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 المناعي الجھاز اضطرابات
 

  :تمھید إشكالي
إال أنھ في بعض الحاالت یتعرض  .یةستجابة المناعل مفعول مولدات المضاد بواسطة اإلي على إبطایعمل الجھاز المناع

  .والسیدا كحالة األرجیات أداء وظیفتھ فياضطرابات إلى  ھذا الجھاز
  األرجیات وحالة السیدا؟كیف تتجلى اضطرابات الجھاز المناعي في حالة 
 ما آلیة تأثیرھا في االجھاز المناعي؟ 

I. األرجیات: 
حبوب اللقاح أو الغبار  ھي اضطرابات تظھر في الجسم نتیجة حساسیة مفرطة ضد مواد غیر ضارة مثل: األرجیات
من  .نوبات أرجیةإلى  ،األرجياتصالھا أو تسربھا إلى جسم الشخص  عند ،وتؤدي .المؤرجات: تسمى ھذه المواد. المنزلي

الدمعان ، ) ...، ریش الطیورقطط والكالب، زغب الالقرادیات، الغبار المنزلي، حبوب اللقاح(العطس  :أعراضھا بین
  ...) أغدیة و أدویة (األودیما و ) بعض المعادن (جلدیة الطفحات الو

 )134ص 4-2-1أنظر و( :بعض أعراض األرجیة ومسبباتھا )1
 

  
 

  تأثیرھا  المؤرجات
القرادیات، الغبار المنزلي، حبوب اللقاح، زغب 

  ...، ریش الطیورقطط والكالبال
 - التھاب ملتحمة العین  - تھاب األنف ال -الربو 

  األودیما - الشرى األرجي  -اإلكزیما 
  األودیما - الشرى األرجي  -اإلكزیما   ... )توت األرض، سمك، حلیب( بعض األغذیة 

  سم الحشرات –المحقون  المصل –البنیسلین 
انخفاض الضغط الدموي : الصدمة الالوقائیة
  في المخ واإلختناق

 
 :آلیة اإلستجابة األرجیةأتعرف  )2

 :أرجیة معینةالمؤرج المسؤول عن  اإلختبار الجلدي لتحدید نوع  ) أ
 )135ص 6-5أنظر و(

  لتحدید المؤرج المسؤول عن أرجیة
اختبارات معینة، یلجأ الطبیب المختص إلى إجراء 

جلدیة تتمثل في حقن كمیات ضئیلة من مختلف 
فیظھر . المؤرجات المعروفة تحت جلد المریض

شكل التھاب محلي، على  ىعل رد فعل الجسم،
مستوى منطقة حقن المؤرج الذي یكون الجسم 

بینما الیظھر أي رد فعل في نقط  .تجاھھاحساسا 
 .حقن المؤرجات األخرى
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 في  ھر المالحظة المجھریةظت

جي وجود نوع من ھاب األرتلمناطق اإل
 الخالیا البدینةالكریات البیضاء تسمى 

 الھیستامینب مملوءةحویصالت ب غنیة
وھي مادة مسؤولة عن ظھور أعراض 

  .األرجیة
  األھمیة من تحدید المؤرج ھو

حتیاطات الضروریة ضد ھذا أخد اال
 .األخیر

  
 

 )135ص 8أنظر و( :آلیة اإلستجابة األرجیة  ) ب
  

  
 

 مرحلة التحسیس:  
من  IgE مضادات أجسامستجابة بإفراز ه اإلذتنتھي ھ .یة خلطیةعااستجابة من إلى معین مؤرجب ألول مرة یؤدي اإلتصال

خالیا بالویرتبط بعضھا  ،یرتبط بعضھا بالمؤرج مشكلة مركبات تنتھي بالقضاء على المؤرج، )B )LBطرف اللمفاویات 
  .وبالتالي یصبح الشخص محسسا ،التي تصبح محسسة ةنیالبد

  
دخول المؤرج إلى 

  الجسم ألول مرة
  

  إنتاج مضادات األجسام
)Ig E (من طرف LB 

على غشاء الخالیا  )Ig E( تثبتت  
  )كریات بیضاء خاصة ( البدینة 

 
 مرحلة تنشیط الخالیا البدینة( :مرحلة االستجابة األرجیة الفوریة(  

تنشط ف، ةنیالخالیا البدالمثبتة على  IgE مضادات أجساما األخیر على ذھ تبثتی، مرات أخرى تصال بنفس المؤرجعند اإل
  .ةرجیأعراض التھابیة أالتي تتسبب في ظھور و ،كالھیستامینتفرز وسائط التھابیة له األخیرة ذھ
  

دخول المؤرج إلى 
  الجسم للمرة الثانیة

  
 )Ig E( تثبیت المؤرج  على

  الخالیا البدینة على غشاء ثبتالم
  

تنشیط الخالیا 
  البدینة

  
إفراز الھیستامین 

  وموا د أخرى
  

ظھور أعراض 
  االرجیات

  
 :طرق الوقایة من األرجیات وعالجھا  ) ج

 بھا یجب الخضوع لالختبار اإلصابة  وعند ،لتجنب اإلصابة باألرجیات یجب تفادي جمیع أنواع المؤرجات
 .وبالتالي العمل على تفادیھ قدر اإلمكان  المسؤول عن األرجیةالجلدي الذي یمكن من تحدید المؤرج 

 للھیستامین ةباستعمال أدویة تحتوي على مواد مضاد  یمكن التخفیف من حدة النوبة األرجیة. 

