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Lab -6 

 

  Antigens ) المستضدات (
 

يشار إلى المركب  الغريبة،نتيجة التعرض للمنبهات  Immune responses تنشأ االستجابات المناعية        

 . immunogenممنع  أو antigens مستضدإما على أنه  المناعية الذي يثير االستجابة

غريبة تدخل للجسم وترتبط باألجسام بأنه مادة  antigen المستضدتعريف بشكل بسيط ومفهوم يمكننا 

المضادة الخاصة بها والتي يقوم الجهاز المناعي للكائن الحي بتركيبها لمواجهة األنتيجين )الجسم 

 او هي اي مادة تثير االستجابة المناعية ويمكن أن تؤدي إلى إنتاج أضداد في الجسم . ،الغريب(

بواسطة  هميزتيتم و جزء من الجزيئة الذي بانه أي كائن حي دقيق، جزيئة ا يعرف المستضداو 

الجهاز المناعي ، والمستضدات يمكن ان تكون بسيطة او معقدة ، بروتين ، كاربوهيدرات او تركيبية 

 االصل

 ** تختلف المستضدات في قدرتها على تنبيه الجهاز المناعي فقد تكون قادرة على التنبيه في حيوان معين دون 

 كما ان طبيعة االستجابة المناعية قد تختلف بين حيوان واخر . ومن خالل ما تقدم يتضح لنا ان هنالك ،اخر

 -صفتان رئيسيتان يجب توفرهما في المادة حتى نطلق عليها اسم انتيجين او مستضد :

1- Immunogenicity :-  الجهاز المناعي الحداث استجابة مناعية ويطلق على  هالقدرة على تنبيوهي

 .الصفة بالقدرة على التمنيع وهذة االستجابة تقسم الى نوعين ههذ

  استجابة نوعية خلطية  Humoral immune response سجسام المضادة اال يتم انتاجوفيهاantibodies 

 الى السوائل الجسمية ومنها الدم .

  استجابة نوعية خلويةCellular immune response  تفاعل الخاليا اللمفاوية وفيها تlymphocytes  مع

 .ذلك المستضد
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2- Antigenicity :-  وهي قابلية المستضد على االرتباط مع االجسام فيطلق عليها القدرة المستضدية

  .المضادة او مع خاليا الجهاز المناعي

مناعية وهو مستضد  اذا كانت له القدرة على تنبيه الجسم البداء استجابة Immunogenفالمستضد يطلق عليه ممنع 

Antigen . اذا كانت له القدرة على التفاعل مع نواتج االستجابة المناعية 

  لذلك كل الممنعاتImmunogens  هي مستضداتAntigens لكن ليس كل مستضد هو ممنع ، 

An antigen is any agent capable of binding specifically to components of the immune 

system, such as the B cell receptor (BCR) on B lymphocytes and soluble antibodies. By 

contrast, an immunogen is any agent capable of inducing an immune response and is 

therefore immunogenic.  

 الصفات العامة لالنتيجينات

 الغرابة -1

كلما كان األنتجين أكثر تباعدًا من الناحية التطورية عن الجسم المحقون فيه كلما كان لهذه المادة القدرة العالية 

الخاص به ، فلن  serum albuminعلى سبيل المثال ، إذا تم حقن أرنب بألبومين المصل  لتكوين أسجسام مضادة .

، إذا تم حقن بينمايتعرف على األلبومين على أنه ذاتي. الن الجهاز المناعي لالرنب سوف يقوم باستجابة مناعية ؛ 

 مادة غريبةألبومين مصل األرانب في خنزير غينيا ، فإن خنزير غينيا يتعرف على ألبومين مصل األرانب على أنه 

 استجابة مناعية ضده. ستحثوي
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 ن الجزيئيالوز -2

. بشكل يكون الجهاز المناعي استجابة ضدهدالتون لكي  6000أن يكون األنتجين له وزن سجزيئي أكثر من يجب 

دالتون )مثل البنسلين ، البروسجسترون ، األسبرين( ليست  1000، المركبات الصغيرة التي يقل وزنها الجزيئي عن عام

 ممنعةدالتون )على سبيل المثال ، األنسولين(  6000و  1000بين األوزان الجزيئية  المواد ذات ؛ قد تكون  ممنعة

 سم)على سبيل المثال ، األلبومين ،  لتون دا 6000ذات األوزان الجزيئية األكبر من  المركبات ؛ وتلك ةعغير ممن أو

 . . باختصارسجيدة منعة( تكون مtetanus toxin التيتانوس

   chemical complexity  الكيميائي التعقيد -3

ان القدرة على احداث المناعة يتناسب مع كثرة التعقيد في الجزيئة فالبروتين الذي يتكون من نوعين من االحماض 

 .االمينية اقل قدرة على التمنيع من البروتين الحاوي على اكثر من اربعة احماض امينية

 
  المحددة المستضديةAntigenic determinant  اوepitope:  هي الوحدة الصغيرة من المستضدد التدي

 . T cellsلها القابلية على االرتباط مع االسجسام المضادة او خاليا تي اللمفاوية 

 

 Haptens: تحفيددز االسددتجابات المناعيددة فددي صددكلها األزددلي بسددبب وزنهددا  هددي مددادة لدديا لهددا القابليددة علددى

يدتم  فقدط عنددما immunogenicتصدبح مدواد ممنعدة ركبدات الجزيئي المنخفض وبساطتها الكيميائية. هدذه الم

 . carrierتسمى الناقل  وزن سجزيئي عاليبمركبات ذات اقترانها 

 


