
 



 









 



 









 المحاضرة الثانية 



 

 مفهوم المستضدات 



 مقدمة 
 :المفهوم المناعي للذات •

 

 على االختالف بين الذات وغير الذات   Recognition:التعرف•

 

 :التعرف على الذات 

من بشكل طبيعي يعتمد على ان المكونات البنيوية للثوي تكون غائبة •
 ,العوامل الممرضة الغازية 

 .في الثوي  الخاليا غير الطبيعيةويمكن ان تغيب من  •

 

من خالل معقد التوافق النسيجي :التعرف على غياب مكونات الذات 
 .والخاليا القاتلة الطبيعية 



 



 :التعرف على غير الذات •
 :مستقبالت خاصة عند الثوييتم من خالل 

 

 المتاصلةمستقبالت خاصة بالمناعة : 

Pattern Recognition Receptors       PRRs 

 

وغير الموجودة  المكونات الخاصة بالعضويات الممرضةوالتي تتعرف على 

 :وتسمى عند الثوي 

PAMPs         Pathogen-Associated Molecular Patternes  

 

 

 



 المتكيفة بالمناعة الخاصة والمستقبالت: 

 
 والتي تسمى BوTوهي مستقبالت الخاليا  

 Antigen Recognition Receptors   

المنتجة عبر عملية اعادة الترتيب للقطع الوراثية والتي 

 .المستضدات بشكل نوعي على البنى التي تسمى  تتعرف 



يبدا الجواب المناعي دائما من التفاعل بين مستقبل ورابط له  بعملية 
الذي يؤدي الى مرحلة ثانية من الجواب ,( recognition)التعرف 

يحدث فيها تفعيل (   effector phase)المناعي هي المرحلة الفاعلة 

 .خاليا الجهاز المناعي 

 

 ان البنى التي  تتعرف عليها خاليا الجهاز المناعي المتكيفة 

BوT  

 .بالمستضدات  بشكل نوعي هي موضوع المحاضرة وتدعى



  Antigensمفهوم المستضدات 

  Antibodiesواألضداد 

 :مقدمة وتعاريف•

ساس اختالف مكونات الكائنات الدقيقة الوافدة  أيقوم عمل الجهاز المناعي على •

وعلى قدرة الجهاز المناعي على تمييز هذا  الثويعن مكونات  الثويالى 
 (. recognition )التعرف وذلك بظاهرة , االختالف 

تعرف المكونات العضوية التي يستطيع الجهاز المناعي النوعي  أن يتعرف •

 . بالمستضداتعليها 

على المركبات الغريبة عن الثوي فقد يتعرف الجهاز  التقتصرظاهرة التعرف •

المناعي  في ظروف غير طبيعية على خاليا الثوي نفسه على أنها غريبة 

 (المناعة الذاتية )مؤديا الى اطالق جواب مناعي موجه ضد الذات 

 

 



   المستضدات

 

 ومن ذلك نصل الى تعريف•

 

 (antigen:)المستضد 

هو كل بنية جزيئية يستطيع الجهاز المناعي ان يتعرف عليها بصورة 

هذا التعرف ينجم عن االرتباط بشكل نوعي مع االضداد أو . نوعية  

 .مع خلية لمفاوية متحسسة

 

 (.وال يشترط بهذا التعرف أن يؤدي الى تفعيل مناعي)

 



 



   المستضدات

عندما يحدث جواب مناعي ناجم عن 

التعرف على المستضد فانه يكون موجها 

بشكل محدد الى جزيئات دقيقة من 

المحددات المستضد تسمى 
 epitope:المستضدية

 

وهي الجزء من المستضد  الذي 

يتفاعل مع موقع االرتباط على 

  والتائيةمستقبالت المستضد البائية 
(BCR ,TCR.) 

 

 



  







   المستضدات

تحوي الجزيئات الضخمة على 

 المستضديةالعديد من المحددات 

 .المختلفة او المتماثلة 

المحددة المسيطرة مناعيا •
:immunodominant 

epitope  

هي المحددة التي تستطيع احداث 

جواب خلطي او خلوي اكثر 

سرعة من المحددات االخرى 

 .الواقعة في المستضد نفسه 

 



   المستضدات

  antigenicity: المستضديةالخاصة •

 .على االرتباط بمستقبلة المستضد على موقع االرتباط  المستضديةهي قدرة المحددة 

 

  immunogenicity: الممنعةالخاصة •

 .على تحريض جواب مناعي نوعي  المستضديةهي قدرة المحددة 

 

 

 immunogen: الممنعالجسم  
خاليا لمفاوية   اوتفعيلاضداد نوعية له  بانتاجيتمثل .مناعيا نوعيا  جواياهو مستضد يحدث 

 .نوعية 

 

 

 .وليس العكس  antigenهو  immunogenاذا كل 

 



   المستضدات

 الجسم المؤدي الى التحمل المناعي 
tolerogen  

هو مستضد يؤدي الى ظاهرة التحمل 

اي غياب الجواب المناعي )المناعي 

 (.النوعي 

كما يحدث في المستضدات المقدمة 

 .فمويا 

. 

