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 -: The secondary responseاالستجابة الثانوية 
بعددالتعرعددلملع اددلنلتع لنفدداللعددن التعابرفددالتعتلفدد للددانلت بددرملبالتعانلافددالفدداكلاددنل بددللتععل ددللر ر دد ل  فددللاددنل
ت بددرملبالتليعفدداتلتفدد لر ددينلليلفددالي يفدداليتعرددةلررا ددلللددةلبددلاالمندديللتع الفددللتع  ددي نلانلافددل ل  الفددللتعدد ت لن ل

إ تل لند لل-رنرجلاننللزفلانللةل افدالتلمبدلملتعافدلانلتعانرمدال يالزفدلانل بفدلنللدةلافدلللتعمبدملتعافدلا  لليتعرة
تلمبددلملتعافددلانل زتعدد لايمدديانللددةلتعا ددللانددالتنددنلتعملاددالتع لنفددالاددنلتعابرفدداتللددانلتع افددالرنددللييلر ر ددةل

لددةلتعا ددلليتعابرفددالتعاتنددينلتدداف ل لع اددلنللببددلاالببددب لبددلاالتعر لاددللبددفنلتلمبددلملتعافددلانلتعايمدديانلبددلبنل ل
 Negativeتع لنفدالاكد ال لاعندالاندلاةلبدفنلتعابرفداليتعمبدملتعافدلال يحد كلتعالت دالربداةلالت دالتع ديللتعبدلع ل

phaseلت برملبالتع لنيفالر ينلالارل للةلك لليمبلملافلانلادنلندي ل  IgGاد ليندال دالفتداتلإنردلال افدل ل  ف دالل
ل IgMلانلانلني لانلتلمبلملتعاف

رعربددلل افددالتعملاددالتعاتنينددالاددنلتعابرفددالاناددالمددات تللددي تل لندد لتع افددال  ف ددال لرتددا لزفددلانللددةلت بددرملبالل-
تعانلافاللنلتلمبلملتعافلالتعانرمالبلبنلل الر ينل للفالإلزتعالتعابرفاليبلعرلعةل لفريلللات زلع  الفللتعانرمدال

 افالتعملاال للفاللتاتتلتبرملبالانلافاللبرتاتلتبرملبالانلافال لنيفدالييلادلللعألمبلملتعافلانتلياللإ تل لن 
ل The memory, anamnestic or booster response)فعل لبلبرملبالتع ت لنلييلتعاتااال 

لل تلتعرددةلفعرنددالباننددللرتاددimmunologic memoryت بددرملبالتعانلافددالتع لنيفددالر ددينلنلرمددالاددنلتعدد ت لنلتعانلافددال 
لبيتب التع فا ليفل لتع تفلن 

ل-ر ر  لت برملبالتعانلافالتليعفالانلتع لنيفاللةلآ رة:
لي  لتعر  ؤللةلت برملبالتع لنيفالت للب  فللانلي  لتعر  ؤللةلت برملبالتليعفا ل-1
ل رلنلي يل رارلزلت برملبالتعانلافالتع لنيفالببلاالإنرلالتلمبلملتعافلانليبابريفل لالعفاليرايملعل-2
لتعملاالتعالزااللتاتتلت برملبالتع لنيفالت للب  فللانلتعملاالتعالزااللتاتتلت برملبالتليعفا ل-3
ل IgG ر ينلتلمبلملتعافلانلتعانرماللةلت برملبالتع لنيفالغلعبللانلني لل-5

رفدالتلبتفدتلفمد لينل لر دينلتع ردلنلرعراال ينلت برملبالتعانلافالتع لنيفالا ةلتع رلنلبفنلتعمل لتعاع لنلادنلتعاب
  فلنلمات لي لب يف المات ليلةلتعتلعرفنلرتا ل  اللةلت برملبالتعانلافا ليفعيالتعبب للةل عكلإعىلينلتعابرفال
فزتلل  فلللةلتعتلعالتليعىليلةلتع لنفال الفت للببب لحلملتع الفللتعار   البلعانلاال يال الفللتع ت لن لتلا ل

ح تل لفن بقلا ىل للتعتل  للندالربدراللمدلحلنلتعد ت لنلتعانلافدالععدانلبدنفنليبد عكلربندةلت بدرملبالاالتمالبانل
تعانلافدددالفدددال عدددكلتعابرفدددالتعتلفددد لع ردددلنل يف دددالتللبادددللع ددديلللردددلنلتعتفدددلنل ادددللفت دددلللدددةلبعدددملتإل دددلبل ل

