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 المعقد األعظم للتوافق النسيجي

  Major Histocompatibility Complexe 

تسمى مجموعة المورثات المسؤولة عن الترميز : التسمية الوراثية

 MHCالوراثي الصطناع البروتينات بالمعقد 

 

 وتسمى أيضا جزيئات الهال

Human Leukocyte Antigen-HLA 

 مستضدات الكريات البيضاء البشرية
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 مورثة ترمز لمركبات شدٌدة التباٌن 200تضم أكثر من : المعقد 

تؤدي المركبات الناتجة عن هذه المورثات إلى حدوث اختالف وراثً هام ٌعطً :  األعظم

 التمٌز ألفراد النوع الواحد

ٌؤدي تشكل ،  ظاهرة رفض الطعم بٌن االشخاص غٌر المتوافمٌن :التوافق النسيجي 

أضداد ضد هذه المستضدات نتٌجة للتمنٌع بواسطة نمل الدم أوعند زرع األعضاء إلى 

تعرف الخالٌا اللمفاوٌة على المستضدات كعامل غرٌب وتموم بمهاجمة خالٌا وحدة الدم 

المنمولة أوالعضو المغترس وتسبب انحالل الدم أورفض الطعم، لهذا ال ٌجوز المٌام 

    .MHCباغتراس األعضاء دون التأكد من تطابك المعمد األعظمً للتوافك النسٌجً 
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تستطيع الخاليا اللمفاوية البائية المنتجة لألضداد 

أن تتعرف على الجزيئات الغريبة عن العضوية 

الكبيرة أو الصغيرة، المنحلة أو المرتبطة على )

 (  سطح بعض الخاليا

تتعرف على T (TCR )الخاليا اللمفاوية التائية 

الببتيدات المقدمة من قبل جزيئات متخصصة 

أو ما يسمى بمعقد ( HLA)تسمى جزيئات الهال 

 التوافق النسيجي    
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تساهم في تحديد رد الفعل المناعي تجاه  •

المستضدات الناجمة عن العضويات 

 اإلنتانية

تلعب دورا في الحساسية تجاه بعض  •

 األمراض

  تطور بعض أمراض المناعة الذاتية •



 ٌتم نمل وحدة الكرٌات الحمراء بعد إزالة كرٌات الدم البٌضاء 

  ٌفضل إعطاء العامل المحرض لنمو المحبباتG-CSF بدال من نمل الكرٌات البٌضاء 

 تمثل جزٌئات الهال مجموعة من المستضدات 

  (نتٌجة نمل الدم أو نتٌجة زرع األعضاء)ٌؤدي وجود المستضدات الغرٌبة عن الجسم 

 إلى تفعٌل رد الفعل المناعً و مهاجمة المستضد كعامل غرٌب  •

 (انحالل الدم)مهاجمة وحدة الدم المنمولة             

 رفض العضو المغترس                        
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 :الموقع الوراثي لمنظومة الهال

 

 تتوضع على الصبغً السادس

 

 .منها وظٌفٌا بالجهاز المناعً% 40مورثة، ٌرتبط  224 حوالً تتضمن

 

تمسم منطمة جزٌئات الهال بحسب الخصائص الكٌمٌائٌة الحٌوٌة و الوظٌفٌة للجزٌئات المرمزة 

 :مناطك 3إلى 

 I, II, IIIمنطمة الهال من الصف 
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  منطقة الهال من الصفI 

 :مورثة 20تضم هذه المنطقة حوالي 

Ia  تضمن مورثات الجزيئات تHLA-A HLA-B HLA-C  و تسمى جزيئات الهال الكالسيكية 

 

 ٢بٌتاالتً تشكل بارتباطها مع السلسلة  αمن النمط السلسلة الثمٌلة هذه المورثات فمط ترمز 

 (طبٌعة غلٌكوبروتٌنٌة) Iجزٌئات الهال  15مٌكروغلوبٌولٌن المرمزة من لبل مورثة على الصبغً 

