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 Acquired (Specific) immunityالمناعة )النوعية( المكتسبة 
عندما تتمكن األجسام الغريبة والجرراييم مرن ارترراو جرواجز دتاعرات المناعرة الطبينيرة تر ن الجسرم ي روم ببنرا  وسرا   

البمنميرة  دتاعية مناعية إضاتية تتولى ميمة الدتاع عن الجسم، تساىم تي ىذة الدتاعات األجسرام المضرادة والرايرا
 )البمنميات( الكبيرة والرايا الميمفاوية )الميمفاويات( وجياز المتمم.

المناعة النوعية )المكتسبة( ليست مي  المناعة الفطرية )الطبينية( تيي استجابة مناعية مكتسبة ضد التنبيو بواسطة 
نتاج أجسام مض ادة )أو رايرا تا يرة( تتفاعر  ب رك  مستضدات غريبة، ىذا التنبيو ينتج عنو اكتساب ذاكرة مناعية وا 

 نوعي مع المستضدات التي أدت إلي إنتاجيا.
 The specific immunity is an adaptive response to foreign antigenic stimulus`,, which results in the 

acquisition of immunologic memory and the production of antibody (or T-cells) which reacts 

specifically with the antigen that caused its production. 
وىكررذا ترر ن التر  ررية والتنرروع والررذاكرة ىرري أىررم مميررزات المناعررة المكتسرربة، با ضرراتة إلرري ال رردرة عمرري التميررز بررين 

 .الذات وغير الذات
 Specificity, diversity and memory are the key features of the acquired immunity. 

أن طبينرة عمر  المناعرة الطبينيرة والمكتسرربة ىري عالرة  مت رمة ومكممرة لبنضرريما الربنض جيرت أن عمر  المناعررة 
التري تجراو  إلري تغرزو الجسرم  الطبينية ىي تروتير الوسرا   األساسرية أىرم األوليرة لم اومرة األجسرام الغريبرة والجرراييم

بينمررا دور المناعررة المكتسرربة ىررو ترروتير مناعررة نوعيررة لويررة وتاعمررة لتطرروير وتنزيررز تاعميررة المناعررة الطبينيررة وترروتير 
 الذاكرة المناعية لتذكر األجسام الغريبة إذا ما كررت مياجمة الجسم مرة أررى.

 -يوجد نوعان لممناعة المكتسبة هما:
 -:Active Acquired Immunityمكتسبة الفاعمة أوال. المناعة ال

وىي المناعة التي يكونيرا الفررد ع رب التنررض المبا رر لمستضردات غريبرة )بكتريرا أو تيروسرات( أو لمنتجاتيرا وىرذا 
 -االت ا  المبا ر بالمستضدات الغريبة لد يكون بسبب:

 .Clinical or subclinical infectionتجت سريريو  أوإ ابة سريريو،  -1
 مستضداتيا. أوميتة  أوج ن اجيا  دلي ة جية  -2

The injection of live or killed microorganisms or their antigens 
 .The absorption of bacterial products ( e.g.` toxins)امت اص منتجات البكتريا )مي  السموم(  -3

يجرابي  تري أجرداييا مرن ررا  اسرتجابة الجسرم المناعيرة المتميمرة تري ىذا النوع من المناعة يكرون لمجسرم دور تنرا  وا 
االينران منرًا  أوتكوين رايا مناعية لم اومة ا  ابة )مناعة رمويرة(  أوإنتاج أجسام مضادة نوعية )مناعة رمطيو( 

. مرن عيروب ىرذا ضد الجراييم أو الفيروسات أو الم اجات المج ونة ب نواعيا المرتمفة أو الرلع الغريبة المن ولة لمنا  
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نمرا تجتراج إلري ولرت طوير  جترى تتكرون،  النوع من المناعة المكتسبة ىي أنيا ليسرت توريرة مير  المناعرة المنفنمرة، وا 
ولكررن مررن مميزاتيررا أنيررا تب رري لفترررة طويمررة ويمكررن إعررادة جييررا مرررة أررررى عنررد التنرررض لمنرردوى لممرررة اليانيررة بررذات 

( كمرا يجردث عنرد booster doseريرب مررة أرررى لتنزيزىرا )جرعرة م ويرة مسربب النردوى األو  أو بج رن المستضرد الغ
 التطنيم أو بإعادة غرس رلنة مرالفة من نفس المتبرع السابو.

 -المناعة المكتسبة الفاعمة تقسم إلي نوعين هما:
 -: Natural active acquired immunityمناعة مكتسبة فاعمة طبيعية  -1

فرد ع ب ا  ابة بمرض ما تم ال فا  منو )مي  الجراييم أو منتجاتيا أو الفيروسات أو وىى المناعة التي يكتسبيا ال
ن   رلنة مرالفة( جيث أن الجسم يكون أجسام مضادة نوعية أو رايا مناعية نوعية لم اومة مسرببات المررض تمر  

 ع مسبب الندوى .إذا ما تكررت الندوى بيا. ترتمف مدة ب ا  واستمرار ىذة المناعة تي الجسم جسب نو 
 : Artificial active acquired immunityمناعة مكتسبة فاعمة اصطناعية  -2

ىررذا النرروع مررن المناعررة يمكررن اسررتجدايو ترري الجسررم بج ررن أنررواع مرتمفررة مررن الم اجررات الميتررة أو الجيررة المضررنفة أو 
طفرررا  والطنرررم اليايررري البكتيرررري منتجرررات الجرررراييم والفيروسرررات أو السرررموم المرتزلرررة ميرررا  عمرررى ذلررر  ل ررراح  رررم  األ

 )الدتتيريا ، الكزاز والسنا  الديكى(.
 : Passive Acquired Immunityثانيًا. المناعة المكتسبة الغير فاعمة )المنفعمة( 

نمررا يتج رر  عمييررا مررن رررا  ن رر  أجسررام مضررادة  وىرري المناعررة الترري ال يكررون لجسررم النا رر  أي دور ترري تكوينيررا، وا 
ب ك  طبيني أو ا طناعي من م در آرر )إنسان أو جيوان( يرم تكوينيرا أو تجضريرىا تيرو. ىرذا )أم ا ( ولا ية 

أسابيع( وىي عادتا  4إلى  3النوع من المناعة ينطي جماية تورية ولكن مؤلتة ، جيث أنيا تب ي لفترة مجدودة )من 
 تستنم  لألغراض الولا ية أو الناجية تي جاالت األوب ة أو الجروح.

