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Zileuton (trade name Zyflo) is an orally active inhibitor of 5-lipoxygenase, and thus 
inhibits leukotrienes (LTB4, LTC4, LTD4, and LTE4) formation, used for the maintenance 
treatment of asthma.  







 خطوات تدبير الربو عند البالغين

 تيربوتالينو  سالبوتامول











 سنة 12-5خطوات تدبير الربو عند األطفال من 







 سنوات 5األطفال األقل من خطوات تدبير الربو عند 





 فموي بريدنيزولون



 هو  IgEكما تعلمنا سابقا إن 









الموجودة  epitopesمولدات الضد محددات مثال لتوضيح 

 antigenعلى سطح المستضد 

 :األجسام المضادة عديدة النسيلة

 

لوبيولينات المناعية غبارة عن مجموعة من الع•

(antibody)  الياخخط ، يتولد كل منها من 

 مختلف( نسيلة نتجت من خلية أم)  لمفاوية بائية

 .  عن اآلخر

 

تستهدف  من كل نسيلة خلوية هذه األجسام المضادة•

عن محدد مختلف و( حواتم)محدد مولد ضد معين 

مواقع ارتباط  وتمتلك ،األخرىمولد الضد للنسائل 

 .antigen مستضد واحد سطح ، علىمختلفة

 

إن إنتاج األجسام المضادة من أكثر من نسيلة  •

خلوية واستهداف أكثر من نوع لمحددات مولد 

هو ما يميز الضد الموجودة على نفس المستضد 

النسيلة من األجسام العديدة األجسام المضادة 

 . النسيلةوحيدة المضادة 

1 

2 3 

أجسام مضادة مختلفة من نسائل مختلفة لنفس المستضد 

 معين epitopeلكن كل واحد منها يستهدف 



 طريقة تحضير األجسام المضادة متعددة النسيلة







 :  (Hybridoma technology)تقانة الورم الهجين 

 (  عادة الفئران)يتم فيها حقن حيوان التجربة بالمستضد 

مع  in vitroثم عزل لمفاويات الطحال ودمجها في الزجاج 

 myelomaخاليا نخاع ورمية )خاليا ورمية لمفاوية فأرية 

cells) لتعطي خاليا قادرة على االنقسام إلى أجل غير ،

 .مسمى في المزرعة

بعض هذه الخاليا الورمية الهجينة يقوم بالتعبير عن أجسام 

 .مضادة على سطحه ضد المستضد

وبالتالي يمكن عزل هذه الخاليا باستخدام معايرات مناعية 

immunoassays  الخلوية وإجراءات الكلونةcloning 

القادرة على إنتاج أجسام ( النسيلة)الستنساخ الخاليا المهجنة 

 .معين epitopeمضادة لـ 

إنتاجا تحت درجات النسيلة األكثر في النهاية، يتم تجميد 

 .ثابتة لسنوات عدةلجعلها حرارة منخفضة 

تسمح هذه الطريقة بإنتاج أجسام مضادة وحيدة النسيلة نقية 

موجهة ضد عدد غير محدود من مستضدات وناشبات 

(haptens) 

 

خاليا نخاع 

 لمفاويات الطحال  ورمية 

 hybridomaالنسيلة باستخدام تقانة الـ المضادة وحيدة األجسام 















 الفرق بين أنواع األجسام المضادة من حيث بنيتها و قدرتها على تحفيز جهاز المناعة عند اإلنسان

 %65بشرية : أضداد خليطة  %100أضداد فأرية 

 %35فأرية 
%  90أضداد مؤنسنة 

 بشرية
 بشرية% 100أضداد كاملة األنسنة 


























