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 المناعة في غرس األنسجة واألعضاء
بداء اىتمام اإلنسان بتعويض نسيج أو عضو مريض أو مبتور بأخر سلييم منلد متلال ايسلنين ب وربملا يعلود تاريخيلا 
إيللع عيللد مللا تبللخ ايتللارياي  للن ايبدايللم صللان ايترصيللل منيللف عيللن أ للراء ايترتيللة  للن ا نسلل م اي اتيللمب ص عللاد   لل م 

 يمقطوعم أو انف مقطوع مقطوعم أو ادن مقطو م أو
( بعمييللم ترتيللة ينسلليج  يللدل عيللن  للصخ بقللة يلل ير  خيويللا  للن Revrdinإ رن للن تللام ر للردين   0781 للن عللام 

حاالل اي روح ايصبير  يمساعدتيا عين االيتتام ب وبعد ر ردين  رل محلاوالل أخلرب باسلتعماخ تطلة اصبلر ملن نسليج 
عطاتيا إيع ايميابين و  صان  ن اي ايبيم ايعظمن ى   ا نس م يصون مييرىا اير ض ويم  يد من أ خاص آخرين وا 

يصللن يعللرف سللبف ر ضلليا  للن  يللس ايوتللل وتللد سللاد اعتقللاد بللأن سللبف ايللر ض ىللو اي للر  ايللورا ن بللين اينسلليج ايمرتللة 
وأنس م ايعاتخ وصان  يلس يلحيإ إيلع حلد ملا ويصلن يلم يعلرف دور ايمناعلم  لن ىل ا ايلر ض أال  لن ا ربعينيلال ملن 

 (يMedawarيقرن بواسطم ميداور  ى ا ا
أوخ عمييم نقخ نا حم صانل يصييم بين تؤمين مت ابيين ويصن نقخ صييم بين أ راد غير مت ابيين يم يصتف ييا اين اح 
أال بعد استعماخ ايمواد ايم بطم ييمناعمي وىص ا تبلين أن سلبف ايلر ض يعلود إيلع و لود مستضلدال ايتوا ل  اينسلي ن 

يخاليللا وايتللن تعصللال االخللتالف  للن ا يللخ اي ينللن بللين ايمتبللرع وايمسللتقبخ يطعللم ويلل ا  للأن ايمو للود  عيللن سللطإ ا
اينسليج ايمنقلوخ يللدمر ويعتملد تتللخ ايطعلم  اينسليج اي للروال( عيلن تميللل ايييم اويلال ايتاتيلم يو للود مستضلدال غريبللم 

عين مللن ايييم اويللال ايتاتيللم ودخييللم عيللن سللطإ ايخاليللا ومللن تللم تتييللا ويللتم  يللس بدر للم صبيللر  مللن خللالخ اسللت ابم نللو 
ا ويع ايخاليا ايتاتيم ايمساعد  واينوع اي انن ايخاليا ايتاتيم ايسامم  ايقاتيلم( ييخاليلاي ويتحلاف ر لض ايطعلم  ايرتعلم( 
ايمخايف يتم  حص االنسل ام  ايتوا ل ( بلين مستضلدال  يلاتخ ايلدم ومستضلدال مرصلف ايتوا ل  اينسلي ن يصلخ ملن 

 ا صانلل اينتلاتج تلوحن باالنسل ام ب تلتم عمييلم نقلخ اينسليجي ويمصلن ت بليط ر لض ايطعلم ايم لاير ايمستقبخ وايمتبرع   
 اي يلللر متطلللاب ( بواسلللطم اسلللتعماخ أدويلللم م بطلللم ييمناعلللم ويصلللن ىللل ا تلللد يعلللرض ايمسلللتقبخ إيلللع أخطلللار اإليلللابال 

يمسللتقبخ مللن خللالخ اينسلليج ايمرضلليم بللاي را يم وخيويللاه االنتياليللم منيللا وايسللرطانال أحيانللا إيللع مللرض ميا مللم ا
 ايمنقوخي

 -تينف اي رال أو ايرتة إيع أربعم أنواع و يس اعتمادا عين ايعالتم اي ينيم بين ايمعطن وايمستقبخ :
؛ وىن ايرتعم ايتن تؤخ  من منطقم إيع منطقم أخرب  ن  سم  ال اي خصي م خ نقلخ Autograftايرتعم اي اتيم  -أ

