الفصل الثاني

وﺳﺎﺋﻞ دﻓـﺎع اﻟﺠﺴﻢ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ذاﺗﻲ .
نعلم أن الخاليا المناعية تستطيع التعرف على ما ھو ذاتي وتميزه عن ما ھو غير ذاتي،
مقدمة:
بحيث تتصدى لھذا األخير باستجابات مناعية قصد إبادته وإبطال مفعوله ،وذلك عن طريق
نمطين من المناعة :
مناعة غير نوعية أو طبيعية :تكون موجھة بنفس الطريقة ضد كل ما ھو غير ذاتي.

مناعة نوعية  :تكون موجھة ضد ما ھو غير ذاتي حسب نوعه .

فما ھي آليات االستجابة غير النوعية ؟

 – Ιوسائل الدفاع غير النوعية:
 1االستجابة االلتھابية :Réaction inflammatoire

أ – نتائج جرح أو وخز الجلد :أنظر الوثيقة  1لوحة .1

اللوحــــــــــة 1

الوثيقة  : 1مظاھر االستجابة االلتھابية :
في بعض الحاالت يمكن للجراثيم أن تخترق الحواجز الطبيعية إلى الوسط الداخلي ،فتشن سلسلة من األحداث تؤدي إلى استجابة التھابية
محلية ،تليھا بعد ذلك ظاھرة البلعمة . La phagocytose
أصيب شخص بتصدع نسيجي ،اثر إصابته بوخز إبرة .فلوحظ انتفاخ الجلد على مستوى موقع اإلصابة ،مصحوب باحمرار مع إحساس
باأللم وارتفاع محلي لدرجة الحرارة.
 (1حدد من خالل تحليلك للنص أھم األعراض التي تميز االستجابة االلتھابية.
لدراسة رد فعل الجلد بعد تعرضه لتصدع معين ) جرح ،وخز ( ... ،وقصد فھم مختلف التغيرات التي تحدث على مستوى موقع اإلصابة،
نقترح الشكلين أ و ب أسفله:
 (2أعط األسماء المقابلة ألرقام الوثيقة أعاله .
 (3من خالل مقارنتك للشكلين ،استخرج مختلف التغيرات التي تطرأ على الجلد خالل االستجابة االلتھابية .
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الشكل أ :

.........................................................

الشكل ب :

.........................................................

تشن الجراثيم إثر دخولھا إلى الجسم سلسلة من األحداث ،تؤدي إلى استجابة التھابية
(1
محلية تتجلى في األعراض التالية :
 األلم  :ناتج عن تنبيه النھايات العصبية الحسية.
 ارتفاع محلي لدرجة الحرارة.
 االحمرار  :ناتج عن زيادة تدفق الدم نحو المنطقة المعفنة.
 االنتفاخ أو أوديما  :ناتج عن تمطط جدار األوعية الدموية ،وزيادة نفاذيته للجزيئات الكبيرة
فما ھي العوامل المسببة لاللتھاب؟
الذائبة في البالزما.
الصفحة - 171 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

باإلضافة إلى االنتفاخ المحلي للشعيرات الدموية ،تتجمع الكريات البيضاء في موقع
االلتھاب.
فما دور الكريات البيضاء في االستجابة المناعية غير النوعية ؟

(2

ب – مسببات االلتھاب:
 – aدور الھيستامين :أنظر الوثيقة  2لوحة.1
اللوحــــــــــة 1
الوثيقة  : 2دور الھيستامين الحظ  Loewiسنة  1926أن أعراض االلتھاب تكون متشابھة رغم تنوع مسبباتھا مما دفعه إلى
االفتراض بأن االلتھاب ينتج عن تحرير مواد كيميائية في موقع اإلصابة الجرثومية واقترح اسم
الھيستامين  L’histamineلھذه المادة االلتھابية وقد تم اكتشاف نوع من الكريات البيضاء تسمى الخاليا البدينة = الخاليا العمادية؛
تكون منتشرة في أنسجة الجسم وتتدخل في ردود الفعل
الشـــــكل "أ"
الشـــــكل "ب"
قــــــارن بيــــــن الشــــــكلين
االلتھابية.
قبـــــل الغـــــزو الجـــــرثومي
بعــــد الغــــزو الجــــرثومي
يمثل الشكالن جانبه بنية خلية بدينة قبل غزو جرثومي
1
وبعده .استخلص  Werleسنة  1936مادة الھيستامين
من نسيج مصاب وبين أن حقنھا تحت الجلد يؤدي إلى
ظھور أعراض االلتھاب في مكان الحقن.
ماذا تستخلص من كل ھذه المالحظات والتجارب ؟
2

عند تسرب مولدات المضاد إلى الجسم ،تلتصق بالخاليا البدينة ،فتفرغ ھذه األخيرة مادة الھيستامين .التي تتسبب
في تمدد جدران الشعيرات الدموية وزيادة نفاذية ھذه األخيرة للجزيئات الكبيرة ،يعني حدوث االلتھاب.

 – bدور الكينين والبروستاكالندين :انظر الوثيقة  3لوحة 1
اللوحــــــــــة 1
الوثيقة  : 3بعض الوسائط الكيميائية المتدخلة في االستجابة االلتھابية
التأثير البيولوجي

الوسائط االلتھابية
الھيستامين
الكنين

المصدر الرئيسي
الخاليا البدينة والمحببات والقعدات
الصفيحات الدموية

تمدد جدار األوعية الدموية والزيادة في النفاذية
وتضيق المسالك التنفسية

البروستاكالندين

الخاليا البدينة النسيجية

الزيادة في نفاذية األوعية الدموية

C5a . C3a

جھاز عامل التكملة

االجتذاب الكيميائي للوحيدات

باإلضافة إلى الھيستامين ،تحرر عند االستجابة االلتھابية وسائط التھابية أخرى كالبروستاكالندين التي
لھا نفس تأثير الھيستامين ،كما تعمل على جذب الخاليا المناعية إلى موقع الخمج .والكينين التي ھي
عبارة عن عديدات البيبتيد تظھر في البالزما بشكل سريع )  20إلى  30ثانية بعد دخول الجراثيم (
انطالقا من انشطار بروتين بالزمي تحت تأثير أنزيم ينشط بواسطة الجراثيم .وللكنين نفس تأثيرات
الھيستامين.
 – cعامل التكملة :Facteur du complément
 علق على الوثيقة  1لوحة  2مبرزا دور بروتينات عامل التكملة في تكون مركب الھجوم الغشائي،
وفي القضاء على الخلية الھدف.
الصفحة - 172 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

اللوحــــــــــة 2
الوثيقة  :1مركب الھجوم الغشائي
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مركب الھجوم الغشائي Complexe d'attaque membranaire CMA

 يتكون عامل التكملة من عدة بروتينات يتم تركيبھا داخل أنسجة مختلفة ) الظھار المعوي  ,الكبد,
الطحال ( وتشكل ھذه البروتينات حوالي  10%من بروتينات البالزما .ويتم تنشيطه بطريقتين:
 مباشرة بواسطة العناصر األجنبية ) الجراثيم مثال (  :مولد المضاد.
 بعد ارتباط مولد المضاد ) الجراثيم ( بمضاد األجسام المقابل له.
وفي الحالتين يتميز تنشيط ھذه البروتينات بخاصية أساسية وھي التسلسل  Réactions en cascadesأي
أن منتوج كل تفاعل يحفز التفاعل الموالي له .ولعامل التكملة عدة أدوار في االستجابة المناعتية:
 دور محلل للخاليا .action cytolytique
تندمج بعض أجزاء عامل التكملة في غشاء الخلية الھدف فتشكل قناة نسميھا مركب الھجوم الغشائي.
. complexe d'attaque membranaireعبر ھذه القناة ينفذ الماء إلى الخلية الھدف ،أو ينفلت منھا
المحتوى الداخلي مما يسبب إتالفھا.
 ترفع من نفاذية الشعيرات الدموية و تمددھا .Vasodilatation
 تنشط اجتذاب الكريات البيضاء نحو موقع االلتھاب  .chimiotactismeأنظر وثيقة  2لوحة .2

تلتصق بعض الكريات البيضاء على الجدران الداخلية للشعيرات الدموية المجاورة لموقع االلتھاب نتكلم عن ظاھرة
التھميش ،تغادر ھذه الخاليا الشعيرات الدموية ،نتكلم عن ظاھرة االنسالل .بعد انساللھا تتجه الكريات البيضاء نحو
موقع مولد المضاد بفضل ظاھرة االنجذاب الكيميائي.
يتم كل من االنسالل واالنجذاب الكيميائي تحت تأثير البروستاكالندين وأحد أجزاء عامل التكملة  C3aو.C5a
الصفحة - 173 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

اللوحــــــــــة 2
الوثيقة : 2

أتمم ھذه الوثيقة ثم علق على ھذه المعطيات مبرزا دور بروتينات عامل التكملة في اجتذاب
الكريات البيضاء نحو موقع االلتھاب.
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 مسھل لعملية البلعمة :أنظر الوثيقة  1لوحة .3
اللوحــــــــــة 3
الوثيقة :1
1
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تثبت بعض أجزاء عامل التكملة )  ( C3bعلى الجراثيم والعناصر األجنبية .فتسھل بذلك ارتباط مولد
المضاد على البلعمية في حالة تعذر ذلك ) .حالة المكورات  Sمثال التي تملك سطحا أملسا (.