لبالتع لنيفا تع فليبفاليتعمل يافاليبلعرلعةل لفيمالي  لاتااللتاتتلييلتبر للنلت برمل
حنلكلاانلايتاللرتاال النلتععل للا ىلر يفنلتبرملبالانلافاليرتافالكانلي لبرهلبلعالملتلانلحد كلتععيتادللادلل

 للةلحيل لصلبلععل لتلا للتعتلعالتع تفالتععلاالع عل لليمنبهليااللتفتلينلتإل لبالغلعبللاللر ينلتكاللةل
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رعرااليفدلملا دةل دالنلي دينلتعمندلزلتعاندلاةلع عل دلليينل دلنل دالرعدلمل ياللةلتع  يعاليتعكف ي ا ل الليننلللتععال
لددةلتعبددلبقلعدد ت لتعاددلملييل لتلتع فا ليفددل لتععيتاددللتع ل ددالبابددب لتعاددلمل تعابرفددا ليتعرددةلف ددينلعنددللرددا فلل
الا ددىلكددانلتعاددلمللاننددلل ددالنلابددب لتعاددلملا ددىلت رددلتقلتعتدديتمزلتع بفعفددالع عل ددلل لعم دداليتلغكددفالتعا ل فدد

  تعد،تليانددالنلابددب لتعاددلملا ددىلتعر دداالعدداللال لتععل دللتع بفعفدداليتعا ربددبالا ددلليمدديالات مددالييلإلددلتزلادديتال
يت فالييلتعنالنلا ىلتعرا صلانلتعمنلزلتعانلاةلتل اللينلع لفنالا يلليني لي افالملاالابب لتعالملايلللةل

لرتافال النلاللال لتععل للا ىلتعر االعه 
ت بدرملبالتعانلافدالرعربدللتبدرملبالانلافدال   فدهللنندللرعراداللدلعر  صلادنلتعمبدملتعتلفد لا دىللينلح تلتعني لان

لر يفنليمبلملافلانلنيافالفالتعمبمل تعابرفا لتعتلف  
ل

 -كيفية حدوث االستجابة المناعية الخموية :
لبدنلللدةلتفديتنلآ دللادنلن دالإ تلرململتتفل لإزتعال  عالانلنبدفجلتدةل ا دللتعم دا لعتفديتنلادلل   د لاد ال  ليردملغ

يندا ليابدا فل لل11تعني ل    لآ ل ليع نل لفيمالبفنناللريتلدقلتللدانلتعل عدالتعاتليبدالربندةلتفدالععدانليفدلمل تديتعةل
ربددايل العنددللحدد كلتعل عددالبدد فااليرر ددينلعنددللييافددالاايفددالرلب نددللبلععل ددل ليع ددنلبعدداليبددبي ليتتددالتليافددالتعاايفددال

 لتااددللفددؤاالإعددةلري دد لرزيفددالتعل عددالتعاتليبددالبلعدداملاؤافددل لإعددةلايرنددللdegenerateنتدداللل تعار ينددالربددايللددةلت 
 لي لفتدداتلتعددللملببددب لFirst-set reactionيللفددنللاددنل بددللتععل ددل لاا فددالتعددللملر ددكلر ددينلب ف دداليربدداىل

نادللركدفللإعدةليمديالآعفداللدةلمبدملتعتفديتن تعابدر ملفدرملبندللرافدزلليميال عيبل لملتتفاللةلاا فالغلالتعل عداليتن
آانةلت رال للدةلتع الفدللتعتلفبدالادنلتع الفدللتع ترفدالع عل دلل تعابدر م لتلاادللفدؤاالإعدةلتعدر  صلادنلتعل د لتعتلفبدال
ببددلاال لفردديلللت عفددالر اددنللددةلتعمنددلزلتعانددلاةلع ابددر ملتليترددىلتع الفددللتع ترفددالتعرددةلي ددبت لغفددلل بفعفدداليعدديل

فبفاللباللفافزحللتعمنلزلتعانلاةلا ىليننللغلفباليفنيملبيزتعرنل لينلت برملبالتعانلافالبك للببف لانلتعنلتفالتعرل 
 للددةلمبددملتععل ددللsurveillanceفددالتع الفددللتعتلفبددالاددنل ددالللللددملتع عددملتعاتددليالرؤ دداليمدديالمنددلزلإكددلت ل 

زتعددالتع الفددللتعتلفبددالييلتع ترفددالتعتفددلل بفعفددا ليتن تلاددللرددملت دد لل  عددالي ددل لاددنل ت لتعتفدديتنلتعاع ددىلفندديملبرافددزليتن
تليللينن د لإعددةلتعتفديتنلتعابددر ملتليللتللدانلتعل عددالتع لنفدالعددنلربندىلل  ددللادنلفدديملييلفديافنلرددملردللملاددنل بددلل

