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 مقدمة

أي ال ( أجنبي عنصر دخيل أو )عليه يمتلك الجسم قدرة التصدي لكل عنصر غريب 
ممرضا كان أم ال سيسمى مولد المضاد أو مضاد   non-soiغير ذاتي ينتمي إليه أو 

 :ب و يتعلق األمر  Antigène  األجنات

 les microbes :المجهرية المتعضياتأو لجراثيم ا -1

الكزازالسل، الكوليرا، : البكتيريا...  

 

        

السيداالزكام، : الفيروسات... 

 

برامسيومالمستنقعات، أميبة، حمى  جرثوم: الكائنات وحيدة الخلية ... 

 والخميرةالعفن : المجهريةالفطريات. 

Bacille 

Coque 



4 

 براميسوم

x1000 

 عفن أميبة

 الكزازعصية  مكورات ثنائية البيرة خميرة
 الزكام حمة



Lactobacillus Echerichia coli 

Clostridium Vibrio cholerae 



  les Toxines :السامةالمواد  -2

 تتمثل في المواد السامة المفرزة من طرف بعض البكتيريات أو السمينات

Bacille Effets 
pathogènes 

Toxine 
microbienne 

 الدموي، األعضاء المزروعة  التحاقن: الخاليا المحقونة -3

 الخاليا السرطانية، الخاليا المسنة: أو الخاليا الشاذة الطافرةالخاليا 4- 

Cellules 
cancéreuses 



 (الذاتية العناصرغيرضد ) سالمته يحافظ الجسم على 

 

مولد إقصاء، تعطيل و القضاء على )المناعتية  اإلستجاباتردود أفعال تسمى 
 (المضاد

 

    تماميتهيحافظ الجسم على توازنه و 

 :نوعانالمناعتية  اإلستجابة

 .موجهة لجميع مولدات المضاد        Immunité innée  :طبيعية مناعتيةاستجابة  -1

 
موجهة ضد مولد          Immunité aquise :مكتسبةنوعية أو  مناعتيةاستجابة  -2

   .معينمضاد 
 :بطريقتينتتدخل مناعة الجسم     

 .مناعة خلويةتسمى : بواسطة خاليا معينة ❶

 .خلطيةمناعة تسمى : بواسطة مواد كيميائية ❷
 



.IIالذاتي و غير الذاتي 

، و بالتالي جينومهمجموع الخاصيات الجزيئية للفرد الناتجة عن تعبير : الذاتي1.

 .فمجموع خاليا الجسم تكون الذاتي

 .مناعيمجموع العناصر التي إذا دخلت الجسم تؤدي إلى رد فعل : غير الذاتي2.

خارج قيادة ) طافراو يمكن أن يكون غير الذاتي خارجيا ممرضا أو داخليا 

 (الجسم 

 

   :الجلدية التطعيماتحالة 3.

 :أقسامإلى عدة  التطعيماتتقسم 

المعطي و المتلقي هو نفس الفرد: التطعيم الذاتي. 

 التوأمان ) الوراثي المعطي و المتلقي لهم نفس النمط : التطعيم المتماثل

 (.الحقيقيان

الوراثيالمعطي و المتلقي ليس لهم نفس النمط : التطعيم المتخالف.   
  (الفأر مع األرنب) مختلفين المعطي و المتلقي من نوعين : التطعيم األجنبي 



 CMH :النسيجيالمركب الرئيسي للتالؤم  .4

   
 يعبرCMH  على غشاء  متموضعة كليكوبروتيناتعلى مجموعة من البروتينات الغشائية أو

يتحكم فيها  (.باستثناء الكريات الحمراء، الخاليا التناسلية و الخاليا الجنينية) الجسم جميع خاليا 
 .عند اإلنسان 6على الصبغي رقم  متموضعة ) A, B, C, D )مورثات أربع 

   
 مركبCMH  هو مجموع المورثات المسئولة عن تركيب بروتيناتCMH  المسئولة عن

 .مولدات مضاد التالؤم النسيجي CMHتحديد الذاتي من غير الذاتي، و لذلك تسمى بروتينات 

 
   
 

 هي مورثات مرتبطة أي محمولة على نفس -
 الصبغي

 ؛ حليالتأي لكل مورثة عدة  الحليالتمتعددة -
متساوية السيادية الحليالتو -  
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   : CMHأصناف بروتينات أ-

