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 -: Natural (Innate or non-specific) immunityالمناعة الطبيعية )الفطرية أو الالنوعية(  -أوال  .
وهي المناعة التي يرثها الكائن الحي من والدية وتنمو وتتطور فاعميتها بشكل طبيعي مع تطوور حيواا اسننوان ويبود  

ات الضووارا و  تعتموود هليتهووا عمووي عواموول  مووووية  و عممهووا منوود الووو دا فووي مواومووة  ووغو اة نووام البريبووة والميكروبوو
 مطيه محددا و  تحتاج إلى التعرف النوعي عمي اةحيوا  الدييووة  و اة نوام البريبوة الباغيوة لمويوام بودورها المنواعي 
وتعموول هوولا المناعووة بوولات الطريوووة فووي كوول موورا يتعوورج فيهووا ال نووم لممها مووة موون يبوول اة نووام البريبووة موون  ديوود 

مكوون تعريووف المناعووة الطبيعيووة عمووى  نهووا عبووارا عوون  طوووط دفاعيووة ميكانيكيووة وكيميائيووة و مويووة   هوولا النوووع موون وي
 -المناعة يتكون من ه تي :

 
 -: Mechanical barriersالحواجز الميكانيكية  -1

اةول عن ال نم حيو   وهي الحوا غ المعيوه لد ول اةحيا  الدييوة الضارا واة نام البريبة وهي تمثل  ط الدفاع
توووووم بمنوووع الت ووواا  و ا توووراا ال وووراثيم والايرونوووات  و الموووواد البريبوووة لم مووود  و اة شوووية  كموووا توووووم هووول  الونوووائل 
الميكانيكيووة باغالووة  و منووع نمووو  و تكوواثر اةحيووا  الدييوووة التووي تعمووا  و تمت ووا بال موود  و اة شووية  وهوول  الحوووا غ 

 -تشمل ه تي :
ل موود النووميم وال ووالي موون العطووح  و ال وورو  يعتبوور عووائا ميكووانيكي لوود ول اةحيووا  الدييوووة واة نووام ا الجمدد: : -ا

البريبة إلى ال نم حي  يعمل ال مد كبالف وايي لم نم ويعتبر ال مد  ط الدفاع اةول في  نم العائل لويايته مون 
 اس ابة .

 اا اةحيا  الدييوة بال مد واة شية الم اطية .يعتبر  يضا عائا ميكانيكي يعمل عمي منع الت  الشعر: -ب
التي تو د في كل  عضا  ال نم التي لها ات ال  ار ي  مثل ال هاغ الهضمي والتناني  األغشية المخاطية: -ج

   تارغ م اط يمنع الت اا اة نام البريبة وال راثيم ب اليا تمك اةعضا  .
كوالتي تتوا وود فوي ال هواغ التنانووي توووم بح ووغ  ( :ciliated epithelial cellsالخاليدا الظارريددة  ات األرد:اب ) -:

 وا  راج ال راثيم وال غيئات ال مبة العالوة بالطبوة الم اطية بوانطة حركة اةهداح .
   لها تأثير مضاد لمعديد من اةحيا  الدييوة التي يد تد ل عبر الام.اإلفرازات الحمضية واألنزيمية لمماع:ه -رد
 لهما دور منظف . ب والعرق المعا -و
تعموول عمووي إغالووة ال غيئووات ال وومبة واة نووام البريبووة التووي يوود توود ل لمعووين   كمووا  ن اةنغيمووات التووي  الدد:موع :-ز

 تارغها العين لها الودرا عمي الوضا  عمي العديد من الميكروبات .
 مية التبول .  حي  تناعد في إغالة الميكروبات و يرها  ثنا  عمالمسالك البولية  -س
  كمها لها دور منظف مون  والل طورد ال وراثيم واة نوام البريبوة إلوى  وارج العطس، السعال، القيء، واإلسهال -ك

 ال نم .
 إفراغات المهبل في الننا  تعتبر ونط حمضي  ير مالئم لنمو ال راثيم . المهبل : -ك
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م المطاعمووة المتوا وودا فووي اةمعووا  بالتوميوول موون   تووووم ال ووراثي (Normal floraالمطاعمددة أو النبددت الطبيعددي )-م
 احتمال الت اا ونمو ال راثيم الممرضة )الضارا( بالبشا  المعوي.

