
 علم المناعة                                                       كلية الصيدلة                                                                   

 الرابعةالمحاضرة                                                        جامعة حماة                                                                

1 

 

 نسج الجهاز المناعي

Tissues of the Immune System 
 

 وتدعى أيضا  ) Generative Lymphoid Organs األعضاء اللمفية المولدةتتكون نسج الجهاز المناعي من 

 وتصججججججلة م  لة Bو T( التي تنضججججججج ليها اللمفاويا  Central أو المركزية Primary بالنسججججججج األولية

 وتدعى بالنسججج)  Peripheral Lymphoid Organsالمحيطية ء اللمفيةواألعضججا للمسججتضججدا  لالسججتجابة 

 .(2والشكل ) (1الشكل )ا االستجابا  المناعية التالؤمية ( التي تنشط ليهSecondary الثانوية

 

 
واعها عية بأنيتكون الجهاز المناعي من األعضاااا اللمةية المولدة التي كتكون هيها اليايا المنا : نسججج الجهاز المناعي 1الشججك  

 الميتلةة، ومن األعضاا اللمةية المحيطية التي كتطور هيها االستجابات المناعية التاؤمية.
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كتطور اللمةاويات من طائعها هي األعضااااا اللمةية المولدة )ناي العوم والتوكة(، : مراح  نضجججول اللمفاويا   2الشجججك  

 لمةية المحيطية، حيث كستجيب للمستضدات األجنبية وكعاود الدوران بين الدم واللمف.كدخل اللمةاويات الناضجة إلى األعضاا ال

 

 :Peripheral Lymphoid Organsاألعضاء اللمفية المحيطية 

ة هي الجلد واألغشااية المياطي والطحال والجهاز المناعي ةالعاد اللمةاوياللمةية المحيطية من  األعضااااكتكون 

مثلى كعزز كطوير  واللمةاااويااات بطرياااة APCs والةاااعات المسااااااتضااااااادات تي ككون منومااة جنجاااز كال

 االستجابات التاؤمية.

ف ه نكما ناقشاانا  اويات الممكن لهذه اللمة ومن غيرأعداداف قليلة جداف من اللمةاويات ككون نوعية للمسااتضااد  ساااباا

ايا لمةية المحيطية يساااامخ لليولهذا كان التركيب التشااااريحي لءعضاااااا ال لها،أن كلتاي بالمسااااتضااااد المواه  

التجول والمادمة للمسااتضااد من كجميم المسااتضاادات هي اذه األعضاااا لتتمكن اللمةاويات النوعية بعد الدوران 

 . والتعرف عليهااذه األعضاا من االلتااا بها  هي

البعض  اباجضااااهة لذلإ ه ن التركيب التشاااريحي المنوم لءعضااااا اللمةاوية يمكنها من االكصاااال مم بعضاااه

 هعلى ساابيل المثالي يجب أن كتةاعل اليايا التائية المساااعدة النوعية هعالة،لتتمكن من كوليد اسااتجابات مناعية 

 لنةس المستضد مما يؤدي إلى إنتاج األضداد. البائية النوعيةلمستضد معين مم اللمةاويات 
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 :Lymph Nodesالعقد اللمفية  -1

نحاا ميم أجمن النساااال اللمةية متوضااااعة على امتداد الانوات اللمةية هي  اي كتل أو كجمعات عادية ممحةوة 

 (.3شكلالالجسم )

 
ماطم عرضاااااي هي العادة اللمةية  :Bكيطيطي للبنية المنتومة للعادة اللمةية.  مرسااااا :A( مورلولوجيا العقد اللمفية 3الشجججججك  )

 )بلون باات(. يوضخ كوضم أعداد كبيرة للجريبات هي الاشرة و المراكز اجنتاشية

 

كساامى السااوائل المركشااحة باللمف  النساال،من جميم أنواع كركشااخ السااوائل خارج األوعية الدموية باسااتمرار 

Lymph  النساااااال إلى العاد اللمةية ليعود هي نهاية المطاف إلى الدورة  اللمةية منالذي يصاااااارف عبر األوعية

 الدموية.  

هي العاد اللمةية  APCs اللمةية، كمتلإات والنساااااال إلى العاد مواد الممتصااااااة من الوهارال اللمف خليطيحمل 

 كما كاوم اليايا التغصااانية المناسااابة، وكاديمها للمةاوياتالمساااتضااادات الميكروبية  sampleالادرة على ساابر 

 إلى العاد اللمةية. واألنسجة لتنالهاالوهارات بالتااط المستضدات من 

مما يمهد مةية العاد الل وككثيةها هيالنتيجة النهائية لعمليات التااط ونال المسااتضاادات او كجميم المسااتضاادات 

 من قبل اللمةاويات المتيصصة. والتةاعل معهالرؤيتها 
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 : Spleenالطحال  -2

تجابات ة هي االسااعضااو بطني موعى جداف )مليا باألوعية الدموية( ياوم بنةس الدور الذي كاوم با العاد اللمةي