ج – خالصة:
االستجابة االلتھابية ھي رد فعل الجسم اتجاه تعفن جرثومي ،وتھدف إلى توجيه العناصر النشيطة
للجھاز المناعي إلى مكان التعفن ) بؤرة االلتھاب (.
الصفحة - 174 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

 2البلعمة  :La phagocytoseأنظر الوثيقة  2لوحة .3
الوثيقة :2
انطالقا من معطيات ھذه الوثيقة صف مراحل
البلعمة.
المرحلة  = ...............................................
المرحلة  = ...............................................
المرحلة  = ...............................................
المرحلة  = ...............................................

اللوحــــــــــة 3
1

4
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الشكل أ  :صورة الكترونوغرافية لظاھرة البلعمة

3




الشكل ب  :رسم تخطيطي لمراحل البلعمة

أ – تعريف البلعمة:
البلعمة ھي قدرة الخلية على ابتالع عنصر غير ذاتي ،وتتم بواسطة خاليا تسمى الخاليا البلعمية
كالبلعميات الكبيرة  Les macrophagesوالعدالت  ،Les neutrophilesوال تتطلب ھذه اآللية أي
اتصال قبلي بمولد المضاد ،لذا تصنف كوسيلة دفاعية طبيعية غير نوعية.
ب – مراحل البلعمة:
 مرحلة التثبيت  :تحمل العدالت مستقبالت تمكنھا من تثبيت بصفة غير نوعية أنماطا مختلفة من
مولدات المضاد وأجزاء عامل التكملة.
 مرحلة االبتالع  :بعد مرحلة التثبيت ،ينشط نظام األكتين-ميوزين الذي يمكن الخلية البلعمية من
مد أرجل كاذبة  Les pseudopodesحول العنصر األجنبي ،الذي يصبح محصورا داخل فجوة
بلعمية .phagosome
 مرحلة الھضم  :تلتحم الليزوزمات  Lysosomesبالفجوة البلعمية وتفرغ فيھا محتواھا الغني
باألنزيمات فيقع انحالل للعنصر األجنبي المبتلع.
 مرحلة إخراج الحطام  :بعد ھضمه و انحالله ،تطرح بقايا مولد المضاد خارج البلعمية.
ملحوظة  :أنظر الوثيقة  3لوحة 3
في أغلب األحيان تنتھي البلعمة بانحالل العنصر األجنبي المبتلع ولكن يمكن أن تفشل ألسباب متعددة
نذكر من بينھا :بكتيريات تفرز مواد تمنع تكون األرجل الكاذبة ،أو تتوفر على أغشية تمنع التثبيت
على مستقبالت البلعمية ،أو تغادر الفجوة البلعمية ،عجز أنزيمي...
فينتج عن ھذا :بقاء البكتيرية سليمة مدة من الزمن ،أو تكاثر مولد المضاد مما يؤدي إلى تدمير البلعمية
وانتشار الخمج .وفي ھذه الحالة تتدخل آليات أخرى تعرف باالستجابة المناعتية النوعية.
الصفحة - 175 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

اللوحــــــــــة 3
الوثيقة  : 3مختلف الحاالت المحتملة بعد مراحل البلعمة.
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طرح بقايا البكتيريا

الحالة 3
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الحالة 1

الحالة2
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خالصة :
تتدخل كل من الحواجز الطبيعية االلتھاب و البلعمة حسب درجة الخمج وذلك كيفما كان نوع
الجرثوم )استجابة مناعية غير نوعية( .لكن القضاء على الجرثوم يبقى رھينا بعدة عوامل منھا :
نوع الجرثوم المتسرب للجسم ،طبيعة نشاطه داخل الجسم ،ونسبة الكريات البيضاء في الجسم .
أنظر الوثيقة  1لوحة .4

اللوحــــــــــة 4

خطاطة تركيبية آللية االستجابة المناعية غير النوعية .
بعد اختراق مولد المضاد الحواجز الطبيعية للجسم ،تسيب استجابة مناعية ال
مرتبطة بمولد المضاد تدعى مناعة غير نوعية

تنشيط
تنشيط مجموعة الكينين

تنشيط الخاليا البدينة

تحفيز وتنشيط عوامل التكملة

إفراز وسائط التھابية

تثبيت أجزاء عامل
التكملة على مولد
المضاد

الھيستامين
والبروستاكالندين

التھاب

ارتفاع نفاذية
الشعيرات الدموية
وتمددھا

انحالل

اجتذاب كيميائي للبلعميات
نحو مولد المضاد

تسھيل
البلعمة

تحلل مولد المضاد
بفعل أنزيمات
الليزوزوم
الصفحة - 176 - :

تشكل مركب
الھجوم
الغشائي

تحلل مولد المضاد
بفعل قنوات
انحاللية

األستاذ  :يوسف األندلسي

 – IΙوسائل الدفاع النوعية:
 1خاصيات االستجابة المناعية النوعية

أ – نوعية االستجابة المناعية النوعية:
 – aتمرين :أنظر الوثيقة  2لوحة .4

اللوحــــــــــة 4

الوثيقة :2
بعض البكتيريات كالعصية الكزازية  Bacille Tétaniqueوالعصية الدفتيرية  ، Bacille Diphtériqueتفرز في الوسط الداخلي
سمينات  Toxinesمسؤولة عن فعلھا الممرض .وتحت تأثير بعض العوامل كالحرارة والفورمول تفقد ھذه السمينات قدرتھا الممرضة
في حين تحتفظ بقدرتھا على شن استجابة مناعية نوعية .فنتكلم في ھذه الحالة عن الدوفان . L’anatoxine
تم القيام بالتجارب المبينة على الجدول أسفله.
 (1حلل نتائج كل تجربة ثم أعط االستنتاج المناسب .
 (2ماذا تستخلص من نتائج التجارب األربع مجتمعة ؟
االســــتـــنــــتـــــــــاجـــــــــــات


يموت الفأر

حقن سمين الكزاز


حقن دوفان الكزاز

حقن سمين الكزاز

حقن دوفان الكزاز

حقن سمين الديفتيريا

فأر سليم S1

فأر سليم S2




حقن دوفان الكزاز

حقن مصل الفأر S1

.......................................................
.......................................................
.......................................................
..................
.......................................................

.......................................................
يبقى الفأر سليما .......................................................
..................
.......................................................
.......................................................
يموت الفأر .......................................................
..................
فأر S2
..............................
فأر S2
..............................
..............................
حقن سمين الكزاز
يبقى الفأر سليما ..............................

 – bحل التمرين:
تحليل واستنتاج:
(1





يموت الفأر الشاھد بعد حقنه بسمين الكزاز مما يدل على أن الفئران تتأثر بسمين الكزاز .
يبقى الفأر سليما رغم حقنه بسمين الكزاز مما يدل على أن الذوفان قام بتمنيعه ضد السمين الذي
تنتجه عصية الكزاز.
يموت الفأر الممنع ضد الكزاز بعد حقنه بسمين الدفتيريا مما يدل على أن ذوفان الكزاز ال يعطي
مناعة ضد الدفتيريا أي أن ھناك تمنيعا نوعيا Réponse Immunitaire spécifique
يبقى الفأر  S2سليما رغم حقنه بسمين الكزاز مما يدل على أن مصل الفأر  S1يحتوي على مادة
لھا القدرة على حماية الفأر  S2من سمين الكزاز .
(2

يتبين من خالل التجارب السابقة أن االستجابة المناعتية التي تتم في ھذه الحالة لحماية

الكائن
الحي تتم بواسطة مادة موجودة في أخالط ) الوسط الداخلي ( الحيوان الممنع لذا نتكلم عن استجابة
مناعية عن طريق وسيط خلطي  Réponse Immunitaire médiation à humoraleكما أن ھذه
االستجابة ھي استجابة نوعية  spécifiqueألن المادة الناتجة عن ذوفان الكزاز ال تحمي إال من سمين
الكزاز و ليس من أي سمين أخر  .لذلك نسمي السمين ھنا بمولد المضاد  Antigèneحيث يولد استجابة
ضده تتم بواسطة مادة توجد في المصل و تسمى بمضاد الجسم .Anticorps
الصفحة - 177 - :
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 – cخالصة :
يتدخل الجھاز المناعي للتصدي بصفة نوعية للعناصر الدخيلة ،التي لم تقضي عليھا االستجابة المناعية
غير النوعية .ويكون ھذا التصدي النوعي إما عن طريق وسيط خلوي يتمثل في الكريات اللمفاوية ،أو
عن طريق وسيط خلطي ،يتجلى في مادة تنتقل عبر المصل تسمي مضادات األجسام.
ب – الذاكرة المناعيةMémoire immunitaire :

 – aالكشف عن الذاكرة المناعية:
تمرين  : 1أنظر الوثيقة  1لوحة 5

اللوحــــــــــة 5

الوثيقة : 1حلل المعطيات التجريبية التالية ثم أعط االستنتاج الخاص بكل تجربة ،علما أن للفأر  Bو  Cنفس .CMH
تطعيم جلدي

رفض الطعم بعد  10إلى  12يوما

...................................................

التجربة 1

...................................................
الفأر B

الفأر A

التجربة 2

تطعيم جلدي
ثاني بعد بضع
أسابيع

الفأر B

...................................................

رفض الطعم بعد  2إلى  3أيام

...................................................
...................................................
...................................................

الفأر B

الفأر A
تطعيم جلدي

الفأر B

...................................................

رفض الطعم بعد  2إلى  3أيام

...................................................

التجربة 3

...................................................
حقن لمفاويات الفأر B
لفأر  Cبعد رفض الطعم

الفأر C

الفأر C

...................................................
...................................................

