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 -: Immune Toleranceالتحمل المناعي 
(لضللةلالمنتضللةاتلimmunological no responsivenessالتحمللالالمعللهي لالل لحهلللسليللة لامنللتةه)سلالمعهي للسل 
(.لاعللهشليلل   حللتحمللالالمعللهي  لا بالimmune paralysisالغر )للسأل بل)ا)للهرةل هللرالالل لحهلللسلاليلل الالمعللهي ل 

انلللتةه)سلمعهي لللسلضلللةلالمنتضلللةاتلال ات لللسأل الضلللةلالللل اتل بلملللهل نلللم للتحملللالمعلللهي ل ) اللل ألح لللثلملتعيللله 
ل ةهللهالالمعللهي لال للةرةلي لل لالتم للال)لل حلاللل اتللت للبحيم  للسلمعةمللسلح للثلبالل  ل(ألself-tolerance)هلتحمللالاللل ات ل 

ةاحلالةههالف لح حلاحلالي الالثهع لابلالتحمالالمعهي لالغ رل ) ا لبا لالحهلهلالت ل عتجليعههلف لبغ رلال ات.
لالمعهي لقةرتهلي  لامنتةه)سلل منتضةاتلالغر )سلابلف ةاحلقةرتهلي  لتحمالالمنتضةاتلال ات س.

تعيلله لحهلللسلالتحمللالالمعللهي لال ) الل لفلل لالاهةللالمعللةلاللتللرةلالةع ع للسلبالتلل ل )للة لهملهللهلالةهللهالالمعللهي لفلل لتم للال
نتةه)سلمعهي سلبقةل ث)تتلالتةهربلالتل ل ةر لتلي ل لالمنتضةاتلالت لا لةا لمحلةن لالاهةالبمل حةثلضةاهلا

(ليعلةمهلح لحلهم لهللللارلعهضلجلفل لةعل حلفلارلBillingham et al 1953الح باعهتل لشأل مهلفاال)  ع هه لبآهلربحل 
تحماللهم لهلالللارلال)لهلنليعلةمهلح علتلف لهل)الةلاللبمةةلبلل لل حةث(ألفبةةل حلاللارلالمبلبةلembryonic miceآهرل 
 حةاثلالتحمالالمعهي لف لالاهةالال)هلنلب  ضلهلفل لالغ لرللم هححلتةهاههل الانتةه)سلمعهي س.لبقةلت) حل عهل)هإل  بل

ل.ال)هلنل) رقلمتاةةة
اليل الالثلهع للتحملالالمعلهي لاللبلالتحملالالمعلهي لالغ لرل ) الل لبالل الالبلحهللسليةللالالةهلهالالمعلهي لفل لال  لله ل

المعلللهي لالغ لللرل ) اللل لضلللةلالمنتضلللةاتلالغر )لللس.لب م لللحل حلللةاثلاللل الل)بةهةللللهلي للل لا ملللالبةلللهلب حلللةثلالتحملللا
التحمللالالمعللهي ل) ر للقلما عللسلمللحلالتمع لل ل الت الل  (.لبقللةل عيللالالل الالتحمللالالمعللهي لهللمالت للة ل)الل لالحللهمتل
المرضللل سلمثلللاليلللة لقلللةرةلالةنللل لي للل لرفللل لالهم لللهلالنلللر هع سأل بليلللة لالم لللةرةلي للل ل االلللسلالملللر لالمةملللبي ل

 Systemic infection ل ملللهلفللل لالتلللةرحلاللللةهع ل)Miliary Tuberculosis(أل بلعت ةلللسلانلللتامهالا ةب لللسلالمث) لللسل
ألابليعللةلامبلله)سل)لل)ا لاممللرا لالتلل لتبلل بللةهللهالالمعهيللسل مللهل حللةثلفلل لحهلللسلغللرجلا يضلله لبا عنللةس

لالةههالالمعهي لم)هيرةألبالت لتؤثرلي  لقةرةلبفهي  سلالةههالالمعهي .
 حلالهم للهلال)هة للسلبالتهة للسلالل ل نللهجلامنللتةه)سلالمعهي للسألفللاحل للالحللهمتلالتحمللالالمعللهي لتمللرلي)راللهل)احللةلل)ملله

