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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (Muscosal Immunityالمناعة المخاطية )

 المناعة في الجهاز التنفسي للدواجن
يعتبر الجياز التنفسي  ميا الجيياز الي يم  المنفيذيئ الرنيسيييئ للميزر الميلرربي  للجسي  

ذا فقييد جيييز اح سييبتانو رتعييالل ىييذيئ المنفييذيئ يييرالمميير الرنيسيي  لييدخرا اامييراض المختلفيية   رل
ميلرربيييي  رتتميييي  الجسيييي  مييييئ اامييييراض رلقييييد اطليييي  بخطييييرط دفاعييييية تمنييييا رتعر ييييا    ىجيييير  

(   ائ في  Muscosal Immunityالمختصيئ علل ىذه الخطرط المناعية اس  المناعة المخاطية )
المرب  لطبيعة المناعة المخاطية ستجعلو يفي  ريتألد مئ صيتة اليدعراا العلميية تدفعيو ل يررر  

  رسيعل  المرب  بائ الممزى مئ ذلك ىير اايار   التلقيح عئ طري  القطر  بالعيئالتلقيح بالرش ار 
الطبقية المخاطييية للجيياز التنفسيي  عليل رجييو الخصيرص      اننييا  الجيياز المنيياع  المتراجيد فيي 

سنجعا الفيررس اللقات  يلرئ بتماس ما الخاليا المناعية بيذه المنطقة رلل  تبنل مناعة صلد  
ر  ليييدخرا ااصييياباا المر يييية بالتالييية فييي  ىيييذا الممييير التيييي (Local immunityرمر يييعية )

الطبيعييية      اننييا سيير  نمليي  ىييذا البيياه نيانيييا برجييو    اصييابة مر ييية للفيييررس الييذ  لقتنييا 
  ده  

 الخطوط الدفاعية المناعية للجهاز التنفسي 
 الطبقة المخاطية التي تغطي االغشية المخاطية المبطنة لالنف والقناة التنفسية العليا .  .1

ح باا يييافة الييل البنيييية الت يييريتية ىيييذه الميياد  المخاطيييية لجيييياز للتنقييية رالتر ييييرتعمييا  
لالن  رالعظا  الملترية تيث يت  ىناك امساك الجزينياا اللبيير  رذراا المبيار اللبيير  رمنعييا ميئ 
الييدخرا الييل عميي  الجييياز التنفسيي    يقيير  المخيياط الممطيي  للبطانيية الظيارييية للمسييالك التنفسييية 

 التقيييياط ذراا المبييييار رالميلرربييياا المتراجييييد  مييييا الييييرا  رربييييار القاعيييية اييي  يقيييير  بطردىيييياالعلييييا ب
 رطرتيا خارج الجياز التنفس  

 01 - 01رلقيييد ا يييارا الدراسييياا العلميييية اليييل ائ الجزينييياا التييي  تتيييرارح ا طارىيييا بييييئ  
لعليييا رللييئ ترسيييه مييايلررئ تميييا لالسييتقرار فيي  المنطقيية اانفييية التلقييية رفيي  الممييراا التنفسييية ا

ميايلررئ   ائ مايا ىيذه الجزينياا  3المراد ف  ىذه المنطقية ينعيد  اذا نقيص  طرىيا اليل ا يا ميئ 
رالييذراا المتناىيييية بالصيييمر  يييد تترسيييه رتسيييتقر فييي  عمييي  القنيييا  التنفسيييية فقيييد تصيييا اليييل منطقييية 

يئ   ىيذه النقطية القصبة اليرانية )الررام ( راتيانا تصا الل التريصالا الرنرية ف  عم  اليرنت
ميمييية جيييدا رللافييية المختصييييئ بتربيييية اليييدراجئ   فييييذه النقطييية تر يييح لمييياذا نختيييار طريقييية اليييرش 

