
 

 المراقبة المناعية

سوسن حرفوش.د  

 السنة الرابعة

كلٌة الصٌدلة   

الشام الخاصةجامعة   



و  ة الجسممهاجمة أنسج)اآللٌة التً ٌستخدمها الجهاز المناعً لضمان غٌاب رد الفعل المناعً الذاتً 

 متسببة بذلن بؤمراض المناعة الذاتٌة( خالٌاه الخاصة

 :ٌتم ذلن بطرٌمتٌن

 تحدث خالل تطور الخالٌا اللمفاوٌة: اآللٌة المركزٌة 

 تحدث بعد مغادرة الخالٌا اللمفاوٌة لألعضاء اللمفاوٌة البدئٌة: اآللٌة المحٌطٌة 

 

اآللية المركزية لتحمل الذات: 

منذ مرحلة التكاثر و   (autoreactive cells)تبدأ حماٌة الجسم من تؤثٌر الخالٌا الذاتٌة التؤثٌر 

  التماٌز األول

 

 تحمل الذات

 الخلٌة اللمفاوٌة

 (ممرض)مستضد  مستضد ذاتً

 تفعٌل مناعً حذف



 :ـ الخاليا التائية1

   (positive selection)االنتقاء اإليجابي 

 ٌبدأ تطور الخالٌا اللمفاوٌة التائٌة فً نمً العظم  •

   Thymusتهاجر طالئع الخالٌا التائٌة إلى التوتة  •

و  CD4, CD8تبدأ التماٌز إلى خالٌا حاملة للواسمات  •

 على سطح الخالٌا TCRٌبدأ ظهور المستمبل 

 TCRتحصل الخالٌا التائٌة التً ٌستطٌع مستمبلها  •

المرتبطة و  IIو  Iالتعرف على جزٌئات الهال من الصنفٌن 

بمجموعة كبٌرة من الببتٌدات على إشارة تفعٌلٌة تسمح لها 

بمواصلة تطورها أما الخالٌا األخرى فتتعرض للموت 

   المبرمج و هو ما ٌسمى باالنتماء اإلٌجابً  الخلوي

الحفاظ على الخالٌا التائٌة المادرة على : االنتماء اإلٌجابً

 على جزٌئات الهال الذاتٌةالتعرف 

 

 تحمل الذات



 (:  (negative selectionاالنتقاء السلبي 

التفعٌلٌة لمتابعة الخالٌا التً تلمت اإلشارة  تواصل •

 التماٌز تطورها

ٌتم التخلص من الخالٌا التائٌة التً تبدي ألفة زائدة  •

لجزٌئات الهال أو تلن التً تتعرف على الببتٌدات الذاتٌة 

المرتبطة بجزٌئات الهال الموجودة على سطح الخالٌا 

و ٌسمى ذلن باالنتماء  Dendritic cellsالمتغصنة 

 السلبً

 

 تحمل الذات

تتمكن بعض الخالٌا التائٌة ذاتٌة التاثٌر من الهروب 

من مرالبة التٌموس و ٌمثل ذلن ظاهرة فٌزٌولوجٌة 

طبٌعٌة سببها هو أن بعض الببتٌدات الذاتٌة ال تكون 

موجودة أساسا فً التوتة أو أنها ال تملن األلفة 

 الالزمة لالرتباط بجزٌئات الهال



 

 :الخاليا البائيةـ 2

   :تخضع الخالٌا البائٌة آللٌة مشابهة لالنتماء السلبً للخالٌا التائٌة

 ذاتٌة التؤثٌر BCRٌتم استبعاد النسائل البائٌة التً تحمل مستمبالت 

إدي إلى إنتاج أضداد مناعٌة مما ٌألل فاعلٌة لذا ٌالحظ نسبة كبٌرة من هذه النسائل لكن هذه اآللٌة 

 ذاتٌة طبٌعٌة و تمثل ظاهرة طبٌعٌة طالما أن هذه األضداد ال تإدي إلى أذٌة نسٌجٌة

 :هذه النسائل الحما تعتمد آلٌة التخلص من

 عٌار المستضد و طرٌمة تمدٌمه إلى الخالٌا البائٌة •

ٌحدث استبعاد الخالٌا البائٌة نتٌجة التعرض لمستضد معتمد على الخالٌا التائٌة و لكن دون وجود  •

