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االستجابة المناعتیة

يھتم علم المناعة بدراسة كل اآللیات التي تمكن الجسم من الحفاظ على تمامیته أي تمییز كل ما ھو 
. ذاتي و الحفاظ علیه و غیر الذاتي للتخلص منه

عناصر الغیر/  Iالذاتي

- البكتیريات ، الحمات، الفطريات و: الجراثیم  الحیوانات األولیة

.عضاء و األنسجة األجنبیة عن الجسماأل-
الخاليا المسنة أو السرطانیة: خاليا الجسم الشاذة -

/ تمییز الجسم بین ما ھو ذاتي و غیر ذاتي II

:معطیات سريرية- 1
في حالة زرع األعضاء يشترط في الشخص المعطي أن يكون من أقارب المتلقي خصوصا من اإلخوة 

تم رفض الطعم من طرف الجسم أو األخوات ، حتى ال ي
:تفسیر- 2

يتبین أن العامل المحدد للذاتي ھو الجینوم، و بما أن الجینوم يتكون من مورثات تتحكم في تركیب 
بروتینات، فان األبحاث أدت إلى اكتشاف بروتینات توجد على الغشاء السیتوبالسمي للخاليا المنواة 

HLA(HumanLeucocyteو سمیت نظام ) اتيواسمات الذ( تتدخل في تحديد ما ھو ذاتي 
Antigen ( ألنھا اكتشفت أول مرة فوق غشاء الكريات البیضاء ، و تمت مالحظتھا أيضا فوق غشاء

CMH( Complexe Majeurالخاليا المنواة و سمیت بذلك المركب الرئیسي للتالؤم النسیجي 
d’Histocompatibilité(

CMHتركیب بروتینات –3
Aالمورثات وھي6أربع مورثات محمولة على الصبغي CMHيتحكم في تركیب بروتینات  ,C,B,D و

:تتمیز بالخاصیات التالیة
ھي مورثات مرتبطة أي محمولة على نفس الصبغي-
)في كل مرة تكتشف حلیالت جديدة(متعددة الحلیالت أي لكل مورثة عدة حلیالت -

لیلح67لھا أكثر منAالمورثة
حلیل149أكثر من Bالمورثة 
حلیل39أكثر من لھا Cالمورثة 
حلیل179أكثر من DRBالمورثة 
حلیل18أكثر منا DQAالمورثة 
حلیل29أكثر منا DQBالمورثة 
حلیل68أكثر منا DPBالمورثة 

الحلیالت متساوية السیادية-
ماذا تستنتج؟. شخص معین لCMHحدد عدد التوافقات الممكنة لبروتینات : سؤال 

مثال

CMHـ أصناف بروتینات 4
:ھما CMHيوجد صنفین رئیسیین من بروتینات 

و يتحكم في تركیب ھذا النوعتوجد على سطح خاليا الجسم المنواة: CMHIـ بروتینات 
.β2mو αو تتكون ھذه البروتینات من سلسلتین بیبتیديتین . Cو B ،Aالمورثات 

توجد على سطح بعض الخاليا المناعتیة كاللمفاويات و البلعمیات و تتحكم : CMHIIـ بروتینات 
.βو αو تتكون ھذه البروتینات من سلسلتین بیبتیديتین Dفي تركیبھا المورثة 

:CMHـ دور بروتینات5
بیبتیدات في جمیع الخاليا تجزئ أنزيمات خاصة عینة من البروتینات الموجودة في السیتوبالسم إلى

إلى سطح الخلیة ، و ھكذا تعرض الخاليا CMHو يھاجر المركب بیبتید ـ CMH، يرتبط كل بیبتید بجزيئة 
:باستمرار محتواھا البیبتیدي مما يمكن من حراسة مناعتیة 
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انت البیبتیدات المعروضة منحدرة من بروتینات عادية للخلیة فانه ال يحدث ارتباط بین الخلیة و ـ إذا ك
انظر الوثیقة.الخاليا المناعتیة و بالتالي غیاب االستجابة المناعتیة

بروتین شاذ لخلیة سرطانیة أو (ت المعروضة منحدرة من بروتینات غیر عادية للخلیةـ إذا كانت البیبتیدا
يحدث ارتباط بین الخلیة و الخاليا المناعتیة و بالتالي حدوث االستجابة فانه) بروتین فیروسي

ظر الوثیقةان.المناعتیة
المسئولة عن CMHھو مجموع المورثات المسئولة عن تركیب بروتینات CMHوھكذا يتبین أن مركب 

المتلقي تحدث استجابة CMHالمعطي يخالف CMHتحديد الذاتي ، ففي حالة زرع األعضاء إذا كان 
.لنسیجيمولدات مضاد التالؤم اCMHمناعتیة مسئولة عن رفض الطعم لذلك تسمى بروتینات 

وسائل دفاع الجسم
I/المناعة غیر النوعیة أو الطبیعیة:
:ـ الحواجز الطبیعیة للجسم1

و تصنف حسب تحافظ ھذه الحواجز على تمامیة الجسم حیث تحول دون تسرب العناصر األجنبیة
:طريقة عملھا إلى 

