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حقن عصيات الدفتريا موت كل الحيوانات

حقن مصل حيوانات 
ملقحة ضد الدفتريا

حقن عصيات الدفتريا عدم موت الحيوانات

حقن مصل حيوانات 
غيرملقح ضد الدفتريا حقن عصيات الدفتريا

موت كل الحيوانات

حقن مصل حيوانات ق
ملقحة ضد الدفتريا

حقن عصيات الكزاز موت كل الحيوانات



  الالنوعيةأحيانا تعجز االستجابة المناعية  - 
عن مقاومة الميكروبات)البلعميةالخاليا(

التال تطل ة ال ل كا فت ط الخطيرة فتغزو كامل العضوية ويتطلب بالتالي ال
ذا ة خا ة دفاع ائل د ن ت ة ض ال من العضوية تجنيد وسائل دفاعية خاصة بھذا ن

ذاك أو .  الميكروب أو ذاكالميكروب

ما ھي الوسائل الدفاعية التي  :اإلشكالية 
تستعملھا العضوية للقضاء على الميكروبات 

ة؟ الخطيرة؟الخط



ة االستجابـــــــــــــــــــــةاالستجاب
ة ناعي المناعيـــــــــــــــــــــــةال
ة ع النوعيــــــــــــــــــــــــةالن

ة( الخلط اطة ال )ذات )ذات الوساطة الخلطية(



يف Tétanose:الكزازتع  :Tétanose: الكزازتعريف
ا ك ل مرض قاتل تسببه بكتيريا القا

وتنتقل ، التربة في تعيش لھوائية رب  و ي  يش  ي  و
الجروح طريق عن الجسم .إلى الجسم عن طريق الجروحإل



مادة سامة تنتجھا :  التكززي التوكسين
، الذي ينتشرالكزازبكتيريا تدعى عصيات 
.مسببا الموت.في العضوية عبر الدم

نقن ك التكززالت  التكززيالتوكسينحقنموت الحيوان



:Anatoxine) الالسم( :تعريف األناتوكسين 
أ . معالج  أي فقد سميته)سم(توكسينھو

ل لف نةالف ة ا ة ن .عند درجة حرارة معينةالفورمولبفعل
فعال غير س .فھو سم غير فعالفھ

التكززياألناتوكسين حقن  عدم موت الحيوان



التكززيالتوكسينحقن

أ التجربة
التكززيالتوكسينحقن

موت الحيوان

بالتجربة

التكززياألناتوكسينحقن التكززيالتوكسينحقن الحيوان وت عد

بجرب

التكززياألناتوكسينحقن  التكززيالتوكسينحقن عدم موت الحيوان

يوما 15بعد 



ي  األناتوكسينالحيوان الذي حقن له
ال يموت عكس الحيوانالتكززي نززي يو س و ي

أي يحقن لم ).الشاھد(الذي ي ن  م ي ).(ي 

المحقون الحيوان أن ون نستنتج ن  يو ن  ج 
مناعةباألناتوكسين اكتسب اكتسب مناعة باألناتوكسين

الكزازض .الكزازضد





حيوان معالج
 التكززي التوكسينحقن 

المصل
ج التجربة

ج ن يو
التكززي األناتوكسينب  موت الحيوانعدم 

المصل

ساعة  24بعد 

ة الت
 التكززي التوكسينحقن 

دالتجربة

المصلموت الحيوان

ساعة  24بعد 



يالحيوان الذي حقن له مصل حيوان 
يقاوم  التكززيباألناتوكسينمعالج ينج و ومززيب ي

.التكززيالتوكسين ين .ززيو
دث ل ال نقل أن تنت ونستنتج أن نقل المصل يحدث ن

ا ت ال ال ف ة نا ة ا ت استجابة مناعية في الجسم الحتواء ا
ا ل ل ال ةذا ا ا كيمايائيةھذا المصل على مواد

