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 Hematopoiesisتكوين الدم 

 

ويكون في الفترة  multipotentهو تكوين المكونات الخلوية للدم بدءا من خلية جذعية متعددة القدرة     

بعد . قبل تكون األعضاء في الكيس المحي وبعد تشكل األعضاء تتوضع بشكل رئيسي في الكبد والطحال

بنسبة كبيرة في العظم الطويل وبنسبة أقل في العظم )الوالدة يتركز هذا النوع من الخاليا في العظام 

 .، بعد البلوغ تتركز في العظم المسطح(المسطح

 لجذعية الدمويةصفات الخلية ا

 .صغيرة دائرية لذلك يصعب تمييزها عن الخاليا األخرى الموجودة في نقي العظم .1

 .من خاليا نقي العظم% 1...نسبتها ال تتجاوز  .2

 .االنقسام ومن ثم تتابع بقية أطوار G1و جاهزة لكي تكمل في الطور  GOدائما في طور الراحة  .3

خليتين  جذعية دموية تنبهت لتنقسم وتتمايز تعطيكل خلية : Renewingإعادة تجديد الذات     .4

وبذلك ال ينضب ( خلية جذعية دموية تشبهها تماما واألخرى تكمل االنقسام للتمايز)بعد انقسامها 

 .مخزون الخاليا الجذعية الدموية من أماكن تكوين الدم

 :يتمتع بخاصية التجديد نوعان من الخاليا في الجهاز المناعي

 .ية الدمويةالخلية الجذع -

 الخاليا الذاكرة -

سنة مثال وإنما تعيش لبضع سنوات التجدد ذاتها كآلية تجديد الخلية  .0فالخلية الذاكرة الواحدة ال تعيش  

 .الجذعية الدموية

 ( CD من هذه الواسمات مجموعات التمييز: الخلية الجذعية الدموية Markersواسمات  .0

Clusters of Differentiation )وتستخدم للتميز بين الخاليا المتشابهة . 

 

  Hematopoietic stem cell  ( HSC)  الخلية الجذعية الدموية

حيث وجد أن كل الخاليا الجذعية :  CD38 - CD34+ لذلك تدعى  CD38وال تحمل  CD34تحمل 

، ووجد في األنسجة CD34ولوحظ أنه كلما زاد تمايز هذه الخلية كلما قل حملها ل  CD34الدموية تحمل 

تفيد هذه . معا وهذا ما يميزها عن الخلية الجذعية الدموية CD34و CD38أنواع أخرى من الخاليا تحمل 

هو  CD16الواسمات أيضا في عد الخاليا إذا كان موجود على نوع واحد من الخاليا دون غيرها فمثال 

حيدات والخاليا القاتلة الطبيعية وبذلك موجود على سطح المعتدالت والو IgGمن ال  FCمستقبل للقطعة 

 :أمثلة أخرى. في عد الخاليا الوجوده على أنواع مختلفة منها CD16ال نستطيع االستفادة من 

 ( CD19 - CD20 - CD21 )يحددها  Bالخلية «  

) تملك  السامة  Tأما الخلية (  CD3 - CD4) المساعدة تملك  Tوالخلية ( CD3)يحددها  Tالخلية « 

CD3 - CD8 ) 

 NKالخلية «  

 في كل انقسام خلوي للخلية الجذعية الدموية لتعطي كل المكونات الخلوية للدم( 6 (CD56)تملك  .6

أي ال يمكن أن تتوجه لتكوين الحمر بشكل كامل دون )بالنسب الطبيعية في الحاالت الطبيعية 

 (. البيض
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بعد انقسام الخلية الجذعية الدموية إلى خليتين ستتمايز إحداهما إلى خلية جذعية المفاوية « 

Lymphoid Stem Cell  وخلية جذعية نقوية % 10تشكلMyeloid Stem Cell  50تشكل %

 : تعطي

 •Myeloid cell  (. خلية من المجموع الكلي .6) 50/  .6تعطي 

 •Erythroid Stem Cell خلية من  20) 50 / 20ذعية المولدة للحمر وستعطي الخلية الج

 (.المجموع الكلي

 :الخلية النقوية ستعطي) Myeloid cellوبدورها ال «  

 •Megakaryocyte التي تتشظى لتعطي الصفيحات. 

