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المناعة النوعیة    المناعة النوعیة    

الكشف عن انواع الكشف عن انواع 
االستجابة المناعتیة االستجابة المناعتیة 

النوعیةالنوعیة
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حقن سمین حقن سمین 
 الكزاز  الكزاز 

 موت الفأر    موت الفأر   

 تفرز عصي   تفرز عصي  
الكزاز سمینا     الكزاز سمینا     

یؤدي الى  یؤدي الى  
موت الفأر   موت الفأر   

حقن دوفان حقن دوفان 
الكزازالكزاز

 عدم عدم
 موت الفأر    موت الفأر   

حقن سمین حقن سمین 
 الدفتیریا  الدفتیریا 

 عدم عدم
 موت الفأر    موت الفأر   

الحرارة افقدت الحرارة افقدت 
 السمین      السمین     

قدرتھ الممیتة   قدرتھ الممیتة   

حقن دوفان  حقن دوفان  
 الكزاز  الكزاز 

 موت الفأر    موت الفأر   

 عدم عدم
 موت الفأر    موت الفأر   

حقن سمین حقن سمین 
 الكزاز  الكزاز 

 دوفان الكزاز    دوفان الكزاز   
 اكسب الفأر    اكسب الفأر   
تمنیعا ضد تمنیعا ضد 

 سمین الكزاز   سمین الكزاز  

 دوفان الكزاز    دوفان الكزاز   
 لم یكسب الفأر     لم یكسب الفأر    

تمنیعا ضد تمنیعا ضد 
 سمین الدفتیریا   سمین الدفتیریا  

 حقن الفأر بمصل فأر       حقن الفأر بمصل فأر      
تم حقنھ بدوفان الكزاز  تم حقنھ بدوفان الكزاز  

حقن سمین حقن سمین 
 الكزاز  الكزاز 

 عدم عدم
 موت الفأر    موت الفأر   

یحتوي المصل على مواد    یحتوي المصل على مواد    
ذائبة انتجت بسبب  ذائبة انتجت بسبب  

بالدوفان  بالدوفان   االول   االول  اإلتصال اإلتصال   
وھي التي اكسبت الفأر     وھي التي اكسبت الفأر     
تمنیعا ضد سمین الكزاز   تمنیعا ضد سمین الكزاز   

مناعة خلطیة أو   مناعة خلطیة أو   
ذات وسیط خلطي ذات وسیط خلطي 
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من أجل التصدي لمولدات المضاد بصفة   من أجل التصدي لمولدات المضاد بصفة   
نوعیة یتبع جھاز المناعة استراتیجیتین  نوعیة یتبع جھاز المناعة استراتیجیتین  

::مختلفتین مختلفتین 
 ضد مولد   ضد مولد  انتاج مضادات أجسام نوعیة  انتاج مضادات أجسام نوعیة  ـ ـ   

خلطیة أو خلطیة أو المضاد نتكلم عن استجابة مناعتیة  المضاد نتكلم عن استجابة مناعتیة  
..ذات وسیط خلطي ذات وسیط خلطي 

  تقضي    تقضي  انتاج كریات لمفاویة قاتلة نوعیة   انتاج كریات لمفاویة قاتلة نوعیة       ــ
على مولد المضاد نتكلم عن استجابة مناعتیة على مولد المضاد نتكلم عن استجابة مناعتیة 

..خلویة أو ذات وسیط خلويخلویة أو ذات وسیط خلوي
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المناعة النوعیة تتم بواسطة المناعة النوعیة تتم بواسطة 

::مواد ذائبة في البالزما   مواد ذائبة في البالزما   

كریوینات مناعتیة او مضادات   كریوینات مناعتیة او مضادات   
االجساماالجسام

خالیا مناعتیةخالیا مناعتیة

مناعة خلطیة مناعة خلطیة 
او ذات وسیط    او ذات وسیط    

خلطي خلطي 

مناعة خلویة او  مناعة خلویة او  
ذات وسیط   ذات وسیط   

خلويخلوي

ألنھا ال تظھر في الجسم اال بعد دخول مولد االجنات     ألنھا ال تظھر في الجسم اال بعد دخول مولد االجنات     ::مكتسبةمكتسبة