 وعان لممناعة المكتسبة الغير فاعمة هما :هناك ن
 : Natural passive acquired immunityالمناعة المكتسبة الغير فاعمة الطبيعية  -ا

وىرري المناعررة الترري يكتسرربيا الطفرر  أو الجنررين مررن أالم عررن طريررو الم رريمة أينررا  وجررودة ترري الرررجم أو عررن طريررو 
لو أن األم كانت مطنمة ضد الكزاز أو الج بة األلمانية تر ن األجسرام  الرضاعة الطبينية من أالم بند الوالدة.تميا

المضادة لتم  الطنوم تنت   إلي الجنين أو الطف  عبر الم يمة أو الرضاعة وتوتر جماية لمطف  ضد تم  األمرراض 
ابات أينرا  كما األجسام المضادة األررى التري يتج ر  عمييرا الطفر  مرن أالم تروتر لرو جمايرة ضرد النديرد مرن ا  ر

 الذي يتج   عمية الطف  من جميب أالم. IgAمراج  تطوره األولى ، مي  الجسم المضادة 
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 : Artificial passive acquired immunityالمناعة المكتسبة الغير فعالة االصطناعية  -ب
أجسرام مضرادة جراىزة  وىي المناعة التي يكتسبيا الفرد )النا  ( بواسطة ن   )ج ن( أم ا  ولا ية إليو تجتروي عمرى

 ألمراض مرتمفة . ميا  عمى ذل  الم   الذي ينطى لمولاية أو كناج لمرض الكزاز.
 -جدول يوضح الفرق بين المناعة المكتسبة الفاعمة والمنفعمة:

 المناعة المنفنمة المناعة الفاعمة 
 الم در-1
 الت يير -2
 الطرو -3
 
الولرررررررررررررررت الرررررررررررررررازم  -4

 لتطورىا
 تترة الب ا  -5
 تن يطيا -6

 استنماليا

 ذاتية
 عالية

 من المرض نفسو -ا
 بالتمنيع -ب
 يوم 14 -5

تترررررة طويمررررة ت رررر  إلررررى 
 سنين

سررررررري  بواسرررررررطة جرعرررررررة 
 م وية
 لمولاية

مررن إنسرران إلررى آرررر أو مررن بنررض الجيوانررات 
 األررى

 منتدلة أو ضنيف
 إدرا  أجسام مضادة جاىزة أو أينا  الجم 

 الج ن
 مبا رة بند الج ن

 يام إلى عدة أسابيع أو  يورل يرة من أ
  نب ويجتم  أن تؤدي إلى الجساسية

 لمولاية والناج
 

 
 تحدث تفاعالت االستجابة المناعية المكتسبة من خالل آليتين رأسيتين هما:

وىري المناعرة المتكونرة بواسرطة األجسرام المضرادة ، أي ىري الجالرة  : Humoral immunityالمناعة الخمطيةة  -1
( الترري ت رروم بنمميررا ترري Immunoglobulinsا رر ة عررن إنترراج األجسررام المضررادة )الجموبيولينررات المناعيررة المناعيررة الن

غياب الرايا المناعية التي أنتجتيا . وىذه األجسام المضادة أما أنيا تكونت نتيجرة التنررض لمستضرد جرث الرايرا 
تتواجد ب ك  ا رطناعي عرن طريرو إعطرا  )ج رن( الميمفاوية )رايا البازما( عمي تكوينيا ب ك  طبيني ، أو أنيا 

( أينرررا  IgGم رر  يجترروي عمرري أجسررام مضررادة ، أو انت ررا  األجسررام المضررادة مررن أالم إلرري طفميررا عبررر الم رريمة )
( ، الجالة األولرى ينرتج عنيرا تكرون مناعرة مكتسربة تنالرة طبينيرة والجالرة اليانيرة ينرتج IgAالجم  أو عبر الرضاعة )

مكتسرربة غيررر تنالررة )منفنمررة( ا ررطناعية ولررذا مررن الممكررن ن رر  ىررذة المناعررة مررن  رررص ألرررر  عنيررا تكررون مناعررة
 بواسطة ن   الدم )م   الدم(.

تن ررا  االسررتجابة المناعيررة الرمويررة عررن الرايررا الميمفاويررة  -:Cell-mediated immunityالمناعةةة الخمويةةة  -2
( بنرد تنرضريا لممستضرد والرذي يرؤدي إلرى سررعة تجرر  Lymphokinesالتا ية والتري ترتمكن مرن إترراز الممفوكينرات )

 وتن يط الرايا البمنمية الكبيرة )البمنميات الكبيرة( لت وم بنممية مياجمة األجسام الغريبة وت ديميا لميمفاويات التا ية.
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رايررا التا يررة السررامة عادتررا ينررتج عررن السررتيارة المناعيررة الرمويررة نرروعين مررن الرايررا ىرري الرايررا الميمفاويررة التا يررة )ال
لمرايرررا( وجيررردة النسرررمية والتررري تيررراجم المستضرررد )الجسرررم الغريرررب( واألرررررى رايرررا الرررذاكرة المسرررؤولة عرررن االسرررتجابة 

 المناعية الرموية اليانية تي جالة تنرض الجسم لممستضد الغريب مرة أررى.
( مكان ليا Intercellularترذ من الرايا)تتولى المناعة الرموية الدتاع ضد مسببات األمراض وب ورة راص التي ت

وضرررد الطفيميرررات والنسررريج الغيرررر متواترررو المن رررو  لمنا ررر  وتررردمير الرايرررا السررررطانية ، كمرررا أنيرررا تررردر  تررري أجرررداث 
 تفاعات ترط الجساسية.