يير  ربعيد ذليك يمليئ اسيتعماا  00في  ااعميار اارليل رلمايية عمير  (Course sprayingالخ ئ )
زج مييا (   ائ تجيي  ذراا ار تبيبيياا المييا  المقطيير الممتييFine spraying)طريقيية الييرش النيياع  
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ىيير الييذ  سيييتدد المر ييا الييذ  سيير  يصييا اليييو الفيييررس اللقييات    بااعمييار اارلييل مييئ اللقيياح 
عميير الفييرخ ا نريييد ايصيياا الفيييررس اللقييات  الييل داخييا التريصييالا الرنرييية بييا نريييد ائ يسييتقر 

ا  يير  00الفيرس في  اعليل القنيا  التنفسيية لعميا مناعية مر عيية  ريية بييذه المنطقية   بعيد عمير 
رصيرا  طييراا اللقياح الصيمير  جييدا اليل التريصيالا الرنريية رمييا ذليك ا زاليا ىنالييك  ميانا ميئ

دعراا المختصيئ يعتقدرئ ب ررر  عد  ايصياا اللقياح اليل اليرنتيئ ريف يلرئ عليل اليدرا  ربليا 
مايلررئ ل مائ  5ااعمار استعماا طريقة الرش الخ ئ رالذ  ا تنخفض فيو ذراا اللقاح عئ 

الطبقيية المخاطييية تبقييل باسييتمرار مرطبييية  رارىا بالمجييار  التنفسييية العليييا رالقصييبة اليرانييية  اسييتق
( رالمتراجيد  بياان  Goblet cellبافرازاا الخاليا المخاطية المفرز  للمخاط رى  الخاليا اللأسية )

 رالقصبة اليرانية  
 ري التنفسية العليا.الفلورا الطبيعية المتواجدة في الطبقة المخاطية لالنف والمجا .2

انيييراع ميييئ الميلرربييياا ربالخصيييرص انيييراع ميييئ البلترييييا النافعييية فقيييد ابيييا علمييييا تراجيييد 
 متراجد  باستمرار بالماد  المخاطية رى  تقر  بالتأاير علل البلتريا ال ار  الداخلة ما اليرا    

علييييييل الدراسيييييياا التديايييييية اابتييييييا ائ ربييييييار  اعيييييية التربييييييية يتتيييييير  المييييييرا  الراتييييييد منييييييو 
  ىييذه البلتريييا متمرليية علييل ذراا  coli.E( منيية  ليي  خلييية مييئ خاليييا بلتريييا اللييرا  011111)

ريييا مييا ذراا المبييار رمييا اليييرا  تالمبييار رمرجييرد  فيي  اليييرا  الطبيعيي  لقاعيية التربييية   تييدخا البل
ابييييط نمييير ربعيييد ذليييك تقييير  البلترييييا النافعييية فييي  تاانيييا  التييينفس لييييت  ا تناصييييا بالمييياد  المخاطيييية 

(growth inhibition ىييذه البلتريييا رمنعيييا مييئ التليياار رلييذلك تييلار البلتريييا النافعيية اي ييا علييل )
( الفطرياا ماا ااعفائ ما اليرا  ر يد تيدخا ىيذه السيبرراا sporsالفطرياا فقد تدخا سبرراا )

 يللة مر ييية رتتلياار داخيا الجييياز التنفسي  للير تيئ تيييث تنمير السييبرراا رين يأ العفيئ ليسييبه م
مئ اخطر الم الا الت  تراجو اافراخ   ىذا المرض يطل  عليو اس  ميرض الر ا يياا الدخنيية 

(Aspergillosis رالييذ  تسييببو سييبرراا الفطيير )fumigatus Aspergillus    فعنييد اسييتخدا  فر يية
رطبيية ار ن ييار  خ ييه رطبيية تتتيير  علييل سيييبرراا الفطيير سييتظير ىييذه الم ييللة لالفييراخ خيييالا 

ييييا  اارليييل ميييئ عمرىيييا   اذئ تراجيييد البلترييييا النافعييية فييي  الطبقييية المخاطيييية المبطنييية للجيييياز اا
التنفس  سر  يعر ا نمر البلتريا رااعفائ ال ار  رالمر ية ريقلا مئ فيرص اتيداايا لالميراض 