 -:The chemical barriers الحواجز الكيميائية -2
فوراغات ال نوم الكيميائيوة لهوا دور دفواعي وتعتبور مون ال طووط الدفاعيوة اةوليوة لممناعوة الطبيعيو ة العديد من نوائل وا 

 -في ال نم وهل  النوائل واسفراغات تشمل ه تي :
 
نوط  ال مود ونوط لتعطوي  (perspiration and product of sabucious glandالتعرق ونواتج الغ:ة الزرميدة ) -ا

( الولي هوو مون محتويوات العورا وكوللك lactic acidحامضي مثبط لنمو العديد من ال راثيم   مثول حوامج المكتيوك )
(   كموا  ن اةحمواج الدهنيوة التوي يارغهوا ال مود تكوون نوامة ةنوواع عديودا مون اةحيوا  Lysozymeغوغيم ) نغيم المي

 الدييوة الضارا .
 ( .gram +veرام )ل ببة كيم الواتل لم راثيم   و ا ال راثيم المو بة اغ الينو يحتوي عمي  نغيم ال ال:مع -ب
 يدرا عمي يتل  البية ال راثيم التي يد تد مها عبر الام . له عدا اللي تارغ  المحامض الهي:روكموريك ،  -ج
يعتبر ونط حمضي مثبط لنمو العديد من ال راثيم  كللك و ود بعوج اةنغيموات فوي البوول تعمول عموى  البول : -:

 الت مص من ال راثيم التي يد تو د في الم اري البولية.
ارا عن  نغيمات ) موائر( حالوة تاورغ مون يبول الكثيور مون وهي عب -:Lysozymeاألنزيمات الحالة )الميزوزيم(  -رد

الو((  كموا  نهوا تو ود فوي …ال اليا في ال نم )مثل كريات الدم البيضا  و اليا اة شوية الم اطيوة و اليوا الطحوال 
فوراغات البودا المعابيوة ونووائل ال نوم اة ورس عودا نوائل ال ن واع العديد من إفراغات ال نم مثل الدمع والعرا والبول وا 

الشووووكي   وهووول  اةنغيموووات لهوووا توووأثير مضووواد لم وووراثيم حيووو  تعمووول عموووي شوووا النوووكر المو وووود فوووي ال ووودار ال مووووي 
 لم رثومة بنوعيها المو بة والنالبة ال ببة مما يؤدي إلى تحمل ال دار وبالتالي موت ال رثومة .

توائها عمي  حماج توضي عمي الميكروبوات تحمي ال هاغ  التنانمي لممر ا  ح اإلفرازات المهبمية في النساء ، -و
. 

ال هوواغ المنوواعي يووؤدي وظائاووه موون  ووالل تااعوول تبووادلي )تووأثير  و فعوول متبووادل  -: Cytokinesالسدديتوكينات  -س
interactions معووود بوووين م تمووف ال اليوووا   هووولا التووأثير المتبوووادل  موووا  ن يحوود  مووون  وووالل ا ت ووال المباشووور بوووين )

  واهووم هوولا الونووائط  pharmacological agents(  و بتونووط by direct cell to cell contactال ميووة وال ميووة )
 (.cytokinesالببتيدات المتعددا التي تنمي النيتوكينات )

(   وضود ا لتهواح الحواد injury( وال ورو  )infectionالنيتوكينات تعتبر ونيط هام لدفاعات العائل ضد اس ابة )
( و البووواا موووا توووووم لات النووويتوكينات بالتونوووط فوووي الحووووالتين.  acute and chronic inflammation و الموووغمن )

 myeloid( التي تنشا  عنها  اليا الووstem cellsالنيتوكينات  يضا مهمة في التونط لنمو وتمايغ ال اليا ال دعية )

cells ال اليا الن اعية( والو(lymphoid cells . الناض ة )ال اليا الميماية( 
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( وتعمول عميهوا مثول الميمااويوات haematopoietic systemالنيتوكينات تارغها  اليا ال هاغ المنتج لم اليا الدمويوة )
(lymphocytes( والبمعميووات )macrophages ولكوون  يضووا يمكوون  ن تنت هووا  اليووا   وورس موون  يوور  اليووا ال هوواغ   )

 المناعي وتعمل عميها .
ات تارغهوا العديود مون ال اليوا المناعيوة المنشوطة وكوللك ال اليوا البيور المناعيوة و النيتوكينات هي عبارا عون بروتينو
(   تووؤثر عمووي  دا  ال هوواغ المنوواعي لوظائاووه intercellular messenger proteinsتعموول كنوواعي  موووي بروتينووي )

