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                 Immunologyعلن الوناعت                          
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   Definition of immunology تعريف علن الوناعت  

استجابة الجسم لكل المواد الغرٌبة )أنتٌجٌنات( وأحٌاناً بعض مكونات الجسم نفسه ، والتخلص من المواد الغرٌبة 

مقاومة الجسم للكائنات الحٌة الممرضة او وبالتالً فأن المناعة هً  وإزالة ضررها وتأثٌراتها على الجسم.

 .او الحٌوان اإلنسانالتً ٌتعرض لها سمومها 

بجسم  protecting homeostasis الداخلًآلٌات حماٌة االتزان  أهممن  immunity المناعةوتعد     

عموما .  تسبب المرض التًآ لٌات حماٌة الجسم ضد المٌكروبات  هًعنى آخر مالحٌوان عموما . او ب او اإلنسان

نقص المناعة المكتسبة  ومرض cancer أمراض السرطان هً الحالًتنا وق فًالشائعة  األمراضوأهم وأخطر 

  ( AIDS )  .             االٌدز

 

مقاومتها أو التغلب علٌها لذلك كانت تفتك  كانت البكترٌا والفٌروسات منتشرة بدرجة كبٌرة وٌصعب الماضًوفى 

ذا الوقت وهى أنه هناك خطرا أٌنما لذلك ظهرت مقولة فى ه األحٌانكثٌر من  فً الوفاةباألشخاص وتسبب 

العضوٌة كانت تفتك بالضحاٌا لعدم وجود عالج لها مثل  األمراضذلك فإن بعض  إلى باإلضافةوجدت الحٌاة 

  . مثال واألنفلونزاي السكر مرض

حالة  فًالحٌاة  ىخطر علوالمضادات الحٌوٌة  كان الجرح البسٌط ٌسبب  Vaccines اللقاحات وقبل أن تتوفر

 .مجرى الدم فً وانتشارهادوث عدوى ح

 

 Introduction :علم املناعة عنمقدمة 

من  هتهدد انواع كثٌرة من األحٌاء واألجسام الغرٌبة جسم اإلنسان إذ ٌمتلك جسم االنسان جهازاً مناعٌاً ٌتشكل بدور

فة . لذا فأن علم المناعة المختل مجموعة من المٌكانٌكٌات او األلٌات الدفاعٌة لحماٌة الجسم من تهدٌد العوامل

Immunology  ٌهتم بدراسة 

التً تدخل الى  microorganisms ومن ضمنها األحٌاء الدقٌقة الغرٌبة ضد االجسام الدفاعٌة اللٌات -1

 الجسم.

 .  Infection diseasesاالمراض المعدٌة  دراسة  -2
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 استجابة الجسم للمسببات المرضٌة المعدٌة. -3

 .البعض األخر احد فروع الطب-وٌعده microbiology علم األحٌاء المجهرٌة وٌعد علم المناعة أحد فروع

 : نبذة تاريخية

منعوا المخالطة وحرموا  إنهمالمعدٌة حٌث  األمراضالجاهلٌة وكانت لهم نظرٌة فً  عرف العرب العدوى فً عهد 

 الفٌلسوف ابن الخطٌب ان مخالطةكانوا ٌجهلون وجود الجراثٌم . ولقد الحظ  إنهمفً حٌن  األوبئةبٌع ثٌاب موتى 

بنفس المرض  لإلصابةٌعرض  ثٌابهالمرٌض المصاب بمرض معدي ٌكون مدعاة للعدوى بنفس المرض وان لبس 

حدوث العدوى ومن  إمكانٌةالشرٌفة على  األحادٌثوان االبتعاد عن المرضى وعدم مخالطتهم تجنبهم العدوى .وتدل 

 أساسكان ببلد فال تدخلوه (( وهذا برأٌنا هو  وإذافال تخرجوا منه  فٌهبلد انتم   وقع الطاعون فً إذاذلك قوله )ص( ))

كما عرف العرب الوقاٌة من األمراض الوبائٌة بالتطعٌم إذ اشتهروا  . األوبئةالحجر الصحً المتبع حالٌا فً حالة 

السلٌم بمادة مستخرجة من بثرة  بالتطعٌم ضد الجدري قبل أن ٌعرفه البرٌطانً أدور جنر حٌث كانوا ٌطعمون الشخص

الجدري وٌطعمون األشخاص األصحاء فً أرجلهم او أذرعهم وكتب العرب الطبٌة تشٌر الى ذلك تشٌر الى هذا 

الموضوع وٌبدو ان أدور جنر قرأ عن التطعٌم ضد الجدري عند العرب وطور بعد ذلك لقاح ضد جدري البقر وبعدها 

 .طور أبحاثه ونشرها فً كتٌب صغٌر 

أٚي ػ١ٍّخ رٍم١خ. فٟ ٘ظٖ اٌؼ١ٍّخ ٌمخ جٕغ غفالً ثف١غٚؽ  جٕغ إصٚعَ، أجغٜ اٌطج١ت اٌجغ٠طبٟٔ 1198فٟ ػبَ 

فً ِٓ ِغض اٌذّٝ اٌصفغاء اٌمبرً. اػزّض جٕغ فٟ ٘ظٖ اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ رشبثٗ جضعٞ اٌجمغ، فٟ ِذبٌٚخ ِٕٗ ٌٛلب٠خ اٌط

ف١غٚؿٟ جضعٞ اٌجمغ ٚاٌذّٝ اٌصفغاء. ٚلض ٔجذذ رجغثزٗ، ٚأصجخ اٌزٍم١خ ظض اٌذّٝ اٌصفغاء شبئغ االؿزشضاَ. 

