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 -: Lymphocytesالميمفاويات )الخاليا الميمفاوية( 
تعتبر الميمفاويات مركز االستجابة المناعية النوعية وىي التي تعطي الجياز المنااعي الداةرة عماي التمياز بايا الا ات 

% مااا مجمااالي الكريااات البي ااا  54إلاا   02وغياار الاا ات و كاا لا تاافة التاا كر  تخااك  ىاا ة ال  يااا  ااوالي مااا 
-T( والميمفاوياات التائياة  B-Lymphocytesفي الةم الم يطاي  ويوجاة منياا نوعااا ىماا الميمفاوياات البائياة  الجائمة 

Lymphocytes مااا مجمااوع الميمفاويااات  بينمااا الميمفاويااات 02إلاا   54(   تمثاا  الميمفاويااات البائيااة  ااوالي مااا %
 لةم % ما مجموع الميمفاويات في ا04إل   02التائية تخك   والي ما 

ما وجااوة ال  يااا الميمفاويااة فااي مماااكا م تمفااة مااا الجساام  الااةم الم يطااي   الط ااا    العدااة الميمفاويااة  الثااايمس  
الموزتيا  وغيرىا ما األع ا  واألنسجة األ رى( يادةي إلا  ت تاص وظيفاي لكا   مياة ليمفاوياة  وماال ما ال  ياا 

 ااوئي  ومنيااا جميعااًا تن ااةر مااا  ميااة مساسااية وا ااةة مال ما الميمفاويااة تبااةو متخااابيا عنااة رديتيااا ت اات المجياار ال
تجمعاتيا تتطور ت ت تأثير مخارت ت ميق وتميز م تمفة تادةي إلا  ا ت فاات فاي الناوا ي التركيبياة والوظيفياة لياا  

ت تب   يت ما عنة تعرض ال  يا الميمفاوية لت فيز بالمست ة المناسب ليا في األع ا  الميمفاوية الثانوية فأنيا
( تكاوا نتيجتياا النيائياة ىاي ما ال  ياا الميمفاوياة morphologic change تتييج وتت ا م( وتتبعياا تريارات خاكمية  

فاراز األجساام plasma cells( تتكاثر وتنتج معةاة كبيرة ما   يا الب زما  B-Lymphocytesالبائية   ( تدوم بإنتااج واف
تبدااي كم اازوا ا تياااطي   بينمااا  (Memory cells  وم اارى   يااا  اكاارة الم اااة لتن اارط فااي مةا  المناعااة ال مطيااة

نتاجيااا ألعااةاة ىائمااة مااا ال  يااا التائيااة  تنخاايط ال  يااا التائيااة بالمست ااة المناسااب  ياادةي إلاا  ت اا ميا وتكاثرىااا واف
المناعاة ال مويااة  ( تاةور بالتباااة  بايا المماد والاةم والميمااد لتتاولي ةورSensitized T-cellsالم سساة مو المنخاطة  

ويبدي عةة ما ال  يا التائية المنخطة في األنسجة ك  ياا  اكارة  وعمياة فاأا الميمفاوياات  ال  ياا الميمفاوياة( تدسام 
إلااا  مجماااوعتيا رئسااايتيا ىماااا ال  ياااا الميمفاوياااة البائياااة وال  ياااا الميمفاوياااة التائياااة   و لاااا اساااتناةا عماااي الع ماااات 

لموجاااوةة عميياااا وعمااا  موا اااال تطورىاااا إ اااافة إلاااي منزيماتياااا واساااتجابتيا لم فااازات تنخااايطيا والمساااتدب ت الساااط ية ا
 واندساميا 

 -:  B-lymphocytesالخاليا الميمفاوية البائية
ىاي   ياا ليمفاوياة بائياة   (Peripheral blood  % ماا ال  ياا الميمفاوياة فاي الاةم الم يطاي02إلا   54 اوالي ماا

ولة عااا إنتاااج األجسااام الم اااةة وبالتااالي ىااي المساادولة عااا م ااةاث االسااتجابة المناعيااة وىاا ه ىااي ال  يااا المسااد 
ال مطية  فبعة تعر يا لممست ة المناسب تكبر وتندسم إل    يا ب زمياة منتجاة لسجساام الم ااةة  الجموبيوليناات 

