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مقدمة

يقــول المؤلــف، إنَّ مفهــوم المناعــة مألــــوف عنــد أكثرنــا، وُتعــّد فكــرة مواجهــة األمــــراض الُمعديــة، 

ــه أو ضريبــة  ــا مــن واجــب يكرهــ ــرب إلــى إعفــاء أحدنــ ــرة، وهــي أقــ ــرة مؤّث ــلى صحتنــا، فكــ والمحافظــة عــ

ــز”،  ــتثنائي” أو “المتميِّ ت كلمــة “المناعــة”، فــي جذرهــا الالتينــي، مــن معنــى “االســ ــُتقَّ يمقتهــا. وقــد اشــ

ــواد  ض ســ ــُتنبط هــذا المعنــى مــن قابليــة تعــرُّ ــي فــي العربيــة التحصيــن والحمايــة. ولربمــا اســ بينمــا تعنــ

ــه الحمايــة أو المناعــة. النــاس لألمــراض، لكــنَّ المتمّيــز بينهــم مــن َتُحفُّ

وعلــى الرغــم مــن أنَّ هــذا المعنــــى للمناعــة ُيفهــم بــكلِّ جــالء فــي ســــياق األوبئــة، إال أن الجهــاز المناعــيَّ 

يحفظنــا أصحــاَء بصــورة مســتمرة، وإذا كان َمِعيبــًا أو أصابــه خلــل، فإننــا نصبــــح عرضــًة ألنــواع مختلفــة مــن 

ــة شــديدة؛ فإمــا أن يطردهــا مــن  األمــراض. كمــا أنــه يواجــه كثيــرًا مــــن الكائنــات الحيــة الُمعديــة بفاعليَّ

ــة خطيــرة. الجســم، أو يحتجزهــا فــي مأمــن، وبــذا ال يقــع المــرء فريســة ِعلَّ

ب بالمــرض، و إحــداث  ــبُّ ــة دقيقــة. يمكنهــا التســ بيــــد أن العوامــــل الُمْمِرضــة الجديــدة، وهــــي كائنــات حيَّ

ــم  جملــة مــن المصاعــب الجديــدة للجهــــاز المناعــي. ومــن محاســــن األقــدار، أنَّ الجهــــاز المناعــي مصمَّ

ــابق.  للتفــوق علــى هــــذه األخطــار التــي لــم تكــن مرئيــة فــي الســ

ــى المناعيــة والمنظومــات  ب المــرض إال إذا تضــررت البنــ ــبِّ ــر أنَّ ثمــة كائنــات حيــة كثيــرة أخــرى، ال تســ غي

ــد وجــود طفــرة فــي أحــد  ــد، أو عن ــو؛ كحالتهــا فــي الطفــل الولي ــة النمــ ــر مكتمل ــت غي ــة، أو كانــ الدفاعي

الجينــات. وهــذه األمــراض الُمعديــة توصــــف اصطالحــًا فــي الغالــب باســــم “األمــراض االنتهازيــة”، ألنهــا ال 

تــــؤدي إلــى المــرض إال فــي ظــروف معينــة.

هنــاك خاصيــة مهمــة أخــرى للجهــاز المناعــي، نســــتخلصها مــن طبيعــة الكائنات الحية الدقيقــــة التي ُصّمم 

الجهــاز المناعــي لمقاومتهــا. فالجراثيــم والفيروســــات لهــا َمِجينــات صغيــرة نســــبيًا، مقارنــة بمضيفها، وهو 

جســم اإلنســــان. علمــًا بــأن الَمِجيــن هــو إجمالــي المعلومــات الجينيــة فــي الكائن الحي. 

وقــد تكــون الفيروســــات مرتكــــزة علــى َمِجينــــات الحمــــض الريببــي النــووي المعــروف بـــالـــــ RNA ، أو 
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َمِجينــات الحمــض الريببــي النــووي منــزوع األوكســــجين المعــروف بالـــــ  DNA، ويمكــن لــكال النوعيــن أن 

ــل نمــط حيــاة مختلفــًا للفيــروس.  يحتــوي النــوع نفســــه مــن المعلومــات الجينيــة، لكــنَّ كاًل منهمــا يمثِّ

وتقــوم الفيروســــات بنســــخ هــذه المجينــات بســرعة وبكميــــات هائلــة، فيــؤدي ذلك إلــى أن تحدث عملية 

ــا الضخمــة بمعــّدالت خطــأ  ــخ مَجيناتنــ ــو أن لنــا أْن ننســ الطفــرة واالنتقــاء الطبيعــي بســرعة شــديدة. ولــ

مماثلــة لتلــك الفيروســــات، لــكان األمــر كارثيــًا، لكــن هــذه المشــــكلة فــي حالــة الفيــروس ُتَحــلُّ باســــتبدال 

النســخة الَمعيبــة مــن الفيــروس حــال ظهورهــا.

نظــرًا للــدور الكبيــر الــذي تلعبــه الفيروســات فــي إصابــة اإلنســان بالكثيــر مــن األمــراض، فــإن دراســة هــذه 

الفيروســات يمكنهــا أن تعّلمنــا قــدرًا كبيــرًا عــن طريقــة عمــل الجهــاز المناعــي الطبيعــي وكيفيــة التأثيــر فيهــا.

يــرى، بــول كلينرمــان، أن كل الكائنــات الحيــة تتمّتــع بصــورة مــن صــور المناعــة، وتعتمــد تلــك الصــورة علــى 

البيئــة التــي تعيــش فيهــا واألخطــار التــي تحــدق بهــا. وتجمعنــا خصائــص مناعيــة مشــــتركة مــع ســــائر 

ــــن علمــاء المناعــة مــن اســــتخدام الجهــاز المناعــي للفئــران ليكــون  الثدييــات؛ وهــذا هــو الســــبب الــذي يمكِّ

نموذجــًا مناســبًا.

ومــن المثيــر أن نكتشــف أن الجراثيــم نفســها -التــي ُينظــر إليهــا بأنهــا المهاجمــة ال المضيفــة- لديهــا 

صــورة  متطــّورة مــن صــور المناعــة مــن العــدوى. فقــد تعانــي الجراثيــم مخاطــر تجتاحهــا مــن فيروســــات 

متخصصــة، تســــتطيع التطّفــل علــى الــدي إن أيــه فــي الجراثيــم. غيــر أن الجراثيــم تعلمــت الدفــاع عــن 

نفســــها والتصــّدي للجينــات المهاجمــة.

والنباتات أيضًا عرضة للفيروســات، عــلى نحو ما هي الحيوانــات والجراثيــم، ولديها منظومتهــا الدفاعية 

الخاصــة بهــا. ويمكــن لفيروســــات األر إن أيــه، فــي النبــــات أن تتدهــور بعمليــة تدعــى “تداخــــل األر إن ايــه”. 

فيتــم توجيــه هــذه العمليــة لتســــتهدف األر إن أيــه المهاجمــة، ال أر إن أيــه المضيــف.

