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 منشأ و تكون الخاليا الدموية

 :Hematopoiesisالتنشؤ الدموي  •

يغًٕػخ يٍ اٜنٛبد انزٙ رضًٍ اإلَزبط انًُزظى ٔانًزغذد نهخالٚب انذيٕٚخ، حٛش رؼزًذ انحبنخ 

 .انطجٛؼٛخ ػهٗ ٔعٕد َٕع يٍ انزٕاصٌ ثٍٛ اإلَزبط ٔانفمذ انخهٕ٘

 6ـ2أٚبو ، ػذٚذاد انُٕٖ  10ـ7ٕٚو ، انصفٛحبد  120انكشٚبد انحًشاء : صيٍ حٛبح لصٛش •

 .أٚبو

 :يشكض رشكم انخالٚب انذيٕٚخ •

 (.انشٓش انسبدط)، انكجذ ٔ انطحبل (انشٓش انضبَٙ)انحٕٚصم انًحٙ : انًشحهخ انغُُٛٛخ

 .ٚجذأ انزشكم فٙ َمٙ انؼظى: ثؼذ انٕالدح

 





 :الخلية األم غير المتمايزة و المصورة لجميع عناصر الدم تتميزتمثل 

 pluripotentلذسرٓب ػهٗ إػطبء سالالد خهٕٚخ يخزهفخ نزا رسًٗ يزؼذدح انمذساد  •

 طٕٚم األيذ( ثحست انحبعخ)انزغذد انزارٙ  •

ٔ ثبنزبنٙ ركٌٕ يمبٔيخ نزأصٛش انًؼبنغخ انشؼبػٛخ  G0رزٕاعذ فٙ يشحهخ انشاحخ  •

فٙ انحبالد  ٔانًشكجبد انكًٛٛبئٛخ انزٙ رسزٓذف يشاحم يزمذيخ فٙ انذٔسح انخهٕٚخ

 .انسشطبَٛخ

 Stem cellالخلٌة الجذعٌة   



 :  ُٚغى ػٍ انخهٛخ انغزػٛخ األو 

  األرومة النقوية(myeloid progenitors: )  

 :ُٚحذس ػُٓب انكشٚبد انجٛضبء

 :ٔ رزضًٍػذٚذاد انُٕٖ انًحججخ  •

   Neutrophileانؼذالد 

 eosinophilػذٚذاد انُٕٖ انحبيضخ 

 (  mast cells)ٔ انخالٚب انجذُٚخ basophil ػذٚذاد انُٕٖ األسسخ 

 (Monocytes/Macrophages)ٔحٛذاد انُٕٖ ٔ انجبنؼبد انكجٛشح  •

  

 نشوء الدم ـ السالالت الخلوٌة 



 نشوء الدم ـ السالالت الخلوٌة 

 :  ُٚغى ػٍ انخهٛخ انغزػٛخ األو 

  األرومة النقوية(myeloid progenitors: )  

   erythroblastأسٔيخ انكشٚبد انحًشاء 

 megakaryoblastأسٔيخ انصفٛحبد  

 رزًٛض انخالٚب فٙ ْزِ انًشحهخ ثبكزسبثٓب نؼذد يٍ انًسزمجالد نؼٕايم انًُٕ •

 (cluster of differetiation)نغضٚئبد خبصخ ػهٗ سطحٓب اكزسبثٓب  •

 رفمذ لذسرٓب ػهٗ انزغذد انزارٙ فٙ حٍٛ ركزست لذسح أكجش ػهٗ انزًبٚض •



  األرومة اللمفاوية(common lymphoid progenitors : ) 

 :ُٚغى ػُٓب انخالٚب انهًفبٔٚخ

 (  T & B Lymphocyte)انزبئٛخ ٔ انجبئٛخ 

 (Natural killer cells NK)انخالٚب انمبرهخ انطجٛؼٛخ 

 thymocytesرٓبعش األسٔيخ انهًفبٔٚخ يٍ َمٙ انؼظى إنٗ انزٕرخ حٛش رزًبٚض إنٗ خالٚب رٕرٛخ 

 .ٔ يٍ صى إنٗ انخالٚب انهًفبٔٚخ انُبضغخ

  