ة أق .أجسام مضادةواقية، تسمى



:االستنتاج : االستنتاج

ھي  الكزازالمناعية ضداالستجابة

اطة و ذات مناعية تجابة   خلطيةاستجابة مناعية ذات وساطة خلطيةا

طريق عن تؤثر على الجسم الغريب ريب م  ج ى  ر  ريق ن ؤ

طة ا ةال ضا ال ا األ .األجسام المضادةالدم بواسطة



المضادة02النشاط األجسام في :النوعية م  02 ألج ي  ي  :و

DIPHTERIE) الدفتيريا:( تعريف الخناق

يؤثر قويا سما الدم في تفرز بكتيريا تسبه مرض تسبه بكتيريا تفرز في الدم سما قويا يؤثرمرض

ا ال كز ال ال از ال القل في القلب والجھاز العصبي المركزي والمجاريف

.التنفسية 



كق الت الحيوانعد وت

أ   التجربة
التوكسينحقن
 التكززي 

موت الحيوانعدم 

ن
في نفس اليوم

محصن
الكزازضد  

المصل حقن

بحيوان 

حقن المصل

أحيوان 
التوكسينحقن

مصلموت الحيوان التوكسينحقن
مسحوبالخناق 

جحيوان في نفس اليوم



المصل المأخوذ من حيوان محصن ضد
  بالتوكسينيحمي الحيوان المحقون  الكزاز

بينما ال يحمي الحيوان المحقون  التكززي
.الخناقبتوكسين

االستجابة- أن تكونالخلطيةنستنتج تكون  الخلطيةنستنتج أن االستجابة-
يقاوأنحيثنوعية المضاد الجس الجسم المضاد يقاوم  أنحيثنوعية

ين ع ن ن ضد .مولد ضد من نوع معينلد



ماألجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ألج

المضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادةالمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة



تعديل األجسام الغريبة
أوضحت التحاليل أن المصل الحيوان

األجسامالمحصن يحتوي على مواد تدعى  مي
، و بين استعمال األشعة السينية المضادة

أن لألجسام المضادة مواقع تفاعل خاصة 
تثبت مولد الضد لتشكل معقد 

)مولد الضد -الجسم المضاد(



مولد
الضد جسم

مضادا

)اللون األحمر(بمولد الضد ) اللون األخضر(تفاعل الجسم المضاد



ل تث ة ا ل تفا اق ا ال ا لألجسام المضادة مواقع تفاعل خاصة تثبت مولد لأل
لتشكل مضاد"معقدالضد ضد-جسم ھذا"مولد ھذا مولد ضد-جسم مضادمعقدالضد لتشكل

يعدل األجسام الغريبة أي يبطل مفعولھا في التثبيت يبي ھ و ل يب ي ريب م ج ل ي
.الجسم



أجسام مضادة متنوعة

 Yيبدي الجسم المضاد الذي يكون على شكل حرف -
ة اغ ف ة ن ز ت الذ الض ل ت تث مناطق تثبيت مولد الضد الذي يتميز ببنية فراغيةناطق

الضد لمولد الفراغية للبنية .متممة و  ي  ر ي  ب  .
يإن تغير ھذه المنطقة ھو الذي يفسر التنوع الشاسع في - ع ع ي

.األجسام المضادة



لألجسام- األساسية الوظيفة تتمثل الوظيفة األساسية لألجسامتتمثل
الضد مولد مع االرتباط ف المضادة في االرتباط مع مولد الضد المضادة

إنتاجه ف تسبب الجسمالذي فيعمل فيعمل الجسم .الذي تسبب في إنتاجه
عل ضاد الضدال مولد أيتعديل أي تعديل مولد الضدالمضاد على

التال ة ض ال داخل تكاث منع تكاثره داخل العضوية و بالتالي ن
له ف طال .إبطال مفعولهإ



؟الخلطية  لإلستجابةاستخلص الخصائص العامة -



:االستجابة المناعية النوعية الخلطية بتتميز 

بواسطة أجسام مضادة نوعية أفرزت للقضاء عل :  النوعيةأ-

).واحد( جسم غريب معين 

اكتسب الحيوان في التجربة السابقة مناعة ضد : االكتسابب-

بعد حقنه ) إفراز أجسام مضادة(التوكسين التكززي 

.باألناتوكسين التكززي

تنقل الحصانة المناعية عن طريق المصل من حيوان :النقل-ج

أل أل .تسبح في المصل مضادةألخر ألن األجسام الأل



إنتاج األجسام المضادة 
تظھر التحاليل الطبية زيادة 

ية فا الل الخاليا ن ط ن بة نسبة نمط من الخاليا اللمفاويةن
المضادةاالجسامأثناء ظھور مھور

