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 األساسيات في علم المناعة 

 .تعني مقاومة المرض    immunityالمناعة  •

 

  immunology  علم المناعة•
 .هو دراسة مكونات الجهاز المناعي و وظائفة واالمراض المتعلقة به 

 
  في محاولته لحماية جسم االنسانتجاه العوامل الممرضة  الجواب المناعي وظيفة. 

 

  تحمل الذاتوظيفة الجهاز المناعي في. 

 

 

 .بالنقص او الزيادةفي هاتين الوظيفتين سواء الخلل تنتج االمراض عن 
 



 األساسيات في علم المناعة 

إن دور أو عمل الجهاز المناعي يذهب إلى ما هو أبعد من التصدي •
تعتبر العقبة األكبر في موضوع نقل فاالستجابة المناعية لإلنتانات، 

 .  أو زراعة األعضاء

 

كما أن هنالك محاوالت لعالج العديد من السرطانات  من خالل •
 .الجهاز المناعي stimulatingأو استثارة تحفيز 

 

غير الطبيعية االستجابات المناعية المرضية وأيضا تبين أن كثير من •
abnormal immunity responses  تسبب الكثير من الحاالت

 .المرضية المميتة



 األساسيات في علم المناعة 

 :االذيات في مواجهة الجهاز المناعي

 : خارجية المنشا 

.  تتمثل بالعضويات الدقيقة الممرضة   

 .والمواد السامة 

 

 

 :  داخلية المنشا 

 .كالخاليا غير الطبيعية او الورمية    





 األساسيات في علم المناعة 

 :أنماط االستجابة المناعية•

او المناعة   Innate Immune Response:المناعة الفطرية 

 .Innate( Natural, Native ) Immunityالطبيعية 

توجد المناعة الطبيعية لدى الفرد منذ والدته  ، 

 غير النوعيةوهي تمثل آليات الدفاع ، 

 وهي فورية إذ تنشط فور دخول العامل الممرض إلى
 سواء كان دخول العامل hostعضوية الثوي 

 .الممرض للمرة األولى أم ال

 



 األساسيات في علم المناعة 

 .Adaptive immunity:المناعة الـتكيفية

 الخاليا اللمفاوية التائية المتأتية عن عمل المناعة النوعية هي
وتمثل  T & B Lymphocytes                                    والبائية

 لعامل ممرض ما،الدفاع النوعية آليات 

 وال يكتسبها الفرد إال بعد تعرضه لهذا العامل. 

 

 يحتاج الجواب المناعي النوعي إلى بعض الوقت حتى يقوم بإعداد
 .الخاليا التائية (الخلوية  و)األضداد(الخلطية )وسائطه 



 األساسيات في علم المناعة 

 :  مكونات المناعة الطبيعية 1-

 الحواجز التشريحية 

و البالعات  Monocytesوحيدات النوى  ، PNعديدات النوى  :الخلوية

 .N K Cellsالخاليا القاتلة الطبيعية  ، Macropageالكبيرة 

 .السيتوكينات ،الليزوزومات ،المتممة :الخلطية

 

 : مكونات المناعة المكتسبة- 2

 .الخاليا التائية: الخلوية

 .األضداد والخاليا البائية: الخلطية





 األساسيات في علم المناعة 

 :مع المناعة الفطرية دور  في بالترابط   للمناعة التكيفية  

  self versuالتفريق بين خاليا الثوي والخاليا الغريبة عنه•

non self  

 antigene recognition.جزيئات التعرف  المستضدي•
molecules  

 .clonal selectionاالختيار النسيلي •

 .الذاكرة المناعية •

 



 األساسيات في علم المناعة 
 immune systemيتم الترابط الوثيق بين المناعة الطبيعية والمناعة التكيفية •

associatin    السيتوكيناتمن خالل وسائط تسمى 

 

وشيئا من ,شيئا من النجاح ,ومع التطور ,هذا الترابط المناعي يحقق مع تدخل العلم  
 الفشل 

