽزٗ 

، ؽٛش رُزٓٙ Autoimmunityػهٗ انًغزٕٖ انغضٚئٙ، ثبنًُبػخ انزارٛخ 

ٚغًٗ . Autoantibodies) أظذاد رارٛخ  )ثبعزغبثخ يُبػٛخ ظذ خالٚبِ ٔأَغغزّ 

أ٘ يشض ٚؼضٖ إنٗ ْزا انُٕع يٍ االعزغبثخ انًُبػٛخ انخبغئخ ثًشض انًُبػخ 

 Autoimmune diseaseانزارٛخ 

يزؼهمخ  )ػٛخ يٕضأيشاض يشكضٚخ، ٔأيشاض : رصُف أيشاض انًُبػخ انزارٛخ إنٗ 

 : يضبل رهك األيشاض.(ػٛخا٘ َٕثبنؼعٕ، 

. Rheumatoid Arthritisانزٓبة انًفبصالنشٔيبرٕٚذ٘ 

  diabetes mellitus  (IDDM type 1)انًُػ األٔل نذاء انغكش٘

 Systemic lupus erythematosus( SLE)انزئجخ انؾًبيٛخ انغٓبصٚخ داء 

 Sjogren`s syndromeٌ شٕعشيزالصيخ 

 Hashimoto`s thyroiditis داء ْبشًٕٛرٕ

  Graves` diseaseداء غشٚفض 

  انًزجبُٚخٚغت االَزجبِ إنٗ ػذو انخهػ ثٍٛ انًُبػخ انزارٛخ ٔانًُبػخ

Alloimmunity ْثٌٕجصؾز ػٓ ثوضْجح ثٌؾُْ ِٕجػز دْذخ صؼٌع ؽٙجٍٖ ثٌّٕجػٟ ٌؾُْ عج ٟ٘ٚ ،

ِٚٓ ثٌٕٛع ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ٔفْٗ، وّج ٘ٛ ٚػغ ثٌّْضٍُ دؼو ػ١ٍّز ٔمً هَ، أٚ دؼو ػ١ٍّز ؽؼُ ِذج٠ٓ، أٚ 

   .ثٌؾ١ٕٓ دؼو ًٌِٚ ِؼجهثس أ١ِِٛز ِٓ مالي ثٌّش١ّز
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 الخحمل المنبعي حعسيف 

ا٘  )ٚؼشف انزؾًم انًُبػٙ ثبَّ ػذو َشٕء اعزغبثخ يُبػٛخ ظذ يغزعذاد انزاد 

نهزًٛٛض ثٍٛ يؾذدح ٜنٛبد األيش انز٘ ٚؾزبط انٗ رطٕٚش انغغى  (اَزغُٛبد انغغى َفغّ 

فبٔٚبدؽٛش .  ٔانالرادانزاد ٔانجهؼًٛبد ٔانخالٚب  إٌ ػهٗ خالٚب انغٓبص انًُبػٙ ـ أ٘ انه ًِّ

ًُّم كم َغٛظ ٔكم خهٛخ ٔكم ثشٔرٍٛ ٕٚعذ فٙ انغغى،    يضال نٛٓبفغاألخشٖ أٌ رزؼهى رؾ

أٌ ركٌٕ لبدسح ػهٗ رًٛٛض انًٕٓٛغهٕثٍٛ انًٕعٕد فٙ انذو ػٍ األَغٕنٍٛ انز٘ ٚفشصِ 

ْهػ انضعبعٙ انز٘ رؾّٕٚ انؼٍٛ ػٍ كم شٙء آخش ٔػهٗ ْزِ انخالٚب .  انجُكشٚبط ػٍ انخِّ

أٚعب أٌ رزذثش أيش يمبٔيخ األَٕاع انًخزهفخ انزٙ ال ؽصش نٓب يٍ انكبئُبد انؾٛخ انغبصٚخ، 