تليح دد تلنمددالينلاا فددالتعددللملتليعددىلنبددبفل للSecond-set reactionتعابددر مل لاا فددالتعددللملتعبددلفعالحدد كلربدداىل
عألمبدلملتعافدلانل ت بدرملبالتع   فدا لتلبفنادلللت يعفدار ينلاال  العالبدرملبالتعانلافدالر ينلفعف اليب ف اليحىل

ت برملبالفالتعل عالتع لنفالرتلملتبرملبالللملبلفعالمات لي يفالاال  العالبدرملبالتع لنيفدالعألمبدلملتعافدلان ل
يرعرادددالا دددىلتليعفدددالتفدددتليادددللينلاا فدددالللدددملتع عدددملييلتعل عدددالا دددللتبدددرملبالتلمبدددلملتعافدددلانلر دددينلنيافدددال

Second-set reactionفتاتللن لإ تل لن لتعل عدالتع لنفدالاننيعدالادنل ت لتعاربدل لتليللتعد النن د لاندهلل عداليا لل
 اددللياددللتليعفددالتعار ددينلاددنلتعل عددالتليللرددؤاالإعددةلردد  لليتدداتتلتعرعلاددللادد للfirst-set reactionإعددةلتددايتلتعددد
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عمنلزلتعانلاةلع عل للترىلعيلرملإالانلغلالل عالانلتعاع ىلتليللتع ال لملمبملتععل دللتعل عالتع لنفالانل بللت
بدللملل عردهلتليعدىلبعددالادانلتكدنللييلترددىلادانلبدنيت لادنلبعددالتعدللملتليللييففدللف ددينلتعدللمل دياليبددلف ل

للفعدددل ليتفلندددللبلعانلادددالع ل عددالتع لنفدددا لا دددللحددد تلتعنددي لادددنلت بدددرملبالتعانلافدددالحددةلتبدددرملبالانلافدددال  يفدددالييلادد
تعاريب البلع الفللتعرةلرنيملبنللتع الفللتعرل فا لا لاالتمالبانلت برملبالفالتعل  ل لر ينلتبرملبال  يفداللند ل
يع نلرر ينليففللتبرملبالانلافدال   فدهل يمبدلملافدلان لر عد لايللاندمللدةلاا فدالتعدللمليتعدر  صلادنلتعل د ل

لتعتلفبالانلتععل ل 
 -:Antigen Processing تضد أعداد المس

لةلتعيت  لينلت عفالتعرةليكدفلليعفندلليادالكللدةلتبدرملبالمبدملتععل دللتعانلافدالفدالتعابرفدات لتعتلفبدال لردرملبنداكل
ناللفببقل عكلياداتاليرندافملع ابرفدالعررعدل لا فدهلتع الفدللتعاتا دالعالبدرملبالتعانلافدالي د عكلعديلينل تعببل التليتن

الررملب عارنلليرت فانلل  فللبيتب التع الفللتل يعالل فالحنلكلتلمالعتتلتعانلاالييتاتتل للتعابرفات لتعتلفب
 بددر للنلتع الفددللتعتبلبددالع ابرفددات لتعتلفبدداللىتبددرملبالانلافدداليعدد عكلا ددىلتل ددللمددزت لببددف لاددنلتعابرفددالفبندد

عندددللتعندددالنلا دددىلياددداتالتعابرفدددالللتددداتتلتبدددرملبالانلافدددالعندددلل لتعب عافدددل لتع بفدددلنلرعربدددللادددنليحدددملتع الفدددللتعردددة
 antigen processingلعتدلمليتداتتلتبدرملبالانلافددالللا دال لينلياداتالتعابرفدالفر  د لرنافادهلب ديلنلانلبددبال 

 exogenousععدداالاددنلتع الفددللتعتبلبددالع ابرفددات لا دددللتع الفددللتعرل فددالتعابددلاانلإ تل ددلنلتعابرفدددال ددللمةل 

antigenبدددلاالإ تل دددلنلتعابرفدددالات  دددةل  لتلييلع  الفدددللتعرل فدددالتعendogenous antigenل لفدددرملياددداتالتعابرفدددال 
تع للمةلا ىل ال الالتتدللتللدةلتعالت دالتليعدىلرنديملتعب عافدل لبب عاد لتعابرفدالتعتلفد لاادللفدؤاالإعدةلرت ادهل

ندددللتلربدددل لتدددلامليافندددة لتليتعالت دددالتع لنفدددالفدددرمللفل21إعدددةلل11إعدددةلمزف دددل لببرفافدددال  دددفلنل رر دددينلادددنلتددديتعةل
 لتلMHC class-IIتعمزف دل لتعببرفافدالتعن دفلنلع ابرفدالاد لتع دن لتع دلنةلادنلال بدل لتعريتلدقلتعنبدفمةلتل بدلل 