 :جوانب النجاح

 اللقاحات •

 المناعة ضد العضويات الدقيقة•

 االغتراس الناجح•

   .االضداد وحيدة النسيلة•

 :جوانب الفشل 

 المناعة الذاتية •

 العوز المناعي •

 التحسس•

 



 النجاح • الفشل •

المناعة •
 التكيفية 

المناعة •
 الطبيعية

 الحواجز التشريحية 

 البالعات 

 المتممة 

 الوسائط االلتهابية

 الذات مقابل غير الذات 

جزيئات التعرف 
 المستضدي 

 االختيار النسيلي 

 الذاكرة 

 المناعة الذاتية 

 العوز المناعي 

 التحسس 

 اللقاحات 

المناعة ضد 
 الميكروبات 

 االغتراس الناجح 

 االضداد وحيدة النسيلة 

ترابط 

الجهاز 

 المناعي



 



 األساسيات في علم المناعة 

: 

 :يعتمد الجهاز المناعي في عمله على مكونات اساسها 

 .الخاليا المناعية

 .الوسائط المناعية 
 

 



 األساسيات في علم المناعة 
تعمل مكونات الجهاز المناعي ضمن أعضاء هذا الجهاز في الجسم •

 :التي تتألف من 

 اعضاء مركزية: 

نقي العظام 

 التيموس 

اعضاء ثانوية محيطية: 

 العقد اللمفاوية والطحال 

 انتشارات لمفية ال تاخذ شكل العضو 

 النسيج اللمفاوي المرافق للمخاطيات كالجهاز التنفسي ومحتلف
 .وكذلك الزائدة الدودية. المخاطيات 

   

 



 األساسيات في علم المناعة 

 .وتذهب مباشرة الى الدم النقي  فياللمفاوية البائية تتمايز الخاليا •

 

حيث تتمايز ثم تذهب التيموس  تذهب الىاللمفاوية التائية الخاليا •

 .الى الدم

 

 

لتبدأ عملها كخاليا الى العقد اللمفاوية من الدم تذهب الخاليا اللمفاوية •

 .مناعية نوعية 



 األساسيات في علم المناعة 

  في التيموس تتمايز الخاليا اللمفاوية
ثم تخرج عن  cortexالتائية في القشر  

الى الدوران  medulllaطريق اللب  
 .المحيطي 

 

 العقد اللمفاوية تنتشر في انحاء الجسم
وخاصة مداخل الجسم  حيث تكون أكثر 

تماسا مع المحيط على مستوى الجهاز 
التنفسي والبولي التناسلي والمعوي 

وذلك حتى يكون التعرف والجواب .
سريعا تجاه العناصر الغريبة الداخلة الى 

 .الجسم

 



 األساسيات في علم المناعة 

 :البائية والتائية الى العقدة اللمفاوية بطريقين تأتي الخاليا اللمفاوية

 

وهي  HEVعن طريق الدم عبر االوعية ذات البطانة المرتفعة •
باالنسالل لتتوضع في B/Tأوعية شعرية دقيقة تسمح للخاليا 

 ( cytokinsوchemokins ) وسائطمناطقها عبر 

عن طريق اللمف عبر االوعية اللمفاوية الواردة من االنسجة •
والمستضدات والخاليا العوامل  الممرضة والتي تجلب معها 
 .الى العقدةالمقدمة للمستضد 

تنتهي االوعية الصادرة عن العقد اللمفاوية بالقناة الصدرية التي 
 تصب في الوريد تحت الترقوة االيسر
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 األساسيات في علم المناعة 

الطحال  يعتبر أهم مصفاة للدم  
حيث يزيل العوامل الممرضة 

المطهية والكريات الحمر الهرمة 
وهو ايضا المكان الرئيسي ,

لالستجابة المناعية للمستضدات 
وهو مصدر ,المحمولة بالدم  

المسؤولة عن رد   Bالخاليا 
الفعل تجاه المستضدات عديدة 

 .السكاكر

تدخل اليه الخاليا عن طريق  
وتخرج ( الجيوب الدموية)الدم 

 (.الوريد الطحالي)عن طريق الدم

 