ٓ جٙبػ إٌّبػخ ٚثبٌغغُ ِٓ أْ اٌؼٍّبء اػزغفٛا ثفبػ١ٍخ ٌمبح جٕغ، فئُٔٙ ٌُ ٠ؼغفٛا اٌـجت. فمض وبٔذ ِؼٍِٛبرُٙ ػ

ل١ٍٍخ دزٝ ٔٙب٠خ اٌمغْ اٌزبؿغ ػشغ، ػٕضِب أٚظخ اٌؼبٌُ اٌفغٔـٟ ٠ٌٛؾ ثبؿز١غ أْ اٌزٍم١خ ٠ّىٓ اؿزشضاِٗ ٌؼالط 

أِغاض أسغٜ غ١غ اٌذّٝ اٌصفغاء، ٚاؿزطبع رط٠ٛغ ػضص ِٓ اٌٍمبدبد، ِضً ٌمبح اٌىٍت ٌٚمبح اٌجّغح، ٟٚ٘ ِٓ 

والتً  Edward Jenner(1823-1749) العالم االنكلٌزيدراسات وتجارب األِغاض اٌزٟ رص١ت اٌّبش١خ. 

ممكن أن ٌعطً   cowpox virus تعد األساس لهذا العلم . الحظ هذا العالم عند االصابة بفاٌروس جدري االبقار

فً حالة اإلصابة المتكررة بالفٌروس .وبعد  smallpox  الجسم مناعة ضد الفٌروس المسبب للجدري فً اإلنسان

التً  واطلق على الطرٌقة  Jennerقام بها العالم و التجارب التً  ما تم االعتراف بصحة االبحاثعا 55مرور 

 from the cow أي من األبقار vaccination روس جدري األبقار بالتلقٌحفٌاكتسب بها الجسم مناعة بواسطة 

 الحاوي على الفٌروس فًضع السائل لقاح فً اوروبا من خالل عمل قطع فً الجلد ووالوشاع استخدام هذا 

 Louis Pasteur الجرح(. تطورت اللقاحات واستخداماتها على ٌد العالم الفرنسً لوٌس باستور) موضع القطع

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AC%D9%86%D8%B1
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      لبالك وداء (chicken cholera ) و كولٌرا الدجاج (anthrax ) ٌث طور لقاحات ضد الجمرة الخبٌثةح

(  rabies)  ما العالم االلمانًأ Robert Koch ل( فً االنسان)الس وهو اول من عزل البكترٌا المسببة للتدرن 

( human Tuberculosis )  سببة للمرض فً الحٌوان لمحٌث الحظ عند حقن البكترٌا العصوٌة ا 1882عام

 kock  خظاهرة التً توصل الٌها كوال فً موضع الحقن وان هذه necrosis . فأن ذلك ادى الى حصول تنخر

phenomenonالحقاً بفرط الحساسٌة المتأخرة عرفت  delayed hypersensitivity  او االجل وهوا احد

 Shibasaburo kitasato Emil vonا العالمان ام Exagurated"  انواع فرط االستجابة المناعٌة

behring المصابة بالدفثرٌا  فقد اشارا الى ان مصل الجٌواناتDiphtheria ٌحتوي على عوامل مناعٌة مضادة 

مضاد السموم تكسب الحٌوانات السلٌمة مناعة من االصابة  Anti-toxinsلسموم البكترٌا المسببة للمرض سمٌت 

-Antiأول من استخدم امصال الحٌوانات الممنعة والحاوٌة على ) Von Behringوٌعد العالم بهذه البكترٌا 

toxinواسطة االمصال ( فً العالج بشكل فعال وهو بذلك ٌكون رائد فً مجال العالج بSerum therapy  كما

ان هناك خالٌا متخصصة تتوسط عملٌة دفاع الجسم ضد االصابة  Elie Metchnikoffالحظ العالم الروسً 

 Cellأو المناعة التً تتوسطها الخالٌا  Cellular Immunityالمٌكروبٌة وهذا كان االساس فً المناعة الخلوٌة 

Mediated Immunity (CMI)  الحظ ان السبورات الفطرٌة ٌمكن ان تهاجم من قبل خالٌا  1883وفً عام

كما اجرى دراسات على خالٌا الدم البٌض للبائن اذ اشار الى قابلٌة هذه الخالٌا على  Daphniaدم الحٌوان 

ومن ثم تحطٌمها وقتلها وقد اطلق على هذه العملٌة بالبلعمة  Microorganismsتغلٌف االحٌاء الدقٌقة 

Phagocytosis .  