 . Monocyteالوحيدات •  

 . Dendritic Cellsالخاليا التغصنية • 

 (.أسسات -عدالت  -حمضات ) Granular Cellsالمحببات • 

 

 العوامل المؤثرة على الخلية الجذعية الدموية 

 :تستجيب الخاليا الجذعية للتغيرات المحيطية مثل

 يحرض نقص األكسجة في فقر الدم على إنتاج الكريات الحمر 

 عند وجود مشكلة في اإلرقاء ستزيد إنتاج الصفيحات. 

 العدالت عند وجود خمج بجراثيم مقيحة ستزيد إنتاج. 

 عند وجود خمج بجراثيم داخل خلوية ستزيد إنتاج الوحيدات. 

 عند وجود خمج بالفيروسات ستزيد إنتاج اللمفاويات. 

 الديدان والطفيليات بشكل أساسي تزيد إنتاج الحمضات وبشكل أقل األسسات. 

 : ويتم ذلك بفضل 

تفرز بشكل  عديدات ببتيد هي عائلة واسعة من الوسائط المكونة من: Cytokinesالسيتوكينات  .1

منفصل من قبل نمط أو أكثر من الخاليا ولكل منها تأثيرات نوعية على نمو وتمايز ووظائف 

معظم السيتوكينات المسؤولة عن تنظيم تكوين الدم في النقي تنتمي إلى تحت زمرة . خاليا أخرى

 Colony Stimulating Factors  (CSF)العوامل المحرضة للمستعمرات تدعى 

 :أمثلة عن سيتوكينات لها دور في تنظيم تكوين الدم. 

 M - CSF K يحرض تكوين مستعمرات الوحيدات والبالعات 

 G - CSF K يحرض تكوين مستعمرات المحببات 

 GM - CSF K يحرض تكوين مستعمرات الوحيدات والمحببات 

 عامل الخلية الجذعية  (SCF ) Stem Cell Factor   

  يحرض تكوين الكريات الحمراإليريتروبويتين 

  االنترلوكيناتInterleukins  التي تفرزها الخالياT المساعدة 

 •L3   يشرف على تطور الخلية الجذعية النقويةMyeloid Stem Cell  
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 •L7   يشرف على تطور الخلية الجذعية اللمفاويةLymphoid Stem Cell 2) 

2. -  ICAM ) InterCellular Adhesion Molecule:)  هي جزيئات التصاق تصنع داخل

الخلية تسمح ألنماط مختلفة من الخاليا بأن تلتصق مع بعضها أو مع سدى نقي العظم خارج 

فمثل  TCAMسيكون لها مكمالت ل ICAMالخلوي، وإن أي خلية ستتأثر بالخلية الحاملة ل 

  Leukocyte function antigen ( LFA)  الكريات البيض تحمل مكمالت هي

 

 :جزيئات االلتحام التي تؤثر على عملية تكوين الدم أهم

  االنتغريناتIntegrins  والسيلكتيناتSelectins   

 CD44  

تساهم االنتغرينات والسيليكتينات أيضا في الحدثية االلتهابية بالربط بين الخاليا البطانية لألوعية الدموية 

 والكريات البيضاء فتساهم في هجرتها إلى موقع الخمج

 

 تطبيقات عملية

إن القصور الكلوي المزمن س يؤدي إلى فقر دم أي نقص في تعداد الكريات الحمراء وبالتالي فإن     

 كـ  حيث يعمل Orphan Drugالدواء األمثل والوحيد في مثل هذه الحالة هو االيريثروبويتين الذي يعتبر 

