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 Immunityالمناعة   

ىي عبارة عن قدرة الجسم لمدفاع عن نفسو ضد االجسام الغريبة وتسمى بالمستضدات 
(Antigen ويرمز ليا بـ )Ag  فألجل سواء اكانت فايروسات او بكتريا او سموم او أنسجة ،

المتنوعة فقد جيز اهلل سبحانو وتعالى  ديمومة حياة الحيوان في عالم مميء بالمايكروبات
تتمثل بالجمد وما يحتويو من احماض تمنع نمو االحياء المجيرية الحيوانات بوسائل دفاعية 

ووجود االنزيمات واالحماض واالحياء المجيرية المفيدة داخل القناة اليضمية ، كذلك وجود المواد 
جيزة مع وجود أنواع عديدة من الخاليا المخاطية واألىداب في البطانة الداخمية لبعض األ

الدموية البيض في الدم لتقوم بالتيام المستضدات الغازية والتيام المايكروبات التي استطاعت 
، ىذه الخطوط المناعية النفوذ الى داخل الجسم وجعل الجسم موطن غير مالئم لنموىا وتكاثرىا 

وآخر وليذا فيي مناعة غير متخصصة  تقوم بوظائفيا التقميدية دون ان تميز بين مايكروب
(Non Specific Immunity، فيي تعرقل نفوذ الفايروسات والبكتريا والفطريات والسموم ، ) 
 وعند نفوذىا لداخل الجسم سوف تتحرك عندىا خطوط مناعية 

يا أخرى متمثمة بالخاليا الدموية البيضاء المتنوعة لتقوم بالتيام ىذه المايكروبات ومياجمة الخال
تالفيا ، ىذه الخطوط المناعية قد يطمق عمييا الباحثين اسم المناعة المتأصمة       المصابة وا 

(Innate Immunity او المناعة الموروثة او المناعة الطبيعية وىي كما قمنا مناعة غير )
 ( يياجم الجسم الحيواني.Agمتخصصة توجو لكل جسم غريب )
كان كبيرًا ومتكررًا فأن الجسم سوف ال يستطيع ان يجابو ىذا اليجوم المايكروبي او الغزو اذا 

الغزو بيذه الخطوط الدفاعية التقميدية غير المتخصصة ، لذلك سوف يضطر الى توجيو مناعة 
( وخاليا التيامية Antibody( عمى شكل أجسام مضادة )Specific Immunityمتخصصة )

ة وىذه العمميات ال تتم إال بتفعيل دور الجياز وخاليا مناعية متخصصة لمياجمة الخاليا المصاب
فيو الذي سيقوم بيذا لبناء المناعة المتخصصة ضد ىذا  (Immunity Systemالمناعي )

 المايكروب وبناء مناعة طويمة األمد ضد المايكروب بالمستقبل.
 

 خطوط المناعة المتأصمة أو المناعة المتكيفة
( عبارة عن Innate Immunityالمتأصمة او الموروثة   )كما أوضحنا سابقًا إن المناعة 

خطوط طبيعية خمقيا اهلل سبحانو وتعالى في تركيب جسم الحيوان تقوم باعاقة نفوذ المايكروبات 
المرضية الى داخل الجسم اواًل واذا ما نفذت لمداخل فيناك خطوط اخرى تقوم بقتميا والتياميا 

ثار االصابة وترميم االنسجة المتضررة ، وتعد ىذه المناعة ومياجمة الخاليا المصابة وانياء آ
ىي بداية الرد عمى العدوان االتي من غزو االحياء المجيرية المرضية او أي مستضد عمى جسم 
الحيوان ، وستحتاج الى مناعة متخصصة لتجابو الغزو المايكروبي القوي عن طريق تزويده 
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يعًا لمرد مستقباًل اذا تعرض لنفس المسبب المرضي ، بذاكرة مناعية في الجسم تجعمو يقاوم سر 
اذن حركة الجياز المناعي ستزود الجسم بمقاومة ضد المسبب المرضي طويمة األمد ، وقد تمتد 
ىذه المناعة طيمة فترة عمر الحيوان ، لذلك يطمق بعض المختصين عمى ىذه المناعة اسم 

