
 

 .ات ذدور البروتينات في الدفاع عن ال : 04ملخص دروس الوحدة 

  .الالذات : الغريبة عنها تستطيع العضوية التمييز بين المكونات الخاصة بالذات والمكونات - 

محمولة على   أغشية  المحددة وراثيا و تكون بمجموعة من الجزيئات الخاصة بالفرد و  الذات تعرف - 

  .خاليا الجسم

  الغشاء الهيولي من طبقتين يتكون - 

  .تتخللهما بروتينات مختلفة األحجام ومتباينة األوضاع ،طبقتين من الفوسفوليبيد 

فهي قادرة على التنقل على جانبي  *تجربة الوسم المناعي *ليست مستقرة ءمعظم العناصر المكونة للغشا

  .الهيولي الغشاء

  الهوية البيولوجيــةوهي تمثل مؤشرات وراثيا لذات اتتحدد جزيئات  - 

  :وتعرف باسم

   Complexe Majeur d’histocompatibilité CMHأ ـ نظام معقد التوافق النسيجي الرئيسي   

     Rhالريزوس  وABO ألـ اب ـ نظام  

  -:إلى قسمينCMH تصنف جزيئات ألـ  -

  .الكريات الحمراء ما عداخاليا العضوية  جميع¨يوجد على سطح  :Iالصنف  

الخاليا العارضة للمستضد، الخاليا ( ةيوجد بشكل أساسي على سطح بعض الخاليا المناعي :IIالصنف  

  . )البائية 

 .للمورثات المشفرة لهذه البروتينات بالتعدد االليالتمرتبطة  CMHلـيملك كل فرد تركيبة خاصة  - 



 

  .ا������� ا���	�� ا��و	�� ا���ط�� 

  .���ء ا���وان ��        �و���ن ا��زاز

وت ا���وان         ا�د��ري .   

                                               

ا������� ا���	�� ا��و	�� ا���ط��  :ا����� ا$و�# ��د��ع 	ن ا�! و�� 
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���ء �.�ظ  ����و���ن ا��زازي

وت ا���وان .  

 د ��س و  �,ن  د ا��و���ن ا��زازي

  . ����و���ن ا��زازي

� 	�د  ��� ا���وان��� �� 0���

 :  

����و���ن ا��زازي�وم �م ���0  �15�����و���ن ا��زازي و �!د 

وت ا���وان�.�ظ  ����و���ن ا�د�*��ري���� 	�د ���0 

�,ن  د ا��و���ن ا��زازي�وم  15أ,�4 �!د  -1-�ك ��ون ا���وان 

    . �,��� �و	��ن ذ��6 إ.

����و���ن ا��زازي�وم ن ���0  �15!د  - 1- ,ل ا���وان 

��� ا���وان ���و���ن ا��زازي8م ���0 � -4-ا ا�,ل �� ا���وان 

�ت ا���وان  .  

 

: �*��ر ���'9 ا���ر��

������و���ن ا��زازي و �!د  �1م ��ن ا���وان *

� 	�د ���0  , ا���وان �����

�ك ��ون ا���وان ذ�*�ر -

.ا��و���ن ا�د�*��ري 

,ل ا���وان �م ا���.ص *

ا ا�,ل �� ا���وان ذ	�د ��ن ھ-

 ����و���ن ا�د�*��ري



 

�,��� 	ن طر�ق ا�,ل و ھ�  -4-ا�# ا���وان  -1-ا��,��� ن ا���وان  ا����ل�ك بذ�*�ر -
  .�و	�� 

���0 8م  -2-��ن ا�ر?��� �� ا���وان 8م ��وق 	�طل 	�ر  -1-,ل ا���وان �ر?�4 �م *

  . ���ء ا���وان ���.�ظ , ����و���ن ا��زازي

�� ا�,ل�ك ذ�*�ر - ��'���,���  د ا��و���ن  �@����0 - 2- ا�# ا���وان  ا����ت �و�ود �ز�'�ت ��

  .ا��زازي 

و �!د , - 3- 8م ��ن ا�ر?��� �� ا���وان  	�ر ��وق 	�طل ر��ط ������و���نا�,ل  �ر?��4م *

وت ا���وان�.�ظ  ���0 ����و���ن ا��زازي .  

