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 :  السٌتوكٌنات

 KD 50ـ8بروتٌنات سكرٌة منخفضة الوزن الجزٌئً  •

ٌتم إنتاجها من لبل خالٌا الدم البٌضاء و بعض الخالٌا  •

 األخرى فً الجسم إثر تحرٌض معٌن

تموم هذه البروتٌنات بتنظٌم رد الفعل المناعً و تطور  •

 الخالٌا المناعٌة الفاعلة

 :خواص السٌتوكٌنات

ترتبط السٌتوكٌنات بمستمبالت نوعٌة على غشاء الخلٌة  •

 ( الخلٌة الدفاعٌة، المخموجة أو السرطانٌة)الهدفٌة 

تفعٌل طرق نمل اإلشارة التً تإدي إلى تغٌٌر تعبٌر ٌتم  •

 المورثات فً الخالٌا الهدفٌة 

تتحدد حساسٌة الخلٌة للسٌتوكٌنات بحسب األلفة بٌن  •

 المستمبل على سطح الخلٌة و السٌتوكٌن الموجود فً الوسط

 السٌتوكٌنات



ٌرتبط السٌتوكٌن  :autocrineالتأثٌر الذاتً 

بمستمبالت على سطح الخلٌة المفرزة له فٌإثر 

 علٌها نفسها 

ٌرتبط : paracrineالتأثٌر المجاور 

 بمستمبالت على سطح الخالٌا المرٌبة 

نادر ) :endocrineالتأثٌر الصماوي 

 (الحدوث

 ٌرتبط بمستمبالت على خالٌا هدفٌة بعٌدة 

 (و هو مشابه آللٌة عمل الهرمونات)

IL-2 for 

T-cell activation 

T-cell help 

for B cells 

Inflammatory cytokines 

 خواص السٌتوكٌنات



تموم السٌتوكٌنات بتنظٌم شدة وزمن االستجابة المناعٌة، عن طرٌك تحرٌض أو تثبٌط   •

 تكاثر وتماٌز الخالٌا المناعٌة

 تلعب دورا بتنظٌم إنتاج األضداد وإفراز السٌتوكٌنات األخرى   •

 

عدد للٌل من الخالٌا اللمفاوٌة المفعلة نتٌجة لمائها بالمستضد سٌإثر  :by standerتأثٌر ال

 على فعالٌة الخالٌا األخرى المشاركة فً االستجابة المناعٌة

 خواص السٌتوكٌنات



السٌتوكٌن الذي ٌملن تؤثٌرات :  pleiotropic actionالسٌتوكٌن متعدد المدرات 

 بٌولوجٌة مختلفة

عندما ٌشترن نوعٌن من السٌتوكٌنات إلنجاز وظٌفة :  redundantمتآزرة السٌتوكٌنات ال

 تسبب هذه الخاصٌة صعوبة فً تحدٌد الوظائف الفعلٌة لبعض السٌتوكٌناتواحدة 

لدرة مثبطة لسٌتوكٌن آخر و ٌسمى ذلن تملك :  antagonismالحاصرة السٌتوكٌنات 

 بالتؤثٌر الحاصر

 خواص السٌتوكٌنات

 :التشابه بٌن الهرمونات و السٌتوكٌنات و عوامل النمو

 ٌتم إنتاج عوامل النمو بشكل تلمائً و مستمر  

ٌستمر اإلنتاج  كما ال ٌتم إنتاجها إال بعد التحرٌضالسٌتوكٌنات و الهرمونات أن فً حٌن 

 لفترة لصٌرة

أما ما ٌمٌز الهرمونات فهو دورها الصماوي أي أنها تعمل بعٌدا عن مكان إفرازها، إضافة 

