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 Humoral Immunity انخهطٍتانًناػت 
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 Antibody-Mediatedباألضداد  المتواسطةالمناعة •
Immunity  

البائٌة لتصبح قادرة على الرد المناعً تجاه تتفعل الخالٌا •
نوع ). التائٌةالخالٌا بمساعدة مباشرة أو ، إما المستضدات

المستضد هو الذي ٌحدد فٌما إذا كان التفعٌل ٌتطلب مساعدة 
 (الأم  التائٌةالخالٌا 

من منتجة لألضداد بالزمٌة  وتتماٌز لخالٌا البائٌة الخالٌا تتكاثر •
صفي انقالب الخالٌا البالزمٌة ٌطرأ على ثم  IgMالنمط 

Isotype Switching ، من ٌتم التؽٌٌر حٌثIgM  إلى IgG 
,IgE ,IgA  خالٌا ذاكرةوتشكٌل. 



 تمايز الخاليا البائيت
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 :اإلنتاشً فً الجرٌب فً العقدة اللمفاوٌةالمركز مناطق 
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تكاثر الخاليا : المنطقة الداكنة

 .  البائية والطفرات الجسمية
:  المنطقة النيرة القاعدية

االنتقاء اإليجابي للخاليا 

البائية القادرة على ربط 

المستضد المعروض 

 التغصنيةعلى الخاليا 

 الجريبية

: القميةالمنطقة النيرة 

تشكيل سالئف خاليا 

الذاكرة والخاليا 

البالزمية، باإلضافة 

لحدوث االنقالب 
 .الصفي

لمفاوية خاليا منطقة المعطف 

 .ساذجة



 :مناطق المركز اإلنتاشي في الجريب في العقدة اللمفاويت
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 اإللفتنضج / الطفراث الجسميت 

إن الطفرات الجسمٌة هً طفرات تطرأ على الخالٌا البائٌة بعد التعرؾ على 

نضج األلفة المركز اإلنتاشً، لٌنتج عنها ما ٌسّمى الداكنة من فً المنطقة المستضد، 
Affinity Maturation . إلى إنتاج نسائل متشابهة جداً من ، هذه الطفرات تؤدي

 .ذاتهألفتها تجاه المستضد النوعً تختلؾ فً الخالٌا البائٌة ولكنها 

 (.التائٌةلهذه العملٌة مستقبالت الخالٌا البائٌة فقط دون تخضع )

نحصل على عدة نسائل من الخالٌا البائٌة التً ٌمكنها التعرؾ على المستضد وبذلك 

 .ألفة األضداد التي تنتجها تكون مختلفة، ولكن ذاته
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 تشكم انخالٌا انبالسيٍت

 .على المستضدالخلٌة البائٌة الساذجة تتعرؾ -1

 .المساعدة التائٌةوالخالٌا المستضد تتفعل الخلٌة البائٌة من قبل  2.

 .تهاجر الخالٌا البائٌة إلى المركز اإلنتاشً 3.

 اإلنتاشًفً المركز المنطقة الداكنة تحصل الطفرات الجسمٌة فً  4.

وتخضع لالنتقاء المركز اإلنتاشً فً النٌرة القاعدٌة تذهب للمنطقة  5.
مع بالتعاون   FDCs التؽصنٌة الجرٌبٌةمع الخالٌا اإلٌجابً وتتواصل 

 .الجرٌبٌة التائٌةالخالٌا 

تخضع للموت الخلوي على المستضد حٌث إذا لم تتعرؾ الخلٌة البائٌة  6.
وتخضع  القمٌةالنٌرة المنطقة تعرفت علٌه تكمل طرٌقها إلى ، وإذا المبرمج

 .التائٌةوالخالٌا  السٌتوكٌناتتحت تأثٌر لالنقالب الصفً 
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 Class Switchingاالنقالب انصفً 

تمتلك   IgM ، IgA ، IgG، IgE، IgDصفوؾ من األضداد  5لدٌنا 

سطحها بشكل على (  BCR) IgMالخالٌا البائٌة الساذجة مستقبل 

 .   IgDو   IgMتعبر إال عن تستطٌع أن طبٌعً، وال 

سٌتم تماٌز الخلٌة البائٌة  التائٌةاستجابة الخالٌا البائٌة بدون فً 
 .أساسًبشكل   IgMل بالزمٌة منتجة الساذجة إلى خالٌا 