 نشوء الدم ـ السالالت الخلوٌة 



رحذس ػًهٛخ انزًبٚض ٔانُضٕط ػهٗ ػذح يشاحم خهٕٚخ رؤد٘ إنٗ رشكم انخالٚب انُبضغخ  •

 ٔػجٕسْب إنٗ انذو

بٌنت الدراسات وجود خالٌا مسماة بطالئع الخالٌا الدموٌة لادرة على تشكٌل سالالت كاملة   •

 CFU aأو مستعمرات خلوٌة ٌطلك على هذه الخالٌا اسم الوحدة المنتجة للمستعمرة الخلوٌة 

colony forming unit   تبدأ هذه الوحدة المنتجة باالنمسام لتعطً نسل خلوي خاص بكل

 نوع من الخالٌا

(  granulocytes-monocytes) نمٌز طلٌعة الخالٌا المحببة و وحٌدات النوى : مثال 

CFU-GM 

 نشوء الدم ـ تنظٌم التنشؤ الدموي 



 تنظٌم تشكل الدم 

ػٍ طشٚك ٚزًٛض َمٙ انؼظى ثمذسرّ ػهٗ رأيٍٛ يحٛظ يزكبيم ٔيٓٛأ نحذٔس ػًهٛخ رشكم انذو 

 :يغًٕػخ يٍ انخالٚب

الخالٌا اللٌفٌة    endothelial cellsالخالٌا البطانٌة  : Stromal cellsالخالٌا اللحمٌة   •

fibroblasts الخالٌا الشحمٌة ،adipocytesالخالٌا الشبكٌة ، reticulum cells. 

 .ٌزداد عددها فً اضطرابات التكاثر اللمفاوي المزمن: mast cellsالخالٌا البدٌنة   •

تتخصص فً ابتالع المخلفات الخلوٌة الناتجة أثناء تشكل الدم، : macrophagesالبالعات   •

 .كما تموم بتنظٌم التماٌز والنضج الخلوي

 

 تموم خالٌا منطمة السدى جمٌعا بتأمٌن حماٌة و دعم للخالٌا الدموٌة

 الناشئة عن الخلٌة الجذعٌة:  hematopoietic cells الخالٌا الدموٌة  •

 التً تعبر من خاللها الخالٌا الناضجة إلى الدم:  الجٌوب الشعرٌة  •



 عوامل النمو  –تنظٌم تشكل الدم 

 عبارة عن غلٌكوبروتٌنات ٌتم إنتاجها من لبل نمً العظم، الكبد و الكلٌتٌن   •

عندما ترتبط هذه العوامل بمستمبالتها الخاصة تموم بتحرٌض عملٌة االنتساخ أو التفعٌل   •

 الوظٌفً، أما فً حال عدم حدوث التفعٌل تموت الخالٌا

عوامل النمو بحسب النمط الخلوي الذي تموم بتحرٌض إنتاجه، و ٌطلك علٌها  تسمى •

كما ( CSFs colony stimulating factors)العوامل المحرضة لتشكل المستعمرات 

 تتضمن مجموعة من السٌتوكٌنات المنتجة من لبل الكرٌات البٌضاء

 



ٌعتبر العامل األول الذي ٌعمل بالتعاضد   Stem cell factorعامل الخلٌة الجذعٌة   •

 مع عوامل النمواألخرى

 GM-CSF Granulocytesعامل نموالكرٌات البٌض المحببة ووحٌدات النوى   •

monocytes colony stimulating factor  الذي ٌنشط تكاثر مصورات الخالٌا

 المحببة والبالعة

وٌؤثر بشكل رئٌسً على مصورات  G-CSFعامل نموالكرٌات البٌض المحببة   •

 الخالٌا المحببة

الذي ٌؤثر على مصورات الوحٌدات فٌنشط إنتاج  M-CSFعامل نمو وحٌدات النوى   •

 الكرٌات البٌض وحٌدات النوى وٌنشط تحولها إلى بالعم

 (  Erythrocytes)الكرٌات الحمراء  كوناالرٌتروبوٌتٌن المسؤول عن ت  •

 (platelets)الترومبوبوٌتٌن المسؤول عن تكون الصفٌحات   •

 ,IL-3, IL-5تلعب بعض السٌتوكٌنات أٌضا دور عوامل نموفً هذه المرحلة مثل    •

IL-6, IL-7, IL-9  

 عوامل النمو  –تنظٌم تشكل الدم 



 األرومة النموٌة

 اللمفاوٌةاألرومة 



 الخالٌا

  الجذعٌة

 األرومات

 طالئع الخالٌا

 الخالٌا الناضجة كاملة النمو 
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لدرة الخالٌا على االنمسام و التطور تحت تأثٌر عوامل النمو و بشكل غٌر عكوس إلى ساللة : التماٌز

