
الفصل الرابع   
 . مساعدات الجھاز المناعي 

 

قد یصاب الجھاز المناعي ببعض االضطرابات تكون عواقبھا وخیمة على الجسم. وقد طور           مقدمة:
           البحث الطبي طرائق ووسائل لمساعدة الجھاز المناعي، خالل اإلصابة كعالج، أو قبل اإلصابة  

 فما ھي ھذه المساعدات ؟           كوقایة.  
 

 ΙLa vaccination – التلقیح 
     : مراحل اكتشاف التلقیح

 .1 لوحة 1أنظر الوثیقة  :E.jenner          أ – أعمال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ألشخاص La vaccine یمكن افتراض أن نقل جذري البقر E.jennerانطالقا من مالحظات  )1
 سلیمین، یمكن من تمنیعھم ضد الجذري.

 
 نستخلص من ھذه التجربة أن االحتكاك بالمرض یعطي الجسم حصانة ضد نفس المرض. )2

 

 .1 لوحة 2 أنظر الوثیقة :Louis Pasteur         ب – أعمال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Edouard Jenner  أعمال :1الوثیقة 
 

 أن Edouard Jenner  مرض معدي یصیب الجلد. وھو ناتج عن حمة الجدري. لقد الحظ العالم اإلنجلیزي La varioleالجدري 
، والذي یظھر La vaccine مرض یسمى جدري البقرأنھم یصابون ب و، عند األشخاص الذین یحلبون األبقار جدااإلصابة بالجدري قلیلة

على شكل طفیحات جلدیة فوق ثدي البقر، وبطفیحات مشابھة على أیدیھم، تكون بسیطة وتختفي بسرعة. 
  ؟E. Jennerما ھي الفرضیة التي یمكنك صیاغتھا انطالقا من مالحظات  )1

 

قرة مصابة بجدري البقر. ب أن یمنع شخصا ضد مرض الجدري بعد حقنھ بقیح نقطات E. Jenner استطاع 1796في سنة 
 ماذا تستخلص من ھذه التجربة ؟ )2

 

 

. Louis Pasteur أعمال :2الوثیقة 
 

 بدراسة مرض كولیرا الدجاج. وھو مرض قاتل تتسبب فیھ بكتریا معینة. L. Pasteur قام العالم الفرنسي 1879في سنة 
 بعث باستور بإرسالیة إلى أكادیمیة العلوم یقول فیھا: 1880 فبرایر من سنة 9في 

" إن إعادة زرع الجرثوم المعدي ( المسبب لكولیرا الدجاج ) بنقلھ عبر أوساط زرع ( حساء دجاج ) متتالیة، ال یؤثر على حدة 
ھذا الكائن الحي المجھري وال على سرعة تكاثره داخل جسم الدجاج، بحیث أن التطعیم بجزء ضئیل من قطرة الزرع یؤدي إلى 

 ساعة. 24 وغالبا بعد ،ةالثالموت بعد یومین أو ث
  ھذه المقدمات إذن معروفة، آتي على األحداث األكثر بروزا في ھذه اإلرسالیة: بتغییر كیفیة زرع الجرثوم، یمكن أن نضعف 

تلك ھي النقطة الحیویة لموضوعي ھذا ...  ) 2(الوسط من حدتھ 
). 1المجموعة  دجاجة ولنطعم عشرون منھا بالفیروس األكثر حدة، ستموت العشرون دجاجة (40لنأخذ 

). 2المجموعة لنطعم العشرون دجاجة األخرى بالفیروس الوھن، ستصبح كلھا مریضة لكنھا سوف لن تموت (
). 3المجوعة لنتركھا تشفى من مرضھا ولنعود بعد ذلك لتطعیمھا من جدید بالفیروس الحاد جدا. ھذه المرة سوف لن تقتل (

                    الخالصة واضحة المرض یقي نفسھ. "                      
                                 ؟Louis.Pasteur    ماذا تستخلص من أعمال 

 
 1975 فبرایر 53 عدد La rechercheعن مجلة      باستور                                                       
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 أصبحت ممنعة ضد بكتیریا كولیرا الدجاج. نستخلص من ھذه 3 أن دجاجات المجموعة Pasteurالحظ 

األعمال أن إدخال الجراثیم مضعفة إلى الجسم یوفر لدیھ دفاعا فعاال ضد نفس الجراثیم في حالتھا الحادة. 
 