 :االكتشافاث الوبكرة

م، اكتشف اثنان من 1885البالعم. وفً عام  شنٌكوفإلً متم، اكتشف عالم األحٌاء الروسً 1883وفً عام 

بعض الذٌفانات كٌمٌائٌات فً المصل تبطل تأثٌرات  شٌباسابوروالٌابانً   إمٌل فونعلماء البكتٌرٌا هما األلمانً 

)السموم( التً تفرزها البكتٌرٌا، وأطلقا على هذه الكٌمٌائٌات اسم مضادات الذٌفانات. وٌعرف عن مضادات 

 ٌنات المناعٌة. ولالذٌفانات الٌوم أنها شبٌهة باألجسام المضادة والجلوبٌ

ن اللقاحات تعمل عن طرٌق وفً أواخر القرن التاسع عشر أًٌضا اكتشف عالم البكتٌرٌا األلمانً بول إٌرلٌخ أ

 استثارة االستجابة المناعٌة فً الجسم. 

تطورات مهمة فً مجال علم المناعة فً أوائل القرن العشرٌن وأواسطه. ففً أوائل القرن عدة حدثت وقد 

 العشرٌن، على سبٌل المثال، درس العالم النمساوي المولد كارل الندشتاٌنر كٌفٌة استجابة األجسام المضادة ضد

المستضدات. وخالل ثالثٌنٌات القرن العشرٌن، صنف الكٌمٌائً السوٌدي آرن تٌسلٌوس والبٌوكٌمٌائً األمرٌكً 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%85%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88_%D9%83%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88
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ألفن كابات بروتٌنات مصل الدم، وتوصال إلى أن األجسام المضادة تنتمً إلى فئة البروتٌنات المصلٌة المعروفة 

، وصف العالم األمرٌكً هنري كالمان ورفاقه فً لٌنات جاما. وفً أواسط ستٌنٌات القرن العشرٌنوباسم جلوبٌ

 جامعة كولورادو اللمفاوٌات البائٌة والخالٌا التائٌة. 

م، توصل عالمان هما األرجنتٌنً سٌزار مٌلستٌن واأللمانً جورج كولر إلى تقنٌة إلنتاج األجسام 1895وفً عام 

اعدت األجسام المضادة وحٌدة األطباء أًٌضا فً أهمٌة كبٌرة فً مجال دراسة المناعة. وقد سوالتً لها المضادة 

 تشخٌص بعض األمراض، كما أنها استخدمت لتقلٌل رفض الجسم لألعضاء المزروعة. 

إلى ازدٌاد األبحاث المتعلقة بجهاز المناعة. فمنذ اكتشاف فٌروس العوز المناعً البشري فً  االٌدزوأدى اكتشاف 

 مل الفٌروس ضد جهاز المناعة.م حاول العلماء معرفة كٌفٌة ع1883عام 

  هم اعمالهموأساهموا في تطور علم المناعة اللذي من العلماء جدول لعدد                

 العمل الذي قام به السنة اسم العالم ت

 التمنٌع ضد الجدري Lady Montagu 1921لٌدي مونتاكر  1

 التمنٌع ضد الجدري Edward Jenner 1988ادوارد جنر  2

 Louis Pasteurٌس باستور لو 3
 العمل على اٌجاد لقاحات موهنة 1885

 التلقٌح ضد داء الكلب 1885

 مكتشف البلعمة Eli Metchnikoff 1884ألً مجنكوف  4

 خواص الدم التً تقتل الجراثٌم George Nuttal 1888جورج نتال  5

 Emil Behring 1885أمٌل بهرنك  6
ونة نتٌجة العالج بواسطة االضداد المتك

 الذٌفانات

 دراسات فً المناعة Paul Ehrlich 1889بول اهرلٌش  9

8 
 A. Wright andراٌت مع دوكالص 

S. Douglass                            
 دور المصل فً عملٌة البلعمة 1853

 تحوٌل الذٌفانات الى ذوفانات G. Ramon 1823رٌمون  -8

 

 التطورات الحديثة

ت الحدٌثة فً علم المناعة التعرف على المورثات المسؤولة عن وظائف مناعٌة معٌنة واكتشاف تشمل التطورا

مستقبالت الخالٌا التائٌة والسٌتوكٌنات. فعلى سبٌل المثال، تمكن علماء الوراثة من التعرف على المورثات 

ٌن ٌنتج جهاز المناعة مالٌٌن المسؤولة عن إنتاج الجلوبٌلٌنات المناعٌة. وألن كل جسم مضاد ٌرتبط بمستضد مع

األجسام المضادة المختلفة. وٌعنً التعرف على المورثات المسؤولة عن إنتاج األجسام المضادة أن العالج 

 بالمورثات ٌمكن أن ٌستخدم ٌوًما ما لمساعدة األفراد الذٌن تنقصهم أجسام مضادة معٌنة. 
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لٌة تنشٌط الخالٌا التائٌة، وأصبحت األبحاث المتعلقة بهذه وقد مكن اكتشاف مستقبالت الخالٌا التائٌة من فهم عم

