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Qutaiba Kafi Jassim alrawi 

 اجلهاز املناعي الفطري غري املتخص

 OVERVIEW OF THE     خالصة عمل اجلهاز املناعي - 1

IMMUNE SYSTEM 

بة مبسببات حنن دائما ككائنات حية نتعرض اىل األصا      - 1

حنن لدينا , ويف أغلب األحيان , األمراض وحلد هذة اللحظه

. للمقاومه ضد هذه العدوى بفضل جهازنا املناعي     القدره

  :رئيسيني   اجلهاز املناعي يتكون من قسمني كبريين

 the innate or(جهاز املناعي الفطري غري املتخصص   - 1

non-specific immune system(  

 the adaptive or( عي التكيفي املتخصصجهاز املنا - 2

specific immune system( 1    كما يف الصورة رقم  .  
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  عمل خالصة اجلهاز املناعي وأقسامه

-innate or non اجلهاز املناعي الفطري الغري متخصص

الوقائي     هو اخلط أألول

للجسم واملتواجد     غازيه

اجلهاز املناعي     أما  ,

adaptive or specific immune 

فيأيت للدفاع كخط ثاين بعد اخلط األول اضافة اىل 

بعد غزوها للجسم     مهمة الدفاع ضد نفس األجسام الغازية

ذاكرة اجلهاز املناعي يف خاليا ذاكرة 

عمل خالصة اجلهاز املناعي وأقسامه    يبني    خمطط

اجلهاز املناعي الفطري الغري متخصص

specific immune system (هو اخلط أألول

غازيهال    الكائنات    ضد    للدفاع عن اجلسم

,      بشكل طبيعي يف اجلسم

adaptive or specific immune 

فيأيت للدفاع كخط ثاين بعد اخلط األول اضافة اىل 

مهمة الدفاع ضد نفس األجسام الغازية

ذاكرة اجلهاز املناعي يف خاليا ذاكرة للمرة الثانية حلفظها يف 

 

خمطط 1صوره رقم 

اجلهاز املناعي الفطري الغري متخصص

specific immune system ) 

للدفاع عن اجلسم

بشكل طبيعي يف اجلسم

 adaptive or specific immune    املتخصص

system)  (     فيأيت للدفاع كخط ثاين بعد اخلط األول اضافة اىل

مهمة الدفاع ضد نفس األجسام الغازية

للمرة الثانية حلفظها يف 
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اللمفوسايت حيث يوجد يف كل جهاز مناعي بنوعيها 

مناعه خلطيه بشكلها السائله            املتخصص وغري املتخصص

 cellular and humoral)  يف الدم    املذابه او بشكل خاليا

components)   واليت حتمل مواد املناعة املضاده للكائنات

وهناك تنسيق بني  )1(كما يف صوره رقم م الدخيله على اجلس

ضد األجسام     هذين النظامني للعمل بشكل واضح ومنسق

اجلهاز املناعي الغري     .املعديه الدخيله على اجلسم

متواجد قبل حصول األصابة وهو على ) innate(      متخصص

استعداد فوري للعمل ضد هذا اجلسم الغريب وموجود يف مجيع 

مييز بني جسم غريب واخر وليس لدية اي  أجزاء اجلسم وهو ال

فهو )  adaptive(بينما اجلزء األخر من اجلهاز املناعي , ختصص 

يبدأ بالتكون فور دخول اجلسم الغريب اىل اجلسم بعد استالم 

يف اجلسم الغريب وبعد ) antigen(الرساله بوجود أنتيجني 

تشخيصه ومعرفته يبدأ بأرسال ما يناسب هذا األنتيجني 

لقضاء علية أي بشكل متخصص ولكن هذة العمليات ل

أما , تستغرق بعض الوقت أليام حىت تكون جاهزه يف املره األوىل 

عند تكرار األصابه بنفس املسبب وملرات قادمه سوف يكون 

معروف لدى جهاز املناعة املتخصص من قبل خاليا مناعة 

ن وهلذا سوف يستغرق وقت أقل م)   memory cells  (الذاكره 

علما . جسام الغريبةألاملره السابقه ألختاذ الالزم والقضاء على ا

بأن اجلزئني املهميني من اجلهاز املناعي يعمالن بشكل متميز 
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واليت ختتلف     على الكائنات احلية اليت تغزو اجلسم    للقضاء

اجلهاز املناعي املتخصص     بالعدد والطريقه حيث كما ذكرنا فأن

)adaptive immune system ( حيتاج اىل وقت كايف حىت

بينما اجلهاز املناعي الغري     يتفاعل مع الكائنات الغازية للجسم

  متخصص

)innate or non-specific immune system ( فهو متواجد

وبوقت     بسرعه    على الوصول اىل هدفه    يف اجلسم وله القدره

خصص أن اجلهاز املناعي املت    والشيء األخر املهم هو. قصري جدا 

وهو     ذا األسم ألنة يتخصص بنوع معني من األنتيجني    مسي

بينما     ,الكائنات اليت تعمل على حتفيزة     يتعامل فقط مع

اجلهاز املناعي     خاصية التخصص بأنتيجني معني ال تتوفر لدى

احلية     مع خمتلف الكائنات    وهو يتفاعل    الغري متخص

أخريا فأن اجلهاز و    اليت تدخل اجلسم دون متيزها    الغريبة

للتعرف على نفس الكائنات احلية     ذاكره مناعيه    املتخصص له

اليت تغزو اجلسم يف مرات قادمة والذي يفتقدها اجلهاز املناعي 

مجيع أنواع خاليا اجلهاز املناعي هلا نفس   .الغري متخصص

 bone(املنشأ يف التكوين حيث تولد من قبل خناع العظم 

marrow(   3/ رقمكما يف صورة.  
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  اجلهاز املناعي اليت مصدرها خناع العظم

من اخلاليا؛  بتوليد نوعني

myeloid cells(    واليت تتميز

neutrophils( , دهالقَع

اضافة اىل اخلاليا , ) 

اخلاليا امللتهمه الضامه 

dendritic cells )(.  

اجلهاز املناعي اليت مصدرها خناع العظم    توضح منشأ خاليا

بتوليد نوعني  (stem cell)  حيث تقوم خاليا الستم

myeloid cells(  النقَوِيه  

neutrophils(العدلَه   :املناعية 

) eosinophils(احلَمضه , 

smonocytes  ( , اخلاليا امللتهمه الضامه

macrophage   (املتغصنه    اخلاليا        dendritic cells )

 

توضح منشأ خاليا 2صورة رقم 

حيث تقوم خاليا الستم

  وهي اخلاليا

املناعية    اخلاليا   منها

)basophils( ,

monocytes(الوحيده 

)macrophage
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أما اجلزء أألخر الذي يولدة خناع العظم فهو اخلاليا 

لمفاوية ال    اخلاليا    ع هذهومن أنوا) lymphoid cells(    اللمفاويه

,  

(B lymphocyte, T lymphocyte and Natural Killer) ,

واليت تتخصص عرب ممرات التطور     .2/ رقم    كما يف الصورة

  . 3/ كما يف صوره رقم

يف خناع العظم تعطي ) (myeloid progenitor    النوع األول

األقراص الدمويه , )   erythrocytes(خاليا الدم احلمراء 

)platelets ( ,يا العدله خال)neutrophils ( , خاليا الوحده

)monocytes  .(  

خاليا     فهي تولد) (lymphoid progenitor   أما النوع الثاين

, اللمفاوية    ع هذة اخلاليانواأ  ومن) lymphoid cells(فاويه مل

)   T lymphocyte (والتائيه , )   B lymphocyte  (اخلاليا البائيه 

خاليا املفوسايت  ).  Natural Killer(واخلاليا القاتله الطبيعيه 

خترج من خناع العظم وتدخل اللثاميس     )T cells(التائيه 

)thymus( الصعتريه   ما يسمى بالغدة  أو)لغرض   )التوتيه

  :  كما يلي  ختصصها حسب اختصاص عملها الحقا اىل نوعني

1 -    CD4  مع خاليا يت ملفوسايت املساعده    T helper 

lymphocyte   .  
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مع خاليا ما قبل ختصصها نوع يت ملفوسايت 

       .   