E - CSF رالنقي على تصنيع المزيد من الحم يحرض 

 :Orphan Drugsتيمة األدوية الي

 .هي أدوية إنتاجها قليل بسبب قلة مستخدميها وارتفاع كلفة تصنيعها 

في حاالت السرطانات وزرع األعضاء وأمراض المناعة الذاتية تعطي أدوية مضادة النقسام الخاليا        

 أي مثبطات للمناعة وبالتالي سيحدث نقص تعداد شامل للدم ونقص بيض خاصة

مما يسهل حدوث خمج صاعق خاصة بالفطور وبهذا فإن الدواء األمثل هو إبرة  neutropenia( العدالت

G - CSF الذي يحرض على تصنيع المحببات. 

التي تتمتع بها الخلية الجذعية  Homingومعرفة خاصية البيتوتية  CD34مع تقدم العلم واكتشاف       

أصبحت عمليات زرع النقي أكثر سهولة وأقل ( للنقي تخرج من النقي وتجري في الدروان لتعود)الدموية 

 إلى فلتر مثبت على( عبر شريانه)بضعة، حيث يمرر دم المعطي 

، ثم CD34و بالتالي يتم التقاط جميع الخاليا الجذعية الدموية العابرة والحاملة ل  AntiCD34طوحه س

 .عظملتستقر في نقي ال Homingتزرع في المتلقي مستفيدين من خاصية ال 

 

 :إلى Multipotent stem cellالمكونات الخلوية للدم تنقسم الخلية الجذعية الدموية 

  7-يشرف على إنتاجها االنترلوكين: Lymphoid stem cellخلية جذعية لمفاوية  (1

 3-يشرف على إنتاجها االنترلوكين: Myeloid stem cellخلية جذعية نقوية  (2

 |NK cellخلية قاتلة طبيعية    (3

 :Lymphoid stem cellالخلية الجذعية اللمفاوية 

 :تنقسم هذه الخلية إلى

  .Tتتمايز لتعطي اللمفاويات التائية : T progenitor Tمولدة للخاليا  -1
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 .Bتتمايز لتعطي اللمفاويات البائية  :B progenitor Bمولدة للخاليا   -2

 :تتمايز الخاليا المولدة على مرحلتين

 (.ثانوي)أوال تمايز مركزي ثم تمايز محيطي  

 :Central differentiationالتمايز المركزي ( 1 

 .Bونقي العظم بالنسبة للخاليا  Tيحدث حصرة في التوتة بالنسبة للخاليا 

 :Bالتمايز المركزي للخاليا المولدة ل 

فتتخصص الخلية (  B - cell receptors ) B يحدث التمايز بتشكل المستقبالت على سطح الخاليا     

الموجودة في الطبيعة، ثم تتم عملية انتقاء  Epitopeواحد فقط من البليون  Epitopeبتصنيع أضداد ل 

 Bالتي ال تملك مستقبالت تتفعل بمستضدات الذات، بينما إذا امتلكت الخلية  Bفتبقى الخاليا  Bالخاليا 

الموجودة في نقي العظم والتي تمثل كل مستضدات جسمنا فإنها مستقبالت نوعية ألحد النماذج المستضدية 

 |(:حسب فرضية الحذف النسبيلي)تخضع إلحدى عمليتين 

  إما أن تقوم بالموت الخلوي المبرمجApoptosis (االستموات .) 

  أو أن تقوم بعملية تعديلediting :أخرى غير  حيث تقوم بتعديل مستقبالتها لتنتج مستقبالت

 .ضدات الذاتنوعية لمست

 :Tالتمايز المركزي للخاليا المولدة ل 

التعرف على  Tأوال ثم يحدث االنتقاء على مرحلتين، فبعد تجريب الخاليا  Tتتشكل مستقبالت الخاليا      

ومن ثم تحذف الخاليا التي  MHCالذات يتم حذف الخاليا التي لم تتعرف على مكونات الذات وهو ال 

لت، أي تبقى الخاليا التي تعرفت وعقت عن االنقسام أما التي لم تتعرف أو تعرفت تعرفت عليه ولكنها تفع