 

Ib   تتضمن مورثات الجزٌئاتHLA-E,F,G, Mica, Micb  و ٌكون تعبٌرها غٌر الكالسٌكٌة

 و تلعب دورا فً التحمل المناعً للخالٌا الماتلة الطبٌعٌة محدودا على سطح الخالٌا

  دورا فً حماٌة الجنٌن من أن ٌتم رفضه و التعرف علٌه كعنصر غرٌب فً جسم األم HLA-Gلعب ت
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في معظم أنسجة الجسم، على سطح جميع الخاليا  Iتنتشر جزيئات الهال 

 المنواة تقريبا و على سطح الصفيحات
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  منطقة الهال من الصفII 

 ترمز الجزٌئات  مورثات :DR, DP, DQ  و بٌتا ألفاللسلسلة من النمط  كل منها و ترمز 

  تجتمع السلسلتان لتشكٌل جزٌئة الهالII (طبٌعة غلٌكوبروتٌنٌة) 

 

 

 

  منطقة الهال من الصفIII 

إضافة إلى العامل المنخر للورم و  C2, C4, Bfتتضمن المورثات المرمزة لبعض بروتٌنات المتممة 

المسؤولة عن االرتباط بالبروتٌنات المعطوبة فً ) HSP hot shoc proteinبروتٌنات الشدة 

 (الخلٌة بسبب الحرارة أو عند وجود مواد مؤكسدة، لتؤمن نملها و اطراحها

 على سطح الخاليا المقدمة للمستضد IIتنتشر جزيئات الهال 



 I, II, IIIالهال من الصف  اطقمن



 Iبنية جزيئات الهال 

 مٌكروغلوبٌولٌن ٢بٌتاسلسلة ثمٌلة ألفا و سلسلة خفٌفة  •

 تتكون السلسلة الثمٌلة من  •

 مجاالت والعة فً المجال خارج الخلوي 3

 جزء داخل الخلٌة

 جزء ضمن الغشاء السٌتوبالسمً 

 األخدود المسمى  α2و  α1ٌشكل المجالٌن  •

 :موقع تثبيت المستضد

 أحماض أمينية  10ـ8الببتيدات من 

   TCD8و تقديمه للخاليا 
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 IIبنية جزيئات الهال 

 سلسلة ثمٌلة ألفا و سلسلة خفٌفة بٌتا •

 تضم كال السلسلتٌن  •

  β2و  β1و  1αو  2α  خارج الخلٌة مجالٌن

 منطمة داخل الخلٌة و ثالثة ضمن الغشاء السٌتوبالسمً

 األخدود المسمى β1و  α1ٌشكل المجالٌن  •

 :موقع تثبيت المستضد 

 حمض أميني 13ـ10الببتيدات من 

   TCD4و تقديمه للخاليا 
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 :خصائص جزيئات الهال

 تظهر جزٌئات الهال I   وII  تنوعا كبٌرا فً مولع ارتباطها بالمستضد إال أنها ال تملن نوعٌة

حٌث أن جزٌئات الهال تستطٌع االرتباط مع عدد كبٌر من الببتٌدات  TCRو  BCRالمستمبالت 

 المختلفة، كما تستطٌع بعض الببتٌدات أن ترتبط مع أكثر من جزٌئة هال

  

  تنتشر جزٌئات الهالI  على عدد كبٌر من الخالٌا و لكن بنسب متفاوتة، و تكون النسبة األكبر

على سطح الخالٌا اللمفاوٌة، فً حٌن ٌكون تواجدها محدود على سطح الخالٌا الكبدٌة مثال و هو ما 

ٌهٌئ لنجاح عملٌة زرع الكبد فً أغلب الحاالت، بسبب نمصان نسبة التعرف على العضو المزروع 

  من لبل الخالٌا اللمفاوٌة الماتلة
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 :خصائص جزيئات الهال