ر  Lactobacilli  البلتريييييييا النافعيييييية المرجييييييرد  فيييييي  ىييييييذه المنطقيييييية تعييييييرد لعييييييد  اجنيييييياس اىميييييييا 
Bifidobacter  ائ ىييييذا المر ييييرع الجديييييد يعلييييا لنييييا سييييبه انخفيييياض تييييااا ااصييييابة بمييييرض  

المعيييززاا التيريييية رالليييررايزا عنيييد اسيييتخدا  مستت يييراا  CRDالتيييياه الجيييياز التنفسييي  الميييزمئ 
(Probiotic بيييالرش ار ا يييافتيا للعلييي    ىيييذه المستت يييراا تتتييير  عليييل بلترييييا نافعييية رىيييذه )

ز التنفسييي  للطييييرر باا يييافة اسيييتقرارىا بالقنيييا  الي يييمية   سييير  البلترييييا سييير  تسيييتقر بالجييييا
تطرح البلتريا النافعة اي ا ميا ف يالا الطييرر ربأعيداد ىانلية لتيلار عليل اعيداد ابلترييا ال يار  
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فيي  الفر يية رالف ييالا   الف ييالا عنييدما تجيي  سيير  تتطيياير ذراتيييا مييا ربييار القاعيية رسيير  
تتنفسيو ليا طييرر القاعية   رالبلترييا النافعية عليل اليدرا  ربليا  تتراجد البلتريا باليرا  الذ  سر 

ىييذه المراتييا سييتبقل تتنييافس رتالتيي  البلتريييا ال ييار  رتمنييا نمرىييا رتعر ييا تلاارىييا رتقلييا فييرص 
 تأايرىا علل صتة الطيرر  

وجووود لسووان المزمووار الوودي يمنووو دخووور المووواد الغريبووة المستنشووقة الوو  عموو  وتفرعووا   .3
يووة ولوودلو وجووود البطانووة المخاطيووة السوووطية فووي نهايووا  القصووبة الهوا يووة القصووبة الهوا 
 وتفرعاتها . 

( بطيييرد الميييراد المريبييية ميييا المخييياط رارجاعييييا اليييل البلعييير  micilliتقييير  ىيييذه ااسيييراط )
ىييذه المييراد المريبيية رالتليي  )تجرييي  الفيي ( اخراجيييا خييارج الجسيي  ار الييل المعييد    اي ييا رجييرد 

سيييرلد رد فعييا انعلاسيي  متماييا بالسييعاا رالعطيياس ربييذلك يييت  طييرد المخيياط مييئ ااجييزا  السييفلل 
 للقصبة اليرانية  

وجود بعض البروتينا  دا  الفعالية البايولوجية ضد البلتريا الضارة ومن اهمها بروتينوا   .4
  (.Lactofren) ( وبروتين الاللتوفرينLysozymeالاليزوزيم )

Gللبلترييا السيالبة لصيبمة ليرا  )الجيدار الخلير   بيتتال يقر  البيررتيئ اارا 
¯
 bacteria )

( رريرىييا   امييا البييررتيئ الاييان  فيقيير  بتجييز رربييط shegellaماييا السييالمرنيال راللييرا  رال ييلال )
ليييذا  ايرنياا التديييد المرجيرد  فيي  الرسيط ربييذلك يتير  البلتريييا ال يار  ماييا الليرا  رالتيي  تتتياج

( ىذا العنصر في  chelating( المي  لتياتيا   ربط )catalaseالعنصر ف  تصنيا انزي  اللاتليز )
 الماد  المخاطية للجياز التنفس  ستجعا ىذه المنطقة رير مالنمة لن  رتلاار البلتريا ال ار   

 . (sIgAوالدي يرمز له بالرمز )  Secretory IgAوجود البروتين المناعي االفرازي  .5

( plasma cellىيذا البيررتيئ ىير اتييد بررتينياا المناعية التيي  تفرزىيا خالييا البالزمييا )
(  ائ ىيذا البيررتيئ عبيار  عيئ B-Lymphocyteرالت  يت  ت لليا مئ الخاليا اللمفاريية البانيية)