 يو يم يترتية منطقم محروتميتطعم من  يد اي خ  إيع اييد أو ا
ب وىللن ايرتعللم ايمنقويللم مللن  للخص إيللع آخللر مت للابو معللو مللن ايناحيللم Isograft  او ايمتما يللم( ايرتعللم ايم للابو -ف 

 اي ينيم م خ ايتواتم ايمتطابقمي
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يان يلن ال ب م خ نقخ رتعم بين صاتنين غير متطابقين من ناحيم اي ينال ويصنيما ينتمAllograftايرتعم اينمطيم  - ل 
اينوع  م خ بين  خيين ال تو د عالتم  ينيم بينيما( و يما عدا نقخ ا نس م وا عضاء بين ايتواتم ايمتطابقين  أن 

 صخ حاالل نقخ ا عضاء وا نس م بين ايب ر ىن من ى ا اينوعي
ايحيللمب صنقللخ عضللو مللن ب وىللو طعللم بللين نللوعين مختي للين مللن ايمخيوتللال Xenograft  أو اي ريبللم( ايرتعللم ايم للاير  -د 

 حيوان إيع إنسان وغايبا ال يستعمخ ى ا اينوع  نم محصوم عييم باي  خ ايتام أال  ن ايحاالل اينادر   داي
 Type of Transplantsأنواع الغرس 

 : وهذا النوع يشمل حاالتcellular transplantsالغرس الخلوي -1
 يBlood transfusionنقخ ايدم  -ا

 يBone marrow cellsاع ايعظم نقخ خاليا نخ -ف
 يLymphocyte transfer in experimental animalsنقخ ايخاليا ايييم اويم  -ج
 (stem cellsنقخ ايخاليا اي دعيم   -د
 : وهذا يشمل األتي : Tissue transplantationغرس األنسجة  -2
 لراعم ايقرنيم -ف  لراعم اي يد  -ا

 دة يشمل األتي:غرس األعضاء : وهذا في العا -3
 لراعم ايقيف -ف  لراعم ايصييم -ا

 لراعم ايصبد ب ايرتم وايبنصرياالي
 : يعتبر الجنين غرس نمطي طبيعي في جسم أالم. The fetus as nature’s homograftالجنين  -4

 : Graft that are not rejectedالرقع التي ال ترفض 
 -م ال يتم ر ضيا و ى   ت مخ ا تن:ىناس بعض ايرتة ايتن إ ا ما تم غرسيا  ن اي س

 -:Privileged sitesالمواقع المختارة  -1
ىنلللللاس بعلللللض ايمواتلللللة  لللللن اي سلللللم ت تقلللللد إيلللللع ويلللللوخ ايتيللللل يم ايييم يلللللم اي يلللللد  أيييلللللا م لللللخ اي للللللء ايلللللداخين ملللللن 

ال ايمؤخلود  ( وملة أن ايمستضلد the brain( وايملا   the cornea( وايقرنيلم  anterior chamber of the eyeايعلين 
من ى   ايرتة تد تيخ إيع ا نس م ايييم اويم أال أن ايخاليا ايييم اويم ايتاتيم ايسلامم ييخاليلا وايملؤ ر  ال تلتمصن ملن 
ايويللوخ إيللع تيللس ايرتللة يلل ا  للأن م للخ ىلل   ايرتللة تبقللن وال يللتم ر ضلليا وييلل ا ايسللبف تعتبللر عمييللال لراعللم  غللرال( 

 م  ن اإلنسانيايقرنيم ايمخاي م من ايرتة اينا ح
 -:Sperm( الحيونات المنوية - المني)الحيامن -2

( بللدون أن يحلدي  ييللا reproductive tractيسلتطية ايمنلن بن للاح ويملرال عللد  ملن اختللرا  ايسلبيخ ايتناسللين ييملرأ   
اسلللللت ابم مناعيللللللم وىلللللل ا عاتللللللد إيللللللع و للللللود بعللللللض ايمصونللللللال  للللللن ايسللللللاتخ ايمنللللللول تعتبللللللر مللللللواد م بطللللللم ييمناعللللللم 



 المادة :  المناعت                                                                                 جامعت االنبار   

 كليت التربيت للبناث                                                                    مدرس المادة : أ.م.د. مثنى بديع فرحان
 

