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المعرفة األساسية للخاليا المناعية 
ووظائفها

Basic Knowledge of immune cells and 
their functions

امليكروبات املسببة  الجسم ضد  للدفاع عن  االلتهابية، هو أسايس  املناعي، مبا يف ذلك مكوناته  الجهاز 

لألمراض. وهو نظام معقد يعتمد عىل تفاعالت بني العديد من األنواع املختلفة من الخاليا املنترشة يف 

جميع أنحاء الجسم. يف مركزية وظائفه هناك بلعمة البكترييا، تجهيز املستضدات املستمدة من املرض 

الداخيل و الخارجي للخاليا، تنشيط خاليا )T( مع التوسع النسييل )انتشار( وإنتاج السيتوكينات التي تثري 

وظائف الخلية املستجيبة مثل إنتاج األجسام املضادة ونشاط قتل الخاليا. 

إن االستجابة ملسببات األمراض تعتمد عىل عدة تفاعالت وأنشطة معقدة وذلك لوجود عدد كبري من 

أنواع الخاليا املختلفة املشاركة يف االستجابة املناعية. فهناك االستجابة املناعية الفطرية )الطبيعية( وهي 

خط الدفاع األول والتي تحدث مبارشة بعد التعرض للمرض. ويتم ذلك من قبل الخاليا البلعمية املحببة 

منها أو ال، مثل العدالت والبلعميات والخاليا القاتلة الطبيعية )NK(. وباملوازاة هناك االستجابة املناعية 

املتكيفة  التي تعتمد عىل آليات الدفاع ضد مستضد معني والتي رمبا تستغرق أياما للتطوير. أنواع الخاليا 

التي تلعب دورا حاسام يف املناعة املتكيفة هي الخاليا العارضة للمستضد مبا يف ذلك البلعمية والخاليا 

 )T( الجذعية. أما تحفيز خاليا متعددة ضد مستضد معني فيعتمد عىل عدة خاليا مبا يف ذلك الخاليا

الفرعية والخاليا )B( والخاليا البلعمية. الخاليا )T( و)B( هي خاليا مدافعة عالية التخصص يتم تكييفها 

إىل مجموعات مختلفة من الخاليا ضد مختلف الجراثيم. فعندما يصاب الجسم بجرثومة معينة فال يكون 

هناك رد فعل إال للخاليا )T( و)B( التي تستطيع التعرف عليه. فتقوم هذه األخرية بالتكاثر برسعة لخلق 

وهي خاليا   )B(و  )T( الخاليا  من  خاصة  أنواع  الجرثومة.  انتشار  ملحاربة  املطابقة،  الخاليا  من  جيش 

"ذاكرة" التي تذكر الغازي مام يجعل الجسم يف مأمن من هجوم ثاين.

أمراض ضعف املناعة األويل هي أمراض نادرة ومزمنة، تفوق 250 اضطرابا ميكن أن يصيب أي جزء من 

الجهاز املناعي للجسم الذي قد يكون مفقودا أو يعمل بشكل غري صحيح. هذا التذكري بقواعد االستجابة 

املناعية رضوري لفهم الفيزيولوجيا املرضية لهذه األمراض.
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The immune system, including its inflammatory components, is fundamental to host 
defence against pathogenic invaders. It is a complex system involving interactions 
amongst many different cell types dispersed throughout the body. Central to 
its actions are phagocytosis of bacteria, processing of antigens derived from 
intracellular and extracellular pathogens, activation of T cells with clonal expansion 
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(proliferation) and production of cytokines that elicit effector cell functions such as antibody production and 
killing cell activity. 

The response to pathogens is orchestrated by the complex interactions and activities of the large number of diverse 
cell types involved in the immune response. The innate immune response is the first line of defense and occurs 
soon after pathogen exposure. It is carried out by phagocytic cells such as neutrophils and macrophages, cytotoxic 
natural killer (NK) cells, and granulocytes. The subsequent adaptive immune response includes antigen-specific 
defense mechanisms and may take days to develop. Cell types with critical roles in adaptive immunity are antigen-
presenting cells including macrophages and dendritic cells. Antigen-dependent stimulation of various cell types 
including T cell subsets, B cells, and macrophages all play critical roles in host defense. T- and B-cells are highly 
specialised defender cells - different groups of cells are tailored to different germs. When the body is infected with 
a particular germ, only the T- and B-cells that recognise it will respond. These selected cells then quickly multiply, 
creating an army of identical cells to fight the infection. Special types of T- and B-cells 'remember' the invader, 
making the immune to a second attack.

Primary immunodeficiency diseases are a group of more than 250 rare, chronic disorders in which part of the 
body’s immune system is missing or functions improperly. This reminder of the defense and the immune response 
bases are essential for understanding the physiopathology of these diseases.
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