 
 :هما  CMHيوجد صنفين رئيسيين من بروتينات 

 بروتيناتCMHI : و يتحكم في تركيب هذا  المنواةو توجد على سطح خاليا الجسم

   m2β  بيبتيديتينتتكون هذه البروتينات من سلسلتين  . A ، Bو  C :المورثات النوع 

   .αو 
 بروتيناتCMHII : البلعمياتكاللمفاويات و  المناعتيةتوجد على سطح بعض الخاليا 

 β . بيبتيديتينو تتكون هذه البروتينات من سلسلتين  .D :المورثة و تتحكم في تركيبها 
 αو 
 

 

 



Molécules du CMH 
Classe I Classe II 

6 allèles de molécules de classe I exprimés  
sur toutes les cellules de l’organisme 

6 allèles (chez l’homme) de molécules de  
classe II exprimés sur les CPA professionnelles 
 



 : CMHدور بروتينات  -ب
 

 السيتوبالزمفي جميع الخاليا تجزئ أنزيمات خاصة عينة من البروتينات الموجودة في 
إلى  CMH -بيبتيدو يهاجر المركب  CMH بجزيئة بيبتيد، يرتبط كل  بيبتيداتإلى 

 مما يمكن من البيبتيدي، و هكذا تعرض الخاليا باستمرار محتواها الخلية سطح 
 : مناعتيةحراسة 

 

المعروضة منحدرة من بروتينات عادية للخلية فانه ال يحدث ارتباط  البيبتيداتإذا كانت •

 .المناعتيةو بالتالي غياب االستجابة  المناعتيةبين الخلية و الخاليا 

 
بروتين شاذ ) المعروضة منحدرة من بروتينات غير عادية للخلية البيبتيداتإذا كانت •

و  المناعتيةفانه يحدث ارتباط بين الخلية و الخاليا ( لخلية سرطانية أو بروتين فيروسي
 .المناعتيةبالتالي حدوث االستجابة 

 

 
 



 :الثانوية للذاتي الواسمات -ج

تحمل أغشية الكريات الحمراء 

، تختلف كليكوبروتينيةجزيئات 

فيما بينها على مستوى الجزء 

و  .السكرية للسلسالتالنهائي 

النوعي  الواسميمثل هذا الجزء 

و تؤدي  .الدمويةللفصيلة 

التي تحمل  الكليكوبروتينات
، و التلكدإلى  Bأو  A  الواسمات

مولدات )المضاد تسمى مولدات 
 (.اللكد



.I (الطبيعية) النوعية االستجابة المناعتية غير 

( الدم)للجسم يتلخص دورها في عزل الوسط الخارجي المليء بالجراثيم عن الوسط الداخلي 
 :و تصنف إلى ثالثة حواجز

   :اآلليةالحواجز الميكانيكية أو  -1.1

 
 .الجلد و األغشية المخاطية غير منفذة في الحالة العادية -

: تمنع التصاق الجراثيم و مولدات المضاد الهذبيةالحركات  -
 ....البول، حركة التقيءالعطس، 

 الجلد حاجز ميكانيكي

 :البيوكيميائيةالحواجز  -2.1

 
 اإلفرازاتدموع، عرق، بول، : اإلفرازاتتشمل مختلف 

المنوية، األحماض  اإلفرازاتالمهبلية،  اإلفرازاتالمعدية، 
 الدموع حاجز كيميائي   ...للجلد الدهنية



 :البيئيةالحواجز اإليكولوجية أو  -3.1

 
التي تحول دون تكاثر البكتيريات الممرضة فهي تشكل منافس البكتيرية المعوية و الجلدية  الفلورةتشمل 

 .التنافسقوي للعديد من الجراثيم و دلك عن طريق 

يستعملها الجسم لرد و إيقاف غزو أي جسم الحواجز الطبيعية   هذه المجموعة من

 غريب مهما كان نوعه

في بعض الحاالت يمكن أن تخترق هذه الحواجز من طرف الجراثيم نتيجة جرح أو 
 .غرزة أو حروق أو وخزة ليحدث رد فعل يتجلى في االستجابة المناعتية غير النوعية



الجسم للرد على  بهافي مكان اإلصابة يقوم  متموضعةاستجابة فورية و سريعة و 

 :اإللتهاب، و من أعراض الشراحيةدخول األجسام الغريبة نتيجة تكسر حواجزه 

 

 نتيجة خروج البالزما لتسهيل انسالل: االنتفاخ 

 .الكريات البيضاء نحو مكان الجرح 

  الحرارةاالحمرار و االرتفاع المحلي لدرجة:   