المستقبالت محل اهتمام العاملٌن فً مجال زراعة األعضاء، حٌث ٌأمل العلماء فً أن تساعد المقدرة على التحكم 

 ٌا التائٌة والخالٌا التائٌة فً قبول الجسم للعضو المزروع ألطول فترة ممكنة. فً التفاعل بٌن مستقبالت الخال

 : Immunityالوناعت 

 The state of resistanceالمناعة أو الحصانة كمصطمح طبي تعني قدرة الجسم  عممي مواوممة ابصمابة بما مرا   

to an infectionالمناعي عمي مواومة مسببات الممر  بكمكل  ( وبمعناها الواسع تعني قدرة الجس  من خالل الجهاز
طبيعممي أو اصممطناعي  كممالتطعي  أو التمومميح( سممول أن كممان نلممخ مممن خممالل منممع دخممول مسممببات المممر   لممي جسمم  
الكائن الحي أو عن طريق مهاجمة مسببات المر  أو ا جسا  الغربية والوضاء عميها أو أزالتهما أو محايمدتها  عمن 

هممما أو وقمممر ت( يرهممما( ر وباختصمممار المناعمممة تعنمممي أن الكمممخ  محصمممن ضمممد ابصمممابة طريمممق منمممع نموهممما أو تكا ر 
 با مرا  ر

 

 Types of Immunity  انواع الوناعت

رؼغض ٌٙب االٔـبْ اٚ ٔٛارجٙب اٌـ١ّخ اٞ  ٌزٟا إٌّبػخ رؼٕٟ ِمبِٚخ اٌجـُ ظض اٌىبئٕبد اٌّّغظخ ِضً ِب طوغٔب فئْ

المناعٌة بل أنها  الفعالٌاتالمرض ال تنحصر فً نوع واحد مـن  بباتوسائل الجسم لمقاومة مس ان,  ط٠فبٔبرٙب

وعلى هذا األساس  (specific and non- specific) عدٌدة متخصصة وغٌر متخصصة تشمل وسائل مناعٌة

  -هما :رئٌسٌٌن المناعة بشكل عام إلً نوعٌن  فقد صنفت

اٚ اٌفطغ٠خ اٌطج١ؼ١خ  (Innate) ر١خ( أٚ اٌظاSpecific Immunity - Nonإٌّبػخ غ١غ إٌٛػ١خ ) -1

(Natural: ) 

وتتطور وتنضج مع تطور نمو ونضوج الكائن الحً وٌسمً  الوالدة ذة التً تتواجد مع الكائن الحً منالمناعوهً 

٘ظا إٌٛع ِٓ إٌّبػخ ال ٠زأصغ ثبٌزؼغض اٌّـجك الطبٌعٌة )الفطرٌة أو الالنوعٌة(  هذا النوع من المناعة بالمناعة

 اٌّـزٜٛ ػٕض اٌزؼغض األٚي ٚاٌضبٟٔ . اص١ُ اٞ أٙب رؼًّ ثٕفؾٌٍجغ

  .ٌٛ اٌغ١غ غج١ؼ١خ( Acquired( اٚ اٌّىزـجخ )Specific Immunityإٌّبػ١خ إٌٛػ١خ )  -2

تعرضه بشكل طبٌعً أو اصطناعً للمواد الغرٌبة المسببة لألمراض أو نقل  هً المناعة التً ٌكتسبها الفرد بعد

بالمناعة  مثل األجسام المضادة( له بشكل طبٌعً أو اصطناعً وٌسمً هذا النوع من المناعةجاهزة ) مواد مناعٌة

  اٌضبٟٔ . ٚ٘ظا إٌٛع ٠زأصغ ثبٌزؼغض اٌّـجك ٌٍجغاص١ُ ٠ٚؼصاص ِـزٛا٘ب ػٕض اٌزؼغض. المكتسبة أو المناعة النوعٌة

 

 :  Natural (non-specific) immunity( الفطريت أو الالنوعيت) الوناعت الطبيعيت -أوال
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ٙظٖ اٌجغاص١ُ سصبئص ِب ٌُ رىٓ ٌ اْ االٔـبْ ثزّبؽ صائُ ِغ اٌجغاص١ُ ٌٚىٓ ٌٗ اٌمبث١ٍخ ػٍٝ صض٘ب ثصٛعح غج١ؼ١خ

اٌّغء ٠ضٖ اٚ سضشٙب ٔغٜ ثؼض فزغح اٚ فٟ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ػالِبد اٌزٙبة  ٘ب. فىض١غاً ِبٔشب٘ض أٗ اطا جغحغِؼ١ٕخ ػٍٝ أِ

؟ فال شه اْ اٌجـُ صافغ ػٓ ٔفـٗ صُ رزالشٝ ٘ظٖ اٌؼالِبد فى١ف دضس طٌه اٌشضف )وبالدّغاع( فٟ اٌجغح اٚ

