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عف  الأمناط الظاهرية املناعية ل�صُ
املناعة امل�صرتك ال�صديد يف املغرب

مقــــــال مبتكر

منهجية

املنهجية العلمية: هذا البحث عبارة عن دراسة استعادية 

األمناط  بدراسة  فيه  قمنا   ،)étude rétrospective(

الظاهرية املناعية لألطفال املصابني بضعف املناعة املشرتك 

الرسيرية  املناعة  وحدة  يف  واملتابعني   ،)DICS( الشديد 

الجامعي  االستشفايئ  باملركز  األطفال1،  طب  مبصلحة 

الفرتة  خالل  وذلك  البيضاء،  بالدار  لألطفال  "الهارويش" 

املمتدة من يناير1997 إىل دجنرب 2013 )17 سنة(.

متثل العدد املدروس حسب املعايري التي وضعناها يف 38 

آخر  هو  التشخيص  يف  املعتمد  التصنيف  مصاب.  طفل 

املناعية  للجمعيات  الدويل  اإلتحاد  خرباء  للجنة  تصنيف 

ألمراض ض.م.أ.

عىل  البحث  هذا  إلنجاز  اعتمدت  اللغوية:  املنهجية 

بالخصوص  أذكر  والعلمية،  الطبية  املعاجم  من  مجموعة 

النسخة اإلليكرتونية األخرية للمعجم الطبي املوحد )نسخة 

2009( وهو معجم أقرته املنظامت والھیئات الطبیة العلیا 

املتمثل  املناعيات  يف  متخصص  ومعجم  العريب  الوطن  يف 

يف معجم تعريب مصطلحات أمراض ضعف املناعة األويل 

إرشاف  تحت  واورير  محمد  السيد  أطروحة  عن  )عبارة 

األستاذ أحمد عزيز بوصفيحة(، باإلضافة إىل معاجم لغوية 

كمنجـد  العربية  اللغة  ومعاجم  املنهل  كقاموس  للرتجمة 

كـل  أمـام  الفرنيس  املقابل  إىل وضع  الطالب. كام عمدت 

املصطلحـات الطبيــة.

النتائــج

 :)données épidémiologiques( الوبائيـة  املعطيات 

  38 بدراسة  قمنا  األويل،  مناعة  حالة ضعف   447 بني  من 

 ،)SCID( الشديد  املشرتك  املناعة  بضعف  مصابة  حالة 

 .52,6% نسبة  شكلت  العائلية  القرابة   .8,5% بنسبة 

تراوحت أعامر املرىض عند التشخيص ما بني17 يوًما و30 

شهراً، مبتوسط قدره 8 أشهر و نصف. نسبة الذكور بلغت 

يف  بلغت  حيث  مرتفعة،  ظلت  الوفيات  نسبة   .60,5%

دراستنا 63%.

 ،NKو Bو T أظهرت نتائج دراسة األمناط الظاهرية املناعية

سيادة النمط الظاهري +T-B-NK حيث شكل %44,8 من 

مجموع األمناط، ب 17 مريض )8 إناث و9 ذكور( باإلضافة 

إىل سيادة األمناط املناعية  ذات اإلنتقال املتنحي غري املرتبط  

 Phénotypes à transmission autosomique(بالجنس

récessive( حيث فاقت النسبة يف دراستنا 81,6%.  

الدكتورة مريم دقون

طالبة في طور التخصص في أمراض الدم السريرية
ُضعف املناعة املشرتك الشديد )ض م م ش( )Déficit Immunitaire Combiné Sévère(، هو نوع من األمراض الوراثية 

التي تُؤدي إىل توقف متايز )blocage de la différenciation( الخاليا اللمفاوية التائية )Lymphocytes T(، ويف بعض 

.)Natural Killer : NK( و/أو الخاليا القاتلة طبيعيا )Lymphocytes B( الحاالت اللمفاويات البائية

ويعد من أخطر أمراض ضعف املناعة األويل )Déficit Immunitaire Primitif(، إذ يؤدي يف غياب زرع النخاع العظمي 

واملتكررة  الشديدة  إصابتهم  نتيجة  السنتني،  سن  قبل  عموماً  األطفال  وفيات  إىل   )greffe de la moelle osseuse(

بتعفنات خطرية يصعب السيطرة عليها بالعالجات املعتادة.

مجال تفيش هذا الداء يقدر ب 1 لكل 100.000 والدة حية، وهذا عىل أقل تقدير بسبب الوفاة املبكرة لألطفال قبل 
التشخيص أو لكون النمط الظاهري )phénotype( األقل شدة غري معروف.)1(
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المناقشة

ضعف املناعة املشرتك الشديد يبدو نسبياً أكرث انتشاراً يف املغرب مقارنة بأوروبا، 

حيث بلغ يف دراستنا %8,5 من مجموع أمراض .ض.م.أ. يف حني مل يتعد 5,9% 

يف السلسلة األوروبية، رغم أن هذه النسبة ال تعرب عن الوترية الحقيقية للمرض، 

نظراً لقلة التشخيص.

وهو  دراستنا،  يف  نصف  و  أشهر   8 يف  متثل  التشخيص  عند  العمر  متوسط 

تشخيص متأخر نسبياً مام هو عليه يف دول أخرى. نسبة الذكور منخفضة نسبيا 

يعكس  ما  وهو   .)76,9%( بأسرتاليا  مقارنة   60,5% بلغت  حيث  سلسلتنا  يف 

 formes( احتامل وجود نسبة مهمة من الحاالت املتنحية غري املرتبطة بالجنس

سب املرتفعة لزواج األقارب  autosomiques récessives( يف املغرب، نظراً للنِّ

عند عامة السكان.

