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 :( Immunology) علم المناعة .١
 ص بدراسة الجهاز المناعي في الجسمهو علم يخت

 :(Immune system)الجهاز المناعي .١٫١
 يستطيع ، بواسطتهاإلنسان جهاز دفاعي دقيق التخصصجهاز المناعة في جسم 

ووظيفة .  الطبيعية المليئة بالعناصر المهاجمة لجسدهاإلنسان أن يحيا في البيئة

  وتهاجمه تدخل الجسم(Antigen)جهاز المناعة هو التعرف على أية مادة غريبة

والعمل على التخلص منها، وعادة ما تكون هذه المادة ضارة بالجسم مثل البكتريا 

 ومواد  مساعدةخاليا وأعضاءوهو مكون من عدة .  الطفيلياتأو الفيروسات أو

آيميائيه محفزه ومستقبالت وعدة  خطوط دفاعية تتحد آليا بغرض التخلص من 

 :إلى ويمكن تصنيف المناعة .الميكروب

 بشكل طبيعي موجودة(Natural Immunity): طبيعية  مناعة .١٫١٫١

تختص بمحاربة مسبب مرضي معين تتكون من عدة عوامل  في الجسم ال

 يحجز بعضها الميكروبات ويبقيها والتهابيةفيزيائية وفسيولوجية وخلوية 

 احتواء الاومحوالبعض اآلخر يتصرف بشكل سريع . خارج حدود الجسم

 .االنتشارالميكروب ومنعه من 

تنشأ بعد تعرض (Acquired Immunity ): مكتسبةعة منا .١٫١٫٢

اإلنسان لإلصابة بالمرض حيث يقوم الجسم بتكوين أجسام مضادة للميكروب 

(Antibodies)تنشط ) يةاوالليمف( من الخاليا الدموية البيضاء  بواسطة نوع

 . بدورها الجهاز المناعي للتخلص من المسبب
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ينفصل عن اآلخر بل يعتبر مكمل له إلتمام عملية  وآال النوعين من المناعة ال

 سنوضح آيفيه عمل هذا النظام التاليةوفي الخطوات  .التخلص من الميكروب

 ...بنوعيةالدفاعي 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1 : خاليا الجهاز المناعي 
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 :طريقة عمل الجهاز المناعي .١٫٢
 : داخل الجسم فإنه يواجهإلى ميكروب ما التسلل لاويحعندما 

 حيث يواجه ل في الجسموألاخط الدفاع  : المناعة الطبيعية :الأو .١٫٢٫١

 :يلي الميكروب ما

 للماء ةماومق لالختراق ة غير قابلارة عن خاليا الجلد هو عب:الجلد السليم .١

مناسبة لنمو غير  بيئة وهي)  pH = 3-5( ذو درجة حمضية عالية

 Normal flora  تستوطن الجلد عدد من البكتريا الغير ممرضة . الميكروب

 تحتل اغلب المنافذ والمستقبالت التي من خاللها يلتصق الميكروب والتي

تعتبر مواد سامة  تصب خارج الجلد التي التعرق إفرازاتأيضا . ضمِرالُم

 . للعديد من األحياء المجهريةبالنسبة

 تسلكه الجراثيم للدخول طريقاتعتبر  واألذن  آاألنف:وهات الطبيعيةالف .٢

لكن وجود األغشية المخاطية واألهداب التي تغطيها والشعيرات . أجسامنا إلى

  .يعتبر حاجزا يعيق دخولها

على  تعمل  lysozyme محللةإنزيمات  من دموع و: العينإفرازات .٣

 .ألتربة وعلى تحليل الجدار الخلوي للبكتريا اغسل العين من 

 وأيضا محلله في اللعاب إنزيمات على أيضاالجهاز الهضمي يحتوي  .٤

 قد تدخل عن تيال المعدة تقتل معظم الميكروبات  تفرز فيأحماضعلى 

 .طريق الفم
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Figure2:المناعة الطبيعية 

 