 الصبيبنتيجة تمدد الشعيرات الدموية و ارتفاع 
 الهيستامينبإفراز مادة   الدموي في مكان الجرح 

 .les mastocytes =البدينة من طرف الخاليا 

 نتيجة تهييج النهايات العصبية بواسطة : األلم 

من طرف  المفرزةأو المواد ( Kinine et Prostaglandine )االلتهابية الوسائط 

 .الجراثيم

 التهاب جرح



و تمثل  البلعمياتالبلعمة هي عملية ابتالع مولد المضاد من طرف خاليا تسمى 

 :التاليةو تتم عبر المراحل  .نوعيةالمرحلة األساسية في االستجابة الغير 

 للبلعميةارتباط مولد المضاد بمستقبالت غشائية  

أرجال كاذبة تحيط بمولد المضاد و تلتحم ليصبح  البلعميةترسل  

 بلعميةمحبوسا داخل فجوة 

لهضم  البلعميةمحتواها األنزيمي داخل الفجوة  الليزوزوماتتفرغ  

 مولد المضاد

 البلعميةتطرح بقايا مولد المضاد خارج  

و غير نوعية  البلعمياتتتميز هذه الظاهرة بكونها فورية ألنها تنفذ مباشرة بواسطة 

 ألنها موجهة ضد جميع مولدات المضاد



 :البلعمةالخاليا المتدخلة في عملية 

 :صنفانو هي  البلعميةتتضمن الكريات البيضاء عدة أنواع، أهمها الخاليا 

 :أنماطالكريات البيضاء متعددة النوى أو المفصصة أو المحببات و هي ثالثة  -1

pH عدالت: متعادل = Neutrophiles 

      éosinophile 

• Taille 
• 12 - 14 microns 

• Forme 
• Arrondie bien limitée 

• Noyau 
• 2 lobes le plus souvent quelquefois plus 

• Cytoplasme 
• A peine visible 

• Grosses granulations arrondies, tassées, 
acidophiles rose orangé 

• Taille 
• 11 à 13 microns 

• Forme 
• Très arrondie 

• Noyau 
• Volumineux 

• Tri ou quadrifolié 

• Lobes repliés sur eux-mêmes 

• Peut remplir toute la cellule 

• Cytoplasme 
• A peine teinté 

• Grosses granulations bleu-noir sur le noyau 

     basophiles 

• Taille 
• 12 à 14 microns  

• Forme 
• Arrondie, bien limitée 

• Noyau 
• Polylobé (2 à 3 le plus souvent) 

• Chromatine dense 

• Masses allongées violet pourpre 
en alternance avec des zones 
plus claires 

• Cytoplasme 
• Acidophile rose clair ou beige 

• Nombreuses granulations 
violacées, plus ou moins marron 
« chamois » 

 

neutrophiles 



 .أو الوحداتles monocytes  :النواةوحيدة  البضاءالكريات  -2

كبيرة مستقرة داخل بعض األعضاء أو  بلعمياتو تتحول إلى  اللمفتتنقل في الدم و 
 .إلخ ...اللمفاويةالكبد، الطحال، العقد : األنسجة مثل

• Taille 
• 15 à 25 microns 

• Forme 
• Variable, rond incurvé, ovalaire 

• étiré 

• Noyau 
• Réniforme, folié, bourgeonnant, fer à 

cheval 

• Volumineux, variable 

• Cytoplasme 
• Abondant, déformé 

• Gris ardoise bleuté 

• Très fines granulations  en poussière 
peu visibles 

     Les monocytes 

( باللون األصفر) عدلةإلكترونية لخلية  مجهرية صورة

 (باللون البرتقالي) الخبيثةالجمرة  تهاجم بكتيريا





 :المكونات .1
وهي   (بروتين 30) مجموعة من البروتينات الدموية الذائبة في المصل

  ،  C1غير منشطة في الحالة الطبيعية تسمى بشائر أنزيمية يرمز لها ب

C2 ، C3 .....  9إلى C  يتم تركيبها من طرف الوحيدات كما يتم تركيبها

يتم تنشيطها بطريقة  .الطحالداخل بعض األعضاء كالكبد، األمعاء، 

 .تعاقبية
voie classique alterne et des MBL

   :بطريقتينتنشط بروتينات عامل التكملة 
 (عامل التكملة –المضاد مولد ) المضاد عند دخول مولد  مباشرة1.