ل-ال رقلالتهل سل 
 -: B-cell tolerance can be induced byالتحمل المناعي في الخاليا البائية يمكن أحداثه باألتي 

(لimmature B cellتار  له  لسل)هة لسلغ لرلعهضلةسل ل حةثلا اليعةل-: Clonal Abortionإجهاض النسيمه  -أ
 لل لةريلسل بلتر  لالمللعهل لملحلالمنتضلةألتلل ل بقلاللعضلبجلالهم للهلال)هة لسأليعلةاهلالل  لالهم لهلملتنلتة بليعللةل

لتارضههلل منتضةلف لمرةل هرا.
مت لررل لل لبال ال حلةثليعلةلتالر  له  لسل)هة لسل)يل الل-: Clonal Exhaustion النستيمة إجهاد أو استتهالك-ب

(لبعت ةللسلللل لشل للالالهم للهلال)هة للسلالعهضللةسلT-independent antigenمنتضلةاتلغ للرلماتمللةلي لل لالهم للهلالتهة للسل 
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التل لتحملالمنلت )متللل لشلالمنتضلةلت للبحلقلةلتحبللتل لل لهم لهلمعتةللسلل ةنله لالمضلهةةلألي  لسلمل  لبحلاعللهشل
لل ةنه لالمضهةة.لارت)ه ل ضهف لم لالمنتضةألب)هلتهل لمل حةثل عتهج

(لTHحلةتليعلةمهلملتبةلةلهم لهلتهة لسلمنلهيةةل بال ال  -:Functional Deletionاإلزالة أو الشطب الوظيفي -جت 
(ألمملهل ةالالالهم لهلال)هة لسلغ لرلقلهةرةلT-dependent antigenلمنهيةةلالمنتضةاتلالماتملةةلي ل لالهم لهلالتهة لسل 

 ةنه لالمضهة.لبتحةثلا  لالحهللسلعت ةلسلبةلبةلةريلسل ) لرةلملحلالمنتضلةلي  لالعضبجل ل لمرح سلهم هلمعتةسلل
لف لالبقتلال التبةةلف هل م سلق   سلةةالمحلالهم هلال)هة سللمنتةه)سلل ةريسلال ) رةلمحلالمنتضة.

هلا  لاآلل لسللهل -:Antibody-Forming Cell Blockadeالخاليا المنتجة لألجسام المضادة  أو إعاقة محاصرة -د
قللللةرةلمحللللةبةةلي لللل ل حللللةاثلالتحمللللالالمعللللهي لبل للللحلالللل  لالحهلللللسل م للللحل حلتحبللللاليعللللةمهل للللرت) لالمنتضللللةل) للللال

ل(لممهل  )حل بل مع ل فراالالة ب) بل حلالمعهي لمحلاله  س.receptorsالمنت )متل 
 : T-cell tolerance can be induced by التيالتحمل المناعي يمكن أحداثه في الخاليا التائية با

ف للالعن  س مهلف لالهم هلال)هة سل) اتلال ر  سل م حل حةاثل ةهه لل-: Clonal Abortion النسيمةإجهاض  -أ
لالهم هلالتهة سليعةلتارضههللةريسلق   سلمحلالمنتضة.

 حلةثلال اليعلةمهلت لبحل حلةل بلعهاللالهم لهلالتهة لسلل-: Functional Deletionاإلزالة أو الشتطب التوظيفي  -ب 
 one T-cell subset (لقلةل بل)حتلمتحم لسلل محلةةاتلالمنتضلةلantigenic determinantلمملهل ةا هلهلغ لرلقلهةرةل)

لي  لتحل الهم هل)هة سلفهي سلي  ل عتهجلا ةنه لالمضهةة.
 حةثلا الالعبعلمحلالتث)  ليعةمهلت لب لاله  لسلالتهة لسلل-: T-cell Suppressionتثبيط أو كبح الخمية التائية  -جت 

ل(ل) )حلعيه لالهم هلالتهة سلا هرالبالهم هلال)هة س.T- suppressor cellالمث) سل 
T-dependent antigen or Thymic-dependent antigen ( المنتضلةاتلالماتملةةلي ل لالهم لهلالتهة لس )= These 

require the help of the T cells for the formation of antibody. Most immunogens are Thymic dependent. 

