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Lab -5 

 

 تأثير المصل الطبيعي القاتل للبكتيريا

Bacteriocidal effect of normal serum 

 

 1- االجسام المضادةAntibodies 
 

         خالل المناعة المكتسبة B-lymphocytesتفرز االجسام المضادة من قبل الخاليا الليمفاوية بي 

the adaptive immune systemخاليا تسمى الخاليا البالزميةها الى ، لتتمايز بعد plasma 

cells.  
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 يمكن ان تكون بشكلين فيزيائين : antibodiesالجسام المضادة ا

ليكون حرا في بالزما  البالزمية الذي يفرز من الخاليا soluble formالشكل الذائب  : الشكل االول 

 الدم.

وهي االجسام المضادة المرتبطة الى   bound form-membraneالشكل المرتبط  :الشكل الثاني 

 B-cell receptor، مستقبالت الخاليا اللمفاوية بي وتسمى عندئذ B cellاسطح الخاليا اللمفاوية بي 

(BCR تعمل هذه المستقبالت على تسهيل تنشيط الخاليا اللمفاوية بي ،)B-cell  لتمكنها من التمايز الى

ع انتاج االجسام المضادة وكذلك تمايزها الى الخاليا الذاكرة مصان plasma cellsالخاليا البالزمية 

memory cells  التي سوف تبقى في الجسم لتكون مسؤلة عن تذكر نفس المستضد، لذلك تكون

 اسرع عند التعرض مستقبال لنفس المستضد. B- cellsاستجابة خاليا بي  
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 Structure of Antibodyتركيب الجسم المضاد 

األجسام المضادة هي عبارة عن بروتينات ذات عالقة بالجهاز المناعي، يتألف كل جسم مضاد          

antibody  من أربع سالسل من عديد الببتيدpolypeptides  ،سلسلتين ثقيلة Heavy Chains (H) 

بواسطة اواصر تساهمية ثنائية يرتبطان مع بعضهما البعض  Light Chains (L)وسلسلتين خفيفة 

 ( . Yالشكل ) جزيئة ذات ليكونانالكبريت 

 

 

 antigenic bindingالجزء العلوي من جزيئة الكلوبيولين المناعي تمثل مواقع االرتباط المستضدية 

sites  مما يمكن الكلوبيولين المناعي من االرتباط بجزيئتين مستضديتينtow antigens  لذلك يطلق

تتابع األحماض االمينية في هذه المنطقة ،  Fragment antigen binding (Fabالمنطقة ) على هذه

تختلف بشكل كبير بين األجسام المضادة مما تعطي للجسم المضاد خصوصية ارتباط عالية جدا 

إذ تشمل تلك المنطقة نهاية السالسل  Vويرمز لها بالرمز  variable regionبالمستضد وتسمى 

 لثقيلة الخفيفة وا
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بينما تكون المناطق األخرى من جزيئة الكلوبيولين المناعي تكون فيها تتابعات األحماض االمينية ثابتة 

وهي المسؤولة عن تفاعل الجسم  Fc portionوتسمى  constant regionالمنطقة الثابتة  وتسمى

 CH2المضاد مع المكونات االخرى للجهاز المناعي من خالل االتحاد مع المتمم عند منطقة 

التي تحدد اآللية المستخدمة في ، وهذه المنطقة هي  CH3وااللتصاق بالخاليا البلعمية عند منطقة 

   IgG, IgM, IgA, IgE, IgDية هي تحطيم االنتجين ، تقسم األجسام المضادة إلى خمسة أنواع رئيس

 اشكال اصناف االجسام المضادة 
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 وظائف ونسب وجود االجسام المضادة
IgE IgD IgA IgM IgG Antibodies   
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