  ًظاهرة التعدد الشكلpolymorphism : 

بالتنوع الشدٌد للمورثات التً  IIو  Iتتمٌز منظومة الهال وبشكل خاص المعمد الجٌنً للصنفٌن 

الذي  polymorphismتشملها ضمن أفراد النوع الواحد وهذا ما ٌطلك علٌه تعبٌر التعدد الشكلً 

ٌعنً وجود عدة نظائر وراثٌة للمورثة الواحدة، و بالتالً ستختلف المورثة نفسها من مجموعة 

 ألخرى ضمن أفراد النوع الواحد

 يعتبر نظام الهال بمثابة الهوية الجينية للفرد

 تترافك بعض المورثات مع مجموعة من األشخاص بحسب المنطمة الجغرافٌة •
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 تغير في ترتيب األحماض األمينية 
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 هو النظٌر الوراثً لمورثة تتمٌز بالتعدد الشكلً : Allelاأللٌل 

 : linkage disequilibriumاالرتباط الوثٌك 

 تموم بعض األلٌالت باالنتمال معا كمورثة واحدة

من كل من موالع الصف األول ٌعبر عن ارتباط مجموعة من األلٌالت :  haplotypeالهابلوتٌب 

 و كذلن مورثات الصف الثالث  DR, DQ, DPو موالع الصف الثانً  A, B, Cالثالثة 

 ٌنتمل الهابلوتٌب وراثٌا و كأنه مورثة واحدة







 :وظيفة جزيئات الهال

Thymic Selection 

ٌتم تمٌٌز خالٌا الذات و عدم مهاجمتها من لبل خالٌا الجهاز المناعً بفضل جزٌئات الهال فً 

 :التٌموس

 و ٌسمح بالحفاظ على الخالٌا التائٌة المادرة : االنتماء اإلٌجابً •

 على جزٌئات الهال الذاتٌةعلى التعرف 

 الذي ٌسمح بالتخلص من الخالٌا التائٌة : االنتماء السلبً •

تجاه جزٌئات الهال أو التً تتعرف على الببتٌدات ألفة عالٌة )ذات رد الفعل المناعً الذاتً 

 (الذاتٌة

   بحٌث ال تتسبب بمهاجمة خالٌا الذات

   TCD8و  TCD4ٌتم تحدٌد نمط الخالٌا التائٌة  •

   أٌضا بفضل جزٌئات الهال
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 :وظيفة جزيئات الهال

Antigenic presentation 

إال بعد تجزئته إلى  (الفٌروسً)التعرف على المستضد  Tال تستطٌع الخالٌا اللمفاوٌة : تمدٌم المستضد

ئة الهال إلى مستمبالت الخالٌا التائٌة ٌحمض أمٌنً ٌتم تمدٌمها ضمن أخدود جز 20ل  9تٌدات من بب

TCR حٌث ٌؤدي ذلن إلى تفعٌل االستجابة النوعٌة ،.   
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 :وظيفة جزيئات الهال

Immunosurveillance of NK cells 

 :NKالرلٌب على عمل الخالٌا الماتلة الطبٌعٌة 

 عند وجود بعض جزٌئات الهال على سطح الخالٌا الهدفٌة NKٌتم تثبٌط الوظٌفة السمٌة للخالٌا 

 تمثل هذه العملٌة إحدى طرق مماومة العوامل الممرضة الفٌروسٌة للفعل السمً للخالٌا الماتلة الطبٌعٌة

   تستطٌع بعض الخالٌا السرطانٌة أن تموم بنفس الدور
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 :وظيفة جزيئات الهال

 Immunologic role in Graft Rejection 

 :رفض الطعم المغترس فً حال عدم التوافك النسٌجً 

 لٌام الجهاز المناعً للمرٌض بمهاجمة الخالٌا أو األنسجة المادمة من المعطً

 تكمن المشكلة فً ظاهرة التعدد الشكلً التً تسبب صعوبة فً إٌجاد المعطً المناسب و الموافك نسٌجٌا