.  انغغى َفغّرٓبػالٔح ػهٗ ػذو يٓبعى

ٔيبصال انًُبػٌٕٛ يشغٕنٍٛ ثًغؤنخ انكٛفٛخ انزٙ ٚزؼهى ثٓب انغغى رؾًم رارّ، ٔنكُٓى 

نى ٚكزشفٕا إال فٙ انؼمذ انًبظٙ رمشٚجب رفبصٛم يب ًُٚغ أْى انهًفبٔٚبد ـ َٔؼُٙ ثزنك 

إٌ كضشح يٍ انهًفبٔٚبد غٛش انُبظغخ . ػبئهٓب انخالٚب انزبئٛخ ٔانخالٚب انجبئٛخ ـ يٍ يٓبعًخ 

إٌ انغغى ٚؾبٔل أٌ . رًزهك إيكبَٛخ االعزغبثخ نُزبط انزاد، ٔثزنك رشكم رٓذٚذا نهزاد

فئرا يب رفبػهذ . ٚخه ِّص َفغّ يٍ ْزِ انخالٚب كهٓب ثهغٕئّ إنٗ ػذد يٍ اٜنٛبد انؾبرلخ

 فٙ فٙ يشاؽم ًَْٕب ٔرًبٚضْبخهٛخ يُبػٛخ يب يغ َزبط انزاد فٙ انٕلذ انز٘ ركٌٕ فّٛ 

ُٚجطم  (َخبع)أٔ فٙ َمٙ  (انصؼزشٚخ/ انغذح انزًٕٛعٛخ )انزٕرخ  انؼظى فئَٓب رُمزم ػبدح أٔ 

ٔرهمٗ انهًفبٔٚخ انُبظغخ انًصٛش َفغّ ػبدح إرا يب اعزغبثذ نُزبط انزاد ٔنى رزهكَّ . فؼهٓب

إٌ نٓزِ االعزشارٛغٛبد األعبعٛخ انزٙ ٚغزخذيٓب انغغى . سعبنخ كًٛٛبئٛخ صبَٛخ

اخزالفبد كضٛشح، رنك أَّ رٕعذ  ( انزاد يغ يزفبػهخال)نهزخهص يٍ انخالٚب رارٛخ انزفبػم 

يٍ كضشح يٍ األَٕاع انًخزهفخ كزنك ٔعٕد أًَبغ يزجبُٚخ ٔػذٚذح يٍ انهًفبٔٚبد، ٔ

.  انزاديغزعذاد

لذسح انشخص ػهٗ انزفشٚك )أٌ أيشاض انًُبػخ انزارٛخ ْٙ َبرظ فمذاٌ انزؾًم انًُبػٙ 
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رارٛخ يغزعذاد "فبػهٛزّ ظذ لٚؤد٘ إنٗ انزصؼٛذ انًؾذد يًب  (ثٍٛ رارّ ٔغٛش رارّ