          ٚرشٍص ِٓ ِـججبد ٘ظٖ االٌزٙبثبد 

بشكل طبٌعً مع تطور  وتنمو وتتطور فاعلٌتها هالتً ٌرثها الكائن الحً من والدٌالمناعة  المناعة الطبٌعٌة هًو   

الغرٌبة والمٌكروبات الضارة وال تعتمد آلٌتها علً  اومة غزو األجسامحٌاة اإلنسان وٌبدأ عملها مند الوالدة فً مق

تحتاج إلى التعرف النوعً علً األحٌاء الدقٌقة أو األجسام الغرٌبة الغازٌة  عوامل خلـوٌة أو خلطٌه محددة وال

من قبل األجسام  للمهاجمة المناعة بذات الطرٌقة فً كل مرة ٌتعرض فٌها الجسم هذهبدورها المناعً وتعمل  للقٌام

عبارة عن خطوط دفاعٌة مٌكانٌكٌة وكٌمٌائٌة وخلوٌة   الغرٌبة من جدٌد وٌمكن تعرٌف المناعة الطبٌعٌة على أنها

 -: آالتً هذا النوع من المناعة ٌتكون من

 

 -: Mechanical  barriers الحواجز الويكانيكيت 1-

 

ٟٚ٘ رّضً سػ اٌضفبع األٚي ػٓ اٌجـُ  عبعح ٚاألجـبَ اٌغغ٠جخٌضسٛي األد١بء اٌضل١مخ اٌ اٌّؼ١مخٟٚ٘ اٌذٛاجؼ      

ٚاٌف١غٚؿبد أٚ اٌّٛاص اٌغغ٠جخ ٌٍجٍض أٚ األغش١خ، وّب رمَٛ ٘ظٖ اٌٛؿبئً  د١ش رمَٛ ثّٕغ اٌزصبق أٚ اسزغاق اٌجغاص١ُ

ٚ٘ظٖ اٌذٛاجؼ رشًّ  ثئػاٌخ أٚ ِٕغ ّٔٛ أٚ رىبصغ األد١بء اٌضل١مخ اٌزٟ رؼٍك أٚ رٍزصك ثبٌجٍض أٚ األغش١خ، ا١ٌّىب١ٔى١خ

 -:  آالرٟ

 

اٌغغ٠جخ  ٚاٌشبٌٟ ِٓ اٌؼطت أٚ اٌجغٚح ٠ؼزجغ ػبئك ١ِىب١ٔىٟ ٌضسٛي األد١بء اٌضل١مخ ٚاألجـبَ اٌجٍض اٌـ١ٍُ : اٌجٍض -ا

 . فٟ جـُ اٌؼبئً ٌٛلب٠زٗ ِٓ اإلصبثخ إٌٝ اٌجـُ د١ش ٠ؼًّ اٌجٍض وغالف ٚالٟ ٌٍجـُ ٠ٚؼزجغ اٌجٍض سػ اٌضفبع األٚي

 . أ٠عب ػبئك ١ِىب١ٔىٟ ٠ؼًّ ػٍٟ ِٕغ اٌزصبق األد١بء اٌضل١مخ ثبٌجٍض ٚاألغش١خ اٌّشبغ١خ ٠ؼزجغ :اٌشؼغ -ة

 

اٌزٟ ٌٙب ارصبي سبعجٟ، ِضً اٌجٙبػ اٌٙعّٟ ٚاٌزٕفـٟ ،  اٌزٟ رٛجض فٟ وً أػعبء اٌجـُ :األغش١خ اٌّشبغ١خ -ط

 . اٌغغ٠جخ ٚاٌجغاص١ُ ثشال٠ب رٍه األػعبء رفغػ ِشبغ ٠ّٕغ اٌزصبق األجـبَ

رمَٛ ثذجؼ  وبٌزٟ رزٛاجض فٟ اٌجٙبػ اٌزٕفـٟ : (ciliated epithelial cells) طاد األ٘ضاة اٌشال٠ب اٌظب٘غ٠خ -ص

 . األ٘ضاة ٚإسغاط اٌجغاص١ُ ٚاٌجؼ٠ئبد اٌصٍجخ اٌؼبٌمخ ثبٌطجمخ اٌّشبغ١خ ثٛاؿطخ دغوخ

 

 .١بء اٌضل١مخ اٌزٟ لض رضسً ػجغ اٌفٌُٙب رأص١غ ِعبص ٌٍؼض٠ض ِٓ األد ،ٌٍّؼضحاإلفغاػاد اٌذّع١خ ٚاألٔؼ١ّ٠خ  -٘ـ
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 .ٌّٙب صٚع ِٕظف اٌٍؼبة ٚاٌؼغق -ٚ

 

اٌزٟ لض رضسً ٌٍؼ١ٓ ، وّب أْ األٔؼ٠ّبد اٌزٟ  رؼًّ ػٍٟ إػاٌخ اٌجؼ٠ئبد اٌصٍجخ ٚاألجـبَ اٌغغ٠جخ : اٌضِٛع-ػ