 قبول الطعم

 رفض الطعم

 توافق نسيجي

 ال يوجد توافق نسيجي
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 المناعة الخلوية

الغرٌبة عن الجسم و  المستضداتنتاج األضداد النوعٌة التً تعطل إ :الخلطية بالوساطة المناعة •

 تعيش خارج الخليةعلى العوامل الممرضة التي الموجودة على سطح الخالٌا، أي أنها تمضً 

 

و  العوامل الممرضة التي تدخل إلى الخليةتتخصص بالمضاء على  :المناعة بالوساطة الخلوية •

التً تبدي تغٌرات  بعض الخاليا السرطانيةتتكاثر بداخلها التً تلعب أٌضا دورا فً التخلص من 

 وراثٌة تسمح للجهاز المناعً بالتعرف علٌها كخالٌا غرٌبة

 

 :هً عن المناعة بالوساطة الخلوٌة  المسؤولة الخالٌا المناعٌة

 ، البالعات NK، الخالٌا الماتلة الطبٌعٌة  Tالخاليا التائية 

 

 



 ، Bone marrowنسبة إلى نمً العظم مركز تطورها و نضجها  Bتسمى الخالٌا 

 الناضجة بمدرتها على إنتاج األضداد Bتتمٌز الخالٌا 

 

 الخاليا اللمفاوية البائية

Lymphocyte B 



 

 الجزيئات الموجودة على سطح الخاليا اللمفاوية البائية:  

 بالمٌام بدورها كخلٌة ممدمة للمستضد Bالتً تسمح للخالٌا  IIجزٌئات الهال  •

 و تمثل مستمبالت لبعض نواتج المتممة CD35, CD21المستمبالت  •

•FcγRII   مستمبل لألضداد من نوعIgG   

 CD28, CTLA-4التً تتداخل مع الجزٌئات  B7-1 (CD86), B7-2 (CD80)الجزٌئات  •

 مما ٌؤدي إلرسال إشارة تفعٌل أو تثبٌط Tسطح الخالٌا  الموجودة على

المساعدة و ٌكون هذا  Thعلى سطح الخالٌا  CD40Lالربيطة تتداخل مع  CD40الجزيئة  •

 :جوهرٌا من أجلالتداخل 

 المفعلة نتٌجة لوجود المستضد Bسٌر حٌاة الخالٌا  •

 منتجة لألضداد أو خالٌا ذات ذاكرة مناعٌة plasma cellsتطورها إلى خالٌا مصورٌة  •

 الخاليا اللمفاوية البائية









التداخل بٌن المستضد و مستمبله  عن طرٌك •

 Bالموجود على سطح الخلٌة ( األضداد)

 الناضجة الساذجة 

الخلٌة البائٌة مع الخلٌة التائٌة لد تتداخل أٌضا  •

 و البالعات الكبٌرة 

إلى تفعٌل و تماٌز نسائل ٌؤدي هذا التداخل  •

تنتج )الخالٌا البائٌة ذات النوعٌة المحددة 

جمٌعها أضدادا موجهة إلى المستضد المسبب 

 (لنشوئها

أٌام مولدة جٌال من  5ـ4الخالٌا لمدة  نمسمت •

الخالٌا المصورٌة التً تحمل عددا ألل من 

األضداد على سطحها لكنها لادرة على إنتاج 

 األضداد المفرزة

 أسبوع 2ـ1تموت هذه الخالٌا خالل  •

 

 آلية تفعيل الخاليا اللمفاوية البائية



 ، Thymusنسبة إلى مركز تطورها و هو التوتة  Tتسمى الخالٌا التائٌة  •

لكنها غٌر لادرة على االرتباط بالمستضد   TCR تسمىتحمل على سطحها مستمبالت خاصة بالمستضد  •