 وتربطة مع   هغا فنيمو ية   رس في ال نم .
(   interleukins 1 to 12 ~ ~ IL-1 to IL- 12) 11إلووى  1تشوومل النوويتوكينات كوول موون ا نترليوكينووات موون 

(   colony-stimulating factors ~ CSFs(   العوامل المحاغا لم اميع ال اليوا )interferons ~ IFNsا نترفيرونات )
ت النمو (   باسضافة إلى عدد من عوامل منظماtumor-necrosis factors  and وعامل الن ر الورمي الاا وبيتا )

اة رس  حيو  توووم هولا النويتوكينات بتحايوغ  و بتثبويط وتنظويم عمول  اليوا   ورس مون ال هواغ المنواعي   كموا  نهوا 
تؤثر في عمل  عضا    رس م تماة بال نم . وتعد هلا ال غيئات منظموات حانومة لكول مظهور مون مظواهر مناعوة 

دات النوووواا تنووومى مونوكينوووات والتوووي تارغهوووا ال اليوووا الاواريوووات   موووع مالحظوووة بوووأن النووويتوكينات التوووي تارغهوووا وحيووو
 الميمااوية تنمي المماوكينات .

Cytokines secreted by monocytes are called monokines, and those from lymphocytes are called 

lymphokines. 
( Glycoproteinsلنووكرية )هووي م موعووة موون البروتينووات  و البروتينووات ا -:Interferons = IFN االنترفيرونددات 

تارغها ال اليا الم ابة بوالايرو  وتعمول عموى حمايوة ال اليوا الم واورا مون اس وابة بوالايرو  ) ي ال اليوا اة ورس 
الايرونوي(.  RNAالبير م ابة بالايرو ( مون  والل منوع انتننواف الايورو  دا ول ال ميوة ) ي بمنوع ت ونيع الرنوا 

نموووا ياووورغ كووورد فعووول مووون يبووول ال اليوووا  الم وووابة ضووود الايووورو    كموووا  ن ا نترفيووورون  لوووي  لوووه عاليوووة بوووالاي رو  وا 
( inhibition of B-cell activationلالنترفيوورون دور فووي التنظوويم المنوواعي مثوول كووب  تنشوويط الميمااويووات البائيووة )

 enhancement of the cytotoxic activity of naturalوتنشويط النشواط  النومي ال مووي لم اليوا الواتموة الطبيعيوة )

Killer cells كموووووا  ن لووووه الووووودرا عمووووي منووووع نمووووو الطايميووووات ال مويووووة   و يضووووا اس ووووابة بالطايميووووات ال مويووووة   )
(intercellular parasitesمثوووول الووووو( )chlamydiae والوووووrickettsiae( والبروتوووووغوا )protozoaمثوووول الووووو )Toxoplasma 

(   كموووا  ن هووولا كمهوووا endotoxins( ومنت وووات ال وووراثيم النووومية )staphylococciوالوووو streptococciوال وووراثيم )مثووول الوووو
توؤدي إلووى تنشوويط إنتوواج ا نترفيوورون موون يبوول ال اليوا. ا نترفيوورون   يتووأثر بووالحرارا  و الحموضووة وتووم التعوورف عمووي 

 -العديد من  نواع ا نترفيرونات  همها اآلتي :
  انتر( فيددرون فلفدداIFN-:)-  ياوورغ بوانووطة ال اليووا البيضووا  ) بالوولات البمعميووات ووحيوودات النووواا( ويعموول عمووي

انترفيووورون  IFN-(   ويطموووا  يضوووا عموووي NKتنشووويط مضوووادات الايرونوووات وتنشووويط ال اليوووا الواتموووة الطبيعيوووة )
 .نشاط مضاد لمايرونات  IFN-(. لموLeukocyte interferonال اليا البيضا  )
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 ( انترفيددرون  بيتدداIFN-: )- ياوورغ هوولا ا نترفيوورون موون يبوول ال اليووا الوووfibroblasts cells  وال اليووا الطاهريووة
(epithelial cells( والوبالعم الكبيورا )Macrophageالودور اةنانوي لموو .)IFN-  هوو النشواط المضوواد لمايرونوات
(antiviral activityالوو   )IFN-  يطمووا عميوة ايضوا انومepithelial-fibroblast interferon  و fibroepithilial 

interferon . 
 ( انترفيددرون جامدداIFN-:)-  وهووو ا نترفيوورون الرئينووي الماوورغ موون يبوول الميمااويووات وتعتبوور الميمااويووات التائيووة