�� ا�ر?����ك ذ�*�ر - ��'��ه ا��ز�'�ت ������و���ن ا��8ت ذھار��طت ��ث  ��A�ب ا��ز�'�ت ا���
�م ����ب � -3-	دم ا����ل ا��ز�'�ت ا�����'�� ا�# ا���وان و �0 , �����ت ا���وق ا�!�طل	�# 

  . �,���  د ا��و���ن ا��زازي

                                                     



  

  .و ھ� �ز�'�ت D���� �.��?�ر �� ا����وز 

  .��ن ا$���م ا� �دة و ا��� دات �ظ6ر را�ب 	�# ?�ل Dوس 

 ��ا$���م ا� �دة ا�و�ودة 
SAB  ا��*رة ��و  2ا�و�ودة 

 J,ل ا�ر�ب �م �ر��ط  ��ا$���م ا� �دة 

�� 	 و�� ا$ر�ب  SAB�د د�ول 
  .SABأي إ�6� ا��� دات ا��� �*زت 	 و�� ا$ر�ب 	�# إ���ج أ���م  �دة  د 

���0 ���0 ا��6�ز ا���	� ا� �ي �?رف 	�# ذان د�ول ا��� د أو ا���م ا�Aر�ب ا�# 	 و�� 
واJD �وا�ق �ددات ات ذو ھ� 

 ���ر��ط ا$���م ا� �دة ��ددات ا��� د 

  

 �	��  )��ر�� ا���?�ر ا�

ن  �Dر�دة ا����وز  ��  . 7ا�#  1��دث ��!� �*ر 

و ھ� �ز�'�ت D���� �.��?�ر �� ا����وز  �� دات ���*����وي ,ل �ل ��وان 	�# 

��ن ا$���م ا� �دة و ا��� دات �ظ6ر را�ب 	�# ?�ل Dوس �� ���� �دوث ار���ط 

ا$���م ا� �دة ا�و�ودة �� د��ل 	�# ان  2.6و ا��*ر��ن  1ظ6ور أDواس ا��ر��ب ��ن ا��*رة 
,ل ا$ر�ب ار��طت ا��� دات  �� ��8�SABأ��و�ن ,ل ا���رة ا�

,ل ا�8ور �� ا��*رة  ��  . 6�*س ا��� د ا�و�ود 

,ل ا�ر�ب �م �ر��ط J ه ا$Dواس J ���� ا��*ر �ن  ��ا$���م ا� �دة 
,ل ���� ا���وا��ت  ��  .ا�و�ودة 

,ل ا$ر�ب Dد أ���ت 	 ���د د�ول �ك ��ن ا$���م ا� �دة 
أي إ�6� ا��� دات ا��� �*زت 	 و�� ا$ر�ب 	�# إ���ج أ���م  �دة  د 

���0 ���0 ا��6�ز ا���	� ا� �ان د�ول ا��� د أو ا���م ا�Aر�ب ا�# 	 و�� 
��'��و ھ� , �د	# ��$���م ا� �دة�و�د �� ا�,ل   إ���ج �ز�'�ت ��

�  ,ي أدى ا�# إ����6� ذا�) ا����ل ا����وي��ر��ط ا$���م ا� �دة ��ددات ا��� د 
 .�ؤدي ا�# ا�ر�,�ص أو ا��ر��ب ��ب �وع ا��� د 

 

 

��ر�� ا���?�ر ا���	� (  02ا���ر�� 

ن * �Dر�دة ا����وز  ����دث ��!� �*ر 

.