المفعلة البائٌة على الخلٌة ، ستطرأ التائٌةالخلٌة بمساعدة أما 

الثقٌلة تحوالت على مستوى المورثات، حٌث ٌتم تؽٌٌر نوع السلسلة 

ٌتم إنتاج ، وبذلك التائٌةالخالٌا  سٌتوكٌناتاألضداد تحت تأثٌر فً 
 IgA ، IgG ، IgEأضداد من أنواع مختلفة مثل 
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 االنقالب انصفً

 :التائٌةحٌث تفرز الخالٌا  القمٌةالمنطقة النٌرة فً تحدث •

•4-IL   : إنتاجIgE   ًمن بدالIgM 

•ϒ- IFN  : إنتاجIgG   

•TGF-β , BAFF   انتاجIgA 

 

Transforming Growth Factor-β   

B cell Activating Factor 
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 األونًيزاحم انجواب انًناػً 
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 انًناػٍت انغهوبٍونٍناث

"Antibodies "األظذاد 

 والسوائل توجد فً المصل  ،سكرٌّةجزٌئات بروتٌنٌّة

 .  مختلفة حسب نوع كل منهابتراكٌز  الخاللٌة

  البائٌة المفعّلة الخالٌا )الخالٌا البالزمٌّة من قبل تنتج 

(Plasma Cells  ً(  مستضد)معٌّن لوجود ممنّع استجابة

Immunogen 

  مع المستضد، حٌث ٌكون لكل بشكل نوعً بالتفاعل تقوم

 .ضد نوعً مستضدٌةمحددة 
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 انًناػٍت انغهوبٍونٍناثأشكال 

باإلضافة لمستضد محدد كمستقبل   Igتعمل جزٌئات الـ 

 :شكلٌنالمناعٌة  للؽلوبٌولٌناتلوظائفها البٌولوجٌة، حٌث ٌكون 

مستقبل وندعوه   Naiveٌرتبط بسطح الخلٌة البائٌة األول 

 B-Cell Receptors (BCRs)الخلٌة البائٌة 

  الخاللٌةمنحالً فً السوائل ٌكون حراً، ٌتواجد والشكل اآلخر 

 البائٌّةالخالٌا بسطح ؼٌر مرتبط والمصل، وٌكون 
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 انًناػٍت انغهوبٍونٍناثبنٍت 

وسلسلتٌن ،Heavy chain Hسلسلتٌن ثقٌلتٌن متطابقتٌن •

تسلسالت الحموض )L  Light Chainمتطابقتٌنخفٌفتٌن 

 (متطابقةفً كل ّ منها األمٌنٌة 
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 انعذيكوناث 
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 انعذيكوناث 

 Fragment antigen-bindingالرابطة للمستضدالقطعة  •
(Fab)  : ٌملك كل ضد قطعتٌنFab ، ٌشارك فً تركٌب القطعة

بأجزائها الثابتة والخفٌفة الواحدة كل من السلسلتٌن الثقٌلة 
 .والمتؽٌرة

كل ضد قطعة ٌملك  Fragment Constant (Fc)الثابتة القطعه  •
 الثقٌلتٌن من أجزاء ثابتة فقط للسلسلتٌن مكّونة   Fcواحدة 

وهً  Hinge Regionاالتصال أو منطقة  الرابطةالمنطقة •
وقطعتً الـ  Fcمنطقة هامة جداً، تشكل صلة الوصل بٌن القطعة 

Fab   إذ تسمح لذراعً الضد أن بالمرونة، هذه المنطقة تتمٌّز 

 .بالفراغبحرٌة تتحّركا     

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 17 2022األول،  تشرٌن 03اإلثنٌن، 



 صفوف األظذاد انًناػٍّت

المناعٌة مع المستضدات النوعٌة الخاصة  الؽلوبٌولٌناتترتبط •
عن تحدٌد نوع الضد المسؤول و، القفل بالمفتاحبها كما ٌرتبط 