 . يغزٓذفخ

 حولد المنبعت الراحيت فسضيبث 

ٚؼزمذ ثٕعٕد ػذح آنٛبد رؼًم ػهٗ رٕنذ يُبػخ رارٛخ كُبرظ العزؼذاد عُٛٙ، أٔ رجذل 

: عٕف َآرٙ ػهٗ ركش ثؼط أْى ْزِ اٜنٛبد. ثٛئٙ

  ُٚشؤ يٍ انًًكٍ االفزشاض أٌ أ٘ ظذ :Molecular Mimicry الجزيئي شببهالج- 1

يؾذد أٌ ٚشرجػ ثًغزعذ ًٚكٍ ثغجت رؼشض انًعٛف إنٗ يغزعذ خبسعٙ انًُشؤ، 

انزشبثّ  يضبل رنك .  نهًغزعذ انخبسعٙانزشكٛتفٙ يشبثّ ارا كبٌ ظٛف نذٖ انى

 Streptococci ( beta- haemolytic  ) ٚبد انؾبنخ نهذو يٍ انًُػيغجؼانًٕعٕد ثٍٛ ال

 انؾًٗ ؽذٔس يشضٚؼذ ْزا انزشبثّ انًغؤٔل ػٍ . ٔيغزعذاد ػعهخ لهت اإلَغبٌ

. انشصٕٚخ انمهجٛخ

ٚجٍٛ أٌ َشٕء : Idiotype Cross-Reaction حفبعل مخصبلب نمطي ذاحي- 2

ظذ يؼٍٛ ٔيغزمجالد يؼُٛخ ػهٗ عطٕػ انًُبػخ انزارٛخ ْٕ َزٛغخ نزفبػم يزصبنت ثٍٛ 

فٙ . فٛشٔط ٔيغزمجالد خالٚب انًعٛف نهفٛشٔط انًؾذدانزفبػم ثٍٛ ظذالانخالٚب يضال 

 .ٔظغ كٓزا، ًٚكٍ ألظذاد انًُػ انزارٙ أٌ رزفبػم يغ خالٚب انًعٛف

 

رهؼت  أٌ انغٛزٕكُٛبد ؽٛش :Cytokine Disregulationخلل حنظيم السيخوكين - 3

. دٔساً فٙ رغُت سد انفؼم انًجبنغ نهغٓبص انًُبػٙ فٙ يشؽهخ يب لجم ثذء االنزٓبة

 

 انٗ يٕد ٚؤد٘ ْزا انُٕع :Dendritic cell apoptosisيت شجيس الخاليب النخحبزا- 4

 رفؼٛم ٔٚؤد٘ انٗرمذٚى يغزعذاد نهخالٚب انهًفبٔٚخ انفؼبنخ، ٔٚخ شغٛشانخالٚب ال

  .نًفبٔٚبد يشكضٚخ غٛش يُبعجخ، ٔثبنزبنٙ إنٗ اَخفبض فٙ يغزٕٖ انزؾًم انزارٙ
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 :العوامل المؤثسة  في حدود امساض المنبعت الراحيت

 العوامل الجينيت   - 1

رارٙ ػُذ ثؼط انجشش إنٗ أعجبة عُٛٛخ، ؽٛش رى اليُبػٙ الض اؽذ انًشٚؼٕد رُشؤ 

انزؼشف ػٍ ٔعٕد صالس يغًٕػبد عُٛٛخ سئٛغخ فٙ ػذد كجٛش يٍ أيشاض انًُبػخ انزارٛخ، 

:  ْٔٙ انغُٛبد انًغؤنخ ػٍ كم يٍ 

         Immunoglobulinsانغهٕثٕنُٛبد انًُبػٛخ- 

 T-Cell Receptors انزبئٛخ    خالٚباليغزمجالد - 

 (MHC)انًغًٕػبد انشئٛغخ نهزٕافك انُغٛغٙ - 

 

 ػهٗ انزؼشف ػهٗ انزبئٛخخالٚب الرؼًم كم يٍ انغهٕثٕنُٛبد انًُبػٛخ ٔيغزمجالد 

 اعزغبثخ انغٓبص انًُبػٙ إنٗ ػذد رؾكى فٙ انًغزعذاد، ًْٔب ػشظخ نزغٛشاد ٔساصٛخ د

اٌ رؤد٘ ْزِ انزغٛشاد ٔيٍ انًًكٍ أٚعبً ،(غٛش انزاد)انغشٚجخ كجٛش ٔيزُٕع يٍ انًغزعذاد 

 فٙ َفظ انٕلذ انزاديغ يغزعذاد نًفبٔٚبد لبدسح ػهٗ انزفبػم انٕساصٛخانٗ ركٌٕ 

رشاثطبً لٕٚبً ثٍٛ ُْبنك  ٔلذأكذ ثؼط انؼهًبء ػهٗ اَّ .يؤدٚخ نُشٕء ايشاض يُبػٛخ رارٛخ

أيشاض يُبػٛخ رارٛخ  يغ   HLA – Class IIنًُػ إَٔاع يؾذدح يٍ انًغًٕػبد انشئٛغخ 

 : يضبل رنك يؾذدح

 

