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 ANTIGENS الضد( )مولدات المستضدات مولدات

المستضد هو اي مادة غريبة عن الجسم له القدرة عمى احداث استجابة مناعية نوعية خموية او خمطية او كمتيهماا   
او انها اي مادة كيميائية او خمية حية قادرة عمى تنبية الجهاز المناعي عمى تكوين اجسام مضادة نوعية لها تتفاعل 

 ( الجسم .in vitro( او خارج )in vivoاخل )معها د
او إن المستضااد هااو امااا إن يكااون اي مااادة غريبااة قااادرة عمااى احااداث اسااتجابة مناعيااة   او التحااري  عمااى تكااوين 

(   واي مااااادة لهااااا القاااادرة عمااااي التفاعاااال مااااي منتجااااات ا سااااتجابة المناعيااااة )اي ا جسااااام T-cellsلممفاويااااات تائيااااة )
( او جساام مضاااد antiseraأن المستضااد   يمكاان إن يكااون كاا لك مااالم يكاان لااة م اال مضاااد )وهكاا ا  اا المضااادة(.

(antibody( او مستقبل لمفاوية تائية )T-cell receptor. ) 

 -اي مادة او مركب كيميائي غريب لكي يكون مستضد يجب أن يت ف ب فتان رئيسيتان هما :
تجابة مناعيااة ويطمااـ عاااامي هاا ة ال اافة بالقاادرة عمااي التمنيااي )او القاادرة عاااامي تنبيااة الجهاااز المناااعي  حااداث اساا -1

 ( .immunogenicityتوليد المناعة( )
او أن تكااااون لااااه القاااادرة عااااامي التفاعاااال مااااااي نااااواتي ا سااااتجابة المناعيااااة ويطمااااـ عمااااي هاااا ة القاااادر  القاااادرة عاااااامي  -2

 ( .antigenicityالمستضدية )
(  ااااي الوقااات الاااا ي يق ااااد immunogenبياااار ممناااي )او مولااااد المناعاااة( ) اااي الوقاااات الحاضااار كسياااارا  ماااا يسااااتعمل تع

المستضااد   وهاا ان التعبياارين ا اابحا يسااتعما ب,ااكل متاارادف  و ااي الواقااي اسااتخدام تعبياار مولااد المناعااة ا اا  ماان 
 استخدام تعبير مستضد  ي ه ا ا طار   حيث إن المستضد  ي حقيقة ا مر هو تعبير ي,ير  قط الي قدرة اي مادة
عمي ا تحاد )التفاعل( مي الجسم المضاد   حين إن تعبيرممني ي,ير الي قدرة اي مادة غريبة عمي احادات اساتجابة 

( لتمك المادة هي قدرتها عمي  احداث استجابة مناعية .وبالتالي immunogenicityمناعية   وتكون القدرة التمنيعية )
-antigenهاا ا التفاعاال هااو تفاعاال جساام مضاااد مااي مستضااد )عناادما يتحااد ممنااي ماااي جساام مضاااد    فااي الواقااي أن 

antibody reaction( ولايس تفاعال ممناي  ماي جسام مضااد )not immunogen-antibody reaction ومان خاال ماا )
ساابـ  كاارض يتضاا  بأنااه قااد يكااون هناااك  ااـر بااين المااادة القااادرة عمااي احااداث اسااتجابة مناعيااة والمااادة القااادرة عمااي 

جات ا ستجابة المناعية )اي مي ا جسام المضادة( ودائما يمكن إن يعتبر الممني مستضاد   و لكان التفاعل مي منت
 ( .immunogen يعتبر المستضد بالضرورة ممني )

 
 ت نف المستضدات من الناحية التركيبية الي ا تي -:تصنيف المستضدات 

 -: Complete antigenمستضدات كاممة  -1
يميائياااة كبيااارة الحجااام )مسااال البروتيناااات والبروتيناااات الساااكرية والساااكريات المتعاااددة(   او هاااي عباااارة عااان جزئياااات ك

جزيئاات م,اكمة لخاياا حيااة )مسال الفيروساات والبكترياا وكريااات الادم والخاياا ا خارخ والتااي هاي ا خاري مكوناة ماان 
ون والسكريات ا حادية( تكاون لهاا جزيئات كيميائية كبيرة الحجم كما ا,يرة اعاة او جزيئات اخري  غيرة مسل الده
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القاادرة عمااي اسااتسارة الجهاااز المناااعي عمااي احاادات اسااتجابة مناعيااة ضاادها و ااي دات الوقاات تكااون لهااا القاادر عمااي 
التفاعل مي نواتي تمك ا ستجابة المناعية . عندما تحدث استجابة مناعية ضد اي مستضاد  اأن ا ساتجابة المناعياة  