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي



3 
 

II. قصور المناعة المكتسب: 
  داء فقدان المناعة المكتسب :التسمیة باللغة العربیة

  Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise = SIDA :التسمیة بالفرنسیة
  Acquired Immune Defficiency Syndrom = AIDS: التسمیة باالنجلیزیة

  :یجابیة المصلوإ السیدا سبب مرض -1
  ي البشري القصور المناعحمة ات  تدعى حمالسیدا ھو جرثومة من نوع المرض سببVIH. 

  

  
  

 ضد حمة الموجھة األجسام  مضاداتظھور بیجابیة المصل إ یمكن تفسیرVIH في مصل المریض.  
 ملحوظة: 

  : اختبارات الكشف عن المرض
  اختبارELISA: حمةمضادات األجسام النوعیة لعلى الكشف عن  یعتمد ھذا االختبار VIH. عینة  انطالقا من

 . في حالة عدم تواجدھا وسلبي المصل ،جد ھذه المضادات في الدمافي حالة تو ایجابي المصلویعتبر الشخص   ،من الدم
 اختبار WESTERN BLOT)ویمكن  .یجابیة المصلإختبار في حالة یتم اللجوء إلى ھذا اإل: )اختبار التحقق

  . البروتینات المكونة للفیروس الكشف عن مختلفمن 
 :مراحل تطور مرض السیدا -2

  
 :مرحلة العدوى األولیة  ) أ

 حمةدخول خالل السنة األولى من 
VIH یبدأ في التكاثر مدمرا  ،للجسم

 حمةال هجھ ھذاوتو  T4اللمفاویات 
تكاثر اللمفاویات ( یة باستجابة مناع

T4 ات واللمفاویT مع القاتلة ،
مضادات األجسام نسبة ارتفاع 

مما یسبب ) VIH حمةالنوعیة ل
  .VIH حمةتركیز في  اانخفاض
تستمر ھذه  :مرحلة الكمون  ) ب

حیث تبقى  ،المرحلة عدة سنوات
 T4اللمفاویات داخل  VIHحمات 

عموما في ھذه  .في حالة كمون
، المرحلة ال تظھر أعراض سریریة

التدریجي  نخفاضلكن یستمر اإل
  .T4للمفاویات 

في  :مرحلة السیدا المعلن  ) ج
 اللمفاویات ھذه المرحلة یصل تركیز

T4  ویتوقف تنشیط لھ، إلى أدنى قیمة
وبالتالي  ،والخلویة المناعة الخلطیة

مما یؤدي إلى  ،ة الجسمناعتضعف م
تدھور و نتھازیةإمراض أظھور 

 .الجھاز العصبي
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T یةفي االستجابة المناع:  
ا أساسیا في وظیفة الجھاز تلعب دور 

، T8و Bویؤدي تدمیرھا إلى عدم تنشیط اللمفاویات 
الشيء الذي یفسر  ،الخلطیة والخلویة ستجابتین

  .أمراض تعفنیة انتھازیة

 :دا واإلجراءات الوقائیة لتجنب اإلصابة بھذا الداءیطرق العدوى بالس

  
  
  
  
  
  
  

4Tدور اللمفاویة  -3
 T4 اللمفاویاتنعلم أن 

ویؤدي تدمیرھا إلى عدم تنشیط اللمفاویات  ،يالمناع
ستجابتینوبالتالي غیاب اإل

أمراض تعفنیة انتھازیةظھور 
  
  
  
  
  

طرق العدوى بالس -4
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 ؟ل مرض فقدان المناعة المكتسبانتقا یةكیف  
  :ینتقل مرض السیدا 

 تصال الجنسي مع شریك مصاباإل عبر. 
 بدم معفن بحمة السیدا بواسطة األدوات الحادة الملوثة. 
 لى الطفل الرضیعإل إلى جنینھا أومن األم الحام.  
 تجنب السیدا ؟ یةكیف  
 شرعیةالالبتعاد عن العالقات الجنسیة اإل. 
 استعمال العازل الطبي. 
 ستعمال الوحیدذات اإل عفنة أوتعدم استعمال األدوات الحادة الم . 
 یتبرعون بدمھمشخاص الذین كل األ إجباریة اختبار السیدا على.  
 ملحوظة: 

. الوسیلة الوحیدة لتجنب اإلصابة بھذا الداء منھ لذا تبقى الوقایة، ناجع ضد ھذا المرض لقاح أي عالج أو نالیوجد لحد اآل
ولكن  ،T4خل الخالیا اد VIHتوقف تكاثر الحمات أنھا أما بعض العالجات التي تستعمل حالیا ضد ھذا المرض فدورھا 

  .یجابي المصل وحامال للحمةإلمصاب یبقى ا ثحی، بدون شفاء المریض
III.  التناسلي الجھازوقایة:  

  )144ص  3-2-1وأنظر ( :بعض أمراض الجھاز التناسلي )1
 الكباد :B و C Hépatite 

 
 السیفیلیس:Syphilis 

  

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي



6 
 

 
 السیالن:Blénnorragie 

  
  :الجھاز التناسليوعالج وقایة  )2
o  العنایة بنظافة الجسم خاصة األعضاء

  التناسلیة 
o  تجنب االتصاالت الجنسیة غیر المشروعة  
o  استعمال العازل الطبي في حالة اتصال

  ) بالمائة  95یوفر حمایة بنسبة (  جنسي
o  الخضوع للمراقبة الطبیة باستمرار  
o صابة بمرض إخبار الشریك في حالة اإل

 جنسي
o الخضوع لفحوصات طبیة دقیقة 
o الج في حالة اإلصابة وذلك وفقا لوصفة الع

  الطبیب
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