الحيوان سيطور مناعة طويمة االمد ضد  ( ، أي انAdaptive Immunityالمناعة المتكيفة )
 االمراض الموجودة في بيئتو ومنطقتو وذلك لكي يتكيف لمعيش في ىذه البيئة 

 

 ( بالنقاط االتية:Innate Immunityتتمثل المناعة المتأصمة )
.الجمد الذي يعتبر جدار واقي يمنع االصابات وفي البحوث الحديثة لوحظ وجود افرازات جمدية 1

عمى بعض الحوامض مثل حامض البيوتارك ويعد وجود مثل ىذه الحوامض غير تحتوي 
 صالح لمنمو المايكروبي.

.وجود االىداب والمادة المخاطية في الجياز التنفسي تمنع التصاق المايكروبات في ىذه 2
 االماكن.

( حيــث ان وجــوده يمنــع الغــزو المــايكروبي ويحــدث HCl.وجــود الحــامض المفــرز فــي المعــدة )3
ــًا الــى  pHحالــة التســمم الحامضــي لممايكروبــات المرضــية إذ يــنخفض  ـــ 2تقريب  pHويعمــل ىــذا ال

المنخفض عمى اعاقة الكثير من انواع البكتريا المرضية وتحصل دنتـرة لمبروتينـات وسـبب حـدوث 
تصبح الشحنة كميا سالبة وبالتالي حدوث تنافر االحمـاض االمينيـة ىذه الدنترة ىو توحيد الشحنة 

 ، خل البروتين أي حدوث دنترة ايضاً دا
( في القناة اليضمية بحيث تغطي الخاليا Intestinal Microbiota.وجود الفمورا المعوية )4

 ية ومستعمراتيا.الطالئية ومستقبالتيا وتمنع المايكروبات الغاز 
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 الجهاز المناعي في الطيور الداجنة
مناعي عالي الدقة يقوم بتوجيو الخاليا وتصنيع  لقد جيز اهلل سبحانو وتعالى الحيوانات بجياز

( متخصصة ضد المايكروب الذي يغزو الجسم وييدد حياة الحيوان ، ان فيم Abاجسام مضادة )
( وطرائق Vaccinationآليات عمل ىذا الجياز ومكوناتو ستساعدنا في فيم مبادئ التمقيح )

ور بغاية االىمية بالنسبة لمدارسين والباحثين التمقيح وآليات االستجابة المناعية لمقاحات وىذه ام
 من جية ولممربين واصحاب الحقول من جية اخرى.

يتكون الجياز المناعي في الطيور من نوعين من االعضاء وىي تشبو الى حد كبير مثيالتيا 
 ( وىذه االعضاء ىي:Mammalsفي الحيوانات الثديية او التي تمد وترضع صغارىا )

(  وغدة التوثة Bursa of Fabricius.اعضاء لمفاوية اولية او اساسية وتشمل جراب فابريشيا )1
(Thymus gland.) 
.اعضاء او انسجة لمفية ثانوية ومنيا الطحال والنسيج الممفي الممتد عمى طول القناة اليضمية 2

( Ceacal Tonsils( ولوز االعورين )Payer’s Patchesوالذي يحتوي عمى رقع او لطخ باير )
( المتواجدة في محجر العين ، ويضيف Harderian glandوالنسيج الممفي في غدة ىاردر )

بعض الباحثين نخاع العظم ضمن النسيج الممفي الثانوي لكونيا تحتوي عمى خاليا مولدة 
 يوضح الشكل التالي الجياز المناعي في الدواجن .لمخاليا المناعية 

 
 
 
 
 
 

 
 

 األجسام المضادةإنتاج 
عبارة عن بروتينات كربوىيدراتية  Ab( ويرمز ليا Antibodiesاألجسام المضادة )

