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1Lab -2- 

 The immune systemالجهاز المناعي 
 

  .انها مقاومة جسم االنسان ضد المرض ، خاصة االمراض المعدية تعرف على  : المناعة

Immunology: is defined as resistance to disease, specifically infectious disease. 

  يتضمن علم المناعة االتي :
تمييةةز  المسةةلةلة عةة systems االنظمةةة و organs اعضةةا  و cells وخاليةةا   molecules جزيئةةا  دراسةةة -1

 .(non-self) والتخلص م  الملاد والجزيئا  الغريبة غير الذاتية 
 دراسة كيف تستجيب وتتفاعل مكلنا  الجسم  -2

 دراسة العلاقب المرغلبة وغير المرغلبة للتفاعال  المناعية  -3

ز المنةةةاع  ان عتالعةةةب جيةةةلرح جيةةةدح للعمايةةةة ضةةةد او عةةةال  دراسةةةة ال ةةةر  التةةة  يمكةةة  مةةة  خاللهةةةا الجهةةةا -4
 المرض.

  وظائف الجهاز المناعي :
لعماية الجسم  non-selfعن الخاليا غير الذاتية  selfتحديد وتمييز الخاليا الذاتية للجهاز المناع  القابلية على 
، تتنلع بي  الكائنا  الدقيقة  Non-self-substances ، الملاد غير الذاتية non-selfضد الجزيئا  غير الذاتية 

infectious microorganisms  المهددح للعياه الى االعضا  المنقللة المنقذح للعياحlifesaving organ 

transplantation.  الخاليا ، الفيروسات الجزيئات الغريبة مثل البكتيريا، وكذلك له القابلية على تعطيل أو معادلة
 لفيروس او الخاليا الورمية.المصابة با

تتعةةرض الكائنةةا  العيةةة )ا,نسةةان ن العيةةلان ن النبةةا ( للهجةةلت مةة  قأةةل كائنةةا  دقيقةةة لخةةر  كالبكتيريةةا وال فيليةةا     
والفيروسةةا  والأروتينةةا  السةةامة ومتعةةدد السةةكريد التةة  تةةدخل الجسةةم جعمليةةة األ ةةل واالستن ةةا  ،  Protozoaاألوليةةة 

ا  للدفاع ضةد ا,ييةا  المجهريةة والجزيئةا  الكأيةرح ويسةمى العلةم الةذد عهةتم بدراسةة  ةذه ا ليةا  وتلجد ف  الجسم آلي
 . Immunologyجعلم المناعة 
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 دفاعات الجسم : المقاومة ضد االمراض المكروبية
Body Defenses: Resistance to Microbial Diseases 

 First Line of Defenseالخط الدفاعي االول 
 ويتضمن :

  الحواجز الفيزيائيةphysical barriers وتتضمن : 
  .Unbroken skin and mucosal membrane surfacesالجلد واالغ ية المخاطية  -1

 المب نة للجهاز التنفس  Ciliaاال داب  -2

المفةةةرز مةةة  قأةةةل الخاليةةةا ال الئيةةةة فةةة  القنةةةلا  المعليةةةة المعديةةةة والجهةةةاز التنفسةةة  والقنةةةلا   Mucusالمخةةةا   -3
 الأللية التناسلية 

 

  الدفاعات الكيميائية والكيمياحيويةThe chemical and biochemical defenses : وتتضمن 
 المفرز م  قأل المعدح  HCLالعلامض :  -1

 lactic and proprionic acidف  المهأل تعمل على انتا   Commensal bacteriaالبكتيريا المتعاي ة  -2
 مماعؤدد الى تثأيط فعالية انقسات العدعد م  الخاليا البكتيرية pHالذد عؤدد الى انخفاض ال 

3- Fatty acids  فةة  الغةةدد :Sebaceous glands  الملجةةلدح فةة  الجلةةد يمتةةاز جةةان لةةة خيةةائص مضةةادح
 للمكروبا 

 الملجلد الدمع واالفرازا  العرقية واللعاب Lysozymeة  االنزيما  العال -4

5- Defensins  . بأتيدا  مضادح للمكروبا  ملجلدح ف  افرازا  الجلد والمخا 
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 Second Line of Defense ثانيالخط الدفاعي ال