لمستضد )الجسم الغريب( وانما نحو اجزاء  غيرة منه توجد عادتا عماي جادار او الغ,ااء   تكون موجة نحو كامل ا
 antigenic site orالخااارجي لمجساام الغريااب   هاا ة ا جاازاء ال ااغيرة تعاارف بااالمواقي او المحااددات المستضاادية )

antigenic determinants( او ا بيتاوب )epitopesعياة موجهاة نحاو ناوح واحاد (   و اي العاادة تكاون ا ساتجابة المنا
الساااط   عماااىمااان ا بتوباااات او المواقاااي المستضااادية والتاااي تتكاااون مااان الجزيئاااات الكبيااارة الحجااام والمعقااادة التركياااب 

الخارجي لممستضد )الجسم الغريب(   حيث انه  ي الغالب يكون هناك اكسر من موقي مستضادي عماى كال مستضاد 
قااي المستضاادية عمااى المستضااد اساار  ااي القااوة التمنيعيااة لممستضااد   كمااا هااو موضاا   ااي ال,ااكل   كمااا إن لعاادد الموا

وعدد ا بتوبات او المواقي المستضدية عمي المستضد مرتبط بحجم المستضد   وعادتا  يكون هناك ابيتوب واحد لكل 
نااد ماان ا حمااا  ا مينيااة او ماان السااكريات. وع 6الااي  5كيمودالتااون ماان البااروتين   وأن كاال ابتااوب يتكااون ماان  5

( او مواقاي مستضادية epitopesو ف مستضد عمي انه غريب  يعني  لك أن  لك المستضد يحتوي عمي ابتوباات )
   توجد عمي المستضدات الداتية .

When we describe a molecule as foreign, therefore, we mean that it contains epitopes not found on 

self-antigen. 
 -: Haptenلمستضدات الناقصة أو االناشبة  -2

(  والنا,اابة تكااون محااددة بمقاادرتها عمااى Incomplete antigenويعاارف ايضااا بالمستضااد الغياار كاماال او الناااق  )
ا تحاد مي ا جسام المضادة ولكنها غير قادرض عمى احاداث اساتجابة مناعياة  ا  أ ا حممات عماى جازئ اخار يعارف 

ضد دات وزن جزيئ  غير حيث تكون النا,بة عادتا مركبة مان ماواد كيميائياة (   نها تكون مستCarrierبالحامل )
(  الهرمونااات   ال,ااحوم والسااكريات ا حاديااة. إن drugsدالتااون مساال العقاااقير ) 11111دات وزن جزيئااي اقاال ماان 

 امل .تفاعل ا جسام المضادة مي النا,بة يكون غير مرئي أ  ا ا تم التفاعل مي النا,بة المربوطة عمي ح
 

 -: The chemical nature of antigensالطبيعة الكميائية لممستضدات 
المستضااد عادتااا يكااون مركااب كيميااائي عضااوي كبياار وهاا ا المركااب الكيميااائي العضااوي امااا ان يكااون بااروتين الاا ي 

ساكريات عادتا يكون كبير الحجم بسابب كبار وزناة الجزيئاي ومعقاد التركياب مماا يجعماة مستضاد جياد   او أن يكاون 
 11111ات وزن جزيئااي   يقاال عاان  ( او احمااا  امينيااة متعاادد و Large polysaccharidesعااددة كبياارة الحجاام )

( مستضادات ضاعيفة بسابب بسااطة تركيبهاا وعادم اساتقرار تركيبهاا Lipidsدالتون. ومن ناحية اخاري تكاون الادهون )
ة قد تكون مستضدات جيدة. ايضا ا حماا  النووياة ولكن عندما ترتبط الدهون مي البروتينات او السكريات المتعدد

(Nucleic acid )( تعتباار مستضاادات ضااعيفة بساابب بساااطة تركيبهااا ومرونتهااا . الكربوهياادرات )السااكريات المتعااددة
بمفردها تعتبر  غيرة جدا لتكون او تعمل كمستضد و  ي حالة كريات الدم الحمراء التي تعتبر مستضاداتها ماا هاي 
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دياااادة  تكااااون  ااااي هاااا ة الحالااااة السااااكريات العديااادة لمستضاااادات الكريااااات الحمااااراء مرتبطااااة مااااي دهااااون ا  ساااكريات ع
 وبروتينات )مي سكريات دهنية او سكريات بروتينية( مما يضفي عميها التعقيد وكبر الحجم لتكون مستضد مناسب .