 إلنتاجها من لبل الغدد المختصة و كل هرمون ٌختص بوظٌفة محددة





 Thالخالٌا اللمفاوٌة التائٌة المساعدة  المصدر  •

 و البالعات 

 :الوظائف  •

 تطور المناعة بالوساطة الخلوٌة والخلطٌة ـ 

 ـ تطور رد الفعل المناعً الطبٌعً

 تطور االرتكاس االلتهابً ـ

 تنظٌم تشكل خالٌا الدمـ 

 مرالبة التكاثر والتماٌز الخلوي ـ

ال ٌتم إفراز السٌتوكٌنات أو ظهور مستمبالتها   •

الغشائٌة إال بعد حدوث إشارة تفعٌلٌة عن طرٌك 

المعمدات المناعٌة مما ٌضمن نوعٌة اإلفراز و 

حماٌة الجسم من ارتكاسات التهابٌة متكررة لد 

   تسهم فً أمراض المناعة الذاتٌة

 الوظائف الفٌزٌولوجٌة



   family  hematopoietinعائلة الهٌماتوبوٌتٌن  •

    Interferon family عائلة االنتٌرفٌرونات  •

   family chemokinesعائلة الشٌموكٌنات   •

  tumor necrosis factor familyعائلة العامل المنخر للورم   •

 الزمر األساسٌة للسٌتوكٌنات

 بروتٌنات ذوابة ذات فعالٌة جذب كٌمٌائً:  الشٌمٌوكٌنات

 : الوظٌفة

 الهجرة النسٌجٌة للكرٌات البٌضاء•

 إنتاج مستمبالت االلتصاق •

 تحرٌض إنتاج الوسائط السمٌة من لبل البالعات •

:   CCR5و المستمبلة  CxCR4لها مستمبالت خاصة على سطح الخالٌا مثل المستمبلة  •

   CD4تمثل مستمبالت لفٌروس اإلٌدز على سطح الخالٌا التائٌة المساعدة 
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 : TNF-αالعامل المنخر للورم  •

 ٌتمٌز بفعالٌة مضادة للورم، مضادة للفٌروسات، مضادة للطفٌلٌات

 ٌمارس فعال رافعا للحرارة 

 ٌنشط شالل التخثر و اصطناع وسائط االلتهاب

 ٌساعد فً هجرة الكرٌات البٌضاء

• IL-1 : 

 :ٌتمٌز بدوره فً االلتهاب و فً إحداث رد فعل مناعً نوعً، له تؤثٌرات متعددة

 (الحمى ، النعاس، فمد الشهٌة)الجهاز العصبً المركزي 

 (اصطناع البروتٌنات االلتهابٌة)خالٌا الكبد 

 (زٌادة االنسالل و الهجرة النسٌجٌة)العدالت 

• IL-2  :ًعامل نمو و تكاثر الخالٌا التائٌة، ٌلعب دورا أساسٌا فً إحداث رد الفعل المناع 

• IL-7  :تكاثر الخالٌا اللمفاوٌة فً التٌموس 

• IL-4  : و إنتاج األضداد من النوع ( تنتجه الخالٌا البدٌنة بصورة مستمرة)عامل نمو الخالٌا البدٌنةIgE  

 أهم السٌتوكٌنات



   antagonistsبواسطة سٌتوكٌنات حاصرة ٌتم ذلن 

تثبط فعالٌة السٌتوكٌنات عن طرٌك ارتباطها بمستمبل السٌتوكٌن فتؤخذ مكانه و تبطل مغعوله

  

 عن طرٌك االرتباط بالسٌتوكٌن نفسه و إبطال مفعوله و أ

 دون إحداث جواب خلوي IL-1التً ترتبط بمستمبلة (  IL-1Ra) ها الجزٌئةمن أهم

المستمبالت الذوابة التً تمنع ارتباط السٌتوكٌن بمستمبله األساسً و تمنع  ٌوجد بعض

، تستطٌع بعض الفٌروسات إفراز هذه  IL-2, IL-4, IL-6مستمبالت : االستجابة المناعً

 المستمبالت الذوابة مما ٌساعدها فً التهرب من الجهاز المناعً

 آلٌة تنظٌم عمل السٌتوكٌنات



على مجموعة من المحرضات مثل األخماج واألذٌات  من لبل األنسجة رد فعل فٌزٌولوجً

   الوعائٌة، ٌترافك مع االستجابة المناعٌة

 :العالمات األساسٌة لاللتهاب

 الحرارة 

 االحمرار

 الوذمة

 األلم

 

 االرتكاس االلتهابً 



 

 تتوسع األوعٌة فٌتزاٌد حجم الدم فً المنطمة و ٌتباطؤ الجرٌان

 تتظاهر زٌادة حجم الدم باالحمرار و السخونة 

أما زٌادة النفوذٌة الوعائٌة التً تإدي إلى تجمع موضعً للسوائل فً الحٌز الخاللً 

 فتتظاهر باأللم و الوذمة

 

 االرتكاس االلتهابً 



 الوعائٌة النفوذٌةالتوسع الوعائً و زٌادة  •

 الجرثومٌة أو  الذٌفاناتتحت تؤثٌر ٌبدأ رد الفعل االلتهابً نتٌجة إنذار كٌمٌائً 

 الوسائط االلتهابٌة

  ـ بروتٌنات المتممة والترمبوكسان اللوكوترٌنو  البروستاغالندٌنـ البرادي كٌنٌن ـ  الهٌستامٌن

 PAF للصفٌحاتوالعامل المنشط  الشٌمٌوكٌناتو  السٌتوكٌناتـ  (تؤلٌناتال)

خالٌا النسٌج المتؤذي ـ البالعات الكبٌرة ـ الخالٌا اللمفاوٌة ـ : لبل ٌتم إنتاج هذه الوسائط من 