يا ال اتمة والرايا ي ار  تي المناعة الرموية با ضاتة إلى الرايا التا ية والبمنميات الكبيرة ، رايا أررى مي  الرا
 ال اتمة الطبينية والرايا الممتيمة )األكولة( وجيدة النواة.

 
 

 Vaccinesالمقاحات  
 ىو عبارة عن مستضد لادر عمي أجداث المناعة وغير لادر عمي أجداث المرض. -:المقاح أو الطعم

 Vaccinationالتمقيح أو التطعيم 
دي الجراييم )الم اح أو الطنم( المسرببة لممررض جيرة أو ميترة أو وىي عممية تنريض أو إعطا   رص ما ب ك  عم

سموميا المرتزنة لغرض جث الجسم عمي تكوين جالة من المناعة ضد تم  الجراييم أو ضد سموميا دون أن يكرون 
 لتم  الجراييم أو سموميا ال درة عمي أجداث المرض.

 -أنواع المقاحات:
 -عدت منيا و طري ة أعدادىا كما يمي:ت نف الم اجات جسب نوع المادة التي أ

وىرري عبررارة عررن ل اجررات تجترروي عمرري منمررو  -: (Live attenuated vaccines )المقاحةةات الحيةةة المضةةعفة  -1
لجراييم أو تيروسات جية تم أضناتيا بالجرارة أو الزراعة المتكررة بجيث تف د لدرتيا عمي أجرداث المررض واجتفظرت 

 مناعة تاعمة. ب درتيا عمي استيارة تكوين
 -أهم المقاحات الحية المضعفة:

( ، ل ررراح الج ررربة (Smallpox، ل رررل الجررردري  (Mump))ل ررراح ضرررد النكررراف  -ل اجرررات تيروسرررية مضرررنفة ميررر : -ا
(Rebella)  و ل اح الج بة األلمانية(Measles) 

 (BCG)ل اجات جريومية مضاعفة مي  : ل اح التدرن )الس (  -ب
وىررري عبررررارة عرررن ل اجررررات تجتررروي عمرررري منمرررو مررررن الجررررراييم أو   -: (Killed Vaccines)المقاحةةةات الميتةةةةة  -2

 -الفيروسات الم تولة بالجرارة أو المنالجة الكيميا ية أو ا  ناعية ومن أميمتيا:
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 Pertussis or whooping)، ل رراح السررنا  الررديكى  (Typhoid)ميرر  ل رراح التيفررود  -ل اجررات جريوميررة ميتررة : -ا

cough) 
 (Influenza)ول اح األنفمونزا  (Rabies) ل اح السنار )دا  الكمب(  -اجات تيروسية ميتة مي  :ل  -ب
: وىي السموم الرارجية التي تفرزىا بنرض الجرراييم وضرنفت برالجرارة أو المنالجرة (Toxoid ) السموم المختزلة -3

المناعرررررة ميرررررا  ذلررررر  ل ررررراح الرنررررراو الكيميا يرررررة )الفورمرررررالين( بجيرررررث تف رررررد سرررررميتيا وتجرررررتفظ ب ررررردرتيا عمررررري تكررررروين 
(Diphtheria) .ول رراح الكررزاز(Tetanus)  وىررذا النرروع مررن الم اجررات عادتررا ينطرري مرررتين ليكررون مناعررة تنالررة جرعررة

 (.Boosterم وية أولى تم تن بيا جرعة يانية لد تن بيا جرعة م وية )منززة 
ل اجررات تسررتردم تييررا أجررزا  منينررة مررن وىرري -:Bacterial Deviate Vaccinesلقاحةةات مقةةتقات الجةةراثيم  -4

المسرررببة لمررررض السررريان )الزىرررري(  (Pili)الجرررراييم تجتررروي عمررري مستضررردات تمررر  الجرررراييم ميررر   رررنيرات الجرررراييم 
(Syphilis)  ومن أميمتيا ل اح السيان ول اح التياب السجايا(Polio). 

الجيوانرات األوليرة والدوديرة  -:Protozoa and Helminthic Vaccineلقاحات ضد الحيوانات األولية والدوديةة  -5
طفيميررات من رردة تنررتج الكييررر مررن المستضرردات عمرري سررطجيا وكررذل  مررن رررا  نتررا ج النمميررات االيضررية تييررا. كمررا 
تظير مستضدات مرتمفة را  مراج  التطور التي تمر بيا لذا ت نو من ال نب عم  ل راح ضردىا . أن التج رين 

ريطية المضرنفة لرد أعطرى نترا ج م بولرة إلرى جرد مرا . كمرا أن األبجراث لا مرة ألجراد ل راح بواسطة بيض الديردان ال ر
 مضاد لمماريا وغيرىا من الطفيميات.
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 Acquired (Specific) immunityالمناعة )النوعية( المكتسبة 
م ي روم ببنرا  وسرا   عندما تتمكن األجسام الغريبة والجرراييم مرن ارترراو جرواجز دتاعرات المناعرة الطبينيرة تر ن الجسر

دتاعية مناعية إضاتية تتولى ميمة الدتاع عن الجسم، تساىم تي ىذة الدتاعات األجسرام المضرادة والرايرا البمنميرة 
 )البمنميات( الكبيرة والرايا الميمفاوية )الميمفاويات( وجياز المتمم.
يي استجابة مناعية مكتسبة ضد التنبيو بواسطة المناعة النوعية )المكتسبة( ليست مي  المناعة الفطرية )الطبينية( ت

نتاج أجسام مضادة )أو رايرا تا يرة( تتفاعر  ب رك   مستضدات غريبة، ىذا التنبيو ينتج عنو اكتساب ذاكرة مناعية وا 
 نوعي مع المستضدات التي أدت إلي إنتاجيا.

 The specific immunity is an adaptive response to foreign antigenic stimulus`,, which results in the 

acquisition of immunologic memory and the production of antibody (or T-cells) which reacts 

specifically with the antigen that caused its production. 
مميررزات المناعررة المكتسرربة، با ضرراتة إلرري ال رردرة عمرري التميررز بررين  وىكررذا ترر ن التر  ررية والتنرروع والررذاكرة ىرري أىررم

 .الذات وغير الذات
 Specificity, diversity and memory are the key features of the acquired immunity. 