التعاارض لاانفس المست ااة ماارة  المناعيااة(   ويت ااو  جااز  مااا ال  يااا المندساامة إلاا    يااا  اكاارة   تساااىم فااي  الااة
 م رى إل  م ةاث استجابة مناعية فورية و وية 

ما التطور الوظيفي والع مات المميزة  ليا ه ال  ياا ياتم ت ات تاأثير عواما  تفارز ماا   ياا الن ااع األ مار  النداي 
  و Interleukine-4  4-واالنترليااااااااوكيا 5-األ ماااااااار( مو الجياااااااااز الي اااااااامي وىاااااااا ه العواماااااااا  ت اااااااام االنترليااااااااوكيا

Interleukine-5  ال ي تفرزه ال  يا التائية المساعةة المنخطة )activated T-helper وتوجة ى ة ال  يا مرتبة فاي  )
 المب األبيض الم يطي لمط ا  والمنطدة ال ارجية لدخرة العدة الميمفاوية 
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عااا جموبيولينااات مناعيااة  كمااا يمكااا تتميااز ال  يااا الميمفاويااة البائيااة بوجااوة مسااتدب ت  اتااة عمااي سااط يا عبااارة 
= عنا يااة تميااز( الموجااوةة عمااي سااط يا  CD  Cluster of differentiationتميااز ىاا ة ال  يااا بواسااطة ع مااات الااا

(    يااات يوجاااة عماااي ساااطا ال  ياااا البائياااة الع ماااات   Glycoproteinsوالتاااي ىاااي عباااارة عاااا بروتيناااات ساااكرية  
CD19  CD20 و  CD21 ة المسااتدب ت الموجااوةة سااط يا وال اتااة بالتااند الثاااني لمعدااة مركااب وكاا لا بواسااط

  والمساتدب  ال ااص  C4b  و  C1q   C3bالتوافق النسيجي األكبر ومي ا بالمستدب ت ال اتة بالمتمم  توتاا 
   IgGلمجموبيوليا المناعي  Fcبالمنطدة 

ت وال تااائص المخااتركة مال انااو يمكااا تدساايميا إلاا  مااال ما جميااال ال  يااا الميمفاويااة البائيااة ليااا العةيااة مااا الممياازا
 لم  ياا التاي تفارز  B( ال ي تفرزه وعمية فأنيا تتند إل  Igمجاميال ةنيا اعتماةا عمي نمط الجموبيوليا المناعي 

IgM و  )B  لم  ياااا التاااي تفااارز IgGو  )B  لم  ياااا التاااي تفااارز IgAو  )B  لم  ياااا التاااي تفااارز IgDو  )B 
 ( IgEا التي تفرز  لم  ي

بينماا فاي األغخاية الم اطياة الرالبياة  IgMو  IgGفي الةم الم يطي الرالبية العظماي ماا الميمفاوياات البائياة ت ما  
  IgAالعظمي ما الميمفاويات البائية ت م  

ليناات مناعياة يجب م  ظة ما ال  يا الب زمية مال منيا   يا متطورة عا الميمفاويات البائية وت تاوي عماي جموبيو 
الموجااوةة عمااي الميمفاويااات البائيااة  باا  تطورىااا إلاا    يااا  السااط ية مال منيااا ال ت تااوي عمااي الع مااات والمسااتدب ت

 ب زمية و اكرة 
 

 -: Plasma Cellsالخاليا البالزمية 
اا تميااز سمساامة مااا تتطااور ال  يااا الب زميااة عااا ال  يااا الميمفاويااة البائيااة المنخااطة بالمست ااة الرريااب   وبا مكاا