ٔانًُػ األٔل   ٔكم يٍ داء انزئجخ انؾًبيٛخ انًشكضٚخHLA DR2رشاثػ اٚغبثٙ ٔاظؼ ثٍٛ - 1

. نذاء انغكش٘

، ٔداء انزئجخ انؾًبيٛخ انًشكضٚخ، شٕعشٌ ٔكم يٍ يزالصيخ HLA DR3رشاثػ ٔاظؼ ثٍٛ - 2

. ٔانًُػ األٔل نذاء انغكش٘
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سصٛبَٙ، ٔانًُػ األٔل نذاء اليفبصم ال ٔكم يٍ َشؤ انزٓبة HLA DR4رشاثػ ثٍٛ - 3

 .انغكش٘

 

 الجنس - 2

األَٕصخ فٙ ٚجذٔ أٌ انغُظ ٚهؼت دٔساً ْبيبً فٙ َشؤ يُبػخ رارٛخ، يغ سعؾبٌ 

 غٛش يؼشٔف ؽزٗ رنك، ٚجمٗ عجت انًُبػخ انزارٛخ انًؼشٔفخ يؼظى أيشاض

 دٔساَّ لذ ٚكٌٕ رنك ثغجت إٌ انزغبسة انؾٕٛاَٛخ رمزشػ ٔ. انٕلذ انؾبظش

 .اًنغزٛشٔٚذاد

 

 العوامل البيئيت - 3

 ٔأيشاض انًُبػخ انغشصٕيٛخيٍ انًهفذ نهُظش ٔعٕد ػاللخ ػكغٛخ ثٍٛ األيشاض 

 ؽٛش َبدساً يب َغذ ؽذٔس أيشاض يُبػخ رارٛخ فٙ يُبغك رغزٕغٍ فٛٓب انزارٛخ،

أيب اٜنٛخ انًضػٕيخ، فٓٙ أٌ .  خبصخ األيشاض انطفٛهٛخ  يزؼذدحعشصٕيٛخأيشاض 

انطفٛهٙ ٚخفف يٍ فبػهٛخ انغٓبص انًُبػٙ نٛظ إال نؾًبٚخ َفغّ، ْٔزا يب 

 .ٚؼٕد ػهٗ انًعٛف، ٔانز٘ ٚؼبَٙ يٍ يشض يُبػٙ رارٙ، ثبنفبئذح 

ركش أٚعبً ٔعٕد رشاثػ ثٍٛ ثؼط األدٔٚخ ٔانًٕاد انكًٛٛبئٛخ، َٔشؤ ؽبالد يُبػخ 

صٚبدح انزؼشض نهًجٛذاد رارٛخ أٔ ؽبالد شجٛٓخ ثبنًُبػخ انزارٛخ، ٔعذ أٚعبً أٌ 

   .ٔانًٕاد انغبيخ لذ ٚؾش ػهٗ َشؤ يُبػخ رارٛخ
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     Hypersensitivityفزغ انحسبسُخ 

 Allergy  األرجُخ

 

      ثْ ِظطٍـ فٌؽ ثٌضقِْ ٠ش١ٌ ثٌٝ ثٌضغ١ٌ ثٚ ثٌضذوي فٟ فجػ١ٍز ثٌؾُْ  صؾجر ثٌّٛثه ثٌغ٠ٌذز ثٚ دؼذجًر ثمٌٜ ٟ٘ 

ثٌضفجػً ثٌّٕجػٟ ػو ثٌّْضؼوثس ثٌغ٠ٌذز ثٌيٞ ٠ٕضؼ ػٕٗ ثػٌثً الْٔؾز ٚمال٠ج ثٌؾُْ ٔفْٗ ِْذذج ٔٛع ِٓ ثٌِثع 

٠ٚطٍك ػٍٝ ثٌّْضؼو ثٌغ٠ٌخ ثٌيٞ ٠قفَ صفجػالس ثٌقْج١ّز  . ثٌّٕجػز ثٌيثص١ز ٠وػٝ ثٌِثع  فٌؽ  ثٌقْج١ّز 