 (عامل التكملة-مضاد األجسام-مولد المضاد) األجسام بواسطة مضادات غير مباشرة 2.
 

    Réactions en cascadesو يتميز تنشيط هذه البروتينات بخاصية أساسية و هي التسلسل 
 
  بيبتيداتتحرير عدة  C3a و C5aسيكون لها عدة أدوار: 



Modes d’action La voie alterne 

C5 convertases 

C5 

C5a 
C5b 

C6 

C7 

C8 

C9 

C5b C9 

C9 est recruté au 

complexe membranaire 

C5b678 pour constituer le 

MAC « membrane- attack 

complex » 

C3bBb3b 



Modes d’action La voie des lectines  

Reconnaît les sucres des pathogènes 
différents de ceux de l’hôte 

 Activation : Mannose Binding Lectine (MBL) ou Ficoline reconnaissant sucres des 

pathogènes (mécanisme analogue à la C1 estérase qui reconnaît les complexes immuns) 

Molécules effectrices : MBL- associated proteases = MASP (analogues à C1r/s) 





 :األدوار .2
  البلعمة ضاهرةتسهيلOpsonisation  . 

تنشيط القعدات و الخاليا البدينةAccentue l’inflamation  . 

الكيميائي للكريات البيضاء  اإلنجدابChimiotactisme. 

 التنافديةتدمير الخلية الهدف عن طريق الصدمة Cytolyse . 
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موليييد المضييياد فيييي  مامصيييير

 البلعميياتحالة ما إذا فشيلت 

 في القضاء عليه؟
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 االستجابة المناعتية النوعية 
 المناعتيةالكشف التجريبي لمسلكي االستجابة 

 النوعية 
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 :المتدخلة المناعتيةمن خالل التجارب الثالث نستخرج خاصيتين لالستجابة 
 .نوعية ومكتسبة

المضاااد،في مولااد النوعيااة تختلااف حسااب نااوع  المناعتيااةكمااا يظهاار أن االسااتجابة 

تاتم بواساطة اللمفاوياات  مناعتيةحالة مولد مضاد خلوي كالبكتيريا تتدخل استجابة 
 .نوعية خلوية مناعتيةوتسمى استجابة 

تاتم بواساطة  مناعتياةتتدخل استجابة جزيئي كسمين البكتيريا حالة مولد مضاد في 

  خلطية مناعتيةالمصل وتسمى استجابة 
 والخلطيةالنوعية الخلوية  المناعتية اإلستجابةنوعية ترتبط :ملحوظة

 .بنشاط الجهاز اللمفاوي

  



 الذاكرة المناعتية 







 خالصة :

عند االتصال األول بمولد المضاد  المناعتيةتتشكل الذاكرة  -

ويتم عرض  الخلطيةالنوعية الخلوية أو  للالستجابةسواء بالنسبة 
في االستجابة   T8هذا المولد بواسطة خاليا عارضة فيتم تنشيط 

 . الخلطيةفي حالة االستجابة  LB والخلوية 

غير أن جزء من  Tcإلى  LT8و  بلزمياتإلى  LBثم يتم تفريق 

LT8   وLB  يتحول إلى لمفاويات ذاكرة تتميز بحياة طويلة. 

عند االتصال الثاني بنفس مولد المضاد تغيب فترة الحث  -

وتتكاثر اللمفاويات الذاكرة بشكل أسرع واقوي مما يؤدي إلى 
 .القضاء على مولد المضاد بشكل أسرع









إلى قتل الخاليا ذات التكاثر السريع  التشعيعيهدف :ملحوظة

خاليا النخاع العظمي وبالظبط . 
مع  التشعيعفقط وفي حالة  التشعيعفي حالة  Tو  Bلم يتم إنتاج كل من اللمفاويات  

عند  T  و B،بينما ثم إنتاج اللمفاويات  بآخرىوالتطعيم  السعتريةاستئصال الغدة 

فقط عند استئصال الغدة  Bوالتطعيم بالنخاع العظمي وثم إنتاج اللمفاويات  التشعيع

 .والتطعيم بالنخاع العظمي السعترية
عن نشوء  المسؤوليظهر أن النخاع العظمي هو   c وb وaمن خالل نتيجة التجارب

 تكمل  Tأن اللمفاويات ومن خالل نتيجة التجربة يظهر  Tو  Bاللمفاويات 

السعتريةنضجها على مستوى الغدة  . 
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االستجابة  المناعتية النوعية الخلوية او 