تدعى ھذه الخاليا باللمفاويات 
ة ائ )LB(ال ) LB( الخاليا اللمفاويات البائية ) LB(البائية

.حدد العالقة بين الخاليا اللمفاوية واألجسام المضادة
ة ا ال ا مصدر األجسام المضادةاأل

حيث أن التحاليل الطبيةالخاليا اللمفاوية تنتج األجسام المضادة م ج
.توضح ظھور األجسام المضادة في الجسم مع زيادة الخاليا اللمفاوية



أ طة ل ة ة ة لط ل ة المناعة الخلطية ھي مناعة نوعية تعمل بواسطة أجسامل
معين غريب جسم عل للقضاء أفرزت نوعية (مضادة ين ريب  م  ل ج رز   ي  و  )

).واحد
أ مولد الضد أو الجسم الغريب(آخر لكل توكسين بتعبير  (
إنتاجه في تسبب به خاص مضاد .جسم مضاد خاص به تسبب في إنتاجهجسم

 مفھوم مولد الضد: )antigène  ( ھو كل جسم غريب عن
.العضوية ، يولد استجابة مناعية نوعية

ضاد ال ال )(ف tiة خلط ة ا  مفھوم الجسم المضاد):(  anti corps ھو مادة خلطية
ي.  تفرزھا اللمفاويات البائية لتعديل مولد ضد نوعي

ھو مركب يتمثل في اتحاد الجسم المضاد  :معقد مناعي
ال ل



نسبة 

 
تطور إنتاج 

ضادة ال ا األجسام  األ

 

المضادة

األجسام المضادة
ط ة المضادةا تسمح متابعة تطور

نسبة األجسام المضادة 
ا ث ل أ ا إثر تماس أول ثم تماسإث

ثان بنفس مولد الضد 
ال ا إ

التماس األول التماس الثاني لنفس مولد الضد
من إنجاز المنحنى

.المقابل

حلل ھذا المنحنى وقل ما تستنتجه؟
األول الحقن عن الناتجة المضادة :األجسام المضادة الناتجة عن الحقن األول:األجسام
األجسام المضادة  ببطء، كميتھا قليلة وتنخفض  استجابة أولية بطيئة الظھور، ترتفع كمية

.بسرعة ر .ب
:األجسام المضادة الناتجة عن الحقن الثاني بنفس مولد الضد•

.األجسام المضادة بسرعة، كميتھا كبيرة، و تدوم أكثر استجابة ثانوية سريعة، ترتفع كمية



تنتاج ناال اك الخال اط ت ا ل األ ا الت ف في التماس األول ارتباط الخاليا يكون:االستنتاج

اللمفاوية بمولد الضد ضعيف فينتج عنه استجابة 

أما في التماس الثاني فيكون . مناعية بطيئة وضعيفة

للخاليا اللمفاوية الذاكرة مستقبالت نوعية تسمح 

وقوية سريعة استجابة عنھا ينتج قوي وھذا.بارتباط وي ري و ب  ج ھ  ج  وي ي ب  ر و.ب

يترجم المناعيةبما الذاكرة   .الذاكرة المناعيةبما يترجم



المصلية المضادة:اإليجابية األجسام وجود يدل يدل وجود األجسام المضادة: اإليجابية المصلية
ميكروبية، إصابة حدوث على الشخص دم روبي في ي ب  و إ ى  ص  م  ي 

ييقال عن الشخص الذي تظھر عنده ھذه و
.األجسام المضادة أنه موجب المصل

عن مرض المسؤول)VIH(ففي حالة فيروس
كت ال ة نا ال ك)SIDA(نق ثال مثال يمكن)SIDA(نقص المناعة المكتسب

بعد س للفير المضادة األجسا عن الكشف عن األجسام المضادة للفيروس بعدالكشف
خاص8حوالي اختبار بواسطة أسابيع .أسابيع بواسطة اختبار خاص8حوالي