إعدةلبد التع  فدالاادللفدؤاالإعدةلتعرعدل لا فداللMHC class-IIيي فلتلرتادللر دكلتعمزف دل لتعببرفافدالتعالرب دالاد لتعدد
 ليتعردددةلبدددايلحللرنددديملبرت فددزل رنكدددف  لتع الفدددللتع فا ليفدددالتعبل فدددالT-helper cellبيتبدد التع الفدددللتعرل فدددالتعابدددلاانل 

لدلتزليمبدلملافدلانلنيافدالعد عكلتعابرفدا لتع فا ليفدل لإ تل تعتلا العابرنبللتعابرفالا دىلتعر دل لل اادللنبدف ه ليتن
تعتلعدالتعمزف دل ل لنلتعابرفالات  ةلا للتعبليرفندل لتعردةلر ينندللتع فليبدل لات دللتع  فدالتعردةلر دفبنللل دةلحد كل

 لتل ددملفتاددللإعددةلMHC class-Iتعببرفافددالع ابرفددالرددلرب لادد لتع ددن لتليللعال بددل لتعريتلددقلتعنبددفمةلتل بددلل 
ب التع  فالااللفؤاالإعةلتعرعل لا فالادنل بدللتع الفدللتعرل فدالتعبدلااليتعردةلبدايلحللرنديملبنردلليرت دفمليتعدر  صل

 انلتع  فالتعا لبالبلع فليالبك للابلكل 

 

 تحدث تفاعالت االستجابة المناعية المكتسبة من خالل آليتين رأسيتين هما:
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يحدةلتعانلادالتعار يندالبيتبد التلمبدلملتعافدلانلتليالحدةلتعتلعدالل: Humoral immunityالمناعة الخمطيةة ل-1
رندديملبعا نددلللددةل لتعرددةلImmunoglobulinsتعانلافددالتعنلكدد الاددنلإنرددلالتلمبددلملتعافددلانل تعم يبفيعفنددل لتعانلافددال

غفل لتع الفللتعانلافالتعرةلينرمرنلل ليح كلتلمبلملتعافلانليالليننللر ين لنرفمدالتعرعدلملعابرفدالتدتلتع الفدلل
تع فا ليفال  الفللتعبالزال لا ةلر يفننللبك لل بفعةلتلييليننللرريتمالبك للت د نلاةلادنل لفدقلإا دل ل تندن ل

 لي ندددل لIgGللتلمبددلملتعافددلانلاددنلي ملإعددةل   نددللابددللتعاكددفاال ا ددللفتردديالا ددةليمبددلملافددلانلتلييلتنرنددل
 لتلتعتلعالتليعدىلفندرجلانندللر دينلانلادالا ربدباللعلعدال بفعفداليتعتلعدالتع لنفدالفندرجلIgAتعتاللييلابللتعلفلاال 

 ددللاننددللر ددينلانلاددالا ربددبالغفددلللعلعددال ان ع ددا لت دد نلافاليعدد تلاددنلتعاا ددنلننددللحدد نلتعانلاددالاددنلكدد صلل
لبيتب الننللتعامل ا للتعام  

رنكددل لت بددرملبالتعانلافددالتع  يفددالاددنلتع الفددللتع فا ليفددالل-:Cell-mediated immunityالمناعةةة الخمويةةة  -2
 لبعدالرعلفدنللع ابرفداليتعد الفدؤاالإعدىلبدلاالرتدلكلLymphokinesتعرل فاليتعردةلردرا نلادنلإلدلتزلتع ا ي فندل ل 

لبفلنل تعب عافل لتع بفلن لعرنيملبعا فالانلماالتلمبلملتعتلفباليرنافانللع فا ليفل لتعرل فا يرنكف لتع الفللتعب عافالتع 
الارددللفنددرجلاددنل بددر للنلتعانلافددالتع  يفددالندديافنلاددنلتع الفددللحددةلتع الفددللتع فا ليفددالتعرل فددال تع الفددللتعرل فددالتعبددلاال

  ليتل دددل ل الفدددللتعددد ت لنلتعابدددؤيعالادددنلت بدددرملبالع  الفدددل ليتفدددانلتعنبددد فاليتعردددةلرندددلمملتعابرفدددال تعمبدددملتعتلفددد
لتعانلافالتع  يفالتع لنفاللةلتلعالرعلملتعمبملع ابرفالتعتلف لالنلي ل  