T helper cells ( تتكون وخترج

أو الغده الصعتريه 

 (TH1  (  . ويكون

CD8+ pre-cytotoxic cells T 

 cytotoxic T    (لتتخصص وتصبح خاليا التائيه السامه 

) B cells(فهي تساعد اخلاليا البائيه 

plasma cells ( اليت وظيفتها افراز

  

مع خاليا ما قبل ختصصها نوع يت ملفوسايت 

 CD8 + pre-cytotoxic T cell

T helper cells(نوعني من اخلاليا املساعده 

أو الغده الصعتريه   داخل اللثاميس

 and TH2 cells

 cytotoxic cells T  (   هو ملساعدة

لتتخصص وتصبح خاليا التائيه السامه 

فهي تساعد اخلاليا البائيه ) TH2(    أما خاليا

plasma cells(    بالزما    لتتخص اىل خاليا

  .األجسام املناعيه

 

2-   CD8   مع خاليا ما قبل ختصصها نوع يت ملفوسايت

cytotoxic T cell  السميه

نوعني من اخلاليا املساعده 

داخل اللثاميس  من

and TH2 cells  (    ,      )التوتيه(

هو ملساعدة  TH1) (    عمل

cell ( لتتخصص وتصبح خاليا التائيه السامه

cells   .(أما خاليا

لتتخص اىل خاليا

األجسام املناعيه
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بعد ان تتخصص واليت     املناعية

أهم ما يتخصص به اجلهاز املناعي هو متيز خاليا وأعضاء اجلسم 

 self/non-self(    عن األجسام الغريبه الدخيله على اجلسم

لغرض محاية اجلسم من العدوى اخلارجيه 

اخلاليا     ما حيصل مع

وكذلك جيب التعامل مع 

املناعيةمسار وتطور اخلاليا     توضح

  داخل الغده الصعتريه  مصدرها خناع العظم

أهم ما يتخصص به اجلهاز املناعي هو متيز خاليا وأعضاء اجلسم 

عن األجسام الغريبه الدخيله على اجلسم

discrimination   ( لغرض محاية اجلسم من العدوى اخلارجيه

ما حيصل معوتدمريها وكمثال على ذلك ك

(malignant cells)   . وكذلك جيب التعامل مع

 

توضح    / 3صورة رقم 

مصدرها خناع العظم

أهم ما يتخصص به اجلهاز املناعي هو متيز خاليا وأعضاء اجلسم 

عن األجسام الغريبه الدخيله على اجلسم

discrimination

وتدمريها وكمثال على ذلك ك

(malignant cells)  السرطانيه
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اعضاء اجلسم على اا جزء من اجلسم وعدم توليد مناعه 

  .ضدها

ِ  

مبسح متواصل كعمل     يف عمله    ان اجلهاز املناعي له ميزه

السكنر جلميع خاليا اجلسم ملعرفة أي تغري أو تطور حيصل يف 

ض ختليص اجلسم من أي كائنات تسبب املرض ولغر    خاليا اجلسم

تغري حيصل مثل خلاليا     أو تدمري خاليا اجلسم أو التخلص من أي

وله القدره , اجلسم الطبيعية كما حيصل مع السرطان 

يكون من واجب اجلهاز     أي تغري خلاليا اجلسم حيث    للكشف عن

املناعي وهو يعاجل ما أستطاع للحد من ايقاف حتول اخلاليا 

  .الطبيعية اىل سرطانيه ومنعها من األنتشار داخل اجلسم

الفريوسات وكذلك , البكتريا     عند حصول تكاثر بعض

اجلسم مثل     اجلسم أو خارج خاليا    الطفيليات داخل خاليا

الطفيليات والفطريات فأن اجلهاز , البكتريا     أغلب

بوضع صحي وطبيعي يكون فعال     عندما يكون    املناعي

األصابة للجسم أواملرض     كيف نفسه مع وضعومتطور وي

وقد يكون ) Pathogenic(بسبب دخول أي كائنات امراضية 

من املفترض أن , اجلسم الدخيل غري امراضي ال يسبب مرض 

هو ) Innate immunity(يكون عمل اجلهاز املناعي ابتداءا من 

تغزوا اجلسم قبل ظهور أعراض     القضاء على األجسام اليت
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ولكن عندما يغزوا , يتمكن اجلهاز املناعي منه     ىتاملرض ح

اجلسم أعداد كبرية من األحياء الدقيقة األمراضية رمبا تفوق قدرة 

اجلهاز املناعي على معاجلتها أو حيصل اجهاد وخسائر لوسائل 

نتيجة لضراوة األحياء الدقيقة     ) exhausted(اجلهاز املناعي 

اليا املناعيه سوف تظهر املهامجه وتدمري خاليا اجلسم واخل

أعراض املرض وميكن مالحظة ذلك كمثال يف حالة جرح يف اجلسم 

ممكن مالحظة األضرار نتيجة املعركه , او األصابة مبرض األنفلونزا

احلاصله بني جهاز املناعه واملكروبات الغازيه وتشمل األضرار 

أيضا أجزاء اجلسم الطبيعية احمليطة باحلدث نتيجة افراز 

وم من قبل اجلهاز املناعي كرد فعل ضد األحياء الغازية السم

أضافة اىل . للجسم وكذلك السموم املفرزه من قبل املكروبات 

استجابه مناعيه ضد انسجة اجلسم     حيصل يف بعض األحيان

 autoimmune(    كما حيصل يف أمراض املناعه الذاتيه

disease   ( كما يف حالة مرض الروماتزم)Rohmtic fever  (  

استجابة اجلهاز املناعي الغري  ادناة يبني الفرق بني عمل 1/ واجلدول رقم

  .) Adaptive(واجلهاز املتخصص  ) Innate(متخصص 

استجابة اجلهاز املناعي   أدناة يبني الفرق بني عمل 1/ واجلدول رقم

  .) Adaptive(واجلهاز املتخصص  ) Innate(الغري متخصص 

ني استجابة أجلهاز املناعي الغري متخصص يبني الفرق ب   1  /جدول رقم

)Innate (  واجلهاز املتخصص)Adaptive (  
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جلهاز املناعي الغري متخصص ا  الفرق بني استجابة

) Innate(  و املتخصص)Adaptive( 

  

 اجلهاز املناعي غري املتخصص

  

 املتخصص   اجلهاز املناعي

  

الحيتاج اىل وجود أنتيجني حيث يكون 

  اعياجلهاز املن

 مستعد مسبقا

  

حيتاج اىل وجود أنتيجني لغرض 

  حتفيز اجلهاز املناعي

 

  

 استجابته قصوى سريعه وفوريه

حىت يرتب  طويله حيتاج لفتره

وضعه ليستجيب لألنتيجني 

 للجسم  الغريب بعد تعرضه

  

ليس    يتعامل مع أي أنتيجني

 أن يكون خاص به   شرط

  

  يتعامل مع انتيجني خاص به

 

  

ستجابه ملعاجلة األنتيجني ال عند الأل

  تتكون خاليا ذاكرة املناعه

 

  

ممكن ان تتكون خاليا ذاكرة املناعه 

وتتعرف على األنيت جني عند 

 األصابه بة مرة ثانيه

INNATE (NON-SPECIFIC) 
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IMMUNITY غري املتخصصه(ناعة األنيت الفطرية م(  

غري ) الطبيعية(عناصر مناعة األنيت .2

) 2( يف اجلهاز املناعي كما يف جدول رقم    ) Innate(  املتخصصة

تشمل موانع أو حواجز تشرحيية داخل اجلهاز املناعي من مواد 

, ثرات كيمياويه أوحمتويات خلويه كم    بشكلها السائل    مفرزه

كاجللد     طبيعيه    ميكانيكيه    حواجز مناعيه    كما أن هناك

وكذلك     معاءواخلاليا الداخليه الطالئيه و احلركه الدوديه لأل

احلركه التذيذبيه لألهداب داخل بطانة القصبات اهلوائيه 

واضافة اىل موانع املناعه امليكانيكيه هناك موانع     ,الرئويه 

بايولوجيه وكيمياويه تساعد اجلسم للتخلص من األجسام 

 .الغريبه الباثولوجيه وغري الباثولوجيه وكما يلي 

(Anatomical barriers to infections   خطوط حواجز

 Mechanicalأ-(    املناعه التشرحييه ضد العدوى والتلوث

factors  العوامل امليكانيكيه:  

تعترب اخلاليا الطالئية من اخلطوط الدفاعيه الفيزياويه وهي  1-

يعترب اجللد اخلط . أنواع العدوى     مهمه جدا جلميع مسببات

ائنات احلية ومن الفيزياوي األول للدفاع عن اجلسم ضد هجوم الك

طرق الدفاع للجسم هو انسالخ بعض اخلاليا لطالئية للجلد 

واليت تساعد على ازلة البكتريا والتلوثات األخرى اليت التصقت 

باخلاليا السطحيه الطالئيه و كذلك حركة األهداب 
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الالارادية تساعد على طرد املكروبات من القناة     املستمره

 .    التنفسيه والقناة اهلضميه

هو     مناعة اجلسم    العامل األخر الذي يساعد ويعترب جزء من

كذلك افراز . الدموع يف العيون واللعلب يف الفم وافرازات الرحم 

من     دور كبري يف محاية القناة التنفسيه واهلضميه    املخاط له

  .تلوثات اجلراثيم املعديه 

  Chemical factors  العوامل املناعيه الكيمياويه 2-

املوجوده يف األفرازات   )Fatty acid(    األمحاض الدهنيه أن لدور

كذلك لوجود انزميي   .    العرقيه لة دور كبري يف تثبيط منو البكتريا

والاليسوزامي )   phospholipas(الفوسفواليبيز 

)Lysozyme(    هلا القدره     وع وافرازات األنفيف اللعاب والدم

  .على حتطيم جدار البكتريا مما جيعل جدار البكتريا غري مستقر 

للحموضه أيضا دور كبري يف منع منو البكتريا فكلما كان األس 

األفرازات     واطيء أي زيادة احلموضة كما يف   )pH(اهلريوجيين 

  . كلما كان التأثري أقوى على البكتريا    العرقيه واهلضميه

كذلك صغر الوزن اجلزيئي للربوتينات أثبت له دور نشاطي للدفاع 

ضد البكتريا وحتديد نشاطها كما يف الرئة واجلهاز اهلضمي و 

يف الرئة تساعد على   )Surfactants(كذلك وجود املواد املذيبة 

  ,عملية أألوبسنني

http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?query=Lysozyme
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)  opsonins  (       وهي جزء من مراحل التحظري لغرض عملية