( بااااايا الميمفاوياااااات وال  ياااااا الب زمياااااة والتاااااي يطماااااق عمياااااة morphologyال  يااااا المتوساااااطة ماااااا نا ياااااة الخاااااكمية  
( وىاا ه تتطااور مو تنااتج فااي األع ااا  الميمفاويااة الثانويااة فااي المنطدااة التااي ي ااةث فييااا plasmablastsب زماب ساات  

 lymph nodeية  إ ا الاب زماب ست توجة في ال افة بيا  خرة العدة الميمفاوية  التعاوا بيا الميمفاويات البائية والتائ

cortex  وجار الدخرة )paracortex   ومنطدة الرخا )mantle zone في الط ا    وما ما تتطور إل   مية ب زمية )
بر عةة ماا ال  ياا الب زمياة نا جة كاممة عاةتا تياجر تما المنطدة  لتتوزع في من ا  م تمفة في الجسم  يوجة اك

 في الط ا  والطبدة الةا مية لمعدة الميمفاوية وفي ن اع العظم 
ميكرومتاار  وتوجااة بيااا نااواة  9إلاا   0( يبمااق  طرىااا مااا ovoid cellsال  يااا الب زميااة ىااي   يااا بي اااوية الخااك   

(  كمااا يوجااة unevenly distributed chromatinةائريااة غياار مركزيااة ت تااوي عمااي كاارومتيا مااوزع برياار انتظااام  
(  pyronin( والبياارونيا  basic dyesبال  يااا الب زميااة انااةوب زما خاابكي  خااا يتاابق بدااوة بالتاابرات الداعةيااة  

وتعتباار ال  يااا الب زميااة   يااا متمياازة بةرجااة عاليااة   كمااا تعتباار   يااا نيائيااة مي منيااا ال تكااوا مي نااوع   اار مااا 
مياام وبع ايا ار ار يعايش  5و  3ا الب زمية متبايا فبع يا يعايش لفتارات  تاير تتاراوح بايا ال  يا  عمر ال  ي

 مسابيال  5و  3لفترة بيا 
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 immunoglobulinجازي  الجموبيوليناات المناعياة   322في العاةة ال  يا الب زمية تكوا  اةرة عمي تتانيال  تا  

molecules لمجموبيولينااااات المناعيااااة تتاااانال عمااااي الريبوسااااومات المتعااااةة ( فااااي الثانيااااة  الس ساااا  الثديمااااة وال فيفااااة
 polyribosomesةوب زما الخاابكية    يااث تدتاارا السمساامتيا لتكااوا جموبيااوليا مناااعي (   ثاام تفاارز فااي تجويااد االناا

كاماا   الجموبيااوليا المناااعي المنااتج بواسااطة ال  يااا الب زميااة لااو مسااتدب ت لم  يااا البائيااة  ات  توتااية مماثمااة 
 لم مية البائية مالم 

 -:Memory Cells خاليا الذاكرة 
ة عداب تنخايطيا بالمست ااة   الناوع األو  ال  ياا الب زمياة التاي مخااير ناوعيا ماا ال  ياا تتطاور عااا ال  ياا البائيا

ملييااا معاا ه والنااوع الثاااني   يااا الاا اكرة   و  يااا الاا اكرة تعتباار مااا ال  يااا ال ساسااة لممست ااة الم زونااة إلاا   اايا 
    يا الا اكرة  اة ياتم ال اجة ملييا عنة التعرض إل   ات المست ة ال ي  ث ال  يا البائية األتمية عمي إنتاجيا 

إنتاجيااا باا ات ال  يااا البائيااة التااي منتجاات ال  يااا الب زميااة مو  ااة يااتم إنتاجيااا بواسااطة متااناد م اارى مااا ال  يااا 
البائية    يا ال اكرة ليست مث  ال  يا الب زمية  يث ليس ليا خك  مميز و لكنيا  ة تعتبر   يا ليمفاوية تريرة 

 4و  5  المست ااة   يااا الاا اكرة تبااةا  فااي االندسااام  وتطورىااا ي تاااج إلاا  وجااوة االنترلااوكيا   ميااام  ميمااة مااا ة ااو 
 IL-1 and IL5 وك لا المكاوا الثالاث لمماتم   توتاية مساتدب ت   ياا الا اكرة تبداي بخاك  كبيار مخاابو لم  ياا )