(Glycoproteins ، تنتجيا الخاليا الممفاوية البائية التي سبق وان تنضجت في كيس فابريشيا )
( وىي ذات وظيفة مناعية لذلك Globular proteinوبما ان ىذه البروتينات كروية الشكل )

.                       Igs( ورمز ليا بالرمز Immunoglobulinesطمق عمييا اسم الكموبيولينات المناعية )ا
ىنالك خمسة انواع من الكموبيولينات المناعية في دم االنسان والحيوانات المبونة ولقد اطمق عمى 

 ىذه االنواع اسماء االحرف االغريقية وىي كما يمي:

 



4 

 

 الرمز االسم
 Gama IgG كموبيولين .كاما1
 Alpha IgA .الفا كموبيولين2
 Mea IgM .موا كموبيولين3
.ابسميون 4

 كموبيولين
Epsilion IgE 

 Delta IgD .دلتا كموبيولين5
 

 IgMو  IgAو  IgGثبت في الدواجن لحد اآلن وجود الكموبيولينات الثالثة االولى وىي 
النسبة العظمى من االضداد  IgGوىنالك شكوك حول وجود النوعين االخرين ، يمثل الصنف 

% من المجموع الكمي لالضداد في مصل الدم ، في 88الموجودة في الدم ، فيو يمثل حوالي 
الذي تبمغ نسبتو   IgM% ثم 13الذي تبمغ نسبتو  IgAالمرتبة الثانية يأتي الكموبيولين المناعي 

6. % 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 IgGالتركيب الكيمائي لمكموبيولين المناعي 
 

عمى جائزة نوبل لمعموم الفسمجية حيث  1972عام  Portaو  Edelmanحصل الباحثين 
، لقد اوضح ىذين الباحثين ان ىذا  IgGتوصال الى الصيغة الكيميائية لمكموبيولين المناعي 
 Heavy، اثنتان من ىذه السالسل ثقيمة ) الكموبيولين المناعي يتألف من اربعة سالسل ببتدية

chain( واثنتان اخرتان خفيفتان يطمق عمييا السمسمتين الخفيفتين )Light chain السالسل.)
، ويقع موقع االرتباط مع المستضد  Yتأخذ شكل الحرف  IgGاالربعة لمكموبيولين المناعي 

(Agفي نياية الذراعين القصيرين يرمز لمموقع المخصص لال ) رتباط مع المستضدFAB  اما ،
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حيث ان ىذا الطرف ميمًا لالرتباط عمى المستقبل الخاص بو  FCالطرف االخر فيرمز لو بـ
(FC Receptor.الموجود عمى سطح معظم الخاليا المناعية االلتيامية )  

اذن سيحتوي كل كموبيولين مناعي عمى موقعين من مواقع االرتباط مع المستضد حيث يكون 
FAB الرتباط مع المستضد وموقع لFC لالرتباط مع الخاليا المناعية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 IgAالتركيب الكيميائي لمكموبيولين المناعي 
عن طريق سمسمة ببتيدية صغيرة يطمق  IgGيتألف ىذا الكموبيولين من اتحاد وحدتين من 

 Localفي اعطاء المناعة الموضعية )( . انو ميم جدًا J-chainعمييا اسم السمسمة الرابطة )

Immunity فقد ثبت وجود ، )IgA  في كل االفرازات المخاطية لمجياز التنفسي واليضمي
 والتناسمي وثبت وجوده بالدموع في الدجاج.