 . ػٍٟ اٌؼض٠ض ِٓ ا١ٌّىغٚثبد رفغػ٘ب اٌؼ١ٓ ٌٙب اٌمضعح ػٍٟ اٌمعبء

 

 . رـبػض فٟ إػاٌخ ا١ٌّىغٚثبد ٚغ١غ٘ب أصٕبء ػ١ٍّخ اٌزجٛي ١ش، د اٌّـبٌه اٌج١ٌٛخ -ؽ

 

ٚاألجـبَ اٌغغ٠جخ إٌٝ سبعط  وٍٙب ٌٙب صٚع ِٕظف ِٓ سالي غغص اٌجغاص١ُ اٌؼطؾ، اٌـؼبي، اٌمٟء، ٚاإلؿٙبي، -ن

 . اٌجـُ

 . إفغاػاد اٌّٙجً فٟ إٌـبء رؼزجغ ٚؿػ دّعٟ غ١غ ِالئُ ٌّٕٛ اٌجغاص١ُ : اٌّٙجً -ن

( ، رمَٛ اٌجغاص١ُ اٌّطبػّخ اٌّزٛاجضح فٟ األِؼبء ثبٌزم١ًٍ ِٓ Normal floraٚ إٌجذ اٌطج١ؼٟ )اٌّطبػّخ أ-َ

 ادزّبي اٌزصبق ّٚٔٛ اٌجغاص١ُ اٌّّغظخ )اٌعبعح( ثبٌغشبء اٌّؼٛٞ.

 

 

 -:The chemical barriers الحواجز الكيويائيت -2

 

جغ ِٓ اٌشطٛغ اٌضفبػ١خ األ١ٌٚخ ٌٍّٕبػخ صفبػٟ ٚرؼز اٌؼض٠ض ِٓ ؿٛائً ٚإفغاػاد اٌجـُ اٌى١ّ١بئ١خ ٌٙب صٚع

 -: ٚاإلفغاػاد رشًّ آالرٟ اٌطج١ؼ١خ فٟ اٌجـُ ٚ٘ظٖ اٌـٛائً

 

ِضجػ ٌّٕٛ اٌؼض٠ض ِٓ اٌجغاص١ُ ، ِضً دبِط  رؼطٟ ؿطخ اٌجٍض ٚؿػ دبِعٟ (perspiration) اٌزؼغق  -ا

، وّب أْ  (Lysozyme) اٌؼغق ٚوظٌه أٔؼ٠ُ ا١ٌٍؼٚػ٠ُ اٌظٞ ٘ٛ ِٓ ِذز٠ٛبد (lactic acid) اٌٍىز١ه

 اٌجٍض رىْٛ ؿبِخ ألٔٛاع ػض٠ضح ِٓ األد١بء اٌضل١مخ اٌعبعح األدّبض اٌض١ٕ٘خ اٌزٟ ٠فغػ٘ب

 . 

 . (+ gram) اٌجغاَ ٠ذزٛٞ ػٍٟ أٔؼ٠ُ ا١ٌٍؼٚػ٠ُ اٌمبرً ٌٍجغاص١ُ سصٛصب اٌجغاص١ُ اٌّٛججخ اٌضِغ -ة

 

 . غبٌج١خ اٌجغاص١ُ اٌزٟ لض رضسٍٙب ػجغ اٌفُرفغػٖ اٌّؼضٖ ٌٗ لضعح ػٍٟ لزً  ، اٌظٞ دبِط ا١ٌٙضعٚوٍٛع٠ه -ط



 جاهعت االنبار                                                                                 الوادة :  الوناعت   

 ادة : أ.م.د. هثنى بديع فرحاىكليت التربيت للبناث                                                                    هدرس الو

 

 9 

ٚجٛص ثؼط األٔؼ٠ّبد فٟ اٌجٛي رؼًّ ػٍٝ  ٌّٕٛ اٌؼض٠ض ِٓ اٌجغاص١ُ، وظٌه ٠ؼزجغ ٚؿػ دّعٟ ِضجػ : اٌجٛي -ص

 .اٌج١ٌٛخ اٌزشٍص ِٓ اٌجغاص١ُ اٌزٟ لض رٛجض فٟ اٌّجبعٞ

 

د )سّبئغ( دبٌخ رفغػ ِٓ لجً اٌىض١غ ٟٚ٘ ػجبعح ػٓ أٔؼ٠ّب -:Lysozyme (األٔؼ٠ّبد اٌذبٌخ )ا١ٌٍؼٚػ٠ُ -٘ـ

اٌز(، وّب أٔٙب …وغ٠بد اٌضَ اٌج١عبء ٚسال٠ب األغش١خ اٌّشبغ١خ ٚسال٠ب اٌطذبي  ِٓ اٌشال٠ب فٟ اٌجـُ )ِضً

اٌجـُ األسغٜ  اٌؼض٠ض ِٓ إفغاػاد اٌجـُ ِضً اٌضِغ ٚاٌؼغق ٚاٌجٛي ٚإفغاػاد اٌغضح اٌٍؼبث١خ ٚؿٛائً رٛجض فٟ

رؼًّ ػٍٟ شك اٌـىغ اٌّٛجٛص فٟ  ٚ٘ظٖ األٔؼ٠ّبد ٌٙب رأص١غ ِعبص ٌٍجغاص١ُ د١ش ػضا ؿبئً إٌشبع اٌشٛوٟ ،

 اٌصجغخ ِّب ٠ؤصٞ إٌٝ رذًٍ اٌجضاع ٚثبٌزبٌٟ ِٛد اٌجغصِٛخ اٌجضاع اٌشٍٛٞ ٌٍجغصِٛخ ثٕٛػ١ٙب اٌّٛججخ ٚاٌـبٌجخ

. 