 لا لنلعنللIntercellularرريعىلتعانلاالتع  يفالتعالل لفالابببل لتلالتمليب يلنل لصلتعرةلرر  لانلتع الفل 
يفدددالتع  ف فدددل ليتعنبدددفجلتعتفدددللاريتلدددقلتعاننددديللع عل دددلليرددداافللتع الفدددللتعبدددل لنفالتل ادددللينندددللردددا لللدددةليتددداتتل

لر لاال للل لتعتبلبفا 
فكللكللةلتعانلاالتع  يفالبلإلفللالإعىلتع الفللتعرل فاليتعب عافل لتع بفلنلتل الفللي ل لا للتع الفللتعنلر اليتع الفلل

لتع بفعفاليتع الفللتعا رناال تل يعا ليتفانلتعنيتن تعنلر ال
 -كيفية حدوث االستجابة المناعية الخموية :

إ تلرململتتفل لإزتعال  عالانلنبدفجلتدةل ا دللتعم دا لعتفديتنلادلل   د لاد ال  ليردملغلبدنلللدةلتفديتنلآ دللادنلن دال
يندا ليابدا فل لل11ربندةلتفدالععدانليفدلمل تديتعةللتعني ل    لآ ل ليع نل لفيمالبفنناللريتلدقلتللدانلتعل عدالتعاتليبدا

ربددايل العنددللحدد نلتعل عددالبدد فااليرر ددينلعنددللييافددالاايفددالرلب نددللبلععل ددل ليع ددنلبعدداليبددبي ليتتددالتليافددالتعاايفددال
 لتااددللفددؤاالإعددةلري دد لرزيفددالتعل عددالتعاتليبددالبلعدداملاؤافددل لإعددةلايرنددللdegenerateتعار ينددالربددايللددةلت نتدداللل 

 لي لفتدداتلتعددللملببددب لFirst-set reactionللاددنل بددللتععل ددل لاا فددالتعددللملر ددكلر ددينلب ف دداليربدداىليللفددن
نادللركدفللإعدةليمديالآعفداللدةلمبدملتعتفديتنلتعابدر ملفدرملبندللرافدزل يميال عيبل لملتتفاللةلاا فالغلالتعل عداليتن

تلاادللفدؤاالإعدةلتعدر  صلادنلتعل د لتعتلفبداللآانةلت رال للدةلتع الفدللتعتلفبدالادنلتع الفدللتع ترفدالع عل دلل تعابدر م 
ببددلاال لفردديلللت عفددالر اددنللددةلتعمنددلزلتعانددلاةلع ابددر ملتليترددىلتع الفددللتع ترفددالتعرددةلي ددبت لغفددلل بفعفدداليعدديل
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بك للببف لانلتعنلتفالتعرل فبفاللباللفافزحللتعمنلزلتعانلاةلا ىليننللغلفباليفنيملبيزتعرنل لينلت برملبالتعانلافال
 للددةلمبددملتععل ددللsurveillanceتع الفددللتعتلفبددالاددنل ددالللللددملتع عددملتعاتددليالرؤ دداليمدديالمنددلزلإكددلت ل فددال

زتعددالتع الفددللتعتلفبددالييلتع ترفددالتعتفددلل بفعفددا ليتن تلاددللرددملت دد لل عددالي ددل لاددنل ت لتعتفدديتنلتعاع ددىل فندديملبرافددزليتن
عددنلربندىلل  ددللادنلفدديملييلفديافنلرددملردللملاددنل بددلللتليللينن د لإعددةلتعتفديتنلتعابددر ملتليللتللدانلتعل عددالتع لنفدا

تليح دد تلنمددالينلاا فددالتعددللملتليعددىلنبددبفل للSecond-set reactionتعابددر مل لاا فددالتعددللملتعبددلفعالحدد نلربدداىل
ر ينلفعف اليب ف اليحىلر ينلاال  العالبرملبالتعانلافالتعالزادالعألمبدلملتعافدلانل ت بدرملبالتع   فدا لتلبفنادلل

ملبالفالتعل عالتع لنفالرتلملتبرملبالللملبلفعالمات لي يفالاال  العالبدرملبالتع لنيفدالعألمبدلملتعافدلان لت بر
ينلاا فدددالللدددملتع عدددملييلتعل عدددالا دددللتبدددرملبالتلمبدددلملتعافدددلانلر دددينلنيافددداليرعرادددالا دددىلتليعفدددالتفدددتليادددلل

Second-set reactionنل ت لتعاربدل لتليللتعد النن د لاندهلل عداليا لفتاتللن لإ تل لن لتعل عدالتع لنفدالاننيعدالادل
 اددللياددللتليعفددالتعار ددينلاددنلتعل عددالتليللرددؤاالإعددةلردد  لليتدداتتلتعرعلاددللادد للfirst-set reactionإعددةلتددايتلتعددد