جسام الغريبه اليت تدخل اجلسم حيث هلا دور يف لأل    البلعمه

لألجسام )   (phagocytosis  تنشيط عملية البلعمه

  .من قبل خاليا الفاكوسايت امللتهمه    الغريبه

)Biological factors/3 )    العوامل البايولوجيه  

تسمى باملايكروفلورا     هناك كائنات حيه دقيقه طبيعيه نافعه

)Micro flora     ( بشكل سلمي على اجللد واجلهاز تعيش

اهلضمي هلا القدرة على افراز مواد سامة أو تنافس البكترية 

يف     الضارة األمراضيه يف غذائها أو تزامحها يف أألرتباط بأي خليه

اجلسم وذه الطرق متنع البكتريا الضاره من تكوين 

 .املستعمرات والتكاثر 

(Humoral barriers to infection) ائنات ضد الك

  اخللطي  الدفاع املناعي  خط   هالغازي

أن خلطوط الدفاع الطبيعيه سابقة الذكر هلا حدود يف .ب

للدفاع عن اجلسم ضد الكائنات الغازية للجسم     القدره

وخاصة اذا كان كمية الكائنات األمراضيه بكميه كبريه وشديدة 

الضراوه ممكن أن حتدث ثغرات يف هذه احلواجز مث ثغرات يف 

نسجه نفسها عندها تكون هذه اخلطوط الدفاعيه عاجزه عن ألا

دخول     فعلها الدفاعي وتنتشر األصابه يف اجلسم ومبجرد أول
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اىل داخل األنسجه سوف تصبح     األمراضيه    لألحياء الدقيقه

املناعه الطبيعيه الغري متخصصه     خطوط أخرى من غري

)innate  (   مبيكانيكيه خمتلفه عن سابقتها تسمى

حيث تلعب عوامل مناعيه    األلتهاب احلاد    يكانيكيةم

املوجود يف سريم الدم والذي    Humoral factors) (    خلطيه

دور     يف املنطقه األلتهابيه واليت هلا    تزداد كمية تواجده

يف املنطقه ) edema(وعمل اودميا     توارد الدم    يف    كبري

لترشيح السوائل داخل األنسجه احمليطه       نتيجة    أملخترقه

حامال معه خاليا الفاكوسايت 

تقوم بدورها للتخلص   اليت    )  cells phagocytic  (    امللتهمه

 .قة الأللتهابمن الكائنات احليه املخترقه يف منط

  : يف سريم الدم هي   ومن أنواع املناعة اخللطيه

  )  Complement system ( اجلهاز املناعي املتمم -1

  اجلهاز املتمم

يعترب اكرب جهاز للمناعه املذابه 

)  (humoral  الغري متخصصه وأن     الدفاعيه    مليكانيكيته

يف الذي سوف يايت احلديث عنه (    عملية تنشيط الكومبليمنت

تساعد على زيادة نضوح األوعيه الدمويه يف     )فصول الحقه

أألنسجة ااوره املصابه باجلراثيم فينفذ عن طريق النضوح 

http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?query=edema
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?phagocytes
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ليتم وصوهلا  phagocytic )    ( خاليا الفاكوسايت

واليت تتمكن من حتليل والتهام بعد مراحل     للهدف

اليت يتم فيها يئة البكتريه   opsonization)(األوبسنايزيشن 

لتخليص اجلسم     لغرض التهامها من قبل اخلاليا البلعميه

  .منها

(Coagulation system) جهاز التخثر. 

ميكانيكية هذا اجلهاز للمساعده على ختثر الدم تعتمد على .  2

يكون هذا اجلهاز نشط وفعال واحيانا وقد ,  شدة الرتيف للجروح

بعض منتجات جهاز التخثر ممكن ان تشارك للدفاع , غري فعال 

بشكل غري متخصص بسبب قدرة هذا اجلهاز على زيادة نضوح 

اليت يتم )  cchemotacti(  واليت تعمل كمواد    األوعية الدموية

 ((phagocytic     اخلاليا البلعميه    مبوجبها توجيه مسار

أضافة اىل أن   (Neutrophils and macrophages).    مثل

هناك مواد من ضمن هذا اجلهاز تعترب حبد ذاا مضاده للبكتريا 

والربوتني املنتج من قبل األقراص , )beta-lysine(مثل بيتااليسني 

خالل عملية ايقاف   (platelets)  الدمويه

يستطيع أن حيلل عدد كبري من البكتريا   coagulation)  (  الرتيف

موجبة الصبغه بواسطة عمل حتليل كهربائي أيوين موجب 

 .  cationic detergent)(مطهر 

(Lactoferrin and transferrin)  

http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?query=opsonization
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?query=chemotactic
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  الكتوفريين وترنسفريين – 3

) transferrin(وترنسفريين     )Lactoferrin(الكتوفرين 

يعترب عنصر مهم للبكتريا وعندما حترم     الذي  يرتبطان باحلديد

 .البكتريا من استغالله سوف يؤثر يف حتديد منوها

(Interferons . Interferons)  األنترفريون  

ف تضاعف ااألنترفريون هو بروتني يساعد على ايق 4 -

-  Lysozyme – Lysozyme ( .الفريوسات داخل خاليا اجلسم 

  )  امياليسوز  

 .أنزميات بروتينية تساعد على تكسري جدار خلية البكتريا.5

) Interleukin-1 . (Il-1) أنترلوكني  

يف     خاصية اثارة احلراره  انترلوكني بروتني التركيب له6 -

لة دور يف عملية حتظري      وقسم منها   اجلسم

لغرض جتهيزها )   opsonize  (بعملية أألبسونيون       البكتريا

وله دور     بلعمه من قبل خاليا خاصه للجهاز املناعيلعملية ال

 .حالة الربوتني احلاده     يف انتاج

أملوانع الكيمياوية والفيزياوية     ادناة يوضح/  2دول رقم واجل

  .املناعية يف اجلسم لعدوى ألتلوث
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املوانع الكيمياوية والفيزياويه /  2جدول رقم 

 لعدوى ألتلوث

  

اجلهاز أو 

 العضو

  

يات احملتو

 ألفعالة

  

 التأثري امليكانيكي

  

  اجللد

 

  

اخلاليا 

الطالئيه 

 والعرق

  

, غسل وأزالة, تسلخ 

 أمحاض عضويه

  

القناة 

  اهلضميه

 

  

 خاليا عمودية

أرتفاع , احلركه الدوديه 

, احلموضه 

حامض   عصارة

غسل وأزالة , الصفراء 

للمكروبات 

 وثايوسينيت
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  الرئه

 

أهداب 

ألقصبة 

 أهلوائية

اب املخاطية األهد

انزمي , الرافعة 

و الطرد , اليسوزوم

 باملذيب

  

األنف 

والعني 

  والبلعوم

 

  

, دموع, خماط

 لعاب, 

  

, أنزمي الاليسوزوم 

 الشطف

  

جهاز 

الدوران 

واألعضاء 

  اللمفاوية

 

  

خاليا 

, ألقاكوسايت

أللمفوساين 

املميتة 

الطبيعية 

)NK( 

  

, خاليا الفايكوسايت

وعمل حتلل ,أنيت بدي 

, يا اخلال

يساعد   2  انترلوكنب

على تنشيط حتلل 

  اخلاليا

IL2-activated 
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cytolysis)( 

  

  

  

  

  

  سريم الدم

  

  

 

اللالكتوفريين 

 والترنسفريين

يساعد على حجز 

 وارتباط احلديد

يعمل ضد بروتني  أنتريفريون

 الفايروس

عامل تنكرز 

الورم نوع 

 ά TNF     الفا

, مضاد فايروسي 

عملية     وتنشيط

 سايت البلعميةالفاكو

يعمل على التحلل  اليسوزوم

املائي على ببتيدات 

 الكاليكان

عملية أوبسنايزيشن  فايربونكتني

, عملية حتظري البكتريا

 والبلعمه

حتسني عملية  املتممة

الفاكوسايتوسس 
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زيادة , البلعمي 

, األلتهاب 

 أوبسونايزيشن

Cellular barriers to infection  

 اخللوي ضد العدوى اجزاحل. س

األلتهابيه اليت حتصل يف أي جزء من     جزء من عملية األستجابه

اجلسم واليت تؤدي اىل زيادة توارد الدم يف هذه املنطقه اآللتهابيه 

النواة مثل     وبالتايل تؤدي اىل جذب تدفق اخلاليا املتعددة

اخلاليا (واملاكروفيج )  eosinophils cells(األيزينوفيل 

اىل منطقة ) Macrophage cells  (  ,)قة امللتهمهالعمال

يف اجلهاز     و تعترب هذة اخلاليا اخلط الدفاعي األول ,األصابه

 :ومن هذة اخلاليا)  Innate immune  (املناعي غري املتخصص 

Neutrophils Polymorphonuclear cells 
(PMNs)  /1    خاليا نيتروفيل متعددة النواة  
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تتجه حنو املنطقه     (PMNs)  ددة النواةخاليا نيتروفيل متع