(  somatic mutationلمطفارة الجساةية   البائية مالم   ولكا خاراىتيا   لفتياا( لممست اة  اة تازةاة وىا ا  اة يكاوا عائاة
معةاة كبيرة ما   يا ال اكرة تراةر الط ا  والعدة الميمفاوية إل  ن اع العظم وبي ا يعتبار ن ااع العظام مىام متاةر 

 لسجسام الم اةة في االستجابة الثانوية  
 -:T-Lymphocytes الخاليا الميمفاوية التائية 

% ما مجمالي الميمفاويات في الةم الم يطي وىي تن ةر ما 04إل   02ية  والي ما تخك  ال  يا الميمفاوية التائ
ن اااع العظاام األ ماار وتتمااايز فااي غااةة الثوتااة ت اات تااأثير اليرمونااات المفاارزة مااا  باا  نساايج الثايموسااة  الميمفاويااات 

الوظيفاااة والع ماااات ( اعتمااااةا عماااي Subpopulationالتائياااة المنتجاااة تدسااام إلاااي مجموعاااة ماااا األتاااناد الفرعياااة  
 Effectorالسط ية الموجوةة عمييا   وبخك  عام تتولي الميمفاويات التائية وظيفتيا مساسيتيا األول  وظيفة مدثرة  

Function  والثانيااة وظيفااة منظمااة  )Regulatory Function الوظيفااة الماادثرة تتمثاا  فااي الت ماا  مو الدتاا  ال مااوي  )
(   والوظيفاة المنظماة تتمثا  Lymphokineال  يا السرطانية وك لا إنتاج الممفاوكيا  لم  يا المتابة بالفيروسات و 

 ( B and T cellفي  ث  تخجيال( مو تثبط عم  ال  يا الميمفاوية المدثرة األ رى  
 كماا مخاير معا ه يمكااا تمياز مو تدسايم الميمفاوياات التائيااة إلا  عاةة مناواع بواسااطة التعارد عماي الع ماات السااط ية

 -الموجوةة عمييا وى ه الع مات ىي :
CD2   المساتدب  ال اااص بكرياات الااةم ال مارا  لسغنااامSheep red blood cell ,{SRBC})  وىا ا المسااتدب  يعتباار

مستدب  الخائال في جميال متناد ال  يا التائياة   ياث اناو عناةما ت  اا ال  ياا الميمفاوياة التائياة ماال كرياات الاةم 
 ( Rosettesفأا الكريات ال مرا  لسغنام ترتبط مال ال  يا التائية وتخك  الخك  الزىري  ٌ ال مرا  لسغنام  

CD3  ى ا المستدب  يمث  جز  ما معدة مستدب ت المست ة لم  يا التائية 
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CD4   ى ا المستدب  يمث  مستدب  لتند الثانيMHC class-II ما معدة مركب التوافق النسيجي األكبر ) 
CD8 مستدب  يمث  مستدب  لتند األو  ى ا الMHC class-I ما معدة مركب التوافق النسيجي األكبر ) 
منااواع فدااط مااا تمااا المسااتدب ت  واىاام ىاا ة  3يجااب م  ظااة بااأا جميااال متااناد ال  يااا التائيااة تتميااز بوجااوة  -

 -األنواع الفرعية الرئيسية لميمفاويات التائية ىي :
 -: T-Helper Cellsالخاليا التائية المساعدة 

الا ي يداوم باةور المانظم ا يجاابي ماا  ا   مسااعةة ال  ياا البائياة  0-وىي ال  يا المسادولة عاا إنتااج الممفاوكيا
في ت فيزىا مو تخجيعيا عمي إنتاج األجساام الم ااةة ومسااعةة ت فياز ال  ياا التائياة المادثرة فاي م اةاث االساتجابة 

 يا يخك  العةة األكبر ما مجموع ال  يا التائية الم تمفة  تتميز ال  يا التائياة المناعية ال موية  ى ا النوع ما ال 
 ( CD4 مي تكوا موجبة لمع مة السط ية  CD2  CD3  CD4المساعةة بوجوة المستدب ت التالية عمي مسط يا 
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 -:T-Cytotoxic Cellsالخاليا التائية السامة لمخاليا 
الاةفاع  ااة   والات مص مااا ال  ياا المتااابة بالفيروساات وال  يااا السارطانية وفااي ىا ة ال  ياا تمعااب ةور ميام فااي 

