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GLOSSARY Nº3: Immune Alterations 

: اختالل الجهاز المناعي 3قاموس رقم   

Different blood tests allow a qualitative (morphological) and/or quantitative (measure counts/levels) analysis of immune cells and proteins. This can help us determine the cause of immune 

alterations/diseases. 

 األمراضاالختالالت و سبب تحديد في يساعدنا أن يمكن هذاو. والبروتينات المناعية للخاليا( المستويات/  التعداد قياس) الكمي أو/  و( المورفولوجي) النوعي بالتحليل لنا تسمح المختلفة الدم ختبارات

 المناعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

They can be measured/monitored with various BLOOD TESTS (e.g complete blood count, leukogram) 

البيضاء الدم لكريات التصويري والفحص الشامل الدم بفحص قياسها يمكن    

 

 

Red Blood cells 

 كريات الدم الحمراء

White blood cells (or Leukocytes) 

 كريات الدم البيضاء  

Platelets 

 الصفائح

Bone marrow: where red, white blood cells and platelets are produced 

 النخاع )العضو الذي يتم فيه انتاج خاليا الدم )كريات الدم الحمراء, كريات الدم البيضاء والصفائح(

Lymphocytes  
(B and T cells) 

 

 الخاليا الليمفاوية
 )ب , ت(

Monocytes 

الخاليا 

  وحيدات النواة

Eosinophil 

الخاليا 

الحمضية 

 مرتفعة

Basophil 

الخاليا 

القاعدية 

 مرتفعة

Neutrophil 

الخاليا 

 المتعادلة
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Types of Immune 
Alterations 

  المناعي  نوع االختالل

What is it?  

 ماهو؟
What does it mean? What does it cause? 

 ماذا يعني وماذا يسبب؟ 

Basophilia 

 زيادة الخاليا القاعدية 
High levels of basophils (a type of white blood cell important in allergies) 

(الحساسية في المهمة البيضاء الدم خاليا من نوع) القاعدية الخاليا ارتفاع نسبة  
 

It can be indicative of an allergy (usually associated with itching), 
infection, autoimmune diseases or cancer 

 ترتبط ما عادة) حساسيةال على مؤشرا يكون أن يمكن
 أو الذاتية المناعة وأمراض ، والعدوى ،( الحكة مع

 السرطان
Basopenia قلة الخاليا القاعدية    Low levels of basophils (a type of white blood cell important in allergies) 

الحساسية( في المهمة البيضاء الدم خاليا من نوع) القاعدية الخالياقلة نسبة   
It is often associated with allergies (e.g urticaria) and 

autoimmune diseases. 

( األرتكاريا مثل) بالحساسية ذلك يرتبط ما غالبًا
الذاتية المناعة وأمراض . 

Dysgammaglobulinemia 

ل القاماقلوبولين اختال   

Low levels of some immunoglobulins (antibodies). There are 5 different classes of antibodies: IgA, IgG, IgM, IgE, IgD 
and, in this case, one or more (but, NOT ALL) are decreased. 

 قلة نسبة  بعض االجسام المضادة
 

Increased susceptibility to develop infections with 
potential serious complications. 

االلتهابية  وحدوث مضاعفات  العدوى القابلية زيادة
 شديدة

Hypogammaglobulinema 
 قلة القاماقلوبولين 

Low levels of ALL immunoglobulins (antibodies). 

 قلة نسبة جميع االجسام المضادة
 

Increased susceptibility to develop infections with 
potential serious complications. 

 مضاعفات وحدوث  االلتهابية العدوى القابلية زيادة
 شديدة

Eosinophilia 

 زيادة الخاليا الحمضية 

High levels of eosinophils (a type of white blood cell important in fighting different infections). 

المختلفة االلتهابات مكافحة في مهمة البيضاء الدم خاليا من نوع)ارتفاع نسبة الخاليا الحمضية  ) 

 

It could indicate a parasitic infection, allergy, 
autoimmune disease or cancer. 

 والحساسية، ،بالطفيليات اإلصابة إلى تشير أن يمكن
السرطان أو الذاتية المناعة وأمراض . 

Eosinopenia قلة الخاليا الحمضية    

Low levels of eosinophils (a type of white blood cell important in fighting different infections). 

المختلفة االلتهابات مكافحة في مهمة البيضاء الدم خاليا من نوع) الحمضية الخاليا نسبة نخفاضا  
 

 

It is often associated with acute inflammation and can be 
used to aid in the diagnosis of specific infections. 

