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 Immune Responseاالستجابة المناعية  
عند تعرض الجسم لمغزو من أجسام غريبة )مستضدات غريبة( فان الجاىز المناعي لمجسمم يوموم بمدورة لمتمم  ممن 

 الجسم الغريب بواسطة سمسمة من التفاعالت المناعية والتي تعرف باالستجابة المناعية.
 -حتاج إلي أربع مكونات أساسية ىي :الجياز المناعي لكي يووم بعممة بصورة سميمة ي

 طريوة لحجز ومعالجة )أو التعامل مع( المستضد . -ا
 آلية نوعية لتعامل مع أو التفاعل بشكل نوعي مع المستضد أو بعبارة أمرى ماليا حساسة لممستضد. -ب

 ماليا إلنتاج األجسام المضادة أو االشتراك في المناعة المموية . -جم
عممن المستضممد والتفاعممل معممو بشممكل نمموعي فممي حالممة ممما كممرر مياجمممة ماليمما لتممككر كممل المعمومممات )األحممداث(  -د

 الجسم مستوباًل .
 

 تحدث تفاعالت االستجابة المناعية المكتسبة من خالل آليتين رأسيتين هما:
وىمي المناعمة المتكونمة بواسممطة األجسمام المضمادة  أي ىمي الحالممة  : Humoral immunityناعةة الخمييةة الم -1

( التممي تومموم بعمميمما فممي Immunoglobulinsالمناعيممة الناشممنة عممن إنتمماج األجسممام المضممادة )الجموبيولينممات المناعيممة 
يما تكونمت نتيجمة التعمرض لمستضمد حمث الماليما غياب الماليا المناعية التي أنتجتيا. وىكه األجسمام المضمادة أمما أن

الميمفاوية )ماليا البالزما( عمي تكوينيا بشمكل طبيعمي  أو أنيما تتواجمد بشمكل اصمطناعي عمن طريم) إعطما  )حومن( 
( أثنا  الحممل IgGمصل يحتوي عمي أجسام مضادة  أو انتوال األجسام المضادة من أالم إلي طفميا عبر المشيمة )

(   الحالممة األولممت ينممت  عنيمما تكممون مناعممة مكتسممبة فعالممة طبيعيممة والحالممة الثانيممة ينممت  عنيمما IgA)أو عبممر الرضمماعة 
المناعمة ممن شمم  ألممر بواسمطة  هتكون مناعة مكتسبة غير فعالمة )منفعممة( اصمطناعية ولمكا ممن الممكمن نومل ىمك

 نول الدم )مصل الدم(.
االسممتجابة المناعيممة الممويممة عممن الماليمما الميمفاويممة تنشمما   -:Cell-mediated immunityالمناعةةة الخمةيةةة  -2

( بعمد تعرضميا لممستضمد والمكي يمؤدي إلمت سمرعة تحمرك Lymphokinesالتانية والتمي تمتمكن ممن إفمراز الممفوكينمات )
 التانية.وتنشيط الماليا البمعمية الكبيرة )البمعميات الكبيرة( لتووم بعممية مياجمة األجسام الغريبة وتوديميا لميمفاويات 

عادتمما ينممت  عممن السممتثارة المناعيممة الممويممة نمموعين مممن الماليمما ىممي الماليمما الميمفاويممة التانيممة )الماليمما التانيممة السممامة 
عمن  المسمنولةوالتي تياجم المستضد )الجسم الغريب( واألممرى ماليما المكاكرة ( monoclonal)لمماليا( وحيدة النسمية 

 في حالة تعرض الجسم لممستضد الغريب مرة أمرى. ويةناالستجابة المناعية المموية الثا
( مكان ليا Intercellularتتولت المناعة المموية الدفاع ضد مسببات األمراض وبصورة ما  التي تتمك من الماليا)

وضمممد الطفيميمممات والنسمممي  الغيمممر متوافممم) المنومممول لمعانمممل وتمممدمير الماليممما السمممرطانية   كمممما أنيممما تمممدمل فمممي أحمممداث 
 الت فرط الحساسية.تفاع
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يشارك في المناعة المموية باإلضافة إلت الماليا التانية والبمعميات الكبيرة   ماليا أمرى مثل الماليا الواتمة والماليا 
 الواتمة الطبيعية والماليا الممتيمة )األكولة( وحيدة النواة.

 

 -: Elimination of antigenإزالة المستضد )الغريب(  -1
 مستضد غريب في الوريد فأن أزالتو كلك المستضد تتم عبر ثالثة مراحل ىي : في حالة حون

 -: The first phaseالمرحمة األةلى 
انمب(   وىمكا الوقمت المالزم ك)غيمر  دقمانويدقيوة إكا كمان المستضمد المسمتعمل  01إلت  11المرحمة تستغر) من  هىك

% من المستضمدات تمتم أزالتمو ممالل دورتيما أو مرورىما 01 لتوازن المستضد في األنسجة والسوانل   حيث أنو توريبا
األول عبممر الكبممد والممرنتين والطحممال بواسممطة البمعمممة المكثفممة لممستضممدات فممي تمممك األجيممزة بواسممطة الماليمما البمعميممة 

 pinocytic up take byالمتواجدة فييا . المستضد الدانب ال تتم إزالة بسرعة بسبب بطم  احتسما ه بواسمطة الماليما )

cells( ولكن إكا ما تجمع أو تكدس )Aggregation المستضد فأن إزالة تتم بشمكل أسمرع   ممما يمدل عممي أن  حجمم )
 المستضد ميمة في عممية البمعمة واالحتسا  بواسطة الماليا.