 واألنسجة  الدمإلىصل تبعد أن تتخطى الجراثيم حواجز الدفاع السابقة و .٥

 يسبب الميكروب تلف . في الدفاعااللتهابيةالعوامل  يبدأ دور داخل الجسم،

 تخرج محتويات . مواد سمية يفرزهاأو لجرح  الخاليا نتيجةأو لألنسجة

 المكونات تعتبر مواد محفزة ترسل وهذه  الدمإلى  التالفةواألنسجةالخاليا 

عندها . لمنطقة المصابة ل آي تأتي (Phagocytes)إشارات للخاليا البلعمية

تفرز الخاليا البلعمية مواد آيميائية تغير من فسيولوجية المنطقة المصابة 

حيث تزداد حرارتها و يزداد تدفق الدم فيها وتزداد نفاذية الشعيرات لتسمح 

ميكروب آي تساعد في احتواء الآبر عدد من خاليا الدم البيضاء أر روبم

 يزيد التي االلتهابية من العوامل  . Inflammationبااللتهابيسمى  وهذا ما

-C ـ مواد بروتينية موجودة في الدم مثل الااللتهابترآيزها مع حدوث 

Reactive protein   والمتممة Complement بااللتصاق حيث يقومان 



6 

 ابتالعه بواسطة الخاليا يزيد من فعالية بالجدار الخلوي للميكروب مما

 .البيضاء

 

 
Figure:3 العوامل االلتهابية 

 

 : المنطقة المصابة إلى تصل التييأتي بعد ذلك دور الخاليا البيضاء  .٦

a. الخاليا البلعميةPhagocyte cells  مثل الماآروفايج Macrophage 

 التي تعترض طريق المكيروب وتقوم بعمليه األلتقام الخلوي

endocytosis   مواد سمية ومحلله بإفرازحيث تبتلع الميكروب وتقوم 
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ومن هنا يبدأ .  أجزاءإلىمن شأنها القضاء علي الميكروب وتكسيره 

 .دور هذه الخاليا في المناعة المكتسبة

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4: البلعمة الخلوية 

 

b.  القاتلةأوالخاليا الفتاآة  natural killer  الخاليا أنواع وهي نوع من 

لجسم المصابة بالفيروسات  اوأنسجة تتعرف على الخاليا يةاواللمف

بعض الخاليا السرطانية وتقوم بتحطيمها عن طريق  إلى ةضافباإل

 IFN جاما نترفيرون تفرز مادة اإلفإنها أيضا.  البيرفورينإنزيم

gama اإلصابة والخاليا السليمة من ةنسج حماية األووظيفته 

 .بالفيروس
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 أوالسابقة سواء تم احتواء الميكروب والشفاء منه بواسطة الخطوط الدفاعية 
 التأوولحماية الجسم من مح..  الميكروبضراوةلم يتم احتواءه بسبب شدة 