 التجربة األولى  :تم رفض الطعم الجلدي األول من  Aإلى  Bألن جسم المتلقي  Bتعرف على
الطعم كعنصر غير ذاتي يجب التخلص منه و ذلك ألنه يحمل  CMHمخالف لـ CMH
جسم المتلقي  .Bوتتطلب آلية التعرف على مولد المضاد مدة زمنية طويلة نسبيا.
 التجربة الثانية  :نالحظ أن مھلة الرفض في التطعيم الثاني ) استجابة ثانوية( تكون أقل من مھلة
الرفض في التطعيم األول ) استجابة أولية( ألن الجسم سبق له أن تعرف على مولد المضاد.
 التجربة الثالثة  :لقد أصبحت الكريات اللمفاوية للفأر  Cقادرة على التعرف مباشرة على CMH
الفأر المعطي  Bالذي سبق لھا التعرف عليه.
نستنتج من التجارب السابقة أن الخاليا المناعية تحمل ذاكرة مناعية تجعل كل استجابة مناعية ثانوية
تكون فورية.
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تمرين  : 2أنظر الوثيقة  2لوحة 5

اللوحــــــــــة 5

في سنة  ،1781انتشرت عدوى الحصبة  Rougeoleفي جزر  ) Féroéالدانمرك ( ،ولم تسجل أية حالة من ھذا
الوثيقة : 2
المOرض خOالل الخمOOس وسOبعين سOOنة التOي تلتھOا .ثOOم ظھOرت عOOدوى ثانيOة أصOيب فيھOOا  75 %إلOى  79 %مOOن سOاكنة ھOOذه
الجزر ،وقد الحظ الطبيب  L.Panumأنه من بين األشخاص المسنين الذين يسكنون جOزر  ، FéroéوالOذين سOبق لھOم أن أصOيبوا بمOرض
الحصبة سنة  ،1781لم يصب أحد مOنھم مOرة ثانيOة .والحOظ كOذلك أن األشOخاص المسOنين الOذين لOم يصOابوا بالحصOبة سOنة  1781يصOابون
بالمرض إذا تعرضوا للعدوى.
يعطي الشكل أ من الوثيقة تطور تركيز مضادات األجسام النوعية في الدم اثر حقنتين متتاليتين لنفس مولد المضاد عن قنية.
 (1قارن بين االستجابة األولية واالستجابة الثانوية .ثم وظف ھذه المعطيات لتفسير المالحظة التاريخية حول مرض الحصبة.
حقنت مجموعة من الفئران بكريات حمراء للخروف  ) GRMتلعب دور مول المضاد ( ،ثم استعملت تقنية باحات انحالل الدم لقياس عدد
البلزميات المفرزة لمضادات األجسام  .Anti – GRMفحصلنا على النتائج المبينة على مبيان الشكل ب .
 (2حلل المعطيات الواردة في ھذه التجربة واستنتج العناصر المسؤولة عن الذاكرة
الشكل أ

استجابة ثانوية

المناعية.

الشكل ب

عدد البلزميات النشيطة تجاه ) GRMباآلالف(
نسبة مضادات األجسام في الجسم

استجابة أولية

800
700
600
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400
300
200

الزمن باألسابيع
7

6

900

100
5

4

3

2

1

0

0

30 32 34 36 38 40 42 44

االتصال الثاني مع
نفس مولد المضاد

االتصال األول مع
مولد المضاد

الزمن باأليام

حقن ثان بـ t1 GRM

8 10

6

4

2

0

حقن أول بـ t0 GRM

 (1بعد الحقن األول لمولد المضاد تكون نسبة مضادات األجسام في دم القنية ضعيفة.
نفسر ھذه النتائج بوجود استجابة مناعية بواسطة مضادات األجسام ضد مولد المضاد .إال أن ھذه
االستجابة المناعية األولية ال تكون جد فعالة ،لعدم التعرف الفوري للجھاز المناعي على مولد
المضاد.
يؤدي الحقن الثاني لنفس مولد المضاد إلى ظھور استجابة مناعية ثانوية تتميز بارتفاع سريع و قوي
لكمية مضادات األجسام مقارنة بالحقن األول.
نفسر ھذه النتائج بكون الجھاز المناعي يتوفر على ذاكرة مناعية تمكنه من التعرف بسرعة على
مولدات المضاد التي سبق له أن قاومھا .وھذا ما يفسر المالحظات التاريخية حول مرض الحصبة.
 (2نالحظ أن عدد البلزميات المفرزة لمضادات األجسام  Anti – GRMيكون ضعيفا خالل
االستجابة األولية ،فيرتفع خالل االستجابة الثانوية .نستنتج من ھذه المعطيات أنه خالل االستجابة
المناعية األولية تتوقف عدة خاليا مناعية عن التفريق لتكون خاليا لمفاوية ذات ذاكرة.
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 – bآلية الذاكرة المناعتية :
تفسر الذاكرة المناعية بأنه خالل مرحلة التضخيم لالستجابة المناعتية األولى تتوقف عدة خاليا لمفاوية
عن التفريق لتتحول إلى كريات لمفاوية ذات ذاكرة .و تعيش ھذه الخاليا طويال في الجھاز الدوراني.
وھكذا تتكون ذخيرة من الخاليا القادرة على التعرف على مولد المضاد مباشرة بعد اختراقه الحواجز
الطبيعية للجسم .وبذلك تكون االستجابة المناعية الثانوية فورية وقوية.
ثـــــاني اتصـــــال
بمولـــــد المضـــــاد

أول اتصــــــال
بمولـــــد المضـــــاد

ھجوم
ھجوم

ھجوم

ھجوم

ھجوم
ھجوم

ھجوم
ھجوم

"أ"

ھجوم

ھجوم

58

بلزميـــــــات
تكـــــــاثر
وتفــــــرق
تكـــــــاثر
فقـــــط

ھجوم

"ب"

خاليـــا ذات ذاكـــرة
)مـــدة عيـــش طويلـــة(

 - 1تنشـــــــــيط

 - 2تنشـــــــــيط

رســــــم تفســــــيري آلليــــــة
الـــــذاكرة المناعتيـــــة فـــــي حالـــــة
االســــــــتجابة الخلطيــــــــة

 2الخاليا المناعية واكتساب الكفاية المناعية.
أ – أصل الخاليا المناعية:
 – aتجربة :
يمكن إلغاء جميع االستجابات المناعية بعد تعريض الجسم لجرعة قوية من اإلشعاعات المأينة
 .Rayons ionisantsموازاة مع ذلك نالحظ انخفاضا في عدد الكريات اللمفاوية في جميع العقد
اللمفاوية وتتوقف االنقسامات غير المباشرة في النخاع العظمي .La moelle osseuse
انطالقا من ھذه المعطيات ومعطيات الوثيقة  1لوحة  ،6بين أصل الخاليا المناعية ،ومكان نضج ھذه
الخاليا.

اللوحــــــــــة 6

الوثيقة : 1

تطعيم النخاع العظمي
إنتاج اللمفاويات
 BوT

تشعيع
تطعيم النخاع العظمي
استئصال الغدة السعترية

عدم إنتاج اللمفاويات
 Bو T

الصفحة - 180 - :

إنتاج اللمفاويات
 Bفقط
تطعيم الغدة السعترية
عدم إنتاج
اللمفاويات  BوT
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 – bتحليل واستنتاج :
يعد النخاع العظمي األحمر أصل الخاليا الدموية بما فيھا الكريات اللمفاوية المتدخلة في االستجابات
المناعية .ونميز نوعان من الكريات اللمفاوية حسب المستقبالت البروتينية الموجودة على غشائھا
البالزمي
 الكـــــــريات اللمفاوية  :Bيتم إنتاجھا ونضجھا داخل النخاع العظمي ) ،(Boneوتنتقل بعد ذلك
لتستقر في العقد اللمفاوية  Ganglions lymphatiquesوالطحال  .Rateوتملك مستقبالت
نوعية ،تسمى المستقبالت  Bأو .( B Cell Receptor ) BCR
 الكـــــــريات اللمفاوية  :Tيتم إنتاجھا داخل النخاع العظمي و تنتقل بعد ذلك إلى الغدة السعترية
) ،(thymusحيث تنضج وتتحول إلى كريات لمفاوية  Tناضجة ،تملك مستقبالت تتعرف على
أجزاء بيبتيدية من مولد المضاد ) محددات مستضادية ( ،وتسمى المستقبالت  Tأو  .TCRبعد
ذلك تنقل لتستقر في العقد اللمفاوية والطحال حيث يتم تخزينھا.
ب – أصناف الخاليا المناعية:
تصنف الخاليا المناعية حسب بنيتھا وتفاعلھا مع بعض الملونات .أنظر الوثيقة  ،3 ،2لوحة .6
الوثيقة : 2
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خلية أصل الكريات الدموية

خلية أصل نخاعية

خلية أصل لمفاوية

قبل B

قبل T

Monoblaste

Erythroblaste

Myéloblaste

Mégacaryocyte

مـــــــحـــــــبـــــــبــــــات

لمفاوية B
الوثيقة : 3

نوع الخاليا
قدھا بmµ
عدد الخاليا في
3
 mmمن الدم

لمفاوية T

خلية تغصنية

وحيدة

عدلة

حمضة

قعدة

صفيحات
دموية

كريات
حمراء

تصنف الكريات البيضاء حسب بنيتھا وحسب تفاعلھا مع بعض الملونات .يعطي الجدول أسفل أنواع الكريات البيضاء .
كريات بيضاء متعددة النوى Polynucléaires
محببات Granulocytes
حمضات
قعدات Basophiles
عدالتNeutrophiles
Eosinophiles
9 - 10
10 – 12
10 – 12
7000 -2000
حوالي
 45%إلى 70%