 :الثقٌلةهو نوع السلسلة 

 الضد IgG  لسلسلته الثقٌلة جزء ثابت نمطGamma () 

 الضدIgM   الثقٌلة جزء ثابت نمط لسلسلته(Mu(μ 

 الضد IgA  لسلسلته الثقٌلة جزء ثابت نمط( )Alpha 

 الضدIgD   الثقٌلة جزء ثابت نمط لسلسلتهDelta () 

 الضد IgE  لسلسلته الثقٌلة جزء ثابت نمط( )Epsilon 

  فٌكون لجزئها الثابت نمطٌنللسلسلة الخفٌفة، أما بالنسبة  :
Lambda () (), kappa 
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 أنواع األظذاد
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 :وظائف كم ين انقطغ انعذٌّت

 .بشكلها الثنائًهً موقع الرتباط المستضد  : Fabالقطعة  1

 :  وظائفها( ( Fcالقطعة  2

  المتممة تثبٌتComplement Fixation:   هذه تكون
 .فقط IgM, IgGالوظٌفة فً الضدٌن 

 ًالضد فً  :الطهIgG 

  ًالضد فً  :عبور مشٌمIgG 

 الضد فً : المخاطٌةعلى السطوح  لتصا االIgA 

 فً الضد  :البدٌنةالخالٌا على سطوح  االرتباطIgE 

 ؼٌاب القطعةFc   إلى ؼٌاب كامل الوظائؾ البٌولوجٌّة سٌؤدي
 .التً تقوم بها
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 جدول يلخص 

 االنواع الضديتمميزاث 
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 انتًنٍغ انًنفؼم

المرٌض أضداد مأخوذة من أشخاص إعطاء : التمنٌع المنفعل•

 .  معّرضٌن سابقا للعامل الممرض

كبد أثناء العمل الطبً، وهو اللتهاب تعّرض شخص : مثال•

ؼٌر ملقّح سابقا ضد هذا المرض، نقوم بإجراء تمنٌع منفعل 
 IVIGمناعٌة عن طرٌق الورٌد  ؼلوبٌولٌناتله وإعطائه 

العامل الممرض الفٌروس وتحٌٌد   Neutralizationلتعدٌل 

وارتباطه على سطوح لهدفه عن طرٌق التقاطه قبل وصوله 

 .الخالٌا الكبدٌة
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 انتًنٍغ انفاػم

 .من الشخص ذاتهتشكٌل األضداد : التمنٌع الفاعل•

حٌث نعطً الشخص العامل الممرض اللقاحات : مثال•

باالستجابة جسمه منه وٌقوم أجزاء مقتول أو مضعّؾ أو 

وإنتاج أضداد، وتكون مدة المناعة المكتسبة فٌها أطول 

 .  المنفعلمن التمنٌع ( دٌمومتها أطول)
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 وانًنفؼهتانفاػهت انًناػت 

 نفسهالشخص أضداد من تصنٌع : الفاعلة 

 . اعطاء أضداد جاهزة: المنفعلة
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 انًستعذاثنًحت ػايت حول 

ٌتعرؾ الجهاز المناعً على مكونات الجسم وٌصنفها على أنها 
فٌصنفها على ( المواد االجنبٌة)أما المواد الؽرٌبة عنه ، Selfذاتٌة 

 (المستضدات)مولدات الضد وتدعى  self -Nonأنها ؼٌر ذاتٌة 

جانبٌة سالسل تتكون معظم المستضدات من بروتٌنات قد تمتلك 
تصبح بعض الحموض الدسمة أو جزٌئات أخرى، قد حاوٌة 

أو بالبروتينات الحموض النووٌة مستضدات، ولكنها ٌجب أن ترتبط 
، كما ٌجب أن تملك صفات معٌنة تجعلها السكاريدبجزيئات عديدات 

 .جواب مناعًعلى تولٌد قادرة 

كٌلو دالتون أو  10000 المستمنعللمستضد الوزن الجزيئي ٌبلػ 
لهذا  التمنٌعٌةازدادت القدرة الجزٌئً أكثر، وكلما ازداد الوزن 