اللمفارية عليل افيرازه    B( مرجية  د الميلرره الذ  تفز خلية Antibodyاجسا  م اد  )
ستتترا الل نرعيئ مئ الخالييا اارا  مئ الخاليا اللمفارية عند تتسسيا باانتجيئ ىذا النرع

( رااخير ىير خالييا بالزميية تقير  بانتياج جسي  م ياد نيرع  Memory cellsىر خاليا ذالر  )
بالمنطقيية المخاطييية المبطنيية للقنييا   sIgA ييد الميلييرره الييذ  تفييز الخلييية اا    ائ تراجييد 

التيي  ت ييما اانيي  رالبلعيير  رالقصييبة اليرانييية رتفرعاتيييا الرنيسييية ىييذا التراجييد سييية العليييا ر فالتن
رلقد ابا علميا ائ افراز ىذا يعتبر خط مئ اى  الخطرط الدفاعية  د الميلررباا المازية   

البييييررتيئ يييييت  داخييييا المنطقيييية المخاطييييية للجييييياز التنفسيييي  رىييييذا يتييييت  رجييييرد خاليييييا عييييارض 
رىييي  اتيييد انيييراع خالييييا البلعمييية اللبيييير   APC (Antigen Presenting cells)لالنتجييييئ 

)الميالررفي(( تي ي  اانتجيييئ رتعيرض جييز  منيو لتتفيز الخاليييا المناعيية ااخييرى عليل ترليييد 
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ىيييذا النيييرع ميييئ ااجسيييا  الم ييياد  يتليييرئ رينيييت( ريفيييرز مناعييية خلطيييية رخلريييية  يييده   اذئ 
س مصييدره الييد  المتراجييد بالييدرر  الدمرييية ريتراجييد بالمنطقيية المخاطييية للجييياز التنفسيي    رلييي

   )ريير افيراز ( IgAتيث يتتر  الد  اي يا عليل نفيس الللربييرليئ المنياع  رلليئ يرميز ليو 
المتراجد بالدرر  الدمرية  IgAالمرجرد بالجياز التنفس  ىر  sIgAلائ يعتقد سابقا ائ مصدر 

لييو  (Receptor)يييث يرجييد مسييتقبا رينتقييا عبيير الخاليييا اابايلييية المبطنيية للجييياز التنفسيي  ت
علل جدرائ الخالييا لييدخا داخيا الخليية في  فجير  اي  ييدفا ميا المسيتقبا اليل الخيارج ليتراجيد 

ىير الملتي  المنياع  للطبقيية  sIgAالدراسياا التدياية اابتييا ائ مصيدر بالمنطقية المخاطيية   
   المخاطية

 من هدا نستنتج النقاط المهمة التالية :
 جياز المناع  المتراجد بالمنطقة المخاطية للجياز التنفس    ررر  تتفيز ال -  

لمييياذا اتيانيييا تبيييدر الطييييرر متميييية  يييد ميييرض النيرلاسيييا را تصييياه القاعييياا ررييي  اصيييابة  -ه 
مرتفا بالد   بمعنل اخر ائ مناعية اليد  (Titer) اعاا مجارر  رر  عد  رجرد معيار تجم  

يتتيييير   الييييية رتييييتملئ مييييئ التماييييية   ييييد تلييييرئ منخف يييية جييييدااا ائ المناعيييية المر ييييعية ع
علييل اربييا منيياط  لالرتبيياط بيياانتجيئ  sIgAالللربيييرليئ )بييررتيئ ذر  ييلا لييرر ( المنيياع  

)الجس  المريه الماز ( رليذا فير فعاا جدا لمسك الفيررساا رالبلتريا رمنيا التصيا يا عليل 
اارلييل اتييداث     ىيي  الخطيير  Attachmentالخاليييا الطالنييية   خطيير  االتصييا  رالتميياس 