أصلھا
مكان تواجدھا

الدم و اللمف و األنسجة

دورھا

بلعمة و تدمير البكتيريات
الدخيلة
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300 -50
حوالي
 1%إلى 3%

50 -10
حوالي
 0%إلى 0.5%

كريات بيضاء وحيدة النواة Mononucléaires
الوحيدات Monocytes
14 - 20
700 -100
حوالي
 3%إلى 7%

العدد الكلي ھو حوالي  4000عند ♂ و  10000عند ♀
النخاع العظمي أو كبد الحميل
الدم و اللمف وتتحول إلى
الدم و اللمف وتتحول إلى
الدم و اللمف و األنسجة
بلعميات في األنسجة
خاليا بدينة في األنسجة
تتحول إلى بلعميات تقوم ببلعمة
تنظيم االستجابات
تدمير الطفيليات
العناصر الدخيلة
االلتھابية

كريات لمفاوية
Lymphocytes
7 - 8
4000 -1400
حوالي
 20%إلى 45%

الدم واللمف واألعضاء
اللمفاوية المحيطية
تتدخل في االستجابات
المناعتية النوعية
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تسمى مخلف األعضاء المتدخلة في االستجابة المناعتية باألعضاء اللمفاوية ،وھي التي ستشكل مع
الكريات اللمفاوية وباقي الكريات البيضاء الجھاز المناعي .أنظر الوثيقة 1لوحة.7
اللوحــــــــــة 7
الوثيقة 1
أعضاء الجھاز المناعي

ويمكن تقسيم األعضاء اللمفاوية أو أعضاء الجھاز المناعي إلى:
 أعضاء لمفاوية مركزية:ھي النخاع العظمي والغدة السعترية .

اللوزتان

 أعضاء لمفاوية محيطية:ھي الطحال و اللوزتان والزائدة الدودية و صفائح Peyer
على غشاء األمعاء و العقد اللمفاوية و يتوفر جسم اإلنسان
على مئات منھا موزعة على المسالك اللمفاوية وھي عروق
يجري فيھا اللمف عوض الدم وتربط مختلف األعضاء
اللمفاوية.

الغدة السعترية
النخاع العظمي
عقد لمفاوية
الطحال

صفائح باير
Peyer

ج – اكتساب الكفاية المناعيةL'immunocompétence :
 سؤال :
يتجلى نضج الكريات اللمفاوية  Bو Tفي تركيبھا لمستقبالت نوعية تتموضع على سطحھا .ويحدث
ھذا النضج في النخاع العظمي والغدة السعترية ،ويخضع لمراقبة دقيقة بواسطة التماس مع عدة خاليا
من محيطھا المباشر .وباستقبالھا لعدة إشارات جزيئية.
انطالقا من الوثيقة  4 ،2،3لوحة 7بين أين وكيف يتم اكتساب الكفاية المناعية من طرف اللمفاويات.
الوثيقة 2

اللوحــــــــــة 7
لمفاوية T

لمفاوية B
نخاع عظمي

خلية أصل
الذرية

خلية أصل
الذرية
خلية أصل
سعترية

لمفاوية
قبل B
خلية النخاع
العظمي
النخاع العظمي

لمفاوية  Bغير
ناضجة

لمفاوية B
ناضجة
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غدة سعترية

مضاد أجسام

مستقبل
IL7

خلية سعترية انتقالية
لمفاوية غير ناضجة

CMH - II

CMH - I
مستقبالت T

لمفاوية  T8ناضجة

لمفاوية  T4ناضجة
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الوثيقة  :4معطيات حول طبيعة وبنية المستقبل T
يتكون المستقبل  Tالنوعي من سلسلتين بيبتيديتين،
تحتوي كل واحدة منھما على:
 جزء ثابت ) منطقة  ( Cمدمج داخل الغشاء
السيتوبالزمي للخلية . T
 جزء متغير) منطقة  ( Vمتجه نحو الخارج
ومسؤول عن التعرف الثنائي على بروتين
 CMHوالمحدد المستضادي.

موقع تعرف
مولد المضاد
V

سلسلة β

C

 Vمنطقة متغيرة
سلسلة α

لقد مكنت تقنيات معقدة من تمييز مجموعتين من
الكريات اللمفاوية  ،Tحسب وجود أو عدم وجود
جزيئات معينة على غشائھا .فنميز بذلك:
 الكريات اللمفاوية  :T4تحمل  CD4وقادرة
على التعرف واالرتباط بجزيئة .CMH – II
 الكريات اللمفاوية  : T8تحمل  CD8وقادرة
على التعرف واالرتباط بجزيئة . CMH - I
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 Cمنطقة ثابتة

غشاء
 IgMغشائي = مستقبل اللمفاويات B

مستقبل T

 جواب :
تكتسب الكريات اللمفاوية  Bكفايتھا المناعية في النخاع العظمي ،حيث تركب مستقبالت غشائية
تدعى مضادات األجسام الغشائية ) الوثيقة 4لوحة  ،(7والتي تتكون من سلسلتين بيبتيديتين ثقيلتين
وسلسلتين خفيفتين ،كل سلسلة تضم منطقة ثابتة )  ( Cتتشابه عند جميع مضادات األجسام و
منطقة متغيرة )  ( Vتتغير حسب مولدات المضاد.
بعد تركيب المستقبالت الغشائية ،تخضع الكريات اللمفاوية  Bالنتقاء يتمثل في حذف اللمفاويات التي
تظھر ارتباطا متينا بمولدات المضاد الذاتية المحمولة من طرف خاليا النخاع العظمي.
تكتسب الكريات اللمفاوية  Tكفايتھا المناعية في الغدة السعترية ،حيث تركب مستقبالت غشائية تدعى
المستقبالت  Tوالتي تتكون من سلسلتين بيبتيديتين تضم كل واحدة :جزء ثابت ) منطقة  ( Cمدمج
داخل الغشاء السيتوبالزمي للخلية  . Tوجزء متغير) منطقة  ( Vمتجه نحو الخارج ومسؤول عن
التعرف الثنائي على البروتينات المعروضة في شكل بيبتيدات مرتبطة بجزيئة  ،CMHعلى سطح
خلية جسدية أو خلية عارضة لمولد المضاد ) .( CPA
بعد تركيب المستقبالت  ،Tتخضع اللمفاويات  Tألول عملية انتقاء والتي تتم على مستوى المنطقة
القشرية للغدة السعترية ،حيث يتم تقديم جزيئات  CMHالمميزة للذاتي للكريات اللمفاوية ،فنجد أن:
 الكريات اللمفاوية التي تتفاعل وترتبط ب  CMH – IIلن تنتج بعد ذلك إال جزيئة  CD4وTCR
وتسمى بذلك كريات لمفاوية .T4
 الكريات اللمفاوية التي تتفاعل وترتبط ب  CMH – Iلن تنتج بعد ذلك إال جزيئة  CD8وTCR
وتسمى بذلك كريات لمفاوية .T8
 الكريات اللمفاوية التي لم تتعرف على  CMHتحذف وتموت.
يسمى ھذا االنتقاء باالنتقاء االيجابي ألن الذي يتفاعل مع الذاتي يحتفظ به ،والذي ال يتفاعل مع الذاتي
يموت.
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بعد االنتقاء األول تخضع الكريات اللمفاوية النتقاء ثاني على مستوى المنطقة النخاعية للغدة السعترية،
حيث يتم تقديم بيبتيدات الذاتي معروضة على جزيئة  CMHإلى الكريات اللمفاوية ،فنجد أن:
 الكريات اللمفاوية التي سوف تتعرف بواسطة مستقبالتھا  Tعلى بيبتيدات الذاتي وترتبط بھا،
تحذف وتموت.
 الكريات اللمفاوية التي لن تتعرف بواسطة مستقبالتھا  Tعلى بيبتيدات الذاتي ،وبالمقابل سوف
تتعرف على بيبتيدات غير الذاتي ،فإنھا تعيش وتصبح كرية لمفاوية ناضجة.
ويسمى ھذا االنتقاء باالنتقاء السلبي ،ألن الذي يتفاعل مع الذاتي يموت والذي ال يتفاعل مع الذاتي
يحتفظ به.

3

االستجابة المناعية ذات مسلك خلويMédiation cellulaire .