لبنضرريما الربنض جيرت أن عمر  المناعررة  أن طبينرة عمر  المناعرة الطبينيرة والمكتسرربة ىري عالرة  مت رمة ومكممرة
الطبينية ىي تروتير الوسرا   األساسرية أىرم األوليرة لم اومرة األجسرام الغريبرة والجرراييم التري تجراو  إلري تغرزو الجسرم 
بينمررا دور المناعررة المكتسرربة ىررو ترروتير مناعررة نوعيررة لويررة وتاعمررة لتطرروير وتنزيررز تاعميررة المناعررة الطبينيررة وترروتير 

 مناعية لتذكر األجسام الغريبة إذا ما كررت مياجمة الجسم مرة أررى.الذاكرة ال
 -يوجد نوعان لممناعة المكتسبة هما:

 -:Active Acquired Immunityأوال. المناعة المكتسبة الفاعمة 
ا وىي المناعة التي يكونيرا الفررد ع رب التنررض المبا رر لمستضردات غريبرة )بكتريرا أو تيروسرات( أو لمنتجاتيرا وىرذ

 -االت ا  المبا ر بالمستضدات الغريبة لد يكون بسبب:
 .Clinical or subclinical infectionتجت سريريو  أوإ ابة سريريو،  -1
 مستضداتيا. أوميتة  أوج ن اجيا  دلي ة جية  -2

The injection of live or killed microorganisms or their antigens 
 .The absorption of bacterial products ( e.g.` toxins)ي  السموم( امت اص منتجات البكتريا )م -3

يجرابي تري أجرداييا مرن ررا  اسرتجابة الجسرم المناعيرة المتميمرة تري  ىذا النوع من المناعة يكرون لمجسرم دور تنرا  وا 
االينران منرًا  أو( تكوين رايا مناعية لم اومة ا  ابة )مناعة رمويرة أوإنتاج أجسام مضادة نوعية )مناعة رمطيو( 

ضد الجراييم أو الفيروسات أو الم اجات المج ونة ب نواعيا المرتمفة أو الرلع الغريبة المن ولة لمنا  . مرن عيروب ىرذا 



 المادة :  المناعت                                                                                 جامعت االنبار   

 كليت التربيت للبناث                                                                    مدرس المادة : أ.م.د. مثنى بديع فرحان
 

 7 

نمرا تجتراج إلري ولرت طوير  جترى تتكرون،  النوع من المناعة المكتسبة ىي أنيا ليسرت توريرة مير  المناعرة المنفنمرة، وا 
ي لفترررة طويمررة ويمكررن إعررادة جييررا مرررة أررررى عنررد التنرررض لمنرردوى لممرررة اليانيررة بررذات ولكررن مررن مميزاتيررا أنيررا تب رر

( كمرا يجردث عنرد booster doseمسربب النردوى األو  أو بج رن المستضرد الغريرب مررة أرررى لتنزيزىرا )جرعرة م ويرة 
 التطنيم أو بإعادة غرس رلنة مرالفة من نفس المتبرع السابو.

 -تقسم إلي نوعين هما: المناعة المكتسبة الفاعمة
 -: Natural active acquired immunityمناعة مكتسبة فاعمة طبيعية  -1

وىى المناعة التي يكتسبيا الفرد ع ب ا  ابة بمرض ما تم ال فا  منو )مي  الجراييم أو منتجاتيا أو الفيروسات أو 
مناعية نوعية لم اومة مسرببات المررض تمر  ن   رلنة مرالفة( جيث أن الجسم يكون أجسام مضادة نوعية أو رايا 

 إذا ما تكررت الندوى بيا. ترتمف مدة ب ا  واستمرار ىذة المناعة تي الجسم جسب نوع مسبب الندوى .
 : Artificial active acquired immunityمناعة مكتسبة فاعمة اصطناعية  -2

تمفررة مررن الم اجررات الميتررة أو الجيررة المضررنفة أو ىررذا النرروع مررن المناعررة يمكررن اسررتجدايو ترري الجسررم بج ررن أنررواع مر
منتجرررات الجرررراييم والفيروسرررات أو السرررموم المرتزلرررة ميرررا  عمرررى ذلررر  ل ررراح  رررم  األطفرررا  والطنرررم اليايررري البكتيرررري 

 )الدتتيريا ، الكزاز والسنا  الديكى(.
 : Passive Acquired Immunityثانيًا. المناعة المكتسبة الغير فاعمة )المنفعمة( 

نمررا يتج رر  عمييررا مررن رررا  ن رر  أجسررام مضررادة  وىرري المناعررة الترري ال يكررون لجسررم النا رر  أي دور ترري تكوينيررا، وا 
)أم ا ( ولا ية ب ك  طبيني أو ا طناعي من م در آرر )إنسان أو جيوان( يرم تكوينيرا أو تجضريرىا تيرو. ىرذا 

أسابيع( وىي عادتا  4إلى  3لفترة مجدودة )من  النوع من المناعة ينطي جماية تورية ولكن مؤلتة ، جيث أنيا تب ي
 تستنم  لألغراض الولا ية أو الناجية تي جاالت األوب ة أو الجروح.

