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 ة التالؤميةالمناعي خصائص االستجابات

Properties of Adaptive Immune Response 

الؤمية تكون حاساااامة اع ة عية  يما يتعلع ليعالية االس ااساااات الا     تإن العديد من الخصااااالم المناعية ال

 (.1استئصال األخماج، )ال دعل 

 
 ( خصائص االستجابات المناعية التالؤمية1)الجدول 

 

 

 :Specificity and Diversityوالتنوع النوعية 
لأن ا  ةالنوعيالمساااتتااادا  أع أجزال ا المختلية. تعر   التالؤمية أن يميز لين ماليينالمناعة  يسااات يه ج ا 

القدرة على التمييز لين المساتتادا  الكثيرة عالمختلية عاالا يت لت تياكيلة لاملة من اللمياعيا  المتخصصة 

 (1)اليكل . "Lymphocyte Repertoire"مجموع اللمفاويات عالت  تسمى أحياناً ب 

 
 Lymphocyte Repertoire( مخطط توضيحي لمجموع اللمفاويات 1)الشكل 
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يعود األساااف    االس النوعية عالتنو  

الباااار     أن اللميااااعياااا  تعبر عن 

مسااااتقبال  المسااااتتاااادا  الت  تكون 

عاالا يعن  لأن  نسااايل ،مو عة لياااكل 

اإلجمالية للمياعيا  تتألف من ال م رة 

نساااالل كثيرة عمختلية )تياااتع جميع ا 

من خلية عاحدة(، عكل نساايلة تعبر عن 

عن مساااااتقبال  مسااااااتتاااااادية مختلية 

عةد تمت صااااايا ة  النساااااالل األخر .

عالت  تك نت لأن نساااالل اللمياعيا   1950   عام  Clonal Selection Hypothesisالنسييييلي  ءنظرية االنتقا

النوعية للمساتتادا  المختلية تت ور ةبل أن تقالل المساتتادا  الموا قة ل ا، عأن كل مستتد ينتز  است الة 

 (.2مناعية خالل انتقاء عتنييط اللمياعيا  ذا  النسالل النوعية )اليكل 

 

لح نسيلة إلى ةبل مقاللة تلك المستتدا . ييير مص لك مستقبال  لمستتدا  كثيرة تت ور إن اللمياعيا  الناض ة الت  تمت ( التوسي  النسيلي2)الشيكل 

( YأعXجميه االس الخاليا من أرعمة خلية عاحدة. كل مساااتتاااد ) عيحتمل أن نوعيت ا،م موعة من اللمياعيا  ذا  المساااتقبال  المساااتتااادية المتما لة    

 قط الت  تت ور إلى خاليا مير ة  Bيوضااااااح المخ ط اللمياعيا   عتمايز االس النسااااايلة. عيحيز تكا ر مسااااابقاً،ينتق  نسااااايلة من لمياعيا  نوعية موجودة 

ك زيئا  ساا حية على الميكرعلا ، إا أن اانتقاء النساايل  يكون أيتاااً صااحيح .تظ ر المسااتتاادا  انا Tعاالس القاعدة تن بع على اللمياعيا   لألضااداد،

 دا  الالعالة خارج الخلوية.مه المستتدا  داخل الخلوية عالمستت
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الت  تمكن ال  ا  المناع     ااساات الة ألعداد ضااخمة عم موعة منوعة    م موعة اللمياعيا   لتنوعإن ا

من مليون خلية لمياعية تكون  100000من المسااااااتتاااااادا  تعن  لأن خاليا ةليلة جداً أع رلما خلية عاحدة من 

 ير المنيااا ة( الت  يمكن أن ) naiveالسااااذجة علالتال   إن العدد من اللمياعيا   عاحد،ت اس مساااتتاااد نوعية 

عمن أجال حماية  عالة من  خلياة، 10000إلى 1000يتراعح لين تميز أي مسااااااتتااااااد عحياد عتتيااعال ضاااااادس 

  . الميكرعلا   إن االس الخاليا القليلة ي ت أن تع   عدد ضخم من اللمياعيا  القادرة على تخريت الميكرعلا