تعل عالتع لنفالانل بللتعمنلزلتعانلاةلع عل للترىلعيلرملإالانلغلالل عالانلتعاع ىلتليللتع ال لملمبملتععل دلل
 عردهلتليعدىلبعددالادانلتكدنللييلترددىلادانلبدنيت لادنلبعددالتعدللملتليللييففدللف ددينلتعدللمل دياليبددلف لبدللمللل

ع ل عددالتع لنفدددا لا دددللحددد تلتعنددي لادددنلت بدددرملبالتعانلافدددالحددةلتبدددرملبالانلافدددال  يفدددالييلاددللفعدددل ليتفلندددللبلعانلادددال
برملبالفالتعل  ل لر ينلتبرملبال  يفداللند لتعاريب البلع الفللتعرةلرنيملبنللتع الفللتعرل فا لا لاالتمالبانلت 

يع نلرر ينليففللتبرملبالانلافدال   فدهل يمبدلملافدلان لر عد لايللاندمللدةلاا فدالتعدللمليتعدر  صلادنلتعل د ل
لتعتلفبالانلتععل ل 
 -:Antigen Processing أعداد المستضد 

للتعانلافدالفدالتعابرفدات لتعتلفبدال لردرملبنداكللةلتعيت  لينلت عفالتعرةليكدفلليعفندلليادالكللدةلتبدرملبالمبدملتععل د
ناللفببقل عكلياداتاليرندافملع ابرفدالعررعدل لا فدهلتع الفدللتعاتا دالعالبدرملبالتعانلافدالي د عكلعديلينل تعببل التليتن
 للتعابرفات لتعتلفبالررملب عارنلليرت فانلل  فللبيتب التع الفللتل يعالل فالحنلكلتلمالعتتلتعانلاالييتاتتل

ملبالانلافدداليعدد عكلا ددىلتل ددللمددزت لببددف لاددنلتعابرفددالفبنددةل بددر للنلتع الفددللتعتبلبددالع ابرفددات لتعتلفبددالتبددر
لتددداتتلتبدددرملبالانلافدددالعندددلل لتعب عافدددل لتع بفدددلنلرعربدددللادددنليحدددملتع الفدددللتعردددةلعندددللتعندددالنلا دددىلياددداتالتعابرفدددال

 antigen processingياداتالتعابرفدالفر  د لرنافادهلب ديلنلانلبددبال لعتدلمليتداتتلتبدرملبالانلافددالللا دال لينل
 exogenousععدداالاددنلتع الفددللتعتبلبددالع ابرفددات لا دددللتع الفددللتعرل فددالتعابددلاانلإ تل ددلنلتعابرفدددال ددللمةل 

antigen لتلييلع  الفدددللتعرل فدددالتعبدددلاالإ تل دددلنلتعابرفدددالات  دددةل endogenous antigenل لفدددرملياددداتالتعابرفدددال 
تتدللتللدةلتعالت دالتليعدىلرنديملتعب عافدل لبب عاد لتعابرفدالتعتلفد لاادللفدؤاالإعدةلرت ادهلتع للمةلا ىل ال الالل

تدددلامليافندددة لتليتعالت دددالتع لنفدددالفدددرمللفندددللتلربدددل لل21إعدددةلل11إعدددةلمزف دددل لببرفافدددال  دددفلنل رر دددينلادددنلتددديتعةل
 لتلMHC class-IIل بدلل تعمزف دل لتعببرفافدالتعن دفلنلع ابرفدالاد لتع دن لتع دلنةلادنلال بدل لتعريتلدقلتعنبدفمةلت
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إعدةلبد التع  فدالاادللفدؤاالإعدةلتعرعدل لا فداللMHC class-IIيي فلتلرتادللر دكلتعمزف دل لتعببرفافدالتعالرب دالاد لتعدد
 ليتعردددةلبدددايلحللرنددديملبرت فددزل رنكدددف  لتع الفدددللتع فا ليفدددالتعبل فدددالT-helper cellبيتبدد التع الفدددللتعرل فدددالتعابدددلاانل 

لدلتزليمبدلملافدلانلنيافدالعد عكلتعابرفدا لتع فا ليفدل لإ تلتعتلا العابرنبللتعابرف الا دىلتعر دل لل اادللنبدف ه ليتن
 لنلتعابرفالات  ةلا للتعبليرفندل لتعردةلر ينندللتع فليبدل لات دللتع  فدالتعردةلر دفبنللل دةلحد نلتعتلعدالتعمزف دل ل