 

 -: Classes of immunogensاصناف الممنعات)المستضدات( 
 -ستضدات )الممنعات( هما كالتالي :هناك  نفان رئسيان لمم

وهاا ة تحتاااج الااي مساااعدة الممفاويااات  -: Thymic-dependent antigensيمااوس سالمستضاادات المعتماادة عمااي ال -1
 السائية لتكون اجسام مضادة ضدها .

ج ها ة المستضادات تساتسير انتاا -: Thymic-independent antigensيماوس سالمستضدات الغير معتمادة عماي ال -2
اجسام مضاادة بادون ا رتبااط )ا عتمااد عماي( بالممفاوياات التائياة. ا ساتجابة لها ا ال انف مان المستضادات ت هار 

 اكرة مناعية . ( مي القميل او بدون IgM class) م ي  ورة اجسام مضادة من ال نف 
 

 -انواع المستضدات :
 -: Autoantigen(  Autologous antigenمستضدات ذاتية ) -1

المستضاادات  اتيااة ا  ااال )اي مستضاادات العائاال(   وعنااادما يحاادث خماال مااا  اااي انسااجة الجساام او الجهااااز  وهااي
( ضادها )اي ضاد autoantibodyالمناعي تحدث ضدها استجابة مناعية مما يؤدي الي تكون اجساام مضاادة  اتياة )

كمااا يحاادث  اااي حااا ت اماارا  المناعااة الاا ات(   وهاااااا ة ا سااتجابة المناعيااة تعتباار اسااتجابة مناعيااة غياار طبيعيااة   
 ( .Autoimmuno-diseasesال تية )

 -: alloantigen (heterologous antigen)مستضدات غير ذاتية  -2
وهي المستضدات الغريبة )مسل الجراسيم وا جسام الغريبة ا خري( التي تادخل الاي جسام العائال وتتسابب  اي احادات 

ج اجسااام مضااادة ضاادها   وتعتباار ا سااتجابة ضاادها ماان قباال الجهاااز المناااعي اسااتجابة مناعيااة لهاال ماان خااال انتااا
 استجابة طبيعية.

 -( :Heterophil antigenمستضدات متغايرة ) -3
تات او حيوانات من اجناس مختمفة  ولكنها مسماتمة او متقاربة ال,بة بحيت ان ا جسام مضادة وهي مستضدات لنبا

 ي منهااااا قااااد يتفاعاااال مااااااي مستضااااد لحيااااوان اخااااري   ياااارتبط معااااه  ااااي الجاااانس.من امسمتهااااا مستضاااادات  ورساااامان 
(Forssman antigens. ) 
 ات التي تستعمل  نتاج اجسام مضادة .وهي المستضد-( :Homologues antigenالمستضدات المتجانسة ) -4
 
  ي ت نيف المستضدات  ةهنالك اكسر من طريقو

 .   particulateأو جسيمية  solubleو ـ الحالة الفيزياوية :  ت نف الى مستضدات  ائبة  -1
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 و ـ التفاعل الم مي : قد تكون                 لمدم   مسبته لممتمم ومستضدات  -2

ة : قااااد تكااااون احاديااااة التكااااا ؤ   سنائيااااة التكااااا ؤ   ساسيااااة التكااااا ؤ و ااااـ عاااادد الاااا ري المستضاااادي -3
 ومتعددة التكا ؤ . 

و ـ التخ ا  المستضادي : قاد تكاون متخ  اة باالنوح   الجانس   النسايي   او متخ ا   -4
 بالخايا او اجزاء الخايا . 

 و ـ قدرتها لحث ا ستجابة المناعية .  -5

 ناعية خموية او خمطية . احادية الو يفة : أي انها تحث استجابة م - أ
 سنائية الو يفة : أي لها القدرة لحث ا ستجابة المناعية الخموية الخمطية .

 
 مستضدات مهمة من الناحية الطبية لانسان ومسال عميها : ايضا هنالك و 
 

المستضاااادات الم,ااااتركة مااااي اغ,ااااية خايااااا الاااادم الحماااار لانسااااان وتكااااون طبيعتهااااا ماااان متعاااادد  -1
ى امااين  و سمساامة جانبيااة ماان سااكر احااادي   وتعااد هاا ض المستضاادات نااواتي السااكريد مربااوط الاا

لمتعبياار الجينااي ماان جينااات يتوارسهااا الفاارد ماان ام او ابيااه ويطمااـ عمااي هاا ض المستضاادات اساام 
ABO   . 