 أي نوع من المساعدة التائٌة

 تحمل الذات



 اآلليات المحيطية: 

 :األماكن المفضلة مناعيا •

أي الموجودة ضمن بعض األنسجة  المستضدات الذاتية المحجوبةتجاهل الخالٌا التائٌة الذاتٌة التؤثٌر ت

 المسماة األنسجة المفضلة مناعٌا مثل الدماغ، العٌن و الرحم

مم ٌإدي لتفعٌل آلٌة الموت الخلوي بشدة تجاه  Fas-Lتتمٌز هذه األنسجة بتعبٌر عالً لجزٌئات  •

 الخالٌا اللمفاوٌة المتسربة إلٌها 

 ( Infiltration)و بالتالً تثبٌط فعالٌة الخالٌا التائٌة عند ارتشاحها  IL-10و  TGF-βإفراز  •

 خلوها من التوعٌة اللمفاوٌة •

 

 : Fas/Fas-Lتفعيل الطريق  •

مع الربٌطة الخاصة بها إلى تفعٌل الموت الخلوي المبرمج ٌتم اعتماد هذه  Fasٌإدي ارتباط الجزٌئة 

اآللٌة لمتل الخلٌة الهدفٌة عادة لكنها تإدي أٌضا إلى الحد من التكاثر الالمحدود للخالٌا اللمفاوٌة المفعلة 

 بشكل متكرر بنفس المستضد

 

 تحمل الذات



 :Ignoranceالتجاهل المناعي 

تتواجد المستضدات الذاتٌة عموما بتراكٌز ضئٌلة جدا دون عتبة 

 التفعٌل

 و لد تكون محجوبة تشرٌحٌا

و بالتالً ال  IIكما أن األنسجة الطبٌعٌة ال تحمل جزٌئات الهال 

 المساعدة ٌمكن تمدٌم المستضد إلى الخلٌة التائٌة

 

 

 

T 

 تحمل الذات



 : Anergyالعطالة المناعية 

إلى إنتاج خالٌا  CD28/B7غٌاب اإلشارة التفعٌلٌة الثانٌة الداعمة الناتجة عن اللماء  تعنً

و مواصلة التماٌز و بالتالً نحصل على خالٌا  IL-2تائٌة عاجزة عن إنتاج السٌتوكٌن 

 عاطلة مناعٌا

 

 

 تحمل الذات



 :Regulatory T cellsالخاليا المنظمة 

 تتمٌز هذه الخالٌا بمدرتها على تثبٌط االستجابة المناعٌة الخلوٌة

 ٌتم تفعٌل هذه الخالٌا عند االلتماء بالمستضد الذاتً

 ( آلٌة هروب من الجهاز المناعً)ملن بعض العوامل الممرضة المدرة على تفعٌلها أٌضا ت

   أن تموم بدور مشابه لهذه الخالٌا  TCD8تستطٌع الخالٌا 

 تحمل الذات

المضادة لاللتهاب  السيتوكيناتإفراز 

IL-10  وTGF-β   





 األمراض المناعية الذاتية

 ٌمتلن جمٌع األشخاص نسائل خلوٌة ذاتٌة التؤثٌر موجودة بشكل فٌزٌولوجً  •

 :ٌنجم عن التعرف الخاطئ للجهاز المناعً على أحد مكونات الذات نتٌجة: المرض المناعي الذاتي

 تحرٌض النسائل ذاتٌة التؤثٌر

 التغلب على حالة التحمل المناعً الذاتً

 :عندما ٌبدأ رد الفعل المناعً ضد مستضد ذاتً ٌكون من المستحٌل التخلص من المستضد •

 رد فعل مناعً مستمر، التهاب مزمن، أذٌة نسٌجٌة لد تإدي إلى الموت

 :ٌتم تصنٌف األمراض إلى

 أمراض جهازٌة تصٌب عدة أعضاء •

 أمراض خاصة بعضو معٌن •



 :ٌمكن تصنٌف األمراض بحسب اآللٌة المناعٌة المسببة

 السكري المعتمد على األنسولٌن: أمراض تحدث بفعل جواب مناعً خلوي  •

 فمر الدم االنحاللً المناعً الذاتً: أمراض تحدث بفعل جواب مناعً خلطً  •

التهاب المفاصل الرثوانً و التهاب الكبد : أمراض تحدث بفعل جواب مناعً خلوي و خلطً  •