فيما يخص الجهاز المناعي البشري. ال يقتـصـر الجهــاز المناعي عــلى فئة وحيدة مــن الخاليا المتخصصة 

ذات الوظائف المتفردة، وإنما نراه ُمســــجًى في كل خلية من خاليا الجسم.

ولهــــذا فعندمــا ننظــر فــي الجهــاز المناعــي لإلنســــان، مــن المهــم أال نهمــل دور األنســــجة التــي لــم يكــن 
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يراهــــا علمــاء المناعــة غالبــًا نســجًا مناعيــة. فالجلــد علــى ســبيل المثــال يقــوم بــدور خــاص فــي دفــاع 

ــخ،  المضيــف فــي وجــه الجراثيــم والفيروســات. وبالنســبة للفيروســات، التــي تحتــاج إلــى خليــة حيــة للتنسُّ

نــرى أن الطبقــــة الخلويــة الميتــة علــى الســــطح الخارجــــي للجلــد تمثــل “جــدار الفتــك”، فهــي تمنــع عــداوى 

كثيــرة مــن ســــهولة الوصــول إلــى داخــل الجســم.

ــة للعــدوى، فــإنَّ مــا  ــر جاذب ــطحية غي ــة ســ ــه المضيــف إلحــداث بيئ ــى الرغــم ممــا يبذلــ ومــع ذلــك، وعل

يحصــــل فــي واقــع الحــال علــى ســطح الجلــد هــو تعايــش مســالم نســبيًا مــع كائنــات حيــة دقيقــة متعــددة. 

وبعــض هــذه الكائنــات يمكنهــا أن تســبب مرضــًا خطيــرًا فــي مواضــــع أخــرى.

علــى غــرار الجلــــد، نــرى أن محتويــات الســــبيل التنفســي العلــوي بعيــدة عــادة عــن التعقيــم. فالحلــق يحــوي 

رات الرئويــة التــي هــي ســبب رئيــس فــي االلتهــاب  جراثيــم كثيــرة يمكــن أن تكــون خطيــرة، مثــل المكــوَّ

الرئــوي إذا ُتركــت تهاجــم األنســجة الرئويــة. غيــر أن الدفــاع الهدبــي يتصــدى لمثــل هــذه الجراثيــم، وفقــد 

هــذا الدفــاع يــؤدي إلــى تطــور رئــوي مزمــن بفعــل هــذه الجراثيــم.

ــه يمّثــــل الجهــاز المناعــي؛ فلــكلِّ خلية في الجســم تقنياتهــا الداخلية الخاصة  ويعتبــر الكاتــب، أن الجســــم كلَّ

بهــا فــي االســــتجابة المناعيــة، وهنــاك بنيــات متخصصــة فــي األعضــاء تحــد مــن العــدوى. وبغيــة فحــص 

هــذه االســتجابات الخلويــة ودمجهــا، ثمــــة فريــق مــــن الخاليــا المناعيــــة األعمــق تخّصصــــًا، لهــا بنيــات 

ــا، وبيــن هاتيــن المجموعتيــن هنــاك سلســلة مــن الوســطاء الذّوابــة  ــا وتطويرهــ مخّصصــة لتعليــم الخالي

والخاليــا المتحّركــة ال تنفــك عــن االتصــال.

حــول االســتجابة المناعيــة الغريزيــة، أو مــا يعــرف بـــ “المســتجيبات األولــى”، يؤّكــد كلينرمــان، أن كل 

اســــتجابة مناعيــة، ال بــد مــن أن تبــدأ فــي مــكان مــا، لكــن كيــــف يعلــم الجهــاز المناعــي متــى يســــتجيب؟ 

لقــد شــــغل هــذا الســؤال الجوهــري علمــاء المناعــة عقــودًا مــن الزمــن، فهــو محــوري لفهــم االســتجابات 

الطبيعيــة، واالســتجابات غيــر الطبيعيــــة؛ وكذلــك فــي تصميــم اللقاحــات والعالجــات الجديــدة للســرطان 

واألمــراض الُمعديــة.

فعلــى مــدى ســنوات طويلــة، كان المفهــوم األساســي للجهــاز المناعــي قدرتــه علــى تمييــز الــذات مــن 

غيــر الــذات. فوجــود الــذات يــؤدي إلــى انعــدام االســــتجابة، ووجــــود شــيء مختلــف -عضــو مــزروع مثــاًل- 

ســــيثير اســــتجابة. وانصــب االهتمــام علــى كيفيــة تعــرف الجهــاز المناعي المســتضدات، وهــي بنيات خاصة 
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مشــتقة مــن جزيئــات بيولوجيــة كالبروتينــات. لكــن معرفتنــا تطــورت فــي خمــس وعشــرين ســــنة مضــت، 

فبــات واضحــًا أن المســتضد ليــس مهمــًا بذاتــه فحســــب، وإنمــا المهــم أيضــًا الســياق الــذي يأتــي فيــه.

وكان مــن النظريات التــي ظهرت في تســعينيات القرن الماضي، نظرية “الخطــر”. فإذا كان ثمة مستضّد 

جديــد، مــع وجــود إشــارات أخــرى تــدل علــى أنــه خطر، فعندها تتحرض اســتجابة مناعية وظيفية.

وكان التقــــّدم المفاجــئ الكبيــر فــي هــــذه النقطــة، قــد بــدأ مــع اكتشــاف كيفيــة اإلحســــاس بذلــك الخطــر؛ 

أي فكــرة أن الجهــاز المناعــي حســــاس جــدًا لــــ “األنمــاط الجزيئيــة المصاحبة للعوامــل الممرضة”، المعروفة 

اختصــارًا بــــــ “البامبــات”؛. وهــــذه البامبــات هــــي خصائــص متوّقعــة مشــــتركة فــي الكائنات الحيــــة الدقيقة، 

لكنهــا متمّيــزة عــــن مضيفها. 

 ” وجــاء التقــــّدم المفاجــئ مــع اكتشــــاف عائــــالت متعــــّددة مــن تلــك المســــتقِبالت، التــي تطــورت “لتحــسَّ

ــــن لهــذه البامبــات، يطلــق دفاع المضيــف في وجه عوامل ممرضة  بالعوامــل الممرضــة. والتعــرف المحسَّ

محــّددة، ويتــم بذلــك توجيــه معظــم األحــداث الالحقــة فــي االســتجابة المناعيــة.

ــا المتخصصــة  ــل الخالي ــات. فحتــى داخــ ــاس بالبامب ــع جميعهــا بالقــدرة علــى اإلحســ ــا ال تتمّت لكــن الخالي

للجهــــاز المناعــي الغريــزي، هنــاك بعــض الفئــات الفرعيــة لديهــا ترســــانة أســلحة أكثــر فاعليــة مــن األخريــــات 

فــي هــذا المضمــار.

بعــــد أن يتلقــى الجهــــاز المناعــي التحذيــــر، ال بــد مــن اتخــاذ إجــراء عاجــل للحــّد مــن انتشــــار العامــل الممــرض. 