 .وانقسمت فتحذف

 : خصائص التمايز المركزي

في   Tـ في النقي والمولدة ل Bتتمايز الخاليا المولدة ل : يحدث في األعضاء المناعية المركزية .1

 ( Thymusو  Bone marrowنسبة إلى )وآ  Bالتيموس، وهذا هو أصل تسمية الخاليا ب 

 Epitopeللخاليا، فتقبل الخاليا التي تحمل مستقبالت خاصة ب  selectionيحدث انتقاء  .2

خارجي بينما التي تحمل مستقبالت خاصة بمستضدات الذات وتتفعل عند ارتباطه به فإنها تتلقى 

 :تعديل بأنهأمر بالموت الخلوي المبرمج أو بإجراء تعديل على مستقبالتها يتميز هذا ال

  وحيد المرحلة بالنسبة للخالياB . 

  يمر التعديل بأكثر من مرحلة ويكون أكثر تعقيدا بالنسبة للخالياT  

 .يحدث قبل التعرض للمستضد .3

إلى الدوران المحيطي ومنه إلى األعضاء المناعية المحيطية فنجدها  Bبعد هذا التمايز تنطلق اللمفاويات 

تمثل نسبتها في التوتة أقل )ثم العقد اللمفاوية وبأقل نسبة في التوتة  MALTبشكل أساسي في الطحال يليه 

 %(.1من 

 :Secondary differentiationالتمايز المحيطي   (2

الثانوية كما يحدث بعد التعرض للمستضد مما يسمح بتشكيل ( اللمفاوية)يتم في األعضاء المناعية     

 .استجابة نوعية
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 :Bالتمايز المحيطي للخاليا   

خاليا ( 1تنقسم الخاليا وتتمايز لتعطي  Bبمستقبله النوعي على سطح الخاليا  Epitopeبعد ارتباط  

 :تتميز بأنها: مصورية

  تسمى الخاليا المؤثرةeffector cells  أو الخاليا نهائية التمايزTerminally differentiated 

cells 

  أيام 0-4مدة حياتها قصيرة حيث تقوم بإنتاج األضداد ثم تموت بعد 

 غير قادرة على االنقسام 

 ال تحمل مستقبالت B - cell receptors B 2  

 . ةالمساعدة في العملية المناعي Tتتشكل بحال اشتركت الخاليا : ذاكرة Bخاليا 

 : Thymocyte Tالتمايز المحيطي للخاليا 

  -: السامة والمساعدة Tتحمل هذه الخلية مورثات الخلية  

  تتفعل مورثات الخاليا السامة عندما تحمل الخليةCD8  باإلضافة إلىCD3. 

  تتفعل مورثات الخاليا المساعدة عندما تحمل الخليةCD4  باإلضافة إلىCD3. 

  Granzymesو perforinتقتل الخاليا السامة الهدف عن طريق إطالق مادتي ال  •

الكشف  شكل كونهما متشابهتان لدرجة كبيرة إنما عن طريق Bو Tال يمكن تمييز الخلية  •

 .الخاليا المساعدة تطلق سيتوكينات•  CDعن ال 

 

 Natural killer cellsالخاليا القاتلة الطبيعية 

 . Large granulolymphocytes LGLتسمى الخاليا اللمفاوية الكبيرة المحببة  .1

واسم  وآ لذلك ال حاجة لوسمها عند عدها على الرغم من وجود Bأكبر حجما من اللمفاويات  .2

 . CD56هو

  .النوعيتان Tو Bعملها غير نوعي وهذا ما يميزها عن اللمفاويات   .3

الدموية  اعتبرها خلية ناتجة عن انقسام الخلية الجذعيةاختلفت المراجع في تصنيفها فبعضها  .4

 .وأخرى اعتبرتها ناتجة عن انقسام الخلية الجذعية اللمفاوية

 ) severe combinedما يدعم أنها تنتج عن انقسام الخلية الجذعية الدموية وجود مرض يدعي  

immunodeficiency   (SCID   يتميز بحدوث خلل في تمايز الخلية الجذعية اللمفاوية فنجد عوز في