 المناعً الذاتً

 :آليات تنشيط النسائل الذاتية

أو إنتان ما ٌثٌر إنتاج ( التهاب العٌن: تحرٌر المستضدات المحتجزة تشرٌحٌا)حدوث رض  •

 السٌتوكٌنات االلتهابٌة فً األماكن المفضلة مناعٌا

 فً األنسجة IIحدوث إنتاج خاطئ لحزٌئات الهال  •

 التشابه الجزٌئً و تفعٌل النسائل الذاتٌة بفعل مستضدات خارجٌة المنشؤ •

 و المستضدات الملبٌة Aالمكورات العمدٌة من المجموعة  :الحمى الرثوية

رتبط السكري المعتمد على األنسولٌن و التهاب المفاصل الرثوانً مع ٌفمثال  Th2و  Th1التوازن  •

Th1  فً حٌن تعتمد الذئبة الجهازٌة على النمطTh2 

 األمراض المناعية الذاتية



 المستضد الذاتي

 A مستضد العامل الممرض



 :السكري المعتمد على األنسولٌن

رد فعل مناعً ذاتً ضد خالٌا بٌتا المفرزة لألنسولٌن فً 

 جزر النغرهانس فً المعثكلة و تخرٌبها

 :الذئبة الحمامٌة الجهازٌة

تشكل أضداد لمستضد موجود فً نواة كل خالٌا الجسم تمرٌبا 

و ٌنتج عنها عدد كبٌر من المعمدات المناعٌة التً تتوضع فً 

 األوعٌة الصغٌرة و تسبب أذٌات نسٌجٌة

 :التهاب المفاصل الرثوانً

 

 

 

 األمراض المناعية الذاتية





 .تستخدم في الوقاية من رفض زرع األعضاء و في عالج بعض األمراض المناعية الذاتية

 :مثبطات المناعة غير االنتقائية

هً األدوٌة التً تثبط فعالٌة الجهاز المناعً كامال بغض النظر عن المستضد و بالتالً تسبب أذٌة 

 تتجاوز الخالٌا التً ترٌد تثبٌط فعالٌتها

 :من هذه المجموعة

ـ اإلشعاع و ٌإذي كل الخالٌا المشععة خاصة ذات االنمسام السرٌع مثل خالٌا الجلد و الخالٌا المبطنة 

 لألمعاء و األرومات فً نمً العظم إضافة إلى الخالٌا اللمفاوٌة المفعلة و الخالٌا البائٌة

 تتم حالٌا محاولة التركٌز على التشعٌع اللمفاوي و بالتالً حماٌة بمٌة أنسجة الجسم من األذٌة

 Immunon suppressive Medication: األدوية المثبطة للمناعة



 Immunon suppressive Medication: األدوية المثبطة للمناعة

 :ـ األزاثٌوبرٌن و الستٌروئٌدات

الخالٌا المنمسمة و إذا أعطً فً نفس الولت مع  DNAو  RNAٌتدخل فً إنتاج  :األزاثيوبرين

 .فإنه ٌثبط تكاثر وانمسام الخالٌا التائٌة والبائٌة أٌضا ولكن بجرعات أعلى( بعد الزرع مثال)المستضد 

 آثاره الجانبٌة تثبٌط النمً، تسالط الشعر، اآلالم المفصلٌة

 :الستيروئيدات القشرية

معظم أنسجة الجسم تملن مستمبالت  حٌث أن استخدمت كثٌرا للولاٌة من ظاهرة رفض األعضاء

   هاللستٌروئٌدات المشرٌة ضمن سٌتوبالزما الخالٌا التً تمثل هدفا لتؤثٌرات

تملن تؤثٌرات نوعٌة على الخالٌا البالعة و التائٌة من جهة و تؤثٌرات غٌر نوعٌة مثبطة للمناعة و 

 مضادة لاللتهاب من جهة أخرى



 Immunon suppressive Medication: األدوية المثبطة للمناعة

 :الستيروئيدات القشرية

 :و تتمثل آلٌة التؤثٌر فً

 :ـ منع تفعٌل جٌنات السٌتوكٌنات

من خالل تثبٌط عوامل االنتساخ الالزمة لنمل اإلشارة المسإولة عن تفعٌل جٌنات السٌتوكٌنات 