وهنــاك عــدد مــن االســتجابات التــي يمكــن إطالقهــا فــورًا، وهــي تشــكل جــزءًا مهمــًا مــن المناعــة الغريزيــة. 

وتســــهم مجمــل هــــذه المجموعــة مــن االســتجابات فيمــا عــرف منــذ أمــد بعيــد باســم “االلتهــاب”، وهــو 

تراكــم موضعــي لخاليــا منشــطة فــي األنســجة، تســتجيب لإلصابــة التــي لحقــت باألنســجة.

وهناك فئة مهمة من االســتجابات األولى تتواســط فيها منظومة اإلنترفيرونات. وكانت اإلنترفيرونات 

ــخ الفيروســات، ومــــع مــرور الزمــن  قــد اكتشــفت قبــل نصــف قــرن، وُوِصَفــْت بأنهــا عناصــر تحــد مــن تنسُّ

تعــززت معرفتنــــا بدورهــا المحــوري فــي دفاع المضيــــف.

يمكــن أن تســتخدم اإلنترفيرونــات أيضــًا بطريقــة عالجيــة، فعلــى ســبيل المثــال نراهــا تســــتخدم فــي 
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معالجــة “فيــروس التهــاب الكبــد B”، و”فيــروس التهــــاب الكبــد C”، وذلــك ألن الفيروســين تالءمــا مســبقًا 

مــع اســــتجابات اإلنترفيرونــــات الطبيعيــــة المتحّرضــة داخــل المضيــف. 

انيــــة )أي داخــل الخاليــا(، وبذلــك فــــإن تقنيــــات مكافحتهــــا تهتــم بالخاليــــا  تعــّد الفروســــات طفيليــات َجوَّ

ــخ فــي الغالــب خــارج الخاليــا، ولذلــك تلزمهــا اســتجابات  ـّ المصابــة بالعــدوى. وبالمقابــل، فــإن الجراثيــم تتنسـ

مناعيــة مختلفــة. ومــن هــذه االســــتجابات المناعيــة اســــتقدام فئــة فرعيــة رئيســة مــن خاليــا المناعــة 

الغريزيــة، تعــرف باســــم “الَعــــِدالت”، وهــي خاليــة نقيانيــة، ذات نــواة متعــّددة الفصــوص.

هــذه الَعــِدالت، لهــا أهميــة بالغــــة فــي الدفــاع فــي وجه الجراثيــــم والفطريــــات. فنرى على ســــبيل المثــــال 

أن فقــد الَعــــِدالت، نتيجــة العقاقيــر المســتخدمة فــي عــالج أمــراض الســرطان، يجعــل الفــرد عرضــة لخطــر 

اإلصابــة بعــداوى جرثوميــة وخيمــة.

ويتواســط آلثــار هــذه الخاليــا، ابتــالع الكائنــات الحيــة الدقيقــة، وهــــي عمليــة معروفــة باســــم “البلعمــة”، 

ــكال  ــكل مــن أشــ ــيد الهيدروجيــن، وهــو عمليــًا شــ ــتقة مــن بيروكســ ــائط ســاّمة مشــ ويتبعهــا توليــد وســ

المنظفــات البيولوجيــة، ويتواســط لهــا أيضــًا إطــالق حبيباتهــا، التــي تحتــوي جزيئــات مضــاّدة للجراثيــم. 

وتعــد البلعمــة خطــوة حاســمة فــي دفــاع المضيــف، فعندمــا تدخــل الكائنــات الحيــة الدقيقــة داخــل 

ــا. ــاز تخصصيــة داخــل هــذه الخالي ــِدالت، يتــم تخريبهــا بهضمهــا فــي أحيــ الَعــ

كمــا يمكــن لنشــاط خاليــا العــِدالت أن يضــّر بالمضيــف، لــذا فهــو يحتــاج بعــض التوجيــه الجتذاب االســتجابة 

المناعيــة نحــو منطقــة العــدوى، وينظــم عملهــا. ومــن أهــم مــا يوّجههــا في ذلك ما يعرف باســم “الجملة 

المتّممــة”. فالجملــة المتممــة عنــد اإلنســان معقــدة ومتطــورة للغايــة، وهــي مكــون أساســي فــي الجهــاز 

المناعــي يجــري صنعهــا فــي الكبــد، ثــم تجــول فــي مجــرى الــدم. وهــي تعمــل علــى هيئــة فريــق معقــد مــن 

البروتينــات يتكــون مــن ثالثيــن بروتينــًا يربــط المناعــة الغريزيــة والتالؤميــة بأســلوب منظم بإحكام.

مفاويــات؛ علــى نحــو مــا  ــلى البلعميــات. فيمكــن أن يكــون ثمــة دور للِّ ــتجابة الغريزيــة عــ وال تقتصــر االســ

نــراه فــي نشــــاط “الخاليــا الفاتكــة الطبيعيــة”. وخاليــا الفتــك هــذه تشــتق مــن ِنقــِى العظــام، وتتمّيــز 

بطاقــم مــن المســتقبالت، تســتجيب إلشــارات اإلجهــاد وعــدوى الفيروســات. ويمكــن للخاليــا الفاتكــــة إما 

أن تقتــل الخليــة، بإطالقهــا مجموعــة مــن الحبيبــات الســّمية، وإمــا أن تطلــق اإلنترفيرونــات، التــي تكبــت 

ــــخ الفيروســــات. ويمكــن للخاليــا الفاتكــة أيضــًا أن تحــّس بالخطــر، فلديهــا مســــتقبالت يمكــن إثارتهــا  تنسُّ

عــن طريــق إرســــال إشــــارات إجهــاد محــددة علــى ســطح الخليــة. 
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ــاس  ــة، فــي اإلحســ ــًا، يســتعرض الكاتــب عــددًا مــن االســتجابات المناعيــة، التــي باتــت متطــّورة للغاي تالي

بالعوامــل الممرضــــة، ونتيجــة لذلــك، تطــّورت العوامــل الممرضــة لتفلــت منهــا. وأصبحــت عمليــات تطويــر 

اللقاحــات والمعالجــة المناعيــة، تهتــم باالســتفادة مــن االســتجابة الغريزيــة للجســــم.

ومــن التطــّورات األخيــرة فــي معرفتنــا بذلــك، أننــا بــداًل مــن أن نكتشــف أن االســــتجابات الغريزيــــة تعمــــل 

ــر  ــه فــي كثي ــفنا أن فــي وقــت مبكــر وحســب، وبعدهــا تعمــل االســتجابات المناعيــة التالؤميــة، فقــد اكتشــ

مــن األحيــــان تعمــل هاتــان العمليتــان بانســجام. فتتحّســن التقنيــات الغريزيــة باالســتجابات التالؤميــة، وتقــوم 

بتهيئــــة الجراثيم للبلعمة، في الوقت الذي تســتفيد فيه االســتجابات التالؤمية من المســتفعالت الغريزية. 