 يضوا انوم ا نترفيورون   IFN-دورا اةناني يتمثل في التنظويم المنواعي . ويطموا عموي الووالمارغ الرئيني له  و 
 ( .immune interferonالمناعي )

بانوم  IFN-( ويعورف ا نترفيورون Type I interferon) 1بوا نترفيرون نووع  IFN-والوو IFN-** يعرف كول مون الوو
 ( .Type II interferon) 1انترفيرون نوع 

  عامددل النخددر الددورميTumor Necrosis Factor (TNF) :-  يعتبوور عاموول الن وور الووورمي ونوويط  نانووي فووي
انووت ابة العائوول ضوود البكتريووا النووالبة ال ووببة  وربمووا يمعووح  دوار   وورس فووي ا نووت ابة ضوود اس ووابة بأحيووا  دييوووة 

لنكر المتعدد الدهني لوحيدات النوي البمعمية المنشوطة )ا كولوه(   رس. الم در الرئيني لعامل الن ر الورمي هو ا
(Lipopolysaccharid-activated mononuclear phagocyte والميمااويووات التائيووة  المنشووطة  بوانووطة  المنتضوود )
(antigen-stimulated T cell( وال وووواليا الواتموووة الطبيعيوووة المنشوووطة )activated NKكموووا  ن ال اليوووا ال .) وووارية 

 ( هي اة رس لها الودرا عمي إفراغ هلا العامل .activated mast cellsالمنشطة )
 ( االنترلوكينددداتIL )Interleukins :-  هووي  حووود  فوووراد عائموووة النوويتوكينات الوانوووعة  وتعمووول هووولا ا نترلوكينوووات

تماووة وموون  هووة   وورس بووين ال هوواغ المنوواعي و اليووا ال نووم كووأداا ات ووال  و ربووط بووين  اليووا ال هوواغ المنوواعي الم 
 اة رس   باسضافة إلى مناعدا ال هاغ المناعة في  دا  وظياته الدفاعية .

Interleukins provide a means of communication among cells within the immune system and between 

the immune system and other cells of the body. 
( ...الوو(. IL-2) 1-(  ا نترلوووكينIL-1) 1-تو وود عوودا انترلوكينووات عرفووت بأريووام عربيووة متنمنوومة مثوول ا نترلوووكين

(  و IL-1) 1-تووم بانتا ها العديد من ال اليوا المناعيوة مثول البمعميوات و الميمااويوات البائيوة التوي تنوتج ا نترلووكين
 . 4و  3( و IL-2) 1- نترلوكينالميمااويات التائية التي تنتج كل من ا

هي عبارا عن بروتينات )  اما  موبيولين ( تعمل عمي تنشيط المنومك البوديل  -: Properdinsالبروبير:ينات  -ك
 لنظام المتمم مؤديا إلى يتل ال راثيم التي تبغو ال نم بوانطة تاعيل نظام المتمم .

فيهووا اسننووان يحتوووي عمووي مووادا لهووا نشوواط مضووادا لمبكتريووا م وول العديوود موون الحيوانووات بمووا  -: Betalysinالددد -ل
(Antibacterial activity تعوورف بانووم   )Betalysin  و التووي تاوورغ موون يبوول ال وواائ  الدمويووة  تنووا  عمميووة الووت مط
(Released by platelets during coagulation ولهول  الموادا دور دفواعي فوي إطوار المناعوة الطبيعيوة لم نوم ضود . )
 .streptococci ( بانتثنا  الوgram- positive bacteriaلبكتريا الممرضة وباللات البكتريا المو بة ال رام )ا
 -: Natural antibodiesاألجسام المضا:ة الطبيعية -م
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اة نام المضادا الطبيعية هي تمك اة نام المضادا المو ودا في ال نم دون تعرج منبا لممنتضد النوعي لها. 
عدا فرضيات تشر  نبح و ودها منها العوامل الوراثية  والت الح مع منتضدات لها نا  اةماكن المحوددا وتو د 

(epitops لتكووون هوولا اة نووام المضووادا    و  ن المنتضوودات يوود د مووت إلووى ال نووم دون  دراك العائوول لهووا و  دت )
 إلى تكون هلا اة نام المضادا .