 :أخرى للهجوم فأن األنتجين يواجه

ر فعاليه  وهي خط الدفاع األقوى واألآث:المكتسبةمناعة ال: ثانيا .٦٫١٫١

 : بـ الطبيعيةالمناعةذ يتميز عن إفي التخلص من الميكروب 

  الهجوم داوع لو األنتجين تتيح له التعرف على Memory بذاآرة .٦٫١٫١٫١

تتيح له تمييز   specificity and diversity  متنوعةبخصوصية .٦٫١٫١٫٢

 .نتجيناتباليين األ

 األجسامريق بين الخاليا والمكونات الذاتية وبين  التفبمقدرته على .٦٫١٫١٫٣

 .self/ non self recognition  الدخيلة

تعتمد المناعة المكتسبة على نوع من آريات الدم البيضاء ويدعى الخاليا 

 :وهناك نوعان رئيسيان هما يةاواللمف

 T lymphocytes التائية يةاواللمفالخاليا 

 B lymphocytes البائية يةاواللمفالخاليا 

 :التائية يةاواللمفالخاليا  .١

a.  تستطيع التعرف على األنتجين بمفردها ،ال بد لها من خاليا معرفة ال

هذه الخاليا .Antigen presenting cells(APC) لألنتجين 

 احتوت الميكروب التي نفسها الخاليا البلعمية رفة لألنتجين هيالمع

 . بروتينية صغيرة اءأجز إلى وحللته لىواألداخلها في المواجهة 

b. مع جزئ يدعىهه األجزاء البروتيني تقوم الخاليا المعرفة بلصق هذ  MHC 

Major Histocompatibility Complex)( على سطحها 

 .T cellsالخارجي لكي تعرفه للخاليا التائية 
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Figure 5: عملية تعريف األنتجين 

 

c. نتجين ويجب التخلص منه فتتنشط أ هذا أن على التائيةيا تتعرف الخال

 تحفز Cytokinesوتفرز مواد برويتينه آيميائية تدعي بالسايتوآاينز 

  :إلى لالنقسامبدورها الخاليا البائية 

مضاد في  جسم ٢٠٠٠يقارب   تنتج ماPlasma cellsخاليا بالزمية  

 .الثانية ضد هذا األنتجين

 المدى تتعرف طويلة  أي لها ذاآرة memory cells  ذاآريهوخاليا  

 لو هاجم الجسم مرة أخرى وتفرز أجسام مضادة األنتجينعلى نفس 

 .له
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 : البائيةيةاواللمفالخاليا  .٢

 وهي  األساسية بجانب وظيفتهاأيضا لألنتجين المعرفةتعتبر من ضمن الخاليا 

عدد من يلتصق بسطحها الخارجي بشكل طبيعي .  المضادةاألجسامتصنيع 

 بأنتجين فإن المرآب المتكون يدخل األجسام المضادة عندما ترتبط هذه األجسام

 جزيئات صغيرة تقوم إلى األنتجينفيتحلل بروتين  داخل الخلية البائية إلىبكامله 

 على السطح حيث تتعرف عليه الخلية التائية  MHCـالخلية بلصقه مع جزئ ال

 آما المضادة األجسام وإنتاج لالنقساميا البائية  والتأثير على الخالطبالتنشيوتبدأ 

 .ذآرنا سابقا

 

 ):Antibodies أو Immunoglobulins( المضادة األجسام .٦٫٢

مكونه من نوعين   Glycoproteinsهي جزيئات سكرية بروتينية .٦٫٢٫١

 تكون الذراع الطويل Heavy chainمن السالسل البيبتيدية سلسلة طويلة 

 تكون الذراع القصير Light Chain وسلسلة قصيرة تدعى Yللحرف 

لين الجلوبيوالجسم المضاد من كون يت . آما في الصورة الموضحة  Yللحرف 

 من المنقسمة البالزميةالخاليا من تصنع . البروتينية مكونات الدم إحدى

 .الخاليا البائية

  Antibody تتكون من جزئين رئيسيين الجزء العلوي يسمى  .٦٫٢٫٢

Fraction (Fab) زء السفلي يسمى والج فاب Complement Fraction  

 .(Fc) إف سي

 ألنها تحتوي Fab عند المنطقة باألنتجينالمضاد يرتبط الجسم  .٦٫٢٫٣

 . والتعرف عليةباألنتجين لالرتباطعلى أماآن مخصصة 
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وجد على الخاليا  باالرتباط بمستقبل خاص به يFcويقوم الجزء  .٦٫٢٫٤

 .Natural killer الخاليا القاتلة الطبيعية أو )فاجروالمايك(البلعمية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6:مكونات الجسم المضاد  

 

 : المضادةاألجسامأنواع  .٦٫٢٫٥
 :لألجسام المضادة خمسة أنواع

١.  (Immunoglobulin G) IgG: المضادة وأآثرها األجسام أصغر 

 وهي تفرز الحقا بعد %٨٠-٧٥ وسوائل الجسم بنسبة ةنسجوجودا في األ

 . الفيروس فتره طويلةأو بالمرض وتستمر في محاربة الميكروب اإلصابة

 من األم للجنين المشيمة يستطيع عبور الذيالجسم المضاد الوحيد و وه

والكشف عنه مخبريا . الجنين تكوين مناعة تحمي األمر الذي يساعد في

 .  مرض مزمنأو وحدوث مناعة  سابقةةصابإيدل على 
 

 

