
  Types of Immunityالـمناعـــة  أنواع 
 

 :مقدمة 
إن الوظيفة الرئيسية للجهاز المناعية هي الوقاية أو الحد من إصابات 

تتم الوقاية . الكائنات المجهرية كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات
) ةالخلويالمناعة (المتوسط بالخاليا : بشكل رئيسي بواسطة ذراعي جهاز المناعة

كما أن المتممة والبالعات ): (ةالخلطي= السائلية المناعة (بواسطة األضداد 
 ).ضروريان أيضاً

 
 

 انواع المناعة
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 المناعة المكتسبة

Acquired Immunity 

 
B cell 

Antibodies (made 
by plasma cells) 
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مثل  (Tيتكون الذراع المتواسط بالخاليا بشكل رئيس من اللمفاويات 
بينما يتكون الذراع الذي تتواسطه ) ا السامة للخاليT المساعدة والخاليا Tالخاليا 

بعض الوظائف الرئيسية للخاليا ). ميةزوالخاليا البال (Bاألضداد من اللمفاويات 
T والخاليا B 00 -1 مذكورة في الجدول. 

 
 
 





) ٢( والفيروسات والسمومتعديل ) ١(: فهيوأما الوظائف الرئيسية لألضداد  
 . ، أي جعل بلعمتها أسهلالبكتيريا  ابتالعتقديم استساغة

 والطفيليات ياتر رئيس تجاه متعضيات كالفطبشكلوتوجه المناعة الخلوية 
 المصابةكما أنها متورطة في قتل الخاليا .  داخل الخلويةالبكتيرياوبعض 

 .بالفيروسات والخاليا الورمية
. )المهاجمة (لغازية اللميكروبات جداً نوعيانإن المناعة الخلوية واألضداد 

األمثلة التالية تشرح بشكل مختصر . ؟ ولكن كيف تنشأ هذه اآللية الواقية النوعية
 .المجهريةالكائنات كيف تحدث المناعة تجاه 

 
  :CELL-MEDIATED IMMUNITYالمناعة الخلوية : أوال 

لجسم حيث تبتلعه البالعات الكبيرة ل البكتيريافي هذا المثال يدخل 
macrophage ات دالمستض( وتجزئه؛ ثم تظهر قطع منهantigens ، 

على سطح البالعة الكبيرة مترافقةٌ مع بروتينات ) epitopesالجسيمات الممثلة 
يتفاعل مركب المستضد . (MHC) من مركب التوافق النسجي الرئيس IIالصف 

 مع المستقبالت النوعية للمستضدات والموجودة على سطح II بروتين الصف –
 المساعدة النوعية للمستضد تفعيل T المساعدة، ويحدث لهذه الخاليا Tمفاوية الل

 استجابة النتاج اللمفوكينات  clonal proliferationوتكاثر نسلي 
lymphokines  الذي تنتجه البالعات الكبيرة (١ وأهمها االنترلوكين (

ت تتواسط أحد  التي تفعلTوالخاليا ). الذي تنتجه اللمفاويات (٢واالنترلوكين 
 .اسية المتأخر ضد البكتيرياالمكونات الهامة للمناعة الخلوية أي ارتكاس فرط الحس

 
 cytotoxic T lymphocytes السامة للخاليا Tتتواسط اللمفاويات 

 –في هذا المثال يستنشق فيروس . مكوناً هاماً آخر من االستجابة المناعية الخلوية
ة في الجهاز التنفسي، ثم تظهر غليكوبروتينات  خليويصيب –كفيروس االنفلونزا 

 من ١ مترافقة مع بروتينات الصف المصابةغالف الفيروس على سطح الخلية 
MHC . ترتبط خليةT سامة للخاليا بواسطة المستقبل النوعي للمستضد – 



 المساعدة لتنمو T الذي تنتجه الخاليا ٢، وتتحرض باالنرتلوكين ١بروتين الصف 
 السامة للخاليا أن تقتل بشكل Tمن الخاليا تستطيع هذه الخاليا  مجموعةفي 

 بفيروس االنفلونزا وذلك بالتعرف على مركبات المستضد المصابةخاص الخاليا 
 . على سطح الخليةI بروتين لصف –الفيروسي 
 
 
  :B والخاليا Tالوظائف الرئيسية للخاليا . 00 -1الجدول 

 )Tالخاليا (المناعة المتواسطة بالخاليا  )Bخاليا ال(المناعة المتواسطة باألضداد 
تقدم  (اإلصابة ضد العائلدفاع  -١

 السموم وتعدل استساغة البكتيريا
 ).والفيروسات

.، مثل حمى العلفالحساسيةفرط  -٢
 .المناعة الذاتية -٣

خاصة  (اإلصابة ضد العائلدفاع  -١
بعض البكتيريا والفيروسات 

 ).ياتروالفط

وط السام، مثل البلالحساسيةفرط  -٢
 األعضاء المزروعةرفض  -٣

 .ماروواأل

 .تنظيم استجابة األضداد -٤
 
 