ــون ذا  ــتجابة الغريزيــة وحصارهــا، يمكــن أن يكــ ــبيل االســ ــاط المتواصــل يعنــي أن اعتــراض ســ وهــذا النشــ

ــرة فــي األمــراض االلتهابيــة المزمنــة . قيمــة كبيــ

فيمــا يتعلــق بــــ المناعــة التالؤميــة، أو رحلــة االكتشــاف غيــر الذاتــي، يتطــّرق المؤلــف، إلــى الكيفيــة التــي 

يمكــن بهــا للجهــاز المناعــي، االســتجابة ألخطــار شــتى  لــم يواجههــا نوعنــا الحــي مــن قبــل. ويمكــن توضيــح 

هــذا التنــــوع فــي الجهــاز المناعــي بتحليــل طريقــــة اجتمــاع الجهــاز المناعــي التالؤمــي بعضــه إلــى بعــض، 

وبخاصــة المســــتقبالت علــى اللمفاويــات البائيــة والتائيــة. وهــو مــا نتعــرف عليــه فيمــا يلــي:

الخاليا البائية واألضداد.. ُتعــدُّ الخاليا البائيــة لمفاويات تطّورت في نقــي العظام، وهي قادرة عــلى 

إفــراز األضــداد بغــــرض التحصيــن المناعــي. علمــًا بــأن األضــداد، هــو بروتينــــات عاليــة التخصــص، بوســــعها 

االرتبــاط بهــدف معيــن ، يعــرف باســــم المســــتِضد أو الحاتِمــة. ونتيجــة االرتبــــاط يمكــن أن تتســــبب بإحصــار 

العــــدوى، وابتالعهــا فــي البلعميات.

ــى  ــؤدي إل ــاًل، فــإن بمقــدوره أن يــ ــة أو ســرطانية مث ــة مصاب وإذا كان المســتضّد يقــف علــى ســطح خلي

الفتــك بتلــك الخليــة. وثمــة مجــال واســع مــن األضــداد يمكــن إنتاجــه، وهــذه القــدرة علــى صنــع ذخيــرة 

ــو األضــداد يجعــل الفــرد معرضــًا إلــى خطــر  ــة؛ فوجــود عيــوب فــي نمــ ــغ األهمي ــوع أمــر بال ــعة التن واســ

اإلصابــة بالعــدوى مــن الفيروســات أو الجراثيــم.

ال تنشــــأ جينــات األضــّداد، أو الجلوبولينــات المناعيــة، علــى صــورة وحــدة واحــــدة، ولــو أنهــا كذلــك لــــكان 

علينــا أن نــرث عــددًا ضخمــًا مــــن الجينــات وثيقــة الصلــة بعضهــا ببعــض، وحتــى لــو حــدث ذلــك، فــــإن فيــه 
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ــًا، مــن أجــزاء صغيــرة  مخاطــرًة أال تتصــدى لخطــر داهــم. ومــا يحــــدث فــي المقابــل، هــو غــرز الجينــات معــ

ــة القــادرة علــى  ــرى فــي التنــوع مــن التوليفــات المختلفــ ــأ مــن ذلــك إمكانــات كثيــرة أخــ مختلفــة، فتنشــ

مجابهــة مســببات األمــراض.

الخاليــا التائيــة.. تســتخدم الخاليــا التائيــة المبــدأ نفســــه الــذي تســتخدمه الخاليــا البائيــة فــي إنشــاء 

مســتقبل علــى ســــطح خليتهــا لتحــري أمــر البيئــة الداخليــة للخاليــا. والتركيب األساســي للنموذج القياســي 

لمســتقبل الخاليــا التائيــة مشــــابه جــدًا لــه فــي مســــتقبل الخاليــــا البائيــة. وال بــــد للخاليــا التائيــة مــــن 

ــا. ــة للخالي ــات الداخلي ــاس بالبروتين اإلحســ

ولتقــوم بذلــك نــرى الجهــاز المناعــي وقــد تطــور فيــه ســبيل للكشــف عــن محتويــات بروتينــات الخاليــا 

علــى ســــطح الخاليــا، فجميــع الخاليــا تمتلــك تقنيــة لتفكيــك البروتينــــات عــن طريــق “البروتيــزوم”، وهــــو 

ــتهدفها عمليــة التفكيــك  ــات التــي تســ ــطر البروتينــات، وتلــك البروتينــ ــي تشــ ــمات التــ ــب مــن اإلنزيــ مركــ

تكــون موســومة بجــزيء صغيــر يدعــــى “اليوبيكويتيــن”. ومــن تلــــك البروتينــات، البروتينــات التــي يصنعهــا 

ــيروس المهاجــم.  الفــ

البروتينات الموســــومة باليوبيكويتين، يجري تشــــطرها إلى أطوال مختلفة مــــن متواليات الحموض 

الببتيــدات بطريقــة شــبه  الببتيــــدات أو الحاتمــات. وتتولــد هــذه  األمينيــة القصيــرة، المعروفــة باســم 

عشــوائية. ويجــري ضــخ بعــض هــذه الببتيــدات إلــى داخــل حيــز التصديــر فــي الخليــة، حيــث تالقــي البروتيــن 

المســتخدم فــي تصديرهــا إلــى ســطح الخليــة.

الخاليــا التائيــة الالاعتياديــة.. هنــــاك خاليــا تائيــة أخــــرى لهــا غايــات أخــــرى فــي مجــاالت محــــددة. وال 

تختلــف هــذه الخاليــا التائيــــة الالاعتياديــة فــي كيفيــة رؤيتهــا للمســتضدات فحســب، وإنمــا تختلــف أيضــًا 

ــرة فــي  ــدم، لكنهــا تكــون كثي ــادر عــادًة أن توجــد فــي ال ــة، فمــن الن ــتجابة المناعي فــي دورهــا فــي االســ

األنســــجة. وتقــوم بــدور جزئــي فــي األنســجة.

التــوّزع وإعــادة الــدوران.. الفئــات الفرعيــة اللمفاويــة الناشــــئة فــي هــذه العمليــة، ال تتــوزع بصــورة 

عشــــوائية فــي أنحــاء الجســــم، بــل يجــري تنظيمهــا تشــريحيًا بدقــة. ويعــد هــذا التنظيــم أمــرًا أساســيًا فــي 

إرســاء اســتجابة مناعيــة عاجلــة، تــؤدي إلــى تكــون مجموعــة مــن المســتقبالت علــى ظهــر الخاليــا التائيــة، 

تمكنهــا مــن النفــاذ إلــى األعضــاء اللمفاويــة.
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ــما  ــجة المنتظمــة، فيــ ــر مــع األوعيــة الدمويــة المبّطنــة فــي هــذه األنســ ويحــدث ذلــك عــن طريــق التآث

ــجة العاديــة،  ــتطيع النفــاذ إلــى األنســ ــن فــي المقابــل، فإنهــا ال تســ يدعــى األوردة البطانيــة العاليــة. لكــ

حتــى لــو كانــت ملتهبــة أو مصابــة. واالســــتثناء الوحيــد لهــذه القاعــدة هــو الكبــد. حيــث يكــون فــي البطانــة 

ثغــرات، تســمح باالتصــال المباشــر بيــن الخاليــا الســاذجة )أي الخاليــا التــي لــم تواجــه بعــُد عامــاًل ممرضــًا( 

وجمهــرات خاليــــا الكبــد.