 .NKوقيم طبيعية للخاليا  Bو Tاللمفاويات 

 Myeloid stem cellالخلية الجذعية النقوية 

 : تنقسم وتعطي

   .erythropoietic cellsالخلية المولدة للكريات الحمر  .1

تعدادها )  platelets (  thrombocyte) التي ستعطي الصفيحات: megakaryocytesالنواء   .2

 (. مم/ألف صفيحة ..4-.10الطبيعي بين 

 .أسسات .3
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 . حمضات  .4

 . التغصنية التي ستعطي المعتدالت والوحيدات والخاليا: خلية مولدة للوحيدات والمعتدالت .0

 :Monocyteالوحيدات 

 MHC2باإلضافة لقدرتها على التعبير عن كم كبير من ال  1-خاليا قادرة على إنتاج اإلنترلوكين

 MHC2أي أنها قادرة على تفعيل الخلية المساعدة عبر تقديمها للمستضد الببتيدي المعالج ضمن 

أساسي في لها دور . للخلية آلذلك ال يتوقف عملها على المناعة الغريزية بل تتابع عملها بالمكتسبة

عملية البلعمة والقتل، كما أنها متحركة لذلك يكفي مرور الميكروب بجانبها لتقوم بقتله، تتحرك 

 Macrophageلألنسجة عند حدوث أي أذية نسيجية أو التهاب وتتحول هناك إلى خلية بالعة 

فايات أولية يتم تقوم بتخليص األنسجة من الميكروبات والخاليا التالفة واالشالء الخلوية وتحولها لن

 .األبتراز الخلويطرحها خارج الخلية وهذا ما يسمى 

 

 :البالعات النسيجية

 :هي وحيدات تثبتت في النسيج في المرحلة الجنينية، وتضم

 .خاليا كوبفر في الكبد .1

 . خاليا النغرهانس في الجلد .2

 . الخاليا الدبقية في الدماغ .3

 .osteoclasisكاسرات العظم  .4

 .alveolar macrophageالبلدعم السنخية  .0

 

 :Neutrophilsالمعتدالت 

ساعات لذلك يصنع النقي كمية  .1-4هي المسؤولة عن البلعمة بشكل أساسي عمرها األصفي قصير      

إلى حين احتياجها وعند تخربها وتفكك نواتها  -كبيرة منها ويخزنها خشية نفادها لكونها سريعة العطب

 .pus cellلخلية قيحية تتحول 

، هيوالها محببة، غير قادرة على تجديد حبيباتها المسؤولة عن (فصوص 0-3)ذات نواة مفصصة     

تفرز بروتيازات تقوم بالقتل . القتل والتي تتلون بالصبغات القاعدية واألساسية فتظهر باللون البنفسجي

 خارجية وكمية هذه البروتيازات محدودة وهذا األمر له دور بكون عمرها قصير 

على سطحها لذلك  HLA2أو MHC2وال تقدم مستضدات ببتيدية معالجة ضمن  1ال تنتج انترلوكين    

المساعدة ويقتصر دورها في المناعة الغريزية وليس لها دور في  Tهي غير قادرة على تفعيل خاليا 

 .المناعة المكتسبة

عات بينما اللمفاويات والوحيدات سا 6المعتدالت هي أول وأكثر الواصلين لمكان االلتهاب بعد حوالي      

لذلك تدعي . ساعة حتى تصل كونها تعتمد على مواد تطلقها العدالت تقوم باستدعائها 12تستغرق 

 .بحيث يقع على عاتقها الجزء األكبر من عملية البلعمةبالخاليا الفدائية أو االنتحارية المعتدالت 

المعتدالت من مخازنها في  يتزون على إطالقعند األشخاص المعالجين بالكورتيزون يحرض الكور• 