 ذات وسيط خلوي 

المعفنةالخاليا هدم   
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 تساؤالت

 ؟ الحمةعلى   T8  اللمفاواتأين تتعرف  -

 ؟كيف تتعرف عليها -

النوعية  المناعتيةما هي مراحل االستجابة  -

   ذات وسيط خلوي ؟أو الخلوية 



بينت المالحظات وعدة تجارب على مستوى الغشاء 

مستقبل وجود     T8للمفاويات     السيتوبالزمي

هذا األخير يتكون من ،T غشائي يسمى مستقبل 

  Tجزء ثابت وجزء متغير ،تملك اللمفاويات   

على مولدات المضاد  بهامستقبالت غشائية تتعرف 

إذن هناك نوعية مرتبطة    CMHوعلى جزيئات  

      CMH بجزيئةمرتبطة  وآخرىبمولد المضاد 

 .التعرف الثنائينتكلم عن ظاهرة 
 





النوعية ذات وسيط خلوي  المناعتيةمراحل االستجابة   أهم  



01/03/2008  
أكاديمية وجدة      . ح.محمد الوسيني  حموتي  مفتش ع
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   Tcهدم الخاليا المعفنة من طرف   اليةيمكن تلخيص 

بالخلية الهدف إلى ارتفاع تركيز الكالسيوم في  Tcيؤدي ارتباط : التعرف -1

 Tc سيتوبالزم

وتحرير بروتينات  السيتوبالزميالتحام الحويصالت  بالغشاء :  التنشيط -2

Perforine et Granzymes 

بغشاء الخلية الهدف فتتكون ثقوب آو  البيرفوريناندماج :الجروح  -3

 على مستواه انيبيبيةمركبات 

من خالل هذه الثقوب يدخل الماء واألمالح المعدنية فتنفجر :  االنحالل -4

 الخلية الهدف 
 .الخلية المعفنة  ADNيؤدي إلى هدم  الكرونزيمكما أن دخول 

 

 بالسمية الخلوية : وتنتهي بانحاللها  Tc بتسمى مجموع الظواهر التي تنطلق بارتباط الخلية الهدف : ملحوظة 



 :خالصة 

 :الخلوية  المناعتيةتتدخل في االستجابة 

 Tcبعد تفريقها إلى    T8الخاليا -

   T4بمساعدة  Tcإلى  T8يتم تفريق -

 الخلية المنفذة  Tcتمثل الخلية -

 :   Tc لالخاليا الهدف  -

  بحمةالخلية المعفنة 

 خاليا سرطانية 
 .خاليا الطعم 



 االستجابة المناعتية الخلطية او ذات وسيط خلطي 

الخلطية المناعتيةمراحل االستجابة    
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 اضطرابات الجهاز املناعي 



 اضطرابات الجهاز املناعي

يمكن أن يقع خلل في 
آلية الجهاز املناعي، 

 :فينتج عن هذا الخلل

 
رد فعل مناعي مفرط تجاه مواد ليس لها تأثير 
عادة على ألاشخاص العاديين كحبوب اللقاح 

و بعض املواد  البنيسيلين وغبار املنزل  و 
 .ألارجياتالغذائية فينتج عنه أمراض مثل 

 ضد ينقلب أن املناعي للجهاز  يمكن

 يدمرها و  فيهاجمها الذاتي مكونات

 .الذاتية املناعية ألامراض إلى فيؤدي

 قصور الجهاز املناعي كما هو
 .السيداحاصل في مرض 



  Allergie                                       ألارجية

إال أن فعاليته . الجسم تماميةيعمل الجهاز املناعي في توازن محكم مع سائر الجسم للحفاظ على 
 .كاألرجياتعنها رد فعل مناعي مفرط   يتنجقد يشوبها خلل مما يؤدي إلى ظهور اضطرابات 

 حساسية لحبوب اللقاح 

 حساسية اتجاه سم الحشرات يد شخص حساسة ملادة كيميائية

 : Hypersensibilité) )الناتجة عن الحساسية املفرطة  ألارجيةأمثلة لبعض أمراض 

 عنكبوتي  قرادي

  عند العيون  احمرار  و  العطس إلى   اللقاح حبوب استنشاق يؤدي 
 .ألارجييين ألاشخاص بعض

 
  إلى ألارجيين بعض عند (القفازات) املطاطية املواد بعض تؤدي 

 .ألاكزيمة=قوي  بحك مصحوب الجلد احمرار 

  املضاد مولدات بمثابة هي  الكيميائية ،املواد الغبار  اللقاح، حبوب 
 . ألارجيين عند