 المستضد
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 يصادر انًستعذاث

العوامل الممرضة الدقٌقة االحٌاء المستضدات الموجودة فً . 1
(Microbes :) ٌكون المستضد فً محفظة العامل الممرض أو

 .منهالمفرزة  الذٌفاناتأو جداره أو أهدابه أو معطفه السكري 

(  ممرضمن عامل ليست )المستضدات ؼٌر المٌكروبٌة . 2
Non-microbes :حبات ؼبار الطلع، بعض البروتٌنات : مثل

الؽذائٌة كالبروتٌنات الموجودة فً بٌاض البٌض، المستضدات 

الخالٌا على سطوح الكرٌات الحمر، الجزٌئات على سطوح 
 كاأللبومٌنبروتٌنات المصل وأحٌاناً  ، MHC، المزروعة
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 انًستعذاث

ٌُخِطئ جهاز المناعة أحٌاناً فٌصنؾ إحدى مكونات الجسم قد •

 مستضدات فتحدث أمراض المناعة الذاتٌةالذاتٌة على أنها 

جزٌئة ذات حجم جزٌئً صؽٌر، :Haptenالناشبة •

استجابة على تولٌد ؼٌر قادرة لكنها   Antigenic مستضدٌة

كبٌرة مع جزٌئة أخرى اال اذا ارتبطت مناعٌة بمفردها، 

ً بروتٌنٌة  أمثلة . والؽلوبٌولٌنكاأللبومٌن ( تسمى الحامل)ؼالبا

 ..االسبرٌن،البنسٌلٌن النواشبعن بعض 
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 Haptenالناشبت 
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 بؼط انتؼارٌف نًصطهح انًستعذ

مستضد ؼرٌب ٌدخل عن طرٌق : Tolerogenمولد تحمل •

ٌثٌر جواب مناعً وإنما الهضمً ال الجهاز التنفسً أو 

 .الجزٌئةٌحدث تحمل لهذه 

مستضدات موجودة بشكل : Allergenمولد حساسية •

طبٌعً، تدخل إلى الجسم عن طرٌق الجهاز الهضمً أو 

تكون مثٌرة لجواب أن ال ، من المفروض الجلدالتنفسً أو 

معٌنة تصبح مثٌرة لجواب مناعً مؤدٌة حاالت فً . مناعً

 .تحسسٌّة ارتكاساتإلى إحداث 
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 بؼط انتؼارٌف نًصطهح انًستعذ

كل : Antigens Exogenousالخارجية المستضدات •

المستضدات التً تدخل إلى الجسم من الوسط الخارجً 
ٌتم  Phagocytosisبالبلعمة ( الحقن، جهازالهضم، الشهٌق)

تحطٌمها لٌتم  APCsالمقدمة للمستضد الخالٌا إدخالها إلى 

 .التائٌةالخالٌا وتقدٌمها إلى 

 Antigens :Endogenousداخلي ذات مصدر مستضدات •

المستضدات : أمثلتهاالخلٌة من ٌتم تشكٌلها داخل مستضدات 

 الطافرة، المستضدات الورمٌة
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 بعض التعاريف لمصطلح المستضد

أؼلبها بروتٌنات  Antigens :Tumor الورميةالمستضدات •
على تولٌد جواب قادرة ، الورمٌةتنشأ عن الحالة  طافرة
تسمى المستضد  الورمٌةفقط فً الخلٌة تتواجد مناعً 
 .TSA الورمٌةللخلٌة النوعً 

هً بروتٌنات أو  -antigens :Autoالذاتية المستضدات •
DNA أوRNA   بعض طبٌعً لكن فً عادة بشكل موجودة

تثٌر جواب مناعً، ( كالذئبة الحمامٌة)المرضٌة الحاالت 
الجسم الطبٌعٌة خالٌا تجاه المناعً أضداد الجهاز وٌشكل 

 .التحملهو كسر آلٌات ونواها والسبب وبروتٌناتها 

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 31 2022األول،  تشرٌن 03اإلثنٌن، 



 

 