فيصل تعداد  Leukocytosisنقي العظم فتظهر حالة تتمثل بزيادة البيض على حساب المعتدالت 

 . منها% 02وتشكل المعتدالت  ألف 22البيض إلى 
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نسأل وجود جراثيم عندها  كرية بيضاء في البول دون 122-52وجود حوالي : البيلة القيحية العقيمة• 

 .المريض إذا كان يعالج بالكورتيزون

 

 :Dendritic cellsالخاليا التغصنية 

 .تنشأ من الخلية المولدة للوحيدات والمعتدالت

توجد بشكل أساسي في الجلد واألغشية المخاطية ولها القدرة على االنفكاك من هذه النسج والذهاب      

 TLRإلى أقرب عقدة لمفية، يظهر على سطحها حوالي ألف مستقبل أللف مجموعة مستضدية تسمى 

 . CD14  وكذلك تحمل على سطحها 

ة ميكروبات أكثر لها القدرة على تفعيل ذات تغصنات أي أن لها سطح هيولي كبير يمكنها من بلعم    

وتقديمها للمستضد الببتيدي المعالج  1-المساعدة بسبب إنتاجها كميات كبيرة من االنترلوكين Tالخاليا 

وهذا يعني أن عملها ال يقتصر على المناعة الغريزية وإنما تعمل ضمن المناعة المكتسبة  MHC2ضمن 

 (.فهي ليست بالعدد الكافي لتؤثر على كفاءة عملية القتل والبلعمةأيضا، لم تعرف لها سوى هذه الوظيفة 

إن كال من الوحيدات والخاليا التغذية لها دور في كال المناعتين الغريزية والمكتسبة، ففي األولى لها دور 

 .Tللخاليا  MHCبالبلعمة أما الثانية يظهر دور ها بتقديم مستضدات ببتيدية معالجة ضمن 

 .المعتدالت التي ينحصر عملها على المناعة الغريزيةعلى عكس 

 

 :Polynuclear eosinophilsعديدات النوى الحمضة 

حبيباتها محبة لألصبغة الحامضية ذات اللون  -Headphoneشبيهة بسماعة الرأس  -نواتها ذات فصين  

 .األحمر

 . مزيد من الحمضاتعلى إنتاج ال 2-المساعدة Tالذي تنتجه الخلية  0-يحرض اإلنترلوكين 

 

 :Basophilsاألسسات 

 تنتج من تمايز الخلية طليعة األسسة 

 نواتها ثنائية الفصوص وتتلون حبيباتها باألصبغة القاعدية  

 .لها دور مهم في فرط التحسس من النمط األول وإطالق الهيستامين

 

 :Mast cellsالخاليا البدينة 

هي خاليا أسسة استقرت في المرحلة الجنينية في النسيج الضامة وحول األوعية الدموية، تقوم أيضا 

تفعل الخاليا األسسة والبدينة وتخرج محتواها . بإطالق الهيستامين في تفاعالت التحسس من النمط األول

 : من الهيستامين باليتين

  1-حسسفي تفاعالت فرط الت IgEعندما ترتبط با : نوعية( 1

 . C3a  ،C4a , C5aبواسطة نواتج تفعيل المتممة : غير نوعية( 2
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 تكون الخاليا المناعية: 1الشكل 

 

 :وظائف الكريات البيضاء

 : تشترك الكريات البيضاء بعدد من الوظائف، فنجد أن

 :الحمضات والبدينة واألسسة تعمل على

 .خارج الخلوية الكبيرةإطالق مواد كيميائية تخلص الجسم من الطفيليات ( 1

 .1-دور مهم في تفاعالت فرط التحسس نمط ( 2 
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 :الوحيدات والبالعات والخاليا التغصنية وظيفتها