 ألارجیةأعراض الاستجابة 

 

نوع الاستجابة   املؤرج موقع تأثيره 
   ألارجیة

 مخاطیة ألانف ابھالت

Rhinites 

 

 ألانفیة املخاطة

La muqueuse 
nasale  

حبوب اللقاح ، غبرة املنازل، 
 . القرادیاتزغب الحیوانات ،

 

مخاطیة ألانف ابھالت  

Rhinites 

Rhume = زكام الحشائش 

، ( صافرینزفير وشھیق ) عسر تنفس ي 
 وائیةھالتقلصات تشنجیة للقصبات 

 .الرئویة

 القصبات مخاطة

 وائیةھال

حبوب اللقاح ، غبرة املنازل 
 القرادیاتزغب الحیوانات 

 l’asthme  ألارجيالربو 

صفائح حمراء منتفخة بعض الش يء 
 .ومقشرة

 مواد كیمیائیة ، أغذیة ، الجلد أو الدم

 أدویة

 ألارجیة الاكزیمة

L’eczéma allergique 

 سطح على طافحة وردیة نتوءات
 واملسالك العين مخاطة انتفاخ .الجلد

 .العلیا وائیةھال

 الجلد أو الدم

 

 مواد كیمیائیة ، أغذیة ،

 أدویة

 ألارجي الشرى 

L’urticaire allergique 

 من مختلفة مناطق تصیب اباتھالت
 الضغط في مفاجئ بوطھ الجلد،

 مما  الصوتیة الحبال ابھالت الدموي،
   .التنفسیة املسالك انسداد إلى یؤدي
 .املؤرج حقن بعد املفاجئ  املوت

 سموم بعض الحشرات ، الدم

 أدویة

=  الالوقائیةالستجابة ا
 الالوقائیةالصدمة 

Le choc anaphylactique 

 و أعراضها ألارجيةبعض ألامراض 



 هو الغليسيرين
 بمثابة املولد املضاد 

 البحر  لشقار رسم تخطيطي 

 لوامس

 الالوقائيةتجربة الكشف عن  الصدمة 

مات و هبط ضغطه الدموي واختنق  و انهارت قواه   

 (غليسيرين)حقن الكلب بنفس املادة 

 غليسيرينيبحقن كلب  بكمية من مستخلص  Portietو  Ritchetقام العاملان 

 البحر، فلم   تظهر أي مضاعفات عند الكلب  شقار  للوامس

وهذا أصل تسمية . الكلب تمنيعهذه النتيجة مخالفة ملا كان منتظرا أي 

 (. Choc anaphylactique)  الالوقائيةالصدمة 

استخالص مادة 
 الغليسيرين

 أشهر 3بعد 

 مباشرة



 املناعية إلاستجابةآلية 

 ،الهيستامينو ألانسجة مادة  باملخاطياتمن بعض الخاليا املتواجدة  Rileyاستخلص  1953في سنة 
 :فالحظ الخاليا املمثلة أسفله

 هيستامينيةحبيبات 

 . ألارجية باإلستجابةله عالقة  Mastocystes(  العمادية)تتثبت   هذه املالحظة أن إزالة التحبب للخاليا البدينة 

 التحبب، إزالة :ألارجية إلاستجابة بعد مباشرة
 . Histamines الهستامين من خالية أصبحت

 إلاستجابة حدوث قبل  Mastocysteعمادية خلية
    هيستامينية بحويصالت غنية إنها :ألارجية

o املناعية إلاستجابة آلية عن الكشف تجربة:    

oاستنتاج: 



 ألارجية إلاستجابةآلية 

 التحسيسمرحلة  مرحلة الحساسية املفرطة الفورية

 تقليدية مناعية استجابة إلى باملؤرج ألاول  إلاتصال يؤدي

 منتجة بلزميات إلىLB   اللمفاويات تفريق خاللها يتم التي

 الخاليا على تثبت التي IgE ألاجسام ملضادات

 .املحسسة الخاليا إنها :والقعدات   Mastocystesالبدينة

، يثبت هذا ألاخير allergène املؤرجخالل اللقاء الثاني بنفس 

على سطح الخاليا البدينة  املتموضعةعلى مضادات ألاجسام 

تحرير عدة وسائط  و مما يؤدي إلى إزالة تحببها  املحسسة

 .ألارجيةالتي تتسبب في النوبة   كالهيستامينالتهابية 



Maladies auto immunes                                                                                           الذاتية املناعية ألامراض  