وقتلها     األلتهابيه وتعمل على التهام املكروبات داخل اخلاليا

اضافة اىل وصوهلا اىل األنسجة ااوره للمنطقه األلتهابيه 

رقم     األصابه كما يف الصورهحلمايتها من     اليت تتعرض للدمار

  ).    د  ,    ج  ,ب    ,أ   ( 4/ 
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الدم تبني فصوص     خاليا نيوتروفيل يف مسحة

Bristol Biomedical image Archive/ املصدر  

  
Lymphadenopathy (   أخذت من جيب

فصوص   ويالحظ زيادة خاليا نيوتروفيل مع

 املصدر

خاليا نيوتروفيل يف مسحة    أ 

Bristol Biomedical image Archive

( Lymphadenopathy ب اعتالل عقدي ملفي ملقطع نسيجي

ويالحظ زيادة خاليا نيوتروفيل مع    HIV-1)(الكتف بعد أألصابة بفايروس 

CDC/ Dr. EDWIN P. Ewing. Jr.epe1@ cdc.gov/املصدر

 

  

 4/صورة رقم 

 النواة

Bristol Biomedical image Archive

ب اعتالل عقدي ملفي ملقطع نسيجي 4/صورة رقم 

الكتف بعد أألصابة بفايروس    لوح حتت

  النواة

CDC/ Dr. EDWIN P. Ewing. Jr.epe1@ cdc.gov/
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  فصوص نواتني   مصغرة اليكترونية خللية نيتروفيل وتبدو   ج لصورة 4/ صورة رقم

  )a, s  ( كما يف) azurophilic granules (حبيبات أألزيوروفيلك   كبريتني اضافة اىل

  School of medicine  Dr. Louise Odor, University of South Carolina/املصدر 
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يف اجلهة )  monocyte(مسحة دم ويالحظ خلية مونوسايت   د 4/ صورة رقم 

  يف اجلهة اليمىن) neutrophils (اليسرى وخليتني نيوتروفيل 

  Bristol Biomedical Image Archive /املصدر

) Macrophages  ( ه داخل امللتهم    اخللية الكبريه البلعميه

  ألنسجه

أصل هذة اخلاليا هي خلية املونوسايت املتواجده يف الدوره 2 -

قتل األحياء الدفيفه اليت تدخل     وعندها القدره على    الدمويه

كما ان هلذه اخلاليا القدره اىل النفوذ والوصول اىل خارج     الدم

واليت )   (7 ,6 ,5)الدوره الدمويه يف األنسجه كما يف الصور

ا اىل خاليا ماكروفيج هفه فريده للتخصص وتغري نفسلديها ص

للقضاء     )    8, 4(العمالقه يف أنسجة اجلسم كما يف الصور 
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اضافة اىل , اليت تغزوا األنسجه أيضا

كخاليا حتظرييه     قدرة هذه اخلاليا اىل عملها

antigen      (   حيث ترتبط

باألنتيجني املتواجد يف األنسجة ليصبح جاهزا ويتم متيزه من 

ص منه مثل لقبل خاليا مناعي أعلى مرتبة لغرض التهامه والتخ

كما ان هلا دور يف .خاليا السايتوتوكسك كيلر السمية القاتلة 

 .اصالح أألنسجة املتضررة من أألصابة باملكروبات

  
اخللية الكبرية البلعميه     توضح    مره

  ))  E. Coliاجم بكتريا القولونيه األيشريشيا كوالي 

اليت تغزوا األنسجه أيضا    على الكائنات األمراضيه

قدرة هذه اخلاليا اىل عملها

antigen-presenting cells

باألنتيجني املتواجد يف األنسجة ليصبح جاهزا ويتم متيزه من 

قبل خاليا مناعي أعلى مرتبة لغرض التهامه والتخ

خاليا السايتوتوكسك كيلر السمية القاتلة 

اصالح أألنسجة املتضررة من أألصابة باملكروبات

مره  8.800  بقوة تكبري أخذت باهر األليكتروين

اجم بكتريا القولونيه األيشريشيا كوالي    وهي

 

على الكائنات األمراضيه

قدرة هذه اخلاليا اىل عملها

presenting cells    (    لألنتيجني

باألنتيجني املتواجد يف األنسجة ليصبح جاهزا ويتم متيزه من 

قبل خاليا مناعي أعلى مرتبة لغرض التهامه والتخ

خاليا السايتوتوكسك كيلر السمية القاتلة 

اصالح أألنسجة املتضررة من أألصابة باملكروبات

أخذت باهر األليكتروين 5/ صورة رقم 

)Macrophages   (وهي



27 

  
رئوية حتوي    حلويصلة    مرة  (10.000 ) 

  )E. Coli (اليا أي كوالي 

Dennis Kunkel  

 (10.000 )اليكترونية بقوة تكبري 6/ 

اليا أي كوالي اجم خ)   Macrophages(بلعمية 

Dr. Dennis Kunkel  

 

Dennis Kunkel  /املصدر 

/ صورة رقم 

بلعمية  خلية

Dr. Dennis Kunkel  /املصدر 
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  توضح قتل الطفيلي داخل اخللية    ملسحة دم)     Eosiniphil  (أ خلية ايزونوفيل  6/ صورة رقم 

  Bristol Biomedical Image  /املصدر 
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  هيماتوبيم    الشكستوسوما    ب مقطع نسيجي للمثانه تبني بيوض ديدان 6/ صوره رقم 

(Schistosoma haematobium) 

  حماطه   )  املنشقه املثقوبه,مسطحه ثاقبه  (

  Dr. Edwin P. Ewing, Jr. epe 1 @ cdc.gov /املصدر / بكميات كبريه من خاليا ايزنوفيل املتسربه
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) macrophage(طويلة التواجد بلعميه كبريه     )Histiocytes  (خاليا نسيجيه  7صوره رقم 

  Bristol Biomedical Image  /املصدر/ تتواجد مع أألنسجه
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تظهر خلية مونوسايت وقد التهمت طفيلي     8   صوره رقم

  املالريا

  Dr. Melvin  /املصدر

اخلاليا الطبيعية القاتلة واللمفوكاينيز املنشط  - 3

  القاتل

Natural killer (NK) and lymphokine activated 

killer (LAK) cells – NK and LAK cells  

لكنها ال , هي جزء من املناعه الغري متخصصه هذه اخلاليا 

املنطقه امللتهبه     تعترب من ضمن اخلاليا اليت تستجيب اىل فعل
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وقتل خاليا     وهي غري متخصصه وهلا القابليه على مراقبة

وتعمل بدون أي عامل   سرطانيه والفريوسات املعديه الغري حمدده

  يزينوفلسخاليا ا (Eosinophils – Eosinophils) .حمفز هلا

هذا النوع من اخلاليا متتلك بروتينات معينه يف حبيباا  4.

)   azurophilic granules (يتم احتادها داخل 

)  phagosome  (       هلا القدره على قتل الطفيليات داخل خلية

 figure 6 / a and)  كما يف الصور اعاله.النيتروفيل 

b).      16 و15   (  كما يف صفحه (  .  

(Phagocytosis and intracellular killing)  الفاكوسايت

  والقتل داخل اخللية

 :ومن هذة اخلاليا 3 -

(Phagocytic cellsاخلاليا البلعميه الضامه )أ( 

 Neutrophiles    خاليا النيوتروفيل متعددة أشكال النواة.  1

/Polymorphonuclear cells خاليا النيوتروفيل هي خاليا

نواة مفصصه وميكن معرفتها جيدا من خالل  متحركه ومتتلك

أو وجود أنتيجني على سطحها     )PMNs(  فصوص النواة املتعدد

  .CD66  يسمى

حتتوي على نوعني من احلبيبات تستخدمها ضد البكتريا 

واليت يكون   )  hilicazurop  ( أزيوروفلك    احلبيبات األوىل هي

http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?azurophil
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 young newly formed) وجودها يف اخلاليا الفتية

PMNs),  بكمية كبريه وحتتوي على بروثني نوع)cationic 

proteins  (    القدره على قتل املكروبات     ووسائل دفاعية هلا

و     )  proteolytic enzymes(      مثل انزمي حملل الربوتني

)    elastase, and cathepsin G   (يساعد على تكسري  الذي

الذي يساعد )       lysozyme(كذلك وجود أنزمي ,     بروتني املكروب

امتالك أنزمي     اضافة اىل, على حتطيم جدار املكروب

)  myeloperoxidase  (خلاليا النيتروفيل يؤدي     وبشكل خاص

اليت     اىل قتل البكنريا بالتأثري على العناصر الضرورية املساعده

وقد ثبت حديثا ان . تكاثر البكترياعمليات     تدخل يف

مساعدة     تساهم يف  (  azurophilic )    أزيوروفلك    حبيبات

  .cationic proteins ) (املضادات احليويه يف قتل البكتريه 

يا نيتروفيل اليت تتواجد يف خال    النوع الثاين من احلبيبات اخلاصه

) (lysozyme  واليت حتوي)     PMNs(    متعددة النواة    الناضجه

 NADPH oxidase)(وكذلك    أنزميات حملله

components  قاتل     ومؤكسد  اليت تولد أوكسجني سام

يف     وباألخص تأثريها    كذلك تؤثر على عمليات تكاثر املكروبات

 .رييه احلديد العنصر املهم ألدامة حياة املكروبات البكت

(Lactoferrin, an iron chelating protein and B12-binding 

protein)   هذة املواد ضرورية ألدامة حياة وتكاثر البكتريا ويف حال

http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?azurophil
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سوف حترم البكتريا من األستفادة من احلديد   ايقافها عنها