 انًستعذٌتانًحذداث 

Antigenic Determinants 

 
  
(  الحواتم) مستضدٌةٌتكون المستضد من عدة محددات 

Epitopes   ًبمنطقة التً سترتبط المنطقة من المستضد وه

العدٌد من هناك ، أي  Paratopeمناسبة من الضد تدعى 

التابعة  المستضدٌةترتبط بالعدٌد من المحددات األضداد 

الجهاز المناعً أضداد عدٌدة مختلفة لذلك ٌنتج . لمستضد وحٌد

ولٌس  المستضدٌةالمحددات ٌتعامل مع ألنه تجاه مستضد وحٌد؛ 

ٌنتج أضداد تهاجم المحفظة السكرٌة فمثال مع المستضد ككل، 

، وأخرى تهاجم األهدابأخرى تهاجم وأضداد للجرثوم، 

 الذٌفانات
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 انًستعذٌتانًحذداث 
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   االستًناع/ انتًنٍغ

قابلٌة :  أو مولد الجواب المناعً Immunogen  الممنع•

المستضد على تحرٌض جواب مناعً، وحث الجسم على 

 نوعٌة لهإنتاج أضداد له أي تفعٌل اللمفاوٌات وتكوٌن أضداد 
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 االستًناعانؼوايم انًؤثزة ػهى قذرة 

أكثر سبٌل قادر : Route of Administrationالدخول  سبيل-1
 .  هو الحقن تحت الجلد االستمناععلى 

كٌلو 10000من أكبر :  Molecular Sizeالحجم الجزيئي-2
كٌلو  10000و  5000هً بٌن  النواشب. حتى ٌصبح ممنعدالتون 
 دالتون

المستضد الحاوي على أكثر من محددة :   Complexityلتعقيدا-3
 مستضدٌة

فالجرعات المنخفضة ؼٌر ، متوسطةالكمٌات :  Doseلجرعةا-4
فتسبب إؼرا  جهاز أما المرتفعة كافٌة لتولٌد جواب مناعً، 
 .الجواب المناعًوتثبٌط المناعة وخلق تحمل للجزٌئة 
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البروتٌن : Stability Chemicalالكيميائية والشكل الثباتية -5

قادر على تحرٌض جواب مناعً بشكل أكبر من  المتمسخ

 .المنحلالبروتٌن 

  Foreignnessلغرابةا-6

نسبة التأهب تحدد : Host Geneticsمورثات المضيف -7

وراثٌة  تأهبٌةمرضى الربو التحسسً ٌمتلكون بنٌة : مثال

أن معظم كما الطلع معٌنة كؽبار للتحسس من عوامل وجزٌئات 

 بالمورثاتالمناعٌة الذاتٌة ترتبط بشكل كبٌر أمراض 
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 االستًناعانؼوايم انًؤثزة ػهى قذرة 



الجزٌئات تكون : المضيف MHCعلى التداخل مع القدرة -8 

المضٌؾ أكثر قدرة على تولٌد  MHCالقادرة على التداخل مع 

مع الجزٌئات ؼٌر القادرة على التداخل مع مناعً مقارنة جواب 

MHC المضٌؾ 
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 انًستعذاثانتؼزف ػهى 

 Antigenic Recognition 

 T-Dependent التائيةالخاليا المعتمدة على المستضدات •
Antigens : ًللتجزئة، مستضدات قابلة هً األكثر، وه

والبائٌة فً  التائٌةتعاون كل من اللمفاوٌات وتعتمد على 

 .تعرفا نوعٌاٌكون ، والذي التعّرؾ علٌها

-T التائيةالخاليا غير المعتمدة على المستضدات •
Independent  قادرة على تفعٌل قلٌل من المستضدات عدد

وهً  وسٌتوكٌناتها التائٌةالخالٌا البائٌة دون مساعدة الخالٌا 

 .قابلة للتجزئةؼٌر 
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 Mitogensيحزظاث االنقساو 