( التااااي توجااااد عمااااى سااااطوح اغ,ااااية كريااااات الاااادم الحماااار لمب,اااار   Rhالمستضاااادات الرساااامية ) -2
ضااد موجااود  ااي اغ,ااية كريااات الاادم الحماار  ااي دم وي,ااترك هاا ا المستضااد بتخ  ااه مااي مست

 . Rheusus monkegsقردة الرسس 

  MHC antigensمستضدات معقد التوا ـ النسيجي  -3

 
ان المركز الجزيئي لمجهاز المناعي يتالف من جزيئات معقد التوا ـ النسجي والتاي تسايطر مان خاال 

لمجهااااز المنااااعي الااا اتي والتكيفاااي عماااى التاااداخل ماااي الجزيئاااات الغ,اااائية عماااى ساااطوح الخاياااا المهماااة 
ن,وء ورادامه وتن يم الفاعمية الخموية  ي ا ستجابة لمخمي وا ورام   وان ه ض المستضدات عباارة عان 
بروتينااات م,ااتركة مااي اغ,ااية خايااا الاادم البااي   ااي ا نسااان . وتكااون نااواتي التعبياار الجينااي لجينااات 

ـ النسيجي  اي الا راح الق اير لمكروموساوم الساادس لانساان متعددة  ي ا  ناف الساسة لمعقد التوا 
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 Human Leucocyte (HLA)  وتعارف ها ض المستضادات بمستضادات الخاياا الباي  لانساان 

antigen  : ولها مجموعة من الو ائـ البايولوجية وتقسم الى 
لخاياا : لهاا دور  عاال  اي السايطرة عماى الخاياا الم اابة بالفايروساات وا MHC Class I -أ 

 .   TCالسرطانية عبر ن,اط الخايا الممفية التائية السامه 
: وهااي مسااؤوله عاان تفاااعات غاارس ا عضاااء وتكااون محمولااه عمااى  MHX Class II -ب 

وباا لك تكااون مسااؤوله عاان التعاااون الخمااوي اسناااء  APCsسااطوح الخايااا المقدمااة لممستضااد 
 ا ستجابة المناعية 

 ضدات مكونات اجزاء المتمم . : هي عبارة عن مست MHC Class III -ج 

 
 

 -: Factors affecting immunogenicityالعوامل المؤثرة عمى القدرة المستضدية )التمنيعية( 

ما ا يجعل من اي مادة بأن تكون مستضاد او ممنعاة  ها ا غيار معاروف بالتحدياد   ولكان هنااك العدياد مان العوامال 
 -ممني   وه ة العوامل هى : التي تساهمة  ي قدرة اي مادة لتكون مستضد او

من المهم ان يكون المستضد مادة غريبة عن الجسم ويميزها الجسم عماى انهاا ساوخ  -(:Foreignnessالغرابة ) -1
)اي غريبة او ليست من داتية(  حيث ان ه ا يؤدي الي اساتسارة او تنبياة الجهااز المنااعي  حادات اساتجابة مناعياة 

عمى درجة غرابة المستضد   كمما كان المستضد او الجسم الغريب بعياد الغراباة عان ضدها  ومدخ ا ستجابة يعتمد 
 جسم العائل كمما كانت ا ستجابة المناعية ضدة اقوخ وا,د.

إن اي مستضاد يكاون وزناة  -: Size (Molecular weight) of antigenحجمم )الموزن الجزيئمل( لممستضمد ) -2
من النادر ان يكون قادر عماى حاث حادوت اساتجابة مناعياة   واي ماادة دالتون(  11111الجزيئي  غير )اقل من 

من ه ا النوح تعرف بالنا,بة   بينما المستضد ال ي يكون وزنة الجزيئي كبير ويحتوي عماى تركياب باروتين معقاد او 
ومعقد  سكر عديد الببتيد يكون مستضد جيد لحث احدات استجابة مناعية   حيث أنة كمما كان حجم المستضد كبير

(  مما يؤدي الي تكون كمية اكبر antigenic sitesالتركيب   تكون عمية او  ية اعداد اكبر من المواقي المستضدية )
 من ا جسام مضادة النوعية لة .