ومنع ارتباط السٌتوكٌن بالمستمبل الخاص به وتثبط بشكل خاص وظٌفة الخالٌا المتغصنة فً 

 .تمدٌم المستضد

واإلنتٌرفٌرون غاما مما ٌإدي إلى تثبٌط معظم مراحل تحفٌز الخالٌا  IL-2,3,6ـ تمنع إنتاج 

 التائٌة

ـ تملن الستٌروئٌدات المشرٌة تؤثٌرات ال نوعٌة تتمثل فً تثبٌط هجرة وحٌدات الخالٌا إلى 

 موالع االلتهاب

 ـ تثبط تركٌب وإطالق الوسائط االلتهابٌة وعوامل الجذب الكٌمٌائً



 Immunon suppressive Medication: األدوية المثبطة للمناعة

 :مثبطات المناعة االنتقائية

ال تعمل هذه المثبطات ضد مستضدات الشخص و لكنها تعمل بشكل خاص على خالٌا و جزٌئات 

 الجهاز المناعً و أكثرها انتمائٌة األضداد وحٌدة النسٌلة

حٌث  السيكلوسبورين و التاكروليموسهدفا لبعض المثبطات المناعٌة مثل  2ٌمثل اإلنتٌرلوكٌن 

 عن طرٌك تثبٌط المورثة المسإولة عن تصنٌعه IL-2ٌثبط كالهما إنتاج 

على خالٌا الهدف و غالبا ما ٌستخدم بشكل تآزري مع األدوٌة  IL-2ط تؤثٌر ٌثببتالرابامٌسٌن  مومٌ

 السابمة

 فً الخالٌا التائٌة DNAتموم المٌكوفٌنوالت بتثبٌط أحد األنزٌمات الضرورٌة إلنتاج ال 



 Immunon suppressive Medication: األدوية المثبطة للمناعة

 (:األضداد)مثبطات المناعة االنتقائية 

 و تعتبر األحدث فً منع و معاكسة رفض الطعم

 :  ـ األضداد عدٌدة النسٌلة

تكون غالبا ألل انتمائٌة من األضداد وحٌدة النسٌلة و هً مزٌج من األضداد التً تتفاعل مع الخالٌا 

 تموم بتعطٌلها اللمفاوٌة التائٌة و

 :تترافك غالبا مع تؤثٌرات جانبٌة من أهمها

التفاعل مع مستضدات الخالٌا األخرى غٌر المطلوبة خاصة خالٌا الدم الحمراء و الصفٌحات، إضافة 

 إلى سرطان الجهاز المناعً وكثرة االنتانات نتٌجة التثبٌط المناعً الشدٌد

تكون أكثر انتمائٌة و تتفاعل مع جزء معٌن من المستضد و بالتالً ٌمتصر : ـ األضداد وحٌدة النسٌلة

 .  تؤثٌرها على وظٌفة حٌوٌة واحدة



 Immunon suppressive Medication: األدوية المثبطة للمناعة

Tocilizumab  ٌستخدم فً حاالت التهاب المفاصل الرثوانً 6موجه ضد مستمبل اإلنتٌرلوكٌن 

Rituximab  موجه ضد الجزٌئةCD20  الموجودة على سطح الخالٌا اللمفاوٌة البائٌة الناضجة

حصرا و تإدي إلى تثبٌطها فً الدوران و األنسجة تستخدم فً معالجة التهاب المفاصل الرثوانً و 

 .سرطان الدم اللمفاوي

Abatacept  مثبط نوعً لإلشارة التفعٌلٌة الثانٌة الالزمة لتفعٌل الخالٌا اللمفاوٌة التائٌة