ل جمٌع نوعٌا أي تثٌر جواباً مناعٌاً ؼٌر مستضدات هً • تُفعِّ

 .أوالبائٌة التائٌةأنواع الخالٌا 

الدراسات البحثٌة خاصة على مرضى اإلٌدز تُستخدم فً •

للتأكد من أن هذه  التائٌةالخالٌا من إصابة الذٌن ٌعانون 

 .للتحرٌضما زالت قابلة  التائٌةالخالٌا 

 Phyto Hem Agglutinin PHAمتل  •
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 Super Antigensانًستعذاث انفائقت 

على تفعٌل عدة نسائل من بتراكٌز منخفضة قادرة مستضدات •
من خالل ربط كبٌرة، وبنسبة ؼٌر نوعً بشكل  التائٌةالخالٌا 
من قبلها دون بلعمته للمستضد خلٌة مقدمة من    MHC IIجزٌئة 
 .ٌؤدي إلى حدوث جواب مناعً مضخم له نتائج مؤذٌةمما 

أما  التائيةمن الخاليا % 20-10حوالً ٌفعل المستضد الفائق •
 .فقط التائٌةمن % 1حوالً فٌولد جواب مناعً محدد العادي 

من قبل  السٌتوكٌناتٌؤدي ذلك إلى تحرر كمٌات هائلة من •
تخرب واسع ووهط وبالتالً حدوث المتنوعة،  التائٌةالخالٌا 

 .والوفاةوعائً، فشل أعضاء، 

هناك لٌس ذاكرة مناعية تشكٌل  إلىالمستضد الفائق يقود ال •
 .بهمناعة مكتسبة خاصة 
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 Staphylococcalالداخلية المعوية للعنقوديات  الذيفانات•
Enterotoxins :  الؽذائً عن حاالت التسمم المسؤولة

 .الذهبٌّةبالعنقودٌات 

 Toxic Shock Syndromeمتالزمة الصدمة السمية  ذيفان•
Toxin (TSST) استخدام النساء عند صدمة سمٌة إنتانٌة ٌسبب

 Tamponsالقطنٌة بعض المواد كالسدادات 

 : Exfoliate Dermatitis Toxinالمقشر للجلد  الذيفان•
 فقاعاتانسالخاً فً البشرة وتشّكل ٌسبب     

السابقة مهددة للحٌاة وجمٌعها منتجة من قبل  الذٌفاناتتعد 
 Aureus Staphylococcusالذهبٌة العنقودٌات 
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 Super Antigensانفائقتأيثهت ػهى انًستعذاث 



 Cross Reactivity انتصانبٍتانتفاػالث 

الخاصة به، ومع  المستضدٌةالحاصل بٌن الضد مع المحددة التفاعل 
 .تشابهها حتى وإن كانت تابعة لمستضد آخر مستضدٌةأي محددة 

عند إجراء اختبار ما ؼرضه البحث عن جرثوم أو مستضد معٌن 
ٌملك نفس المحددة   Yمستضد آخر هناك صدفةً وكان  ،Xمثالً 

، سٌحدث تفاعل إٌجابً المستضد الهدؾعند الموجودة  المستضدٌة
وبالتالً فإن التفاعالت . التصالبًكاذب وهذا ما نسمٌه بالتفاعل 

إذ تعطً قد تشكل لنا مشكلة فً االختبارات المناعٌة  التصالبٌة
 .كاذبةإيجابية 

 حالفً  الرثوٌةكالحمى أمراض مناعية ذاتية كما قد تسبب   

تشابه المستضدات الموجودة فً الجسم مع المستضدات 
 (.العقدٌات)الجرثومٌة
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 Adjuvantانًساػذاث 

عناصر داعمة ٌتم استخدامها فً اللقاحات لتعزٌز الجواب 
 .الممرضللعامل تبعاً   Bالبائٌة أو  T التائٌةالمناعً للخالٌا 

 :التً تستخدمها المساعدة لزٌادة االستجابة المناعٌةالطر  

االلتهابٌة  الحدثٌةتطٌل فترة بقاء المستضد فً الجسم، تزٌد من 

قد تحّرض أحٌاناً تماٌزاً وتكاثراً ؼٌر نوعٌاً الحاصلة،  الموضعة

 .  اللمفاوٌةللخالٌا 

هٌدروكسٌد الزٌت بالماء، هالم من المساعدات مستحلب 

 األلمنٌوم
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 يستعذ-تًاسك يؼقذ انعذ

: الرابط بٌن الضد والمستضد رابط عكوس، وٌعتمد ذلك على•
األلفة خواص • الرابطةالقوى • . تركٌز الضد والمستضد• 

Affinity والشراهةAvidityللضد. 