 الخالٌا البدٌنة 

 التبدالت األساسٌة المترافقة مع االرتكاس االلتهابً



المزٌد من جذب  :فً (  IL-1, IL-6, TNF-α)لاللتهاب  المإهبة السٌتوكٌناتتساهم •

 البلعمةالبالعات إلى البإرة االلتهابٌة مما ٌدعم عملٌة 

بتسهٌل التصاق الخالٌا المناعٌة بالبطانة الوعائٌة و هجرتها إلى  السٌتوكٌناتتساهم جمٌع هذه   

الوعائٌة و تعبٌر جزٌئات االلتصاق على سطح الخالٌا  النفوذٌةالنسٌج المصاب عبر زٌادة 

 البطانٌة

والتً ترتبط مع جزٌئات مرافمة لها على سطح  السٌلٌكتٌنجزٌئات االلتصاق عائلة تتضمن 

 sialylتدعى  جزٌئةأو مع  mucin-like cell-adhesion moleculesمثل  العدالت

Lewis  بالبطانة بظاهرة تدعى  العدالتمما ٌإدي إلى التصاقrolling  تمهٌدا لدخولها إلى

  .النسٌج

  IL-8و MIP-1كعوامل جذب كٌمٌائً أساسٌة وبشكل خاص  الشٌمٌوكٌناتكما تعمل 

( macrophage inflammatory protein)  لجذب البالعات إلى البإرة االلتهابٌة 

 التبدالت األساسٌة المترافقة مع االرتكاس االلتهابً



 التبدالت األساسٌة المترافقة مع االرتكاس االلتهابً

تصك العدالت بالخالٌا البطانٌة و تعبر من الدم إلى داخل األنسجة حٌث تموم ببلعمة العوامل تل

 الممرضة و تحرر الوسائط االلتهابٌة



مما ٌسمح لها بؤلفة أعلى تجاه  Fcبارتفاع تعبٌر مستقبل الشدفة تتمٌز العدالت المفعلة •

 األضداد و المتممة المرتبطٌن بالعامل الممرض ما ٌسمح بفعالٌة أكبر للبالعات

 (لتل العوامل الممرضة)الخمائر الحالة للبروتٌن مثل البروتٌاز و الكوالجٌناز إفراز  •

 

 التبدالت األساسٌة المترافقة مع االرتكاس االلتهابً



 التبدالت األساسٌة المترافقة مع االرتكاس االلتهابً



ٌتبع االلتهاب الحاد مرحلة إصالح لألنسجة تتضمن التخلص من الخالٌا المعطوبة و االندمال و الترمٌم النسٌجً  •

 الذي ٌتم تحت تؤثٌر عدد من عوامل النمو و السٌتوكٌنات 

   تموم البالعات الكبٌرة بتنظٌف البإرة االلتهابٌة من األشالء الخلوٌة •

السمٌة الموجهة 

لقتل العوامل 

 الممرضة

 تحرٌر المحتوى السام للحبٌبات البلعمة

انحالل الخالٌا المخموجة 

ـ  O2آلٌات معتمدة على 

  O2آلٌات مستقلة عن 

 تنظٌف البؤرة االلتهابٌة 

 إزالة األشالء الخلوٌة 

 التخلص من العوامل الممرضة

 التبدالت األساسٌة المترافقة مع االرتكاس االلتهابً



 :تنظٌم االرتكاس االلتهابً

ٌجب تنظٌم مرحلة االلتهاب الحاد الموضع لحماٌة األنسجة من األذٌة و استعادة الوظائف النسٌجٌة 

 بشكل كامل

   دورا هاما فً ذلن TGF-βٌلعب السٌتوكٌن 

 
Pro-Inflammatory 

Cytokines 

 التبدالت األساسٌة المترافقة مع االرتكاس االلتهابً

Anti-Inflammatory 

Cytokines 

Inflammatory reaction 



 االلتهاب المزمن  (دقائق، أٌام)االلتهاب الحاد 

 (أسابٌع، سنوات)

 االلتهاب الموضع االرتكاس االلتهابً

ٌختفً بفعل اآللٌات المثبطة و 

 المنظمة

 االلتهاب الجهازي

 آلٌة دفاعٌة
 ال ٌمكن السٌطرة على الحالة االلتهابٌة

 

 حالة مرضٌة

مإدٌة إلى  بعض العضوٌات الدلٌمة على بمائها فً الجسم بتجنب تؤثٌر الجهاز المناعً تحافظ

 (   االلتهاب المزمن)حالة التهابٌة مزمنة 

و ٌظهر . ٌعد تفعٌل و تراكم البالعات الكبٌرة فً البإرة االلتهابٌة العالمة الفارلة لهذه المرحلة

 fibrosisنوع من التندب فً موضع االلتهاب ٌسمى بالتلٌف 

دورا أساسٌا فً تطور   IFNβو  IFNαإضافة إلى  TNFαو  IFNγتلعب السٌتوكٌنات 

   االلتهاب المزمن

 أشكال االلتهاب