(B7/CD28 )مما ٌساعد على إٌماف األذٌة النسٌجٌة 

Anakinar  1مثبط إلنتاج اإلنتٌرلوكٌن 

Adalimumab مثبط للعامل المنخر للورم 

CD28 

CD80 

ou  

CD86 



IL-6R 

gp130 

sIL-6R 

IL-6 

Cell Membrane 





 إفراز االنترفٌرون •

 الخالٌا الماتلة الطبٌعٌة  •

 البالعات •

حٌث تبدأ هذه العناصر عملٌة الدفاع فً حال عجز  

الجلد و األغشٌة المخاطٌة عن منع اختراق الفٌروس 

 إلى داخل الجسم

 (:IFN)االنترفٌرون  •

ٌوجد عائلتان أساسٌتان لالنترفٌرون ٌرمز لهما ب 

IFN I  وIFN II  

و  IFNαتتضمن العائلة األولى االنترفٌرون الفا 

 IFNβاالنترفٌرون بٌتا 

ٌتحرض إفرازها إثر االلتهاب الخلوي بواسطة 

 الفٌروس

 المناعة ضد الفيروسات ـ الدفاع المناعي الطبيعي



   IFNγتتضمن العائلة الثانٌة االنترفٌرون غاما 

 NKو الخالٌا الماتلة الطبٌعٌة  Tٌتم إفرازه بعد تفعٌل الخالٌا اللمفاوٌة التائٌة 

 

 :  NKالخالٌا  •

 :تموم هذه الخالٌا بحل مباشر للخالٌا المصابة اعتمادا على

   perforin-granzymغرانزٌم /نظام البٌرفورٌن  

   ADCCالسمٌة الخلوٌة المعتمدة على األضداد 

 إفراز االنترفٌرون غاما الذي ٌحمً بمٌة الخالٌا من اإلصابة باإلنتان و ٌساعد على تفعٌل البالعات لتموم بدورها

 المناعة ضد الفيروسات ـ الدفاع المناعي الطبيعي



 

 :  البالعات •

 تموم بابتالع األجزاء الفٌروسٌة الحرة و الخالٌا المفٌرسة

 لتل الخالٌا المفٌرسة

 TNFαإفراز بعض الجزٌئات التً تموم بتحطٌم الفٌروس مثل العامل المنخر للورم 

عندما تعجز وسائل المناعة الطبٌعٌة فً الجسم عن مماومة الفٌروس ٌبدأ دور المناعة 

   النوعٌة المكتسبة

 المناعة ضد الفيروسات ـ الدفاع المناعي الطبيعي



   :األضداد و تفعيل المتممة

و فً األغشٌة (  IgG)تشكل األضداد المنتشرة فً الدم 

 ، حاجزا ضد االنتشار الفٌروسً(IgA)المخاطٌة 

 

 :تموم األضداد 

تعطٌل المدرة اإلنتانٌة للفٌروس الموجود بشكل حر، ـ 

 حٌث تموم بمنع تثبٌته على الخلٌة و دخوله إلٌها 

تموم بتثبٌط نزع المحفظة و تحرٌر الحمض النووي ـ 

 للفٌروس

ٌسمح اتحاد األضداد بالمتممة بالمٌام بؤذٌة الغالف ـ 

و حصر مستمبالت  Enveloppe,الخارجً للفٌروس 

 الفٌروس الموجودة على سطح الخالٌا

تحرٌض السمٌة الخلوٌة المعتمدة علٌها من خالل تفعٌل ـ 

و البالعات و العدالت عبر  NKالخالٌا الماتلة الطبٌعٌة 

 مستمبالت خاصة 

 ـ تحرٌض البلعمة

 المناعة ضد الفيروسات ـ الدفاع المناعي المكتسب



   :Tالخاليا اللمفاوية التائية  •

 

 المناعة ضد الفيروسات ـ الدفاع المناعي المكتسب



   :Tالخاليا اللمفاوية التائية  •

 المناعة ضد الفيروسات ـ الدفاع المناعي المكتسب



تستخدم الفٌروسات آلٌات مختلفة للتهرب من الجهاز المناعً للمضٌف و تكون النتٌجة استمرارٌة 

الفٌروس و تطور الحالة المرضٌة إلى مراحل متمدمة كما هً الحال مثال عند المرضى المصابٌن 

 : أو عند مرضى السٌدا Cبالتهاب الكبد المناعً 

 التغٌر المستضدي

 إنتاج ببتٌدات معاكسة لالنتٌرفٌرونات

 تثبٌط إنتاج جزٌئات الهال

 المناعة ضد الفيروسات ـ الدفاع المناعي المكتسب



 (طور حاد أو مزمن)تتولف فعالٌة رد الفعل المناعً على طبٌعة الطفٌلً و مرحلة اإلنتان 

 :تضم الطفٌلٌات لسمٌن 

   Protozoaاألوالً أي وحٌدات الخالٌا 

   Helminthsالدٌدان و هً عدٌدات خلٌة 

 