 معٌنة أو عدة سالالت خلوٌة





 االستجابة المناعٌة الطبٌعٌة

 : ـ الحواجز الطبٌعٌة غٌر النوعٌة1

 الطبمة المرنٌة والحموض الدسمة: الجلد  •

 األغشٌة المخاطٌة •

•PH  ًالحامضً فً المعدة والطرٌك البولً التناسل 

 

  :ـ خالٌا الجهاز المناعً الطبٌع2ً

   monocytes/macrophagesالبالعات الكبٌرة / وحٌدات النوى 

   polynuclear granulocytsالخالٌا المحببة أوعدٌدات النوى 

  NK natural killerالخالٌا الماتلة الطبٌعٌة 

 .وتعتبر حلمة وصل بٌن المناعة الطبٌعٌة والمكتسبة APCالخالٌا الممدمة للمستضد 



  البالعات الكبٌرة/ وحٌدات النوى 

 مٌكرومتر ممارنة مع اللمفاوٌات، و هً  18ـ 10من  هاـ كبٌرة الحجم ٌبلغ لطر

 ذات نواة دائرٌة تمتلن غالفا متموجا، جهاز غولجً متطور

   عدد كبٌر من اللٌزوزومات المحتواة ضمن السٌتوبالسماتتمٌز بوجودـ 

 .ـ تتضمن اللٌزوزومات أنزٌمات هامة مثل البٌروكسٌداز

 

M-CSF  و أحد مركبات

و الكالسٌترول ( Bb)المتممة 

 ( Dمشتك من فٌتامٌن )

 البالعات الكبٌرة/ وحٌدات النوى 



 ـ انتشار واسع

الخالٌا السنخٌة فً الرئة، خالٌا كوبفر فً )ـ تتحدد بنٌتها و لدرتها الوظٌفٌة بناء على مكان تواجدها 

 ..(.الكبد

لادرة على الهجرة عبر الجدران الوعائٌة إلى مختلف األنسجة لٌتم تماٌزها إلى الشكل النهائً و هو 

 .  البالعات الكبٌرة

أو حتى عناصر من العضوٌة ( مثل الجراثٌم)من العناصر الغرٌبة عن الجسم  التخلص: وظٌفتها ـ 

 نفسها مثل الكرٌات الحمراء الهرمة

أو األضداد على سطح العضوٌات الدلٌمة عملٌة البلعمة حٌث أن /ـ ٌسهل وجود مركبات المتممة و

 و المتممة( Fcمستمبل الشدفة )وحٌدات النوى تمتلن مستمبالت خاصة باألضداد 

 البالعات الكبٌرة/ وحٌدات النوى 



  عدٌدات النوى المعتدلة أو العدالتneutrophils: 

 من مجمل الخالٌا المحببة فً الدم % 95تمثل 

 :تملن مخزون غنً من البروتٌنات التً تموم ممام الصادات الحٌوٌة المركزة فً نوعٌن من الحبٌبات

،  Defensinلٌزوزومات غنٌة بالبٌروكسٌداز، اللٌزوزٌم،، الدٌفنسٌن  :الحبٌبات األولٌة •

 BPI  ، البروتٌن المسبب للنفاذٌة الجرثومٌة seprocidineالسٌبروسٌدٌن 

Bactericidal/permeability-inducing protein 

تضم الالكتوفٌرٌن و اللٌزوزٌم إضافة لمجموعة من الخمائر الحالة للبروتٌنات  :الحبٌبات الثانوٌة •

 (.اإلٌالستاز، البروتٌاز، الكوالجٌناز)

