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نقص املناعة البرية نوع 1. وقد تبن أن األعراض 

تقترص  كانت  األباكافر  دواء  املميتة ضد  الجانبية 

 HLA-B57 : الجينة  يحملون  الذين  املرىض  عى 

 HLA-B15 :02 بن  وجدت  الظاهرة  نفس   ،01

الكرميزبن  يسببها  الذي  الفقاعي  الجلد  مرض  و 

ستيفن  )متالزمة  وألوبرنول   ،HLA-B58 :01 و 

التسممي  البروية  األنسجة  تقر  جونسن، 

 ،HLA-B 57 :01و   ) الحساسية  فرط  ومتالزمة 

األدوية( عن  الناجمة  الكبد  إصابة   ( فلوكساسن 

)الربو(  األسبرين  و   HLA-DPB1 03 :00 مع 

مجموعية  )ذئبة  والهيدراالزين   HLA-DR4 مع 

حامية( والعديد من األدوية األخرى.

باإلضافة إىل ذلك فإن جينات مستضدات الكريات 

البيض البرية تلعب دورا أقل وضوحا يف األمراض 

تم  التي  اتساقا  األكر  النتائج  وكانت  التعفنية، 

الكريات  مستضدات  متغرات  مع  عليها  الحصول 

العدوى  بالجدام، وخاصة  الخاصة  البرية  البيض 

أالئل  بعض  مع  البري  املناعة  نقص  بفروس 

I والتي  البرية نوع  البيض  الكريات  مستضدات 

ترتبط مع سيطرة ناجحة نسبيا عى تكاثر الفروس 

ومن تم إبطاء تطور املرض.

القيمة التنبؤية اإليجابية املعربة والقيمة     

مبستضدات  املرتبطة  األمراض  ملعظم  الشخصية 

يف  استخدامها  تربر  البرية  البيض  الكريات 

اليومية. يتم استخدام أسلوبن  املارسة الرسيرية 

والحالة  أليل  كل  بن  العالقة  إلظهار  رئيسين 

عى  املعتمدة  الخلوية  السمية  فحص   ، الرسيرية 

جزيئات  لتحديد  األول  املقام  يف  املكرس  املتممة، 

مستضدات الكريات البيض البرية  نوع I، ونسخ 

سلسلة  تفاعل  عى  يرتكز  الذي  النووي  الحمض 

الكريات  مستضدات  أالئل  لتحديد  البوليمراز 

البيض البرية نوع II وكذلك ما يبقى غامضا يف 

  I جزيئات مستضدات الكريات البيض البرية نوع

والتي تم فحصها باختبار السمية الخلوية املعتمدة 

املتعلقة  الصعوبات  إىل  باإلضافة   ، املتممة  عى 

ببعض املزالق التقنية وقراءة النتيجة ، فمن املهم 

أن ننظر أيضا إىل نسبة هذه الجزيئات عند عموم 

وربط  الطبية  وصفتهم  تحسن  أجل  من  السكان 

أهميتها الرسيرة.

التصلب الجلدي و مركب التالؤم النسيجي

األستاذة الشياليل خديجة

املستشفى الجامعي ابن رشد، 

مصلحة الطب الباطني

تحسن  بسبب  باإلرتفاع  بدأت  انتشاره  نسبة  أن  يبدو  لكن  نادر،  مرض  هو   )Sclérose systémique( املجموعي  التصلب 

 Tissu( معدل البقاء عى قيد الحياة عى مدى العقود القليلة املاضية. ويعترب من أكر األمراض تعطيال وإبطاال للنسيج الضام

conjonctif( من مسببات وطرق تطوره غر معروفة. يتميز هذا املرض بثالث مسببات مرضية رئيسية وهي: تشوهات األوعية 

الدموية، و الرتسب املفرط للكوالجن )collagène( ما يؤدي إىل تصلب النسيج الضام ألعضاء الجسم، وإنتاج مضادات أجسام 

ذاتية )Autoanticorps( خاصة بهذا املرض.

امللف الرسيري لتصلب الجلد متعدد، ويف جميع الحاالت يتم تصنيف املرىض إىل فئتن فرعيتن اعتادا عى مدى التليف الجلدي 

)Dermatofibrose( ألعضاء الجسم و وعى مضاد األجسام الذايت املوجود: شكل محدود والذي يعرف بأعراض منها: متالزمة رينو 

)Syndrome de Raynaud( وتوسع الشعرات ومرض االرتجاع املِعدي املريئي )Reflux gastro-œsophagien( وتصلب باطن 

الجلد.وهنالك الشكل املنتر من املرض و هو األصعب حيث تكون أعراض تصلب أعضاء الجسم أخطر.

عى الرغم من أن مسببات التصلب املجموعي ال تزال غر معروفة، هنالك اقرتاح لعوامل متعددة منها البيئية والعوامل الوراثية 

التي أجريت أظهرت أن  الوراثية،  الدراسات  العديد من  افتعال املرض لدى الشخص. فهناك  التي تلعب بوضوح دورا هاما يف 

هنالك تطابق كبر بن تصلب الجلد ومستضد الكريات البيضاء البرية من النوع الثاين )HLA II(. وقد ثبت وجود ترابط بن 

بعض الحليالت ملركب التالؤم النسيجي )CMH( وإنتاج بعض مضادات األجسام الذاتية املميزة للمرض، والتي قدتكون مهمة 

رسيريا ألن كل مجموعة من مضادات األجسام الذاتية يف تصلب الجلد مرتبطة مع بعض سات هذا املرض ولها أيضا تكهنات 

)prognostic( مختلفة.

ومع ذلك، فإن هذا اإلرتباط يف بعض األحيان ال تكون له داللة، ورمبا يتم حجبها باعتبار أن التصلب الجلدي الجهازي هو مرض 

متفاوت املفاهيم ورمبا اإلرتباط بن هذا املرض ومركب التالؤم النسيجي يختلف باختالف الجاعات العرقية.

HLA and Scleroderma