 :تتمٌز الطفٌلٌات بدورة حٌاتها المعمدة و بمدرتها على الهجرة إلى مختلف أعضاء الجسم

المالرٌا )، الكرٌات الحمر (Trypanosomaالمثمبٌات )، الدم (األمٌبٌا المعوٌة)األمعاء 

Plasmodium) البالعات الكبٌرة ،( اللٌشمانٌاLeishmania) اللٌشمانٌا )، الكبد و الطحال

Leishmania) العضالت ،( المثمبٌاتTrypanosoma) 

 

 2مشكلة صحٌة عالمٌة حٌث تموم المالرٌا بمتل حوالً تمثل  تكون اإلنتانات الطفٌلٌة مزمنة غالبا و

 ملٌون شخص سنوٌا

 تصٌب الدٌدان المعوٌة ثلث المجمل العالمً للسكان و

 و غالبا ما ٌكون مترافما مع فمر الدم و سوء التغذٌة تتولف شدة المرض على عدد الدٌدان فً المضٌف

 اإلنتانات الطفيلية



 و البالعات الكبٌرة  NKالخالٌا الماتلة الطبٌعٌة 

ٌتم التعرف المناعً الطبٌعً على الجزٌئات المستضدٌة للطفٌلً أو المكونات المترافمة معه 

(PAMP pathogen-associated molecular pattern ) عبر مجموعة من المستمبالت

 (PRR pattern recognition receptor)الخاصة 

تتمٌز هذه المستضدات الهدفٌة بامتالكها لبنٌة هٌكلٌة ثابتة ال تختلف كثٌرا بٌن الطفٌلٌات المنتمٌة 

 إلى نفس الصنف

الجزٌئات السكرٌة الغنٌة بالمانوز، : ٌوجد مجموعة كبٌرة من المستضدات نذكر منها

، الحمض ( NIF neutrophiles inhibitor factor)الفوسفولٌبٌدات، العامل المثبط للعدالت 

   RNAو  DNAالرٌبً النووي للطفٌلً 

 المناعة ضد الطفيليات ـ الدفاع المناعي الطبيعي



مثل اللكتٌن الرابط للمانوز الذي ٌتعرف على  Collectineمجموعة  •

(LPG Lipophosphoglycan  ) ،الغنً بالمانوز عند اللٌشمانٌا

 المتصورة، المثمبٌات، و المنشمات 

االرتكاسً و ٌتعرف على  Cمثل البروتٌن  Pentraxinsمجموعة  •

 الفوسفولٌبٌدات الفطرٌة

مثل مستمبل  C Type C Lectineمجموعة اللكتٌنات من النمط  •

 المانوز على سطح البالعات الكبٌرة 

و تتعرف أٌضا على  CR1/CR3مجموعة مستمبالت المتممة و تتضمن  •

LPG  ٌاعند اللٌشمان 

إشارات تفعٌل  ترسل: Toll (Toll receptors)مجموعة مستمبالت  •

، و تتخصص فً التعرف إلى Th1للخالٌا التائٌة المساعدة من النمط 

 الطفٌلً  RNAو  DNAال

 المناعة ضد الطفيليات ـ المستقبالت



 :  Macrophagesالبالعات الكبٌرة 

و لكنها تستطٌع من خالل مفرزاتها السمٌة أن  (خارج الخلٌة)بلعمة و لتل الطفٌلٌات صغٌرة الحجم 

 تمتل الطفٌلٌات كبٌرة الحجم أٌضا

 أول أكسٌد اآلزوت   إنتاج

التً تسمح للخالٌا الكبدٌة بمماومة اإلصابة  IL-1و  TNF-α السٌتوكٌنات المإهبة لاللتهاب مثلإفراز

 إلى مكان اإلنتان( Effector Cells)بالبالزمودٌوم و ذلن من خالل جذب الخالٌا الفاعلة 

 

 المناعة ضد الطفيليات ـ الدفاع المناعي الطبيعي

 :Granulocytesالخالٌا المحببة 

مشابه للبالعات فهً عبارة عن بالعات بدور العدالت  مومت

 تحوي حبٌباتها بروتٌنات شدٌدة السمٌة

أما الحمضات فٌرتكز عملها على إفراز البروتٌن الماعدي 

 (MBP major basic protein)الكبٌر 

تساهم فً  التهابٌةتموم الخالٌا البدٌنة بإطالق وسائط 

   تحرٌض مختلف الخالٌا المناعٌة



 :تستطٌع األضداد أن تإثر مباشرة أو من خالل وساطة المتممة على بعض الطفٌلٌات: األضداد