 ٌتم إنتاجها بكثرة فً الحاالت االنتانٌة و تكون أول الخالٌا الواصلة إلى النسٌج المصاب 

 :تحدث هجرة العدالت إلى النسٌج استجابة إلشارة جذب كٌمٌائً

 ( C5a)وجود جزٌئات بروتٌنٌة ناتجة عن تفعٌل المتممة  •

 مكونات باكتٌرٌة •

 

 (المحببات)عدٌدات النوى 



 :آلٌة التفعٌل

 بالمستمبالت الخاصة بها على سطح العدالت ( مستضد/ضد)ترتبط المعمدات المناعٌة  •

 ٌتحرر محتوى العدالت من المكونات السمٌة

 تموم العدالت ببلعمة و لتل الجراثٌم المبتلعة

 آلٌة مباشرة •



 : Phagocytosisالبلعمة 

 :تتضمن خطوتٌن أساسٌتٌن

 ًٌتم جذب البالعات إلى النسٌج المصاب تحت تأثٌر جزٌئات تنتجها العوامل : الجذب الكٌمٌائ

 :جزٌئات ٌنتجها المضٌف إثر األذٌة النسٌجٌةأو ( الذٌفانات الجرثومٌة)الممرضة 

عدٌدات ببتٌد تتشابه كثٌرا من حٌث تعالب : الشٌمٌوكٌنات التً ٌتم إنتاجها من لبل الخالٌا البالعة •

 أحماضها األمٌنٌة، كل منها ٌساعد على هجرة نوع من الخالٌا الدفاعٌة إلى النسٌج المصاب

 (C3a  ،C5a)تنتج من المتممة بعد تفعٌلها بواسطة بعض الخمائر الجرثومٌة : التألٌنات •

 ٌتحد غشاء البالعات البالسمً مع سطح العامل الممرض أو الجسم الغرٌب،  :االلتصاق 

 تموم الكرٌات البٌضاء بتشكٌل استطاالت تحٌط بالخلٌة المخموجة أو الجزٌئات الفٌروسٌة الكبٌرة

   Phagosomeتسمى االستطالة التً تم انغاللها حول العامل الممرض 

 phagolyzozomeو ٌشكل   مع اللٌزوزومات الموجودة داخل الخلٌة Phagosomeٌتحد ال 

 تحرر اللٌزوزومات محتواها من األنزٌمات التً تموم بهضم العامل الممرض و من ثم التخلص منه





 الطرٌك الثانً للبلعمة

 

 تملن البالعات مستمبالت خاصة بالمتممة و األضداد

تغلٌف المستضدات و الجزٌئات الفٌروسٌة باألضداد و :  opsonizationعملٌة الطهً 

 أجزاء المتممة لتسهٌل عملٌة بلعمتها

 

على سطح ٌرتبط العامل الممرض المغلف باألضداد أو بأجزاء المتممة مع المستمبالت 

 بألفة أكبر من ارتباط المستضد لوحدهالبالعات 

 (:CRP)الفعال  Cالبروتٌن : أٌضا من البروتٌنات التً تموم بهذا الدور

 تموم بإنتاجه الخالٌا الكبدٌة فً سٌاق التفاعالت االلتهابٌة

 



  الخالٌا المحببة الحامضةeosinophils 

 من مجمل الكرٌات البٌض فً الدم عند األشخاص الطبٌعٌٌن% 5ـ2تمثل 

 تتمٌز حبٌباتها البالسمٌة بتلونها بالملونات الحامضة مثل اإلٌوزٌن حٌث تأخذ اللون األحمر أو الزهري 

 تلعب أٌضا دور فً عملٌة البلعمة و لتل العضوٌات الدلٌمة التً تمت بلعمتها

 : تتضمن بنٌتها الكرٌستالٌة 

  البروتٌن الماعديMBP major basic protein: 