 3 

 immunosuppressive  ب حيللي أن ايباللمللا ايمنويللم )seminal plasma تعتبللر مللن ايم بطللال ايمناعيللم وايحيللامن )
ايتلللن تتعلللرض ييللل ا ايسلللاتخ تصلللون غيلللر مسلللتمنعم  أل غيلللر مويلللد  ييمناعلللم( حتلللع بعلللد اي سلللخي سلللاتخ ايبروسلللتاتم 

 prostatic fluid يعتبر أيضا أحد مصونال ايباللما ايمنويم ايم بطم ييمناعم ب صملا أنلم يصلبإ  ي لبط( ايتحيلخ ايلدمول )
 (يinhibits complement-mediated hemolysisبواسطم ايمتمم  

 -: Pregnancyالحمل  -3
(  لن رحلم أالم allograftنظراه إيع أن اي نين وايم يمم يحمال مستضدال أبويم  ين تعتبلر غلرال نمطلن  مخلايف(  

ويصللن عيللن ايللرغم مللن  يللس ال يللتم ر ضللو ويللن إ  للن ايتصللون وايح للاظ عيللن ن سللو أ نللاء  تللر  ايحمللخ عيللن ايللرغم مللن 
االخللتالف ايصبيللر  للن أنسلل م ايتوا لل  اينسللي ن ب أال أن ايصي يللم ايتللن يللتم بيللا  يللس غيللر م يومللم ب للصخ  يللن ومللن 

 للن اي سلم  أل مللن ايمواتللة ايمعلويلم عللن اي يلال ايمنللاعن( و للن  ايمعلروف أن ايللرحم ال يعتبلر مللن ايمواتللة ايمختلار 
بعللض ايحللاالل تصللون أالم أ سللام مضللاد  ضللد مستضللدال ايصريللال ايحمللراء ي نينيللا  صمللا  للن حايللم االخللتالف  للن 

( بللين أالم واي نلين( مؤديللم إيللع تحطللم صريللال ايلدم ايحمللراء يي نللين  للن ايللرحم أ نللاء Rhesus factorعاملخ ايريسللال  
(ي ويقد و د بأن ايتحطم ايمناعن colostrumمخ  ن اإلنسان وبعد ايوالد   ن اي دييال ا خرب بعد ت رعيا ييباء  ايح

يي نللين يللتم منعللم بواسللطم  ميللم مللن اي عاييللال ايم للترصم ييعديللد مللن ا ييللال اينوعيللم واي يللر نوعيللم ايم بطللم ييمناعللم 
 -وى ه ت مخ ا تن:

ضللدال ايتوا لل  اينسللي ن مللن اييللنف ا وخ أو اي للانن وعنللدما تتصللون ايم لليمم  للأن اي نللين ايميللتقط ال يحمللخ مست -ا
(  ا رومللم ايم  يللم ىللن  يللس trophoblastاي نللين تللتم حمايتللو مللن اي يللال ايمنللاعن يللمم بواسللطم ا رومللم ايم  يللم  

اه ملن مستضلدال اي لء من ايم ليمم ايمالملال  لدا  نسل م أالم( وا روملم ايم  يلم تحتلول عيلن ترصيلل ملنخ ض  لد
 ايتوا   اينسي ن وت طن أيضا بطبقم من ايلالخ ايمخاطن اي ير مناعني

( وايبرو سلللللللترون estradiolاي نلللللللين يعتبلللللللر ميلللللللدر يعواملللللللخ ايت بللللللليط ايمنلللللللاعن م لللللللخ ىرملللللللون االسلللللللترادوخ   -ف
 progesterone وربملللا أيضلللا ىرملللون ايلللل )Human chorionic gonadotrophin سلللن  ب وصللل يس ايبلللروتين ايرتي-

fetoprotein  ن ميخ اي نين يعمخ صم بط ييمناعم ب بحصم تدرتو عين تح يل وظي م ايخاليا ايم بطلم  )stimulate 

suppressor cell  function ي إضلا م إيلع و لود علدداه ملن ايبروتينلال ايسلصريم ايتلن تتوا لد أ نلاء  تلر  ايحملخ ومنيلا)
( يحتللول عيللن صميللال صبيللر  مللن Amnioticا أن ايسللاتخ االمنيللونن  وانتر يللرون ايم لليممي صملل 2-macroglobulinايللل

 ايدىون اي س وريم ايم بطم ييمناعمي
( وايخاليلا ايم بطلم Blocking antibodiesصاست ابم ييمستضدال اي نينيم يتم إنتاج ا  سام ايمضاد  ايحاير   - ل