 هو  وما ذاتي ماهو  بين التمييز  املناعي الجهاز  يستطيع العادية، الصحية الظروف في

 ينقلب أن الجسم لهذا يمكن  الحاالت بعض في لكن .الجسم عن غريب عنصر 

 فنجد .ويدمرها غريب عنصر  أي يعامل  كما ليعاملها نفسها الجسم مكونات ضد

 .املناعي الخلل  من النوع لهذا تتعرض ألانسجة و  ألاعضاء  من  عددا
 



 ألامراض املناعية الذاتية و كيفية التأثير على ألاعضاء املستهدفة

 املرض  العضو الهدف كيفية التأثير

 Basedaowمرض   الدرقية الغدة .لإلفرازات الدرقية مضادات أجسام ذاتية محفزة

 Addisonمرض   الكضرية الغدة .الكظرتدمير خاليا قشرة  و تخريب 

 الطفوليمرض السكري  البنكرياس .ألاجسام ومضادات  LTCمن قبل  الجرهانس لجزيرات βتدمير خاليا  
 

على مستوى نقطة  ألاستيلكولينتبطل استقبال   مضادات أجسام
 .إلاشتباك

 مرض الوهن العضلي العضالت
Myasthénie 

 الصفيحيمرض التصلب  الجهاز العصبي املركزي  .و  مضادات أجسام   LTCمن طرف  تدمير غمد النخاعين
Sclérose en plaques 

مرض فقر الدم الناتج عن  الكريات الحمراء .مضادات أجسام ضد الكريات الحمراء
 انحالل الكريات الحمراء

 الرثوي املفاصل شبه  التهاب املفاصل و  مضادات أجسام  LTC تدمير  الغضروف املفصلي من قبل
Polyarthrite rhumathoide   

 املنتشر الطفحي القراض الجلد وأنسجة أخرى  .مضادات أجسام ضد نوى خاليا البشرة



 للذات املمنعةأمثلة لبعض ألامراض 

 مرض الدرقية

 الرثوي التهاب املفاصل شبه 

 الصفيحيمرض التصلب 



                                                                                        Syndrome d’immuno déficience acquise (SIDA) املكتسبة املناعة فقدان داء
 

 (VIH)البنية الجزيئية لفيروس فقدان املناعة املكتسبة عند إلانسان 



 ـ اندساس املادة الفيروسية داخل الخلية
 .   CD4و  Gp 120بفضل التآلف بين   الهدف

 ـ عن طريق ألانزيم الناسخ العكس ي يتم النسخ العكس ي منARN الى ADN 
 

 اخرى  خاليا على تتطفل جديدة فيروسات النتاج التبرعم و  الفيروسية البروتينات تجميع 


 املدمج ألانزيم بفعل العائلة الخلية داخل الفيروس يADN اندماج 

تثبيت   ـGp 120 على الفيروس يCD4 الهدف الخلية
 اندماج الغشاءين و 

إنتاج وتركيب مختلف مكونات الفيروسات : ـ التعبير الوراثي 

 داخل الخلية الهدف VIHدورة تكاثر فيروس 



 الخاليااللمفاوية مدمرا التكاثر  في يبدأ للجسم الفيروس دخول  بعد أسبوعا، 12 إلى ألاول  ألاسبوع من :ألاولية العدوى  مرحلة
T4 . مناعتية استجابة تظهر  لكن (تكاثر T4 و TC ألاجسام مضادات تركيز  وارتفاع) الفيروس تركيز  انخفاض مسببة.   

 مقاومة في تستمر  TC و ألاجسام مضادات تركيز  ارتفاع نتيجة أعراض بدون  عموما سنة، 15 إلى 1 من :الكمون  مرحلة
  . T4 ل التدريجي إلانخفاض يستمر لكن و  منخفضة VIH نسبة تبقى بالتالي و  الفيروس

 الخلوية و  الخلطية املناعة تنشيط سيتوقف قيمة أدنى إلى T4 تركيز يصل عندما ألاعراض ظهور  :املعلنة السيدا مرحلة
 .العصبي الجهاز  تدهور  و  السرطانية ألاورام و  إلانتهازية ألامراض ظهور  إلى يؤدي مما الجسم مقاومة تضعف وبالتالي