لقــــد رأينــا، كيــف يبنــى الجهــاز المناعــي ليحّقــق مســــتوًى هائــاًل مــن التنــّوع؛ انطالقــًا مــن وحــدات بنائيــة 

بســيطة. وثمــة دافــع عظيــم وراء ذلــك، فمعقــد التوافــق النســــيجي الكبيــر هــو الجــــزء األكثــر تنوعــًا فــي 

مجيــن اإلنســــان، وقــد خضــع لضغــوط انتقائيــة قويــة جــدًا فــي مســيرة التطــور البشــري. 

وبالمحافظــة علــى معقــدات التوافــق النســــيجي الكبيــر، تتضــاءل فرصــة تغّلــب عامــل ممــِرض علــى 

دفاعــات الجهــاز المناعــي لفــرد أو جمهــرة مــن النــاس، إذ يكــون علــى العامــــل الممــرض أن يتعامــل مــع 

ًة أخــرى.  كل شــخص كــرَّ

وهكــذا، فــإن الفشــل فــي إنشــاء تنــّوع فــي معّقــد التوافــق النســيجي الكبيــر، قــد يكــون كارثيــًا و يــؤدي 

إلــى تعــّرض جمهــرة مــن النــاس إلــى العــدوى.

ــاز المناعــي، يســتطيع أن يحــسَّ  انتقــااًل إلــى الذاكــرة المناعيــة وكيفيــة صناعتهــا، يبّيــن المؤلــف، أن الجهــ

بالعوامــل الممرضــة، ويمكنــه اســــتهدافها عــن طريــق األضــداد التــي تفرزهــــا الخاليــا البائيــة، ومســــتقبالت 

الخاليــا التائيــــة علــى الخاليــا التائيــة. ومــن الواضــح أن كلَّ ذلــك بحاجــة إلــى تنســــيق محكــم فــي الحيــز 

المكانــي، لوضــع الخاليــا المناســــبة فــي المــكان المناســــب، واألهــم أن يســــتمر ذلــك عــــلى مــر الزمن، حتى 

يتــاح لنــا صنــع ذاكــرة مناعيــة تقينــا شــرور األمــراض مســتقباًل.

ض بصورة صحيحة، أو ُيبرَمــــج بصورة صحيحة،  يحتــاج الجهــاز المناعــــي فــي صنعــه ذاكــرًة فاعلــة إلــى أن يُحرَّ

في المراحل األوليــــة للعدوى. وتتصــــل الخطــــوات األولى التي ال بد أن يتخذها الجهــــاز المناعي لتطوير 

اســتجابة، بتنشــيط الجهازالمناعي الغريزي. 

ــئة  ــا، ومــا يعقبهــا مــن مناعــة ناشــ ــات المصاحبــة لهــ ــة، واإلنترفيرون ــة األوليــ ــتجابة الغريزي وينبغــي لالســ

سريعــــًا، أن ُتنقــص عــدد الخاليــا المصابــة، وتقلــل انتشــار الفيــروس بيــن الخاليــا. ولهــذا اإلنقــاص فــي 
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ــتوى  ــخ الفيروســات أهميتــه فــي تطــور المناعــة، فهــو يعنــي إنقــاص مســتوى المســتضدات ومســ تنســ

إثــارة المناعــة الغريزيــة. 

وبعــد ذلــك تحــدث عمليــات تقلــص وتمــّدد ديناميكــي، بهــدف الحــد مــن تعــرض الجســم لخاليــا فاتكــة 

خطيــرة للغايــة، يحتمــل دائمــًا أن تســــبب ضــررًا مفرطــًا لألنســــجة. لكنهــا ال تفنــــى تمامــًا، فيبقــى بعضهــا 

ن الذاكــرة المناعيــة. ألمــد طويــل ليكــوِّ

ــمة المميــزة للمناعــة التالؤميــة، فهــي  بخصــوص إرســاء الذاكــرة المناعيــة؛ الذاكــرة المناعيــة ُتعــد السِّ

تحصننــا مــن التعــرض للعــدوى نفســها مــرة أخــرى. والجــزء الــــذي لــه فاعليةكبيــرة فــي هــذا الصــدد، يتمثــل 

فــي تحريــُض الخاليــا البائيــة واألضــداد البائيــة التــي تــدوم عقــودًا مــن الزمــن.

ــــن لصوقهــا أو ُأْلَفَتها. وهي  ــــن جــودة أضدادهــــا بمــرور الزمــن، أي تحسِّ ففــي وســع الخاليــا البائيــة أن تحسِّ

تقــــوم بذلــك عــن طريــق ضبــط إضــــافي لمتواليــة جينــات الجلوبوليــن المناعــي الــذي تصنعــه فــي األيــــام 

القليلــة األولــى مــن العــــدوى. ويتحكــم بهــذه العمليــة جيــن تســتخدمه الخاليــا البائيــة بمفردهــا، ويعمــل 

هــذا الجيــن علــى اســــتجابة موجــودة للخليــة البائيــة، فيســــاعد فــي تحســــين جــودة اســتجابة الذاكــرة.

أما الخاليا التائية، فُتعد أعقد بعض الشــيء، إذ هناك خاليا تائية نائمة، ال تنشــط في عملها بل تســتعد 

ــــع داخــل العقــد اللمفية والطحــال، وهذه  ًة أخــرى. وهــي تتوضَّ لالســتجابة فــي حالــة التعــرض للعــدوى كــــرَّ

مواقع مثالية لمواجهة المســــتضدات مرة أخرى إذا جرى تقديمها على خلية تقديم للمســــتضد.

وهنــاك فئــة أخــرى مــن الخاليــا التائيــة لهــا نمــط حيــاة أنشــــط، و تتخــذ مــن األنســــجة المحيطيــة موطنــًا 

لهــا، مثــل الكبــد، واألمعــاء، والرئتيــن. وتبــدو هــذه الخاليــــا التائيــة أشــــبه بخاليــا مســتفعلة حــادة، لتكــــون 

مقابلــة للخاليــا النائمــة الموجــودة فــي العقــد اللمفيــة التــي اصُطلــح علــى تســــميتها “الذاكــرة المركزيــة”. 

ــب  ــر وتكتســ ــتضّد كانــت واجهتــه مــن قبــل، نراهــا تتكاث ــة لمســ ــا الذاكــرة المركزي وعندمــا تســتجيب خالي

وظائف مستفعلة، وتستوطن على األنسجة مرة أخــــرى، وبذلك ال تكــــون تجمعات الفئتين مســــتقلتين 

بعضهــــما عن بعــــض.