. ١ٌِٚ ثٔضؾ١ٓ( Allergen ثألٌٌؽ١ٓ  )

رصُُف فزغ انحسبسُخ 

    صظٕف فٌؽ ثٌقْج١ّز ٚفك ٍِٓ فوٚعٙج ثٌٝ ث١ٔز ٚ ِضجمٌر ، ٚصفٌق ٘يٖ ثالطٕجف ثٌٝ مّْز ثّٔجؽ دقْخ 

:   ٟٚ٘ Coombs  and  Gill   ثٌؼجٌّجْصظ١ٕف

                            Immediate Hypersensitivityفٌؽ ثٌقْج١ّز ثال١ٔز  – 1

 Cytotoxic Hypersensitivity         َ ثٌنٍٛٞ           ثٌضُْفٌؽ فْج١ّز  – 2

 Immune Complex Hypersensitivityفٌؽ فْج١ّز ثٌّؼمو ثٌّٕجػٟ       – 3

                           Delayed Hypersensitivityفٌؽ ثٌقْج١ّز ثٌّضجمٌر  – 4

                       Stimulatory  Hypersensitivity    فٌؽ ثٌقْج١ّز ثٌضٕش١طٟ - 5

 

       Type Iانًُػ اٍَِ  – 1

 (ٚؽز ثفٌّ ِٓ ثٌشِّ  ) ٚثالوَِج ثالًصىج٠ٍز   Asthmaصضّغً دجٌٌدٛ  ثٌمظذٟ  : انحبالد االكضز شُىػب– أ 

صظجح ثٌؼ١ْٛ ٚثالٔف دقىز ِغ ثٌضٙجح ثٌغشجء ثٌّذطٓ ٌالٔف ٚثٌؾ١ٛح ثالٔف١ز ِّج ٠ٕضؼ ػٕز وغٌر  )ٚفّٝ ثٌىالء 

 . (ثٌؼطجُ 

.   ؽٍغ ثٌٕن١ً ، فذٛح ثٌٍمجؿ ٌالشؾجً ٚغذجً ثٌَّٕي  : َىع االنزجٍُ– ة 

 IgE: وسُػ انزفبػم – ط 

:  سيٍ انحذوس –  د 
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.  هل١مز  (30-10)  صقوط ثػٌثع ثٌقْج١ّز ث١ٔ٢ز دؼو ثٌضؼٌع ثٌغجٟٔ ٌٍّْضؼو دـ 

 

 :  أنُخ حذوس انزفبػم انًُبػٍ– هـ 

ٌٌؽ١ٓ فجْ ثّضؾجدز ِٕجػ١ز ث١ٌٚز صقظً ِؼضّور ػٍٝ ثٌنال٠ج ثٌضجة١ز ، ف١ظ ػٕو صؼٌع ثٌشنض ٌٌٍّر ثألٌٚٝ ٌأل      

صؤمي ثٌذالػُ ثألٌٌؽ١ٓ ٚصموِٗ ثٌٝ ثٌنال٠ج ثٌضجة١ز ثٌّْجػور ثٌضٟ دوًٚ٘ج صقفَ ثٌنال٠ج ثٌذجة١ز ػٍٝ ثٔضجػ ثألػوثه 

 ٚثٌقٌو١جس ثٌٍّف١ز ثٌضٟ صٕضؾٙج ، Th2  ٠مغ صقش ١ّطٌر ثٌنال٠ج ثٌضجة١ز IgEٚثْ صٕظ١ُ ثٔضجػ ثٌؼو . IgEثٌٕٛػ١ز 

 ثٚ IgM  دوال ِٓ ثٌؼو IgE ثٌيٞ ٠قفَ صق٠ًٛ ثٔضجػ ثٌنال٠ج ثٌذجة١ز  ٌٍؼو IL -4ف١ظ صؼًّ صٍه ثٌنال٠ج ػٍٝ ثٔضجػ 