 هناك نوعان لممناعة المكتسبة الغير فاعمة هما :
 : Natural passive acquired immunityالمناعة المكتسبة الغير فاعمة الطبيعية  -ا

وىرري المناعررة الترري يكتسرربيا الطفرر  أو الجنررين مررن أالم عررن طريررو الم رريمة أينررا  وجررودة ترري الرررجم أو عررن طريررو 
الرضاعة الطبينية من أالم بند الوالدة.تميا لو أن األم كانت مطنمة ضد الكزاز أو الج بة األلمانية تر ن األجسرام 

م يمة أو الرضاعة وتوتر جماية لمطف  ضد تم  األمرراض المضادة لتم  الطنوم تنت   إلي الجنين أو الطف  عبر ال
كما األجسام المضادة األررى التري يتج ر  عمييرا الطفر  مرن أالم تروتر لرو جمايرة ضرد النديرد مرن ا  رابات أينرا  

 الذي يتج   عمية الطف  من جميب أالم. IgAمراج  تطوره األولى ، مي  الجسم المضادة 
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 : Artificial passive acquired immunityعالة االصطناعية المناعة المكتسبة الغير ف -ب
وىي المناعة التي يكتسبيا الفرد )النا  ( بواسطة ن   )ج ن( أم ا  ولا ية إليو تجتروي عمرى أجسرام مضرادة جراىزة 

 ألمراض مرتمفة . ميا  عمى ذل  الم   الذي ينطى لمولاية أو كناج لمرض الكزاز.
 -ناعة المكتسبة الفاعمة والمنفعمة:جدول يوضح الفرق بين الم

 المناعة المنفنمة المناعة الفاعمة 
 الم در-1
 الت يير -2
 الطرو -3
 
الولرررررررررررررررت الرررررررررررررررازم  -4

 لتطورىا
 تترة الب ا  -5
 تن يطيا -6

 استنماليا

 ذاتية
 عالية

 من المرض نفسو -ا
 بالتمنيع -ب
 يوم 14 -5

تترررررة طويمررررة ت رررر  إلررررى 
 سنين

سررررررري  بواسرررررررطة جرعرررررررة 
 م وية
 لمولاية

مررن إنسرران إلررى آرررر أو مررن بنررض الجيوانررات 
 األررى

 منتدلة أو ضنيف
 إدرا  أجسام مضادة جاىزة أو أينا  الجم 

 الج ن
 مبا رة بند الج ن

 ل يرة من أيام إلى عدة أسابيع أو  يور
  نب ويجتم  أن تؤدي إلى الجساسية

 لمولاية والناج
 

 
 ة من خالل آليتين رأسيتين هما:تحدث تفاعالت االستجابة المناعية المكتسب

وىري المناعرة المتكونرة بواسرطة األجسرام المضرادة ، أي ىري الجالرة  : Humoral immunityالمناعة الخمطيةة  -1
( الترري ت رروم بنمميررا ترري Immunoglobulinsالمناعيررة النا رر ة عررن إنترراج األجسررام المضررادة )الجموبيولينررات المناعيررة 

أنتجتيا . وىذه األجسام المضادة أما أنيا تكونت نتيجرة التنررض لمستضرد جرث الرايرا  غياب الرايا المناعية التي
الميمفاوية )رايا البازما( عمي تكوينيا ب ك  طبيني ، أو أنيا تتواجد ب ك  ا رطناعي عرن طريرو إعطرا  )ج رن( 

( أينرررا  IgGلم رريمة )م رر  يجترروي عمرري أجسررام مضررادة ، أو انت ررا  األجسررام المضررادة مررن أالم إلرري طفميررا عبررر ا
( ، الجالة األولرى ينرتج عنيرا تكرون مناعرة مكتسربة تنالرة طبينيرة والجالرة اليانيرة ينرتج IgAالجم  أو عبر الرضاعة )

عنيررا تكررون مناعررة مكتسرربة غيررر تنالررة )منفنمررة( ا ررطناعية ولررذا مررن الممكررن ن رر  ىررذة المناعررة مررن  رررص ألرررر 
 بواسطة ن   الدم )م   الدم(.

تن ررا  االسررتجابة المناعيررة الرمويررة عررن الرايررا الميمفاويررة  -:Cell-mediated immunityالخمويةةة  المناعةةة -2
( بنرد تنرضريا لممستضرد والرذي يرؤدي إلرى سررعة تجرر  Lymphokinesالتا ية والتري ترتمكن مرن إترراز الممفوكينرات )

 جمة األجسام الغريبة وت ديميا لميمفاويات التا ية.وتن يط الرايا البمنمية الكبيرة )البمنميات الكبيرة( لت وم بنممية ميا
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عادتررا ينررتج عررن السررتيارة المناعيررة الرمويررة نرروعين مررن الرايررا ىرري الرايررا الميمفاويررة التا يررة )الرايررا التا يررة السررامة 
تجابة لمرايرررا( وجيررردة النسرررمية والتررري تيررراجم المستضرررد )الجسرررم الغريرررب( واألرررررى رايرررا الرررذاكرة المسرررؤولة عرررن االسررر

 المناعية الرموية اليانية تي جالة تنرض الجسم لممستضد الغريب مرة أررى.
( مكان ليا Intercellularتتولى المناعة الرموية الدتاع ضد مسببات األمراض وب ورة راص التي تترذ من الرايا)
مرررا أنيرررا تررردر  تررري أجرررداث وضرررد الطفيميرررات والنسررريج الغيرررر متواترررو المن رررو  لمنا ررر  وتررردمير الرايرررا السررررطانية ، ك

 تفاعات ترط الجساسية.
ي ار  تي المناعة الرموية با ضاتة إلى الرايا التا ية والبمنميات الكبيرة ، رايا أررى مي  الرايا ال اتمة والرايا 

 ال اتمة الطبينية والرايا الممتيمة )األكولة( وجيدة النواة.
 
 

 Vaccinesالمقاحات  
 ىو عبارة عن مستضد لادر عمي أجداث المناعة وغير لادر عمي أجداث المرض. -:المقاح أو الطعم

 Vaccinationالتمقيح أو التطعيم 
وىي عممية تنريض أو إعطا   رص ما ب ك  عمدي الجراييم )الم اح أو الطنم( المسرببة لممررض جيرة أو ميترة أو 

تم  الجراييم أو ضد سموميا دون أن يكرون  سموميا المرتزنة لغرض جث الجسم عمي تكوين جالة من المناعة ضد
 لتم  الجراييم أو سموميا ال درة عمي أجداث المرض.