 



 المستضدات

Allergen  المؤرجالجسم  

الذي يرتكس الثوي  هوالجسم

تجاهه برد فعل مبالغ به رغم انه 

 ,غير ضار 

 IgE بانتاج

 

 



   المستضدات

 : الممنعةالعوامل المؤثرة في الخاصية 

 foreignnessاالستغراب •

كلما استطاع الجهاز المناعي تمييز المستضد على انه غريب عنه 

 .اقوىبدرجة  اكبر كان الجواب المناعي 

  doseالجرعة •

اذا زادت الى مستويات عالية , للمستضد جرعة مثيرة للجواب المناعي 

اي غياب .)بشكل متدرج أو نقصت كثيرا تحدث التحمل المناعي 

 (.الجواب المناعي 

 

 

 



   المستضدات

•Complexity  تعقيد تركيب الجزيئة 

 .كلما ازداد التعقيد ازدادت اثارة الجواب المناعي 

  sizeالحجم •

 بزيادته تزداد اثارة الجواب المناعي 

 طريق االدخال الى الثوي •

 الطريق الوريدي اسرع اثارة للجواب المناعي من الفموي 

  host genetics:اختالف مورثات الثوي•

 البعض يستجيب ضد مستضد معين واخرون ال يستطيعون ذلك 

 



 



 المستضدات

 :بنية المستضدات   

 :من مواد عضوية منها  تتالف

 :البروتينات 

عالية بسبب االختالفات  تمنيعيةذات قدرة 

بين االنواع والتنوع الشكلي ضمن النوع 

وكل جزيئة بروتينية تحوي عددا .الواحد 

المختلفة كما في  المستضديةمن المحددات 

 ..بروتينات السوط الجرثومي

 



 المستضدات

 : السكاريدعديدات 
 وتاتيتمثل بنى جزيئية عالية التنوع 

بعد البروتينات من حيث القدرة 
هناك العديد من عديدات .  التمنيعية

السكاكر الجرثومية او النباتية التي 
تكون على شكل سالسل خطية او 

 .  متشعبة 

هذه المستضدات تتألف من محددة 
واحدة مكررة او عدد صغير  مستضدية

 .المحتلفة المستضديةمن المحددات 

في محفظة  السكاريدمثال عديدات 
 .الرئويات 

 

 



 المستضدات

يمكن ان تكون المستضدات بروتينات 
كبيرة من عضوية  سكاريداو عديدات 

 :غريبة 

  microbsالعوامل الممرضة •
والجدار الخلوي ,كمكونات المحفظة 

. والسياط الجرثومية , والذيفانات,
 .الفيروسي  والكابسيد

  العوامل غير الممرضة•
nonmicrobs  بياض ,كغبار الطلع

جزيئات الكريات الحمر , البيض 
.  البروتينات المصلية , السطحية 

 .مستضدات التوافق النسيجي 

 

 



 المستضدات

 : الليبيدات

في عدد كبير من االنواع الحيوانية ولذلك فهي  الليبيداتتتماثل بنية 

بسبب  مستضديتهاالسكرية فتاتي  الليبيداتاما , ضعيفة  مستضديةذات 

 .جزيئها السكري 

 ( RNA , DNA)االحماض النووية

ضعيفة اال اذا ارتبطت بجزيئات بروتينية او  مستضديةذات قدرة 

 .السكاريدعديدة 

 



 



 



 المستضدات
 :  haptens النواشب

ان المواد ذات الوزن الجزيئي 

دالتون والتي  1000المنخفض اقل من 

مركبا طبيعيا للعضوية يمكن لها  التمثل

أن تحدث جوابا مناعيا في بعض 

 .الحاالت وعندها ندعوها بالناشبة 

وهذا الجواب يحدث عندما ترتبط 

الناشبة بجزيئة كبيرة بروتينية او عديدة 

 . carrierبالحامل تدعى  سكاريد

والجواب المناعي يؤدي الى انتاج 

 االضداد لهذه الناشبة 

. bovine serum albumin (BSA) 

 



 المستضدات

حينما تتثبت الناشبة على جدار •

خلية من العضوية فإنها تؤدي الى 

في الجلد مثال )جواب خلوي نوعي 

 ( .التهاب الجلد بالتماس

 

 النواشبنذكر على سبيل المثال •

المتمثلة بالمعادن الثقيلة كالكروم 

والنيكل وبعض المواد النباتية 

وعدد كبير من المستحضرات 

البنسلين )الصنعية كاألدوية  

 .والملونات (واالسبرين  والسلفا

 



 



 المستضدات

  mitogenesمحرضات االنقسام 

والبائية او االثنين  التائيةهي مواد قادرة على ان تفعل الخاليا 

ينجم عن مشتقات نباتية أو  غير نوعي معا ولكنه تفعيل 

 .  حيوانية

 .يستفاد من هذه المواد في االبحاث السرطانية والمناعية 

 . 