IgG ِج٠ؼٌف دؼ١ٍّز ٛ٘ٚClass  switch . ٚديٌه ٠قظً ثًصفجع ٌْٕذز ثٌؼوIgEَٚدّج ثْ ثٌنال٠ج ثٌذو٠ٕز .  فٟ ثٌو

Must cell ٚثٌنال٠ج ثٌمؼور  Basophil ٌٍٍٍْْز ثٌغم١ٍز ثٌّّْٝ   ٌو٠ٙج ِْضمذالس(FcɛR) ػٍٝ ّطٛفٙج  ٌٙيث ثٌؼو

. فجْ ٘يٖ ثالػوثه ّٛف صٌصذؾ دجٌّْضمذالس ػٍٝ ّطٛؿ صٍه ثٌنال٠ج

ِغ ثٌّْضؼو ِّج ٠قفَ  (ثٌذو٠ٕز ٚثٌمؼور ) IgE      ػٕو فوٚط ثٌضؼٌع ثٌغجٟٔ ٌألٌٌؽ١ٓ  صٌصذؾ ثٌنال٠ج ثٌقجٍِز ٌٍؼو 

 ِٓ ثٌنال٠ج ثٌمؼور ثٚ ثٌذو٠ٕز ، ، ف١ظ ثْ ثألٌٌؽ١ٓ Vasoactive Aminesثؽالق ثٌّٛثه ثال١ٕ١ِز ثٌفؼجٌز ٚػجة١ج 

ثٌنٍٛٞ ٌٍنال٠ج ثٌذو٠ٕز ، ٚ٘يث ٠ْذخ همٛي ث٠ٛٔجس   ثٌّٛؽٛهر ػٍٝ ثٌغشجءIgEّٛف ٠ٌدؾ ؽ٠َتض١ٓ ِٓ ثٌؼو 

 ِّج ٠ؤهٞ ثٌٝ ص١ٌٛو ؽجلز ٠ٕضؼ ػٕٙج ثٍثٌز ثٌضقذخ cAMP ثٌٝ هثمً ثٌن١ٍز ٚٔمظجْ فٟ ِْضٜٛ ++Caثٌىج١ٌَْٛ 

 .ٚصق٠ٌٌثٌّٛثه ثٌفؼجٌز ثأل١ٕ١ِز ثٌٛػجة١ز ثٌٝ مجًػ ثٌن١ٍز دْذخ ثٌضذجهي ثال٠ٟٛٔ
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 Type IIًَػ انزسًى انخهىٌ   – 2

 :  "انحبالد االكضز شُىػب–  أ 

. ABO ٚ Rhثٌضفجػً ثٌّنجٌف د١ٓ أفٌثه ثٌٕٛع وّج فٟ ٔمً ثٌوَ د١ٓ ثطٕجف  – 1

. صفجػً ًفغ غٌُ ثالػؼجء  – 2

. فْج١ّز ثاله٠ٚز  – 3

.  ثٌوٚثء ، ١ْٔؼ ثٌغٌُ ّٚطٛؿ ثٌنال٠ج  :  رجٍُلَىع اال– ة 

 .  IgG ،  IgM ٚ IgAأػوثه ثالًؽ١ٓ ِٓ ثالطٕجف : وسُػ انزفبػم– ط 

.  غ١ٌ ِؼٌٚف  : سيٍ انحذوس–  د 

: أنُخ انحذوس – هـ 

: ٕ٘جٌه عالعز أ١ٌجس ٌٍضقِْ صؤهٞ ثٌٝ صقطُ ثٌنال٠ج ثٌٙوف 

ٚؽٛه ػو غ١ٌ أػض١جهٞ ِضنظض دّْضؼوثس ثٌنال٠ج ثٚ ثالْٔؾز ، أى ٠ضفجػً ٘يث ثٌؼو ِغ ّطٛؿ ثٌنال٠ج أٚ  – 1

