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 مدخل إلى الجهاز المناعي

Introduction to Immune System 

 

وتسممممى مجم عة الي  ا  منها، وخاصمممة اليمجيةبأنها مقاومة الجسمممم لامرا   Immunityالمناعة تعرف 

 .Immune System"الجهاز المناعي" ب  إلنتاناتل الجسم التي تت اسط مقاومة والنسج والجز ئات

االستتتتتتاجتااتة المنتاع ة " بالميكروبمات اليمامجمة  والجز ئمات نح  عرف التفماعما المتنماسممممممخ لهم   الي  ما 

Immune Response" . علم المناعة أماImmunology :ه  دراسممة اسممتجابة الجهام المناعي نح  الع اما ف

جهاز المناعي هي منع إن الوظ فة الف زيولوج ة األكثر أهم ة لل. والنسمممج المتةمممررةالممرضمممة الميكروبية 

وه ا ه  السممياا الرسيسممي ال ن سممننا  مم  في  ،Established Infectionsواجاثاث األخماج الوط دة  تنااتنا اإل

 ه ا المقرر.

 ل الم ممماهدات المتكررة عند األفراد ال  ن لد هم  صممم ر في خ نأهمية الجهام المناعي ب مممكا ك ير م برمت

هؤالء  عند-للحياة مكن أن تك ن مهددة -تجا  األخماج عالية  إذ ل حظ وج د حسممماسمممية المناعية،االسمممتجابات 

 .بعض اليصاسص الفيز  ل جية للجهام المناعي ودورها في المر  (1)الجدول  األفراد،  ليص

 

 ( أهم ة الجهاز المناعي في الصحة والمرض1)الجدول 
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بالمقابا فإن اسممتيداا اللقاحات لتحفيز االسممتجابات المناعية ضممد الميكروبات  عد فر قة فعالة لحما ة األفراد  

حيث أعلن  منظمة الصممممممحة  Small Poxفي اجتثاث مر  الجدرن   اآللية ه  د سمممممماهم  و اإلنتانات،من 

 القةاء على الجدرن ب كا كاما من العالم. 1980في أ ار  WHOالعالمية 

 Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDSإل دم إن ظه ر مت ممة الع م المناعي المكتسمممممم  )ا

 أكد على أهمية الجهام المناعي في حما ة األفراد من األخماج. 1980ب كا مأساون عاا 

إذ ل حظ  (2)الجدول  Infectious Diseaseمن نماحيمة نمانيمة فمإن تمأنير علم المنماعة تياى األمرا  اإلنتانية 

و ممد تم تا  ر العممد ممد من الارا لمعممالجممة السممممممرفممانممات من خ ل تحفيز  األوراا،في منع نم  بعض   دور

 ليةوتن مممممميط عمفي التيلص من الي  ا الميتة  أهميت باإلضممممممافة إلى  ال رمية،الج اب المناعي تجا  الي  ا 

 ترميم النسج.

 اإلتنااتن ة الشائعة ( فعال ة الالق ح االنسبة لبعض األمراض2الجدول )

 
 .دوث بعض األمرا  اليمجية التي تم تا  ر لقاحات فعالة لهاح  ضح ه ا الجدول التنا ص الم ها في 

 

العد د من  في سمممممم  تعلى العكس من األدوار المفيمدة للجهمام المنماعي فمإن االسممممممتجابات المناعية ال مممممماذة ت

كممما أن  عممال، mortality خايرة ومعممدل وفيمماتmorbidityمراضمممممممة األمرا  االلتهممابيممة التي تك ن ذات 

 االستجابة المناعية ت كا حاس ً ك يراً أماا نجاح مرع األعةاء.

ملية واسمممعة فعلى سمم يا المثال تسممتعما األضمممداد ع من ناحية أخرى فإن ن اتج الي  ا المناعية ذات تا يقات

نظراً  السر ر ةواألبحاث في االخت ارات  لجهام المناعيل من   ا خ  ا خاصةبروتينات  تم اصاناعها  وهي

ر الجد  نوالنسمممج. وم وفي الي  امن الجز ئات في الدورة الدم  ة لايو واسمممع شمممو ن عية جداً لك نها ك ا