 المستضدات

 المستضديةتؤدي ظاهرة التفاعالت •

المتصالبة بين مستضد ذاتي 

ومستضد ناشئ من عامل انتاني 

دورا هاما في اليات احداث المناعة 

وتعرف بظاهرة التقليد ,الذاتية 

 الجزيئي 

Molecular mimicry 

 crossالتفاعالت المتصالبة •
reactivity  

ما ان  مستضديةيمكن لمحددة •

تكون موجودة على جزيئتي 

 .مختلفين  مستضدين

يمكن لضد واحد ان يرتبط مع  •

اكثر من محددة 

 (محددات متشابهة .)مستضدية

يمكن لمجموعة من االضداد •

المتماثلة  ان ترتبط مع مستضدات 

 .محتلفة

 

 

 





 المستضدات

 super antigensالمستضدات الفائقة •

  التائية هي مستضدات قادرة على االرتباط بمستقبالت المستضد
فهي تتثبت خارج منطقة المحددة ,غير اعتيادي بشكل 

ومن جهة اخرى تتثبت على جزيئات  من جهة  المستضدية
من النمط الثاني بمنطقة خارجة عن موقع تثبيت  MHCال

 .المستضد العادية 

هذا التثبيت غير العادي يؤدي الى تفعيل غير نوعي لعدد كبير 
  السيتوكيناتالتي تفرز كميات كبيرة من  التائيةمن النسائل 

,CYTOKINES STORM 

 

 



 



 



 



 المستضدات

امثلة على المستضدات الفائقة: 

المعوية للمكورات العنقودية  الذيفانات. 

متالزمة الصدمة السمية  ذيفانTSST . 

المقشر الجلدي  الذيفانexfoliative dermatitis toxin  

 .وتفرزه العنقوديات المسموطالمسبب لمتالزمة الجلد 

 أي دور في االليات الدفاعية  التؤديان المستضدات الفائقة

مناعية مرضية بسبب اثارة جزء كبير  ارتكاساتلكنها تحدث 

 .من الخاليا اللمفاوية

 



 



 المستضدات

العوامل  المساعدة على التمنيع •
:adjuvant  

 التمنيعيةهي مواد تزيد القدرة 

ارتكاس  باحداثللمستضد وذلك 

التهابي يؤخر من طرح المستضد 

ويساعد على اطالة فترة تقديمه للخاليا 

 .اللمفاوية 

 

يستفاد من هذه الخاصية في صناعة 

 .اللقاحات 

 



 المستضدات

المواد االكثر استخداما في صناعة  هذه العوامل هو •

, او المواد ذات االصل الجرثومي , االلمنيوم  هيدروكسيل

وحديثا بمساعدة التقنيات الحديثة في البيولوجيا الجزيئية 

لمستضد بحقنه على شكل  التمنيعيةيمكن زيادة القدرة 

 . السيتوكيناتجزيئات مرتبطة ببعض 





   المستضدات
انواع المستضدات من حيث درجة •

 اختالفها مع الثوي 

 :المستضدات الخارجية 

  xeno antigeneالغيرية •
هي المستضدات التي تكون لدى افراد 
النوع الواحد وتختلف عنها في االنواع 

 .االخرى

  alloantigen الخيفية•
هي المستضدات التي تبدي اختالفا بين 

 افراد النوع الواحد 

ومستضدات   HLAمثل مستضدات ال
الزمر الدموية التي تبدي تنوعا شكليا 

كبيرا بين شخص واخر او بمسمى اخر 
نظائر شكلية بين افراد  allelsوجود 

 .النوع الواحد 

 



   المستضدات

المستضدات الداخلية او الذاتية 
autoantigen 

هي المستضدات التي يتم التعرف عليها 
بنية  ماتملكوغالبا ,بواسطة االضداد الذاتية 

جزيئية مشتركة ثابتة بين االنواع وغير 
مثل . متبدلة بين افراد النوع الواحد 

 .والحمض النووي التيروغلوبيولين

 idiotopic  االيديوتوبيهالمستضدات 
antigen  

تحمل المناطق المتغيرة في المستقبالت 
تدعى  مستضديةمحددات  المستضدية
idiotope  وتمثل جملة المحددات
بالنمط  مايعرفلنفس المستقبلة  االيديوتوبية

 .idiotype االيديوي

 



 



 



 



 المستضدات

 Tالمستضدات غير المعتمدة على الخاليا •

•T-INDEPENDENT ANTIGENS  

ذات بنية , Tبدون مساعدة الخاليا Bهي المستضدات التي تفعل الخاليا 
 بسيطة 

 السكاكر الشحمية  وعديدات.الجرثومية المحفظيةمثل عديدات السكاكر 

 

 Tالمستضدات المعتمدة على الخاليا 

T-DEPENDANT ANTIGENS  

وهنا تتم بلعمة المستضد من قبل الخاليا البالعة  او اللمفاوية البائية لتقدمه 
هذه المستضدات ذات بنية معقدة كالبروتينات والبروتينات . Tالى الخلية 

 .السكرية والشحمية

 



 



 



 



 



 



THANK YOU 