. ثالْٔؾز ِّج ٠ؤهٞ ثٌٝ صٕش١ؾ ِْجً ثٌّضُّ  ٚصقًٍ ثٌنال٠ج دفؼً ثٌّضُّ

لو ٠ضقو ثٌؼو ِغ ّطٛؿ ثٌنال٠ج ِّج ٠ؤهٞ ثٌٝ دٍؼّضٙج ِٓ لذً ثٌذالػُ ثٌىذ١ٌر دٛؽٛه ثٚ ػوَ ٚؽٛه ثٌّضُّ ِّج  – 2

.  ٠ؤهٞ ثٌٝ لضً ٚصقًٍ ثٌنال٠ج ثٌٙوف 

لو صمضً ثٌن١ٍز ثٌٙوف ثٌّغطجر دجٌؼو دشىً غ١ٌ ِضنظض ػٓ ؽ٠ٌك ثالصقجه ِغ ِْضمذالس ػٍٝ ّطٛؿ ثٌنال٠ج  – 3

 . (ADCC) ٚصؼٌف ٘ير ثٌؼ١ٍّز دجٌضُّْ ثٌنٍٛٞ ثٌّؼضّو ػٍٝ ثٌؼو  Tc ثٌمجصٍز

 Type IIIًَػ انًؼمذ انًُبػٍ     – 3

 .   Nephritis ٌِع ثٌّظً،  ٚ أٌضٙجح وذ١ذجس ثٌى١ٍز"انحبالد االكضز شُىػب– أ 

 .ثٌّظٛي ثٌؼالؽ١ز ، صٕجٚي ٌِػٝ ثٌْىٌ ؽٌػز ث١ٌْٛٔٓ ػج١ٌز  : َىع االنزجٍُ– ة 

 . IgG ، IgMٚ IgAثالػوثه ِٓ ثالطٕجف  : وسُػ انزفبػم– ط 

.   ّجػز دؼو ثٌضؼٌع 8 – 3ِٓ  : سيٍ انحذوس–  د 
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:  انُخ انحذوس – هـ

      صؼضّو ػٍٝ ٚؽٛه ثٌّْضؼو ، ثٌؼو ٚثٌّضُّ ٚ ثٌؼوالس  ، فؼٕو صؼٌع ثٌؾُْ ٌؾٌع ِضَث٠ور ِٓ ثالٌٌؽ١ٓ 

صٌّخ  )ٌٚفضٌثس ِضىًٌر فجْ أصقجه ثالػوثه ثٌّضنظظز ِغ صٍه ثالٌٌؽ١ٕجس ّٛف ٠ىْٛ ِؼموثس ِٕجػ١ز غ١ٌ ىثةذز 

فٟ ِٛثلغ ِقوهر ِٓ ثٌؾُْ ، ػٕو٘ج صؼطٟ ِظجٌ٘ ثٌضٙجح فجه ، ٚػٕوِج  (  immune complexثٌّؼموثس ثٌّٕجػ١ز 

 ٚثٌضٟ صْذخ صقًٌ ّٚجةؾ ٠Anaphylatoxinsغذش  ثٌّضُّ ِٓ لذً ثٌؼو ٚ ثٌّْضؼو صضىْٛ َّّٛ ثٌضؤق ثٌضٟ صّْٝ 

٠ٍجهر فٟ ٔفٛى٠ز ثالٚػ١ز ثٌو٠ِٛز ، ٚلو صؼًّ ٘يٖ ثٌّٛجةؾ ثٌٝ ؽيح ثٌنال٠ج " و١ّ١جة١ز ِٓ لذً ثٌنال٠ج ثٌذو٠ٕز ِْذذز

ثٌذ١غ ثٌٝ ِٛلغ ثٌضفجػً الدضالع ٘ير ثٌّؼموثس ثٌّٕجػ١ز ثٌّضىٛٔز ، ٚ٘يث دوًٚر ٠ؤهٞ ثٌٝ صق٠ٌٌ ِقض٠ٛجس ثٌقذ١ذجس 

ٚ صقًٌ ثٌؼوالس أ٠َّٔجس فجٌز ٌٍذٌٚص١ٕجس ٚدم١ز ثٌّٛثه ثالمٌٜ ثٌضٟ  (ث١ٌٕٛصٌٚف١ً)ثٌْج٠ضٛدال١ٍِز ِٓ مال٠ج ثٌؼوالس 