والالكتوز الذي تعتمد عليه البكترايا يف منوها   B12  وال

  .وتكاثرها

وحيده البلعميه اخلاليا ال - 2

  Monocytes / Macrophages    املونوسايت العمالقه

خليه بلعميه ملتهمه ومتتاز بنواة كلوية الشكل وميكن متيزها 

 عالمه متيزه    سطحها على    من شكلها أو من خالل احتواء

)  CD14 marker ( ومتتاز أيضا بعدم أحتوائه حبيبات كما يف

بوجود الاليسوسوم املتعدد  بل)   PMNs (اخلاليا متعددة النواة 

)numerous lysosomes ( الذي تعادل

  .    )  PMNs  (    يف خاليا    موجوده    ما    حمتوياته

خاليا الفاكوسايت ضد عدوى ا     استجابة  - ب

خاليا  Response of phagocytes to infection    جلسم

وحيدة النواة     واملونوسايت    PMNs)(  متعددة النواة    جهاز املناعه

 (     من قبل البكتريا    اخلطره  SOS)  (  لألشارات    تجيبتس

ignals generated at the site of an  ,
sinfection  (   واليت تصدر من املكروبات اليت حتوي ببتيدات

 peptides N- formyl – methionine(املثيونني الفورماليه 

site   (أشارات    ,بعد تصادمها خباليا املاكروفيج    (SOS)   تشمل

 ,bacteria, clotting system peptides(أيضا من    وتصدر

http://www.asterpix.com/tagcloudclick/?id=2422251&url=http%3A//search.asterpix.com/cy/2422251/%3Fq%3D&tag=(SOS)%20Signals%20Generated%20At%20The%20Site%20Of%20An%20Infection&depth=1&q=immune%20system%20immunology&referer=http%3A%2F%2Fwww.docstoc.com%2Fdocs%2F615945%2FIntroduction-to-Immunology-and-immune-system
http://www.asterpix.com/tagcloudclick/?id=2422251&url=http%3A//search.asterpix.com/cy/2422251/%3Fq%3D&tag=(SOS)%20Signals%20Generated%20At%20The%20Site%20Of%20An%20Infection&depth=1&q=immune%20system%20immunology&referer=http%3A%2F%2Fwww.docstoc.com%2Fdocs%2F615945%2FIntroduction-to-Immunology-and-immune-system
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and complement products    . (منتجات ورسائل     بينما

تتولد من األنسجه اليت حتوي ) cytokines(    أنزمييه كيمياويه

وبناء     .اليت تواجه البكتريا يف منطقة األصابه    خاليا املاكروفيج

بعض اشارات  .على هذه الرسائل يتم اجتاة وسري اخلاليا املناعية 

)  SOS (وهي     من األصابه بالعدوى    حتفز اخلاليا الطالئيه القريبه

 ICAM-1    حتوي كميات قليله يف جدران اخلاليا الطالئية من بروتني

(Inter-Cellular Adhesion Molecule 1) ,     أو تعرف

وهي تتواجد بتركيز قليل يف اخلاليا الطالئيه CD54    بأسم

وكذلك , ولكن يزداد تركيزها بعد التحفيز   الفاكوسايت  وخاليا

للخالايا القريبه من موقع     بعد حتفيزها) SOS  (فأن اشارات 

-ICAM(األصابة تعمل على حتفيز اخلاليا املالصقه لتحفيز مادة 

ه هو األرتباط مع خاليا الفاكوسايت عن طريق ووظيفت )  1

وبعد    ارتباطها مع مستقبالت يف سطح خاليا الفاكوسايت

مع     األرتباط سوف تتحفز خاليا الفاكوسايت لألرتباط

والوصول اىل   بني النسيج    ليسهل عبورها    الطالئيه    اخلاليا

يتم ل  )   phagocytosis  (    لتتم عملية البلعمه    البكتريا

كما ان حصول توسع أألوعية الدموية يف  .ص من البكترياالتخل

أألمراضية الدقيقة تعمل على     املنطقة املصابة بالكائنات

ارختائها مما يساعد على     بني اخلاليا الطالئية لغرض    اتصال

بعملية    من قبل خاليا الفاكوسايت    اختراق اخلاليا ألطالئية
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الفاكوسايت    وهي تعرب عن اختراق خاليا

جتذ ب خاليا الفاكوسايت اىل منطقة 

وهي اشارات كيمياوية 

لى استقطاب وزيادة عدد الفاكوسايت 

لغرض القضاء على الكائنات 

  

diapedesis     (وهي تعرب عن اختراق خاليا

  ) 9(   كما يف صورة    عرب اخلاليا الطالئية

  SOS ( جتذ ب خاليا الفاكوسايت اىل منطقة

وهي اشارات كيمياوية   )Chemotaxis  (األصابة بواسطة 

لى استقطاب وزيادة عدد الفاكوسايت 

intracellular killing)   ( لغرض القضاء على الكائنات

  .الدقيقة الغازية

 

diapedesis( تعرف

عرب اخلاليا الطالئية

  (و اشارات ال 

األصابة بواسطة 

لى استقطاب وزيادة عدد الفاكوسايت تساعد ع

(intracellular killing  وخاليا

الدقيقة الغازية

http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?query=diapedesis&action=Search+OMD
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للتأثري   chemotactic) (بالتاثري الكيمياوي    استجابة  9/ صورة رقم 

  جبذب خاليا الفاكوسايت   االلتهايب

Initiation of Phagocytosis   حتفيز الفاكوسايتوسس

  بلعمهال

خلية الفاكوسايت البلعمية متتلك مستقبالت خمتلفة يف . ج

سطح اخلليه ومن خالهلا يرتبط األنتيجني ا كما يف صوره 

 :وهذه تشمل    10/ رقم 

 Fc receptors  مستقبالت أف سي. 1

يف سطحها يربزها ) Fc receptors(حتتوي البكتريا مستقبل 

احدى ايات     من خالل )IgG(    للوجود و ترتبط األجسام املناعيه

ومن اجلانب , مع اخلليه البلعميه )   Fc region(اجلسم املناعي 

) .   Fab region(األخر يرتبط اجلسم املناعي مع البكتريا يف 

عملية أرتباط اجلسم املناعي مع الفاكوسايت جيب أن يسبقها 

واملضاد     تفاعل بني املستضد األنتيجيين

)IgG  (    .ملناعي الذي حييط بالبكتريا مع اجلسم ا    ارتباط

يف اخلليه الفاكوسايت البلعميه يعمل )   Fc region(املستقبل 

األرتباط اىل تنشيط     كما يعمل  على حتسني عملية البلعمه

احليويه خلاليا الفاكوسايت واليت تسمى باألنفجار     العمليات

  .(respiratory burst)  التنفسي
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Complement receptors      الت املكمالت املناعيةمستقب  

متتلك خاليا الفاكوسايت البلعمية على سطحها  2-

 ,Complement    (مستقبالت ملتممات املناعة نوع 

C3b      (    املتمم ايضا لة مستقبالت ترتبط معة على سطح و

البكتريا وذة الطريقة ايضا سوف تساعد على حتسني اداء 

فاعلية عملية  كما حتسن) phagocytosis(عملية البلعمه 

بعد توليد ) respiratory burst(األنفجار التنفسي 

  .  األوكسجني األحادي

Scavenger receptors    املستقبالت الكانسه  

املاكروفيج يف     هي مستقبالت موجودة يف سطح خاليا. 3

الغشاء البالزمي هلا القابلية على أألرتباط باألجسام اليت حتمل 

الربوتينية يف )     polyanions(    ةالسالب    الشحنة متعددة

البكتريا وتساعد يف عملية البلعمه وذة الطريقة يتم حتفيز 

خاليا املاكروفيج للتخلص من البكتريا وتعين كلمة 

عملية الكنس او التنظيف لألجسام الغريبة Scavenger   ال

اليت تدخل اجلسم وهذا العمل التركييب يعترب جزء من اعمال 

  .ي يف اجلسم اجلهاز املناع

Toll-like receptors  تول شبية املستقبالت  
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الفاكوسايت البلعميه متتلك أشكال خمتلفة للتول   خاليا. 4