 Plasmodiumتمنع الطفٌلً من التثبت على خالٌا جدٌدة كما هً الحال باإلنتان بالمتصورة  

 ADCCتفعٌل السمٌة الخلوٌة المعتمدة على األضداد 

دورا هاما فً  IgEو  IgAتلعب األضداد من النوعٌن ( Schistosoma)ٍعند اإلصابة بالمنشمات 

 مماومة اإلنتان

 

تكون األضداد فعالة فً مرحلة تواجد الطفٌلً فً الدم، و لكن ما إن ٌدخل الطفٌلً إلى الخلٌة تفمد 

 األضداد لدرتها و ٌؤتً دور المناعة بالوساطة الخلوٌة

 طفٌلٌات

 المناعة ضد الطفيليات ـ الدفاع المناعي المكتسب



تلعب دورا هاما فً الحماٌة من مراحل مختلفة من اإلنتان الطفٌلً أي : 8CDو  4CDالخالٌا التائٌة 

 أن دورها ٌكون نوعٌا بحسب مكان تواجد الطفٌلً

و ذلن من خالل تحرٌض رد فعل مناعً  اتدورا فعاال عند اإلصابة بالمتصور TCD4تلعب الخالٌا 

، فً حٌن ٌعتمد رد الفعل  IL-12  12ٌسمح بإفراز كمٌة كبٌرة من االنتٌرلوكٌن  Th1من النمط 

التً تإدي  IL-13و  IL-5 IL-4مثل Th2 المناعً ضد المنشمات على إفراز السٌتوكٌنات من النمط 

 IgEإلى تفعٌل إنتاج األضداد من النمط 

 المنشقات المتصورات

 المناعة ضد الطفيليات ـ الدفاع المناعي المكتسب



 :8CDو  4CDالخالٌا التائٌة 

 :بدور مضاعف فهً CD8تموم الخالٌا 

تمتل و  عند اإلصابة اإلنتانٌة تفرز االنتٌرفٌرون غاما الذي ٌثبط التكاثر الطفٌلً فً الخالٌا الكبدٌة

 الخالٌا الكبدٌة المصابة

مما ٌسبب  Granzyme، و الغرانزٌم  TNFαإفراز المركبات السمٌة مثل العامل المنخر للورم 

 الموت الخلوي المبرمج

تؤثٌرا على الكرٌات الحمراء المصابة ألنها ال تحمل جزٌئات  CD8من جهة أخرى ال تملن الخالٌا 

 على سطحها MHCمعمد التوافك النسٌجً 

Infected cell 
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 :آليات هروب الطفيليات من الجواب المناعي

 (المثمبٌات)ر تكوٌن مستضدات الغالف البروتٌنً للطفٌلً ٌتغٌعبر : التنوع المستضدي •

تموم المنشمات بإحاطة نفسها بطبمة من مستضدات المضٌف مثل مستضدات الزمر الدموٌة  •

A B O ًسٌتم تجاهلها من لبل الجهاز المناعً أو مستضدات معمد التوافك النسٌجً و بالتال   

، تتوفر فً ٌساعد توضع الدٌدان الخٌطٌة المعوٌة فً حماٌتها من الدفاع المناعً للمضٌف •

لحماٌتها من مشاكل المناعة الذاتٌة و مهاجمة الجراثٌم  حالة من التثبٌط المناعً األمعاء مثال

 المعوٌة الطبٌعٌة

 التهرب من وسائط األكسجٌن السمٌة •

 تشكل بعض الطفٌلٌات كٌسات تحمٌها من الجواب المناعً •

 إنماص فعالٌة المتممة •

التً  و Tregالمنشمات بإرسال إشارات تفعٌل تحرض إنتاج الخالٌا المنظمة بعض تموم  •

 IL-10تفرز كمٌات كبٌرة من السٌتوكٌن 

و بالتالً إفراز  Th2إلى النمط  CD4كما تإدي اللٌشمانٌا إلى تطور الخالٌا المساعدة   •

  IL-10كمٌات إضافٌة من 

 المناعة ضد الطفيليات ـ آليات الهروب