 : Acute phase proteinsبروتينات الطور الحا:  -ع
   C-Reactive protein  و 1-antitripsinهووووووي م موعووووووة موووووون البروتينووووووات ت وووووونع  البوووووواا فووووووي الكبوووووود مثوووووول الووووووو

الوو( . هوولا البروتينووات ترتاووع ننووبها بشووكل حوواد فووي الم وول عنوود حوودو  التهابووات …  والايبرينووو ين  ceroloplsmaو
 م  و نتي ة  ي عطح   ر في اةنن ة.حادا  و حاد  لألنن ة بأي نبح كان  كاس ابة بال راثي

Acute phase proteins :- Proteins synthesized by the liver whose level in serum rises rapidly in response 

to acute inflammation and tissue damage. . 
لمبالغموا وتتكوون مون كثور وهوي  حود المكونوات الطبيعيوة  : Complement systemجهاز المدتمم ) أو المكمدل(  -ن

بوووروتين  و بوووروتين نوووكري لهوووا دورا  نانوووي وفعوووال فوووي دفاعوووات ال نوووم الم تماوووة ضووود  وووغو الميكروبوووات  12مووون 
 واة نام البريبة .

 -الحواجز أو العوامل الخموية المشتركة في المناعة الطبيعية )المناعة الخموية الطبيعية( : -3
ماة تعتبر هي الحوا غ ال موية في دفاعات الكائن الحوي وتعتبور هوي  وط الودفاع كريات الدم البيضا  بأنواعها الم ت

الثوواني واةنانووي فووي ال نووم حيوو   نووه فووي كثيوور موون اةحيووان تنووتطيع الكثيوور موون الميكروبووات موون ا تووراا الحوووا غ 
يكروبوات الباغيوة مون الميكانيكيوة والكيميائيوة ل نوم العائول وهنوا تتود ل الحووا غ ال مويوة بأنواعهوا منوع ضورر تموك الم

 ووالل الوضووا  عميهووا بوانووطة البمعمووة  و موون  ووالل إنتوواج ال موبيولينووات النوعيووة )ال اليووا الميمااويووة( المضووادا لتمووك 
نتاج عوامل تناهم بشكل فعال في مواومة ال نم ضد الميكروبات هي البريبة اة ورس الضوارا  الميكروبات الباغية وا 

. 
لوحودات المتحركوة لم هواغ المنواعي بأنواعهوا ال نوم حيو  تنوتطيع ا نتووال إلوى م تموف تعتبر الكريوات البيضوا  لوه ا

 نحا  ال نم  لتأدية وظائاها الدفاعية   والويمة الحويوية لمكريات البيضا  تكمن فأن ا مبها تنتول إلى مويع اس ابة 
تدعى البمعمة . وتوووم بعمميوة البمعموة  و توا د الميكروبات هي البريبة الضارا وتعمل عمى تحطيمها بوانطة عممية 

كل الكريات البيضا  بودرات م تماة ) تعتبر ال اليا العدلوة ووحيودات النوواا اةهوم واةكثور فاعميوة فوي عمميوة البمعموة 
بالموارنوووة بال اليوووا الحمضوووة والواعووودا( عووودا الميمااويوووات التوووي يتمثووول دورهوووا الويوووام  حووودا  المناعوووة المكتنوووبة بنوعيوووة 

 ي وال موي .ال مط
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 -: Factors influence nonspecific immunityالعوامل المؤثرة في المناعة الطبيعية 
هناك العديد من العوامل التي لها تأثير عمي كاا ا المناعة الطبيعية وهل  العوامل منها ما هوو مورتبط بالعائول ومنهوا 

 -ما هو مرتبط بالبيئة المحيطة واهم هلا العوامل ه تي :
 - العوامل المرتبطة بالعائل :أوال
 . Genetic influenceالعامل الوراثي )ال ن  والنوع( -1
 . Age effectالعمر  -Racial differences.   3 ا  تالفات العريية  -1
 . Hormonal effectالتأثير الهرموني  -Individual differences.  5 الاروا الاردية  -4
 . Psychological factorsتأثير العوامل النانية  -7

 -ثانيًا العوامل المرتبطة بالبيئة:
 المنتوي المعيشي . -Nutrition influences .  1تأثير العوامل البلائية  -1
 ننبة التعرج لمنببات المرج . -3

 