  )المناعة الخلطية أو السائلية (المناعة المتواسطة باألضداد: ثانيا 
ANTIBODY-MEDIATED IMMUNITY: 

 المساعدة Tالبالعات الكبيرة والخاليا :  خاليا٣يتضمن إنشاء األضداد تعاون 
لتعديالت على المستضدات في البالعات الكبيرة تظهر أجزاء فبعد إجراء ا. Bوالخاليا 

وهذه  . MHC من IIمنها على سطح البالعات بالترافق مع بروتينات الصف 
 المساعدة التي تنتج بعدئذ Tالجزيئات ترتبط بمستقبالت نوعية على سطح الخاليا 

هذه  . Bة  وعامل تمايز الخليB وعامل نمو الخلية ٢اللمفوكينات كاالنترلوكين 
 النوعية للمستضد لتتكاثر وتتمايز مشكلة العديد من الخاليا Bالعوامل تفعل الخلية 

 Immunoglobulinلوبولينات المناعية غالبالسمية التي تفرز كميات كبيرة من ال



 المساعدة فإن بعض Tومع أن تشكيل األضداد يتعلق عادة بالخاليا ). األضداد(
 مباشرة دون B يمكن أن تفعل الخاليا – البكتيريةدات  كالبولي سكاري–المستضدات 

  .T وهي تدعى المستضدات المستقلة عن الخاليا Tمساعدة الخاليا 
 

 :NATURAL & ACUIRED IMMUNITYالمناعة الطبيعية والمكتسبة 
 ).تكيفية(أو مكتسبة ) متأصلة(يمكن أن تكون المناعة طبيعية 

a( وهي .  ال تكتسب بالتماس مع المستضدالمناعة الطبيعية هي المقاومة التي
 العائلوتتضمن دفاعات ) غير متخصصة( non specificغير نوعية 

وبعض ) كالجلد واألغشية المخاطية (الممرضةمل اكالحواجز تجاه العو
وبعض البروتينات ) Natural Killerكالخاليا القاتلة بطبيعتها (الخاليا 

 phagoctosisوعمليات أخرى كالبلعمة ) المتممة واالنترفرونات(
 ).٠٠-٢الجدول (وااللتهاب 

b(  تحدث المناعة المكتسبة بعد التعرض لعامل ما، وهي نوعية) متخصصة( ،
ذاتية  (Active وهي إما فاعلة. وتتواسطها األضداد والخاليا اللمفاوية

 .)منقولة (passive  أو منفعلة) التصنع

 :ACTIVE & PASSIVE IMMUNITY المناعة الفاعلة والمنفعلة 
المناعة الفاعلة هي المقاومة التي تتحرض بعد التماس مع مستضدات 

أو بالعدوى قد يكون هذا التماس .  المجهرية أو الخاليا المستزرعةكالكائناتأجنبية 
 الحية أو المقتولة أو بمستضداتها أو )غير الفعالة(الممرضة تمنيعاً بالعوامل 

 أو باستزراع خاليا أجنبية)  المعطلةوالسموم السموم (لبكتيريةابالتعرض للنواتج 
 بشكل فعال أضداداً، وتكتسب الخاليا العائلفي هذه األمثلة كلها ينتج . غريبة

 .اللمفاوية القدرة على االستجابة للمستضدات
 

وسيئتها . إن الفائدة الرئيسية للمناعة الفاعلة هي أن المقاومة طويلة األمد
والمناعة المنفعلة هي مقاومة . ي البدء البطئ وخاصة االستجابة البدنيةالرئيسة ه



أضداد الديفتريا والكزاز إن إعطاء .  آخرعائلتستخدم أضداداً مسبقة الصنع في 
 جاهزة بشكل فوري لتعدل مضادات السموميجعل كمية كبيرة من ، الخ ... 

جاه الصنع تجاه وبطريقة مشابهة يمكن حقن أضداد مسبقة الصنع ت. السموم
أثناء فترة الحضانة للحد ) B,Aكفيروس الكلب والتهاب الكبد (فيروسات معينة 

 . من التضاعف الفيروسي
إن الفائدة الرئيسة للتمنيع هي التواجد الفوري لكميات كبيرة من األضداد، 

 من أنواع اضدادأما المساوئ فهي الحياة القصيرة لهذه األضداد وإمكانية حدوث 
 .غير مرغوبة أخرى

 . المناعة الطبيعية٠٠-٢ الجدول 
 العامل اآللية

الحد من دخول 
 المجهرية الكائنات

 ).حاجز ميكانيكي(سالمة الطبقة القرنية في الجلد 
يفكك (الليزوزيم في الدموع والمفرزات األخرى 