إلــى ذلــك يؤّكــد المؤلــف، أن ذاكــرة الخاليــا البائيــة والتائيــة جــرى اســتعمالهما بكفــاءة عاليــة فــي التحصين 
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نة”، وتكــون عادًة فيروســات  ة الُمَوهَّ المناعي، ونحن نعلم أن اللقاحات التقليدية تدعــى اللقاحات “الحيَّ

نمــت فــي مزرعــة نســيجية، فأصبحــت بذلــك أقــل قدرة على التســــبب بمرض.

هــذه األنــواع مــن اللقاحــات، ُتحــرض اســــتجابة ُتظِهــر ســــير العــدوى الفعليــة؛ بــــدءًا بتعــّرف عوامــل اإلثــارة 

الغريزيــة، وتقديــم المســــتضّدات، وتحريــض اســتجابات الخاليــا البائيــة والتائيــة لمواجهــة المســــتضدات 

المقدمــة، ومــا يتبعــه مــن تشــّكل ذاكــرة طويلــة األمــد. وبمــا أن المســتضّدات هــي نفســها فــي اللقــــاح 

وفــي العامــل الممــرض الفعلــي، أو هــي مشــــتركة بينهمــا إلــى حــدٍّ كبيــر، فــإنَّ هنــاك اســــتجابة واســــعة 

نــة يمكــن أن تتحــّرض. وهــذا هــو الوســط المثالــي بالفعــل، حيــث يمكــن للمناعــة الفعالــة طويلــة  ومحصِّ

األمــد أن تتولــد بســهولة. وبمــا أن العامــل الممرض”حــي”، فيمكــن أن يبقــى موجــودًا بمســتويات ضئيلــة 

فــي أعشــاش محــّددة، بمــا يكفــي لالســــتمرار فــي تعزيــز االســتجابة المناعيــة علــى المــدى البعيــد. وقــــد 

أتاحــت لنــا هــذه اللقاحــات التحصيــن مــن عــداوى مــن قبيــل الحصبــة، واإلنفلونــزا، وشــــلل األطفــــال، 

وألعــداد ال تحــــصى مــن البــــشر.

أمــا الفشــل المناعــي، ومــا يتركــه مــن أضــرار صحيــة وخيمــة علــى بعــض األشــخاص، ُيرجــع كلينرمــان، أســبابه 

إلــى، خلــل فــي أحــد جزئيــات الجهــاز المناعــي، أو عيــوب جينيــة، أو االختالفــات الدقيقــة بيــن النــاس والتــي 

تتــرك هــي األخــرى آثــارًا ســلبية علــى الدفــاع المناعــي.

يعــرج الكاتــب علــى أمــراض المناعــة الذاتيــة، بقوله:”مــن المهــم لنــا لفهــم كيفيــة حــدوث أمــراض المناعــة 

الذاتيــة، أن نراجــع كيــف يتخــذ الجهــاز المناعــي خطــوات لتجنبهــا، عــن طريــق مــا يدعــى “التحّمــل المناعــي”. 

والقواعــد هنــا تختلــف بعــض الشــيء بالنســبة إلــى الخاليــا التائيــة والبائيــة، لكــن بمــا أن الخاليــا التائيــة  

ــا البائيــة، إذا كانــت  ــتتبعها الخاليــ حاســــمة فــي تطــّور معظــم االســتجابات طويلــة األمــد لألضــّداد، فســ

الخاليــا التائيــة مضبوطــة جيــــدًا”. 

ويتابــع؛ نعلــم أن الخاليــا التائيــة تبــدأ أولــى خطواتهــا فــي الغــّدة الزعتريــة، لذلــك ُتعــّد الغــّدة الزعتريــة أهــم 

ــؤدي الخلــل فــي وظائــف هــذه الغــّدة إلــى هــروب بعــض  ــم التحمــل الذاتــي. وي ــه تعل موقــع يجــري في

ــادرون جــدًا( مياليــن إلــى أمــراض المناعــة الذاتيــة. وهــم  ــا الُممِرضــة، وبالتالــي نــرى أفــرادًا )وهــم ن الخالي

يعانــون علــى وجــه الخصــوص مــن التفاعــل ضــد غددهــم مثــل الغدتيــن الدرقيــة والجــار درقيــة.

بعيــدًا عــن التحمــل الذاتــي الــذي يحــدث فــي الغــدة الزعتريــة، نذهــب إلــى التحّمــل المحيطــي، حيــث نتيّقــن 
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أن منّظــم المناعــة الذاتيــة حتــى لــو كان يــؤدي وظيفتــه بصــورة كاملــة،  فــإن هــذه العمليــــة ال تــزال غيــر 

ــبيل  ــغ الحــرص. علــى ســ ــي نهجــًا بال ــذ الجهــاز المناعــ ــة الذاتيــة، فيتخــ ــام مــن المناعــ كافيــة للتحصيــن الت

المثــال، يمكــن أن يتصــــّدع التحّمــل إذا هربــت خليــة تائيــة مــن الغــدة الزعتريــة دون أن تتهيــأ للقيــام بدورهــا 

المنوطــة بــه، أو إذا كان ثمــة تمويــه دقيــق بيــن عامــل ممــرض وبروتيــن ذاتــي.

لكــن إذا كانــــت الخاليــا التائيــة تجــول فينــــا جميعــًا، فلمــاذا ال نصــاب جميعــًا بالمناعــة الذاتيــة؟ مــن احتمــاالت 

ذلــك جهلنــا باألمــر وحســــب. وقــد تــدل هــذه الظاهــرة علــى انعــدام تجــاوب أنســــجة معّينــة مثــل الدمــاغ، الــذي 

يحميــه الحائــل الدمــــوي الدماغــي، وهــو حائــل فيزيائــي يســــتبِعد إلــى حــدٍّ كبيــر خاليــا الجهاز المناعي من دخــــول 

الدمــاغ. كمــا أن األنســــجة أيضــًا تحمــي نفســــها. فبعضهــا يمتلــك تقنيــات للتنظيــــم اإلقاللــي للخاليــا التائيــة.

ثــم يتنــاول المؤلــف التحّمــل فــي عضويــن نوعييــن، وهمــا الكبــد والمشــيمة. ونرّكــز هنــا علــى الكبــد. 

إذ يعتبــر كلينرمــان، أن فيروســي التهــاب الكبــد B و  C، لديهمــا ســمة فارقــة أخــرى فــي اســتهداف 

الكبــد، فليــس مــن محــض الصدفــة أنهمــا يســتطيعان توطيــد عــداوى طويلــة األمــد فــي هــذا العضــو، 

فالبروفايــل المناعــي للكبــد متميــز كلَّ التميــز عــن األنســجة األخــرى.

بالنســــبة إلــى األعضــاء األخــرى مثــــل الكليــة، والقلــب، والبنكريــــاس، والرئــة، ال بــد مــن أن يكــــون ثمــة 

توافــق دقيــق بيــن جزيئــــات معّقــد التوافــق النســــيجي الكبيــر عنــــد المتلقــي وتلــك التــي عنــد المانــح، وإال 

ســــتكون هنــاك اســــتجابة مناعيــة نشــــطة.