 

 :عالت  تيملالمناعة التالؤمية  متنست اليعالية البار ة لالست الا  المناعية إلى العديد من خصال

 التوسه الواضح    ت مه )مستود ( اللمياعيا  النوعية ألي مستتد عند التعرض له. ( 1)

 .الالي يتخم ااست الة المناعية Positive Feedbackعملية اارت ا  اإلي ال   (2)

 آليا  اانتقاء الت  تحيظ معظم اللمياعيا  المييدة. (3) 

 :Memoryالذاكرة 

   حال التعرض المتكرر لنيس المساااااتتاااااد. تسااااامى  عأكثر  عاليةيصاااااعد ال  ا  المناع  اسااااات الا  أكبر 

  تسمى للمياعيا عتكون متواس ة"االستجابة المناعية األولية " ااست الة عند التعرض األعل للمستتد ب 

عيياير مصا لح ساااذجة إلى أن االس اللمياعيا   (،اللمياعيا  السااذجة الت  تقالل المساتتاد ألعل مرة )اليااكل

ة مه المواج ة الالحق ىالمسااتتاادا . تساامعلم تساات ت مساابقاً ألي مسااتتااد من ةبل ل الس  مناعياً،ةليلة الخبرة 

خلم من ع عالية    الت ةعأكثر سرع  تكون أكبر عادة الت "االستجابة المناعية الثانوية" نيس المستتد ب

 المستتد من ااست الة المناعية األعلية.
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عا  عبارة عن خاليا ذا  عمر طويل نت ت    تحدث ااساات الا  الثانوية ليتاال تنياايط لمياعيا  الالاكرة 

كا حة اإلنتانا  المتكررة ااساااااات االاة المنااعياة األعلية. تحساااااان الالاكرة المناعية ةدرة ال  ا  المناع     م

عالدالمة، ألن كل مواج ة مه الميكرعب تنتج خاليا ذاكرة أكثر عتنيط خاليا الالاكرة المتيكلة مسبقاً. إن خاليا 

  الالاكرة ا  ال د  الرليس لعمليا  التلقيح مما يمكن ال سم من مواج ة األخماج الالحقة.

 

 :Other Features of Adaptive Immunityخصائص أخرى للمناعة التالؤمية 

عندما تنيااااااط اللمياعيا  ( 1تمتلك ااساااااات الا  المناعة التالؤمية صاااااايا  أخر  م مة لووالي ا )ال دعل 

الت   clonal progeny cellsلواساا ة المسااتتاادا   إن ا تختااه للتكا ر  تنتج آا  من خاليا الالرية النساايلية 

حيث " Clonal Expansionالتوسييي  النسييييلي " االس العملية بتكون عنداا نوعية لنيس المساااتتاااد تسااامى 

يزداد عدد الخاليا النوعية للمسااااتتااااد لساااارعة مما يمكن العديد من اللمياعيا  النوعية من ممارسااااة دعراا 

 الد اع  عضمان لأن المناعة التالؤمية ت اري التكا ر السريه للميكرعلا . 

المختلية  األصنا تكون ااسات الا  المناعية متخصصة عتكرف ااست الا  المختلية للد ا  عن ال سم ضد 

 للميكرعلا  إلى ألعد حد.

مماا يتيح لل  اا   الخمج،يتم التخلم من  عتتراجه عنادمااتكون جميه ااساااااات االاا  المنااعياة محادعدة ذاتيااً 

 ست الة لخمج آخر.مستعداً لال السكون،المناع  العودة إلى حالة 
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الميكرعلا  عالمساااتتااادا  األجنبية  عمتنوعة منيكون ال  ا  المناع  ةادراً على التياعل ضاااد أعداد االلة 

-selfة لالمستتدا  الالاتي عالت  تسمىحاا  ال بيعية مه مساتتادا  ال سم إا أنه ا يتياعل    ال األخر ،

antigen لمناعي ا التحمل" بااساات الة للالا   عتساامى عدمImmunological Tolerance" على  عاالا يدل

 مه جزيئا  عخاليا نسج الالا .ةدرة ال  ا  المناع  على التعايش 

 