عممية رفض األنسجة المرروسة الرريبة  مي منيا تدوم بوظيفة الدت  ال موي(  وتتميز ى ة ال  يا بوجوة المستدب ت 
 ( CD8 مي تكوا موجبة لمع مة السط ية  CD8و  CD2   CD3التالية عمي مسط يا 

 -:T-Suppressor Cells يا التائية المببةة )الكابةة( الخال
الاا ي يداوم بااةور المانظم الساامبي  يات تعماا   0-ال  ياا التائياة المثبطااة وىاي ال  يااا المسادولة عااا إنتااج الممفاوكيا

لمسااعةة ى ة ال  يا عمي كبا نخاط ال  يا البائية لت ة ما إنتاجيا لسجسام الم ااةة وكابا نخااط ال  ياا التائياة ا
 مي تكااوا موجبااة لمع مااة  CD8و   CD2   CD3  وتتميااز ىاا ة ال  يااا بوجااوة المسااتدب ت التاليااة عمااي مسااط يا 

 ( CD8السط ية 
مال م  ظة بأنة ما التعب التفرياق بايا ال  ياا التائياة الكاب اة والتائياة الساامة لم  ياا    ياث ما جميعياا ت ما  

ةم وجااوة   يااا تائيااة كاب ااة إط  ااا   وما ال  يااا التائيااة السااامة لم  يااا تدااوم  ات المسااتدب ت   ويعتدااة الاابعض بعاا
 بوظيفة التسمم ال موي ووظيفة التثبيط   وتدوم بوظيفة التثبيط بفع  نخاطيا السمي  

ىااي مجموعااة مااا ال  يااا الميمفاويااة التااي ليااا ةور مياام فااي م ااةاث االسااتجابة  -:( Killer cellsالخاليااا التاتمااة )
المناعياااااة وتداااااوم بوظيفاااااة الدتااااا   التسااااامم( ال ماااااوي لم  ياااااا الوسااااايطة بال  ياااااا المعتماااااةة عماااااي األجساااااام الم ااااااةة 

Antibodies-Dependent Cell-Mediated Cytotoxcity (ADCC)  
 -: (NK  =Natural Killer Cellsالخاليا التاتمة الةبيعية )

% ما مجموع الميمفاوياات فاي الاةورة الةموياة 3ولة تخك   والي ىي عبارة عا   يا لميمفاوية كبيرة  بيبية غير مك
  توجة بخك  رئيسي في األع اا  الميمفاوياة الثانوياة   كماا يوجاة عاةة  ميا  منياا فاي ن ااع العظام  ىا ة ال  ياا ال 

تالياااة ت تاااوي عماااي ع ماااات ساااط ية كاااالتي توجاااة عماااي ال  ياااا البائياااة مو التائياااة   مي الع ماااات مو المساااتدب ت ال
  كماا منياا  Null Cells(  ول لا تسمي ى ة ال  يا باCD21و  CD19   CD20مو  CD2   CD3   CD4   CD8الا

 MHCال ت تاج إل  ت فيز مسبق لكي تتكوا با  تناتج بتاورة طبيعياة   كماا منياا ال تعتماة عما  وجاوة ارتبااط ماال 

class-I  موMHC class-II  لمديام بوظائفيا 
ا الداتمااة الطبيعيااة ىااي  ااةرتيا عماا  تميااز و تاا  ال  يااا المتااابة بالفيروسااات وال  يااا الساارطانية مااا وظااائد ال  ياا

واألنسجة المرروسة الرريبة  كما تدوم مي ا بوظيفة الدت   التسامم( ال ماوي لم  ياا الوسايطة بال  ياا المعتماةة عماي 
 Staphylococcus aureusناواع البكترياا مثا  (   كما يعتدة بأا ليا نخااط م ااة لابعض مADCCاألجسام الم اةة  

 وك لا بعض الفطريات  Salmonella typhimuriumو 
 
 