تسمممتعما ب مممكا واسمممع في  والي  ا الةمممارة وإمالة الجز ئات والميصمممصمممة لك حبال كر أن األضمممداد المعدة 
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ومن أجا ذلك نال علم المناعة اهتماا  ،االضمممممارابات نات وغيرها منوالسمممممرفامعالجة األمرا  المناعية 

 غير الميتصين.  وال احثين وحتى األشياصاألف اء السر ر ين 

 :Innate and adaptive immunityالمناعة الطب ع ة والمناعة الاالؤم ة 

 ناعةلموا األخماج،الاي تؤمن الحماية األول ة للثوي من  المناعة الطب ع ةل ا  الدفاع عن الثوي من آتاألف 

 (.1)الشكل  وأكثر فعال ةمن األخماج تكون أكثر تخصصاً  وتوفر حمايةالاي تاطور ابطء الاالؤم ة 

وت جد ب مممكا داسم في األفراد  ،natural or nativeتسممممى المناعة الا يعية أ ةممماً بالمناعة الفار ة أو اليلقية 

والتيلص ب ممكا سممر ع من  الميكروبات،لعر لة دخ ل  ( وتك ن مسممتعدةاألصممحاء )ومن هنا جاءت تسممميتها

 التي نجح  في الدخ ل إلى نسج الث ن. ألحياء الد يقةا

وتحتاج إلى  ،acquired المكتسممم ة ةأو المناع specificفتسممممى أ ةممماً بالمناعة الن عية  المناعة الاالؤم ةأما  

أو  تكيوفهي تول لك  الفعالة،  ا أن ت فر الحما ة  اسممممممتجابة للميكروبات وتما ز اللمفاو اتت سممممممع )م ادة( 

  ة. امتت ءا مع الع اما الميكروبية الغ

 الحقاً. وعالية وتا رتتا راً أما المناعة الت ؤمية فهي األكثر تيصصاً  األ داإن المناعة الا يعية هي 

 
 ( اآلل ا  األساس ة للمناعة الطب ع ة والاالؤم ة1)الشكل 
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تعر مما دخ ل الميكروبممات  فهيخط الممدفمماع األول عن الث ن  Epithelial Barrierتعممد الح اجز الظهممار ممة 

رات الظها ه   فإذا نجح الميكروب في اختراا فيها،الا يعية الم ج دة  والمةممادات الحي  ةب اسمماة الي  ا 

لمفاو ات الو phagocytes فس ف  هاجم من   ا الي  ا ال لعمية والدورة الدم  ةل إلى النسج  دخال تمكن منو

بما فيها  اال  ممبروتينات  والعد د من" Natural Killerة الا يعية لالي  ا القات“ب  والتي تدعى متيصمصةال

 .Complement systemبروتينات جملة المتممة 

ضممد  ميةالت ؤتحفز االسممتجابات المناعية  كما أنهامن األخماج للجسممم الحما ة الم كرة ت فر المناعة الا يعية 

 الع اما الممرضة.

 تال  الدفاع عن الجسممم ضممد الع اما الممرضممة )التي ف رت لليات لتجاوم الدفاعات في المناعة الا يعية( 

اللمفاو ات ون اتجها مثا األضممممممداد الجهمام المناعي الت ؤمي من  والت ؤميمة.  تمألاالسممممممتجمابمات المنماعيمة 

antibodies . 

ي في حين  تمكن الجهام المناع الميكروبات،ألن اع  التراكي  وال نى الم تركة ميز جهام المناعة الا يعي 

 من تمييز ت كيلة أوسع من الجز ئات الميكروبية.الت ؤمي 

ا مناعي الا يعي للتيلص من الميكروبات، كمتستغا االستجابات المناعية الت ؤمية جز ئات وخ  ا الجهام ال

 تم تعز ز وظاسو المناعة الت ؤمية ب اساة لليات المناعة الا يعية، فعلى س يا المثال ترت ط األضداد )وهي 

من مك نات المناعة الت ؤمية( بالميكروبات وه   الميكروبات المغلفة باألضداد ترت ط بالي  ا ال لعمية 

 .(2ال كا ) opsonizationتدعى ه   العملية بالاهي  بدورها بابت ع وتير   الميكروبات وتن اها التي تق ا

 

 
 الطهي والبلعمة ااساخدام األضداد ( عمل ة2الشكل )
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 :Types Of Adaptive Immunityأتنماط المناعة الاالؤم ة 