 مما ٌؤدي إلى تفعٌلها و تماٌزها I, IIمباشرة و إنما بعد تهٌئته و ارتباطه بجزٌئات الهال 

إضافة لوجود  CD3ٌتضمن الجزٌئة  و هو معمد متعدد الببتٌد TCRتملن جمٌع الخالٌا التائٌة المستمبل  •

 .   CD8أو  CD4الجزٌئة 

 :تملن جمٌع الخالٌا الناضجة الجزٌئات التالٌة

CD28  مستمبل الجزٌئات الداعمة للتفعٌل التً تنتمً لعائلةB7 

CD45 جزٌئة ناللة إلشارة التفعٌل 

 

 :الخاليا اللمفاوية التائية



ظهور تعبٌر بعض المستمبالت الغشائٌة و ٌتم التمٌٌز بٌن مراحل تطور الخالٌا اللمفاوٌة عن طرٌك 

 على سطحهاالجزٌئات 

من لبل أضداد صناعٌة وحٌدة النسٌلة حٌث ٌرتبط كل نوع مع  ى هذه المستمبالتٌمكن التعرف عل

ٌرمز  cluster of differentiation CDجزٌئة واحدة و تسمى هذه الجزٌئات صفوف التماٌز 

 لكل منها برلم محدد

 

 

 صفوف التمايز



 ، Thelper (Th )تسمى الخالٌا المساعدة 

   تتموم بإفراز مجموعة كبٌرة من السٌتوكٌنا

طبٌعة السٌتوكٌنات  تتمٌز بمدرتها على إعطاء عدة أنماط خلوٌة عند تفعٌلها و ذلن اعتمادا على

 المفرزة

 :و نمٌز

Th1  التً تفعل االرتكاس االلتهابً من خالل إفراز السٌتوكٌنات المؤهبة لاللتهاب و تفعٌل البالعات

 و الخالٌا السمٌة

Th2 تموم بتفعٌل الخالٌا البائٌة و االستجابة المناعٌة الخلوٌة المعتمدة على األضداد 

 

 TCD4الخاليا التائية 



 T helper Thالخاليا التائية المساعدة 

 رد فعل مناعً خلطً : دور دفاعً

 دور فً ردود الفعل التحسسٌة و الربو

 !!دور دفاعً 

 دور دفاعً

دور فً أمراض المناعة 
 الذاتٌة و تطور السرطانات

 تثبٌط رد الفعل المناعً



  cytotoxic cells Tcتتمٌز بوظٌفتها السمٌة و تسمى 

ٌتم تفعٌلها بعد لمائها بالمستضد بوجود بعض 

السٌتوكٌنات مما ٌؤدي لتكاثرها و تماٌزها إلى خالٌا 

 cytotoxic Tفاعلة تسمى الخالٌا اللمفاوٌة السمٌة 

lymphocytes CTL  التً تفرز كمٌة للٌلة من

   Thالسٌتوكٌنات على عكس الخالٌا 

تمتلن خواص سمٌة تسمح لها بمتل الخالٌا المتبدلة 

  (خالٌا مخموجة أو خالٌا سرطانٌة)

 TCD8الخاليا التائية 



 تنشأ من أرومة الخالٌا اللمفاوٌة فً النمً 

 من اللمفاوٌات % 10ـ5تمثل 

 خالٌا لمفاوٌة كبٌرة الحجم تحوي على حبٌبات كبٌرة تحمل بداخلها مواد سمٌة 

إال أنها تملن فعالٌة سمٌة و لدرة دفاعٌة تجاه عدد من الخالٌا  TCRال تملك المستقبل 

 السرطانية و الخاليا المخموجة خاصة بالفيروسات

بعض المستمبالت الخاصة التً تسمح لها بأداء و ظٌفتها حٌث أنها تستطٌع  NKتملن الخالٌا 