:          ج – خالصة
 الذي Jenner. وذلك تكریما للعالم La vaccinationسمیت عملیة إدخال الجرثوم المضعف للجسم بالتلقیح 

، وإن La vaccineكان أول من قام بتمنیع شخص ضد الجدري وذلك بحقنھ بالجرثوم المسبب لجذري البقر
 یعتبر المكتشف Pasteur  وإنما استعمل لقاح موجود في الطبیعة. لكن ) (Vaccinلم یستطع إنتاج لقاح 

).   La  rage   ( ضد السعار1885الحقیقي للتلقیح ألنھ أول من أنتج لقاحا سنة 
 

     : مبدأ التلقیح
           أ – تذكیر: 

یؤدي حقن ذوفان الكزاز إلى إكساب الجسم مناعة خلطیة ضد الكزاز .  •
  المسببة لداء السل.BKإلى إكساب الجسم مناعة خلویة ضد بكتیریات BCG یؤدي حقن بكتیریات  •

 

          ب – التأویل المناعي للتلقیح: 
یتوخى التلقیح إكساب مناعة ضد عامل ممرض معین. ولھذا الغرض یمكن حقن الجسم بالعامل الممرض 

نفسھ أو عوامل غیر ممرضة مشتقة منھ أو سمینات وھنة (الدوفان) أو مولدات مضاد مستخلصة من 
الجراثیم. وتستعمل حالیا لقاحات جدیدة مھیأة بواسطة تقنیات الھندسة الوراثیة. 

إن تلقیح شخص بجرثوم موھن أو ذوفان یحدث لدى الشخص الملقح استجابة مناعیة تسمى االستجابة 
 (حسب نوع االستجابة المناعتیة ) T 8أو  B المناعتیة األولیة ینتج عنھا تكون كریات لمفاویة ذات  ذاكرة

التي تتمیز بطول عمرھا. 
إذا تعرض الشخص الملقح للجرثوم الحاد أو السمین یكون عدد الكریات اللمفاویة النوعیة لمولد المضاد ھذا 

كبیرا مما یجعل االستجابة المناعیة الثانویة تكون فوریة وقویة مما یؤدي إلى القضاء على مولد المضاد 
الدخیل ( جرثوم أو سمین ). 

: وسط زرع 1الوسط 
 طري لعصیات الكولیرا

: إعادة 2الوسط 
 C° 37الزرع في 

 1المجموعة 

 3المجموعة 
 2المجموعة 

موت 
 1المجموعة 

  حیة3بقاء المجموعة 

 2بقاء المجموعة 
 حیة

 1حقن الوسط 

 2حقن الوسط 
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ΙI االستمصال – La Sérothérapie  
     : 2 لوحة 1أنظر الوثیقة مفھوم االستمصال. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عند حقن حصان بجرعات متزایدة السمیة من سمین معین، فإن الحصان ینتج مقادیر ھائلة من مضادات 
 بفكرة نقل مصل ھذا الحصان 1894 سنة Rouxنوعیة لھذا السمین، الشيء الذي أوحى إلى الطبیب 

 الممنع إلى اإلنسان. 
االستمصال ھو تحویل تمنع شخص إلى شخص آخر غیر ممنع، وذلك بحقن ھذا األخیر بمصل وھكذا ف

من نفس المرض. الشخص الممنع ضد مرض معین، قصد عالجھ 
 

     : 2 لوحة 2أنظر الوثیقة مبدأ االستمصال. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    شخص
ممنع ضد 

 الجرثوم

حقن المصل  استخالص المصل
لشخص مصاب 
 بنفس الجرثوم

شفاء 
المریض (لم 
تظھر نوبات 

 أرجیة)

شفاء المریض 
(أحیانا تظھر 
 نوبات أرجیة)

 
   استخالص مصل

 الحصان

حقن المصل 
لمریض مصاب 
حقن الحصان  بنفس الجرثوم

 بالجرثوم

  مفھوم االستمصال :  تبین الوثیقة التالیة طریقة تحضیر األمصال والغرض منھا. انطالقا من ھذه الوثیقة عرف االستمصال  : 1الوثیقة 
 وبین كیف یتم تحضیر األمصال لفائدة االستمصال.                                          

 

   للكزاز.ومصل مضاد  بدوفان الكزاز ( التلقیح )الكزاز فتم حقنھ في آن واحد عصیة  ب بتعفنأصیب شخص               
 تغیر تركیز مضادات األجسام في دم ھذا المریض .                یبین الشكل أ

 بیانمحلل ال )1
؟ ما ھي فائدة التلقیح واإلستمصال في آن واحد )2
 مستعینا بالشكل ب من الوثیقة، قارن بین مفعول  )3

     التلقیح ومفعول االستمصال. 
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مباشرة بعد حقن مصل مضاد للكزاز، ترتفع نسبة مضادات سمین الكزاز في البالزما لتغطي منطقة  )1
 الحمایة. لتنخفض تدریجیا إلى أن تنعدم بعد عدة أسابیع.