أ – تجربة نقل المناعة :أنظر الوثيقة  1لوحة .8

الوثيقة  : 1تجربة نقل المناعة
يصOOOOOاب اإلنسOOOOOان ومجموعOOOOOة مOOOOOن
الثOOدييات بالسOOل عOOن طريOOق بكتيريOOا
تسمى عصيات كOوخ Bacille de
 .(BK) kochإذ تتطOOOOور ھOOOOذه
الجرثومة داخOل خاليOا الرئOة والعظOام
BCG
كوباي A
والكليتين .وقد اكتشف لقاح ضOد ھOذا
المOOOOOOرض مOOOOOOن طOOOOOOرف الفرنسOOOOOOيين
 Calmetteو ،GuérinفسOOمي
ھOOOOذا الشOOOOكل  .BCGوھOOOOو يحOOOOدث
اسOOOOOOOOتجابة مناعيOOOOOOOOة دون إحOOOOOOOOداث مصل الكوباي A
المرض.
كوباي B
تOOم القيOOام بتجOOارب علOOى كوبايOOات A
و Bو CلھOOOا نفOOOس  CMHأي أنھOOOا
سالالت متالئمة نسيجيا.
واستنتج
حلل نتائج ھذه التجارب
لمفاويات الكوباي A
االستجابة
ھذه
العناصر المتدخلة في
كوباي C
المناعية.
Le cobaye est un petit
rongeur
كوباي شاھد

اللوحــــــــــة 8
BK

موت
بعد  15يوما

BK

بقاء
بعد  15يوما

BK

موت
بعد  15يوما

BK

بقاء
بعد  15يوما

 يموت الكوباي الشاھد بعد حقنه ببكتيريا  ،BKوذلك إلصابته بالسل ،إذن ھي بكتيريا حادة ،وتعتبر
عنصرا غير ذاتي ) مولد المضاد (.
 بعد حقن  BCGيبقى الكوباي  Aسليما عند حقنه ب  ،BKمما يدل على أن  BCGأحدثت عند
الكوباي  Aتمنيعا ضد بكتيريا .BK
 يموت الكوباي  Bبعد حقنه ب  ،BKرغم أنه حصل على مصل الكوباي  Aالممنع ضد  ،BKمما
يدل على أن المادة الممنعة ضد  BKال توجد في المصل.
 بعد حقنه بلمفاويات الكوباي  ،Aيبقى الكوباي  Cسليما عند حقنه ب  ،BKمما يدل على أن
الكريات اللمفاوية ھي المسؤولة عن حماية الكوباي ضد .BK
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عند حقن الحيوان ب  BCGتكتسب الكريات اللمفاوية خاصية التعرف على مولد المضاد  ،BKلتقوم
بتدميره وتسمى ھذه االستجابة باستجابة مناعية نوعية عن طريق وسيط خلوي ،ألن العامل الممنع ھنا
ھي الكريات اللمفاوية.
ب – الكشف عن شروط تدخل اللمفاويات  :Tأنظر الوثيقة  2لوحة .8
اللوحــــــــــة 8
الوثيقة  : 2الكشف عن شروط تدخل اللمفاويات  Tالقاتلة.

Les lymphocytes T cytotoxiques

لتحديد ظروف إقصاء خاليا معفنة بحمة ،نحضر في أنابيب اختبار ثالثة أوساط زرع لخاليا مأخوذة من جلد الفئران ) تحمل مركب التالؤم
النسيجي .( H2k
الوسط األول  :خاليا معفنة بحمة  ،Aالوسط الثاني  :خاليا معفنة بحمة  ،Bالوسط الثالث خاليا غير معفنة.
تضاف للخاليا الجلدية في األوساط الثالثة كريات لمفاوية  Tمأخوذة من فئران من نفس أصل الذرية ،سليمة أو سبق حقنھا إما بالحمة A
أو بالحمة  .Bويبين الجدول أسفله النتائج المحصل عليھا.
عنOOOOد إعOOOOادة نفOOOOس التجOOOOارب
باستعمال خاليا جلدية مOأخوذة
من فئران تحمل مركب التالؤم
النسOOOOOOOيجي  ،H2dال تحطOOOOOOOم
الخاليOOOا بواسOOOطة لمفاويOOOات T
مأخوذة من فئران من السOاللة
H2k
حلOOOOOOل المعطيOOOOOOات التجريبيOOOOOOة
واستخرج شOروط ھOدم الخاليOا
المعفنOOة مOOن طOOرف اللمفاويOOات
.T

خلية غير معفنة

مولد مضاد الحمة B

مولد مضاد الحمة A

أوساط الزرع
)خلية عائلة(
مصدر اللمفاويات T

LT
عدم التحطيم

LT
عدم التحطيم

LT

أخد كريات
لمفاوية T

LT

عدم التحطيم

حقن الحمة
A
الحمة A
محددات مستضادية
للحمة A

LT

LT

LT
LT

عدم التحطيم

عدم التحطيم

تحطيم

أخذ اللمفاويات  Tبعد
أسبوع من الحقن

حقن الحمة
B

الحمة B
محددات مستضادية
للحمة B

LT
عدم التحطيم

LT
تحطيم

LT
عدم التحطيم

LT

أخذ اللمفاويات  Tبعد
أسبوع من الحقن

 خالل التجربة األولى لم تعمل الكريات اللمفاوية  LTعلى تحطيم الخاليا المعفنة ،ألنھا لم يسبق لھا
التعرف على ھذه الحمات.
 خالل التجربة الثانية تعمل الكريات اللمفاوية  LTعلى تحطيم الخاليا المعفنة بالحمة  Aفقط ،والتي
سبق التعرف عليھا.
 خالل التجربة الثالثة تعمل الكريات اللمفاوية  LTعلى تحطيم الخاليا المعفنة بالحمة  Bفقط ،والتي
سبق التعرف عليھا.
 عند استعمال خاليا ال تحمل نفس مركب التالؤم النسيجي  ،H2kال يتم تدمير أي خلية من طرف
اللمفاويات .LT
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يتبين من ھذه التجارب أن الكريات اللمفاوية  Tتتعرف وتھدم الخاليا المعفنة ،وذلك بتعرفھا على
المحددات المستضادية غير الذاتية المعروضة على سطح الخلية المعفنة بواسطة بروتينات مركب
التالؤم النسيجي .إذن ھو تعرف مزدوج  :اتجاه الخلية الھدف الحاملة لمولد المضاد واتجاه مولد
المضاد نفسه.
تتوفر الكريات اللمفاوية  Tعلى مستقبالت غشائية تتميز بموقعين للتثبيت :أنظر الوثيقة  1لوحة .9
اللوحــــــــــة 9
الوثيقة  : 1تمثل األشكال التالية تفسيرا لنتائج تجارب الوثيقة  2لوحة  ، 8حدد الحالة أو الحاالت التي يحدث فيھا تحطيم الخلية الھدف.
اللمفاويات

مركب التالؤم النسيجي

اللمفاويات

اللمفاويات

LT

LT

LT

محددات مستضادية
موقع تثبيت مركب
التالؤم النسيجي
المستقبل T

a

b

الخلية الھدف

الخلية الھدف

c

الخلية الھدف

موقع تثبيت المحدد
المستضادي

 موقع لتثبيت المحدد المستضادي.
 موقع لتثبيت مركب التالؤم النسيجي الخاص بالخلية العارضة للمحدد المستضادي.
إذا حصل ھذا التثبيت المزدوج بين الكرية اللمفاوية  Tوالخلية الھدف والذي ال يحصل إال إذا كان
ھناك تكامل بنيوي بين مواقع التثبيت والعنصر المثبت ،تكون الكرية اللمفاوية قد تعرفت على الخلية
الھدف فتبدأ عملية تنفيذ الھجوم.
الوثيقة  : 2تعرف آليات االستجابة المھلكة للخاليا.

ج – آليات االستجابة المھلكة

الشكل 1

اللوحــــــــــة 9
انطالقا من معطيات ھذه الوثيقة أبرز كيف تتعرف اللمفاويات  Tcعلى الخاليا
الھدف.9من طرف اللمفاويات .Tc
أنظر الية ھدم
الھدف:،ثم فسر
الخاليالوحة
الوثيقة 2
للخاليا

لمفاوية Tc

خلية معفنة بحمة

خلية معفنة في
طور االنحالل

الشكل 3

لمفاوية Tc

مستقبل T
TCR

CMH - I
مولد المضاد

الشكل 4

الشكل 2
كرانزيم

=
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مركب أنبوبي =

برفورين

=

الكالسيوم
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=

 – aطور الحثPhase d induction :

بعد دخول مولد المضاد ) حمة مثال ( إلى الوسط الداخلي ،تتم بلعمته من طرف الخاليا العارضة
لمولد المضاد  ) CPAالبلعميات الكبيرة و خاليا  Langerhansللجلد ( التي ستعرض المحددات
المستضادية لمولد المضاد الدخيل على جزيئة  ، CMHفتنتقل إلى العقد اللمفاوية حيث يتم االنتقاء
اللمي للكريات اللمفاوية  Tالنوعية للمحددات المستضادية المعروضة بواسطة خاليا :CPA
ـ اللمفاويات  T8تتعرف على المحدد المستضادي المعروض من طرف . CMH-I
ـ اللمفاويات  T4تتعرف على المحدد المستضادي المعروض من طرف .CMH-II
يؤدي ھذا االرتباط إلى تنشيط خاليا  CPAالتي تفرز وسيطا مناعيا Médiateur immunitaire
يسمى األنترلوكين  1والذي يؤدي إلى تنشيط الكريات اللمفاوية  T4و  T8النوعية للمحدد
المستضادي.
 يؤدي تنشيط الكريات اللمفاوية  T4إلى تكاثرھا و إفرازھا لوسيط مناعي ھو االنترلوكين 2
)  (IL2و.( Interféron ) IFNγ
 يؤدي تنشيط الكريات اللمفاوية  T8إلى تركيبھا لمستقبالت غشائية خاصة باألنترلوكين  ،2ثم
تموضع ھذه المستقبالت فوق الغشاء السيتوبالزمي.
 – bطور التضخيمPhase d'Amplification :

ينقسم إلى مرحلتين:
 مرحلة التكاثرPériode de multiplication :
خالل ھذه المرحلة يتم تنشيط الكريات اللمفاوية  T8المتوفرة على المستقبالت الخاصة باألنترلوكين 2
بواسطة  .IL2فتتكاثر ھذه الكريات اللمفاوية مكونة لمات  ،Des Clonesكل لمة تكون ناتجة عن
كرية لمفاوية واحدة فنتكلم بذلك عن مرحلة التوسع اللمي .Expansion clonale
 مرحلة التفريقPériode de différenciation :

خالل ھذه المرحلة تتحول الكريات اللمفاوية  T8إلى كريات لمفاوية مھلكة الخاليا ( LTc ) Tc
تحتوي على حويصالت غولجية غنية بجزيئات بروتينية تسمى البرفورين .La perforine
 – cطور التنفيذPhase effectrice :

خالل ھذا الطور تغادر الكريات اللمفاوية  T8مھلكة الخاليا )  ( LTcالعقد اللمفاوية وتنتشر في الجسم
بحثا عن خاليا الجسم العارضة للمحددات المستضادية لمولد المضاد الدخيل بواسطة .CMH-I
تتعرف الكريات اللمفاوية  Tcبواسطة مستقبالتھا  ،( TCR ) Tعلى المحدد المستضادي المعروض
بواسطة  ،CMH-Iويسمى ھذا التعرف بالتعرف الثنائي ) .تساھم في ھذا التعرف الواسمات .( CD8
تحرر  LTcالبرفورين وأنزيمات الكرانزيم .بوجود الكالسيوم  Ca++تندمج جزيئات البرفورين مع
غشاء الخلية الھدف محدثة ثقوبا .يتسرب الكرانزيم إلى الخلية الھدف عبر الثقوب مما ينشط أنزيمات
تؤدي إلى ھدم  ADNالخلية الھدف وموتھا.
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االستجابة المناعية ذات مسلك خلطيMédiation humorale .