 األساسيات في علم المناعة 

يؤهب استئصال الطحال الى االنتان بالجراثيم ذات المحفظة •

كالرئويات التي تصفى في الطحال  بعد طهيها باالضداد بابتالعها 

 .من قبل البالعات الطحالية 

كذلك فان هؤالء المرضى اقل قدرة على احداث الجواب المناعي •

باالضداد تجاه المستضدات عديدة السكريات غير المعتمدة على 

 .الخاليا التائية والتي تتم بواسطة اللمفاويات البائية في الطحال 

لذلك يعتبر هؤالء المرضى مثبطين مناعيا ويتلقون وقاية •

 .بالصادات مدى الحياة 



 األساسيات في علم المناعة 

 .النسج اللمفاوية في المخاطيات •

•Mucosa –associated lymphoid tissues  

 

 

 الجهاز اللمفاوي للجلد •

•Cutanneuos immune system  

يحوي الجلد العديد من الخاليا اللمفاوية المساعدة كالخاليا •

المتغصنة التي تلعب دورا هاما في التعامل مع المستضدات 
 .البيئية التي تخترق الجلد 

 

 

 



 األساسيات في علم المناعة 

The components of MALT are sometimes subdivided into 
the following: 
• GALT (gut-associated lymphoid tissue. Peyer's 

patches are a component of GALT found in the lining of 
the small intestines.) 

• BALT (bronchus-associated lymphoid tissue) 
• NALT (nasal-associated lymphoid tissue) 
• CALT (conjunctival-associated lymphoid tissue)[1] 
• LALT (larynx-associated lymphoid tissue) 
• SALT (skin-associated lymphoid tissue) 
• VALT (vulvo-vaginal-associated lymphoid tissue) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gut-associated_lymphoid_tissue
https://en.wikipedia.org/wiki/Gut-associated_lymphoid_tissue
https://en.wikipedia.org/wiki/Gut-associated_lymphoid_tissue
https://en.wikipedia.org/wiki/Peyer's_patches
https://en.wikipedia.org/wiki/Peyer's_patches
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_intestine
https://en.wikipedia.org/wiki/Bronchus-associated_lymphoid_tissue
https://en.wikipedia.org/wiki/Bronchus-associated_lymphoid_tissue
https://en.wikipedia.org/wiki/Bronchus-associated_lymphoid_tissue
https://en.wikipedia.org/wiki/Nasal-associated_lymphoid_tissue
https://en.wikipedia.org/wiki/Nasal-associated_lymphoid_tissue
https://en.wikipedia.org/wiki/Nasal-associated_lymphoid_tissue
https://en.wikipedia.org/wiki/Mucosa-associated_lymphoid_tissue#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Mucosa-associated_lymphoid_tissue#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Mucosa-associated_lymphoid_tissue#cite_note-1


 األساسيات في علم المناعة 

هي تشكالت لمفية لويحات باير  

توجد على مستوى الجهاز المعوي 

 ,في الصفيحة الخاصة لألمعاء

بين  Mوتظهر من خاللها الخاليا 

الخاليا البشروية وهي خاليا أكبر 

التمتلك ,من الخاليا البشروية العادية 

أهداب على سطحها تتدخل بعملية 

بلعمة المستضدات التي تدخل االمعاء 

. 



 األساسيات في علم المناعة 

 



على شكل منطقة منتفخة تدعى الخاليا المقدمة للمستضد  تتجمع •
DOME AREA  وتتلقى المستضدات الواردة عن طريق الخالياM 

CELL وتتعرف عليها ثم تقدمها الى الخاليا اللمفاوية في لويحات باير

. 