قل ماذا يمثل منحنى الوثيقة  1-
؟2 ا ال ا األ ظ متى تظھر األجسام المضادة ؟2-
ھذه الحالة ؟ماذا نقول عن الشخص الذي يكون في 3-
 (VIH).السيدالفيروس يمثل إنتاج األجسام المضادة  1-

ال2 إل الف ل دخ ند تظ .تظھر عند دخول الفيروس إلى الجسم2-
.موجب المصلھو  3-



االستجابـــــــــــــــــــــةاالستجابـــــــــــــــــــــة
المناعيـــــــــــــــــــــــةالمناعيـــــــــــــــــــــــة
ة النوعيــــــــــــــــــــــــةالنوعي

الخلوية( الوساطة )ذات )ذات الوساطة الخلوية(



السل تسببه:tuberculoseمرض خطير مرض ھو ھو مرض خطير تسببه :tuberculoseمرض السل

كوخ بعصيات تدع Bacille(بكتيريا de Koch( Bacille(بكتيريا تدعى بعصيات كوخ de Koch  (

الجس أنحاء كل يشكلتصيب أين الرئتين، خاصة خاصة الرئتين، أين يشكل وتصيب كل أنحاء الجسم 

ھا لة ا ل نات د ضال ال ھذا لتفاد و لتفادي ھذا المرض، .الجسم درنات لمحاولة حصرھا

ة ال ال ة اش األطفال الذBCGاللق ، الذيBCGباليلقح األطفال مباشرة بعد الوالدة

ة ا ة ال ا ال يتكون من عصيات كوخ تمت معالجتھا معالجة خاصة ا

.لتصبح غير ممرضة



كوخ عصيات
أ التجربة

عصيات كوخ
موت الحيوان

شھر بعد شھربعد

بالتجربة

BCG
عدم موت الحيوان

BCG
عصيات كوخ

بعد شھر



بال المحصن BCGالحيوان    BCGالحيوان المحصن بال 
السل ببكتيريا حقنه عند يموت ال يموت عند حقنه ببكتيريا السلال

كوخ( غير)عصيات الحيوان عكس عكس الحيوان غير ) عصيات كوخ(
ن )الشاھد(المح ).الشاھد(المحصن

لدى مناعية استجابة وجود نستنتج وجود استجابة مناعية لدى نستنتج
المحصن )الملقح(الحيوان ).الملقح(الحيوان المحصن



محصن حيوان  عصيات كوخ
ل ال ضد

ج التجربة

المصل  موت الحيوان
ضد السل 

ة الت
عصيات كوخ

دالتجربة
محصنحيوان

خاليا عدم موت الحيوان
لمفاوية

محصنحيوان  
ضد السل 

وي



يالحيوان الذي حقن بمصل الحيوان
يالملقح يموت عند تعرضه لعصيات  ر و ي ح
بخالياه حقن الذي الحيوان بينما ي كوخ ن ب ي  ن  يو وخ بي 

يموت ال واللمفاوية وي ال ي .ا
ل ف ت ت ة ا ت اال ذ أ تنت ونستنتج أن ھذه االستجابة تمت بفعلن

ت ة فا الل ا ةالخال نا ة ا ت ا استجابة مناعية الخاليا اللمفاوية وتسمى
ة .خلويةخل



يكسب- ال المحصن الحيوان من المصل ب حقن ن  ي ن  يو ن  ل  ن 

ية فا الل الخاليا حقن بخالف ناعة ان الحيوان مناعة بخالف حقن الخاليا اللمفاوية الحي