 و الشكل غٌر الطبٌعً لبعض الخالٌا Iالتعبير المتناقص لجزيئات الهال تمٌٌز الخالٌا ذات 

STOP 

Receptors for MHC  

inhibit killing 

GO 

Absence of MHC expression 

 allows killing 

 :Natural killer NKالخاليا القاتلة الطبيعية 



مع  (وجود عامل ممرضعند ) ٌمكن أٌضا تفعٌلها عن طرٌك ارتباط األضداد المتشكلة فً الجسم

من األضداد و ٌنجم عن ذلن تفعٌل السمٌة  Fcحٌث ٌرتبط هذا المستمبل من الشدفة  CD16المستمبل 

 antibody-dependent cell-mediated cytotoxicityالخلوٌة المعتمدة على األضداد

ADCC 

 

 :Natural killer NKالخاليا القاتلة الطبيعية 



 :تتعرف على العامل الممرض بشكل نوعً تتضمن :الخالٌا النوعٌة

 CTL (cytotoxic T lymphocytes)المسماة  T CD8الخالٌا التائٌة السمٌة  •

التً تموم بدور لائد األوركسترا فً  Th1من النمط  T CD4 helperالخالٌا التائٌة المساعدة  •

 عملٌة المناعة بالوساطة الخلوٌة

 الخالٌا البائٌة •

مثل الخالٌا الماتلة )تموم بدورها دون التعرف النوعً على المستضد : الخالٌا غٌر النوعٌة

 (و البالعات NKالطبٌعٌة 

 آليات الجواب المناعي

bacteria virus parasite 



 التعرف على المستضد: 

تتعرف الخالٌا التائٌة على جزٌئات مستضدٌة تم تجهٌزها و ارتباطها بجزٌئات الهال من الصنف 

I (CD8 ) وII (CD4)ٌتم اللماء بٌن الخلٌة الممدمة للمستضد و الخالٌا التائٌة ، 

 

 : effector T cellsتطور الخاليا التائية من الساذجة إلى خاليا فاعلة



 التعرف على المستضد: 

بتثبٌت الببتٌدات الناجمة عن شطر البروتٌنات التً تم إنتاجها داخل الخلٌة  Iتموم جزٌئات الهال  •

 بواساطة البروتٌازوم

 



 التعرف على المستضد: 

 بتثبٌت الببتٌدات الناجمة عن شطر البروتٌنات التً ابتلعتها الخلٌة IIجزٌئات الهال تموم  •

 



 التعرف على المستضد: 

ٌبدأ تماٌز الخالٌا اللمفاوٌة التائٌة نتٌجة لمائها بالمستضد الممدم من لبل جزٌئات الهال الموجودة على 

 (الخالٌا المتغصنة، الخالٌا اللمفاوٌة البائٌة، البالعات)سطح الخالٌا الممدمة للمستضد 

  المفعلةاإلشارات : 

مع عند التمائه بالمستضد الببتٌدي المرتبط  TCR تنتمل عبر المستمبل الخلوي اإلشارة األولى •

HLA I-II   

تنتمل بعد التاللً بٌن جزٌئات غشائٌة  co-stimulatory signals اإلشارة الثانية الداعمة •

 APC (CD28-B7)و سطح الخالٌا الممدمة للمستضد  Tخاصة على سطح الخالٌا 

الخالٌا الفاعلة ذات الذاكرة أما غٌر فاعلة  Tإلى إنتاج خالٌا  بغٌابهاالساذجة  Tٌؤدي تفعٌل الخالٌا  

 دون الحاجة لإلشارة الثانٌة هاٌتم تفعٌلفالمناعٌة 

 : effector T cellsتطور الخاليا التائية من الساذجة إلى خاليا فاعلة





  ساذجة الاالنتمال من الحالةNaif  الفاعلة  إلى مرحلة الخلٌة effector 

 ذات الذاكرة المناعية الخالٌا  االنتمال إلى مرحلةmemory  عبر عدة خطوات ٌظهر

فٌها على سطح الخلٌة جزٌئات تختلف بحسب الدور الفاعل و درجة التماٌز و المدرة المنتجة 