.�ظ�**:  

���وي ,ل �ل ��وان 	�# 

�� ���� �دوث ار���ط *

  

  �*��ر ا����'9 **

ظ6ور أDواس ا��ر��ب ��ن ا��*رة -
,ل ا$ر�ب ار��طت ا��� دات

,ل ا�8ور �� ا��*رة  ���*س ا��� د ا�و�ود 

ه ا$Dواس J ���� ا��*ر �ن ذ���� � �ظ6ر ھ-
,ل ���� ا���وا��ت ا��� دات  ��ا�و�ودة 

,ل ا$ر�ب Dد أ���ت 	ذ�*�ر ** ���ك ��ن ا$���م ا� �دة 
أي إ�6� ا��� دات ا��� �*زت 	 و�� ا$ر�ب 	�# إ���ج أ���م  �دة  د 

  ا������ج**

���0 ���0 ا��6�ز ا���	� ا�- �ان د�ول ا��� د أو ا���م ا�Aر�ب ا�# 	 و�� 
��'��إ���ج �ز�'�ت ��

ا����ل ا����وي( ا��� د
�ؤدي ا�# ا�ر�,�ص أو ا��ر��ب ��ب �وع ا��� د 



  *����� ا�*,ل ا��6ر��'� ��رو����ت ا�,ل 

 

 

  

 

 

����� ا�*,ل ا��6ر��'� ��رو����ت ا�,ل *ا� �دة   ا$���مط��!� 

 ��و������ت

 

ط��!� 

  

  



 

 ��و������ت

8ل ا�و���8 ا������ ���'9 ا��6رة ا��6ر��'�� ��رو����ت ا�,ل �دى ?�,�ن �
  

�دى ا�?�ص ا����م و 

��R ت��و�����Aا� ����ث   �

�  ��ط� ����� �و����
%$�  ا#���� ا"��ر����ل ��ور�  و ����ل 

  ����ل ا����'9

 ��و������ت

8ل ا�و���8 ا������ ���'9 ا��6رة ا��6ر��'�� ��رو����ت ا�,ل �دى ?�,�ن �
  .ا�دھ� ���م و ا$�ر ر�ض 

�دى ا�?�ص ا����م و ا�دم ��وا�د %� ��ل  �رو��ن ا$��و�ن

���%� ا��.ف %� ��ن �	�ظ , ��*س ا���R ت��و�����Aا� ���
�� ا��ر �دى ا�?�ص ا�ر�ض�� .  

  .ا��Aو������ت ھ� أ���م  �دة ���
�ص ان 

��ط� ����� �و��� و ا��Aو����ن ا$��و�ن أي��� ان ا��ز�*�ت ا����و�� 
�ل ��ور�  و ����ل  أيا�����	ت ا��و��� ا�/�.�� ���رو����ت ���

  .ط��!� �رو����� 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ل ا�و���8 ا������ ���'9 ا��6رة ا��6ر��'�� ��رو����ت ا�,ل �دى ?�,�ن *�

�رو��ن ا$��و�ن�	�ظ ان -1

��*س ا���� ا�,�ب
�� ا��ر �دى ا�?�ص ا�ر�ض��وا�د ��


�ص ان **���

��� ان ا��ز�*�ت ا����و�� - 2
ا�����	ت ا��و��� ا�/�.�� ���رو����ت 

ط��!� �رو�����  �ن



 والتفاعل نوعيا والقادرة على إثارة استجابة مناعية

إنتاج مكثف لجزيئات ) المستضد 

  

  .تنتمي إلى مجموعة الغلوبيلينات المناعية

تتصل السالسل .وسلسلتين ثقيلتين

بواسطة فيما بينها  تتصل السالسل الثقيلة

( ومنطقة ثابتة) موقع تثبيت المستضد

نهايات السالسل الخفيفة والثقيلة  ا

  

والقادرة على إثارة استجابة مناعيةي مجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية 

 .القضاء عليهقصد 

المستضد (يسبب دخول جزيئات غريبة في بعض الحاالت إلى العضوية 

  .األجسام المضادةتختص بالدفاع عن ألذات تدعى 

  .مع المستضدات التي حرضت إنتاجها نوعيا ترتبط األجسام المضادة

تنتمي إلى مجموعة الغلوبيلينات المناعية طبيعة بروتينيةجزيئات ذات 

وسلسلتين ثقيلتين سلسلتين خفيفتين، ةمن أربعة سالسل بيبتيدييتكون الجسم المضاد 

تتصل السالسل الثقيلة،كما طريق جسور ثنائية الكبريتعن  الخفيفة

  . الجسور ثنائية الكبريت

موقع تثبيت المستضد( منطقة متغيرةحوي كل سلسلة من سالسل الجسم المضاد على 

  .) مسئولة عن وظائف التنفيذ 

ا، تشكالهمموقعين لتثبيت المحددات المستضديةيملك الجسم المضاد 

 