أ – الكشف التجريبي عن االستجابة المناعية الخلطية :أنظر الوثيقة  3لوحة .9

اللوحــــــــــة 9

الوثيقة : 3
نقيس نسبة بعض بروتينات المصل الدموي ) كريونات ( بواسطة الھجرة الكھربائية ،وذلك قبل وبعد حقن حيوان بدوفان
الكزاز .يمثل الشكالن  1و 2النتائج المحصل عليھا ،وذلك قبل وبعد  15يوما من حقن فأر سليم بالسمين الكزازي الموھن.
 (1ماذا يمكنك استنتاجه من مقارنة الشكلين  1و 2؟
الشكل  : 2قبل حقن دوفان الكزاز
نسبة
زالل
البروتينات

تم حقن حيوان غيOر ملقOح ضOد الكOزاز
بواسOOOOطة الكريونOOOOات  γبعOOOOد عزلھOOOOا
بواسطة التقنية السابقة ،ثOم حقOن بعOد
ذلOOك بسOOمين الكOOزاز .يبقOOى الفOOأر حيOOا
ويعطي تحليل دم الفأر وجود كريونات
 γمثبتة على سمين الكزاز.

الشكل  : 2بعد حقن دوفان الكزاز
نسبة
زالل
البروتينات
كريونات

كريونات

 (2ماذا تمثل ھذه الكريونات γ
؟ وما ھو دورھا ؟

α2

+

β α1

γ
β α1

γ

اتجاه الھجرة

-

+

-

اتجاه الھجرة

 (1نالحظ أن حقن الفأر بسمين الكزاز موھن يؤدي إلى ارتفاع نسبة بعض بروتينات المصل
الدموي وبالضبط ارتفاع نسبة الكريونات  .Globuline γربما أن المادة الممنعة في ھذه الحالة ھي
عبارة عن كريوين . γ
 (2تقوم الكريونات  γبحماية الفأر من سمين الكزاز ،وھذا يدل على أن ھذه الكريونات  γھي
المادة الممنعة في ھذه الحالة ،وھي مادة توجد في مصل الحيوان الممنع ) الوسط الداخلي ( لدى
نتكلم عن استجابة مناعية عن طريق وسيط خلطي.
تشكل ادن الكريونات  γمضادات أجسام  .Les anticorpsويتجلى دورھا في ارتباطھا بمولدات
المضاد ) السمين( مما يبطل فعاليته ويسمى المركب " مضاد أجسام – مولد المضاد " بالمركب
المنيع .Complexe immun
ب – بنية وأصناف مضادات األجسام:
 – aبنية مضادات األجسام :أنظر الوثيقة  1لوحة 10

اللوحــــــــــة 10

الشكل  : 3تمثيل مبسط لمضاد األجسام

الوثيقة : 1

NH2
الشكل  :1التمثيل الفضائي
لمضاد األجسام
Anticorps
2

4

NH2

1
Fv
Fc

6

NH2
جسر ثنائي
الكبريتور

NH2

سلسلة خفيفة

Fv
Fc

موقع تثبيت
المحدد

5

3

COOH
موقع التثبيت على
المستقبالت الغشائية
COOH
منطقة متغيرة )(V

COOH
سلسلة ثقيلة
COOH
منطقة ثابتة )(C

الشكل  :2رسم تخطيطي تفسيري لجزيئة مضاد األجسام
الصفحة - 188 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

تنتمي مضادات األجسام لمجموعة الكريونات لذا تسمى الكريونات المناعية
وتملك جزيئة مضاد األجسام بنية أساسية مكونة من :

Les immunoglobulines Ig

 سلسلتين متماثلتين خفيفتين مكونة من حوالي  220حمض أميني تسمى كل سلسلة بالسلسلة .L
 سلسلتين متماثلتين ثقيلتين مكونة من حوالي  440حمض أميني تسمى كل سلسلة بالسلسلة .H
وترتبط ھذه السالسل األربعة بواسطة قناطر ثنائية الكبريتور وتكون ملتوية فيما بينھا على شكل حرف
 .yوقد بين التحليل الكيميائي أن كل سلسلة من ھذه السالسل تحتوي على منطقتين :
 منطقة ثابتة )  Constante ( Cمتشابھة لدى جميع مضادات األجسام المنتمية لنفس الصنف.
 منطقة متغيرة )  Variable ( Vمختلفة من مضاد أجسام آلخر .وتشكل ھذه المنطقة موقع
تثبيت مولد المضاد ،وھي التي تحدد إذن نوعية المستضادية أي نوعيته لمولد مضاد معين.
 – bأصناف مضادات األجسام :أنظر الوثيقة  2لوحة 10
اللوحــــــــــة 10

الوثيقــــــــة 239:
أصــــناف
مضـــادات
األجســــام

Ig G

 %بالنســــــــــبة
لمجمـــوع Ig
أھــــم الخصــــائص

][70- 75
*
*
*
*

Ig A

Ig M
10

][15- 20

Ig E
آثـــار

Ig D
آثـــار

وافــــرة
تخــــــترق المشــــــيمة * ال تخـــــــترق المشـــــــيمة * تتواجـــــد أساســـــا * تثبــــــت علــــــى
علـــى
* ظھـــور مبكـــر
فـــــي اإلفـــــرازات الخاليـــــــا البدينـــــــة
تكـــون حـــرة
ســـطح LB
* تمنيـــــع محلـــــي والمحببــــــــات
تثبيـــــــت وتنشـــــــيط عامـــــــل التكملـــــــة
* دور فــــي األرجيــــة المتنقلـــــــــة
تنشـــــــــيط البلعميـــــــــات الكبـــــــــيرة

إن المنطقة المتغيرة في جزيئة مضاد األجسام ھي التي تحدد نوعيته المستضادية ،في حين تحدد
المناطق الثابتة الصنف الذي ينتمي له .ونميز عدة أصناف من مضادات األجسام تختلف حسب معدل
تركيزھا في المصل ،وأماكن فعلھا وكذلك خصائصھا.
  : IgGبنية أحادية ،يوجد في المصل وخارج الخاليا ،ويتميز بتثبيت عامل التكملة وتسھيل البلعمة
وإبطال مفعول السمينات ومفعول الحمات.
  : IgAبنية أحادية في المصل أو ثنائية في اإلفرازات ) الدموع  ،اللعاب  ،العصارة الھضمية (.
يھاجم الطفيليات ويبطل مفعول السمينات والحمات.
  : IgMبنية أحادية )مستقبالت غشائية للمفاويات  (Bأو خماسية في الدم .ويتدخل ضد عوامل
التعفن.
  : IgDبنية أحادية ،يوجد على سطح الكريات اللمفاوية .B
  : IgEبنية أحادية ،يوجد بتركيز ضعيف في المصل ،ويتدخل عند الحساسية المفرطة الفورية.
الصفحة - 189 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

 - cأصل تنوع مضادات األجسام :أنظر الوثيقة  3لوحة 10

اللوحــــــــــة 10

الوثيقة  : 3األصل الوراثي لتنوع مضادات األجسام.
إن تركيب الكريوين المناعي ھو تحت رئاسة مورثتين ،واحدة بالنسبة للسلسلة الثقيلة واألخرى بالنسبة للسلسلة الخفيفة .ويتم ذلك
خالل مرحلة نضج الكريات اللمفاوية  Bوقبل أي تماس مع مولدات المضاد .إن ھذه المورثات تكون عند الكريات اللمفاوية غير الناضجة
على شكل أجزاء مشتتة على طول الصبغي .حيث يتم تجميعھا قبل االستنساخ حسب برنامج دقيق لكنه خاضع للصدفة.
 تتألف المورثة المسؤولة عن
تركيب السلسلة الثقيلة من أربعة
أجزاء يشار إليھا بالحروف
 C,J,D,Vمتموضعة على
الصبغي 14
 تتألف المورثة المسؤولة عن
تركيب السلسلة الخفيفة من ثالثة
أجزاء يشار إليھا بالحروف C,J,V
متموضعة على الصبغي .2
 ھناك عدة نسخ من األجزاء V
و  Dو  .Jوھذه المورثات ھي
المسؤولة عن تركيب المنطقة
المتغيرة.
 ھناك نسخة واحدة من الجزء ،C
وھذه المورثة ھي المسؤولة عن
تركيب المنطقة الثابتة.