T-independent antigen or Thymic independent antigen (المنتضلةاتلالغ لرلماتملةةلي ل لالهم لهلالتهة لس) = 

These stimulate antibody production without interacting with T cells. 
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 Major Histocompatibility Complex (MHC)معقد التوافق النسيجي الرئيسي )األكبر( 

ع اليضبل بلةا لمحلعن جل) حلفرة حلغ رلمت ه)  حلمحلالعهح سلالة ع هلبل عهمهل عتم هحل ل ل اتلالعبعل ؤةال ل ل
 حةاثلانتةه)سلمعهي سلقب سلمحلق)الالمنت  ألا  لامنتةه)سلالمعهي سلت بحلف لببرةلانتةه)سلمعهي سله ب سلتؤةال

 لبالب البةلنل)بلاللرف ل لل لبةلبةلمنتضلةاتلي ل لالرقالسلالمع بللسلتم لال ل لرف لبتةم رلل اضبل بلالعن جلالمع
ي لل ل عهلللهلغر )لللسلملللحلق)لللالالةهلللهالالمعلللهي لل منلللت  ألممللهل نللل)بلرفللل لالرقالللسألت لللشلالمنتضلللةاتلاللل لي)لللهرةليلللحل

(لتنلم لمنتضلةاتلالتبافلقلcell-surface proteins(له ب لسلنل ح سل glycoproteins)ربت عهتل  بل)ربت عهتلنل ر سل
ل(.Histocompatibility antigensلعن ة ل ا

 للالفللرةل  عنللهحل بلح للباح(ل حمللالمنتضللةاتلتبافللقلعنلل ة لمم للاةللللهأل)الل لالل  لالمنتضللةاتل للؤةال للل ل حللةاثل
لحهلسلرف لقب س.

(لتنللم لالل  للlinked set of genes للرثلاإلعنللهحلالل  لالمنتضللةاتليللحل ر للقلمةمبيللسلمترا) للسلمللحلالة عللهتل 
الة علللهتل)ما لللةلالتبافلللقلالعنللل ة لالرة نللل ل  بلا  )لللر(ل ملللهلتنلللم ل ح هعلللهلفللل لاإلعنلللهحل)هنللل لمنتضلللةاتلالهم لللهل

(.لت مللحل ام للسلالل  لالة عللهتلفلل ل عهللهلالل لالتلل لت للب لHuman Leukocyte Antigen = HLAال) ضلله لاإلعنللهع سل 
للل لت للحلمت ه) للسلملل ل عنللةسلالةنلل لل  ابلللسلمللحلةنلل لآهللرل)تحل للالالهم للهلالتهة للسلي لل لرفلل لبمههةمللسلالرقاللسلالمع 

لالمع بلسل ل ه.
ما ةاتلالتبافقلالعن ة لالرة نل ل ا  )لر(لال لي)لهرةليلحلمع  لسل ربمبنلبم سلمت بعلسلملحليلةةلتةمالهتللمباضل ل

ي ل للرةلإلةهلهرلمنتضلةاتلالع لالي ل لنل حلالهم لهألال  لالتةمالهتلل مباقل لالة ع لسلتبةلةلفل لاإلعنلهحلميلة ع سل
الللل راعلال بللل رةلل  ربمبنلللب لالنلللهةجلبتبةلللةلفللل لاللةلللراحلبالةلللرةاحلي للل لال ربمبنلللب لالنللله) لييلللرألنلللم تلاللل  ل

.لب لالل.HLA-A, B, C, E, D/DR, DQ, DP, DN, DO, and C2, C4, BFل-التةماهتلالة ع سلي  لالعحلبلالتلهل ل 
حتلل ل محلبةللةل)اعللهل حتللباللAفمللثملالمبقلل ل(لمحللةةةلألalleleةلل حلمللحلالل  لالة عللهتل عللتجل يلل هالمنتضللة سل ال للال

ي لل للCمنتضللةلبالمبقلل لل47 حتللبالي لل لحللبال للB(لمهت لللهململلحلفللرةل للل لآهللرلبالمبقلل لalleleمنتضللةل ل47ي لل ل
ل5 حتللبالي لل للDPمنتضللةاتلبالمبقلل لل9 حتللبالي لل للDQبالمبقلل لل35ي لل للDRمنتضللةلب حتللبالالمبقلل لل11