 لتل ددملفتاددللإعددةلMHC class-Iتعببرفافددالع ابرفددالرددلرب لادد لتع ددن لتليللعال بددل لتعريتلددقلتعنبددفمةلتل بددلل 
ب التع  فالااللفؤاالإعةلتعرعل لا فالادنل بدللتع الفدللتعرل فدالتعبدلااليتعردةلبدايلحللرنديملبنردلليرت دفمليتعدر  صل

لانلتع  فالتعا لبالبلع فليالبك للابلكل 
 

 immunosuppressionالتثبيط المناعي 
مبلملتعتلفبالييلترىلتع الفلليتلنبمالتع ترفالتعرةلرباع للاياللعللتعمنلزلتعانلاةلتعر لا فالفالتعانلماالانلتل

يحلا لتلرعربلليبف الاناداللدةلاا فدالتالفدالتعمبدملادنلتعردا فلت لتعفدللنلا فدالادنلر دكلتلمبدلملتعتلفبدا لي ليندهل
 بدف للةلبعملتعتل  لر ينللاياللعللتعمنلزلتعانلاةلفالتل فالابلعغللفنللماتليكافانلتلااللفر   ليتاتتلتعر

عبدف لنلا ددةلر دلاال لتعمنددلزلتعانددلاةلتعابدلعغللفددهليتعتددلملتل دل لاددنلر بدف لتعمنددلزلتعانددلاةلحديلعي دد ليتدداتتل
ل-تبرملبالانلافالع ل  لتعاتليباليفملالتعر بف لتعانلاةللةلتعتلع لعألغلتملتعرلعفا:

لعبف لنلا ةلر لاال للل لتعتبلبفا ل-1
لاالالتل  لتعانلاالتع ترفا ل-2
لاملللتعاتللمالا ةلتع عمليتلافل لتعازليااللةلمبملتإلنبلنليان لللفنللانلافل  لةلل-3

ليحنلكلنيافنلانلتعر بف لتعانلاةليتاحاللنياةليتل ل لغفللنياة 
فكدداللتعر بددف لتعتفددللنددياةلتبددرعالللادديتالرعاددللا ددةلر بددف لتننبددلملتع  فددالااددللفن ددللاددنلر ددل للتع الفددللتعتبلبددال

نال لرعربللمفانلبلليننلل  فلنلببب لرا لل الفللي ل للةلتعمبملبن كلتعاعلعمالتفتليننلل الع ابرفاليح كلتع لف
 ليفكددداللerythroid ليا يندددالتع لفددل لتعتاددلت ل myeloidري دد لر ددل لل الفددللتعملحلفدددالتعاعيفددالي الفددللتعن لافددال 

تبدرعالللرننفدل لتعر بدف لتعاندلاةلتعندياةللتعر بف لتعانلاةلتعتفللنياةلتبرعالللتععندل فلليتلكدعا ليتعبدافللعد عكلحدي
يتعرةلربرعاللتلمبلملتعافلانلتعنيافال يتفانلتعنبف ه  لفعاللتعر بف لتعانلاةلتعندياةلبكد للتنرندل ةلا دةلتع الفدلل

ل الارللتع فا ليفل  لتلبتفتل لفؤ للي لا ةلتع الفللتعالتالتعرا فللا فاللن  
ل-:يط المناعيالوسائل العممية المستعممة في التثب

يحدددةلتعامايادددالتعردددةلرردددات للييلري ددد لل:cytotoxic drugsمجموعةةةة العوامةةةل السةةةامة لمخاليةةةا الميمفاويةةةة  -1
تلييلرانددد لبعدددملتعنكدددل ل لتعتفيفدددالت بدددرنالبفالعنددد كللDNAتععا فدددل لتعتفيفدددالع  الفدددللتع فا ليفدددالا دددللر دددنف لتعدددد
ليلحللتعانلاةتليركاللح نلتعاماي لت رة:تع الفلتلااللفنرجلانهلايرنللييلا ةلتل لليب لللا
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 لتعد الفاند لتننبدلملتع  فداليفاند لcyclophosphamideا للتعبف  يلب لافال لalkylating agentsتععيتاللتعاؤع الل-ت
لرنلب نل 

 ليتعدددد الفاندددد لر دددديفنلmethotrexate لا ددددللافريرلي بددددل ل antimetabolitesافددددلانلت فددددمل ت بددددرنال  ل ل- 
ل DNAتعد
 ليتعاالفعربللانليحملت  ركللل لتعرةلر ب لتعانلااليفنديملبا عيعدالبعدانلcyclosporinاماياالتعبف  يببيلفن ل-ا