 ً  للمساعدة استخدامه ويمكن حاد بالتهاب يرتبط ما غالبا
محددة عدوى تشخيص في  

Leukocytosis 

 زيادة كريات الدم البيضاء 
High levels of white blood cells (leukocytes). 

البيضاء الدم كريات نسبة  زيادة  
It could indicate an inflammation, infection or cancer. 

السرطان أو الذاتية المناعة أمراض قد تشير الى  

Leukopenia 

 قلة كريات الدم البيضاء 
Low levels of white blood cells (leukocytes). 

البيضاء الدم كريات قلة نسبة   
 

Increased susceptibility to develop infections with 
potential serious complications. 

شديدة مضاعفات وحدوث  االلتهابية العدوى القابلية زيادة  
 شديدة
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Lymphocytosis 

زيادة الخاليا اللمفاوية    

High levels of lymphocytes (B and/or T cells). 

الخاليا اللمفاوية نسبة  زيادة  
 

It could indicate infection, autoimmune disease or 
cancer. 

 المناعة أمراضوااللتهابات او العدوى  الى تشير قد
السرطان أو الذاتية  

Lymphopeniaقلة الخاليا اللمفاوية 
Low levels of lymphocytes (B and/or T cells). 

الخاليا اللمفاوية نسبة  قلة   
 

Increased susceptibility to develop infections with 
potential serious complications. 

 مضاعفات وحدوث  االلتهابية العدوى القابلية زيادة
 شديدة

Monocytosis 

 زيادة الخاليا احادية النواة

High levels of monocytes (the largest type of white blood cells, which can transform into infection agents “eating 
cells”). 

 خاليا" عدوى عوامل إلى تتحول أن يمكن والتي البيضاء، الدم خاليا من نوع أكبر) األحادية الخاليازيادة نسبة 
 "تأكل"(

 

It is often associated with chronic (persistent and long-
lasting) infections and inflammatory diseases. 

 المستمرة) المزمنة بالعدوى المرض هذا يرتبط ما وغالبًا
االلتهابية واألمراض( والثابتة  

 

Monocytopenia 

 قلة الخاليا احادية النواة 

Low levels of monocytes (the largest type of white blood cells, which can transform into infection agents “eating 
cells”). 

تأكل خاليا" عدوى عوامل إلى تتحول أن يمكن والتي البيضاء، الدم خاليا من نوع أكبر) األحادية الخاليا نسبة ةقل " 

It can be indicative with infections, stress or cancer. 

 أو واإلجهاد ، االلتهابات مع مؤشرا يكون أن يمكن
 .السرطان

 
Types of Immune 

Alterations 

 نوع االختالل المناعي 

What is it?  

 ماهو؟
What does it mean? What does it cause? 

 ماذا يعني, وماذا يسبب؟

Neutrophilia 

 زيادة الخاليا المتعادلة 

High levels of neutrophils (the most abundant white blood cells). 

(وفرة البيضاء الدم خاليا أكثر) زيادة نسبة الخاليا المتعادلة  
 

The most common cause is a bacterial infection (an 
infection caused by a specific type of germs called 

bacteria). 

 عدوى وهي) البكتيرية العدوى هو شيوًعا األكثر السبب
االبكتيري يسمى الجراثيم من معين نوع عن ناتجة ). 

Neutropenia قلة الخاليا المتعادلة    
Low levels of neutrophils (the most abundant white blood cells). 

وفرة البيضاء الدم خاليا أكثر) المتعادلة الخاليا نسبة ةقل  

 

Increased susceptibility to develop infections with 
potential serious complications. 

 مضاعفات مع  االلتهابية العدوى لحدوث القابلية زيادة
محتملة شديدة  

Pancytopenia قلة جميع خاليا الدم 
Low levels of red blood cells, white blood cells (leukopenia), and platelets (thrombocytopenia). 

(الصفيحات نقص) الدموية والصفائح( اءالبيض الكريات) البيضاء الدم وخاليا الحمراء الدم خاليا انخفاض نسبة  
 

Increased susceptibility to develop infections with 
potential serious complications, bleeding episodes and 

anemia. 

 مضاعفات مع االلتهابية  العدوى لحدوث القابلية زيادة
الدم وفقر الدم ونزيف ، محتملة ةشديد . 
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