( Secretary IgAاالفرازي ) IgAالموجود في االفرازات اسم  IgAيطمق عمى ىذا النوع من 
وافرازه من قبل خاليا البالزما القريبة من الطبقة الظيارية  IgA، يتم تصنيع  sIgAويرمز لو بـ 

( Receptorالمبطنة لالجيزة الجسمية المختمفة وان خاليا ىذه المنطقة تحتوي عمى مستقبل )
وينقمو عبر الخمية الى الخارج مع االفرازات الخارجية ويخرج ىذا المستقبل البروتيني  IgAيستقبل 
 ل ىو القطعة االفرازية التي تعطيو صفة الحماية من فعل االنزيمات الياضمة.معو ليمث

 

 IgMالتركيب الكيميائي لمكموبيولين المناعي 
، ان  J-chainبسمسمة ببتيدية تدعى  IgGمن اتحاد خمسة وحدات من  IgMيتكون الصنف 

تضد حيث يمتمك يعطيو القدرة العالية لالرتباط مع المس IgMىذا التركيب الخامسي لصنف 
بعد عشرة مواقع لالرتباط وليذا فيو يمثل اول صنف من الكموبيولينات المناعية ، يرتفع تركيزه 

 التمقيح او االصابة بالمرض.

 

 IgGتركيب 
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 نظريات تكوين االجسام المضادة
 

توجد نظريتان لتفسير ميكانيكية قيام الخاليا الممفاوية البائية في توليد االجسام المضادة 
 النظريتين ىما:وىاتين 
 (Constructive Theory.النظرية البنائية )1

 

التي طرحت في االربعينات من القرن الماضي وتنص عمى ان المستضد سيدخل الى داخل 
 الخمية الممفاوية البائية ويعمل كقالب تستنسخ حولو السالسل الببتيدية المكونة لمكموبيولين
المناعي والذي يمثل الجسم المضاد المخصص ضد ذلك المستضد ، لم تصمد ىذه النظرية 
طوياًل امام البحث العممي ، فبعد تعميم بعض المستضدات بالعناصر المشعة وتمت متابعتيا 
داخل الجسم لوحظ ان ىذه المستضدات ال تدخل الى داخل الخالي الممفاوية وانما تبقى عمى 

 لك دحظت ىذه النظرية في بداية الخمسينات من القرن الماضي.سطح الخمية ، لذ
 

 (Clonal Selection Theory.نظرية االنتخاب النسيمي )2
( من الخاليا الممفاوية البائية Clonesوىي النظرية المعتمدة لحد االن وتنص عمى ان انسال )

كل منيا يحمل مستقبل خاص لممستضد موجودة طبيعيًا في الدم ، فمكل شكل محدد لممستضد 
( Receptorsىذه المستقبالت )يوجد لو مستقبل محدد عمى سطح مجموعة من الخاليا البائية ، 

وىي  IgMدة من نوع الموجودة عمى سطح الخمية الممفاوية البائية ىي عبارة عن اجسام مضا
، متوفرة باشكال مختمفة بحيث يوجد مستقبل خاص يتطابق مع أي مستضد موجود في الطبيعة 

ىذه االنسال من الخاليا البائية تتولد في البورسا ثم تياجر ىذه الخاليا الممفاوية البائية لتستقر 
د دخول المستضد سواء اكان عنفي العقد الممفاوية او التجمعات الممفية في االنسجة الممفاوية ، 

فايروس او بكتريا او أي جسم غريب فسيتم اقتناصو والتيامو من قبل خاليا البمعم الكبيرة ، 
وبعدىا تقوم ىذه الخاليا بعرضو لمخمية البائية الموجودة في العقد والمراكز الممفية ، عندما 

مفاوية البائية فان ىذه الخمية يتطابق شكل المستضد مع شكل المستقبل الموجود عمى الخاليا الم
والتي تتشكل بغضون اربعة ايام لتنتج  Blast cellستتوسع وتدخل بعممية انقسام خموي لتصبح 

( المنتجة لالضداد ، اشارت الدراسات الى Plasma cellخمية من خاليا البالزما ) 588حوالي 
، ىذه االجسام الواحدة جزيئية ضد بالثانية  2888ان كل خمية بالزمية تستطيع ان تنتج 