  

  

ي مجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية ه الالذات - 

قصد  ناتج االستجابةمع 

يسبب دخول جزيئات غريبة في بعض الحاالت إلى العضوية  - 

تختص بالدفاع عن ألذات تدعى 

ترتبط األجسام المضادة - 

جزيئات ذات  األجسام المضادة - 

يتكون الجسم المضاد  - 

الخفيفة الثقيلة بالسالسل

الجسور ثنائية الكبريت

حوي كل سلسلة من سالسل الجسم المضاد على ت - 

مسئولة عن وظائف التنفيذ 

يملك الجسم المضاد  - 

 .للمناطق المتغيرة



جسم  ـمستضد(التثبيت،ويشكالن معا معقد 

  

،ليتم بعدها التخلص من المعقد المناعي 

التثبيت،ويشكالن معا معقد  في موقع نوعيا المضاد ارتباطايرتبط المستضد بالجسم 

 .المعقد المناعي

،ليتم بعدها التخلص من المعقد المناعي إبطال مفعول المستضد يؤدي تشكل المعقد المناعي إلى 

  .ظاهرة البلعمة

 

 

 

يرتبط المستضد بالجسم  - 

المعقد المناعييدعى  )مضاد

يؤدي تشكل المعقد المناعي إلى  - 

ظاهرة البلعمةالمتشكل، عن طريق 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  ا� �دة 	�# ���ف ا��� دات

  

 ����و�دات ا� د �Rر   

 ...�3ل 
	�� �/��ر�� 

���9 	�6� أ���م 
 �دة ن �وع ال 

IgM 

ظ�ھرة 
 ا#ر���ص

ا� �دة 	�# ���ف ا��� دات ا$���م*!ول 

و�د ا� د أ�واع  

  

                                                       

����و�دات ا� د   

  3�6ل �ز�*�ت �رو����� 

 ����و�دات ا� د �Rر 

�3ل 
	�� �/��ر�� 

  

��	�� ا������ 

���9 	�6� أ���م 
 �دة ن �وع ال 

IgG 

ظ�ھرة 
ا��ر��ب

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                         

  

  

 

����و�دات ا� د 

�3ل �ز�*�ت �رو����� 

ظ�ھرة 
 ا��ر��ب



  .يتم خاللها ارتباط المستضد أو مولد الضد مع المستقبالت الغشائية البلعمية

  

  .بة تحيط بالمستضد مشكلة حويصل اقتناصي

  

يتم إفراغ محتوى الليزوزومات داخل الحويصل االقتناصي مما يؤدي الى هضم مولد 

  

 

  :تتم عملية بلعمة المعقد المناعي على مراحل 

يتم خاللها ارتباط المستضد أو مولد الضد مع المستقبالت الغشائية البلعمية

بة تحيط بالمستضد مشكلة حويصل اقتناصيذالبلعمية أرجل كاترسل 

يتم إفراغ محتوى الليزوزومات داخل الحويصل االقتناصي مما يؤدي الى هضم مولد 

  .تطرح بقايا المستضد خارج البلعمية 

 

تتم عملية بلعمة المعقد المناعي على مراحل  - 

يتم خاللها ارتباط المستضد أو مولد الضد مع المستقبالت الغشائية البلعمية :مرحلة التثبيت* 

ترسل  : حاطةمرحلة اال*

يتم إفراغ محتوى الليزوزومات داخل الحويصل االقتناصي مما يؤدي الى هضم مولد  :مرحلة الهضم *

  .الضد 

تطرح بقايا المستضد خارج البلعمية  :مرحلة االطراح *



 