. صمَٛ دّؾّٛػٙج دجفوثط ثٌؼًٌ ثٌْٕؾٟ ثٌّٛػؼٟ 

 

 Type IIIIًَػ فزغ انحسبسُخ انًزأخزح  – 4

  ثْ ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثٌضفجػالس ال٠ضؼّٓ ٚؽٛه ثٌؼو ٚثٌّضُّ ٚأّٔج ٠ؼضّو ػٍٝ ٚؽٛه ثٌنال٠ج ثٌضجة١ز ثٌّقْْز

 : "انحبالد االكضز شُىػب– أ  

 Mycobacterium tuberculosisمّؾجس َِِٕز هثمً م٠ٍٛز ِغً ٌِع ثًٌْ ثٌيٞ صْذذز دىض٠ٌج  – 1

  Metal Contact Allergyأٌضٙجح ثٌؾٍو دّالِْز ثٌّؼجهْ  – 2

 . TDTHمال٠ج ٌّف١ز صجة١ز ٔٛع  : وسُػ انزفبػم– ة 

.  ّجػز ِٓ ثٌضؼٌع 48 – 24دؼو   : سيٍ انحذوس– ط 

 : أنُخ انحذوس–  د 

 TDTH  ( T – Delayed type of        ثْ ثٌنال٠ج ثٌضجة١ز ثٌّْؤٌٚز ػٓ فٌؽ ثٌقْج١ّز ثٌّضؤمٌر صوػٝ 

hypersensitivity )     صفٌٍ ٘يٖ ثٌنال٠ج ثٌضجة١ز ثٔٛثع . ، فذؼو ثٌضؼٌع ثالٌٟٚ ٌالًؽ١ٓ صضىْٛ مال٠ج صجة١ز ىثوٌر

 ثٌضٟ صؼًّ وّٛجةؾ ٌؾٍخ ثٌذالػُ ثٌىذ١ٌر (IFN - ɤ)وجِج  –  ِغً ثالٔضٌف١ٌْٚ Cytokines ِٓ ثٌقٌو١جس ثٌن٠ٍٛز 

. ٚثٌؼوالس ٚثٌقّؼجس 
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     Type IVانًُػ انزُشُطٍ  – 5

      ثٌغور ثٌوًل١ز ثٌْجِز ثٚ ِج٠وػٝ هثء و٠ٌفِ    :انحبالد االكضز شُىػب – أ 

. IgG ٚ IgMمال٠ج ثٌغور ٚ ثٌؼو   : وسُػ انزفبػم– ة 

. ِضؤمٌر : سيٍ انحذوس– ط 

 

 : أنُخ حذوس انزفبػم انًُبػٍ– ط

       ثٌّْؤي ػٓ ٘يث ثٌٕٛع ِٓ فٌؽ ثٌضقِْ ٘ٛ صىْٛ ثػوثه ػو ِْضمذالس ثٌٌِْٙٛ ثٌّٕظُ ٌؼًّ ثٌغور ثٌّٛؽٛهر 

ثْ ثًصذجؽ ٘يٖ ثالػوثه دّْضمذالس ثٌٌِْٙٛ ّٛف ٠ؼًّ ػٍٝ صغ١ٌ شىً ثٌّْضمذً . ػٍٝ ّطٛؿ مال٠ج ثٌغور ثٌوًل١ز 

ِّج ٠ّٕغ ثًصذجؽ ثٌٌِْٙٛ دجٌغور ف١قظً مًٍ فٟ صٕظ١ّٙج ٚثّضٌّثً ثٔمْجِٙج دشىً ِفٌؽ  ِّج ٠ْذخ صقٌٛٙج ثٌٝ غور 

  Gravesّجِز وّج فٟ فجٌز ثٌضُّْ ثٌوًلٟ ثٌيٞ ٠ؼٌف ث٠ؼج دوثء و٠ٌفِ

 

 

 