C

J6

J2

C

J5

J1

D4

D2

C

D2

J2

V100

D1

V4

V2

V3

V3
الصبغي  :14سلسلة ثقيلة

الصبغي  : 2سلسلة خفيفة
C

J2

J1

J1

V100-300

V2

V4

V3

V2

V1

كل نمط من مضادات األجسام يكون نوعيا لمولد مضاد معين ،وينتج التنوع الھائل لمضادات األجسام
عن آلية تسمى إعادة التركيب الوراثي  Réarrangement génétiqueحيث بينت تطبيقات الھندسة
الوراثية أن:
 السالسل الثقيلة  Hيتم تركيبھا انطالقا من أربعة أجزاء جينية  Minigènesيشار إليھا بالحروف :
 variabilité Vو Constante Cو  Diversité Dو jonction Jمحمولة على الصبغي .14
 السالسل الخفيفة  Lيتم تركيبھا انطالقا من ثالث أجزاء جينية ھي C:و Vو. Jمحمولة على الصبغي .2
 - dإنتاج مضادات األجسام :أنظر الوثيقة  1لوحة 11

اللوحــــــــــة 11

الوثيقة  : 1إنتاج مضادات األجسام.
داخل وسط زرع لمفاويات فأر ،نعمل على إدخال بقايا خلية
بكتيرية ،فتم تسجيل المالحظات التالية:
 ارتفاع تركيز  ARNو ADNداخل الخلية.
 انقسام بعض اللمفاويات.
 إفراز مضادات األجسام.
 يتغير شكل اللمفاويات كما ھو مبين على األشكال أمامه .
سؤال  :ماذا تستنتج من تحليل ھذه النتائج التجريبية ؟

كرية لمفاوية B

بلزمية

يزداد حجم الكريات اللمفاوية وتغتني ببعض البنيات مثل الشبكة السيتوبالزمية الداخلية المحببة وجھاز
غولجي ،وبذلك تتفرق إلى بلزميات قادرة على إنتاج مضادات األجسام.
يتبين إذن أن تركيب مضادات األجسام يحتم توفر شبكة سيتوبالزمية داخلية محببة ،جھاز غولجي
وحويصالت اإلفرازية .ھذا يعني أن تركيب مضادات األجسام يتم بنفس المراحل التي تتركب فيھا كل
البروتينات :االستنساخ والترجمة.
الصفحة - 190 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

ج – آليات االستجابة المناعية الخلطية:
 – aطور الحثPhase d induction :
بعد دخول مولد المضاد إلى الوسط الداخلي ترتبط محدداته المستضادية بطريقة متكاملة مع
المستقبالت Bالنوعية الموجودة على غشاء الكريات اللمفاوية  Bالنوعية لمولد المضاد .وفي نفس
الوقت تقوم خاليا ) CPAخصوصا البلعميات الكبيرة( بعرض المحددات المستضادية لمولد المضاد.
وعند ارتباط المستقبالت  Tللكريات اللمفاوية  T4النوعية لمولد المضاد بالمحددات المستضادية
المعروضة ،تفرز الكريات اللمفاوية  T4عامل منشط للبلعميات الكبيرة .فتفرز ھذه األخيرة االنترلوكين
 (IL1) 1الذي ينشط الكريات اللمفاوية  T4النوعية لمولد المضاد ،فتفرز عندئذ األنترلوكين (IL 2) 2
الذي ينشط الكريات اللمفاوية  Bالمحسسة ) التي يوجد ارتباط بين مستقبالتھا  Bو مولد المضاد (.
 – bطور التضخيمPhase d'Amplification :

خالل ھذه المرحلة تتكاثر اللمفاويات  Bوتخضع لعملية تفريق لتتحول إلى بلزميات مفرزة لمضادات
األجسام ،تحت تأثير األنترلوكينات  ( IL6 , IL5 , IL4 ) 6،5،4المفرزة من طرف الكريات
اللمفاوية.
 – cطور التنفيذPhase effectrice :

خالل ھذا الطور تقوم البلزميات بإفراز مضادات األجسام نوعية للمحدد المستضادي المستھدف ،فتنقل
ھذه الكريونات المناعية بواسطة الدم واللمف من األعضاء اللمفاوية المحيطية حيث تم إنتاجھا إلى
مكان تأثيرھا حيث ترتبط بمولدات المضاد الدخيلة والمسؤولة عن تسييب ھذه االستجابة المناعية،
مكونة مركبات منيعة.
د – آليات تدخل مضادات األجسام:
 – aتعرف مضاد األجسام على مولد المضاد:
ترتبط مولدات المضاد بمضادات األجسام النوعية لھا ،وھذا االرتباط ليس تفاعال كيميائيا بقدر ما ھو
ارتباط بسيط نتيجة قوى تجاذبيه بيجزيئية تحدث بين موقع تعرف مولد المضاد والمحدد المستضادي،
وھو تكامل بنيوي يتكون من خالله المركب المنيــع.
 – bدور مضادات األجسام في القضاء على مولد المضاد :أنظر الوثيقة  2لوحة .11
عند ارتباط مضادات األجسام بمولدات المضاد ،يتشكل المركب المنيع الذي ينشط عامل التكملة ،فينتج
عن ھذا التنشيط المتسلسل ألجزاء عامل التكملة تشكل مركب الھجوم الغشائي )  ( C.A.Mالذي يتسبب
في انحالل الخلية الھدف بصدمة أسموزية.
 – cدور مضادات األجسام في تسھيل البلعمة :أنظر الوثيقة  3لوحة 11
بعد تكون المركب المنيع ،وتنشيط عامل التكملة ،ترتبط األجزاء  C3bبمولد المضاد فتسھل بلعمته من
طرف البلعميات.

الصفحة - 191 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

اللوحــــــــــة 11
الوثيقة  : 2دور مضادات األجسام في القضاء على مولد
مركب منيع

اجتذاب
البلعميات

C3a

C3a

C2
b

C3 C3b

+

عامل التكملة

C2a
C2

C3b

تسھيل
البلعمة

C1

C4
b
C3 convertase
C2a

C5 convertase

C3
b
مركب الھجوم
الغشائي CMA

8 9

7

9

9
7 9
89

C4
b

+
C4
b

C2a
C4a

C4a

6

+

C5b
غشاء الخلية
الھدف

C5b
9
9

C4

مولد المضاد

C2
b
+

مضاد أجسام

6

C5a

C5

اجتذاب
البلعميات

اللوحــــــــــة 11
الوثيقة  : 3دور مضادات األجسام في تسھيل البلعمة.
مضادات أجسام نوعية
لمولد المضاد

مستقبالت المنطقة
الثابتة لمضادات

خلية
بلعمية

مولد المضاد

 انجذاب مضادات أجسام نوعية

تكون المركب المنيع

 تثبيت المركب المنيع على الخاليا البلعمية

ليزوزومات

عزل أو تحطيم المركب المنيع

 ابتالع المركب المنيع

 – IIΙالتعاون الخلوي بين الخاليا المناعية:
 1الكشف التجريبي عن وجود تعاون بين الخاليا المناعية:

أ – تجربة  :( 1967 ) Mosierأنظر الوثيقة  1لوحة .12
نالحظ أن باحة االنحالل تظھر فقط في الحالة الثانية ،عند وجود كل من الكريات اللمفاوية والبلعميات.
يدل ھذا على أن ھناك تعاون بين البلعميات الكبيرة واللمفاويات إلنتاج مضادات األجسام.
الصفحة - 192 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي
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الوثيقة  : 1تجربة .( 1967 ) Mosier

 عزل
الكريات
البيضاء

 أخذ كريات بيضاء
من طحال فأر عادي

كريات
لمفاوية

CMH-I
بلعميات

 زرع في وسط تحت درجة
حرارة 37 °C
 توزيع الكريات البيضاء في أوساط
زرع ،وإضافة  GRMكمولد المضاد
+ GRM

+ GRM

+ GRM

التركيب التجريبي :
نأخOOذ مOOن طحOOال فOOأر عOOادي كريOOات
دمويOOة بيضOOاء ونحضOOنھا فOOي علبOOة
بيتOOري .بعOOد ذلOOك نOOزرع فOOي الزجOOاج
الخاليOOOOا الحOOOOرة )كريOOOOات لمفاويOOOOة(
والخاليOOOOOا الملتصOOOOOقة بقعOOOOOر العلبOOOOOة
)بلعميات كبيرة( إما معOا أو منفصOلة
بحضOOOور كريOOOات حمOOOراء للخOOOروف
 .GRMبعOOد أربعOOة أيOOام تقOOدر شOOدة
االسOOOتجابة المناعيOOOة بتعOOOداد باحOOOات
انحOOالل الOOدم التOOي تتناسOOب مOOع كميOOة
مضادات األجسام )مضاد.(GRM-
ماذا تستنتج من تحليل ھذه
النتائج التجريبية.