ل-آعفل لا ل:
لتعا يللإعىلات للتع الفللتعرل فاليان لتعمفنل للفنللانلإنرلالاماياالتلنرلعي فنليت نرللفلين ل
فبلااللةلر يفنلتع الفللتعرل فالتعا ب ال لT suppressor cells  ل
فان لرتففللتعابرفات لبيتب التع الفللتععللفالع ابرفات ل لantigen presenting cells  ل
ربددرعالللددةلحدد تلتعامددلللاماياددالاددنل:  lympholytic agentsمجموعةةة العوامةةل الحالةةة لمخاليةةا الميمفاويةةة  -2

تعا يللتعرةلانلكاننللينلرؤاالإعىلتللتع الفللتع فا ليفداليبلعردلعةلراند لييلرب دللت بدرملبالتعانلافدا لر دب لحد نل
تعاماياالتعانلاالتعاريب لبلع الفلليبلعرلعةل الف ينلعنللايللحلمللةلامدلللتزالت لتلافدل ل تعن د ليتع  فدالاد ال  ل

ل نلتعا يلل:يركاللح
تعم يبفيعفندل لتعافدلانلع  الفدللتع فا ليفدال لantiglobulin lymphocyte or antilymphocyte serumلي دالتفدل ل 

لا يللنيافالفالتع فا ليفل لتعبل فاليتعرل فا 
نكلفالعفب للن للةلانالرنللا ةل ب لينليحافالتعبرفليفات لتع -(:Corticosteriodsالستيرويدات القشرية ) -3

ت بددرملبالتعانلافدداليع ددنليففددللع ل ددفرنللتعافددلانلع عا فددالت عرنلبفدداتلريمددالآعفددل ل  فددلنلمدداتلععاددللتعبددرفليفات ل
لتعنكلفالاننل:

لفن للانلرعلملتع فا ليفل لع ابرفات  ل-ت
لفن للانللب لتعاعنات لتعانلافالا ةلتعبالام ل- 
نرلالت نرلعي فنفن للانلانالنلتل-مد ل 1-عبالاملا ةلتعنكل لتعابفالع ملت فمليرتففللتعابرفات ليتن
لفن للانلإللتزلتع ا ي فنل ليتعبليبرنالنافنل  ل-ا
لفن للانلاا فالتعما لتع فافل ةليلتفللتعنرليلفللإعىلا لنلت عرنل  ل-حد
للDNAمددددملي عددددكلبرا فلحددددللا ددددةلتعدددددتإلكددددلاالر ددددل لتلافددددل لتع فا ليفددددالين ددددل لتعع:  Irradiationالتشةةةةعي   -4

ي  ي ددل للددةلالتتددللتننبددلملتع الفددلليبلعرددلعةلللع الفددللتع فا ليفدداللددةلالت ددالت ننبددلملت  ددللتع الفددللرددا لت لبللكددعال
لتعاؤفنا 

ل-بعض المالمح العامة الستعمال التثبيط المناعي :
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ملعأل اددلال تععدداي لييلتإل ددلبا لر بددف لتعانلادداتلي ل دداللددةلتعالفددةلتعانن ددفنتلبفعلفددنملت  ددللاددنلغفددلحل-1
لتعتلانليت  الالت نرنلزفاتليتزالنلت  الالتعايميانلاببنل للةلتعمبم 

إ تلتبرعا  لا ب ل لتعانلاالب افدل ل بفدلنليعادانل يف داتللبدرؤاالعمنديللبعدملتع بل دل تلي عدكلعر بدف لايللل-2
لتعانلااللةلتعنفل لا ةلتع الفللتع بف ا 

اليفاليتعتفيفالتعابرعا العر بف لتعانلاالعنلليحافاللةلر بف لت برملبالتعانلافالتليعفداتليع دنلماف لتعايتالتع فل-3
ايلحللفنللمات للةلإفنل لييليب لللت برملبالتعرةلر دينل دالتدا  للعدال لتليابدرالنلع ردلنلزانفدا لا دةلبدبفللتعا دللل

نل حدللت  دللللا فدالادنلإا دل لحد نلتعال بدل لتفنادلللةلزلتاالتع  فاللينلإا ل لا ب ل لتعانلاال بللتعملتتدالييلي 
لفبات لتايتلتعللمللعال  

اددنلتمددلل عددكللددايللا ب ددل لتعانلادداللددةلياددلتملتعانلاددالتع ترفددالف ددينلي ددللاددنلايلحددلللددةلتزالت لتلافددل للنل
 يالتملتعانلاالتع ترفالر ينلت برملبالتعانلافال التا  لاناللرلنل يف ال بللتبرعالللتلايفا 

 
  