  1-إنتاج اإلنترلوكين (1

 البلعمة في األنسجة والدم (2

 . MHCعبر تقديم المستضدات الببتيدية المعالجة ضمن  Tتفعيل الخاليا  (3

 :العد التمييزي للكريات البيضاء

 .نسبة كل نوع من الكريات البيض إلى المجموع الكلي للبيض في الدوران المحيطيهو 

  6وسطية %( .7-.0)المعتدالت.% 

  30وسطية %( .4-.2)اللمفاويات % 

  ( .1-0)أو %( 5-2)الوحيدات% 

  ( 2-1)الحمضات% 

  1األسسات أقل من% 

 

 :نسب اللمفاويات في النسج المختلفة

 في الدوران المحيطي : 

 مساعدة وثلث سامة Tثلثاها : Tلمفاويات  .%7 

 . NKgB % 5 20: %مقسمة بالشكل: NKو Bلمفاويات  .%3  

 السيطرة كاسحة للمفاويات : في نقي العظمB  من اللمفاويات% .0-.5بحيث تشكل . 

 سيطرة كاسحة للمفاويات : في التوتةT من اللمفاويات% 00بحيث تمثل . 

 األرجحية للمفاويات : في الطحالB  من اللمفاويات% .7-.6لتشكل. 

 من اللمفاويات% .5-.7األرجحية للمفاويات التي تشكل : في العقد اللمفية . 

  فيMALT : سيطرة للمفاوياتB (تساوي النسبة في الطحال تقريبا.) 

 

 تفعيل اللمفاويات

 :Resting lymphocyteالخلية اللمفاوية بحالة الراحة 

كونها في طور الراحة وليس )ميكرون، نواتها كبيرة ذات كروماتين كثيف  0هي خلية صغيرة قطرها      

 (. االنقسام

تقوم بالتمايز المركزي بنقي العظم أو التوتة ثم تخرج لألنسجة المحيطية لتتمايز محيطية وتتفعل فينتج     

بثالثة يمر تفعيل اللمفاويات (. بة للبائيةبالنس)إما خاليا مصورية فقط أو خاليا مصورية وخاليا ذاكرة 

 (التعرف، االنقسام، التمايز: )هي مراحل
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 Recognitionالتعرف 

 .مع اإلبيتوب الخاص به cell receptor Tأو  Bيتمثل بارتباط ال     

مثلها، فعندما يرتبط  Tكلها نوعية لنفس اإلبيتوب والخاليا  receptorألف  ..1تحمل  Bإن الخاليا     

حيث يلزم هنا على األقل إيبيتوبين لكل  B cell receptorعبر  Bاإلبيتوب نوعي على سطح الخلية 

 .مستضد، ليحدث التعرف

 : وهنا نميز حالتين 

  إذا كانت الخلية هي اللمفاويةB  يحدث ارتباطB cell receptor مع اإلبيتوب  الذي على سطحها

دسم ويرتبط به بشكله  سواء كانت بروتينية أو سكرية أو حمض نووي أوبغض النظر عن طبيعته 

  MHCالطبيعي ودون أن يكون مقدم ضمن ال 

  فإن " أما إذا كانت الخليةT cell receptor  المكونة من سلسلتين ال ترتبط بالمستضد إال إذا كان

 MHCومقدم ضمن ال  (مقصوص داخل الخلية)ذا طبيعة ببتيدية وليس بشكله الخام إنما معالج 

ثانية يحدث تفعيل البروتينات  10خالل  cell receptor Tأو  Bعندما ينجح اإلبيتوب باالرتباط مع  

 الثيروكينازات أي تبدأ عمليات الفسفرة، وخالل الساعة كحد أقصى ينطلق الكالسيوم من الصهاريج

 بدأت تحصلوداخل الخلية ( Epitope)خارج الخلية ارتبط المستقبل بربيطته 

 .التبدالت التي ستؤدي إلى انقسام الخلية

 

 proliferationاالنقسام أو التكاثر 

الخلية اللمفاوية النوعية إلبيتوب واحد من أصل بليون إبيتوب يمكن أن نتعرض لهم والتي نسبتها بالنسبة 

.1لباقي اللمفاويات 
0

فتصبح ( نسيلة)ستنقسم بعد تعرفها على هذا اإلبيتوب لتعطي عدد كبير من الخاليا 1/

.1 نسبتها بعد االنقسام 
0

من فيروس الحصبة ستصبح  1، أي أننا عندما نتعرض للمستضد رقم  ..1/  

.1           القادرة على صنع أضداد لهذا المستضد  Bنسبة الخاليا 
0

  /1.. . 