 ).البكتيريةالببتيدوغليكان في جدار الخلية 
ط الخلوي على تدفع لألعلى المخا(األهداف التنفسية 

الفلورا الطبيعية في البلعوم والكولون ).  المحتجزةالميكروبات
 ).تثبط االستعمار من قبل الممرضات(والمهبل 

PHمنخفض في المعدة والمهبل . 
 .السطحية كالبالعات الكبيرة البالعات 

الحد من نمو 
 المجهرية الكائنات
 في الجسم

 .الخاليا القاتلة بطبيعتها
 .لخاليا المتعادلةكاالبالعات 

 ).تثبط التضاعف الفيروسي(االنترفرونات
تلتقط الحديد الالزم لنمو (الترانسفيرين والالكتوفيرين 

 .المتممة). البكتيريا
 .درة حرارة الجسم المرتفعة

 .االستجابة االلتهابية
 

 



  يبين المقارنة بين المناعة الفاعلة والمنفعلة جدول 

 المنفعلةالمناعة  المناعة الفاعلة 

 مصدرها 

 

 طريقة الحصول عليها 

 

 

 

 

 

 تأثيرها 

 الوقت الالزم لظهورها 

 فترة بقائها 

 

 

 آيفية تنشيطها

 

 أغراض اإلستعمال  

 .من الذات 

 

ل – ١ ى عام رض إل د التع  بع

ة       ممرض  يسبب أعراضًا ظاهري

 .أو دون الظاهرة 

 :  بواسطة التمنيع – ٢

إعطاء مستضدات مضعفة أو   ) أ  

  .مقتولة

  .السموم) ب 

 .ذات تأثير عالي جدًا 

 .حوالي أسبوع إلى أسبوعين 

بيًا   ة نس تمر  ، طويل ا تس ربم

 .لسنوات 

 

هلة  رع  ( س تخدام الج باس

رز   ) المقوية    ) booster( المف

. 

 

 .وقائي 

وان من          من إنسان آخر أو حي

 .الحيوانات الدنيا 

 :من إدخال الضد بواسطة 

 . للضد الجاهز  الحقن – ١

 

 

انتقال الضد عبر المشيمة     ) ٢

. 

 

 

 .معتدل أو واطئ نسبيًا 

 .مباشرة بعد الحقن 

بيًا  يرة نس تغرق ، قص تس

 .بضعة أيام إلى عدة أسابيع 

 

ورة    ن خط و م د ، ال تخل عن

دوث  ة وح تخدام الجرع اس

 .التأق وارد جدًا 

 .للوقاية والعالج 

 

 



                     الـمناعـــة الخلطية
 : األوليةاالستجابة

عندما يصادف مستضد للمرة األولى يحدث ارتفاع ملحوظ في معيار األضداد 
اعتماداً على طبيعة وجرعة المستضد )  أيام١٠-٧عادة (المصلى خالل أيام أو أسابيع 

يستمر تركيز ) parenteral عن طريق الفم أو غير معوي ،(وطريق إعطائه 
 ثم ينخفض وقد يصل إلى مستويات منخفضة األضداد المصلى في االرتفاع لعدة أسابيع

تنخفض . IgA أو IgG  ويتلوهاIgMإن أول أضداد تظهر هي ). 60-1الشكل (جداً 
  .IgG بشكل أكبر من من مستويات IgM مستويا

 
 

 .IgG بشكل أبكر من مستويات IgMت 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : الثانويةاالستجابة

د قريب جداً منه بعد أشهر عندما يصادف مرة ثانية المستضد نفسه أو مستض
بمستويات )  أيام3- 5عادة (أو سنوات من االستجابة األولية تحدث أضداد سريعة 

حساسة للمستضد بعد " خاليا الذاكرة"أعلى من االستجابة األولية ويعزي ذلك إلى بقاء 
 .التعرض األول



ولية إال  الناتجة في االستجابة الثانوية للتي في االستجابة األIgMتكون كمية 
 وتبقى مستوياته مدة أطول منها في IgGأنه تنتج كميات أكبر بكثير من الضد 

كما أن هذه األضداد تميل لربط المستضد بشكل أكثر إحكاماً أي أنها . االستجابة األولية
 .وبالتالي ال تنفصل بنفس السهولة) أكبر شراهة(ذات 

 

 :االستجابة لمستضدات متعددة تتناول معاً
يتناول مستضدان أو أكثر بنفس الوقت ينتكس العائل بإنتاج أضداد عندما 

يحدث التنافس بين المستضدات على آليات إنتاج األضداد تجريبياً إال . لجميعها
وعلى العموم يستخدم التمنيع المشترك بشكل . أنه يبدو قليل األهمية في الطب

 أو لقاح الحصبة (DPT)واسع مثل لقاح الديفتريا والسعال الديكي والكزاز 
 .(MMR)والنكاف والحصبة األلمانية 

 

 