أمــا فــي الكبــد، فــإن التوافــق فــي معّقــد التوافــق النســيجي الكبيــر غيــر الزم. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن 

المتلقــي الــذي نجــح فــي زراعــة الكبــــد يمكنــه أيضــًا أن يتلقــى أعضــاء أخــرى مــن المانــح نفســــه. وبكلمــات 

أخــرى فــإن طعــم الكبــد جعــل تلــك األعضــاء تتحمــل مســــتضدات غريبــة معينــة، والطعــم ال يجعلهــا 

لــة، بوجــه عــام، بــل تتحمــل جزيئــات معقــد التوافــق النســــيجي الكبــــير فــي المانــح فقــط. ويحــــدث  متحمَّ

األمــر نفســــه فــي طعــوم كبــد اإلنســــان؛ فالتوافــق بيــن المانــح والمتلقــي مطلــوب فــي زمــرة الــدم فقط. 

وفــي نهايــة المطــاف، يكــــون القبــول بالطعــم تامــًا للغايــة، حتــى إنــه فــي بعــــض الحــاالت ال تكــون ثمــــة 

حاجــة إلــى عقاقيــر تكبــت المناعــة.

فلمــاذا الكبــد مصّمــم بهــذه الطريقــة؟ ممــا يقــال فــي هــذا الشــأن أننــــا بحاجــة إلــى أن نتحّمــل ِمكروباتنــــا 

الخاصــة التــي تعيــش فــي األمعــاء، والمســــتضّدات اآلتيــة مــن الطعــام الــذي نأكلــه. وبمــا أن إمــداد الــدم 
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ليــة، هــو طريقــة  اآلتــي مــــن األمعــاء كلــه ينــزح عبــر الكبــد، فــإن تقديــم المســتضّدات فــي هــذه البيئــة التحمُّ

مــن طرائــق الحــّد مــن االســتجابات المناعيــة. 

ومــن الواضــح أن ذلــك ال بــد لــه مــن تــوازن دقيــــق، وإذا أتــى عامــل ُممــِرض مهاجــم خطــر عــن طريــق 

هــذا المســــار، يكــون هــذا هــو المــكان األمثــل إليقــاف انتشــــاره، قبــل أن يصــل إلــى ســــائر أنحــاء الجســم. 

ــار العوامــل  ألن الكبــد تمتلــك مصفوفــة مــن الدفاعــات المضــادة للِمكروبــات الضروريــة للحــد مــن انتشــ

ــد تخميــدًا شــديدًا،  الممرضــة. ولذلــك يبــدو باإلجمــال أن الجهــاز المناعــي، منّظــم تنظيمــًا شــــديدًا أو مخمَّ

ويســتغل فيروســا التهــــاب الكبــد، بوضــــوح هــذه البيئــة التحمليــة، بغيــَة توطيــد اســتدامتهما.

ــات الوخيمــة التــي  ــا علــى بعــض المتالزمــ ــة، واطلعن ــح المناعــة الذاتي ــات التــي تكب ــا، التقني بعــد أن عرفن

تحــدث إذا أخفقــت تلــك التقنيــات، يتنــاول المؤلــف بعــض األمــراض الشــائعة والمعّقــدة للمناعــة الذاتيــة 

وااللتهــاب. ومــن أشــهر هــذه األمــراض “التهــاب المفاصــل الرثيانــي أو الروماتويــدي”، الــذي يــــؤدي إلــى 

التهــاب المفاصــل، ويدمرهــــا فــي النهايــة فــي الحــاالت الشــــديدة، باإلضافــة إلــى ترافقه مع ضرر نســــيجي 

التهابــي فــي أعضــاء أخــرى. وال يعــرف لهــذا المــرض ســبب حتــى اآلن.

ــب المتعــّدد” وهــو مــرض مدّمــر، ينتــج مــن اســتجابات المناعــة الذاتيــة، التــي تحــدث  كذلــك مــرض “التصلـّ

ــد الَمَيالينــي حــول األعصــاب،  ــذا االلتهــاب إلــى فقــد الغمــ ــاز العصبــي المركــزي. ويــؤدي هــ داخــل الجهــ

وبذلــك تفقــد وظيفتهــا . ويعــد هــذا المــرض عــادة مرضــًا متقّطعــًا، لــه هجمــات، تتبعهــا فترة مــن الهمود، 

إال أنــه يمكــن أن يــــؤدي إلــى عجــز تراكمــي بمــرور الزمــن.

وهنــاك مــرض مناعــة ذاتيــة آخــر، هــو “داء األمعــاء االلتهابــي”. والواقــع أن داء األمعــاء االلتهابــي مرضــــان 

اثنــان علــى األقــل: داء كــرون، المقتــرن بشــــقوق عميقــة فــي األمعــاء ويمكــــن أن يحــدث فــي أي مــكان 

ــبيل الهضمــي، ومــرض التهــاب القولــون التقرحــي، الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى التهــاب  علــى طــول الســ

شــــديد جدًا يؤثر في األمعاء الغليظة فقط. وكال المرضين يمكن أن يصاحبه بعض الخصائص االلتهابية 

خــارج األمعــاء، فــي المفاصــل والجلــد علــى ســــبيل المثــال. وترجــع الســبب فــي األصابــة بهــذا المــرض إلــى 

عــدد مــن العيــوب الجينيــة الموروثــــة النــادرة. 

ُثــّم يســلط الكاتــب الضــوء علــى األَرَجيــة، أو فــرط التحّســس للمســتضّدات، ويرى أن األرجيــة تتصل بالمناعة 

الذاتيــة مــن ناحيــة أنهــا فشــل لالســتجابة المناعيــة فــي التجــاوب مــع المؤشــرات الطبيعيــة، ممــا يــؤدي 

إلــى اســتجابة مبالــغ بهــا تســبب األذى.
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ــى الــكأل، والربــو،  وُتشــاهد اســتجابات األرجيــة بصــورة عامــة وكأنهــا أمــراض نوعيــة للعضــو، مــن قبيــل حمَّ

واإلكزيمــا. وعــادة مــا ترتبــط هــذه األمــراض، أحدهــا مــــع اآلخــر، داخــل الفــرد أو داخــــل العائلــة.

ومــن تلــك االســتجابات أيضــًا، التهــاب الطــرق التنفســــية وتضييقهــا. وهــي خصائــص يتصــــل بعضهــا ببعــض 

لكنهــا متمايــزة. ويعتمــد العــــالج الحالــي فــي معظــم الحــاالت علــى أدويــة مستنشــقة لكبــت االلتهــاب 

بات لها صلة باألدرينالين لتحســين ضيق الطرق التنفســية .لكن إذا كان المرض شــديدًا،  الموضعي، ومركَّ

فــال بــد مــن إعطــاء جرعــــات مرتفعــة مــن العــالج عــن طريــق الفــــم أو الوريــد للمحافظــة علــى فتــح الطــرق 

التنفســية، ويصاحــب ذلــك آثــار جانبيــة طويلــة األمــد، وهــي ترّقــق العظــام، وكبــت المناعــة، وزيــادة الــوزن.