 -أنواع المقاحات:
 -ت نف الم اجات جسب نوع المادة التي أعدت منيا و طري ة أعدادىا كما يمي:

عمرري منمررو  وىرري عبررارة عررن ل اجررات تجترروي -: (Live attenuated vaccines )المقاحةةات الحيةةة المضةةعفة  -1
لجراييم أو تيروسات جية تم أضناتيا بالجرارة أو الزراعة المتكررة بجيث تف د لدرتيا عمي أجرداث المررض واجتفظرت 

 ب درتيا عمي استيارة تكوين مناعة تاعمة.
 -أهم المقاحات الحية المضعفة:

( ، ل ررراح الج ررربة (Smallpox، ل رررل الجررردري  (Mump))ل ررراح ضرررد النكررراف  -ل اجرررات تيروسرررية مضرررنفة ميررر : -ا
(Rebella)  و ل اح الج بة األلمانية(Measles) 

 (BCG)ل اجات جريومية مضاعفة مي  : ل اح التدرن )الس (  -ب
وىررري عبررررارة عرررن ل اجررررات تجتررروي عمرررري منمرررو مررررن الجررررراييم أو   -: (Killed Vaccines)المقاحةةةات الميتةةةةة  -2

 -ية أو ا  ناعية ومن أميمتيا:الفيروسات الم تولة بالجرارة أو المنالجة الكيميا 
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 Pertussis or whooping)، ل رراح السررنا  الررديكى  (Typhoid)ميرر  ل رراح التيفررود  -ل اجررات جريوميررة ميتررة : -ا

cough) 
 (Influenza)ول اح األنفمونزا  (Rabies) ل اح السنار )دا  الكمب(  -ل اجات تيروسية ميتة مي  : -ب
وىي السموم الرارجية التي تفرزىا بنرض الجرراييم وضرنفت برالجرارة أو المنالجرة  :(Toxoid ) السموم المختزلة -3

الكيميا يرررررة )الفورمرررررالين( بجيرررررث تف رررررد سرررررميتيا وتجرررررتفظ ب ررررردرتيا عمررررري تكررررروين المناعرررررة ميرررررا  ذلررررر  ل ررررراح الرنررررراو 
(Diphtheria) .ول رراح الكررزاز(Tetanus)  تنالررة جرعررة وىررذا النرروع مررن الم اجررات عادتررا ينطرري مرررتين ليكررون مناعررة

 (.Boosterم وية أولى تم تن بيا جرعة يانية لد تن بيا جرعة م وية )منززة 
وىرري ل اجررات تسررتردم تييررا أجررزا  منينررة مررن -:Bacterial Deviate Vaccinesلقاحةةات مقةةتقات الجةةراثيم  -4

يان )الزىرررري( المسرررببة لمررررض السررر (Pili)الجرررراييم تجتررروي عمررري مستضررردات تمررر  الجرررراييم ميررر   رررنيرات الجرررراييم 
(Syphilis)  ومن أميمتيا ل اح السيان ول اح التياب السجايا(Polio). 

الجيوانرات األوليرة والدوديرة  -:Protozoa and Helminthic Vaccineلقاحات ضد الحيوانات األولية والدوديةة  -5
ات االيضررية تييررا. كمررا طفيميررات من رردة تنررتج الكييررر مررن المستضرردات عمرري سررطجيا وكررذل  مررن رررا  نتررا ج النمميرر

تظير مستضدات مرتمفة را  مراج  التطور التي تمر بيا لذا ت نو من ال نب عم  ل راح ضردىا . أن التج رين 
بواسطة بيض الديردان ال رريطية المضرنفة لرد أعطرى نترا ج م بولرة إلرى جرد مرا . كمرا أن األبجراث لا مرة ألجراد ل راح 

 مضاد لمماريا وغيرىا من الطفيميات.
 

 Immunity to Bacterial Infectionsمناعة ضد الجراثيم ال

لبنررا  الرميررة مجرراًط بالغ ررا  الرمرروي  األساسرريةة تتكررون مررن سرريتوبازم يجترروي عمررى كاتررة المكونررات يررالرميررة الجريوم
كمرا توجرد  (،capsular)مرن الجرراييم تكرون الجريومرة مجاطرة بكبسرولة  األنواعوتى بنض  الرموي،المجاط بالجدار 

 ةالسرريتوبازميوجررود بنررض المررواد  (.pilus) أىررداب األرررر( والرربنض flagellarالجررراييم اسررواط ) أنررواعبنررض  ترري
اترازات الجراييم المرتمفة مي  السموم ك   إلى إضاتة أرريوالدىون ومواد  وا نزيماتالتي ت م  البروتينات النووية 

اغمبيرا دارر  الرميرة  تري ةالسريتوبازميًا لوجرد ىرذه المرواد ولكرن نظرر  مستضردية،اغمبيا مواد  تيالمكونات تنتبر  هىذ
الترري توجررد عمررى السررطل ميرر   األررررىمررن الناجيررة المستضرردية مررن المستضرردات  أىميررةالجريوميررة ت نيررا تنتبررر الرر  

االترررررازات السررررمية مررررن ناجيررررة لرررردرتيا عمررررى تجفيررررز المناعررررة ضررررد تمرررر   أوالكبسررررولة اواالسررررواط  أوالجرررردار الرمرررروي 
تكرررررون موجيرررررو نجرررررو  والتررررريكمتييمرررررا  أورمويرررررة  أوأن تكرررررون مناعرررررة رمطيرررررة  إمررررراات. المناعرررررة المتكونرررررة المستضرررررد

 أعاه. إليياالمستضدات الم ار 
 وتجطيميا.بسبب غزو الجراييم ألنسجة النا    أوبسبب سموميا  إماالجراييم  أمراضيةتكون 

  كييرررة كميررا ترردر  تجررت رررط الرردتاعات ضررد ت ررم  عوامرر الجريوميررة، ا  رراباتتجمرري النا رر  ضررد  الترريالمناعررة 
بنرض  إتررازالمراطيرة السرميمة وكرذل   واألغ ريةالجمرد الطبينري  تريت م  الجواجز الطبينية المتميمرة  والتيالجراييم 
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كما أن لنوع النا   والنوام  الورايية والنمر ليا اير كبير عمرى لردرة النا ر   وغيرىا،المواد الرا ة المضادة لمجراييم 
 والرموية.المناعة الرمطية  تيمة تميوىنا  االستجابة المناعية النوعية الم الجريومية، ا  اباتى م اومة عم