) ويسمى ايضا املستقبل املدرك األمنوذجي( شبية املستقبالت 

: ويسمى     تميز بشكل واسع للعينات األمراضيهال  وعمله هو

ط اجلزيئيه ملسببات العوامل املسببه لألمراض املرتبطه بأمنا

 PAMPs  ,  (pathogen associated molecular(األمراض 

patterns   أو منط التعرف للمستقبالت)Pattern 

Recognition Receptors,  PRRs (  .  تول شبية ال  ان عمل

املستقبالت يف الفاكوسايت هو لألرتباط باألنتيجني املوجود يف 

ط سوف يؤدي اىل حتفيز عينات او مسببات األمراض وبعد األرتبا

الفاكوسايت ألفراز مواد كيمياوية التهابية تسمى 

)  inflammatory cytokines (الفا   عامل خنر الورم  وتشمل

)TNF-alpha   (وانترلوكني واحد وسته      (IL-1, and IL-6). 
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  عرب املستقبالت) حتوي أنتيجني

خبلية     بعد ارتباط األجسام الغريبة املعدية أو البكتريا

الفاكوسايت تبدأ الفاكوسايت مبد ارجل او زوائد كاذبة 

البكتريا  حول البكتريا يف احلال وتلتهم

مث تصبح البكتريا داخل جسم الفاكوسوم 

حتوي أنتيجني( البكتريا     توضح التصاق

Phagocytosis      عملية البلعم - د 

بعد ارتباط األجسام الغريبة املعدية أو البكتريا

الفاكوسايت تبدأ الفاكوسايت مبد ارجل او زوائد كاذبة 

pseudopodsحول البكتريا يف احلال وتلتهم

مث تصبح البكتريا داخل جسم الفاكوسوم     أو اجلسم الغريب

 

توضح التصاق 10/ صورة رقم 

Phagocytosis

بعد ارتباط األجسام الغريبة املعدية أو البكتريا

الفاكوسايت تبدأ الفاكوسايت مبد ارجل او زوائد كاذبة 

pseudopods )(  تسمى

أو اجلسم الغريب

http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?query=pseudopods&action=Search+OMD
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)phagosom ( واليت يتحد معها حبيبات داخل اخللية

ومن مث تصبح البكتريا ) lysosomes(الفاكوسايت وتسمى 

وهذا األخري ) phagolysosome(داخل هذا األحتاد والذي يسمى 

 .سوف حيوي احلبيبات اليت ابتلعت البكتريا والاليسوسومز

.               Respiratory burst and intracellular 

killing    القتل داخل اخللية  مع  األنفجار ألتنفسي 

خالل عمليه األلتهام البلعمية .  ھ

) ,(phagocytosis   الفاكوسايتوسسس تزداد نسبة

الكلوكوز واألوكسجني وهي اشارة اىل حصول انفجار     ستهالكا

 .تنفسي 

تعاقب األنفجار التنفسي دليل على عدد حمتويات مركب 

األوكسجني الذي ينتج لقتل البكتريا أثناء عملية 

تسمى هذة العملية و  )البلعمة(الفاكوسايتوسس 

وهذا يعتمد على قتل ). phagocytosed(بالفاكوسايتوسيد 

يا بواسطة األوكسجني املتحرر داخل اخللية والذي يكون البكتر

باألضافة اىل هذة     ) .     oxygen - dependent( وجوده ضروري

  الطريقة ممكن قتل البكتريا باستخدام مواد تتحرر بواسطة

http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?query=phagolysosome
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كما يف األيزنوفيل ) (lysosomes  أو (granules )  حبيبات

) phagosome(عند احتادمها مع الفاكوسوم   واملونوسايت

للتحليل ) phagolysosome(  مركب فاكواليسوسوم وتكوين

ويف هذة الطريقه ال حيتاج اىل األوكسجني داخل اخلاليا   .  البلعمي

  الطريقه    وتعرف  لقتل البكتريا

)   oxygen-independent     . (  

  :دث بطريقتنيواليت حت

داخل اخلليه باألعتماد على األوكسجني دون     قتل البكتريا  .1

  )   myeloperoxidase(  احلاجه اىل أنزمي

Oxygen-dependent myeloperoxidase-independent 
intracellular killing  

-oxygen  (الطريقه األوىل تعتمد على األوكسجني 

dependent ( ألنتاج سوبر اوكسايد)superoxide  (  

يتحول اىل بريوكسيد   )  superoxide(سوبر أوكسايد 

مع أوكسجني أحادي ) Hydrogen peroxide  (اهليدروجني 

)singlet oxygen 1O2,    ( مبساعدة أنزمي

)SOD  ,  superoxide dismutase . ( كما أن مركب

يتفاعل مع بروكسيد ) Superoxides(سوبرأوكسيديز 

ل املطلق اهليدروجني لينتج جذر اهليدروكسي

http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?query=phagolysosome
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_peroxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Singlet_oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Superoxide_dismutase
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))OH•,Hydroxyl radicals   ( الذي يساعد يف قتل املكروبات

  .أدناه  13/     كما يف صورة املخطط    ,الغازيه

 

ر طرريقة حتول السوبر أوكسايد اىل اوكسجني أحادي مع جذ 31  /صوره رقم 

  اهليدروكسيل املطلق للقضاء على املكروبات

من ) glucose  (خالل عملية البلعمه يتم تفعيل الكلوكوز 

 pentose(خالل ممر تفاعل التحويل األحادي فوسفيت اخلماسي 

monophosphate  (     لتكوين)NADPH.( 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxyl_radicals
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والذي )   Cytochrome B    (للسايتوكروم نوع يب     أحتواء اخلاليا

البالزما الذي حيوي     مع غشاء    بات خاصة ترتبطهو جزء من حبي

وينشطه ويستعمل األوكسجني )   Oxidase  NADPH(أنزمي 

 NADPH  ,(nicotinamide adenine( لغرض أكسدة

dinucleotide phosphate-oxidase   , وينتج عن هذا

 superoxide  (    التفاعل مركب سوبر اوكسايد السالب

anion   (بريوكسيد اهليدروجنييتحول قسم منه اىل    الذي  

)  H2O2  (    أوكسجني أحادي     مع)  singlet 

oxygen  (     بواسطة األنزمي املساعد)SOD  , superoxide 

dismutase   .(  

وهو مركب من     يتولد بعد عملية معقده    واألوكسجني األحادي

خايل الشحنه     ذرة أوكسجني حيوي طاقة ولكن

)  oxygen  singlet    (    اضافة اىل هذا فأن , وجن مع جذر اهليدر

لديه القدره على التفاعل مع ) superoxide anion(مركب 

مما ينتج عنه تكوين اجلذر     )H2O2  (بريوكسيد اهليدروجني 

مع كميات ) Hydroxyl radical  (    املطلق اهليدروكسيلي

ونتيجة ). singlet oxygen    (اخرى من األوكسجني األحادي 

ة الناتج هو األوكسجني السام مع جلميع هذه التفاعالت يكون

-superoxide anion, O2(سوبرأوكسايد أنيون السالب 

واألوكسجني األحادي   ،)   H2O2  (بروكسيد اهليدروجني     ,)
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والصورة       ).•OH(    واجلذر املطلق

توضح سريعملية األنفجار التنفسي مع وجود 

 myeloperoxidase).( 

  

 respiratory burst ) أألنفجار التنفسي بوجود أألوكسجني

مع عدم وجود انزمي 

myeloperoxidase (  

عملية األنفجار اهلوائي بوجود األوكسجني مع 

  مايلوبريوكسيديز لقتل البكتريا داخل اخلليه

 ( Oxygen-dependent myeloperoxidase

يف هذا النوع يتم استخدام أنزمي 

من حبيبات خاليا   )  

والذي يتكون عند التحام حبيبات 

singlet oxygen (1O2)  (    واجلذر املطلق

توضح سريعملية األنفجار التنفسي مع وجود 

.(myeloperoxidase  اىل انزمي األوكسجني دون احلاجه

أألنفجار التنفسي بوجود أألوكسجني

Oxygen – dependent ) , مع عدم وجود انزمي

)  myeloperoxidase – independent reactions

عملية األنفجار اهلوائي بوجود األوكسجني مع 

مايلوبريوكسيديز لقتل البكتريا داخل اخلليه

dependent myeloperoxidase-

intracellular killing  

يف هذا النوع يتم استخدام أنزمي 

   myeloperoxidase(  مايلوبريوكسيديز

والذي يتكون عند التحام حبيبات .     )العدله

 

)singlet oxygen (1O2) 

توضح سريعملية األنفجار التنفسي مع وجود /     أ 13

األوكسجني دون احلاجه

أألنفجار التنفسي بوجود أألوكسجني    /أ     13صورة 

dependent ) 

 (    املايلوبريوكسايديز

عملية األنفجار اهلوائي بوجود األوكسجني مع . 2

مايلوبريوكسيديز لقتل البكتريا داخل اخلليه    أنزمي

)-dependent 

intracellular killing

يف هذا النوع يتم استخدام أنزمي 

مايلوبريوكسيديز

العدله(نيتروفيل 
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azurophilic granules(  يف   مع الفاكوسوم