وياواسطهما خاليا  Humoralوالمناعة الخلط ة  Cellularإن تنمطي المناعة الاالؤم ة هي المناعة الخلوية 

(. 3)الشتتتتتتكل وجزيئا  مخالفة ويوفران الحماية من الم كرواا  خارج الخلوية والم كرواا  داخل الخلوية

. تفرم األضداد في الدوران Bبروتينات تدعى األضداد التي تنتج من   ا اللمفاو ات المناعة الخلط ة  طياواس

ث ن ت جد خارج خ  ا ال يالت وال  فانات الميكروبيةتتيلص من الميكروبات  وتعادل أو والسممممم اسا الميافية

أهمية  ال ظاسو األكثر ومن أحد. والس يا الهةميفي الدا وفي لمعة األعةماء الميافية مثا الس يا التنفسي 

 واسمممتعمارخا من الحصممم ل على مد وفي الدالاضمممداد إ قاف الميكروبات التي ت جد في السممما ح الميافية 

 وبه ا األسممممل ب فإن األضممممداد تمنع األخماج حتى   ا أن تصمممم ح وفيدة أو للث ن، والنسممممج الةممممامة الي  ا

يأتي لوال تسمتايع األضمداد ال صم ل إلى الميكروبات التي تعيت وتنقسمم داخا الي  ا  العةم  ة،راسمية في 

  .Tللمفاويا  ا اجتثانها باستيداافي  المناعة الخلويةدور 

 

في حين تفعا بعض  اليل  ة،األضداد التي تز ا الميكروبات خارج  Bتفرم اللمفاو ات  :أتنماط المناعة الاالؤم ة (3الشكل )

 ة. دعى بالمناعة اليل   وه ا ماالميم جة  وتير   الي  االي  ا ال العة لقتا الميكروبات الم تلعة داخلها  Tأن اع اللمفاو ات 
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 كما تق ا بعض ح  ص تها،الي  ا ال لعمية لتير   الميكروبات الم ج دة ضممن  Tتن مط بعض اللمفاو ات 

 بقتا الي  ا الميم جة بع اما داخا خل  ة كالفيروسات مث ً. T تاللمفاو ا

تميز المسمتةدات الميكروبية خارج اليل  ة في حين تميز  Bاألضمداد المنتجة ب اسماة اللمفاو ات  وب لك فإن

  المستةدات الميكروبية داخا اليل  ة. Tاللمفاو ات 

تميز المسمممممتةمممممدات ال روتينية  Tه  أن اللمفاو ات  Tواللمفاو ات  Bهناك اخت ف مهم لخر بين اللمفاو ات 

 .والسكر ة وال حمية والن و ةية ميتلو أن اع المستةدات ال روتين Bبينما تميز اللمفاو ات  فقط،

إن المناعة في األفراد تحرض عبر الاعرض المباشتتر للمستتا تتدا  )إما ااإللتتااة المباشتترة االم كرواا  أو 

أو تمنح لألفراد اشتتتتتتكل جاهز عبر إعطاء  ،Active Immunityيتدعى االمناعة الفاعلة  وهتاا متااتالالق ح( 

 .Passive Immunityيدعى االمناعة المنفعلة  وهاا مابقاً مساألضداد أو اللمفاويا  من أفراد ممنع ن 

 صمعد تعر  األفراد للمسمتةمدات الميكروبية اسمتجابة فاعلة الستئصال اليمج وتا  ر في المناعة الفاعلة 

 بأن الفرد أص ح ممنعاً ضد ه ا الميكروب.  وعندس   قالالمقاومة عند التعر  ال حخ للمستةد نفس  

راد فالمنماعمة المنفعلمة أضممممممداد جاهزة أو خ  ا لمفاو ة )في األفراد المتمانلين جينياً فقط( من أ  تلقى الفرد في

فس ، نوه ا األمر مفيد في ت فير مناعة ب كا سر ع و  ا أن  تا ر الج اب المناعي في الفرد  مس قاً،ممنعين 

شممي عاً ه  انتقال األضممداد من  ل األكثروالمثاه ا النمط من المناعة ال  عاي مقاومة لفترة ممنية ف  لة.  لكن

إذ تؤمن ه   األضممداد مناعة لفترة محددة عند األففال  وحلي  الثدن األمهات إلى الم اليد الجدد ع ر الم مميمة

 نظراً لعدا نة ج جهامهم المناعي.

 