بعد ذلك تخرج الخاليا اللمفاوية الى العقد المساريقية  لتقوم بالجواب •

 .المناعي المناسب 

توجد ايضا على مستوى األمعاء خاليا بشروية مناعية تسمى •
intraepithelial cell  وخاليا أخرىB ,T   في الصفيحة الخاصة. 
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•intraepithelial lymphocyte : 

 هي خاليا لمفاوية توجد في مخاطية الجهاز الهضمي والتنفسي والتناسلي 

هي لمفاويات غالبا تائية يعتقد انها تتطور موضعيا بدون تأثير من التيموس 
 .ولكن هذا مثار جدل 

محدودة التنوع وتتعرف على المستضدات  مستقبالتتحمل على سطحها 
 .معقد التوافق النسيجي بشكل مباشر بدون الحاجة الى جزيئات 

تعمل هذه الخاليا على حماية الثوي من الفيروسات والجراثيم التي تواجهه 
 .في االمعاء

باإلضافة لدورها كخاليا تائية فاعلة فإنها تفرز سيتوكينات لها دور في  
يمنع الجواب ، هذا الدور المعدل، تعديل الجواب المناعي في المخاطيات 

 .الشديد تجاه المستضدات الطعامية 
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بعد تعرض اللمفاويات  للمستضد في المخاطيات فإنها تغادر •

مكان التعرض لتذهب الى مخاطيات اخرى بما يسمى اعادة 
وتعتبر اعادة  recirculating or traffickingالدوران 

الدوران هدفا محتمال للقاحات باستعمال لقاحات مخاطية 

 .للتنبيه البدئي 



 



 





 



 األساسيات في علم المناعة 

 اذا•
 

للجهاز اللمفي دور أساسي في حركة اللمفاويات  •

تدخل اليه باللمف بحثا عن مستضدات وتخرج عبر ,

 .القناة الصدرية 

الخلية اللمفية غير المتحسسة بمستضد تسمى •
naïve cell . 

 



 األساسيات في علم المناعة 

تتوزع اللمفاويات في كل انسجة الجسم ولذلك فان كل انسجة •

 .الجسم يمكن ان تعتبر نسجا لمفاوية 

كالعين والخصيتين والدماغ ولكن بعض االعضاء  في الجسم •

التحتوي على خاليا لمفاوية ولذلك تدعى والرحم الحامل  
 Immunologicallyهذه االعضاء بالمميزة مناعيا 

Privileged  



 



 





 



 





 خاليا الجهاز المناعي

 الكريات البيض  •

Leukocytes 

 الخاليا المقدمة للمستضد  •

 APC  antigen presenting cells 



 خاليا  الجهاز المناعي

من خلية جذعية مصورة لعناصر الدم تسمى الكريات البيض تنشأ •
Hematopoietic Stem Cell  في نقي العظم. 

 :تشمل الكريات البيض•

  عديدات النوى أو الخاليا المحببةGranulocytes ،  

وحيدات النوىMonocytes  

 والبالعات الكبيرةMacrophages  

 وهي تنشا من االرومة النقوية 

 

 والخاليا اللمفاويةLymphocytes  التي تنشا من االرومة اللمفاوية
. 







 خاليا الجهاز المناعي

 Granulocytes:–عديدات النوى أو الخاليا المحببة 

  الجوابذات عمر نصفي قصير, تنتج بأعداد كبيرة أثناء •
أو  االلتهابوتترك الدم لتهاجر إلى األنسجة حيث موقع  المناعي
 .االنتان

 :  هنالك ثالثة أشكال من الخاليا عديدات النوى المحببة•

 عديدات النوى•

 المعتدلة, 

 الحامضة, 

 .واألسسة



 خاليا الجهاز المناعي
 : Neutrophilsعديدات النوى المعتدلة أو العدالت 

(PMN) هي من أهم مكونات المناعة الطبيعية، وتمثل
تدعى ، من كريات الدم البيضاء عند البالغ % 70

بالبالعات الصغيرة أو المتحركة ألنها تمثل إلى جانب 
وحيدات النوى شكالً من أشكال الخاليا البالعة ، وألنها 

 ،تتحرك من الدم إلى البؤرة االلتهابية

القصور في وظائف هذه الخاليا يؤدي إلى إنتانات  
 .جرثومية متكررة

في الحالة االعتيادية تنشأ العدالت من المصورات •
  السيتوكيناتالنقوية تحت تأثير العديد من من 