  VIHمراحل تطور التعفن بفيروس  



 املناعتيةبعض وسائل تدعيم الاستجابات 

 
 

تهدد فيها 

 الحياة

أجسام ال تشكو 

 من اضطرابات 

 (بخمجتصاب ) 

أجسام تشكو 

من اضطرابات 

 مناعاتية

 بهاللبحث الطبي خاصة أن يطور طرائق ووسائل يساعدان  و فكان البد للبحث العلمي عامة 
الصحيح الذي يسقط في  املناعاتيإنما كذلك الجهاز  و املضطرب  املناعاتيليس فقط الجهاز 

 حاالت ال تفيد فيها وسائله الدفاعية بما فيه الكفاية



 املناعتيةوسائل تدعيم الاستجابات 

 إلاستمصال

لتلقيحا  

زرع النخاع 

  الشوكي



 الاستمصال
 جاهزة، نوعية أجسام بمضادات إلانسان حقن عبر  املناعة نقل مبدأ على الاستمصال يعتمد 

  .املضاد مولد نفس ضد ممنع حي كائن مصدرها
 

 
 



   la vaccination التلقيح
 

 غير )وهنة مضاد بمولدات الانسان حقن عبر  املناعتية الذاكرة مبدأ على التلقيح  يعتمد   
 املمرضة حالتها في املضاد مولدات ضد نوعية مناعة الجسم الكساب (ممرضة

 
 

ضعيفة في حين تكون الاستجابة الثانوية سريعة  و تكون الاستجابة ألاولية بطيئة   

  .و  قوية  



 املصل اللقاح

نوعي مفعول  مفعول نوعي  

مناعة نشيطة اكتساب ( سلبية الجسم) نقل مناعة    

ببطئمناعة مكتسبة   مناعة منقولة فورا 

(إلى عدة سنوات  عدة شهور ) مفعول دائم  (بضعة أسابيع  )مناعة مؤقتة    

 يستعمل للعالج يستعمل للوقاية



 زرع النخاع العظمي
 

 املناعة قصور   :املناعتية لالستجابة املنظمة املورثات في خلل) املناعتي ر القصو  حاالت بعض في
  .املناعتية للخاليا ألاصل الخاليا على الحتوائه العظمي النخاع زرع إلى اللجوء يتم (الوالدي

 
 :مراحل عبر  العملية هذه تتم
 .( CMH تالؤم احترام) املريض مع نسيجيا متالئم متبرع عن البحث ـ      

 تصبح مناعته ألن ومعزولة معقمة غرفة في وضعه ،(العظمي نخاعه خاليا لقتل) املريض تشعيع ـ      
 .ضعيفة

 هناك)الحوض عظم من الباغ املتبرع من العظمي النخاع من (السنتلترات بعض)قليلة كمية اخذ ـ      
 .(فقط ألاصل الخاليا عزل  على تعمل أجهزة

  بين)العمل في وتبدأ هناك لتستقر  العظمي النخاع نحو  تتجه املريض، دم في ألاصل الخاليا حقن ـ      
 .(يوم 24 و 14
 .الطبيعي عمله العظمي النخاع ليسترجع أسابيع 6 إلى 3 من املستشفى في املريض يبقى ـ      

 



 خاتمة
   الدور، نفس تؤدي أعضاء مجموعة من يتكون  شراحي جهاز إلى املناعي النظام اختزال يمكن ال 

  منتظم بشكل يعمل وظيفي نظام هو  بل ،الجسم عن غريب هو  ما كل رفض في وظيفته تنحصر  و 

 تمثيل يمكن و  ،التحمل و  الرفض وظيفتا هما و  أال دائمتين و  متالزمتين وظيفتين عبر  مسترسل و 

 أن التوازن  لهذا يمكن و  الوظيفين هاتين بين التوازن  في يتمثل ميزان شكل على الوظيفتين هاتين

 .الظروف حسب ذلك أو  إلاتجاه هذا في يتحرك

 

  تحمل حالة في السلبي التحمل و ،الذاتي تدمير  و  املفرطة الحساسية حالة في مثال  السلبي الرفض

 بين التوازن  هذا يؤدي و  تلك أو  الكفة هذه لترجيح يتدخل أن للطب يمكن كما سرطانية، خاليا

 املناعي النظام وظائف فإن بالتالي و  ،الجسم تمامية على الحفاظ إلى التحمل و  الرفض وظيفتي

   .التنظيم في املتمثلة الكبرى  الوظيفة في الجسم أجهزة كباقي تساهم