 (.4 شكلالالمناعية ضد المستضدات المحمولة هي الدم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيطيطي يوضااااخ الشاااارينات الطحالية المحاطة باألغماد اللمةية حول الشاااارينات  مرساااا :A. الطحال ا( مورلولوجي4) الشججججك 

Periarteriolar Lymphoid Sheaths (PALS) واضاااحةإنتاشاااية  و الجريبات الملتصااااة الحاوية على مراكز.  B:  ماطم هي

 طة باللب األحمر العني بالجيوب الوعائية.او جريب مم مركز إنتاشي واذه ككون مح PALSالطحال يوضخ كوضم شرين مم 

 

 وكجمم عنالمسااااتضاااادات المحمولة عبر الدم كحبس  الانوات،يجري الدم الداخل إلى الطحال عبر شاااابكة من 

ريااب وكيالحاااوي على خايااا بلعميااة كثيرة كاوم بااابتاع  الطحااال والباعم هيطري  اليايااا التغصاااااانيااة 

 .(5الشكل ) هي الدم الميكروبات

 
 .داخلا Bو Tاللمةاوية  وكوزع اليايا الطحالكيطيطي لبنية رسم   (5)الشك  
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الجلجججد   والجهجججاز المنجججاعي Cutaneous Immune Systemالجهجججاز المنجججاعي الجلجججد   -3

 : Mucosal Immune Systemالمخاطي 

 المسااااتةعلة والجزيئاتاما عبارة عن مجموعة متيصااااصااااة من النساااال اللمةية واليايا المادمة للمسااااتضااااد 

 على التوالي. والسبيل التنةسي والسبيل الهضمي الجلد وكحت ظهاريةالمتوضعة ضمن 

مم وجود لمجموعات منةصاااالة من  الوهارية،هي الحوائل  وبشااااكل منتشااااركوجد خايا اذه األنسااااجة مبعثرة 

 كما او الحال هي العاد اللمةاوية. منومة APCs والاللمةاويات 

ف.  ولويحات باير Tonsilsن يذكر أن كل من اللوزكي هي األمعاا من أام النسل اللمةية المياطية المحددة كشريحيا

 .(6 شكلال)

 

 

الوهارة المةرزة للمياط حائل  كوهرطيطي للجهاز المناعي المياطي هي األمعاا. رسااام كي. الجهاز المناعي المخاطي 6لشجججك  ا

نال المستضدات من لمعة األمعاا إلى األنسجة  Mاليايا الوهارية المتيصصة مثل اليايا دعم ك طبيعي ضد الغزو الميكروبي.

 Ig(A)لمناعي ا الغلوبولينينتل  الدقياة،بنى متيصااصااة مثل لويحات باير هي األمعاا بعض اذه اليايا هي نوم ك الواقعة كحتها.

 .االلمعة ويعدله بعد نالا إلى النسل المياطية حيث يركبط بالميكروبات بغزارة هي
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لكثير والجلد وانوراف للحجم الكبير لهذه األنساااجة ه ن ربم اللمةاويات هي الجسااام موجودة هي النسااال المياطية 

 (.7 شكلالاذه اليايا اي خايا ذاكرة. ) من

 
رساام كيطيطي لمسااار اجرة اليايا  :Aطق مختلفة من األعضججاء اللمفية المحيطية  لي منا Bو Tاللمفاويا   توزع 7  الشججك

 نياللون األخضاار او الجريب اللمةاوي الغمةية عادة اللي ماطم نساايجي للB إلى مناط  ميتلةة من العاد اللمةية. Bو Tالساااذجة 

درس اذا الماطم بتانية التأل  هي الاشاارة المجاورة للجريبات ) Tمنطاة كوضاام اللمةاويات  ني، و اللون األحمر يبB ةاوياتباللم

ماترنة بملون كألاي يصاادر ألوان ميتلةة عندما كثار عند  Bو  Tالمناعي حيث يتم كلوين الماطم النساايجي بأضااداد نوعية لليايا 

    .(أطوال موجة مائمة

 

إذ كتجمم  (،8 شكلالالعاد اللمةاوية المحيطية ) هي Bو Tواجد اللمةاويات هي أماكن ك كشريحي ياحظ انةصاال

متوضاااااعة حول المحيط أو قشااااارة كل  Folliclesاللمةاويات البائية هي بنى أو كراكيب مميزة كدعى الجريبات 

 Germinal Centerجرياب على منطااة مركزياة باااتة التلوين كدعى المركز اجنتاشااااااي  ويحتوي كال عاادة،

ف هي إنتاج األضداد. والذي يلعب  دوراف مهما

 كتجمم اللمةاويات التائية هي المنطاة المجاورة للجريبات ليتم داخلها االستجابات المناعية اليلوية.

هي حين كحتوي منطاة جنيب  البائية،المساااااؤولة عن كاديم المساااااتضاااااد لليايا  FDCsكحتوي الجريبات على 

 تضدات لليايا التائية.الاشرة على خايا كغصينة كادم المس

 Bبينما كتوضم اليايا  الصغيرة،حول الشرينات  PALsهي األغماد المحيطة بالشارينات  Tكتجمم اللمةاويات 

 هي الجريبات.

 

 