وعامل نمو الخاليا ( ( IL 3) وخاصة األنترلوكين 
 G-CSF = granulocytes colonyالمحببة 

stimulating factor  وعامل نمو الخاليا الوحيدة
granulocyte monocyte colony 

stimulating factor GM-CSF 



 خاليا الجهاز المناعي

أما في حالة وجود بؤرة التهابية •
 .G-CSFو  IL-17و  IL-8فيتدخل 

 

تحمل العدالت على سطحها •

مستقبالت ومستقبالت للمتممة 
  IgGللغلوبيولين المناعي من النمط

وهذه المستقبالت تساعد العدالت 

على بلعمة العوامل الممرضة، 

وتقوم العدالت بتخريب وقتل 

 .الجراثيم بعد ابتالعها

 



 خاليا الجهاز المناعي

يبلغ نصف حياة هذه الخاليا بعد أن  

 تترك نقي العظم إلى الدم

ساعات وهي تهاجر من الدم 4-10

إلى األنسجة جواباً على إشارة جذب 

في أثناء   chemotaxisكيميائي  

 حدوث غزو جرثومي حيث تتجه

إلى البؤرة االلتهابية لتقوم بعملية 

 .البلعمة إلى جانب وحيدات النوى

  



 خاليا الجهاز المناعي
بليون  100يموت قرابة •

,  عدلة في الجسم يوميا 
ويدخل مثلها الدوران من 

وتزال هذه , نقي العظم 
الخاليا المستميتة 

apoptotic   دون ان
تسبب التهابا وذلك بالية 

قبر الخاليا 
efferocytosis  التي

البالعم والخاليا تؤديها 
 .المتغصنة 



 خاليا الجهاز المناعي

عديدات النوى الحامضة •
Eosinophils : 

. من الكريات البيض%  3تمثل •

الحبيبات الحامضة الموجودة في 

تحوي على خمائر ،السيتوبالزما 

وبروتينات لها تأثيرات سمية في سياق 

 .االرتكاسات التحسسية

تنشأ الحامضات اعتباراً من  •

المصورات النقوية تحت تأثير 

  5السيتوكينات وخاصة األنترلوكين 
IL-5 ).) 



 خاليا الجهاز المناعي

يحدث تنشيط الفعاليات السمية للحامضات •
من ( الغلوبيلينات المناعية )بفعل األضداد 

 . IgEالنمط
بعد أن تترك هذه الخاليا نقي العظم تمكث •

فترة قصيرة في الدم ثم يهاجر معظمها 
إلى األنسجة لتتوضع هنالك ويؤدي 

تنشيطها إلى تحرر محتوى حبيباتها و 
 . إحداث الفعل السام للخاليا

يتم إنتاج الحامضات بأعداد كبيرة •
وتنشيطها في أثناء حدوث االنتانات 

الطفيلية، وكذلك في أثناء حدوث 
االرتكاسات التحسسية الناجمة عن 

وأثناء حدوث  ، IgEاألضداد من النمط 
التهابات األوعية كالتهاب ماحول الشريان 

 .العقدي، وكذلك تحت تأثير بعض السموم

 



 خاليا الجهاز المناعي
 : Basophiles & Mast cellsعديدات النوى األسسة والخاليا البدينة  

 
 من الكريات البيض، تحوي السيتوبالزما حبيبات تتلون بالملونات%  1تمثل : األسسات•

 .القاعدية وهي غنية بالهيستامين 

 :تشبه الخاليا األسسة لكنها تتوضع في األنسجة وهي نوعين : mast cellالخاليا البدينة •

 غنية بالهيستامين والهيببارين: في النسج الضامة -•

 تتوضع في األمعاء والرئتين وتحوي على أعداد كبيرة جداً من: في النسج المخاطية -•

 .بكميات كبيرة بعد تنشيطها PGD2وتنتج البروستاغالندين  IgEمستقبالت 

 

 تؤدي هذه الخاليا دوراً هاماً في الدفاع ضد الطفيليات وفي االرتكاسات التحسسية التي

 .IgEيتوسطها 

 
 .GM-CSFو عامل IL-4يتم انتاج كل من الخاليا األسسة والبدينة في نقي العظم تحت تأثير •
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 خاليا الجهاز المناعي

 -وحيدات النوى والبالعات الكبيرة •
Monocytes & Macrophages : 

 تضم هذه الخاليا•

  وحيدات النوى الموجودة في الدم. 