يرتفع تركيز الكموبيولينات المناعية المضادة ستذىب مع الممف الى الدورة الدموية مرة اخرى ، 
او حقن مستضد معين ، ويصل  ايام من التمقيح او االصابة 18الى  7في مصل الدم بعد مرور 

بيع ثم يبدأ باالنخفاض اسا 4الى  3تركيز االجسام المضادة ىذه في الدم الى القمة بعد مرور 
التدريجي بعد ذلك ، باالضافة الى خاليا البالزما المنتجة لالضداد فان قسمًا من الخاليا 

التنتج ىذه الخاليا اضداد مثل خاليا (، Memory Cellكخاليا لمذاكرة )المنقسمة ستصبح 
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ان ىذه البالزما ولكن ستمثل خزين معموماتي حول شكل المستضد الذي حفز الجسم ، أي 
الخاليا ستحمل نفس شكل المستقبل الذي تطابق مع المستضد في الخية االم وىذا ما سيزيد 
اعداد الخاليا التي ستحمل نفس شكل ىذا المستقبل الذي تطابق مع المستضد في الخمية االم 
وىذا ما سيزيد اعداد الخاليا التي ستحمل نفس شكل ىذا المستقبل ، لذلك عند دخول المستضد 

 2)خالل االستجابة المناعية الثانية ستكون سريعة فسو في التمقيح الثاني او االصابة الثانية فان ن
ايام( وتصل معدالت االضداد المنتجة الى مستويات اعمى من االستجابة االولى وتبقى  3الى 

ة نوع الكموبيولينات المناعية السائدة خالل االستجابلفترات زمنية اطول ، كذلك لوحظ ان 
 .IgGاما االستجابة المناعية الثانوية فستكون من نوع  IgMالمناعية االولية تابعة لنوع 

 ( وصفاتهاAntigensالمستضدات )
يعبر اصطالح المستضدات عن الجزئيات التي تتمكن من االرتباط او التفاعل مع االضداد 

(Antibodies بصورة خاصة ، وىذه المستضدات كثيرة ومتنوعة منيا المقاحات البكتيرية )
والفايروسية الكاممة او المقاحات المحضرة الجزاء من ىذه االحياء ، باالضافة الى الكائنات الحية 

 والمواد البروتينية والكاربوىيدراتية وبعض المواد الكيميائية . 
ىي التي من خالليا يمكن لمجياز  (Antigenic Determinantالمحددات المستضدية )

المناعي ان يتعرف عمى المستضد ، وال يتعدى حجم المحدد المستضدي في كثير من االحيان 
جزيئيات كموكوز في المستضدات  7-5احماض امينية في المستضدات البروتينية او  7-5عن 

مستضد ىو مجموع المحددات  الكاربوىيدراتية ، وعدد المحددات المستضدية الكمية لكل جزيئة
   العامة الظاىرة والمختبئة.

 
 
 
 

 
 

 الصفات الضرورية لممستضد
 

 لكي تكون جزيئة مستضدية يجب ان تكون:
 

 .الحجم1
ان الجزئيات الصغيرة ممكن ان تعمل كمستضدات ولكن بشكل عام تكون الجزئيات الكبيرة 
افضل قابميتيا عمى تحفيز الجياز المناعي ، وكمثال عمى ذلك فأن االلبومين الذي يكون وزنو 

الف دالتون يعد مستضد كبير الحجم وممكن ان يحفز الجياز المناعي ،  68الجزيئي بحدود 
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الى  168حماض االمينية التي تكون ىذا البروتين يكون وزنيا الجزيئي ما يقارب لكن وحدات اال
 دالتون وبذلك فان ىذه الوحدات ال تستطيع ان تحفز الجياز المناعي. 178
 .التعقيد2
 .الصالبة3
 .الغرابة عن الجسم4

تعد من اىم الصفات ، فيجب ان تكون جزئية المستضد غريبة عن الجسم لكي تحفز او 
 س الجياز المناعي لمجسم.تحس
 

اذن لكي تكون جزئية مستضدية مثالية يجب ان تكون الجزئية كبيرة وصمبة ومعقدة وغريبة 
 عن الجسم.