تتجدد باستمرار و غیر منفذة تتضمن الجلد الذي يتكون من خاليا متماسكة : ـ الحواجز المیكانیكیة 
للمتعضیات المجھرية و األغشیة المخاطیة التي تحتوي على مخاط سطحي يحول دون تثبیت 

.تتحرك باستمرار و تدفع بالجراثیم نحو الخارجتتواجد أھذابالجراثیم كما يمكن أن
) لیزوزومات( مات خاصة يحتوي المخاط األنفي و اللعاب و الدموع على أنزي: ـ الحواجز البیوكیمیائیة 

حمضي يحول دون نمو الفطريات و بعض البكتیريات، تفرز المعدة phتتلف غشاء البكتیريات، العرق ذو 
و األنزيمات المحللة phحمض معدي يسبب موت الجراثیم، في االثنا عشري يؤدي التغیر المفاجئ لـ 

. للبروتینات إلى منع التكاثر البكتیري
الفلورة البكتیرية المعوية و الجلدية تحول دون تكاثر البكتیريات الممرضة و دلك : لوجیةـ الحواجز االيكو

.عن طريق التنافس
في بعض الحاالت يمكن أن تخترق ھذه الحواجز من طرف الجراثیم لیحدث رد فعل يتجلى في 

.النوعیةاالستجابة المناعتیة غیر
:النوعیةـ االستجابة المناعتیة غیر2
:االستجابة االلتھابیةـ1ـ2

:أ ـ رد فعل الجسم على اثر غزو جرثومي

لى مستوى الجلد إلى استجابة دفاعیة محلیة تتمیز بظھور االلتھاب الذي يتمیز يؤدي حدوث جرح ع
:باألعراض التالیة

االحمرار و االنتفاخ و األلم و االرتفاع المحلي لدرجة الحرارة
.ـ االنتفاخ نتیجة خروج البالزما لتسھیل انسالل الكريات البیضاء نحو مكان الجرح
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ي لدرجة الحرارة نتیجة تمدد الشعیرات الدموية و ارتفاع الصبیب الدموي ـ االحمرار و االرتفاع المحل
.في مكان الجرح

. ـ األلم نتیجة تھییج النھايات العصبیة بواسطة الوسائط االلتھابیة أو المواد المفرزة من طرف الجراثیم
:ب ـ الوسائط االلتھابیة

.تسبب تمدد الشعیرات الدموية و رفع نفاذيتھا) يةالعماد(مادة تفرزھا الخاليا البدينة : ـ الھیستامین 
تسبب تمدد الشعیرات الدموية و رفع ) العمادية(مادة تفرزھا الخاليا البدينة : ـ البروستاغالندين 

.نفاذيتھا
ھي عديدات بیبتید تفرز أساسا من طرف الصفائح الدموية ، تنتج عن انشطار بروتین : ـ الكینین 

تسبب يم يكون خامال و يتم تنشیطه بواسطة مواد المضاد أو عامل التجلط ، بالزمي تحت تأثیر أنز
.تمدد الشعیرات الدموية و رفع نفاذيتھا

إلى ..... C1 ،C2 ،C3ھي مركب أنزيمي يتكون من عدة بروتینات بالزمیة يرمز لھا بـ : ـ عوامل التكملة 
C9 و تكون غیر نشیطة و يتم . األمعاء ، البلعمیات الكبد ، الطحال ، : يتم تركیبھا من طرف عدة أنسجة

:تنشیطھا بطريقتین 
,يتم التنشیط تلقائیا بواسطة مولد المضاد خالل المناعة غیر النوعیة: ـ طريقة تعاقبیة 

قابل له خالل يتم التنشیط بعد ارتباط مولد المضاد مع مضاد األجسام الم: طريقة كالسیكیة ـ 
.االستجابة النوعیة 
: و تتجلى أدواره في

C5aو C3aتدخل ) االنجذاب الكیمیائي(ـ تسھیل انسالل الكريات البیضاء و انجذابھا نحو موقع الخمج
انظر الوثیقة

وذلك عن طريق تنشیط أنزيمي متتالي لعناصر عامل ـ تشكیل مركب الھجوم الغشائي 
لترتبط بالغشاء الخلوي لمولد المضاد مشكلة قنوات تسمح بدخول الماء و األمالح المعدنیة التكملة

انظر الوثیقةإلى مولد المضاد و بالتالي انفجاره
على مولد المضاد يتم تسھیل تثبیتھا على غشاء C3bبعد تثبیت عوامل التكملة ـ تسھیل البلعمة

.البلعمیات التي تتوفر على مستقبالت لعامل التكملة 
:ـ البلعمة 2ـ2

یة البلعمة ھي عملیة ابتالع مولد المضاد من طرف خاليا تسمى البلعمیات و تمثل المرحلة األساس
.في االستجابة الغیر نوعیة 

:و تتم عبر المراحل التالیة. 
ارتباط مولد المضاد بمستقبالت غشائیة للبلعمیة: ـ مرحلة التثبیت 
ترسل البلعمیة أرجال كاذبة تحیط بمولد المضاد و تلتحم لیصبح محبوسا داخل فجوة : ـ مرحلة االبتالع 