 

 والبالعات الكبيرة المقيمة في أنسجة

 .الجسم المختلفة

تتميز هذه الخاليا باحتوائها عل عدد  •

البيروكسيداز : كبير من األنزيمات

 .والليزوزومات 
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-Mتنشأ وحيدات النوى من األرومات النقوية تحت تأثيرعامل نمو الوحيدات •

CSF  وعامل نمو المحببات والوحيداتGM-CSF ، 

 

وأحد مركبات المتممة ،M-CSFتتميز الوحيدات إلى بالعات تحت تأثير  •
 (.(endotoxinوكذلك عوامل من منشأ جرثومي سموم داخلية . والكالسيتريول

 

= مثل بالسيتوكينات  تكتسب البالعات الكبيرة الخصائص الوظيفية عند تنشيطها•
INF-γ interferon gamma  وTNF = tumor necrotisis factor 

 

تمثل البالعات الكبيرة العنصر الرئيسي في بعض االرتكاسات االلتهابية وخاصة •
حيث تبدل من شكلها وتصبح شبيهة بالخاليا  granulomaالورم الحبيبي 

بالتحام أغشيتها مما  synsitiumأو تشكل تجمعا خلويا  epithelioidالظهارية 
 ..يؤدي إلى تشكل خاليا عمالقة مثل خلية النغهانس
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 : Lymphocytesالخاليا اللمفاوية  

تنشأ الخاليا اللمفاوية من أرومة الخاليا اللمفاوية في نقي العظم ، •

النوعية من وظائف المناعة المكتسبة تقوم  بالدور األساسي في 

 خالل اللمفاويات التائية والبائية ، 

من خالل الخاليا القاتلة في المناعة الطبيعية كما أن لها دور •
 NK Cellsالطبيعية 

رغم أن كل الخاليا اللمفاوية متشابهة في الشكل وال يمكن تمييزها •

وظائفها وطرق استجاباتها بالمظهر، إال أنها تختلف بشكل كبير في 

 .المناعية المعقدة
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 :تتميز الخاليا اللمفاوية بأن تمايزها يحدث على مرحلتين •

 

تتم في االعضاء اللمفاوية المركزية االولى مركزية المرحلة •
 .مستقلة عن التحريض المستضدي وهي 

 

وهي معتمدة فتتم في االعضاء اللمفاوية الثانوية  الثانيةالمرحلة •
 .على التحريض المستضدي 

 

تجول الخاليا اللمفاوية باستمرار بين االعضاء اللمفية الثانوية •
 .والدوران 
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بوجود بروتينات مميزة على سطحها وهي B,T تتصف هذه الخاليا •

 monoclonalاألضداد وحيدة النسيلة عبارة عن أصناف من 
antibodies ،  تميز نمط كل نوع من الخاليا اللمفاوية ومرحلة

التي وصلت إليها هذه الخاليا، تسمى هذه  differentiationالتميز 

 C D cluster ofالمجموعة من األضداد بعناقيد التمايز  
differentiation ،  وقد أعطي تصميم رقمي خاص من الCD 

لتعريف كل نوع من الخاليا اللمفاوية و المرحلة التي وصلت إليها 

 .الخلية من التمايز
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تشمل الخاليا اللمفاوية األنواع 

 :التالية

 :اللمفاويات البائية 
lymphocyte B  

هي الخاليا الوحيدة التي  

 باستطاعتها إنتاج األضداد

•Antibodies   فهي المسؤولة

المناعة النوعية  الخلطية عن 
humoral 
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 :)BCR )   Bمستقبالت الخاليا اللمفاوية 