م �  ��ر�ب ا��� د 	ن طر�ق ا�

وع ��وع ن ا��رو����ت 20ھو 
ه ا��رو����ت ذھ ,ا�و�ودة �� ا�,ل ط��!�� 

��م �ر���6� �� �.�� ا����9 ا� �م 	�# 
 10و ھ� �?�ل ��وى ا���د و ا�ط��ل 

ن �Rو������ت ا�,ل أ�ن ��وا�د دون 
  .�دوث إ,��� ا��6���� 

ان ظ6ور ا�!�د ا���	� �ؤدي ا�# ��?�ط 
 ��� �ؤدي م ��?�ط� ������� ��رو����ت ا�

�'�?Aد ا��6وم ا��! ظ6ور 
Complexe d’attaque  Membranaire 

��ظ6ور D�وات            �� R?�ء ا����� ا���6د
�دوث ,د�           �رو����� �د�ل 	�رھ� ا��ء

 ��  .ا�*��ر ا����� ا���6د

  

  

 ��	��ا����ص ن ا�!�دات ا�

ان ظ6ور ا�!�د ا���	� �ؤدي ا�# ��?�ط 
 ����!ض ا��.�� و ا��ز�'�ت ا��� ��و�# 	

  .ا�� �ء ا���� 	�# ا��� د 

 �	��� ا�!�د ا�!�� 

ا�!�د ا���	� 	�# ا�����.ت 
ا�A?�'�� ���.�� ا����!� �وا�ط� ا��ط�� ا�8���� 

  .����م ا� �د

 

ا��ط��� ا�A?�ء ا��6و�� �g�ط� ا�!�د 
 �	��  .ا�

  

�?�ل ا��و�,ل ا��D��,� 8م ا�د�ج 
ا���زوزو�ت �A?�ء ا��و�,ل و �دا�� ھ م 

  .ا��� د 

 

  .طرح ا�* .ت 

م * 2���ر�ب ا��� د 	ن طر�ق ا�

م-�وع  ا��ھو 
ا�و�ودة �� ا�,ل ط��!�� 

��م �ر���6� �� �.�� ا����9 ا� �م 	�# 
��وى ا���د و ا�ط��ل 

'�ن �Rو������ت ا�,ل أ�ن ��وا�د دون  ����
�دوث إ,��� ا��6���� 

ان ظ6ور ا�!�د ا���	� �ؤدي ا�# ��?�ط -
 ��� �ؤدي م ��?�ط� ������� ��رو����ت ا�

ظ6ور !�د ا��6وم ا�A?�'�ا��6��� ا�# 
embranaire

���� R?�ء ا����� ا���6د
�رو����� �د�ل 	�رھ� ا��ء

ا�*��ر ا����� ا���6د��           ��و��� 

 

  

 

ان ظ6ور ا�!�د ا���	� �ؤدي ا�# ��?�ط **
 ����!ض ا��.�� و ا��ز�'�ت ا��� ��و�# 	

ا�� �ء ا���� 	�# ا��� د 

1* �	��� ا�!�د ا�!��

ا�!�د ا���	� 	�# ا�����.ت ���8ت -
ا�A?�'�� ���.�� ا����!� �وا�ط� ا��ط�� ا�8���� 

����م ا� �د

ا��ط��� ا�A?�ء ا��6و�� �g�ط� ا�!�د -
 �	��ا�

�?�ل ا��و�,ل ا��D��,� 8م ا�د�ج -
ا���زوزو�ت �A?�ء ا��و�,ل و �دا�� ھ م 

ا��� د 

طرح ا�* .ت -



    
 



  LBآ��� ا�����ء ا������ ���.�� ا��*�و�� 

  

�!��ر  )�ر��ت دو�� �راء ��د��ج 

GRMأوGRP   .�ظ�ظ6ور 
  

  .1ا��.�� ا��*�و�� ��*�ر ف

��'�?R دة�   ����?Rا��.��  أ

 �,�����!د ���0 ����.�� ا��*�و�� ا�
  GRM .GRP	�#  �!ر�ت ا��� 

 ��8ت ا��رة ا��� �م ت����*�و��

 ت�!د ���0 ����*�و��ت ا��رة ا��� �م ��8
 

 

 ��	
ه ا���ر�� ان د
ول ا����>د ا�: ا��>و�� �ؤدي ا�: ا���9ء ����� ��
ات ا��/��ل ا����وي �� ذ ا������ �����9	ت �.�*�� ��: ./ل أ���م �>�دة 

 

آ��� ا�����ء ا������ ���.�� ا��*�و�� 

�ر��ت دو�� �راء ��د��ج (GRPو  )�ر��ت ا�دو�� ا��راء ���روف 
�� دات ������� ��*'ران .  