 -: The second phaseالمرحمة الثانية 
زالممة تدريجيمة )  gradual catabolic degradation and removalوىمي المرحمممة التمي تممتم فييما عمميممة ىممدم تحمممي واة

process أيمام وىمي تمثمل عمميمة تحميمل أنزيممي تمدريجي وىضمم لممستضمد  7إلمت  4( وىكه المرحممة تسمتغر) فتمرة ممن
(gradual enzymatic hydrolysis and digestion of the antigenتحديمد زممن ىمك   )الفتمرة يمنظم بواسمطة الومدرة  ه

المرحمممة قممد تمتممد إلممت عممدة أسممابيع  هل . وفممي حالممة فشممل العانممل فممي إنتمماج األجسممام المضممادة فممأن ىممكاألنزيميممة لمعانمم
 وتكون ىي المرحمة األميرة في إزالة المستضد .

 -: The third phaseالمرحمة الثالثة 
حيمان تسممي فمي المرحممة النيانيمة ألزالمت المستضمد   ممرة أممرى ىنماك سمرعة فمي اإلزالمة وىمكه المرحممة فمي بعمض األ

مرحمة اإلزالة بالتوطيع أو التجزنمة وىمي نتيجمة تكمون أجسمام مضمادة نوعيمة جديمدة )أي أجسمام مضمادة نوعيمة تكونمت 
كاسممتجابة مممن الجيمماز المنمماعي ضممد المستضممد الغريممب الممكي تممم حونممة( تتحممد مممع المستضممد مممما يممؤدي إلممت تنشمميط 

كاممممة لممستضممد مممن جسممم العانممل ربممما تسممتغر) عممدة شمميور أو عمميممة البمعمممة واليضممم واإلزالممة لممستضممد . اإلزالممة ال
 حتت عدة سنوات .
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 -:  The primary responseاالستجابة المناعية األةلية 
( تمتمد لعمدة latent period( أو الكممون )lag periodيممي دممول مستضمد غريمب لمجسمم )ألول ممرة( فتمرة ممن التمكمؤ )

 في المصلأيام قبل أن تكشف األجسام المضادة 
( تمتممف  فيمي قمد تسمتغر) induction period)تسممت أحيانما فتمرة الحمث  هأو التمكمؤ ىمك latent periodفتمرة الكممون 

فتمرة مممن عممدة سمماعات إلممت عممدة أيمام اعتمممادا عمممي نمموع المستضممد وكميتممة وطريومة دمولممو لمجسممم  باإلضممافة إلممت نمموع 
ف عن الجسم المضاد  ففمي العمادة يظيمر الجسمم المضماد )أي العانل وصحتو وحساسية االمتبار المستمدم في الكش

أيممام مممن وقممت  11إلممت  5يمكممن الكشممف عممن وجممود الجسممم المضمماد فممي المصممل بممالطر) الممبريممة( مممالل فتممرة مممن 
دمممول المستضممد لمجسممم  مممع مالحظممة بممأن فتممرة التمكممؤ والكمممون ىممكه ال تمثممل الفتممرة الالزمممة لبدايممة إنتمماج األجسممام 

دقيومة ممن وقمت  01في الواقع تبدأ الماليما المنتجمة لسجسمام المضمادة فمي إنتماج األجسمام المضمادة ممالل المضادة  ف
دمممول المستضممد لمجسممم وتعممرف الماليمما المنتجممة لسجسممام المضممادة عمممي المستضممد  أال أن الماليمما المنمرطممة فممي 

جسام المضادة قميمة وليكا قد تمر عدة أيام قبل إنتاج األجسام المضادة في البداية تكون قميمة وبالتالي تكون كمية األ
أن يكممون باإلمكممان الكشممف عممن وجودىمما فممي المصممل وعامممل آمممر قممد يسمماىم فممي عممدم الكشممف عممن وجممود األجسممام 
المضمممادة فمممي المصمممل ىمممو ربمممما أن األجسمممام المضمممادة المنتجمممة فمممي البدايمممة تجمممد بوايممما المستضمممد فمممي المممدورة الدمويمممة 

نة معود مناعي  مما يجعل الكشف عن األجسام المضادة في ىكه الحالة صمعب باالمتبمارات وبالتالي ترتبط بيا مكو 
المصمية المعتادة وبالتالي ال يمكن الكشف عن األجسام المضاد أال بعد عدة أيام من دمول المستضد لمجسم عنمدما 

ما تكممون كميممة المستضممدات تكممون ىنمماك كميممة كبيممرة مممن جزينممات األجسممام المضممادة الحممرة فممي المصممل  كممما أنممة عنممد
 التي دممت إلت الجسم كبيرة فيكا أيضا يساىم في إطالة فترة التمكؤ.

زداد داممل الجسمم تمالجسمم المضماد  يمةفي نياية مرحمة الكمون تكون استجابة األجسام المضادة مرنية  كمما أن عيار  
سممتورار نسممبي  تممم يبممدأ فممي اليبمموط تممدريجيا فممي فتممرة بعممض أيممام إلممت بعممض أسممابيع حتممت يصممل العيممار إلممت مرحمممة ا

التدريجي إلت أن يمتفي أو يثبت عند مستوي معين من التركيز في المصمل . تكمون االسمتجابة المناعيمة األوليمة فمي 
الممكي  IgGالممكي بعممدة فتممرة وبشممكل تممدريجي تحممل محميمما أجسممام مضممادة مممن نمموع  IgMصممورة أجسممام مضمماد مممن نمموع 

 يبوي ىو الساند.
 