   للسٌتوكٌنات و نوعٌة السٌتوكٌنات

 : effector T cellsتطور الخاليا التائية من الساذجة إلى خاليا فاعلة



مساعدة الخاليا البائية 

على التكاثر و إنتاج 

األضداد ذات األلفة 

 العالية للمستضد

 تحريض البالعات

 :دور الخاليا اللمفاوية التائية المساعدة



مساعدة الخاليا التائية 

على  CTLالسمية 

التكاثر والقضاء على 

 العامل الممرض

 :دور الخاليا اللمفاوية التائية المساعدة

 2االنترلوكين ـ 



 :االنتقاء النسيلي

تكون كل خلٌة تائٌة مبرمجة وراثٌا لتتعرف على مستضد محدد و عندما تلتمً الخلٌة بالمستضد 

النوعً و تتعرف علٌه تبدأ بالتكاثر السرٌع و ٌتضاعف عددها فً بضعة أٌام بحٌث تصبح لادرة 

على المضاء على العامل الممرض و تخص هذه الظاهرة الخالٌا اللمفاوٌة التائٌة و البائٌة على حد 

  سواء

 : effector T cellsتطور الخاليا التائية من الساذجة إلى خاليا فاعلة



حصرا، و بما  Iالهال من الصنف ات جزٌئبعلى جزٌئات المستضد المرتبطة  TCD8 تتعرف

لادرة على أن تتعرف على  CD8أن جمٌع خالٌا الجسم المنواة تحمل هذه الجزٌئة فإن الخالٌا 

 أٌة خلٌة متبدلة فً الجسم

 CTLpتتطور الخالٌا التائٌة السمٌة الفاعلة بعد تعرفها على المستضد اعتبارا من طالئع الخالٌا 

ٌفٌد )التً تكون عاجزة عن لتل الخلٌة الهدفٌة و لذلن تسمى بطالئع لتأكٌد غٌاب لدرتها الوظٌفٌة 

   ، و ٌتم التفعٌل عبر اإلشارات المذكورة سابما(ذلن فً حماٌة الجسم من أمراض المناعة الذاتٌة

 :CTL cytotoxic T lymphocytesآلية تفعيل الخاليا التائية السمية 



 :CTL cytotoxic T lymphocytesآلية تفعيل الخاليا التائية السمية 



مواد لادرة على إحداث ثموب فً الغشاء الخلوي، تتواجد فً الحبٌبات الموجودة : السموم الخلوٌة •

 فً الخالٌا السمٌة 

و هً عبارة عن خمائر حالة تشبه فً  granzymesو الغرانزٌم  perforinرفورٌن ٌتتضمن الب •

 فعلها المعمد الحال للمتممة حٌث تتدخل فً الغشاء الخلوي و تؤدي إلى موت الخلٌة المخموجة

 

 :CTL cytotoxic T lymphocytesمنتجات الخاليا التائية السمية 



على سطح الخالٌا التائٌة المفعلة  Fasٌحدث التداخل بٌن الربٌطة :  Fas-Fas-Lالطرٌك  •

على سطح الخلٌة الهدفٌة مما ٌؤدي إلى تفعٌل مجال ٌدعى مجال الموت ألن عملٌة  Fasوالجزٌئة 

التنشٌط الناجمة عن هذا االرتباط تطلك إشارة تمر عبر المجال مما ٌفعل شالال لمجموعة من الخمائر 

 PCD programmedتتسبب بموت الخلٌة المبرمج  caspaseالحالة للبروتٌن تدعى كاسباز 

cell death   أو ما ٌعرف باألبوبتوزapoptosis.   

Death domain 

 :CTL cytotoxic T lymphocytesمنتجات الخاليا التائية السمية 