بض رمعٟ ػٍٟ أدّ ، رذّٟ اٌجٙبػ اٌزٕبؿٍٟ ٌٍّغأح الدزٛائٙب ػٍٟ اإلفغاػاد اٌّٙج١ٍخ فٟ إٌـبء -ٚ

 . ا١ٌّىغٚثبد

 

 اٌجٙبػ إٌّبػٟ ٠ؤصٞ ٚظبئفٗ ِٓ سالي رفبػً رجبصٌٟ )رأص١غ أٚ فؼً ِزجبصي -: Cytokines اٌـ١زٛو١ٕبد -ؽ

interactions) االرصبي اٌّجبشغ ث١ٓ  ِؼمض ث١ٓ ِشزٍف اٌشال٠ب ، ٘ظا اٌزأص١غ اٌّزجبصي أِب أْ ٠ذضس ِٓ سالي

، ٚاُ٘ ٘ظح  pharmacological agents أٚ ثزٛؿػ (by direct cell to cell contact) اٌش١ٍخ ٚاٌش١ٍخ

 .(cytokines) اٌـ١زٛو١ٕبد اٌٛؿبئػ اٌججز١ضاد اٌّزؼضصح اٌزٟ رـّٟ

 

، ٚظض االٌزٙبة  (injury) ٚاٌجغٚح (infection) اٌـ١زٛو١ٕبد رؼزجغ ٚؿ١ػ ٘بَ ٌضفبػبد اٌؼبئً ظض اإلصبثخ

ٚغبٌجبً ِب رمَٛ طاد اٌـ١زٛو١ٕبد ثبٌزٛؿػ فٟ  (acute and chronic inflammation) اٌذبص أٚ اٌّؼِٓ

 اٌزٟ رٕشبء ػٕٙب (stem cells) أ٠عب ِّٙخ فٟ اٌزٛؿػ ٌّٕٛ ٚرّب٠ؼ اٌشال٠ب اٌجضػ١خ اٌذبٌز١ٓ. اٌـ١زٛو١ٕبد

 . إٌبظجخ اٌشال٠ب ا١ٌٍّف١خ  lymphoid cellsٚاٌـ  اٌشال٠ب إٌشبػ١خ   myeloid cellsسال٠ب اٌـ

إٌّبػ١خ إٌّشطخ ٚوظٌه اٌشال٠ب اٌغ١غ إٌّبػ١خ  ٟ ػجبعح ػٓ ثغٚر١ٕبد رفغػ٘ب اٌؼض٠ض ِٓ اٌشال٠باٌـ١زٛو١ٕبد ٘

أصاء اٌجٙبػ إٌّبػٟ  ٝ، رؤصغ ػٍ (intercellular messenger proteins) ٚ رؼًّ وـبػٟ سٍٛٞ ثغٚر١ٕٟ

 . ِغ أجٙؼح فـ١ٍٛج١خ أسغٜ فٟ اٌجـُ ٌٛظبئفٗ ٚرغثطخ

  -:رشًّ اٌـ١زٛو١ٕبد وً ِٓ 
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 ٖ٘ظ ٟ٘ أدض أفغاص ػبئٍخ اٌـ١زٛو١ٕبد اٌٛاؿؼخ، ٚرؼًّٚ. 12إٌٝ  interleukins  ِٓ1 االٔزغ١ٌٛو١ٕبد*  

أسغٜ ث١ٓ اٌجٙبػ إٌّبػٟ  االٔزغٌٛو١ٕبد وأصاح ارصبي أٚ عثػ ث١ٓ سال٠ب اٌجٙبػ إٌّبػٟ اٌّشزٍفخ ِٚٓ جٙخ

 . ٟ أصاء ٚظ١فزٗ اٌضفبػ١خف ٚسال٠ب اٌجـُ األسغٜ ، ثبإلظبفخ إٌٝ ِـبػضح اٌجٙبػ إٌّبػخ

  

 اٌجغٚر١ٕبد اٌـىغ٠خ ٟ٘ ِجّٛػخ ِٓ اٌجغٚر١ٕبد أٚ -:Interferon's = IFN االٔزغف١غٚٔبد* 

(Glycoproteins)  ٍٝدّب٠خ اٌشال٠ب اٌّجبٚعح ِٓ اإلصبثخ  رفغػ٘ب اٌشال٠ب اٌّصبثخ ثبٌف١غٚؽ ٚرؼًّ ػ