أن طبينة االستجابة المناعية ضرد الجرراييم تنتمرد عمرى ىر  أن الجريومرة مرن النروع الرذي ينمرو وينريش ررارج الرميرة 
(. intracellularالرررررذي ينررررريش دارررررر  الرميرررررة ) إيمرررررن النررررروع الرمررررروي  أو( extracellularاى جرررررراييم رارجيرررررة )

لمنا ر  مرن ررا  تكروين  المنراعيوي روم بيرا الجيراز  ومرؤيرةاالستجابة المناعية ضد الجراييم الرارجيرة تكرون سررينة 
تكررون االسررتجابة ضرردىا تكررون  الجررراييم أنررواعتفرزىررا بنررض الترري السررموم  وأيضررامضررادة اى مناعررة رمطيررة  أجسررام
مفنوليا. ومن الضروري يجب أن تكرون  وأبطا المضادة المتكونة ضدىا عمى منادلتيا  األجسامجيث ت وم  رمطية،

 Clostridiumسم الر  ما يفنجسم النا   مي   تيضرر  إجداييااالستجابة ضد تم  السموم سرينة وتنالة لتفادي 

welchii ( المسبب لمموت الغازيgas gangrene.) لد تنيش دار  رمية  تييرموي كانت الجراييم من النوع ال إذا
ليسرت دا مرًا تنالرة وتكرون ىرذه المناعرة منتمردة عمرى  والتريتجدث ضدىا استجابة مناعية  إنالنا   لفترة طويمة لب  

 رموية.التا ية اى مناعة  تالممفاويا
 -كالتالي: ىي جريوميةعادتا ما تكون االستجابة المناعية النوعية موجة نجو ياية عنا ر 

 -:Immunity to toxigenic bacterial infectionsبالبكتريا السامة  اإلصابةاعة ضد المن -1
( والسررررررموم الدارميررررررة exotoxinsالسررررررموم الرارجيررررررة ) ىرررررريالجرررررراييم المفرررررررزة لمسررررررموم تفرررررررز نرررررروعين مررررررن السرررررموم 

(endotoxins،) الجراييم.من  األنواعببنض  ا  ابة أمراضية تيتنتبر ميمة  التي 
 Clostridiumالجرراييم )مير   أنرواعبروتينرات مؤديرة تفرزىرا النديرد مرن  ىري -:extoxinsلخارجيةة السةموم ا -ا

tetani  وBacillus species تتررر ير برررالجرارة  إيالجررررارة  تررري ةالغيرررر مسرررت ر مرررن النررروع  ىررري(. السرررموم الرارجيرررة
(heat-labile،) ت منيرررا )ميرر  ل ررراح ضرررد الكرررزاز وليررذا تسرررتنم  المنالجرررة بررالجرارة لتيبررريط ن ررراطيا لتجضررير ل اجرررا
(tetanus،)  مررن نرروع مررن السررموم )ميرر  ( يجنرر  مررن  أكيرررتفرررز  الترريعديررد مررن الجررراييم  أنررواعولكررن نظرررًا لوجررود

 السموم.ال نب تجضير ل اجات ضد مي  تم  
ن ( يتكرون مرgram-negative bacteriaجردار الجرراييم السرالبة الجررام ) -:Endotoxinsالسموم الداخمية  -ب

 الجررراييم.مررن  األنررواعوتمرر  كميررا ت ررك  السررموم الدارميررة لتمرر   والبروتينررات،من ررد مررن السرركريات المتنررددة والرردىون 
بينمرا  A (Lipid A،)تنررف بالردىن  والتريالجردار الرمروي  تي الذىنيةالمكونات  إلىوتنود منظم الرا ية السمية 

 somatic)اى المستضد الجسدي =  Oستضدية لممستضد عن الرا ية الم المس ولة ىيتكون السكريات المتنددة 

antigen،)   ميBrucella abortus  وVibrio cholerae. 
الولررت  ذاتتكرون لرادرة عمرى ال ضررا  عمرى الجرراييم الغازيرة وترى  إناالسرتجابة المناعيرة ضرد السرموم الدارميررة يجرب 

 سموميا.تكون لادرة عمى منادلة 
 -:Immunity to encapsulated bacteriaلها كبسولة المناعة ضد الجراثيم التي  -2
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ألن كبسررولة السرركريات  المنرراعي،الجررراييم الترري تجمرر  كبسررولة مررن السرركريات المتنررددة ت ررك  م رركمة تريرردة لمجيرراز 
 تيربط أووالكريرات البيضرا  متنرددة النروى  األكولرةتجمميا الجراييم تيربط عمميرة البمنمرة بواسرطة الرايرا  التيالمتنددة 
تنمرر  الكبسررولة عمررى الترردار  مررع المسررت بات الموجررودة عمررى البمنميررات والكريررات  ليررا.الكيميررا ي  االنجررذابعمميررة 

عمى  Fcجيث أن عممية البمنمة تتطمب وجود مست بات عاممة لممنط ة  بالجراييم،تمنع الت اليا  وبالتالي البيضا ،
 Streptococcusتجترررروي عمررررى كبسررررولة  التررررياييم الجررررر  أميمررررةومررررن  ،C3bلمرررررالمضررررادة ومسررررت بات  األجسررررام

pneumonia،   ىرذه  تريتنم  الكبسولة  الر ة.ىذا النوع من الجراييم ي يب الجياز التنفسي ويسبب ما يسمى بدا
الر ة مرن ررا   تي( اليابتة alveulor macrophageالسنجية ) الباعمالجراييم عمى جمايتيا من البمنمة بواسطة 

ال  رربات  التيرراب المسررببة Haemophil influenzaالر ررة  ترريممررا يسررمل ليررا بالتكرراير  البمنمررى،تيبرريط ن رراطيا 
ترروتر ليررا الجمايررة  الترريالكبسررولة  ذاتمررن الجررراييم  األرررر ىرري( pneumonia( ودا  الر ررة )bronchitisاليوا يررة )