 تقسم المناعة الجسمية الى نوعين:
 ( Humeral Immunityالمناعة الخمطية )

عمى انتاج اجسام مضادة متخصصة  Bوىي المناعة المتمثمة بتحفيز الخاليا الممفاوية نوع 
 في مياجمة المسبب المرضي وتدميره.

 

 ( Cellular Immunityالمناعة الخموية )
( Macrophageوخاليا البمعم الكبير ) Tوىي المناعة المتمثمة بتحفيز الخاليا الممفاوية نوع 

لمستضدات ومياجمة وخاليا القاعدية والحامضية والمتغايرة ، حيث يحفزىا المقاح عمى التيام ا
 الخاليا المصابة بالفايروس.

 (Immune Responseاالستجابة المناعية )
تسمى ايضًا بعممية تكوين االضداد او الجوانب البايولوجية في االستجابة المناعية ، وىي 
 عمى نوعين ، االول يسمى االستجابة المناعية االولية والثانية تسمى االستجابة المناعية الثانوية.

 (Primary Immune Responseاالستجابة المناعية االولية )
 

تحدث ىذه االستجابة عندما يتم حقن الحيوان بمادة غريبة عن الجسم وىذا يؤدي الى تكوين 
االضداد ، الوقت الواقع ما بين دخول المستضد وتكوين االضداد يطمق عميو بالفترة التخميقية 

(Induction Period وىذه الفترة قد تطول او تقصر تبعًا لكمية المادة المحقونة وطريقة ، )
الحقن ونوع الحيوان ، وحالتو الصحية ، اضافة الى الطريقة المستعممة في الكشف عن االضداد 
المتكونة ، بعد ذلك تبدأ كمية االضداد باالرتفاع وتستمر باالزدياد التدريجي ،ومن ثم تبدأ كمية 

النزول ويكون ذلك بعد عدة اسابيع من حقن الحيوان بالمستضد ، وتمتاز االضداد ىذه االضداد ب
، كذلك تمتاز  IgGاواًل ومن ثم ظيور صنف  IgMفي االستجابة المناعية االولية بانتاج صنف 

( ، واضافة لذلك تكون قوة االرتباط اقل مع المستضد والتي Affinityىذه االضداد بقمة االلفة )
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( ، عندما تكون قوة االرتباط اقل تكون قابمية انحالل وتفكك ارتباط Avidityىة )تسمى بالشرا
 االضداد بالمستضدات اكبر.

 

 (Secondary Immune Responseاالستجابة المناعية الثانوية )
 

مرة ثانية الى الجسم تتكون ما يطمق باالستجابة المناعية الثانوية ،  عند دخول نفس المتسضد
، وكذلك تكون االلفة وقوة االرتباط  IgGوتتميز ىذه االستجابة بتكون الكموبيولينات المناعية نوع 

مرة اعمى من االستجابة المناعية االولية ، وكذلك  188ما بين المستضد والضد اعمى بحدود 
( تكون اقصر وذلك لوجود خاليا الذاكرة ، كما ان Induction Periodميقية )فأن الفترة التخ

 معدل انتاج االجسام المضادة يكون اعمى مما ىو عميو في االستجابة المناعية االولية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Cell Mediated Immunityاالستجابة المناعية الخموية )
تبدأ ىذه االستجابة بعد التحفيز بالمستضد ، ونتيجة التحفيز تتكون سمسمة من الخاليا 

المحفزة وىذه الخاليا تقوم بانتاج ما يطمق عميو بالمدورات الممفاوية  Tالممفاوية نوع 
(Lymphokines كذلك يالحظ ان ىناك عدد آخر من الخاليا التي تشارك في ىذه ، )

والخاليا القاتمة باالضافة الى الخاليا القاتمة  Macrophageيا االستجابة وىي كل من خال
 الطبيعية.