باحة انحالل الدم

2

3

ب – تجربة  :( 1967 ) Clamanأنظر الوثيقة  2لوحة .12

1

اللوحــــــــــة 12

الوثيقة  : 2تجربة  Clamanالكشف عن التعاون الخلوي بين اللمفاويات.
تھيأ الفئران لھذه التجربة باستئصال الغدة السعترية ،ثم إخضاع الفئران للتشعيع لقتل اللمفاويات ،فتحقن اللمفاويات  Bو T
إما متفرقة أو مجتمعة ) .أنظر الجدول أسفله (
استنتج أنماط الخاليا المناعية المعنية بالتعاون والتي تكشف عنھا ھذه التجربة.
تھيئ الحيوانات

استئصال الغدة السعترية ثم التشعيع

بدون معالجة ) شاھد (
حقن
اللمفاويات T

إعادة تكوين جزئي
أو كلي للجھاز
المناعي عن طريق
حقن اللمفاويات


تمنيع



حقن
اللمفاويات B



حقن
اللمفاويات  Bو T



تتلقى جميع الفئران حقنة من  ) GRMكريات حمراء للخروف (

نتائج اختبارات تلكد
الحمراء
الكريات
)أسبوع بعد التمنيع (

مصل المجموعة  +
 : GRMايجابي
الصفحة - 193 - :

مصل المجموعة  +
 : GRMسلبي

مصل المجموعة  +
 : GRMسلبي

مصل المجموعة  +
 : GRMايجابي

األستاذ  :يوسف األندلسي

نالحظ أن تلكد الكريات الحمراء ) استجابة مناعية ( ال يحدث إال بوجود الكريات اللمفاوية  Bو،t
نستنتج إذن أن الخاليا المناعية المعنية بالتعاون ھي الكريات اللمفاوية  Bو.T
ج – استنتاج:
توجد جل الكريات اللمفاوية  Bفي حالة خمول ،وال تصبح نشيطة إال بعد تعرفھا على مولد المضاد
النوعي .ويتطلب ھذا التنشيط تعاونا بين اللمفاويات  Bو Tوالخاليا العارضة لمولد المضاد CPA
كالبلعميات الكبيرة.
 2موقع وآليات التعاون بين الخاليا المناعية:
أ – الكشف عن تدخل الوسائط المناعية :أنظر الوثيقة  1لوحة .13
اللوحــــــــــة 13
الوثيقة  :1الكشف عن تدخل الوسائط الكيميائية
في التعاون بين الخاليا المناعية.

زرع لمفاويات
بحضور منبه

نزرع لمفاويات  ،Tمأخوذة مOن شOخص سOليم ،بحضOور مOواد
منبھة تلعب دور مولدات المضاد .نأخذ السائل الطOافي للOزرع،
ثم نضيفه إلى وسطي زرع ،األول به لمفاويات  ،Tوالثاني بOه
لمفاويات .B
بOOين التحليOOل الكيميOOائي للسOOائل الطOOافي ،وجOOود مOOادة كيميائيOOة
)األنترلOOOوكين  ،(2كمOOOا بOOOين التحليOOOل الخلOOOوي للمفاويOOOات ،أن
الكريات اللمفاوية التي تفرز األنترلوكين  2ھي .T4
انطالقا من ھOذه المعطيOات اسOتنتج كيفيOة التعOاون بOين الخاليOا
المناعية المتدخلة.

أخذ السائل الطافي
من الزرع
إضافة السائل إلى وسط
زرع لمفاويات T

إضافة السائل إلى وسط
زرع لمفاويات B

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

تكاثر خلوي

تكاثر خلوي

إن تكاثر اللمفاويات يرمز إلى تسييب استجابة مناعية ،باستثمار ھذا المعطى يمكنك القول أن تكاثر
اللمفاويات سببه مواد كيميائية توجد في السائل الطافي من الزرع .ھذه المواد تم إفرازھا من طرف
الخاليا المناعية بوجود العنصر المنبه ،وھو مولد المضاد.
ھذه المواد المنشطة للمفاويات  Bتشكل الوسائط المناعية ،وھي أساسية في التواصل بين مختلف
الخاليا المتدخلة في االستجابة المناعية.
نستنتج من ھذا التحليل أن االستجابة المناعية الخلطية تنتج عن عدة عمليات تساھم فيھا كل من
البلعميات الكبيرة ) مستقبلة للعنصر الغريب وعارضة لمحدداته المستضادية ( ،و) LT4مرسلة
للوسائط المناعية ( و) LBمنفذة لالستجابة (.
ب – آلية التعاون بين الخاليا المناعية :أنظر الوثيقة  1لوحة .13
تعتبر العقد اللمفاوية ملتقى المسلكين الدموي واللمفاوي ،ومكان اتصال الخاليا اللمفاوية ) أنظر الوثيقة
 2لوحة  .( 13وھكذا تلتقي الكريات اللمفاوية والخاليا العارضة لمولد المضاد ) (CPAفي أقرب عقد
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لمفاوية لمكان الخمج .لتتم عملية االنتقاء اللمي للكريات اللمفاوية النوعية لمولد المضاد) ,أنظر الوثيقة
 3لوحة (13
اللوحــــــــــة 13
الوثيقة  : 2العقد اللمفاوية

منطقOOة قشOOرية غنيOOة باللمفاويOOات  ،LBوتضOOم جريبOOات أوليOOة بھOOا
لمفاويOOات  .LBبعOOد االتصOOال بمولOOد المضOOاد تتحOOول ھOOذه الجريبOOات
إلى جريبات ثانوية حيث تتكاثر اللمفاويات .LB

شرين
وريد
قناة لمفاوية مصدرة

منطقة جار قشرية غنية باللمفاويات  ،LTوالخاليا العارضة CPA
منطقة نخاعية تضم لمفاويات  LBولمفاويات  LTوبلعميات كبيرة
وبلزميات ،كما تنطلق منھا العروق اللمفاوية المصدرة.

قناة لمفاوية موردة

اللوحــــــــــة 13
الوثيقة  : 3االنتقاء اللمي خالل االستجابة المناعية النوعية

مولــد مضــاد

مســـــــــتقبل B

مســـــــــتقبل T

LB

LB
LB
LB

محـــــددات مستضـــــادية

LT8

LB
LB

CMH1

CMH2

خليــــة
معفنـــــة

مســـــــــتقبل T

LT4
LT8

LT8
LT4

LT8
LT8

LB

LB

LB

يلعميـــــــة
كبـــــــيرة

LT8

LT4

LT8

LT8

LT4

LT8

LT4

LT4

LT4

كريــــــات لمفاويــــــة
طـــــور االنتقـــــاء اللمـــــي خـــــالل االســـــتجابة المناعتيـــــة النوعيـــــة
الوثيقــــــــة 54
تتم بلعمة مولد المضاد بواسطة البلعميات الكبيرة التي تجزئه إلى بيبتيدات .فتلتحم البيبتيدات مع
 CMH-IIويعرض المركب بيبتيد –  CMH-IIعلى سطح الخاليا العارضة ) .(CPAتتعرف  LT4على
ھذا المركب عن طريق التماس المباشر ) تعرف ثنائي ( .تفرز  CPAاألنترلوكين  IL-1الذي يحث
 LT4على التفريق إلى لمفاويات مساعدة  .THتفرز ھذه األخيرة مجموعة من السيتوكينات تنشط CPA
و LBالنوعية و  LT8النوعية.

 – IVحصيلة تركيبية لمراحل االستجابة المناعية:
 أول معطيات الوثيقة  1لوحة  14إلى نص يلخص مختلف مراحل االستجابة المناعية
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اللوحــــــــــة 14
الوثيقة  : 1حصيلة مبسطة لالستجابة المناعية النوعية
 =CPAبلعمية كبيرة
أو خلية تغصنية
 = LBلمفاوية B

CMH
مستقبل T

CPA
CPA
IL – 1

 = LTcلمفاوية T
قاتلة
 = THلمفاوية T
مساعدة
 = ILأنترلوكينات

+
IFNγ

+

T4

Interféron=IFNγ

TH

T8

LB

TH

IL – 2
IFNγ

+
IL – 2,4
تكاثـــــر

IL – 4,5,6

+

LB
تكاثـــــر

 LBذاكرة

تفريــــق

+
بلزميات

LTc

LTc

 طور التضخيم
التوسع اللمي وتفريق اللمفاويات

LB

تفريـــــــــق

 طور التحريض أو الحث
تعرف مولد المضاد واالنتقاء اللمي

 = LTلمفاوية T

T8

مولد المضاد

LTc

مضادات أجسام نوعية

LTc
 طور التنفيذ

برفورين وكرانزيم

تدمير الخلية الھدف
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إبطال مفعول مولد المضاد

تسھيل البلعمة
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 تتدخل االستجابة المناعية عبر آليات متنوعة ومترابطة ومتكاملة فيما بينھا وتتم عبر مراحل ھي:
 الحث أو التحريض :L'induction
عند تسرب مولد مضاد إلى الجسم يصل إلى أقرب عقد لمفاوية ،حيث تتعرف عليه لمفاويات نوعية
 LTو) LBانتقاء لمي( ،كما تعرض أجزاؤھا بواسطة جزيئات  CMH-IIللخاليا العارضة لمولد
المضاد.
تتعرف اللمفاويات  T4النوعية على المركب بيبتيد –  ،CMHوبعد تنشيطھا تتحول إلى لمفاويات
 THمفرزة لسيتوكينات.
 التضخيم :Amplification
تحت تأثير السيتوكينات المحررة من طرف  THالمنتقاة ،تتكاثر اللمفاويات  T8المنتقاة وتتفرق إلى
 ،LTcكما تتكاثر اللمفاويات  Bالمنتقاة وتتفرق إلى بلزميات مفرزة لمضادات أجسام نوعية.
 التنفيذ :Effectrice
تھدم  LTcالقاتلة الخاليا الھدف )المعفنة( بتركيب وإفراز البيرفورين والكرانزيم المؤديان إلى االنتحار
الخلوي  . Apoptoseأما مضادات األجسام فتبطل مولدات المضاد وتسھل البلعمة ،كما ينشط
المركب المنيع عامل التكملة.
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