كل خلية بائية مبرمجة وراثيا لتبرز على 
نوعيا للمستضدات الخاصة مستقبال سطحها 

وهو  B CELL RECEPTOR( BCR)يسمى
 .في تركيبه االضداديماثل 

 

بمستضدها عندما ترتبط الخلية البائية 
النوعي فانها تتكاثر وتتمايز الى خاليا 

تنتج االضداد لهذا plasma cellبالسمية 
هذه االضداد هي نسخة حلولة ، المستضد 

عن مستقبالت الخلية البائيه لذلك ترتبط 
 .بالمستضد نفسه الذي قام بتفعيل الخلية
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األضداد  الحلولة  •

والمستضدات الموجودة 

على سطح البكتريا تتحد مع 

المستقبالت المستضدية 

الموجودة على سطح الخلية 

 "المناعة الخلطية" البائية  
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 : T Lymphocytesالخاليا التائية•
 cellularالمسؤولة عن المناعة الخلوية 

 :ولها عدة انماط •

•CD4+  التائيات المساعدة وتسمىT 
Helper (T H)  سيتوكينات ألنها تفرز

على وتساعد الخاليا البائية تحرض 
فتدعم  CTLsوتؤثر على إنتاج األضداد، 

االستجابة المناعية الخلوية، كما تساعد 
على تدمير  Phagocytesالبالعات 

 .الميكروبات التي ابتلعتها
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المساعدة الى  T4تقسم الخاليا لذلك •
: 

 1الخاليا المساعدة نمط  

 (type 1 helper t cell)TH1cell  

وحيدة النواة تتفاعل مع البالعات 
لتساعدها في تدمير العامل الممرض 

 .داخل الخلوي 

  2الخاليا المساعدة نمط 

TH2cell (type 2 helper t cell) 

وتساعدها الخاليا البائية تتفاعل مع 
على االنقسام والتمايز وصناعة 

 .االضداد
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• CD8 + بالتحريض وتتحول

إلى اللمفاويات التائية المستضدي 
 Cytotoxic Tالسمية 

lymphocytes   أوCTL  

 

تقوم بتدمير خاليا الثوي المخموجة •

بالفيروسات او العامل الممرض 

بما يسمى فعل .داخل الخلوي 
 .cytotoxicityالسمية الخلوية 
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   T TCR T CELL  RECEPTORمستقبالت الخلية التائية•

تتعرف الخاليا التائية على المستضدات بشكل غير مباشر عن طريق 
  TCRsموجودة على سطحها وهي المستقبالت  

 :لهذه المستقبالت  وظائف

 بعضها يضبط تطور البائيات وانتاج االضداد. 

بعضها يتعاون مع البالعات ليساعدها على تدمير العوامل الممرضة . 

بعضها يدمر الخاليا المصابة بالفيروسات. 
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 Naturalالخاليا القاتلة الطبيعية  •
Killer Cells : 

وتدعى بالخاليا الكبيرة ذات الحبيبات •
Large Granular Lymphocytes 

(L G L) 

 ، NK cellsالخاليا القاتلة الطبيعية •
 ، المناعة الطبيعية تساهم في 

هي خاليا لمفاوية ذات قدرة سمية •

، حيث تقوم بتحطيم طبيعية للخاليا

الخاليا التي تحوي الفيروسات والخاليا 

 الورمية، بشكل مباشر وسريع، 
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وعلى عكس الخاليا التائية والبائية •
ال تحمل مستقبالت فإن هذه الخاليا 
ولكنها تحمل .  نوعية للمستضد

للغلوبيولين  Cالشدفة مستقبالت 
  CD16والواسمة   IgGالمناعي 

تنشط الخاليا القاتلة بوجود خاليا  .•
 غريبة عن العضوية

 (.خاليا مغترسة )

كما تؤدي دوراً هاماً في مقاومة •
 .األخماج الفيروسية واألورام

ودورا في القتل الخلوي المعتمد على •
 ,ADCCاالضداد 
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ينظم عمل الخاليا القاتلة نوعين •

من المستقبالت الموجودة على 

 :سطحها هما 

KIR = killer inhibitor receptor                    

KAR= killer activator receptor 

تعمل األولى مانع للقتل والثانية •

 منشط،

 

حيث تعمل األولى على منع  •

الخاليا القاتلة من مهاجمة خاليا 

الذات التي تحمل مستضدات 
 .MHC class 1ال
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•cells that  innate immune (ILCs) are a group of Innate lymphoid cells
(CLP) and belong to  common lymphoid progenitor are derived from

. These cells are defined by absence of antigen lymphoid lineage the
recombination  because of the lack of T cell receptor or B specific

(RAG). ILCs do not express myeloid or dendritic cell  activating gene
]1[markers. 