يعني ذلك أن المناعة النوعية في ھذه الحالة أ

لخاليا ال تتم باألجسام المضادة بل بواسطة ا م م

يسمىالتائيةالللمفاوية ما لمناعةباوھذا لمناعة باوھذا ما يسمىالتائية الللمفاوية

ة الخل ة .النوعية الخلويةالن



 المتسببالخاليا التي تتدخل في القضاء على العامل -

).LT(خاليا لمفاوية تائية في مرض ھي 

تسمى ھذه االستجابة المناعية النوعية باالستجابة المناعية -

.   الوساطة الخلويةالنوعية ذات 

لھا القدرة على التعرف على ) LT(الخاليا اللمفاوية التائية -

.بلعمتھادون  بھاتخر  ومولد الضد، فتلتصق بالخلية المصابة 

: خصائص االستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلوية-

ة .االكتسابوالنوعية،النقل



تائية فية ل خلية لمفية تائيةخلية

خلية سرطانية
صورة لخلية لمفية تائية قاتلة تھاجم خلية سرطانية



تجارب طعم الجلد النتائج

رفض الطعم بعد 
يو1012

أول زرع للجلد من 
ب الى أ الفأر يوم10-12

رفض الطعم بعد

الفأر أ الى ب

ثاني زرع لنفس الفأر
ا أ ة

ب م ض ر
بعد عدة أسابيع من أيام 2-3

الزرع األول
التائية اللمفاويات بواسطة المزروعة الجلد الخاليا تخريب طريق عن الطعم رفض يتم رفض الطعم عن طريق تخريب الخاليا الجلد المزروعة بواسطة اللمفاويات التائية   يتم

مإظھــار عملية رفض الطعم كاستجابة مناعية خلويـــــة
قل بم تفسر رفض الطعم في ھذه التجربة  -1
.قارن بين الزرع األول والزرع الثاني وقل ما تستنتجه -2

)  LT(بفعل الخاليا اللمفاوية التائية يتم رفض الطعم ألن خاليا الحيوان المعطي تخرب  1-
ن  . للحيوان اآلخذ يو

.استجابة نوعيةالخاليا اللمفاوية تھاجم األجسام التي تكون من نوع آخر فھذه  -
.نالحظ أن رفض الطعم كان بطيئا في المرة األولى بينما كان سريعا في المرة الثانية 2-



المزروعة  الطعوميتبين أن العضوية ترفض  
ة لل ل بعد مدة  LTبمھاجمتھا من طرف الخاليا اللمفاويةط

ع ب أ عن تقل ل)ي1012(ال األ الزرع ف في الزرع األول )يوم12-10(ال تقل عن أسبوع
الطعم)أيام3-2(ومن بنفس الثاني الزرع في فقط ن م23(و م  )ي س  ي ب زرع  ي   

حيث تكون   Tmھذا نتيجة وجود خاليا ذاكرة
.االستجابة سريعة

:خصائص االستجابة الخلوية أنھا
ة فا الل ا الخال خل ت ل ف تت .تتم بفعل تدخل الخاليا اللمفاوية-

.تكون نوعية-
.تتميز بالذاكرة -



:النتيجة 
:يولد تجاوز الخط الدفاعي الثاني استجابتين مناعيتين نوعيتين 

ممثلة في مواد نوعية تدعى :  خلطيةاستجابة مناعية نوعية ذات وساطة ) 1
). LB( تنتجھا خاليا لمفاوية تدعى الخاليا البائية.األجسام المضادةأل
لألجسام المضادة مواقع تفاعل خاصة تثبت مولد الضد لتشكل معقدا مناعيا     -

).مولد الضد–الجسم المضاد( 
األول معه ) الحقن ( تحفظ نوع مولد الضد عند التماس  بائية ذاكرةتتشكل خاليا  -

ة ث ة ة .سريعة عند تماس ثان بنفس مولد الضداستجابة مناعية ثانويةلتشكل
تؤمنھا نوع من اللمفاويات :  استجابة مناعية نوعية  ذات وساطة خلوية) 2

ة ). LT(لمفاويات تائيةالقادرة على تدمير الخاليا المصابة تدعى
.تائية ذات ذاكرةكما تتشكل أيضا لمفاويات  -

ة ة ة : خصائص االستجابة المناعية النوعية•
النقل -3 -النوعية  - 2االكتساب    - 1





مكروبالبلعمـة
ھضم

الحواجز الطبيعية

بلعمة

طرح
المخاطيات -الجلد
الخ...الدموع -العرق وسائل وآليات

الدفاع عن طريق
القاتلــة لخاليا

الدفاع عن طريق
المضادة األجسام

دفاع العضويـة
الي 

خاليا لمفية تائية
خاليا سمية

م  ألج
خاليا لمفية بائية

مولد ضد
جسم مضاد

تخريب الخاليا
تعديل مولدات

الضد
المصابة

االستجابة المناعية النوعية
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خليفة فوزية: إعداد األستاذة