سالي ِٕغ اؿزٕـبر اٌف١غٚؽ صاسً اٌش١ٍخ )أٞ ثّٕغ ثبٌف١غٚؽ( ِٓ  ثبٌف١غٚؽ )أٞ اٌشال٠ب األسغٜ اٌغ١غ ِصبثخ

 اٌف١غٚؿٟ(. االٔزغف١غْٚ ١ٌؾ ٌٗ ػاللخ ثبٌف١غٚؽ ٚإّٔب ٠فغػ وغص فؼً ِٓ لجً اٌشال٠ب RNA رص١ٕغ اٌغٔب

 .اٌّصبثخ ظض اٌف١غٚؽ 

  أزغف١غْٚ جبِب    أزغف١غْٚ ث١زب    أزغف١غْٚ آٌفبِضً 

 

 ا ٟٚ٘ أدض اٌّىٛٔبد اٌطج١ؼ١خ ٌٍجالػِب ٚرزىْٛ ِٓ ) : Complement system أٚ اٌّىًّ ( جٙبػ اٌّزُّ -ن

غؼٚ  ثغٚر١ٓ أٚ ثغٚر١ٓ ؿىغٞ ٌٙب صٚعح أؿبؿٟ ٚفؼبي فٟ صفبػبد اٌجـُ اٌّشزٍفخ ظض 22وضغ ِٓ اٌٝ أ

 . ا١ٌّىغٚثبد ٚاألجـبَ اٌغغ٠جخ

 

 -: (٠ٛخ اٌطج١ؼ١خاٌش٠ٍٛخ اٌّشزغوخ فٟ إٌّبػخ اٌطج١ؼ١خ )إٌّبػخ اٌشٍ اٌذٛاجؼ أٚ اٌؼٛاًِ 3 -

صفبػبد اٌىبئٓ اٌذٟ ٚرؼزجغ ٟ٘ سػ اٌضفبع  وغ٠بد اٌضَ اٌج١عبء ثأٔٛاػٙب اٌّشزٍفخ رؼزجغ ٟ٘ اٌذٛاجؼ اٌش٠ٍٛخ فٟ

األد١بْ رـزط١غ اٌىض١غ ِٓ ا١ٌّىغٚثبد ِٓ اسزغاق اٌذٛاجؼ  ِٓ اٌضبٟٔ ٚاألؿبؿٟ فٟ اٌجـُ د١ش أٔٗ فٟ وض١غ

ِٓ  ٕ٘ب رزضسً اٌذٛاجؼ اٌش٠ٍٛخ ثأٔٛاػٙب ِٕغ ظغع رٍه ا١ٌّىغٚثبد اٌغبػ٠خٌجـُ اٌؼبئً ٚ ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ

اٌّعبصح ٌزٍه ا١ٌّىغٚثبد اٌغبػ٠خ  ٍٛث١ٌٛ١ٕبد إٌٛػ١خىسالي اٌمعبء ػ١ٍٙب ثٛاؿطخ اٌجٍؼّخ أٚ ِٓ سالي إٔزبط اٌ

 . فؼبي فٟ ِمبِٚخ اٌجـُ ظض ا١ٌّىغٚثبد اٌغغ٠جخ األسغٜ اٌعبعح ٚإٔزبط ػٛاًِ رـبُ٘ ثشىً

 

إٌٝ ِشزٍف  رـزط١غ االٔزمبياط اٌٛدضاد اٌّزذغوخ ٌٍجٙبػ إٌّبػٟ ثأٔٛاػٙب  ٟ٘اٌج١عبء  اٌضَ رؼزجغ اٌىغ٠بد

رىّٓ فأْ اغٍجٙب رٕزمً إٌٝ ِٛلغ  أٔذبء اٌجـُ ٌزأص٠خ ٚظبئفٙب اٌضفبػ١خ ، ٚاٌم١ّخ اٌذم١م١خ ٌٍىغ٠بد اٌج١عبء

رذط١ّٙب ثٛاؿطخ ػ١ٍّخ رضػٝ اٌجٍؼّخ . ٚرمَٛ ثؼ١ٍّخ ٚرؼًّ ػٍٝ  اإلصبثخ أٚ رٛاجض ا١ٌّىغٚثبد اٌغغ٠جخ اٌعبعح

فٟ  اٌج١عبء ثمضعاد ِشزٍفخ ) رؼزجغ اٌشال٠ب اٌؼضٌخ ٚٚد١ضاد إٌٛاح األُ٘ ٚاألوضغ فبػ١ٍخ اٌجٍؼّخ وً اٌىغ٠بد

صٚع٘ب اٌم١بَ أدضاس إٌّبػخ  ؼضح( ػضا ا١ٌٍّفب٠ٚبد اٌزٟ ٠زّضًثبٌّمبعٔخ ثبٌشال٠ب اٌذّعخ ٚاٌم ػ١ٍّخ اٌجٍؼّخ

  . اٌشٍطٟ ٚاٌشٍٛٞ ٙبٌّىزـجخ ثٕٛػ١ا