بعد التلقیح تبقى نسبة مضادات سمین الكزاز منخفضة خالل األسابیع األولى وال تغطي منطقة 
الحمایة إال بعد األسبوع الثاني من التلقیح. وترتفع نسبة المضادات مع التذكیر لتبقى مرتفعة في جسم 

الشخص الملقح. 
 

یتبین من ھذه المعطیات أن التلقیح یوفر مناعة نشیطة ونوعیة، ولھ دور وقائي یدوم وقتا طویال. أما  )2
 االستمصال فلھ دور عالجي ویدوم فعلھ وقتا قصیرا.

 
ھو تحویل مناعة شخص إلى شخص أخر غیر ممنع، وذلك بحقن مصل شخص ممنع االستمصال  )3

ضد مرض معین، لشخص مصاب بنفس المرض. یضم ھذا المصل مضادات أجسام نوعیة تتدخل 
 مباشرة للقضاء على التعفن في جسم المتلقي.

 (حسب نوع  T 8أو  B أما التلقیح فھو إحداث استجابة ینتج عنھا تكون كریات لمفاویة ذات ذاكرة       
        االستجابة المناعتیة )، تتدخل عند الحاجة.

 
ΙII   زرع النخاع العظمي – 

یولد بعض األطفال مصابین بداء قصور المناعة الوالدي. ومن أنجع الطرق العالجیة للمصابین بھذا الداء 
ھو زرع النخاع العظمي الذي یعتبر أصل خالیا الجھاز المناعي. لكن نجاح ھذا الزرع یكون رھینا بالتغلب 

 .3 لوحة 3على مجموعة من المشاكل التي یطرحھا رد الفعل المناعي، وھي: أنظر الوثیقة 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   اختیار المعطي –   :
لیست دقیقة  CMH المتلقي. وبما أن صیغ CMH مماثل ل  CMHیلزم العمل على اختیار معط یتوفر على

بما فیھ الكفایة، یلزم اختبار االستجابة المناعتیة بین المعطي والمتلقي في الزجاج. 
 

   :أخذ الطعم –   
 ).800ml(یجرى للمعطي تخدیر عام، ثم تأخذ من بعض عظامھ المسطحة كمیة قلیلة من النخاع العظمي 

 

مقارنة االستمصال بالتلقیح 

اكتساب مناعة مفعول نوعي التلقیح 
نشیطة 

مناعة مكتسبة 
یستعمل مفعول دائم ببطء 

للوقایة 

نقل مناعة (سلبیة مفعول نوعي االستمصال 
الجسم) 

منعة منقولة 
یستعمل مفعول مؤقت فوریة 

للعالج 

 متلق معط

CMH = CMH تشعیع 
 4 ؟

1 

2 

3 
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 : شروط زرع النخاع العظمي األحمر 3الوثیقة 
 

بعد تحدید مراحل زرع النخاع العظمي األحمر، حدد المشاكل المناعیة التي 
یطرحھا زرع النخاع العظمي وبرر االحتیاطات المتخذة أثناء عملیة الزرع. 

 .................................................................................................................................................................. 
 ......................................................................................... .........................................................................

 ........................................................................................................ ...........................................................

 ........................................................................................................... ........................................................

 ................................................................................................................................................................... 
 إلى 3عزل 

5mm3 من 
عظم مسطح 

     زھاء 
800 mm3 
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  :معالجة الطعم –   
 الناضجة الموجودة في الطعم بواسطة مضادات أجسام نوعیة لھا، حتى ال تستجیب T وBیتم قتل اللمفاویات 

ضد الخالیا الذاتیة لآلخذ. ویتم االحتفاظ فقط بالخالیا األصلیة للنخاع العظمي. كما یتم عزل الكریات 
الحمراء الموجودة بالعینة لتفادي تلكد ھذه األخیرة في حالة اختالف الفصائل الدمویة بین المعطي والمتلقي. 

 
  :تجھیز اآلخذ –   

یمكن للخالیا المناعیة  النشیطة للمتلقي أن تھاجم خالیا الطعم، لتفادي ھذا المشكل، یتم – قبل الزرع – 
تشعیع شامل للمتلقي بھدف قتل جزء من خالیاه المناعیة التي ھي سبب الرفض. بسبب ھذا التشعیع، یبقى 

المتلقي عدة شھور بدون دفاع مناعي، ولكي ال یكون عرضة للخمج یوضع في غرفة معقمة ویخضع لتتبع 
استمصالي صارم. 

 
  :تطعیم المتلقي –   

یتم حقن العینة في دم الشخص اآلخذ بحیث تنتقل عبر الجھاز الدوراني لتستقر في النخاع العظمي لعظام 
الشخص اآلخذ. 
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