استعمل مصطمح االستجابة المناعية الخموية في وصف التفاعالت المناعية التي تقوم بيا 
ىذه الخاليا ضد المسببات المرضية التي تتمركز داخل الخاليا المصابة ، كذلك فأن ىذا النوع 

ية يكون ميم جدًا في نقل االنسجة واالعضاء وكذلك في المناعة ضد من االستجابة المناع
 السرطان.

بالمستضدات تتكون مجموعتين من الخاليا  Tبعد ان يتم تحفيز الخاليا الممفاوية نوع 
 وىما: Tالممفاوية نوع 
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 ( ، وىي خاليا لمفاوية صغيرة الحجم.Memory Cellsخاليا الذاكرة )-
( ، وىذه الخاليا تقوم بالتصدي لالصابات التي Affected Cellsرة )خاليا المحفزة او المؤث-

تتمركز داخل الخاليا ، كذلك تقوم بانتاج البروتينات الذائبة او ما يسمى بالمدورات الممفاوية 
(Lymphokines.) 

عند تحفيزىا تنقسم الى خاليا مؤثرة وخاليا ذاكرة  (T Cells)ان الخاليا الممفاوية التائية * 
فتنتج عند تحفيزىا خاليا بالزمية التي تنتج االجسام المضادة  (B Cells)اما الخاليا البائية 
  وكذالك خاليا ذاكرة.

 

 الخاليا المؤثرة في االستجابة المناعية الخموية
 T (T Cells)خاليا

تمثل ىذه الخاليا مجموعة مختمفة والتي تمتمك صفات مشتركة منيا انيا تتميز ببعض 
 T( وHelperالمساعدة ) Tالصفات بعد ان تمر بغدة التوثة وىناك ثالث انواع رئيسية ىي 

 (.Cytoxicالسمية ) T( و Suppressorالمثبطة )
 

 (Killer Cellsالخاليا القاتمة )
اعالت الخاصة بالتسمم الخموي لمخاليا المستيدفة بصورة خاصة وىذه الخاليا تدخل في التف

وذلك يكون عن طريق الخاليا المغطاة باالجسام المضادة ، وبيذا تعتبر االجسام المضادة 
 كجسر بين الخاليا المستيدفة والخاليا القاتمة.

 

 (Natural Killer Cellsالخاليا القاتمة الطبيعية )
ى تحفيز مسبق وتوجد بصورة طبيعية ، ويعتقد بانيا تشارك في قتل وىذه الخاليا ال تحتاج ال

 الخاليا المتحولة نتيجة االصابة بالفايروسات او نتيجة حدوث حاالت السرطان.
 

باالضافة ليذه الخاليا فيناك خاليا التي تم ذكرىا مسبقًا تشارك في االستجابة المناعية  
باالضافة الى المدورات  Macrophage( او Monocyteالخموية وىي خاليا وحيدة النواة )

 الممفاوية تشارك ايضًا في االستجابة المناعية الخموية.
 

 (Antibodiesفعاليات االجسام المضادة )
 

 .اليجوم المباشر عمى المستضدات داخل الدورة الدموية.1
عن طريق تغطية ( وابطال مفعوليا Neutralization.اليجوم عمى السموم البكتيرية ومعادلتيا )2

 المستقبالت او االجزاء الفعالة.
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،  Co- enzyme.ان مجرد ارتباط االضداد مع المستضدات سيحرك االنزيمات الخاصة بنظام 3
وان ىذه االنزيمات عندما ترتبط بالجسم المضاد مع المستضدات ليا تقوم بيضم الجدار 

 الخموي في ذلك المكان.
ة عمى الخاليا البكتيرية يؤدي الى ثقب او احداث خمل في .ان مجرد ارتباط االجسام المضاد4

نفوذية الغشاء الخموي في الخاليا البكتيرية وبالتالي انفجارىا ، عممًا بان البكتريا تياجم من قبل 
 االالف االجسام المضادة.

 
 
 

 