ل)ةل حل تمهثملف ل الالمنتضةاتلالت لن)قل  راه.منتضةاتلمهت لسلبل  ل ت ه)قليهبهحلفم
(للعلبي حلملحلمنتضلةاتلالع لالألا بلل لتلةي لcodedف ل الالح باعهتلالمةربنسللحةل محلميلرةل لMCHة عهتلالل

(لب بةلةلبلعاللثهللثلميللرلclass II(لبالثهع لسلتلةي لمنتضلةاتلالبلعاللالثلهع ل class Iمنتضلةاتلالبلعاللا بال 
(لبيهمللالcomplement proteinsتيللمال)ربت علهتلالمللتم ل لال   ع للسلتلةهالفلل لامنلتةه)سلالمعهي للسلبللالةةليعهبلرل)ربت
(.لبي  للسلفللاحلمر )للهتلheat-shock proteins(لب)ربت عللهتلالبللةمسلالحرار للسل tumor necrosis factorsالعهللرلالللبرم ل 
ل-ل ل محلالة عهتلا ل هلتهلابعهالا قالت ن ل ل لثمثسلي  لالتبافقلالعن ة ل
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لرةل عتلهجلمنتضلةاتلالغلرجلالرة نل سل  المنتضلةاتليلبابلالبلعاللالمنلؤباليلحلل-: Class Iالصنف األول  -ا
العلباةلب ل لشلل ات(لبالت لملحلالمم لحلالتالراللي  هلهلمبل  هلبال لمبةلبةةلي ل ل لالالهم لهلام )رالتبافقلالعن ة ل

 مثللالالل الالبللعاللالمع  للسلا بللل لي لل لال ربمبنللب لالتهة للسلالنللهمس.للالهم للهمنتضللةاتلالهللةاللالتلل لتتلهيللالماهللهل
(لب ضلل لالل الالبللعاللثمثللسلمباقلل لة ع للسلالل لامعنللهحاللل ال حمللالة عللهتلالل الالبللعالل ال ربمبنللب لالنللهةجلفلل ل

(لالت لتتاراللي  لمنتضةاتلا الالبعاللال لTc.لبمنت ) سلالهم هلالتهة سلالنهمسلل هم هل ,A, B, Cلل- هلتهل ل 
CD8.ل

لرةلالمنتضللةاتلالتلل لتبةللةلي لل لاللل)مي لال ) للرةليللباللبلالبللعاللالمنللؤباليللحلل-: Class IIلثتتاني الصتتنف ا -ب
ب)اللل لالهم لللهللألبهم لللهلال)يلللرلفللل لالح بعلللهتلالمعب لللسأ ال) ام لللهتلال ) لللرة(لبال  ملهب لللهتلال)هة لللسلبالتهة لللسلالمعيللل س

منلللتةه)سلالمعهي لللسلاله   لللسلا هلللرالالاهرضلللسلل منتضلللةات.لاللل الالبلللعاللالللبلالبلللعاللالللل ال لللعة لب حلللةةلحةللل لا
الماتملللةةلي للل لغلللةةلالثبتلللسليلللحل ر لللقلةبرالللهلفللل لت لللة  لالمنتضلللةلبتلهيلللالال  ملهب لللهتلال)هة لللسلمللل لالهم لللهلالتهة لللسل
المنلللهيةة.لب مثلللالاللل الالبلللعاللالمع  لللسلالثهع لللسلي للل لال ربمبنلللب لالللل ال حملللالة علللهتلاللل الالبلللعالل ال ربمبنلللب ل

ل.DN, DO, DP, DQ, and DRة ع سلا ل هلتهل ل؛لالنهةج(لب ض لا الالبعاللهمنسلمباق ل
(لبال لفل لالغهللبلminorتات)رلمنتضلةاتلال الالبلعاللغ لرلاهملسل بلثهعب لسل لل-: Class IIIالصنف الثالث  -ج

لFactor B)ربت علهتلتللرال)بانل سلالهم لهلبال لتيلماليباملالبراث لسلميللرةللم بعلهتلما علسلملحل)ربت علهتلالملتم ل ل
لعهرلالبرم لب)ربت عهتلالبةمسلالحرار س.(لبيهمالالC4بلC2ب