ألنھا موجھة ضد مولد مضاد محدد  ألنھا موجھة ضد مولد مضاد محدد  : : نوعیة نوعیة 
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مصدر عناصر االستجابة مصدر عناصر االستجابة 
المناعتیة النوعیةالمناعتیة النوعیة

الجھاز اللمفاوي    الجھاز اللمفاوي    

اعضاء لمفاویة      اعضاء لمفاویة      
اعضاء لمفاویة      اعضاء لمفاویة      مركزیةمركزیة

محیطیةمحیطیة

النخاع  النخاع  
االحمر  االحمر  
العظمي العظمي 

الغدة الغدة 
السعتریة السعتریة 

العقد  العقد  الطحالالطحال
صفائح  صفائح  اللوزتان اللوزتان اللمفاویة    اللمفاویة    

باییرباییر

االوعیة    االوعیة    
والخالیا  والخالیا  
اللمفاویة     اللمفاویة     
واللمف  واللمف  

تراكم وتكدس اللمفاویات والوحیدات     تراكم وتكدس اللمفاویات والوحیدات     
نشأة ونضج  نشأة ونضج  

      BBاللمفاویات      اللمفاویات      
TTِنشأة اللمفاویات       ِنشأة اللمفاویات       

نضج نضج 
TTاللمفاویات      اللمفاویات      

المناعة النوعیةالمناعة النوعیة
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نوابت نوابت 
اللوز اللوز 

عقد لمفاویة عنقیة    عقد لمفاویة عنقیة    
  غدة     غدة   
سعتریة سعتریة  عقد لمفاویة ابطیة    عقد لمفاویة ابطیة    

طحال  طحال  

عقد لمفاویة    عقد لمفاویة    
باییر باییر صفائح صفائح ==بطنیةبطنیة

نخاع عظمي     نخاع عظمي     
احمر احمر  فخدیة  فخدیة  عقد لمفاویة    عقد لمفاویة    

اعضاء مركزیة    اعضاء مركزیة     اعضاء محیطیة     اعضاء محیطیة     

الجھاز اللمفاوي    الجھاز اللمفاوي    
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العقدة اللمفاویة     العقدة اللمفاویة     
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مصدر مصدر 
ونضج ونضج 

اللمفاویاتاللمفاویات
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مصدر ونضج اللمفاویات   مصدر ونضج اللمفاویات   

تشعیع الفأر   تشعیع الفأر   

عدم انتاج  عدم انتاج  
BBاللمفاویات    اللمفاویات    

TTوو

التشعیع   التشعیع   
دمر الخالیا  دمر الخالیا  

االصل  االصل  
TTووBBلل

تشعیع الفأر ثم    تشعیع الفأر ثم    
تطعیمھ بنخاع  تطعیمھ بنخاع  
عظمي احمرعظمي احمر

انتاج  انتاج  
BBاللمفاویات    اللمفاویات    

TTوو

للنخاع العظمي    للنخاع العظمي    
دور في انتاج   دور في انتاج   

TTووBBاللمفاویات    اللمفاویات    

استئصال الغدة السعتریة ثم     استئصال الغدة السعتریة ثم     
تشعیع الفأر ثم تطعیمھ     تشعیع الفأر ثم تطعیمھ     

بنخاع عظمي احمر بنخاع عظمي احمر 

انتاج  انتاج  
    BBاللمفاویات      اللمفاویات      

فقطفقط

تتدخل الغدة تتدخل الغدة 
السعتریة في انتاج     السعتریة في انتاج     

LTLT

استئصال الغدة السعتریة ثم     استئصال الغدة السعتریة ثم     
تشعیع الفأر ثم تطعیمھ بغدة     تشعیع الفأر ثم تطعیمھ بغدة     