ٌكون عندما ترتبط جمٌع المحددات االرتباط األقوى •

 .ما ٌشبه الشبكةالضدٌة وتشكل بالجزٌئات  المستضدٌة
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 األونٍتاالستجابت انًناػٍت 

 Primary Immune Response 

االستجابة األولٌة عند التعرض األول للمستضد، لذلك تأخذ فترة طوٌلة تدعى تحدث 
أٌام حتى تبدأ  32تحتاج من أسبوع إلى حٌث  Latent Periodبزمن الكمون 

 .ضعٌفةوهً استجابة االستجابة األولٌة، 

حتى تصل لمرحلة ) ألسابٌعأٌام Gradual األضداد ٌكون بشكل تدرٌجً ارتفاع 

ثم ٌنخفض بعد فترة  ، Plateauأو ما ٌدعى ب الهضبة  ، Saturationاإلشباع 

 .خالٌا ذاكرة لهذا المستضد، وتتشكل إنتاج األضداد لٌختفً

تنتجه والذي )التعرضمن بدء يوماً  12إلى  10خالل   IgMالضد المنتج أوالً هو   

 ( األولًالموقع فً   Plasmablast البالسمٌة األروماتخالٌا 

بعد أن تعود بعض الخالٌا إلى المركز اإلنتاشً أيام  5 - 4بعد   IgGٌتلو ذلك إنتاج   

 .من الطفرات الجسمٌة واالنقالب الصفًوتخضع لكل 

حال القضاء على المستضد ٌختفً العامل المحّرض لتشكٌل األضداد، فتبدأ وفً 
 Declineبالهبوط تدرٌجٌاً مستوٌات األضداد 
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  Lagأو Latentمرحلة الكمون : لالستجابة األولٌةالمراحل األربع 
الهضبة ثم  ، Log Phaseتدرٌجً األضداد بشكل ارتفاع ثم 

Plateau ،  تركٌز األضداد وأخٌراً هبوطDecline 
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 انثانوٌتاالستجابت انًناػٍت 

 Secondary Immune Response 

(  المستضد)تحصل فً حال التعرض الثانً لنفس العامل الممرض 

 .له سابقاً عند التعرض له للمرة األولىخالٌا ذاكرة الذي تم تشكٌل 

التعرؾ على المستضد بشكل فوري، وتتصؾ االستجابة ٌكون 

تم مسبقاً التعّرؾ على حٌث ( ساعات أليام)بسرعتها الثانٌة 

 .المستضد وذلك فً االستجابة األولٌة

 .تلك وتبدأ مباشرةً باالنقسام الذاكرةٌتم تفعٌل الخالٌا عندها 

أيضاً ويمكن   IgGوخصوصاً إصدار مباشر لألضداد الواقٌة ٌحدث 

لعدة سنوات وال ٌختفً هنا   IgGقد ٌستمر IgMمشاهدة القليل من 

 .كما حدث فً االستجابة األولٌة
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 يؼٍنانتؼزض نًستعذ بؼذ االستجابت انعذٌت 
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 يالحظاث

 .اإلصابة الحادةبأضداد   IgMٌدعى •

الوقت الالزم لحدوث عملٌة االنقالب بسبب   IgGٌتأخر •

 .اللمفاوٌةفً العقد الصفً الالزمة إلنتاجه 

األضداد فً االستجابة المناعٌة الثانٌة ٌستمر فترة عمر •

عدة جرعات من اللقاحات ٌتم إعطاء أطول، ومن هذا المبدأ 

هذه على فترات، بؽاٌة الوصول إلى تراكٌز عالٌة من 

 .تحمً الشخص لفترة طوٌلةاألضداد 
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 انخهطٍتتنظٍى انًناػت 