يتولد   ,)neutrophil(خاليا نيتروفيل العدله 

myeloperoxidase(.   أنزمي مايلو

)H2O2 ( وأيون هاليدي

لغرض انتاج هايدروكلوريت 

بعض هذه املاده , املاده األكثر مسيه للبكتريا 

singlet oxygen  (     ونتيجة

واألوكسجني       -OCl)(هيبكلوريت السام 

  

azurophilic granules

خاليا نيتروفيل العدله 

myeloperoxidase(املايلوبريوكسيديز 

(بريوكسيديز يولد بريوكسيد اهليدروجني 

لغرض انتاج هايدروكلوريت ) -Cl(وعادتا ما يكون أيون الكلور 

hyp ( املاده األكثر مسيه للبكتريا

singlet oxygen(تنشطر وتولد أوكسجني أحادي 

هيبكلوريت السام     هذا التفاعل هو انتاج

. (  

  :كما يف املعادالت التفاعل أدناه

  :ب توضح سري التفاعل  13

 

azurophilic granules(لك األيزيوروف

خاليا نيتروفيل العدله 

املايلوبريوكسيديز   أنزمي

بريوكسيديز يولد بريوكسيد اهليدروجني 

وعادتا ما يكون أيون الكلور 

)hypochlorite

تنشطر وتولد أوكسجني أحادي 

هذا التفاعل هو انتاج

) .  1O2(األحادي 

كما يف املعادالت التفاعل أدناه

13/ والصوره رقم 
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مع وجود األوكسجني وانزمي 

  مايلوبريوكسيديز لقتل البكتريا داخل خلية الفاكوسايت

 PMNs    (واملاكروفيج 

فع عن نفسها اثناء حباجة اىل ان تدا

توليد أألوكسجني األحادي السام عن طريق مساعدة 

اىل )     H2O2  (    لتحويل بريوكسيد اهليدروجني

. 

)     Detoxification    (يوضح طريقة ازالة التسمم 

  بوجود عامل    

مع وجود األوكسجني وانزمي     األنفجار التنفسي/ ب 

مايلوبريوكسيديز لقتل البكتريا داخل خلية الفاكوسايت

Detoxification reactions(  

 3        زالة عملية أألكسده

واملاكروفيج     النواة    اخلاليا املناعية متعددة أشكال

and macrophages   (حباجة اىل ان تدا

توليد أألوكسجني األحادي السام عن طريق مساعدة 

 (catalaseلتحويل بريوكسيد اهليدروجني

.3    كما يف اجلدول أدناه يف اجلدول رقم

يوضح طريقة ازالة التسمم / 

  اىل ماءعن طريق حتويل بروكسيد اهليدروجني 

 

ب  13صورة رقم 

مايلوبريوكسيديز لقتل البكتريا داخل خلية الفاكوسايت

Detoxification reactions)

زالة عملية أألكسدهأ

اخلاليا املناعية متعددة أشكال

and macrophages

توليد أألوكسجني األحادي السام عن طريق مساعدة 

catalase)(  كتليز

كما يف اجلدول أدناه يف اجلدول رقم ,ماء

/  3جدول رقم 

عن طريق حتويل بروكسيد اهليدروجني 
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Oxygen- 

  )ال حتتاج اىل اوكسجني

  املعتمد    أضافة اىل طريقة قتل البكتريا باألوكسجني

هناك طريقة قتل بدون أوكسجني غري معتمد 

د بروتني يف الفاكوسايت عن طريق تولي

يف   (cathepsin)  كتايوين موجب الشحنة الكاثيبسني

phagolysosome ( خللية

, والذي لة القدرة على حتطيم جدار البكتريا 

لة القدرة على حتطيم جدار خلية 

 lactoferrin ) (لة القدرة على 

حرمان البكتريا من عنصر احلديد الذي هوعنصر مهم يف عملية 

-independent intracellular killing

ال حتتاج اىل اوكسجني(الطريقة الالهوائية 

أضافة اىل طريقة قتل البكتريا باألوكسجني

هناك طريقة قتل بدون أوكسجني غري معتمد , )يشترط وجوده 

يف الفاكوسايت عن طريق تولي) ال يشترط وجوده 

كتايوين موجب الشحنة الكاثيبسني

phagolysosome(الفاكواليسوسوم 

والذي لة القدرة على حتطيم جدار البكتريا 

Lysozyme ( لة القدرة على حتطيم جدار خلية

( lactoferrinوكذلك الالكتوفريين

حرمان البكتريا من عنصر احلديد الذي هوعنصر مهم يف عملية 

 

independent intracellular killing

الطريقة الالهوائية 4.

أضافة اىل طريقة قتل البكتريا باألوكسجني

يشترط وجوده ( 

ال يشترط وجوده ( 

كتايوين موجب الشحنة الكاثيبسني

الفاكواليسوسوم 

والذي لة القدرة على حتطيم جدار البكتريا     الفاكوسايت

Lysozyme  (الاليسوسوم 

وكذلك الالكتوفريين. كتريابال

حرمان البكتريا من عنصر احلديد الذي هوعنصر مهم يف عملية 
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 hydrolytic وكذلك هناك انزميات اهليدرولتك, غذائها 

enzymes) (     الطريقة , هلا القدرة على حتلل بروتني البكتريا

الالهوائية تساعد املرضى الذين يعانون من قصور الطريقة 

هوائية البالطريقة ال حيث يتم التعويض,  اهلوائية لقتل البكتريا

لقتل البكتريا اال انة ال تكون كافية مئة باملئة حيث ان ألطريقة 

اهلوائية اكثر فاعلية لقتل مسببات أألمراض داخل 

 .4    /يف اجلدول رقم    كما هو موضح ادناة. املايتوكوندريا

 Oxygen-independent  لقتل البكتريا    الطريقة الالهوائية 4/ جدول رقم 

intracellular killing  

( ميكانيكية قتل البكتريا بالطريقه الالهوائيه داخل اخلاليا 

 )أوكسجني بدون

 املواد الفعالة املؤثرة التأثري على البكتريا

 تدمريأغشية غشاء املكروب
قليل نسبة ( بروتني كاثبسني 

 )الربوتني

شق طبقة املخاطية الربوتينيه يف جدار 

 البكتريا
 اليسوزامي

مان البكتريا من استغالل عنصر حر

 لكتوفريين احلديد يف عملية ا لتكاثر
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عملية هضم األحياء الدقيقة اليت 

تقتل داخل اخللية بطريقة 

 الفاكوسايتوسس البلعميه

 أنزمي اهليدرولتك احمللل للربوتني

Nitric oxide – dependent killing أوكسيد النتريك يف   اعتماد

  4 -  قتل امليكروبات

ند ارتباط البكتريا خبلية املكروفيج عن طريق التول شبية ع

بشكل بارز سوف )   Toll-like receptors  (  املستقبالت

) TNF-alpha(  عامل خنر الورم الفا  داخل املكروفيج    يتولد

تعمل بأسلوب افراز تلقائي ألشارات كيمياويه تعمل     واليت

حتفيز اجلني املسؤول عن انتاج أوكسيد     على

والذي يعرف باجلني احملفز لتوليد أوكسيد النتريك   (NO)    تريكالن

)nitric oxide synthetase gene  ( يتم انتاج     كناتج حينما

 .12كما يف صورة رقم   NO).  (اوكسيد النتريك 
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توضح قتل البكتريا بواسطة أوكسيد 

(nitric oxide  

عرضت خلية املكروفيج اىل كاما 

interferon gamma / IFN ( سوف

تساعد على افراز املزيد من أوكسيد النتريك من قبل اخللية كما 

وهو مادة سامة هلا القدرة على قتل 

  5  قاتله غري املتخصصه

هناك خمتلف اخلاليا القاتلة غري املتخصصة أي ليس هلا 

ختصص يف قتل ميكروب أو خليه سرطانيه معينه أو خاصه ا 

توضح قتل البكتريا بواسطة أوكسيد  12

nitric oxide- dependent killing

عرضت خلية املكروفيج اىل كاما وكذلك اذا ت

interferon gamma / IFN-gamma)

تساعد على افراز املزيد من أوكسيد النتريك من قبل اخللية كما 

وهو مادة سامة هلا القدرة على قتل   12/ يف صورة رقم 

  .املكروبات داخل اخللية املكروفيج

Non – specific killer cells - قاتله غري املتخصصهال  اخلاليا

هناك خمتلف اخلاليا القاتلة غري املتخصصة أي ليس هلا 

ختصص يف قتل ميكروب أو خليه سرطانيه معينه أو خاصه ا 

 

12صورة رقم 

dependent killing  (    النتريك

وكذلك اذا ت

(gamma  انترفريون

تساعد على افراز املزيد من أوكسيد النتريك من قبل اخللية كما 

يف صورة رقم 

املكروبات داخل اخللية املكروفيج

specific killer cells 

هناك خمتلف اخلاليا القاتلة غري املتخصصة أي ليس هلا 

ختصص يف قتل ميكروب أو خليه سرطانيه معينه أو خاصه ا 
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وكذلك خاليا اللمفوكاينيز     )NK(اخلاليا القاتله الطبيعيه , مثل 

 lymphokine-activated killer  املنشطة القاتلة

(LAK)    واخلاليا القاتلة)K(     هلا القدرة على تنشيط خاليا

) (macrophages and eosinophils املاكروقيج واأليزينوفيل

وقتل أي جسم غريب بعد تعديل نفس خلية اهلدف وبأسلوب 

 innate )(وهذة اخلاليا تلعب دور كبري يف . غري متخصص 

immune system  ومن . جهاز األننيت املناعي الغري متخصص

  :هذة اخلاليا 

)NK and LAK cells( القاتلة الطبيعية وخاليا   اخلاليا. أ

  اللمفوكاين املنشطة القاتلة

 large granular  اخلاليا القاتله الطبيعيه أيضا تعرف

lymphocytes ,LGL) ( اللمفوسايت كبرية احلبيبات وهي تشبه

, اللمفوسايت شكال عدا أا أكرب قليال ولديها حبيبات متعددة 

على ) عالمة(الطبيعية ميكن حتديدها بوجود ماركر  اخلاليا القاتلة

يتواجد فيها  وال      (CD56 and CD16)  سطح اخللية وهي

  CD3  ماركر

هلا القدرة على قتل الفريوسات واخلاليا       اخلاليا القاتلة .