•This relatively newly described group of cells has varying 
helper T  physiological functions; some functions are analogous to

. Accordingly, NK cells cytotoxic , while the group also includescells
they have an important role in protective immunity and the 

, so their dysregulation inflammation and homeostasis regulation of
, bronchial asthma allergy such as pathology can lead to immune

In addition, they can  ]2[.autoimmune disease and
function and metabolic homeostasis, in part by  adipose regulate

.beiging eliciting 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_lymphoid_progenitor
https://en.wikipedia.org/wiki/Lymphopoiesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Recombination_activating_gene
https://en.wikipedia.org/wiki/T-cell_receptor
https://en.wikipedia.org/wiki/B-cell_receptor
https://en.wikipedia.org/wiki/Recombination_activating_gene
https://en.wikipedia.org/wiki/Innate_lymphoid_cell#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Innate_lymphoid_cell#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Innate_lymphoid_cell#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/T_helper_cell
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_killer_cell
https://en.wikipedia.org/wiki/Cytotoxicity
https://en.wikipedia.org/wiki/T_helper_cell
https://en.wikipedia.org/wiki/Inflammation
https://en.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
https://en.wikipedia.org/wiki/Allergy
https://en.wikipedia.org/wiki/Pathology
https://en.wikipedia.org/wiki/Innate_lymphoid_cell#cite_note-:0-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Innate_lymphoid_cell#cite_note-:0-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Innate_lymphoid_cell#cite_note-:0-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Autoimmune_disease
https://en.wikipedia.org/wiki/Adipose_tissue
https://en.wikipedia.org/wiki/Adipose_tissue#Beige_fat_and_WAT_browning
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 :الخاليا المقدمة للمستضد •
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• Antigen-presenting cells fall into two 
categories: professional and non-professional. 
Those that express MHC class II molecules 
along with co-stimulatory molecules 
and pattern recognition receptors are often 
called professional antigen-presenting 
cells.[1] The non-professional APCs express 
MHC class I molecules. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pattern_recognition_receptor
https://en.wikipedia.org/wiki/Antigen-presenting_cell#cite_note-:4-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Antigen-presenting_cell#cite_note-:4-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Antigen-presenting_cell#cite_note-:4-1
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and  innate They act as messengers between the
adaptive immune systems the 

 

•Immature dendritic cells are also called veiled 
cells, as they possess large cytoplasmic 'veils' 
rather than dendrites. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system
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 -الخلية المتغصنة الجريبية •
follicular dendretic cells = 

FDC 

خارج نقي العظم من نشأ هذه الخاليا 

 .مفترضةسلفية متوسطية 

وتوجد في الجريبات اللمفاوية في العقد 

اللمفاوية والطحال، تتميز هذه الخاليا 

تثبيت المستضد على بقدرتها على 

هذا المستضد إلى غشائها و تقديم 

التي تحمل مستقبلة الخاليا البائية 

 .نوعية لهذا المستضد
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 dendretic cells -الخلية المتغصنة  

= DC 

توجد هذه الخلية في النسج الضامة •

قلب ، كلية ، ) لمختلف األغضاء 

 ...(عضالت، الجلد 

تنشأ في نقي العظم، وظيفتها  •

اقتناص المستضدات المختلفة، 

ثم تقدمها داخل السيتوبالزما  تفككها

بشكل أجزاء ببتيدية على سطحها 

جزيئة من خالل التائية إلى الخاليا 

 .معقد التوافق النسيجي
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