غري  متنحية  بصفة  فقط  تنتقل  التي  .ض.م.م.ش.  ملجموعات  املئوية  النسب 

مرتبطة بالجنس املتمثلة يف +T-B-NK و -T-B-NK و+T-B+NK، مرتفعة 

بشكل ملحوظ  يف سلسلتنا. 

شكَّل النمط -T-B+NK نسباً مهمة يف كل من أسرتاليا ب %65، وفرنسا ب 

X يف  الجنيس  بالصبغي  املرتبط  النمط  إىل سيادة  بالتأكيد  راجع  %45، وهذا 

املجتمعات الغربية، يف حني مل ميثل يف سلسلتنا سوى %21 من مجموع األمناط.

فكل هذه املالحظات تؤكد إذن فرضية هذا البحث، حيث أن األمناط الظاهرية 

سب  ذات اإلنتقال املتنحي غري املرتبط بالجنس )AR( سائدة يف املغرب نظرا للنِّ

املرتفعة لزواج األقارب عند عامة السكان.

بالجنس،  مرتبطة  غري  متنحية  بصفة  فقط  تنتقل  التي  املجموعات  بني  من 

من  بلغ 44,8%  حيث  سلسلتنا  يف  السائد  الظاهري  النمط   T-B-NK+ ميثل 

مجموع األمناط، يف حني مل يشكل سوى %10 يف السلسلة األسرتالية. فأهمية 

هذه املجموعة رمبا راجع إىل العدد الكبري من املرىض الذين يعانون من نقص 

RAG1 و RAG2 يف املجتمع املغاريب، وهو ما يستدعي القيام بدراسة جزيئية 

لتأكيد هذا الطرح.

الخاتـمة

يتبني لنا يف ضوء هذا البحث، سيادة األمناط ذات اإلنتقال املتنحي غري املرتبط 

بالجنس )AR(، وبالخصوص النمط الظاهري املناعي +T-B-NK. كام استخلصنا 

إىل مجموعة من التوصيات املتمثلة يف ما ييل:

- أهمية الوقاية من هذه األمراض الفتَّاكة، وذلك بالعمل عىل توعية املجتمع 

بخطورة هذه األمراض وتحسيسهم برضورة تجنب زواج األقارب، مام سيمكن 

Répartition des phénotypes : جدول 1. توزيع األمنـاط الظاهرية

نوعيةاإلنتقال

 الجيني
اإلناث الذكور النسبة املئوية %

األمناط الظاهرية

ل" ض م م ش"

)AR( 8 م غ م ج 9 44,8 T-B-NK+

)AR( 4 م غ م ج 5 23,7 T-B-NK-

)AR( 2  م غ م  ج 2 10,5 T-B+NK+

م ج/ م غ م ج 1

2,6)%(

7 

18,4)%( 21 T-B+NK-L'X/AR

م غ م ج : متنحي غري مرتبط بالجنس؛  م ج: مرتبط بالجنس

جدول 2. األمنـاط الظاهرية املناعية لضعف املناعـة املشرتك الشديـد: مقارنة مع بعض الدول.

أوربا)5(

2008-2005

أسرتاليا)4(

2001-1995

فرنسا)3(

2004-1972

إيران)2(

1999-1981

املغرب

2013-1997

السالسل

7430 غري متاح غري متاح غري متاح 447 عدد ض م أ

)5.91%( 439 24 90 40 عدد ض م مش 38 )%8,5(

غ م 6 أشهر 4 أشهر شهران متوسط العمر أشهر8,5

76.9  غ م 61 60  الذكور% %60,5

غ م %20.8 غ م %80 القرابة %52,6

237 20 84 27 38 )عدد خ. ق.ط(

 )93( %39.2 )13( %65  )38( %45   )7( %25.9 )8( %21 T-B+NK-

 )16( %6.8 )1( %5 )7( %8.3  )8( %29.6 )4( %10,5 T-B+NK+

)45( %19 )4( %20 %8.3)7( )1( %3.7 )9( %23,7 T-B-NK-

)83( %35 )2( %10 %38)32(  )11( %40.7 )17( %44,8 T-B-NK+
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من خفض وترية هذه األمراض الوراثية الخطرية و املكلفة يف العالج.

.ض.م.م.ش.  و  عامة   )DIP( .ض.م.أ.  بأمراض  األطباء  تحسيس  رضورة   -

)DICS( عىل الخصوص، حتى نتمكن من تشخيص مبكر، سينعكس عىل نجاعة  

ومردودية العالج.

- تحسني وسائل التشخيص والعالج سيام توفري مضادات األجسام وتطوير زرع 

النخاع العظمي ببالدنا. 

بالساكنة  تتعلق  لها  املسببة  الجينية  اإلختالالت  و  املناعية  األمناط  نتائج   -

ضعف  أمراض  يف  الطبية  البحوث  وتشجيع  تعزيز  يستوجب  مام  املدروسة، 

املناعة األويل ببالدنا، وتحفيز األطباء واملختصني يف علم الوراثة واملناعة لتطوير 

آليات وطرق البحث العلمي مبا يستجيب مع الخصوصية املغربية واملغاربية.

البحوث  صياغة  يف  العربية  اللغة  كفاءة  العمل  هذا  خالل  من  لنا  تجىل  كام 

العلمية وقدرتها عىل استيعاب املصطلحات الطبية والعلمية الحديثة ومسايرة 

مستجدات التطور العلمي، كيف ال وهي لغة الوحي والتنزيل.
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