لاحل.لح لثالل اتبغ لرللال اات) لمحل عههلتريةلالةههالالمعهي لل تم ال) حلتع حل ام سلمنتضةاتلالتبافقلالعن ة ل
ال  ملهب لللهتلالتهة لللسلالمنلللهيةةلتتالللراللف للل لي للل لالمنتضلللةاتلالغر )لللسلالههرة لللسل مثلللالالةلللراث  (لالمرت) لللسل المراف لللسل

associated withعمهلانتةه)سلالهم هلالتهة سلالنهمسلل(ل)منتضةاتلالبعاللالثهع لمحلمنتضةاتلالتبافقلالعن ة أ (
ل هم للهلتحللةثلف لل لفلل لبةللبةلمنتضللةلغر للبل مثللالالل ربنللهت(لمللرت) ل)منتضللةاتلالتبافللقلالعنلل ة لمللحلالبللعالل

احلبةلبةلمنتضلةلف ربنل لبمنتضلةلا بالفبقلاله  سلالهةاللمثلالالهم لهلالمبله)سل)لهلل ربجل بلالمتبرملسلبا ل الفل
لCD3التبافقلالعن ة لمحلالبعاللا بالي  لاله  سلالهةالل ؤةال ل لالتاراللي  سل)بان سلالمنلت )متلالنل ح سل

لل هم هلالتهة سلالنهمسلل هم هلممهل ؤةال ل لحةبثلانتةه)تههلل   ه ل)ةبراهلالمعهي .لCD8بل
Cytotoxic T cells will respond only if a viral antigen is associated with class I MCH antigen on a 

virally infected cell. The viral antigen plus the class I antigen on the target cell are recognized by CD3 

and CD8 receptors, respectively, on the surface of cytotoxic T cells. The Class I antigen alone or the 

virus alone on a virally infected cell will not cause a response 

المنتضةلالل ربن لالمرت) ل المرافق(ل)منتضةلالتبافلقلالعنل ة لملحلالبلعاللالثلهع لامنلتةه)سلللهلت لب ل)هلهلالهم لهل
ل.CD4بللCD3ههلالن ح سل(لبالت لتنت   لالتاراللي  ههل)بان سلمنت )متT-helper cellsالتهة سلالمنهيةةل 
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 -: HLA TYPINGتصنيف مستضدات الكريات البيضاء البشرية )مستضدات التوافق النسيجي الرئيسية( 

حت ل لت لت )لالالرقالسل بلالاضلبلالمع لبال ةلبل حلت لبحلما لةاتلالتبافلقلالعنل ة لل ما ل لمتباف لسلمل لمنتضلةاتل
(لل ما ل لمل لالمنلت  .لبا ل الABOم ه) لسلاللبلهةالالةمب لسل لالتبافقلالعن ة لل منت  لب نل)قل لال للشلالتا لةلملح

الللبل ةلللرا لفحللل لالت للله)قلالعنللل ة ل)للل حلالمت)لللرعلبالمنلللت  لب للللشل)تيللله  للHLAفلللاحلالغلللر لملللحلتبلللع اللاللللل
(لألح لللللثل لللللت لتحة لللللةلgenotype(ل بلاللللللعم لاللللللبراث ل phenotype لالةلللللهاراالم بعلللللسلل لللللعم للHLAهبببللللل سلاللللللل

(لأل)همهت)لهراتلالمبلل  سلمثللالDR(لبالبللعاللالثللهع ل HLA-A, B, Cالبللعاللا بال لمنتضلةاتلتةماللهتلة علهت
-HLA(لالل ال نلتاماللتبلع اللة علهتلالتةمالهتلLymophocytotoxicity Testاهت)لهرلالتنلم لاله لبالال  مللهبال 

A, B, Cباهت)للهرلالماريللسلال  ملهب للسلالمهت  للسل لMixed lymphocyte culture(لاللل ال نللتاماللم ه)للسلالمبقلل ل 
HLA-D.ملللهل ةلللبل ةلللرا لاهت)لللهرلتبافلللقل)للل حلالللللل HLAالمبةلللبةةلي للل لل ملهب لللهتلالما للل لمللل لمبلللالالملللر  لل

 المنللت  (للمارفللسل حل هعللتلاعللهشل ةنلله لمضللهةةلنلله) سلالت للب حلفلل لمبللالالمللر  لبالتلل لفلل لالل الامهت)للهرلنللبالل
 ي  لل ملهب هتلالما  .لHLAتتلهيالم لمنتضةاتلالل

  