 Innate or natural immunityالمناعة االولية )الطبيعية او الفطرية( 

: و   ايد ال ر  الت  يقاوت بها  inborn or innate resistance االولية او الف رية   المقاومة الملرثة او 
الجسم االصاجة جعد اجتياز او عألر االييا  المجهرية الممرضة خط الدفاع االول، تتميز المناعة االولية جانها غير 

 ،خاليا ذاكرة قبل التعرضال تنتج ،  immediate responseاستجابتها سريعة ،  Non-specificمتخصصة 
  تتضمن المناعة االولية االتي :

1- phagocytic cells  تعدث االستجاجة المناعية الذاتية م  خالل  فعالية : اذneutrophils,   
macrophage, dendrite cell ن mast cells, natural killer cells 
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  complement systemنظات المتمم  -2

3- Acute phase proteins  اوAcute inflammatory reaction 

4- Soluble proteins  م  ضمنهاInterferons 
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 Third Line of Defense لثالخط الدفاعي الثا
 immunity Acquired immunity or adaptive مكتسبة المناعة ال

 ، نتيجة العطاء اللقاحللتعرض لالصابة او جالتناقض مع المناعة االولية ، المناعة المعدثة او المكتسبة تن أ نتيجةة 
، عتلسةةةةط فعاليةةةةة  ةةةةذا النةةةةلع مةةةة  المناعةةةةة الخاليةةةةا اللمفاويةةةةة  Antigenالتمييززززز االولززززي للمستضززززد اذ تعتمةةةةد علةةةةى 
lymphocytes (  والت  تينف الى مجملعتي  رئيسيتي   ةT‐lymphocytes (T‐cells و B‐lymphocytes 

(B‐cells) ، وخاصةة ذذا كةان غيةر ظات المناعة الف رية مع الميكروبعندما عتعامل ن  ذا الخط الدفاع  عتم تفعيل ،
 ،ايززام مززن االصززابة 5-3تسززتجيب بعززد  بطيئززة اذمكتسةةبة جانهةةا . تتمتةةاز المناعةةة القةةادر علةةى ذزالةةة الجةةراثيم الغازيةةة

 . memory cellsكما إن لها القابلية على إنتاج خاليا ذاكرة ، specificمتخصصة 
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 innate and adaptive immunityمقارنة بين 

Characteristics  Cells  Molecules 

Innate immunity 

Responds rapidly  

non specific   

No memory 

Phagocytes (PMNs and 

macrophages) Natural killer 

cells  

Mast cells 

 Dendritic cells 

Cytokines 

Complement 

Acute phase proteins 

 

Adaptive immunity 

Slow to start 

Highly specific  

Memory 

T and B cells Antibodies 

Cytokines 
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 الى نوعين وهي :  Acquired responseالمناعة المكتسبة  تنقسم
  خلطيةالمناعة ال Humoral immunity  

الت  تنتج  antibodies األجسام المضادة بروتينا  خاصة تسمى     االستجاجة المناعية الت  تتم بلاس ة
تفرز االجسات المضادح ، B-cellsالمشتقة من خاليا بي اللمفاوية  plasma cellsخاليا البالزما م  قأل 

وتفرز ايضا ف    circulatory responseاالستجاجة الدورانية لذلك تسمى  circulationالى جهاز الدوران 
. تعمل  ذه االجسات المضادح على التخلص م  المكروبا  ومعادلة  mucosal fluidsالسلائل المخاطية  

السملت المكروبية الملجلدح ف  الدت وتجاويف االعضا  المخاطية  مثل القنلا  التنفسية والقنلا  المعدية 
 .المعلية 
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 ة الخلوي مناعةالCellular immunity  
تتم م  خالل  ،intracellular microbesتعمل ضد المكروبا  داخل الخاليا  الت  االستجاجة المناعية   

الذد يعمل على  Cytokinesالت  تفرز لل   T- lymphocytes(T-cells) خاليا ت  اللمفاويةفعالية 
 inflammatory cellsوخاليا االلتهاب  T-cellsو خاليا ت  اللمفاوية  B-cellsتعفيز خاليا ب  اللمفاوية 

ن الت  تهاجم الخاليا الغريبة مثل الفيروسا  والبكتيريا وال فيليا  neutrophils و  macrophagesمثل  
 والخاليا اللرمية .

 

 