بلعمیة 
لھضم مولد المضادات محتواھا األنزيمي داخل الفجوة البلعمیةتفرغ اللیزوزوم: ـ مرحلة الھضم 

تطرح بقايا مولد المضاد خارج البلعمیة: ـ مرحلة إخراج الحطام 
تتمیز ھذه الظاھرة بكونھا فورية ألنھا تنفذ مباشرة بواسطة البلعمیات و غیر نوعیة ألنھا موجھة ضد 

.جمیع مولدات المضاد 
انحالل مولد المضاد لكن يمكن أن يكون ھناك عجز أنزيمي أو بكتیرية مقاومة تؤدي البلعمة غالبا إلى
:فتحدث الحاالت التالیة 

.ـ بقاء البكتیرية سلیمة مدة من الزمن 
. ـ تكاثر مولد المضاد مما يؤدي إلى تدمیر البلعمیة و انتشار الخمج

:یةـ أنواع الكريات البیضاء المتدخلة في المناعة الغیر النوع3ـ2
تنتشر في مختلف األنسجة و تحرر وسائط التھابیة: ـ الخاليا البدينة 

و أھمھا العدالت تتدخل في البلعمة كما أن ھناك الحمضات و القعدات : ـ المحببات أو مفصصات النواة 
.وھي تفرز وسائط التھابیة 

.لى بلعمیات كبیرة تغادر باستمرار الدورة الدموية لتستقر باألنسجة و تتحول إ: ـ الوحیدات 
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حبیباتھاخلیة بدينة تفرغ

قعدةحمضةعدلة

كبیرةبلعمیةوحیدةمحببة

2

:ـ خالصة4ـ
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II/المناعة النوعیة:
:من أجل التصدي لمولدات المضاد بصفة نوعیة يتبع جھاز المناعة استراتیجیتین مختلفتین 

ـ انتاج مضادات أجسام نوعیة ضد مولد المضاد نتكلم عن استجابة مناعتیة خلطیة أو ذات وسیط 
.خلطي 

اوية قاتلة نوعیة قادرة تقضي على مولد المضاد نتكلم عن استجابة مناعتیة خلوية انتاج كريات لمفـ
.أو ذات وسیط خلوي

:ـ الجھاز اللمفاوي 1
:ـ األعضاء اللمفاوية 1ـ1
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:ـ الكريات اللمفاوية 2ـ1

:ـ العقدة اللمفاوية 3ـ1
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:ـ نضج الكريات اللمفاوية 2
:Bـ اللمفاويات 1ـ1

ي و تنتقل عبر الدم و اللمف إلى على مستوى النخاع العظمBيتم إنتاج و نضج الكريات اللمفاوية 
.المراكز المحیطیة التي تعتبر مراكز عبور و تراكم و تكاثر للكريات اللمفاوية 

:Bأ ـ بنیة الكريات اللمفاوية 

:ب ـ اكتساب الكفاية المناعتیة 
لتربیة على مستوى النخاع العظمي بحیث تتعلم التعرف على الذاتي وBتخضع الكريات اللمفاوية 

:حیث ) مضادات األجسام(تمییزه عن ما ھو غیر ذاتي بواسطة مستقبالتھا الغشائیة
.ـ يتم الحفاظ بالكريات اللمفاوية الحاملة لمستقبالت ال ترتبط ببیبتیدات الذاتي 

.ترتبط ببیبتیدات الذاتي ـ حذف اللمفاويات الحاملة لمستقبالت
.اعتیة قادرة على تحمل الذاتي ذات كفاية منBبذلك تصبح اللمفاويات 

:Tـ اللمفاويات 2ـ1
.على مستوى النخاع العظمي و تنتقل إلى الغدة السعترية لیتم نضجھا Tيتم إنتاج الكريات اللمفاوية 

:Tأ ـ بنیة الكريات اللمفاوية 
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:ب ـ اكتساب الكفاية المناعتیة 
التي لھا Tللغدة السعترية حیث يحتفظ باللمفاويات على مستوى المنطقة القشرية: االنتقاء األول 

.الذاتي و تحذف اللمفاويات األخرى CMHلھا ألفة مع Tمستقبالت 
التي لھا Tللغدة السعترية حیث تحذف اللمفاويات على مستوى المنطقة النخاعیة: االنتقاء الثاني 

. قادرة على االرتباط مع بیبتیدات الذاتي Tمستقبالت 
.ذات كفاية مناعتیة قادرة على تحمل الذاتي Tبذلك تصبح اللمفاويات 

:CD8أو CD4مؤشرات نوعیة Tللمستقبالت باإلضافةTتحمل اللمفاويات 
و تصبح CD8ال تركب إال جزيئات Tفان اللمفاوية CMHIـ إذا تم عرض بیبتیدات الذاتي بواسطة 

.T8لمفاويات 
و تصبح CD4ال تركب إال جزيئات Tفان اللمفاوية CMHIIبیبتیدات الذاتي بواسطة ـ إذا تم عرض

.T4لمفاويات 
htt:ـ االستجابة المناعتیة ذات وسیط خلوي 3
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