الالزم لصنع  mRNAويحصل زيادة في تركيب  DNAيتم تضاعف ال  ساعة 12-1خالل      

البروتينات الالزمة لالنقسام ونالحظ هنا أن الكروماتين أقل تكثفأ ألن الخلية تتجهز لالنقسام، بانتهاء ال 

 Lymphoblast cellالخلية األرومية اللمفاوية  ساعة سيصبح اسم الخلية 12

مغزل االنقسام وانقسمت إلى خليتين ال تشبهان الخلية بحالة الراحة ساعة تكون قد صنعت  24بعد       

 . ساعة 24ساعة بدل من  12وإنما خليتان أروميتان وهذا ضروري كي تكونا جاهزتين لالنقسام خالل 

والتي تعني أن  clonal expansion clonal proliferationوتسمى عملية التكاثر باالمتداد النسيلي 

 .النوعية لهذا اإلبيتوب من بين البليون إبيتوب هي فقط التي تكاثرت Bالخاليا اللمفاوية 

 

واحد ومن الممكن ان تكون النسيلة مكونة من  Epitopeهي مجموعة الخاليا النوعية ل: Cloneالنسيلة 

من جهة نوعيته تجاه خلية مثل الخلية الواحدة  ..1خلية لكن هذه ال  ..1خلية واحدة أو من 

Epitope واحد، فإذا افترضنا وجود بليونEpitope  بالطبيعة يكون لدينا بليون نسيلةB. 

وال على البالعات أو المعتدالت، فالبالعات تعوض عن ذلك بكونها  NKوزيادة العدد ال تنطبق على        

 .ميكروب بوقت واحد على الرغم من اختالفهم ..1قادرة على بلعمة 
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مما سبق نستنتج أننا بحاجة لتكثير اللمفاويات النوعية التي يكون عددها قليل بينما البالعات بالرغم من      

أن عددها ليس كبير لكن كل واحدة منها قادرة على االمساك بأنواع عديدة من الميكروبات وإدخالهم دفعة 

 .واحدة

 Differentiationالتمايز 

 Tوهي خاليا وظيفية عمرها قصير ال تحمل  Effector cellsتمايز لتعطي ست Tأو  Bالخلية اللمفاوية  

أيام ثم  0-4، نهائية التمايز، غير قادرة على االنقسام، تقوم بوظيفتها المحددة لمدة cell receptor Bأو 

 .تموت

 :هذه الخاليا المؤثرة هي

  الخلية المصوريةB effector cell  

  خليةT  مساعدةTh effector cells : تطلق سيتوكينات، ولها نوعانTh1 الخلوية  تقود المناعة

 . تقود المناعة الخلطية Th2و

  خليةT سامةTcEC :تطلق مواد قاتلة للخاليا 

 

  تتمايز الخليةB  لتعطي خاية ذاكرةMemory cell  إلى جانب الخاليا مصورية وما يقرر ذلك

 B cell receptorالمساعدة هذه الخلية ماتزال تحمل  Tهو طبيعة المستضد ووجود الخلية 

 .على س طحها كما أنها قادرة على االنقسام وذات عمر طويل

   تعملTh1 , Th2  ضد بعضهما البعض وكل منهما تثبط األخرى لذلك يتكون لكل ميكروب

السائدة )مناعتان خلوية وخلطية لكن تكون إحداهما السيادة، فمثال تكون المناعة تجاه السل 

 .خلطية( السائدة منها)خلوية أما المناعة تجاه المكورات العنقودية ( منها

 

 

 

 تفاعالت الخاليا المؤدية لتفعيل اللمفاويات: 2الشكل 