 عبارة عن سم فعال ضد الدٌدان  •

 ٌساهم فً تحرٌر الهٌستامٌن من الخالٌا البدٌنة  •

 ٌموم بتفعٌل العدالت و الصفٌحات  •

  بروتٌن الحامضات الموجبECP eosinophil cationic protein  و السم العصبً الناشئ

   EDN eosinophil-derived neutroxinمن الحامضات 

 :  تلعب جمٌع هذه البروتٌنات دورا أساسٌا فً

  مماومة اإلنتانات الطفٌلٌة بالدٌدان

 (المحببات)عدٌدات النوى 



  الخالٌا المحببة األسسةbasophiles  و الخالٌا البدٌنةmast cells 

 من مجمل الكرٌات البٌض فً الدم % 0,2تمثل  •

 ال تموم بعملٌة البلعمة  •

 تستطٌع إفراز مجموعة من العوامل المهمة فً سٌاق ردود الفعل التحسسٌة •

تتشابه الخالٌا البدٌنة مع الخالٌا األسسة إال أنها تتواجد فمط فً األنسجة و لٌس فً الدوران الدموي  •

 IgEتمتلن هذه الخالٌا مستمبالت خاصة باألضداد من النمط 

 تعتبر المستضدات التً تسبب رد الفعل التحسسً المحرض األساسً للخالٌا األسسة و الخالٌا البدٌنة  •

 بشكل مكثف ( مثل الهٌستامٌن)ٌؤدي تحرٌض هذه الخالٌا إلى تحرٌر محتوى الحبٌبات  •

 : ٌنتج عن ذلن

  تفعٌل االلتهاب الحاد  كرد فعل مناعً ضد الطفٌلٌات

 أعراض الحساسٌة المزعجة

 (المحببات)عدٌدات النوى 



  الخالٌا المتغصنةDC dendritic cells: 

 تتمٌز بوجود عدد من التطاوالت على سطحها تشبه تغصنات الخالٌا العصبٌة

 :  نمٌز منها عدة أنواع بحسب مولعها

خالٌا النغرهانس فً البشرة، الخالٌا المتغصنة فً األمعاء، الخالٌا المتغصنة النموٌة، الخالٌا المتغصنة 

 اللمفاوٌة 

 الداعمة على سطحها  B7و جزٌئات العائلة  IIبتعبٌر عالً من جزٌئات الهال  DCتتمٌز الخالٌا 

و البالعات الكبٌرة التً ال تستطٌع تمدٌم  Bٌعزز دورها فً تمدٌم المستضد بالممارنة مع الخالٌا 

 المستضد إال بعد تفعٌلها

 



 PAMP)ٌتم التعرف المناعً الطبٌعً على الجزٌئات المترافمة مع العوامل الممرضة 

pathogen-associated molecular pattern ) عبر مجموعة من المستمبالت الخاصة

(PRR pattern recognition receptor) 

                                   non-self 

تتمٌز هذه المستضدات الهدفٌة بامتالكها لبنٌة هٌكلٌة ثابتة ال تختلف كثٌرا بٌن االعوامل المنتمٌة إلى 

 .نفس الصنف كما أنها ال تتواجد فً جسم اإلنسان

الجزٌئات السكرٌة الغنٌة بالمانوز، : ٌوجد مجموعة كبٌرة من المستضدات نذكر منها

، الحمض ( NIF neutrophiles inhibitor factor)الفوسفولٌبٌدات، العامل المثبط للعدالت 