ن  �,�����س J  1ا�*�ر ف	�د و J ا��.�� ا��*�و�� ا��� GRM
?��� ور�دات  GRP أو �GRM!ض ا��.�� ا��*�و�� ��ط� ب .  

ا��.�� ا��*�و�� ��*�ر ف أ��?R	�GRP #و  ��8GRMت ��ك ذ

 J �دة R?�'�� أ���مو�ود را�J ا�#  GRPو GRMان �?�ل ا�ور�دات 
�� د�� JDوا  �GRM .GRPوا�ق �ددات  ا��*�و�� ��ل 

 �دة  د GRM .GRP ا�*�ر ف ��2  �,�����!د ���0 ����.�� ا��*�و�� ا�
ا��� LBه ا��.�� ا��*�و�� ھ� ا��.�� ذ	�# ان ھ

*�و�����0 �!د  3ا�*�ر ف�دى  ��ط GRPا� �دة  د ����
  ��.�LB  د ��  . GRP���ت 	ن ����0 ا�

 �دة  د GRM ط �دى ا�*�ر ف���!د ���0 ����*�و��ت ا��رة ا��� �م �4 �8
 . GRM���ت 	ن ����0 ا��� د  �LB.��  أ�6�

  ا#�����ج

ه ا���ر�� ان د
ول ا����>د ا�: ا��>و�� �ؤدي ا�: ا���9ء ����� ��
	�� ذ
ا������ �����9	ت �.�*�� ��: ./ل أ���م �>�دة 

 .ي أدى ا�: إ����$� ذ��دد ا����>د ا�

 

*GRM ) راء ���روف�ر��ت ا�دو�� ا��
�� دات ������� ��*'ران 

ن * �,����	�د و J ا��.�� ا��*�و�� ا�
�!ض ا��.�� ا��*�و�� ��ط� ب 

ن ** 9�����0 �ذو 

* Jان �?�ل ا�ور�دات 
�� د�� JDواا��*�و�� ��ل 

 �دة  د  أ���مان �ر��ب *
	�# ان ھد��ل  1ن ا�*�ر ف

ا� �دة  د  ا$���م�ر��ب *
GRM#  د��ل�	6��أ

 �دة  د  أ���م�ر��ب *
GRP #  د��ل�	6��أ

ذ�����B �ن ھ*  
ا������ �����9	ت �.�*�� ��: ./ل أ���م �>�دة  LBا�����و�� 



 

 

^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.��C LB  ع ا��ظ���
B /�� ��> , ا�H.�*��ا�ط	�G �ن ا�
	��  ا"��ر%� ا��
  .�>�دة �.�*��  أ���م�ر/�ب  أيو �����ز %� ا��
�ع ا��ظ�� 

�ن ھ B�ن �ن ذ����	دة �*�ت ا��� B<واع أا ا���LB  �$<�� ن�ا��� �
��ف 

 �G��3ت �و�د ا�>د�ن ��ث �وا�و /ل �وع �./ل ��� , .  

  �ن ا��
�ع ا��ظ�� ا"��ر ا�: LB �$��ر

  ا��9د ا������              )أ�>�ء ���ط�� (ا�ط��ل                                   

د�ول 
 ا��� د

ن ا��.��  �ات ذا��� ���ل %� أ�.��$� ��: أ���م �>�دة  LBا����ب �

  .ه ا���� ذا����>د ��� �ؤدي ا�: ��.�ط ھ ا��/��ل ا����وي ���دد

 ا�
�ط� ا�����وي ��� �ؤدي ا�: ز��دة �ددھ� م����LB ��9�#�8ر ا��.�� 


ر �ن ا���ض ا" ����زLB  ز���	� ��	
ا�: 

  :�	��و��ت و ھ� 
	�� ����ز = 

و ھ� �9ر  ?��� ھ�و��� �!��� و Rز�رة*
  . ة�ر/�ب ا��رو����ت أي ا"���م ا��>�د

�9ر �>B و ����ز  �6�ز Rو��� �طور*
  .ا��رو��ن 

�راز��	دد ���ر ن ا��و�,.ت *gا .  

