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الكشف عن وجود 
واسم الذات الرئیسي

تجارب التطعیم
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 الذاتواسماتوجود 

الثانویةالرئیسیة

التطعیم

مستعارمتخالفمتساويذاتي

المعطي ھو نفس 
المتلقي

المعطي والمتلقي توأم 
حقیقي

المعطي والمتلقي من 
نفس النوع

المعطي والمتلقي ینتمیان 
لنوعین مختلفین

B أو Aمولد اللكد :الفصائل الدمویة CMHالمركب الرئیسي للتالؤم النسیجي 

CMHI في جمیع 
الخالیا المنواة

CMHII بعض الخالیا المناعتیة مثل 
ABBاللمفاویات والبلعمیات AO

رفض الطعمقبول الطعم
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الخصائص الوراثیة ل 
CMH

غیر مرتبط 
بالجنس

تعدد 
المورثات

تعدد 
الحلیالت

تساوي 
السیادة

یكاد كل شخص ان یكون 
متفردا بواسمھ الذاتي 

الرئیسي
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واسم الذات 
الثانوي
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الفصیلة
 الدمویة

الفصیلة
A

الفصیلة
B

الفصیلة
AB

الفصیلة
O

  مولد
اللكد

A-- BA+B

مضاد 
مولد اللكد

Anti 
B

Anti 
A

Anti A 
Anti B

--

االنماط
 الوراثیة

A//A
A//O

B//B
B//O

A//BO//O
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AB

0

AB

تحـــاقـــن الــــدم
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= مولد المضاد = تسرب غیر الذاتي 

حدوث استجابة مناعتیة

نوعیة=  مكتسبة غیر نوعیة= طبیعیة 

خلطیةخلویةمركب الھجوم الغشائي استجابة التھابیة
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االستجابة المناعتیة 
الطبیعیة= غیر النوعیة 
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الحواجز المناعتیة الطبیعیة

ایكولوجیةبیوكیمیائیة میكانیكیة

مولد المضاد=منع تسرب جل الجراثیم 

الجلد واألغشیة المخاطیة  التنفسیة 
الھضمیة البولیة التناسلیة

اللعاب الدموع :االفرازات 
HCLالنخامة االنزیمات 

الفلورة المجھریة 
في االمعاء
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 االستجابة االلتھابیة
دخول مولد المضاد

تصدع النسیج

افراز الخالیا البدینة 
تشكل الكینیناتللھیستامین

تنشیط عوامل 
التكملة 

تمدد الشعیرات الدمویة 
تدفق البالزما الى النسیج

انجذاب الكریات البیضاء 
الى موقع التصدع

التأثیر على النھایات 
العصبیة

احساس باأللمانتفاخ ارتفاع محلي لدرجة احمرار
الحرارة

اعراض االستجابة االلتھابیة
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آلیات االستجابة المناعتیة الطبیعیة

البلعمیات الكبیرة عوامل التكملة
والعدالت

تشكل مركب 
البلعمةالھجوم الغشائي

القضاء على مولد المضاد

الحفاظ على تمامیة الجسم
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تنشیط عوامل التكملة

طریقة تعاقبیةطریقة كالسیكیة

ارتباط مضادات االجسام 
بمولد المضاد

مكونات غشاء مولد 
المضاد

تشكل مركب 
الھجوم الغشائي

انجذاب كیمیائي 
للبلعمیات

تسھیل عملیة 
البلعمة

تنشیط عوامل التكملة
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عوامل التكملة 
، C1  بـھي مركب أنزيمي يتكون من عدة بروتینات بالزمیة يرمز لھا  C2 ،

C3  .....  إلىC9 الكبد ، الطحال ، :   يتم تركیبھا من طرف عدة أنسجة
:و تكون غیر نشیطة و يتم تنشیطھا بطريقتین . األمعاء ، البلعمیات 

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

يتم التنشیط بعد ارتباط مولد المضاد مع مضاد :   طريقة كالسیكیة ـ    
. األجسام المقابل له خالل االستجابة النوعیة 

:  و تتجلى أدواره في
االنجذاب ( نحو موقع الخمجالكريات البیضاء و انجذابھا  تسھیل انساللـ  

  C5a و C3aتدخل )  الكیمیائي
وذلك عن طريق تنشیط أنزيمي   تشكیل مركب الھجوم الغشائيـ 

 لترتبط بالغشاء الخلوي لمولد المضاد  متتالي لعناصر عامل التكملة
مشكلة قنوات تسمح بدخول الماء و األمالح المعدنیة إلى مولد المضاد 

    و بالتالي انفجاره
 على مولد المضاد يتم C3b بعد تثبیت عوامل التكملة  تسھیل البلعمةـ 

تسھیل تثبیتھا على غشاء البلعمیات التي تتوفر على مستقبالت لعامل 
  التكملة
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تسرب مولد المضاد

تنشیط عوامل التكملة

تنشیط الخالیا 
البدینة

االنجذاب 
الكیمیائي

تسھیل 
البلعمة

تشكل مركب 
الھجوم الغشائي

افراز الھستامین

تمدد الشعیرات 
الدمویة

انسالل 
البلعمیات

البلعمة
القضاء على 
مولد المضاد



15

البلعمة 
و تمثل البلعمة ھي عملیة ابتالع مولد المضاد من طرف خالیا تسمى البلعمیات 

. المرحلة األساسیة في االستجابة الغیر نوعیة 
: و تتم عبر المراحل التالیة

ارتباط مولد المضاد بمستقبالت غشائیة للبلعمیة : مرحلة التثبیتـ  
ترسل البلعمیة أرجال كاذبة تحیط بمولد المضاد و تلتحم لیصبح  : مرحلة االبتالعـ 

محبوسا داخل فجوة بلعمیة 
 لھضم  تفرغ اللیزوزومات محتواھا األنزیمي داخل الفجوة البلعمیة : مرحلة الھضمـ 

مولد المضاد
تطرح بقایا مولد المضاد خارج البلعمیة : مرحلة إخراج الحطامـ 

ت و غیر نوعیة تتمیز ھذه الظاھرة بكونھا فوریة ألنھا تنفذ مباشرة بواسطة البلعمیا
.  ألنھا موجھة ضد جمیع مولدات المضاد 

 لكن یمكن أن یكون ھناك عجز أنزیمي أو تؤدي البلعمة غالبا إلى انحالل مولد المضاد
:بكتیریة مقاومة فتحدث الحاالت التالیة 

.  مدة من الزمن  بقاء البكتیریة سلیمةـ 
.  ـ تكاثر مولد المضاد مما یؤدي إلى تدمیر البلعمیة و انتشار الخمج
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مراحل البلعمة