 للعوامل الممرضة  RNAو  DNAالرٌبً النووي 

 مستمبالت المناعة الطبٌعٌة على سطح الخالٌا المتغصنة والبالعات





مثل اللكتٌن الرابط للمانوز الذي ٌتعرف  Collectineمجموعة  •

الغنً بالمانوز عند (  LPG Lipophosphoglycan)على 

 اللٌشمانٌا، المتصورة، المثمبٌات، و المنشمات 

االرتكاسً و ٌتعرف  Cمثل البروتٌن  Pentraxinsمجموعة  •

 على الفوسفولٌبٌدات الفطرٌة

مثل مستمبل  C Type C Lectineمجموعة اللكتٌنات من النمط  •

 المانوز على سطح البالعات الكبٌرة 

و تتعرف  CR1/CR3مجموعة مستمبالت المتممة و تتضمن  •

 اعند اللٌشمانٌ  LPGأٌضا على 

إشارات  ترسل: Toll (Toll receptors)مجموعة مستمبالت  •

، و تتخصص فً Th1تفعٌل للخالٌا التائٌة المساعدة من النمط 

 العامل الممرض  RNAو  DNAالتعرف إلى ال

 المستمبالت





 نمً العظم

ٌتواجد فً الفراغات ضمن التجاوٌف العظمٌة للعظام نسٌج طري 

 الطوٌلة

الخالٌا المولدة )ٌكون نمً العظم أحمر اللون : فً السنوات األولى

 فً جمٌع التجاوٌف العظمٌة ، ( للكرٌات الحمر

ثم ٌبدأ باالنحسار من عظام األطراف ابتداء بأصابع الٌدٌن والمدمٌن 

ومتمدماً تدرٌجٌاً باتجاه الجذع تاركاً مكانه نسٌج أصفر شحمً فً جمٌع 

العظام ما عدا األضالع، المص، الجمجمة، الترلوة وأجسام الفمرات 

 وعظام الحوض حٌث ٌبمى أحمراً طوال الحٌاة

 

 نمً العظم : أعضاء لمفاوٌة أولٌة 





 يشكض رشكم خالٚب انذو •

ٔانًحبفظخ ػهٗ َسجزٓب فٙ انذو إر  ػجش انغٕٛة انشؼشٚخ، رُظٛى يشٔس خالٚب انذو انًخزهفخ •

 ال ٚزى طشحٓب فٙ انذو إال ػُذ انحبعخ ٔػُذ َمصبَٓب

 أٔ انًزجذنخرحطٛى خالٚب انذو انًزمذيخ فٙ انسٍ : اَحالل انذو انفٛضٚضنٕعٙ  •

 رشكٛم انؼظبو  •

  Hbٚؼزجش يخضَبً نهحذٚذ انٓبو فٙ ركٍٕٚ  •

ًٚضم يشكض رًبٚض انخالٚب انهًفبٔٚخ انجبئٛخ ٔإػبدح رُظٛى عُٛبد األضذاد نهحصٕل ػهٗ  •

 انمبدسح ػهٗ إَزبط األضذاد شذٚذح االسرجبط يغ انًسزضذاد Bَسبئم انخالٚب 

 دور نمً العظم 



 ػهٗ  stromal cellsخالٚب يُطمخ انسذٖ  يغانخالٚب انذيٕٚخ غٛش انجبنغخ  ٚؼزًذ رضجذ •

ًٕعٕدح نٓب انُٕػٛخ انًسزمجالد انًٕعٕدح ػهٗ سطحٓب ٔ ان( ثشٔرُٛبد)عضٚئبد االنزصبق 

 .stromal cellsػهٗ سطح انخالٚب 

ٕٚعذ سذ يغًٕػبد يٍ ْزِ انغضٚئبد انًسؤٔنخ ػٍ انزصبق انخالٚب يغ ثؼضٓب انجؼض  •

 انسٛهٛكزُٛبد، االَزٛغشُٚبد، انسٛبنٕيٕكٕصٍٚ: أٔ يغ عذساٌ األَسغخ ٔ يُٓب 

 إنٗ يشحهخ انُضظٚؼزًذ ػجٕس انخالٚب انذيٕٚخ نهجطبَخ ٔ ْغشرٓب إنٗ انذو ثؼذ ٔصٕنٓب  •

رصجح خالٚب انذو ألم انزصبلب يب ٚسًح ثؼجٕسْب نغضٚئبد االنزصبق، سهجٛخ  رُظٛى آنٛخ ػهٗ

 .إنٗ انذو انًحٛطٙ

 

   :العبور من النمً إلى الدم





 الطحال 

التماط األجسام الغرٌبة الجائلة فً الدوران الدموي وتحضٌر االستجابة المناعٌة ضد االنتانات 

 الجهازٌة

 العمد اللمفاوٌة

 تجهٌز االستجابة المناعٌة ضد المستضدات الغرٌبة المادمة عبر اللمف من األنسجة

 األنسجة اللمفاوٌة المرافمة للمخاطٌات

تمتلن األغشٌة المخاطٌة مجموعة من األنسجة اللمفاوٌة الغنٌة بالخالٌا اللمفاوٌة والبالسمٌة 

 وتلعب دورا فً تنظٌم االستجابة المناعٌة ضمن المخاطٌات

 :أعضاء لمفاوٌة ثانوٌة 