 :وإنتاج االضداد من خالل الخلطٌةٌتم تنظٌم المناعة 

 Apoptosisاالستموات الموت الخلوي المبرمج  1

 Antibodyالبائٌةالتؽذٌة الراجعة السلبٌة للخالٌا  2
Feedback 
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Apoptosis 

 االستًواث/ انًبزيجانًوث انخهوي 
ملٌون خلٌة لمفاوٌة كل ٌوم، فإذا لم ٌتم التخلص  100ٌشكل الجسم  

الخالٌا، ٌدخل الجسم فً األمراض من هذه من األعداد الزائدة 
 Leukemia . االبٌضاضاتاللمفاوٌة، التكاثرٌة 

 :لالستموات كل منيخضع 

، تخضع تفعّلتالتً تعرفت على المستضد و البائيةالخالٌا  1
 (.الذاكرةخالٌا عدا )الجواب المناعً لالستموات بعد نهاٌة 

التً لم تلتق مع مستضد، فتقوم بتفعٌل  البائية الساذجةالخالٌا  2
إشارات إلى الخالٌا وترسل   Self -Destructionالتدمٌر الذاتً 

 .البالعة لتقوم بالتخلص من بقاٌاها

بفٌروسات معٌنة، وذلك للمساعدة على  المخموجةالخالٌا البائٌة  3
 .منع انتشار الخمج

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 52 2022األول،  تشرٌن 04الثالثاء، 



 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 53 2022األول،  تشرٌن 04الثالثاء، 

 
Apoptosis 

 



 انتغذٌت انزاجؼت انسهبٍت نهخالٌا انبائٍت

مستضد -ضدترتبط األضداد مع المستضدات وتشكل معقد 
 البالعاتعلى  Fcؼاما مع مستقبل ٌرتبط (. معقد مناعً)

 :ITIMللتفعٌلٌتمٌز باحتوائه على مثبط والقاتلة الطبٌعٌة الذي 
Immunoreceptor Tyrosine based Inhibition 

Motif   ٌقومITIM   الخالٌا نقل اإلشارة فً مستقبل بإٌقاؾ

والحّد من وبالتالً إٌقاؾ تفعٌل هذه الخالٌا  ، BCRالبائٌة 

 .تجاه المستضداتاالستجابة الزائدة للخالٌا البائٌة 
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 انًناػت انخهوٌّت

 : التائٌةأنواع الخالٌا 

 CD4أو T Helper (TH) Cellsالمساعدة  التائٌةالخالٌا •

 .CD8أو  T Cytotoxic Cellsالسمٌة القاتلة الخالٌا •

 :بالمساعدة  التائيةوظائف تتمثل •

تتعرؾ على المستضد الموجود على سطح الخالٌا المقدمة   1.
 MHC IIللمستضد عبر 

ؼاما  لإلنترفٌرونالكبٌرة بواسطة إفرازها  البالعاتتقوم بتفعٌل   2.
𝛾IFN-  ، ال كل أنواع كما تفعلAPCs 

 Bالخلوٌة، وتحفّز الخالٌا الّساّمة  Tتحّرض تشكٌل الخالٌا   3.
 على إنتاج األضداد
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 انًناػت انخهوٌّت

الخالٌا تدمٌر األساسً ٌتجلّى بدورها   :الساّمة التائيةالخاليا •

داخل )والبكتٌرٌاالهدؾ؛ أي الخالٌا المصابة بالفٌروسات 

حٌث تحل . المزروعةوالخالٌا السرطانٌة واألنسجة ، (الخلوٌة

الؽشاء الخلوي للعامل الممرض، كما ٌمكنها تحفٌز الموت 
 Apoptosisالخلوي المبرمج 

 Class  I  MHCتحتاج إلى جزٌئة بأنها   NK Cellتختلف عن •
 .ال تحتاج NKالطبٌعٌة القاتلة على المستضد بٌنما لتتعرؾ 

للموت الخلوي المبرمج عند انتهاء عملٌة القتل وتنتهً تخضع •

 .وظٌفتها عند هذه المرحلة
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 المحاضرةانتهت          
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