يتطــّرق المؤلــف، إلــى ثــالث مجــاالت رئيســــية متداخلــة طبــق فيهــا المعــارف المناعيــة علــى التحديــــات 

الراهنــة، وهــذه المجــاالت هــي: تعزيــز المناعــة فــي حالــة اللقاحــات، واالســــتفادة مــــن المناعــة فــي عــالج 

الســرطان، وتطويــر عالجــات جديــدة إلحصــار المناعــة. كمــا يستشــرف كيفيــة تصحيــح هــذه المجــاالت 

لمعالجــة األمــراض أو الوقايــة منهــا.

أوال: تعزيز المناعة واللقاحات:

فلننظــر أواًل فــي كيفيــة تعزيــز االســــتجابات المناعيــة، ولعــلَّ التطبيــــق األوضــح نــراه فــي مجــال اللقاحــات. 

فقــد كان للقاحــات تأثيــر هائــل فــي صحــة اإلنســــان عــــلى مــدى قــــرون، والمبــادئ المناعيــة الكامنــــة 

وراءهــا يــزداد فهمنــا لهــــا اآلن، إال أننــا مــا زلنــا نفتقــد لقاحــــات فّعالــة لعــداوى خطرة مثــــل عدوى فيروس 

ــل، والمالريــا. فمــا الســبب فــي ذلــك ومــا الــذي يســعنا القيــام بــه؟ اإليــدز، والسُّ

يــرى كلينرمــان، أن بعــــض الصعوبــات التــــي تواجهنــا فــي توليــــد اللقاحــات فــي وجــه العوامــل الممرضــــة 

ــــن والهــدف الــذي ينبغــي إصابتــــه، وينبثــق  المعّقــدة، تنبثــق مــن إخفاقنــــا فــي فهــم نــــوع المناعــة المحصِّ

بعضهــا اآلخــر مــن فشــــلنا فــي القــدرة علــى تحريض االســــتجابات المناعية باســــتخدام األســــاليب الحاليــــة. 

ومــن بيــن هذيــن النوعيــن مــــن الصعوبــات، يعتبــر أن النــوع الثانــي هــو األســــهل معالجــًة؛ ألنهــا صعوبــات 

يمكــن أن تحــلَّ بفهــم أفضــل لالســتجابات الغريزيــة وتقديــم المســتضدات، مقترنــــًا بمصفوفــة تــزداد تنوعــًا 

مــــن األدوات الجزيئية إليتاء المســــتضدات. 

ثانيًا: االســتفادة مــن المناعة في عالج السرطان: 

مــن أكثــر مجــاالت التقــّدم إثــارة فــي العقــد األخيــر، تطويــر تقنيــات جديــدة الســــتعمال اســــتجابات مناعيــة 

مضــــاّدة للســرطان لمصلحــة المريــض. وتشــــير الدالئــل إلــى أن االســــتجابة المناعيــة لهــا دور رئيســــي فــي 
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مكافحــة أمــراض الســرطان، وبخاصــة تلــك التــي تحّركهــا الفيروســــات. إال أن معظــم أمــراض الســرطان ال 

لــة طافــرة مــن الــذات.  تحتــوي بروتينــات فيروســــية لتكــون أهدافــًا محتملــة، بــل هــي ببســاطة نســــخ معدَّ

نــة للغايــة؛ ناهيــك عــن أن ســلوك  وبالنظــر إلــى طبقــات التحمــل، فــإن االســتجابات المناعيــة للــذات موهَّ

أمــراض الســرطان يشــــبه العــداوى بعــض الــــشيء، فهــي تمــر بمراحــل انتقائيــة لتتجنــب اإلزالــة.

وهكذا، كان تطوير اســتجابة مناعيــة خلوية فعالة ضّد السرطان، ُيعدُّ مســألة صعبــة للغاية. 

ومــــن ناحيــة أخــرى ،كانــــت هنــاك نجاحــــات متقّطعــة فــي هــذا المجــــال، إذ ظهــرت علــى بعــض المرضــى 

ــتمرار التفــاؤل، فيمــا  ــى اســ ــة، وهــو مــا أدى إل ــة النوعي ــا التائي ــح، أو نقــل الخالي ــتجابة صادمــة للتلقي اســ

ــها،  ــا والجينــات فــي األورام نفســ ــرطان، ودراســة الخالي ــلوب. وبالنظــر إلــى نتائــج السَّ يتصــل بهــذا األســ

فثمــة عالمــات تــدل علــى أنــه كلمــا زادت االســــتجابة المناعيــة فــي الــورم، تحســــنت فرصــة نجــاة المريــض.

ثالثا: إحصار المناعة والعالجات البيولوجية:

وذلــك عــن طريــق الحصــار الدقيــق لجوانــب معينــة مــن الجهــاز المناعــي، أو اســتهداف العوامــل الُممرضــة، 

وعلــى الرغــم مــن األدوات القــادرة علــى تنفيــذ هــذا الهــدف ُطــورت فــي ســبعينيات القــرن الماضــي،  

فقــد مضــى بعــض الوقــت قبــل إدراك قدرتهــا العالجيــة.

إلــى ذلــك يؤّكــد الكاتــب، أن الوقايــة مــن األمــراض التــي يواجههــا العالــم والبــرء منهــا يعتمــدان عــــلى فهــم 

ــات  ــمل الجســم بكاملــه، ويشــمل مرضيَّ أفضــل ألهــداف الجهــاز المناعــي. وبمــا أن الجهــاز المناعــي يشــ

مهمــة كثيــرة، فــإن هــذا تحــدٍّ ال بــد مــن مواجهتــــه. 

كمــا أن القــدرة علــى اإلحصــار النوعــي للســــبل االلتهابيــة، توفــر لنــا مجموعــــة مهمــة مــن األدوات لتحويــر 

االســــتجابات المناعيــــة في هذه األطر الجديــــدة.

وبالنظــــر إلــى التقــّدم الهائــل الــذي صنعتــه هــذه األســــاليب فــي أمــراض المناعــة الذاتيــة واألمــــراض 

االلتهابيــة، فــإنَّ هــذه التحديــات يمكــن مواجهتهــا بشــيء مــن التفــاؤل. 

فضبــط الجهــاز المناعــي، أو إعــادة تدريبــــه، ليعمــل بفاعليــة مــع التقــــّدم فــي العمــر، ُيعــد مهمــة معّقــدة 

للغايــة علــى مــن يعملــون فــي هــذا المجــال، وســتحتاج إلــى مســــاهمة آخريــن مــن مجــاالت أخــرى. لكــن 

ــدة  ــر فــرص جديــ ــتركة فــي هــذه األمــراض، سيســتمر فــي توّف ــة المشــ الفحــص الدقيــق للســبل المناعي

للعــــالج والوقايــة مــن هــذه الحــــاالت، ومــن حــاالت أخــرى مشــابهة تواجهنــا أفــرادًا ومجتمعــات.




