
  Immune systemجهاز المناعي ال
بغرض حمايتها من  الكائناتهو منظومة من العمليات الحيوية التي تقوم بها أعضاء وخاليا وجسيمات داخل جسم 

 العوامل الممرضةهذه المنظومة الحيوية تقوم بالتعرف على  والجسيمات الغريبة السرطانيةوالسموم والخاليا  األمراض
الجهاز المناعي للجسم .وأنسجته الحيويةوتحييدها أو ابادتها مميزة خالل ذلك بين هذه الممرضات وبين خاليا الجسم السليمة 

علما بأن  والديدان والطفيليات الفيروساتمن الممرضات واألجسام الغريبة بدًءا من يستطيع التعرف على أعداد ال تحصى 

بشكل ناجح ولمواجهة هذا  المضيفوتتكاثر في جسم  وتتكيفهذه الممرضات تتطور بسرعة وتستطيع تجنب جهاز المناعة 

التحدي توجد في الجهاز المناعي آلية متطورة تستطيع التعرف على الممرضات وتحييد خطرها.الجهاز المناعي غير 

تمتلك إنزيما مناعيا يحميها من اإلصابات  البكتيرياالبسيطة مثل  فالميكروباتان والحيوانات الفقارية مقتصر على اإلنس

القديمة حيث بقيت هذه اآللية المناعية مع  النواة حقيقيةاآللية المناعة لدى الكائنات الحية تطورت مع الكائنات .الفيروسية

 مضادة للجراثيم ببتيديةخلفها الحديث النبات واألسماك والزواحف والحشرات. وهي آليات مناعية تشمل خاليا دفاعية 
(Antimicrobial peptides)آليات مثل اإلنسان التي تمتلك  الفقارياتهذا ناهيك عن بعض .والمنظومة المتممة ،والبلعمة

ضاء واألنسجة والخاليا واألع البروتيناتأكثر تعقيًدا وذكاًء. فالجهاز المناعي للفقريات يتركب من عديد من أنواع  دفاعية

التي تتفاعل مع بعضها بطريقة ديناميكية متطورة عبر شبكة معقدة من االتصاالت وكجزء من هذا التعقيد تطور جهاز 

والذاكرة المناعية والتي بفضلهما أصبح الجهاز المناعي لدى  بالمناعة المكتسبةالمناعة مع مرور الزمن ليشمل ما يعرف 

 .عدد غير محصور من الجسيمات ويتعامل بكفاءة عالية مع مختلف الممرضات متخصصة يستطيع التعرف على اإلنسان
 ويتضمن جهاز المناعة كال من المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة

 

 ضرر الميكروبات، مثل: الطبقة: تعتمد على خصائص في تكوين الجسم تحجز أو تطرد أو توقف  المناعة الطبيعية *

، وما عليها من إفرازات العرق والدهون، والبطانة الداخلية المهدبة التي تبطن األجهزة المختلفة مثل  الجلدالقرنية من بشرة 

، وإفرازات الجسم مثل الدموع والمخاط والعصارات الحمضية وبعض األنزيمات، وخاليا الدم البيضاء  الجهاز التنفسي

  .التي تلتهم الميكروب أو تقتلها
 

راثية والرضاعة الطبيعية للمواليد المقاومة الطبيعية في اإلنسان، ألنه من المعروف أن تغذية الطفل منذ وتدعم العوامل الو

أولى ساعات والدته على لبن األم تمنحه مناعة طبيعية الحتوائه على بعض األجسام المضادة وبخاصة لبن السرسوب الذي 

 اشهر يمكن بعدها إعطاء 6لبن األم دون أية إضافات خارجية لمدة يفرزه ثدي األم بعد الوالدة وينصح األطباء االكتفاء ب

كما أن التغذية الكاملة المتوازنة، والراحة والنوم تساعد على تقوية الجهاز المناعي الطبيعي للجسم.  .بعض األغذية بالتدريج

 .للجسم ويضعف التعرض لإلشعاعات وتناول المخدرات والكحوليات والتدخين من المقاومة الطبيعية
 

: تنشأ بعد تعرض اإلنسان لإلصابة بالمرض حيث يقوم الجسم بتكوين أجسام مضادة للميكروب،  المناعة المكتسبة* 

هذا إلى جانب المناعة المكتسبة عن طريق  .الليمفاوية حتى تنشط الجهاز المناعي بواسطة نوع من الخاليا الدموية البيضاء

وإذا  .أجسام مضادة أو عن طريق حقن اإلنسان بمصل يحتوى على األجسام المضادةاللقاح، الذي يحث الجسم على تكوين 

ُولد اإلنسان بجهاز مناعى ضعيف أو مشوه يكون عرضة للموت من أى عدوى تصيبه سواء من بكتريا أو فيروس أو فطر 

المواد السامة التى من أو طفيل. وفى حاالت نقص المناعة الحادة يكون هناك نقص فى اإلنزيمات والذى يعنى تراكم 

المفروض أن تخرج من الجسم داخل خاليا الجهاز المناعى حيث تقضى وتقتل هذه الخاليا ومن ث ًم تدمر جهاز المناعة، 

أما ،  .(Di George Syndrome) والنقص الذى يحدث فى خاليا جهاز المناعة يكون سبباً فى اإلصابة بعرض

ز المناعى إما أن تكون نتيجة من االستجابة المفرطة المناعية للجسم وتتمثل فى االضطرابات األخرى التى تتصل بالجها

أو وجود مناعة ذاتية أى أن جهاز المناعة يقاوم نفسه ويتمثل فى مرض  (Crohn disease) أزمة الربو أو مرض كرون

ى أن يفرق جهاز المناعة ضد وهنا تكون الجزئية هامة جداً، فمن الضرور .السكر وكليهما ليست باالستجابة الطبيعية

مناعة بمقاومة ذاته العنصر الغريب فى مقاومته وبين خاليا الجسم نفسها .. وعندما يفشل فى عملية التمييز هذه يبدأ جهاز ال

إن اضطراب جهاز المناعة مع تقدم العمر يؤدي الى ضعف وظيفته في وة الذاتيظهور أمراض المناعة لى مما يؤدى إ

التي تسببها البكتيريا والفيروسات بل ان هذا االضطراب قد يؤدي الى قيام جهاز المناعة  واإلصاباتمكافحة السرطانات 

والقصبات  ) روماتيزمبمهاجمة أعضاء الجسم السليمة معتقداً خطأً أنها أجسام غريبة كما يحدث عند مهاجمته للمفاصل 

 الهوائية )الربو(
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