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الجمعية المغربية ألمراض المناعة الذاتية والجهازية

المؤتمر الطبي السادس للمناعة الذاتية

بيان صحفي
عندما تكون تعفنات شائعة و مألوفة سببا ألمراض مزمنة وثقيلة
تعمد الجمعٌة المغربٌة ألمراض المناعة الذاتٌة و الجهازٌة برئاسة الدكتورة خدٌجة موسٌار يوم السبت  5نونبر  2016فً فندق شيراتون بالدار
البيضاء مؤتمرها السادس للمناعة الذاتية  ،محتوى هذا الٌوم الدراسً ٌحدد خطر اإلصابة بأحد أمراض المناعة الذاتٌة أو األمراض النظامٌة بعد
عدوى غالبا بسٌطة ،ودالن تحت موضوع ' التعفنات و أمراض المناعة الذاتٌة والجهازٌة ' .

تطلك األمراض الجهازٌة على األمراض التً ٌمكن أن تصٌب عدة أجهزة فً ولت واحد ،أمراض المناعة الذاتٌة تنشأ بعد حدوث خلل فً نظام
المناعة و ٌبدأ فً مهاجمة مكونات الجسم السلٌمة فً حٌن عادة أنه من المفترض أن ٌحمٌنا من العدوان الخارجً المتمثل فً الفٌروسات المختلفة،
والبكتٌرٌا والفطرٌات ...
أمراض المناعة الذاتٌة ( مثل مرض جرٌفز ،الذئبة ،الوهن العضلً الوبٌل ،التصلب المتعدد ،مرض السكري نوع  ، 1التهاب المفاصل الروماتوٌدي،
التهاب الفمار الالصك ،مرض السٌلٌان  ،مرض كرون ،متالزمة شوغرن ،الصدفٌة  )..تمثل السبب الثالث للمراضة بعد أمراض الملب واألوعٌة الدموٌة
والسرطان ،وتصٌب حوالً  ٪ 10من المغاربة.
هنان عدة أسباب تمف وراء أمراض المناعة الذاتٌة مثل الوراثة والعوامل البٌئٌة :أشعة الشمس ،التدخٌن و التلوث الهوائً و الغذائً ،و كدالن التعفنات .
تلعب البكتٌرٌا والفٌروسات فعال دورا هاما فً اندالع بعض أمراض المناعة الذاتٌة  ،وهكذا الملوٌة البوابٌة (بكتٌرٌا شائعة فً المعدة) ،والذي ٌعرف جٌدا
أنها مسؤولة بشكل مباشر فً حدوث احد أنواع سرطان المعدة ،من شأنها أٌضا أن تكون مسؤولة عن العدٌد من أمراض المناعة الذاتٌة .نعتبر الٌوم فً
المغرب أن واحد من كل اثنٌن ٌحمل هذه الجرثومة و  ٪ 10منهم ٌصابون بتعفن خطٌر ٌسبب لرحة المعدة أو التهاب المعدة المزمن.
هنان كذالن عاللة وطٌدة بٌن بعض العمدٌات ( بكتٌرٌا تتواجد خصوصا فً الفم واألمعاء) والحمى الروماتٌزمٌة  ،و هكذا من ذبحة لوزٌة بسٌطة لم ٌتم
معالجتها  ،تحدت هجمات مناعٌة ذاتٌة لد تؤثر على الملب ،والمفاصل والجهاز العصبً المركزي أو الجلد ،مع احتمال حدوث عوالب وخٌمة على
صمامات الملب أو الجهاز العصبً المركزي.
فً بلدنا المغرب ،ال تزال هذه األمراض المعدٌة تعتبر مشكلة على صعٌد الصحة العمومٌة حتى و لو أنها فً انخفاض ملحوظ .منالشة هذه اإلشكالٌة
خالل هذا الحدث تتٌح تحدٌد المخاطر التً تتحملها التعفنات فً اندالع أو فً تفالم بعض األمراض ،وتحدٌد كذالن الطرق لمنع تلن المخاطر ،بما فً
ذلن العالج المناسب الذي ٌجب تنفٌذه لتفادٌها.
إذا لزم األمر ،مثال آخر ٌظهر أهمٌة هذه اإلشكالٌة فً المغرب وذالن بما ٌخص مرض السل .تمرٌبا ثلث السكان مصابون بما ٌسمى بالسل الكامن،
وهى ما يعىي أوهم أُصيبىا بعدوي بكتريا انسم ونكىهم نيسىا مرضً (بعد) بانسم وال ي ُمكىهم وقم انمرض .السل الكامن حالة تكون فٌها جرثومة
السل فً الجسم لكن دون أن ٌكون المرض فً طور النشاط و التطور .واحتمال أن يمرض األشخاص انريه يحمهىن بكتريا انسم عهً مدي حياتهم
بانسم هى  .% 10بيد أن هري انىسبة تكىن أكبر مه ذنك بكثير بانىسبة نألشخاص الذٌن ٌشهدون ضعف نظام المناعة بفعل أحد أمراض المناعة
الذاتٌة نفسها أو بفعل العالج التً تخضع له هذه األمراض و الخطر أعلى بذلن بكثٌر إلعادة تنشٌط هذه األشكال الكامنة .فمط العالج الولائً ٌتجنب مثل
هذه المضاعفات.
بمناسبة هذا الٌومٌ ،مكن أن نتساءل عن الطرق الجدٌدة للتصدي للتعفن و ذالن فً ظل نمو ظاهرة مماومة المضادات الحٌوٌة مما ٌجعل عالج البعض
منها أكثر وأكثر صعوبة .وٌجري حالٌا استكشاف خٌارات عالجٌة جدٌدة تعتمد على فٌروسات لاتلة لد تكون حال فً المستمبل .وتشٌر الدراسات إلى أن
جرعة صغٌرة من فٌروس ( نانوغرام فمط!) تطبك على مولع اإلصابة لد تكون كافٌة للمضاء على بعض البكتٌرٌا.
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