مييرض   ريقيير  ىييذا البييررتيئ اي ييا بتسييييا عملييية التيييا  ىييذه الميلرربيياا مييئ  بييا اللرييياا 
رخالييييا التم ييية رالقعيييد   Monocyteرتييييد  النيييرا  البي يييا  الملتيمييية مايييا اللريييياا  الدمريييية

    رالمتماير    رلقد ابا رجرد معظ  ىذه الخاليا ف  المنطقة المخاطية للجياز التنفس
( في القصيبا  الهوا ية للور تين يعتبور اهوم Macrophagesوجود الخاليا البلعمية اللبيرة ) . 6

  خط دفاعي متواجد في اقص  اعما  الجهاز التنفسي أي الر تين .
ريبيييييييدر ائ المناعييييييية الخلطيييييييية المتمالييييييية بالبررتينييييييياا المناعيييييييية رالبررتينييييييياا الم ييييييياد  

العليا  اميا بالمجيار  التنفسيية  رط الدفاعية بالمجار  التنفسيةللميلررباا ما المخاط رتماا الخط
(   ائ مصيدر خالييا البلعمية Cell mediated immunityالسيفلل فالمناعية معتميد  عليل الخالييا )
المرجيييرد  باليييدرر  الدمريييية   تسيييتطيا ىيييذه ( Monocyte)اللبيييير  ييييأت  ميييئ الخالييييا رتييييد  النيييرا  

ليييدرر  الدمريييية لتسييتقر فييي  اانسيييجة رااع ييا  رلييييذا سييير  يلبييير الخاليييا ائ تخيييرج اليييل خييارج ا
تجميا رتزداد  ابليتيا االتيامية لتصبح علل  لا خاليا بلعمة لبير    تقر  ىيذه الخالييا بالتييا  
الميلررباا الراصلة ليذه المنطقة   رلقد ابا ائ ىذا االتيا  نيرع  رتخصصي  اتيانيا ائ ىيذه 

رمسيييتقبا للقطعييية  IgG( للللربيرلينييياا المناعيييية نيييرع FCبا لقطعييية )اليييبالع  تتتييير  عليييل مسيييتق
(   اذئ عنيدما يليرئ الجسي  ملقيح  يد النيرلاسيا مياال فيائ ااجسيا  الم ياد  C3الاالاة للميتم  )
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التيييي  سيييير  تييييرتبط علييييل سييييطح ىييييذه الييييبالع  سييييتجعليا متخصصيييية ابييييتالع را تنيييياص فيييييررس 
لعمة مئ سالح عا  الل سالح خاص مرجو  د عدر النيرلاسا فقط   ربذلك ستتترا عملية الب

راتييد رىيير فيييررس النيرلاسييا   رسييتزداد فعالييية الييبالع  اللبييير  علييل االتيييا  عييد  مييراا اذا مييا 
( معيييزز  ميييئ الخالييييا اللمفاريييية Cytocinesمناعيييية عليييل  يييلا ميييدرراا لمفاريييية )اسيييتلما ا يييار  

اي ييا سييايترلايناا اخييرى تمنييا ىجيير  الييبالع  ( رتفييرز الخاليييا ااخييير  T-Lymphocyteالتانييية )
 اجا ابقانيا ف  منطقة االتياه لتعال( المر رع بتز  ر ر   
( رىيير عبييار  عييئ بييررتيئ Interferonلييرتظ ائ الييبالع  اللبييير  اي ييا تفييرز اانترفيييررئ )

يررسي    لربرىيدرات  يتفز الخاليا المناعية ريجعا الخاليا الجسمية ذاا تمايية  يد اليجير  الف
رتنت( اي ا البالع  اللبير  سايترليناا تذىه ميا اليدرر  الدمريية لتعطي  ا يار  اليل نخياع العظيا  

( رالقعيد  Acidophilsنتاج المزيد مئ الخاليا االتيامية ما التبيبية مايا خالييا التم ية )اليقر  ب
(Basophils(  رالمتماير )Hetreophils ) 