� ذ ا��.�� �*رز أ���م  �دةه ذھGات �وا
  .ي أدى ا�: إ����$� ذ�وا%ق ��دد ا����>د ا�

 ��	
ا�: �	��و��ت  � ����ز ��LBض ا�

ا���  ا�رةذ ���LBmول ا�# �.�� �ل 

%�  , دا����>ا/ر�$� ���ددات ذ����ظ %� 
  أ
رى���� د
ول ��س ا����>د �رة 

��.ط ��ر�� و �����ز ا�: 
	�� �	ز��� 
  .ا��>�دة  ا"���م��رز 

ا���س ا�8��� ه ا����� �/ون ��د ذھ*
ا#������ ا������� ��ث �/ون ���� د 

 . �ر��� و .د�دة



 

را�ل ا������� ا���	�� ا��و	�� ا���ط��  

  

  

را�ل ا������� ا���	�� ا��و	�� ا���ط��

  

LT4 

 

ر��� ا����8ر 
 و ا����ز 

ر��� ا��!�رف 
و ا�����ء 

 ا������



  

�� د �� ��د ��.�( ,  0!�����
ا��� �!رض 	�# �ط4 ا����� ا����!� 

� �ؤدي ا�# �ن  ا����ب �
ن طرف  أو 0	ن طر�ق ��د�

ا��� �*رز  LThا��*ز �����6� 8م ����ز ا�# �.�� 
�� ���s�م����  �.�� �.ز

ا�رة �دد ا��� د ���ن د�ول 8�ن ��*س 

��	��� �ؤدي ا�# ��?�ط  , �?�ل !�دات 
ا���ر�ب 	ن طر�ق ا����!�ت ا����رة و 

  

* �	��� ا�!�د ا�!��.  

*��  .��?�ط ا�

 

ر��� ا��!رف و ا�����ء ا������   

�� د  ,�.	م ���رة  (ا��.�� ا��� ����ط ا��� د ھ� ا��.�� ا����!� �� ��د ��.�
ا��� �!رض 	�# �ط4 ا����� ا����!�  )�����دات (��م �*���0 J ا���*�ظ ��ددا�0 

CMH2  ��.���LT4  �6��� راز�!د�u� IL1   #ؤدي ا�� �
�دد ا��� د  ���LBث ��!رف  #�	�أو��?رة  إ

APC .  

ر��� ا����8ر و ا����ز   

ا��*ز �����6� 8م ����ز ا�# �.��  IL2	ن ا����!� و �*رز  
�.�� �.ز��	�#  ا����8ر و ا����ز ا�#  ا����� LBي ��*ز 
ا�رة �دد ا��� د ���ن د�ول 8�ن ��*س ذا��� ���*ظ �  LBm ا�رةذات ا�ذ�.�� ا���'�� 

�?�ل !�دات ��	���ر��ط ا$���م ا� �دة ا�*رزة J ا��� دات و 
 ��	��و	� ن ا��*�	.ت ا���	ن طر�ق ا����!�ت ا����رة و  ��� �ء 	�# ا��� د ا���!

 

 

  

*

*

 

 

  

ر��� ا��!رف و ا�����ء ا������ *

ا��.�� ا��� ����ط ا��� د ھ� ا��.�� ا����!�  أو�#
��وة  ����م �*���0 J ا���*�ظ ��ددا�0  أ�ن

 J�CMH2ز�'�ت ?�ر�� 
���ث ��!رف  ا��.�� ا��*�و��
APCا��.�� ا�!�ر � 

  

ر��� ا����8ر و ا����ز *

 �LT4�*,ل ا��.�� 
ي ��*ز ذا� �IL2دورھ� 

�.�� ا���'�� ا� �دة و 
  .ا��� د 

  

  

  ذر��� ا���*�*

�ر��ط ا$���م ا� �دة ا�*رزة J ا��� دات و 
 ��	��و	� ن ا��*�	.ت ا��

م � .	ن طر�ق ا�
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