تتحول    NK  خلية. السرطانية اخلبيثة ولكن بشكل غري واسع 

) LAK(تلة اىل خلية اللمفوكاين سايت املنشطة القا
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)   lymphokine-activated killer(  عندما تتعرض اىل  )IL-2 

and IFN-gamma(    ولكن ينقصها ماركر (CD3)  يف سطح

تصبح ) (NK    خاليا .(CD3 cell surface markers)  اخللية

, اليت لديها القدرة لقتل اخلاليا السرطانية اخلبيثة ) LAK(    خاليا

-IL-2 and IFN)  (  اىل    )LAK(    لتعرض خلية واألستمرار

gamma     جيعلها قادره على قتل اخلاليا السرطانية

) LAK(خاليا ال     وهلذا فان.   (transforme cell)         املتحوله

اخلاليا لغرض استعماهلا     اختريت اليوم كاحدى املقترحات هلذه

  .لعالج خاليا السرطان اخلبيث

متيز اخلاليا  (NK and LAK)   كيف تستطيع خاليا

  ؟    من اخلاليا الطبيعية أضافة اىل الفريوسات    السرطانيه

تستطيع هذة اخلاليا متيز اخلاليا السرطانية اخلبيثة من الطبيعية 

او متيز الفريوسات من خالل وجود مستقبالت على اسطح هذة 

  :اخلاليا وهي 

Killer activating receptor (KAR) 

    ملستقبل املنشط القاتلا  .1

(Killer inhibiting receptor ,KIR  )  .ملستقبل املثبطا..2 

 2- القاتل
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املستقبل املنشط القاتل يف     (KAR)  يصطدم    عندما

مع اهلدف الغريب عن اجلسم مثل       (NK and LAK)  خاليا

 killer    سوف يرتبط مع الرابط    الفريوسات واخلاليا السرطانيه

activating ligand ,KAL) (اجلسم الغريب  املوجود يف أسطح

من قتل       (NK and LAK)  ففي هذة احلالة سوف تتمكن خاليا

 Killer أما يف حالة ارتباط املستقبل املثبط القاتل  .اهلدف

inhibiting receptor , KIR) (    املوجود يف خاليا (NK and 

LAK)        مع) (KALاهلدف فان قتل اهلدف       الرابط املوجود يف

مع رابط ) KAR(مستقبل   لو ارتبطسوف يثبط وال حيصل حىت

الرابط املوجود يف اهلدف واملتخصص لألرتباط يف ). KAL(اهلدف 

يعترب       (NK and LAK)   يف اخلاليا) KIR(املستقبل املثبط 

 MHC-class I) ,متخصص لقرائتة وترمجتة عن طريق

molecules) (Major Histocompatibility class I)  الذي

وعندما ) Monitor(قبة جلميع خاليا اجلسم يعترب كجهاز مرا

 MHC-class I)  يكون متثيل او قرأة اجلسم الغريب بواسطة

molecules)  سوف لن يقتل بواسطة خاليا  (NK and 

LAK)      حىت لو كان اجلسم الغريب لدية الرابط KAL)  ( الذي

وعلية فان اخلاليا السرطانية ). (KAR  ميكنة من أألرتباط مع

 MHC-class I)   حتاول تنظيم نفسها لألرتباط مع    والفريوسات

molecules)   لغرض التخلص من القتل بواسطة اخلاليا)(NK 

and LAK   , كذلك فان مجيع املراقبة خلاليا اجلسم الطبيعية
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(MHC     وذلك حىت يكون

م ارسال رسائل متثيلها وترمجتها بأا خاليا طبيعية ولغرض عد

اىل اجلهاز املناعي ألجراء الآلزم كما حيصل مع اخلاليا واألجسام 

 13/ والصورة رقم . 

  
القاتلة الطبيعية وخاليا اللمفوكاين 

 السرطانيةوفعلها على اخلاليا 

K  خاليا(كي  خاليا

(MHC-clasI molecules)

متثيلها وترمجتها بأا خاليا طبيعية ولغرض عد

اىل اجلهاز املناعي ألجراء الآلزم كما حيصل مع اخلاليا واألجسام 

الغريبة عن اجلسم ليتم التخلص منها

القاتلة الطبيعية وخاليا اللمفوكاين   توضح اخلاليا 13

 (NK and LAK cells) وفعلها على اخلاليا

( Killer،cells, K

K القاتلة يف الشكل اخلارجي ال تبدو تشبة

اخلاليا رغم استعماهلا األجسام املناعية 

 

(clasI molecules  يتم من خالل

متثيلها وترمجتها بأا خاليا طبيعية ولغرض عد

اىل اجلهاز املناعي ألجراء الآلزم كما حيصل مع اخلاليا واألجسام 

الغريبة عن اجلسم ليتم التخلص منها

  .توضح ذلك

13/ صورة رقم 

(NK and LAK cells)  املنشطة القاتلة

K (   لهتالقا  .ب   

القاتلة يف الشكل اخلارجي ال تبدو تشبة     

اخلاليا رغم استعماهلا األجسام املناعية 
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(  كوسيط mediates  ( لربطها مع اهلدف لغرض قتله مثل   

كثري من خاليا املناعة اليت تدافع عن اجلسم وتسمى هذة 

(ADCC)   العملية الوسيطه (    وهي ما تعرف (antibody-

dependent cellular cytotoxicity  . 

هو أألرتباط باجلسم الغريب لغرض جذب خلية   (ADCC)  أن عمل

ومن مث     القاتله واألرتباط مع اجلسم املناعي املضادK)   (    كي

هو     ان ارتباط خلية كي مع اجلسم املناعي, قتل اجلسم الغريب 

على سطح   receptors)  ( Fc -  تعن طريق وجود مستقبال

املوجود   Fc  وهي متخصصة لآلرتباط مع اية    ,)  (K   خلية كي

وهذا األرتباط سوف يساعد     يف احدى اييت اجلسم اللمناعي

خلية كي على قتل اهلدف املغطى من قبل اجلسم 

) Fc(واخلاليا القاتله اليت حتوي مستقبالت , املرتبط به    املناعي

اليت هلا ) NK, LAK, macrophages(  هي

وخاليا     IgG  خاص باجلسم املناعي املضاد   Fc  مستقبالت

هلا مستقبالت خاصة باألنيت بدي ) eosinophils  ( األيزونوفيل

  .14/كما يف صورة رقم   IgE.    نوع
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بواسطة ) امليكروب ( طريقة قتل أهلدف 

 NK)  (اخلاليا الطبيعية القاتلة 

  (opsonised بوجود األجسام

مجيع حمتويات  ملساعدة اخلليه القاتله

Innate system(   يتم

منتجات اجلهاز املناعي 

  

يوضح خصائص اخلاليا املشمولة 

طريقة قتل أهلدف     14/ 

اخلاليا الطبيعية القاتلة 

opsonised   (األوبسونايسد    

ملساعدة اخلليه القاتله    املناعيه املضاده

Innate system(اجلهاز املناعي الغري املتخصص 

منتجات اجلهاز املناعي   تنشيطها وتكيفها بواسطة

  ,interleukins   املتخصص مثل

interferon-gamma, antibody ).(  

يوضح خصائص اخلاليا املشمولة     5/ ادناة رقم 

  املقاومة الغرياملتخصصة

 

/ صورة رقم

اخلاليا الطبيعية القاتلة 

cell  بطريقة  

املناعيه املضاده

اجلهاز املناعي الغري املتخصص 

تنشيطها وتكيفها بواسطة

املتخصص مثل

gamma, antibody )

ادناة رقم  واجلدول

املقاومة الغرياملتخصصة    يف
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 املقاومه الغري متخصصه  خصائص اخلاليا املشموله يف

 حتديد ماركر اخللية ووظيفتها
 اخلاليا املؤثرة

CD Fc Ig فاكوسايتوسس CD3

+ CD67 IgG __  نيتروفيل __

+ CD14 IgG __  مكروفيج __

__ 
CD56 

&CD16 
IgG __  القاتلة الطبيعية  خاليا __

__ IgG ؟  __  خالية كي __

__ ؟ ؟ ؟ __ 

ألقاتلة    اللمفوكاين

 خاليا  أملنشطة

__ CD67 IgE __ __ 
 خاليا  أيزونوفيل

 