يي تقوم ا  سام ايمضاد  ايحايره بت طيلم خاليلا وايتن تتداخخ مة االست ابم ايمناعيم ايمضاد  يي نين من أالمي ح
ايم يمم  تمنة ب يس تحطيميا بواسطم ايييم اويال ايتاتيم يممي ى   ا  سام ايمضاد  يمصن تحريرىا  انيم ملن خاليلا 
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ايم لليمم وتللد و للد أنيللا يمصنيللا أن ت للبط ايت للاعالل ايمناعيللم ايخيويللم ا خللرب ايمضللاد  يمستضللدال أالم م للخ ر للض 
 تة ويقد ويف أن عدم و ود ا  سام ايمضاد  ايحايره تؤدل إيع بعض حاالل اإل ياض ايمتصرر  ن اينساءياير 
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 -: Graft Veruses Host Reaction ( GVHR)(  الثوىتفاعالت الطعم الموجة ضد العائل ) 
يييم اويال ايتاتيم ويقيد بيا ىن انو عند غرال عضو إنسان مناعتو سييمم  ن إنسان آخر  ل مناعم ضعي م  أن ا

 لللن ايعضلللو ايمللللروع  ايمنقلللوخ( تتعلللرف عيلللن مستضلللدال أنسللل م ايمضللليف  ايمسلللتيم ب خيويلللاه إ ا صلللان ايعضلللو 
ايمنقوخ غير متوا   مة ايمستيم( ب حينيا تقوم ايييم اويال ايتاتيم بميا مم خاليا ايمسلتيم وتبلدأ ت لاعالل  اسلت ابم( 

خ تصون أعراضيا ايسريريم  ن يور  اضطرابال صبديم وط إ  يدل م ابو مناعيم متوسطم بايخاليا  ن أنس م ايعات
يط للإ ايحيللبم واسللياالل ويبللداء ايضللمور ايعللام وتللد تنتيللن ايحايللم بايو للا  وتصللون ىلل   ا حللداي ا للد مللا تصللون  للن 

االل لراعلم حاالل لراعم نخاع ايعظم وبو و اتخ  ن لراعم ايصبد وأ لاء من ا معاء واي يد وتيياله ما ت لاىد  لن حل
ايقيف وايصييم  ن ى   ا عضاء عادتاه ت سخ  يداه تبخ اينقخ يتخيص من اصبر صميم ممصنم من ايخاليلا ايتاتيلم وييل ا 

 تتطيف عمييم نقخ نخاع ايعظم تطابقاه نسي يا مطي  يت ادل ت اعالل ايطعم ايمو م ضد ايعاتخي
 : Rejection Reactionsتفاعالت رفض الطعم 

 -ييطعم  بآييال تختيف عن بعضيا  ن ايطريقم وايلمان ب ويصن وي ل  الي أنواع ميمم ىن: تد يحدي ر ض
وايلل ل يحللدي  للن حايللم عللدم و للود تطللاب  بللين اي يللاتخ ايدمويللم  hyperacute rejectionايللر ض  للو  ايحللاد  -0
 ABO اينوع ايخيطلع أل (ب أو  ود أ سام مضاد  مسبقم تت اعخ مة مستضدال ايمعطني تصون نوع ايت اعالل من

 بين ا  سام ايمضاد   ن ايمعطن مة مستضدال ايمستيم  ن و ود عناير ايمتممي
يوم من بعد عمييلم  01 - 01يحدي ى ا اينوع بعد  -:acute or accelerated rejectionاير ض ايحاد ايمتسارع  -2

م بايخاليللاب حيللي أن ايخاليللا ايتاتيللم ايلللرع ويعتقللد أن ىلل ا اينللوع مللن ايللر ض يصللون بسللبف ايمناعللم ايخيويللم ايمتوسللط
 ييمستيم تتعرف عين وتتحسال يبعض مستضدال ايعضو ايملروع  تبداء  ن سيسيم ايت عخ ايمناعني

يمصللن أن يحللدي ىلل ا ايللر ض بتوسللط ايخاليللا  اسللت ابم خيويللم( أو بتوسللط  chronic rejectionايللر ض ايملللمن  -0
 وع من اير ض ب صخ بطئ وتد يست ر  عد   يور أو عد  سنواليايمناعم ايخيطيم أو بصيتييما ويحدي ى ا اين

 