سعتریةسعتریة

عدم انتاج  عدم انتاج  
BBاللمفاویات    اللمفاویات    

TTوو

یتم انتاج   یتم انتاج   
TTووBBاللمفاویات    اللمفاویات    

 في النخاع     في النخاع    
   LT LTالعظمي لكن   العظمي لكن   

تنضج في الغدة  تنضج في الغدة  
السعتریة السعتریة 

تنشأ اللمفاویات في النخاع العظمي االحمر            تنشأ اللمفاویات في النخاع العظمي االحمر            
 تنضج في الغدة السعتریة    تنضج في الغدة السعتریة   LTLTتنضج فیھ اال ان    تنضج فیھ اال ان    LBLBوو
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نضج نضج 
اللمفاویات اللمفاویات 

BB
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النخاع العظمي األحمر      النخاع العظمي األحمر      

   B Bلفاویة قبل   لفاویة قبل   

خالیا أصل لمفاویة     خالیا أصل لمفاویة     

تركیب مستقبالت نوعیة     تركیب مستقبالت نوعیة     

 غیر ناضجة    غیر ناضجة   BBلمفاویة    لمفاویة    

انتقاء بواسطة خالیا النخاع العظمي           انتقاء بواسطة خالیا النخاع العظمي           

عدم االرتباط بمولدات المضاد الذاتیة          عدم االرتباط بمولدات المضاد الذاتیة          ارتباط بمولدات المضاد الذاتیة       ارتباط بمولدات المضاد الذاتیة       

احتفاظ  احتفاظ  اقصاء وانحالل    اقصاء وانحالل    

الھجرة الى األعضاء المحیطیة        الھجرة الى األعضاء المحیطیة          ناضجة     ناضجة   BBلمفاویة    لمفاویة    

LBLBاكتساب   اكتساب   
كفایتھا المناعتیةكفایتھا المناعتیة

في النخاع  في النخاع  
العظميالعظمي
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نضج نضج 
اللمفاویات اللمفاویات 

TT
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النخاع العظمي األحمر      النخاع العظمي األحمر      

خالیا أصل لمفاویة     خالیا أصل لمفاویة     

TTلفاویة  قبل  لفاویة  قبل  

قشرة الغدة السعتریة     قشرة الغدة السعتریة     

TCR;CD4;CD8TCR;CD4;CD8تركیب المستقبالت     تركیب المستقبالت     

 غیر ناضجة    غیر ناضجة   TTلمفاویة    لمفاویة    

انتقاء أول بواسطة خالیا قشرة الغدة السعتریة            انتقاء أول بواسطة خالیا قشرة الغدة السعتریة            

CMHCMHمع  مع  TCRTCRعدم تالؤم      عدم تالؤم      CMHIICMHIIمع  مع  TCRTCRتالؤم    تالؤم    CMHICMHIمع  مع  TCRTCRتالؤم    تالؤم    

اقصاء وانحالل    اقصاء وانحالل    T4T4 فقط فتصبح     فقط فتصبح    CD4CD4بناء بناء T8T8 فقط فتصبح     فقط فتصبح    CD8CD8بناء بناء 

انتقاء ثاني بواسطة خالیا نخاع الغدة السعتریة            انتقاء ثاني بواسطة خالیا نخاع الغدة السعتریة            

CMHCMHمع الثنائي ببتید   مع الثنائي ببتید   TCRTCRعدم تالؤم      عدم تالؤم      CMHCMHمع الثنائي ببتید   مع الثنائي ببتید   TCRTCRتالؤم    تالؤم    

اقصاء وانحالل    اقصاء وانحالل    

احتفاظ  احتفاظ  

الھجرة الى األعضاء المحیطیة        الھجرة الى األعضاء المحیطیة          ناضجة     ناضجة   T4T4ووT8T8لمفاویة    لمفاویة    

LTLTاكتساب   اكتساب   
كفایتھا المناعتیةكفایتھا المناعتیة

في الغدة  في الغدة  
السعتریةالسعتریة