Antigen Binding Sites

Fab

Fc

Constant Regions

Antigen Binding Sites

Fab

Fc

Constant Regions
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Figure 7: أنواع األجسام المضادة 

 

٢.  (Immunoglobulin M)  IgM : المضادة قد يكوناألجسامأآبر  

خماسي أي مكون من خمسة أجسام مضادة ملتصقة ببعض وتوجد في 

حادي وتكون ملتصقة بشكل  من شكل أأومجرى الدم والسائل اللمفي 
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 اإلصابة تنتج عند التي المضادة األجسامل أويعتبر .  بالخاليا البائيةطبيعي

 اإلصابة أنعلى  دلوالكشف عنه مخبريا ي  Acute infection الحادة

 من الجاما %١٠-٥وهوا موجود بنسبة . Recent infectionحالية 

  .Gama globulin جلوبيولين
٣. (Immunoglobulin A)  IgA: يوجد هذا الجسم المضاد في 

ألذن والفم والجهاز الهضمي ا لألنف والمبطنةاطية  المخةغشياأل

 اإلصابات العين وممرات األذن حيث تحمي هذه األماآن من وإفرازات

 . من الجاما جلوبيولين %١٥-١٠وتوجد بنسبة .الميكروبية
٤. (Immunoglobulin D)  IgD: يلتصق هذا الجسم المضاد بالخاليا 

 وتشير األبحاث مؤخرا ى اآلنولم يعرف له وظيفة محدده حت أيضا البائية

أنه يكون نسبة آبيرة من المضادات المتكونة ضد اإلنسولين في مرضى 

 .السكر
٥. (Immunoglobulin E)  IgE : يوجد في نسيج الرئة، الجلد

تزيد نسبة هذا . الدم في مجرى بسيطة المخاطية ويوجد بنسبة واألغشية

ي حاالت الحساسية  والفطرية وفالطفيلية اإلصاباتالجسم المضاد في 

 .المفرطة من مادة معينة وهي تدخل في العوامل االلتهابية
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  : المناعيةاألجسام أو المضادة األجساموظيفة  .٦٫٢٫٦
 لميكروب معين تتعرف عليه وترتبط به في نتيجة المناعية األجسامتصنع 