 كبسولة.تجم   أرريعديدة  أنواع إلى إضاتةالر ة.  تي( األكولةمن الرايا البمنمية )
ل اجرررات تجتررروي عمرررى  باسرررترداميمكرررن تجضرررير ل اجرررات تررروتر مناعرررة ولا يرررة مرررؤيرة ضرررد ىرررذا النررروع مرررن الجرررراييم 

 الن ية.مستضدات الكبسولة 
 -:Immunity to intercellular bacteriaالمناعة ضد الجراثيم الخموية  -3

ىذه الجراييم التري تسرتطيع التيررب مرن  النا  .ىذا النوع من الجراييم ىي من النوع المجبر عمى النيش دار  رايا 
مررن رررا  غزوىررا لرايررا النا رر  والنرريش تييررا بنيرردًا عررن الجيرراز المناعررة وىررى  لمنا رر ، المنرراعيتجنررب الجيرراز  أو/ 

المضادة  األجساممما يجن   والطفيميات،ذل  مي  بنض الفطريات  تيلد تغزو بنض الرايا المناعية وميميا  أيضا
 أنيرراتميزىررا عمررى  عال تسررتطي، كمررا أن الكريررات البيضررا  والررباعم االرررري إلييررايررر لررادرة عمررى الو ررو  والمررتمم غ

 Brucellaمير   المنراعيغريبة. كمرا أن منظرم الجرراييم الرمويرة تمتمر  وسرا   لم اومرة وجمايرة نفسريا مرن الجيراز 

abortus باعم الررر تررريالجالرررة  ا نزيمررراتليرررا جررردار م ررراوم لترريرررب بواسرررطة  التررري(phagosome-lysosome،) 
 لمبمنميات.التي يوجد ليا جدار رموي دىني سام  Corynebacterium pseudotuberculosisو

م اومررة  أسرراستنتبررر  الرمويررة الترريالجررراييم الرمويررة تررتم م ومتيررا مررن لبرر  الجيرراز المنرراعي لمنا رر  بواسررطة المناعررة 
مستضردات الجرراييم الرمويرة عمررى  إبررازجيرث يرتم  من رطة،نميرات رايرا تا يرة مجسسرة وبم إنتراجالجرراييم مرن ررا  

سررطل البمنميررات بنررد عمميررة تجضررير المستضررد باالرتبرراط مررع من ررد التواتررو النسرريجي مررن ال ررنف اليرراني وتررى ىررذا 
 macrophage activatingعام  تن يط البمنميات )  نتاجالبمنميات ترتبط مع الرايا التا ية المجسسة  ا طار

factor،)  ضررورية لتكروين مناعرة مرؤيرة ضرد ىرذا  ا جرداثمي  الجاما انترتيررون ن وكر  ىرذه السمسرمة المن ردة مرن
 المرضية.النوع من الجراييم 

 -بالجراثيم: اإلصابةالمناعة النوعية ضد 
 -لتالي:كاالمناعية النوعية م اومة غزو الجراييم وىى  ةبواسطتيا االستجابتستطيع  أساسيةآليات  أربنةىنا  

 المضادة. األجسامالجريومية بواسطة  وا نزيمات( السموم neutralizationمنادلة ) -1
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اترررازات الجسررم وتررى  ترريالجالررة ومضررادات الجررراييم  وا نزيمرراتالمضررادة والمررتمم  األجسرراملترر  الجررراييم بواسررطة  -2
 البمنميات.

بمنمتيررا وتجطيميررا  إلررىالمضررادة )والمررتمم( يررؤدي  ماألجسررابواسررطة  (،opsonization)الجررراييم لمبمنمررة  إعررداد -3
 البمنميات.بواسطة 

 -المناعية:تهرب الجراثيم من االستجابة  أووسائل مقاومة 
. وليرذا عادترا مرا يكرون لمجرراييم المنراعيبواسطة جيرازه  إزالتيا أوموت عا ميا  اال يردميالبكتريا مي  ك  الطفيميات 

اعرراة بنررض الجررراييم  رهوكمررا ا رري لمنا رر .التيرررب مررن االسررتجابة المناعيررة  أوجنررب متطررورة تسررتطيع بواسررطتيا ت إليرة
-antiمرررررريًا بواسررررررطة الكبسررررررولة )الكبسررررررولة المضررررررادة لمبمنمررررررة( ) المنرررررراعيتسررررررتطيع جمايررررررة نفسرررررريا مررررررن الجيرررررراز 

phagocytosis capsule )رر مياجمتيا تؤ  وبالتالي النا  (،لتطف  الرموي )اى بالنيش دار  رايا  بارتيارىا أو
 .E  مرا تفنرمرن لبر  مناعرة النا ر . بينمرا تفررز بنرض الجرراييم مرواد ميبطرة لنمميرة البمنمرة بواسرطة النتروتير  مير  

coli  وMycobscterium tuberculosis وتستطيع الر ،S aureus   لسرموم مير   إترازىراجماية نفسريا مرن ررا
مرن الجرراييم تفررز  أررري أنرواعرايرا النتروتير  وىنرا   ( الرذي ينمر  عمرى جر streptolysin O) Oستربتوليسرين 

رايررا  ترريسررموم مضررادة لمكريررات البيضررا  والبمنميات.وتوجررد جررراييم ليررا ال رردرة عمررى تيبرريط الن رراط المضرراد لمجررراييم 
 singletترمرررد  إنيمكنيرررا  S. aureusعرررن لرررون الرررر المسررر ولة( carotenoidالنا ررر  تمررريا ال ررربغة ال رررفرا  )

oxygen  بررذل  يجنرر  الررروS. aureus م اومررة لمرررrespiratory burst  كمررا أن الررر ،S. aureus  تسررتطيع تيبرريط
لمجسرم  Fc( الموجود عمى سرطجيا جيرث أن البرروتين يررتبط مرع المنط رة protein A) Aالبمنمة بواسطة البروتين 

 البمنميات وطاىيات الجراييم . الموجودة عمى و، مما يمننو من االرتباط مع المست بات الرا ة ب IgGالمضاد 
 