المستضاد  -(:Chemical composition, complexity and diversityالتعقيد فل التركيب الكيميائل والتنوع ) -3
نااوح ومعقااد التركيااب  حيااث ان المستضااد المكااون ماان حماا  امينااي واحااد او سااكر احااادي يكااوم يجااب ان يكااون مت

مستضد )ممني( ضعيف او غير قادر اطاقا عمى حاث احادات اساتجابة مناعياة  و لاك عماى العكاس مان المستضاد 
حتاوي عماى مواقاي المعقد والمتناوح التركياب  تكاون قدرتاة عالياة جادا عماى احادات اساتجابة مناعياة عماى اعتباار اناه ي

مستضدية كسيرة  كما انه عنادما يكاون التركياب الكيمياائي لممستضاد متناوح وغرياب عان العائال  كمماا كاان المستضاد 
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اكساار قاادرة عمااى حااث احاادات اسااتجابة مناعيااة   مااسا البروتينااات المتكونااة ماان احمااا  امينيااة متعااددة والسااكريات 
حاادات ا سااتجابة المناعيااة بالمقارنااة بالاادهون وا حمااا  النوويااة المتعااددة تعتباار مستضاادات دات قاادرة عاليااة عمااى ا

 التي تعتبر اضعف بكسير.
يجااب أن يكااون تركيااب المستضااد  -( :Structural stability of the antigenاسممتقرار تركيممب المستضممد ) -4

ن يعتبار باروتين غيار مستقر حتي يتمكن الجهاز المناعي عمى تميزة وتكاوين اساتجابة مناعياة ضادة    ماسا الجاتاي
مسااتقر التركيااب وبالتااالي  هااو يعتباار مستضااد )ممنااي( ضااعيف  ا  ا ا تاام تسبيتااة عمااى مااادة اخاارخ  كاا لك يجااب أن 
يكااون المستضااد غياار قاباال لتححاال بساارعة حتااي يعطااي  ر ااة لمجهاااز المناااعي عمااى التعاارف عميااة وتمياازة لتكااوين 

 استجابة مناعية ضدة.
أن طريـ دخاول المستضاد  -(:Rout, Dosage, and Timingالمستضد ووقتها )طريقة الدخول وكمية جرعة  -5

وكميتة ووقت الدخول اسر هام  ي تحديد قدرة المستضد عمى تنبية الجهااز المنااعي لتكاوين اساتجابة مناعياة.  عادتاا 
التنفسااي  تاادخل المستضاادات الااي جساام العائاال عباار الفتحااات الطبيعيااة او الغياار طبيعيااة لمجساام ماان خااال الجهاااز

والهضامي او مان خاال ا نساجة المخاطياة والجماد  بينماا تادخل المستضادات الاي الجسام ب,اكل ا اطناعي كااالحقن 
 ي الجمد او العضمة او الوريد او عبر الفم  وبما أن اغمب المستضدات تتحطم  ي ا معاء  أن اعطاء المستضدات 

ناعياة ا   اي حاا ت معيناة كمقااح ,امل ا طفاال وحاا ت عن طريـ الفم يعتبر غير  عاال  اي احاداث ا ساتجابة الم
الحساسية لابع  الماواد الغدائياة. كماا تمعاب كمياة جرعاة وناوح المستضاد دورا مهماا  اي تحفياز ا ساتجابة المناعياة  

 ك لك عمي هل ان المستضد دائبا او متكتا وطريقة دخول الجسم وقدرة الجسم عمي معاممتة.
 

 -مستضدات :اهمية معرفة ودراسة ال
بمااا أن المستضاادات هااي مااواد تسااتطيي اسااتسارة اسااتجابة مناعيااة   وتكااوين اجسااام مضااادة   و ااي كسياار ماان ا حيااان 

 -تؤدي الي ا  ابة ببع  ا مرا   ه ا يفيدنا  ي عدة امور اهمها ا تي :
الطاـر المناسابة لموقايااة التعارف عماي المستضادات وتركيبهاا وخوا ااها وحلياة احاداسها لكمارا  يمكناا ماان ايجااد  -1

 من ا  ابة بها ومن ايجاد العاج المناسب لها .
 الح ول عمي ا جسام المضادة الخا ة به ة المستضدات  ستعمالها  ي مقاومة وعاج ا  ابة بها . -2
( يمكن ا ستفادة من المستضدات  ي تحري  جسم العائل عمي تكوين مناعة ضدها )تكوين اجسام مضادة لها -3

 لمني ا  ابة بأمراضها  ي حالة دخولها لمجسم العائل .
 يمكن ا ستد ل بواسطة المستضدات عمي ا جسام المضادة النوعية لها . -4
 