 -Antigen  األنتجيني -يعرف بالمرآب المناعي ا فاب ليكونوا مالمنطقة

Antibody complex .المسبب المرضىأويقتل الجسم المضاد األنتجين  الف  

 بصورة األنتجين التخلص من  وظيفة تضمن به بل لهاالرتباطمباشرة بمجرد 

 :فعالة وناجحة عن طريق

١. :Opsonisation وهي عملية تشجيع وتحفيز بلعمة األنتجين عن طريق

 تقوية ارتباط إلى تجينباألنيؤدي ارتباط الجسم المناعي : اآلآلة الخاليا

وعند ارتباطهما ترسل بمستقبل خاص على الخاليا اآلآلة    Fcالجزء 

 بكاملة األنتجيني- بلع المرآب المناعي إلى محفزه للخلية تؤدي إشارات

داخل الخلية حيث يصبح عرضة لألنزيمات الهاضمة والعوامل المؤآسدة 

 . تقضى على الميكروبالتي

 : Complement تدعى بالوالتينات المتممة تحفيز وتنشيط البروتي .٢

 في الدم بشكل وموجودة من الكبد  تفرزالتيهي مجموعه من البروتينات 

وقد ذآرنا في .  فعالية المناعةإتمام تساعد في ألنهاامل وسميت بذلك خ

 لديها القدرة على االلتصاق بالميكروب وثقب جداره أنالمناعة الطبيعية 

 في المضادة األجساماعد  تسفإنها وأيضا. cell lysisالخلوي وتحليله 

 األنتجينيعندما يتكون المرآب المناعي  . األنتجينعملية التخلص من 

 C3b صورة نشطة إلى يتحول C3 المتممةن بروتين من البروتينات إف

 لديها اآلآلةخاليا البلعمية  الأن وحيث األنتجينيآب المناعي رتبط بالمري

 فأنها تلتصق به فتربط بذلك المرآب المناعي C3b لـمستقبل خاص با

 .ه وتتخلص من الميكروببابتالع تقوم التي  اآلآلةبالخاليا
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 Direct lysis of diseased تحفيز قتل الخاليا المصابة بالفيروس .٣

cells:  المصابة بفيروس بإظهار أنتجين أوتقوم بعض الخاليا السرطانية 

 مضادة أجسام يقوم الجسم بتكوين .على سطح الخاليا المصابةخاص بها 

 الموجود على باألنتجيننتجينات وعند ارتباط الجسم المضاد أللهذه ا

 تحمل على سطحها والتي الطبيعية القاتلةسطح الخلية يأتي دور الخاليا 

 وقتل األنتجيني مما يمكنها من االرتباط بالمرآب المناعي Fcمستقبل ال 

 مواد مؤآسدة إفرازبفيروس عن طريق  المصابة أو السرطانيةالخاليا 

 الخلوي وتدمير الجدار تسمى بالبيرفورين تقوم بثقب أخريسمية ومواد 

 .الخلية
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 Disorder of Immuneخلل الجهاز المناعي  .٦٫٢٫٧

System: 

 هي أمراض ناتجة عن :Hypersensitivityأمراض فرط الحساسية  .١

سبب معين قد يكون غير مبالغه الجهاز المناعي في ردة فعله ضد م

في حاالت فرط الحساسية .  األدويةأوميكروبي آنوع معين من الطعام 

 Histamine آالـ االلتهابيةيفرط الجسم المناعي في إنتاج المواد 

والمحفزات التي من شأنها إلحاق الضرر السريع بالجسم آانقباض 

 ية الربوةزمباألتعرف   ماأوعضالت القصبة الهوائية وصعوبة التنفس 

Asthma أرتيكريا في الجلدأو . 
هي : Immune deficiency Disordersة أمراض نقص المناع .٢

 أي مكون من مكونات  نوعيةأوتنتج بسبب نقص في آمية أمراض 

 بحيث يكون الشخص غير ) السائلةأوالمكونات الخلوية  (الجهاز المناعي

لمناعة وراثيا قد يكون نقص ا. قادر على مواجهة األمراض بشكل فعال

 تكون مكتسبة نتيجة عوامل فيروسية آما أووتظهر أعراضه بعد الوالدة 

 .AIDSفي متالزمة نقص المناعة المكتسب 
هي أمراض  : Autoimmune Disorderاألمراض ذاتية المناعة .٣

بروتين  عن فقدان الجهاز المناعي قدرته على التعرف على هوية ناتجة

 تلفها إلىمما يؤدي ذلك  فيبدأ بمحاربتها الجسم  فينسجةألخاليا واال

 أوالمسببات لهذا االعتالل ربما تكون عوامل بيئية ،وقصور في وظائفها 

.  هذا الخللإلى تؤدي التي األدوية استخدام بعض  بسببأو جينيةطفرات 

العضو والنسيج  من شخص آلخر على حسب أعراضهوتختلف 

 .المستهدف والمتضرر
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 :المناعية اتاالختبارالهدف من  .٧
المساعدة في  إلى تجرى في قسم المناعة التي المصلية االختباراتتهدف  

 تشخيص األمراض الميكروبية وذلك عن طريق 
 .عن األنتجين المسبب للمرض:الكشف المباشر  .١
 المضادة في مصل المريض ضد األجسامعن : الكشف الغير مباشر .٢

 العينة في ةلئيبنسبه ض متواجد األنتجيننتجين معين ربما يكون هذا أ

 . من الصعب التعرف علية والكشف عنه بالطرق الروتينيةأوالمفحوصة 
  : اإلصابة بـالتأآد من خلو المتبرعين بالدم من .٣

a.  المكتسب المناعةفيروس نقص HIV1,2 
b.  فيروس الكبد الوبائي بHBV 
c.  فيروس الكبد الوبائي جHCV 
d.  فيروس اللوآيمياHTLV1,2 
e.  مرض الزهريsyphilis 

 تنتقل عبر التيالتأآد من سالمة النساء الحوامل من األمراض المعدية  .٤

 :TORCH  اختبار الـإجراء عن طريق  للجنينالمشيمة

a. القطط (داء الُمَقوََّسات( oxoplasmosisT. 
b.  األلمانيةالحصبة.ubellaR 
c. فيروس.ytomegalovirusC 
d. فيروس الهيربز.erpesH 

  : وذلك لـخصصةء اختبارات نوعية وآمية غير مإجرا .٥

a.  مثل حادة داخل الجسمالتهابيةتعطينا فكرة عن إصابة CRP . 
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b. مثلتساعد في تشخيص حاالت الحمى والتهاب المفاصل RF . 
c.  سابقة عن طريق بكتيرية إصابةتساعد في تشخيص مضاعفات 

  .ASO مثلتيريا سموم هذه البكأو مخلفات إحدىعن الكشف 
d. الليمفاوية للكشف عن األمراض الفيروسية للغدد Monospot 

test. 
 Auto immuneالمساعدة في تشخيص األمراض ذاتية المناعة  .٦

disease  حيث يتم الكشف عن أجسام مضادة غير طبيعية تحارب 

 ,ANA, Anti dsDNA  نفسهخاليا الجسم المكونات الطبيعية ل

AntiSmith….. 

نشطة  حاالت المناعة الأوالمساعدة في تشخيص حاالت نقص المناعة  .٧

 ,IgG, IgM, IgA, C3. معرفة مستوى معين من البروتيناتعن طريق

C4  
 أوالمساعدة في تشخيص بعض األمراض السرطانية المرتبطة بزيادة  .٨

 في تشخيص حاالت أو  المضادة بأنواعهااألجسامنقص في مستويات 

 المناعية في األجسام بعض تراآيزالحساسية المفرطة عن طريق معرفة 

 .IgE الدم
 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 األنواع الهائلة من البكتيريا والفيروسات والفطريات وسواها من لاوتح

ولغرض المحافظة علي . الميكروبات وبصورة دائمة اختراق أجسامنا

. صحتنا فانه يتوجب علينا يوميًا محاربة الماليين من هذه الميكروبات

اهللا في جده أووجهاز المناعة في الجسم جهاز دفاعي دقيق التخصص 

جسم اإلنسان، بواسطته يستطيع اإلنسان أن يحيا في البيئة الطبيعية 

وظيفته التعرف على أي مادة غريبة . المليئة بالعناصر المهاجمة لجسده

وقسم المناعة .  ويعمل على التخلص منها و تهاجمهتدخل الجسم

 هو قسم من أقسام المختبر الضرورية التي تجري اختباراتها واألمصال

لى األمصال مستخدمه بذلك تقنيات مناعية تساعد في تشخيص ع

 مبسطة عن علم تكلمنا بصورةوفي هذه المذآرة .  الميكروبأوالمرض 

لمصلية المناعة بشكل عام ووسائل الدفاع ضد الميكروبات والتقنيات ا

 نبذة عن بعض إلىعن األمراض باإلضافة  المستخدمة في القسم للكشف

 بذلك تبسيط مفهوم ليناومحوالبكتيرية والمناعية األمراض الفيروسية 

 نتمنى من اهللا . آل متدرب ومستجد بهذا القسمإلىالقسم وإيصال أهدافه 

  ...لكأن نكون قد وفقنا في ذ


