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تصنيف ضعف المناعة األولي
PID classification

الجيني  الخلل  تحديد  تم  مرضا، حيث  مكونة من 291  األويل )ض.م.أ( مجموعة  املناعة  يضم ضعف 

املصاحب ملعظمها )ما عدا 6 أمراض(. ال تُؤهب هذه األمراض لتعفنات متكررة فقط وإمنا أيضا ملضاعفات 

املناعة الذاتية والرسطانات.

إن نسبة هذه األمراض يف العامل أكرث ِمامَّ يُعتقد وخاصة يف البلدان العربية التي تتميز بنسب مرتفعة من 

زواج األقارب. ونظرا للوترية املرتفعة يف اكتشاف أمراض جديدة فإن لجنة خرباء ضعف املناعة األويل 

التابعة لالتحاد الدويل لجمعيات املناعة تصدر تصنيفا كل سنتني لتحديث هذه األمراض. ففي التصنيف 

األخري ملارس 2015 تم إضافة 34 مرضا جديدا.

يصنف الخرباء أمراض ضعف املناعة يف تسعة جداول مختلفة، يف كل واحد منها يتم رسد اسم املرض 

والخلل الجيني املصاحب وإصابة الخاليا اللمفاوية )T( و)B( واملضادات، ثم العالمات اإلضافية وأخريا 

الرقم الورايث الرتتيبي للمرض.

وتجدر االشارة إىل أن التصنيف األخري ل2015 يختلف عن التصنيفات التي سبقته باألمور التالية: 

األبرز. فمثال يوجد اآلن  � املناعي  الخلل  حاليا يذكر كل مرض يف جدول واحد ويتم تصنيفه بحسب 

النقص يف CD40L يف جدول رقم 1 )الخاص بضعف املناعة األويل املشرتك( ألن CD40L هي جزيئة 

تستعمل أساسا يف تلقي اإلشارات من طرف الخاليا اللمفاوية )T(،وغيابها يؤدي إىل خلل خلوي وخلطي.

متت إضافة القابلية الوراثية للميكوباكترييا )MSMD( إىل الجدول 6 وذلك بعد تغيري اسمه إىل خلل  �

املناعة الذاتية والطبيعية، ونقدم اآلن أسامء الجداول التسعة وأهم األمراض التي تشتمل عليها:

جدول ضعف املناعة الذي يصيب املناعة الخلوية والخلطية. يشتمل عىل 50 مرض ممثل أساسا ب16 . 1

ضعف مناعي مشرتك وخيم و34 ضعف مناعي مشرتك .

ضعف املناعة املشرتك املصحوب مبتالزمات مرضية. ويشمل 45 مرضا، كمتالزمة فيسكوت- آلدريك . 2

ومتالزمة ديجورج ومتالزمة فرط املضادات )E( ومتالزمة الرتنح وتوسع الشعريات.

ضعف املناعة الذي يغلب فيه نقص املضادات ويشتمل عىل 34 مرض من أهمها مرض بروتون وفقد . 3

غاما غلوبولني الدم وضعف املناعة املشرتك املتغري.

وهو خاص باألمراض التي تصيب التنظيم املناعي ويشتمل عىل 37 مرض. من أهمها داء اللمفاوي . 4

املنسجي العائيل ومتالزمة كريسييل ومتالزمة شدياك هيغايش.

وهو خاص باألمراض الخلقية التي تصيب عدد و/أو وظيفة البلعميات ويشتمل عىل 31 مرض ممثلة . 5

بالخصوص يف قلة العدالت الخلقية، ورم ُحبَيبي إنتاين مزمن.

املثال  . 6 سبيل  عىل  مرض:   33 عىل  ويشتمل  والذاتية  الطبيعية  املناعة  تصيب  التي  باألمراض  خاص 

امليكوباكثريي، التهاب الدماغ الهربييس، املُبْيّضات الجلدي املخاطي املزمن.

7 .  .D ويشتمل عىل أمراض االلتهاب الذايت ويتكون من 21 مرض أشهرها املرض الدوري ومتالزمة فرط املضادات

مة ويشتمل عىل 30 مرض. . 8 خاص بعوز املُتمِّ

وهي مجموعة من عرشة أمراض غري وراثية تسمى مبشتبهات ضعف املناعة األويل.. 9
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مصلحة أمراض املناعة عند 
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نظرة شمولية محورها المريض
A global patient centered view

The primary immunodeficiencies (PID) are a large family of 291 diseases. Most of them are characterized at the 
genetic level (only 6 diseases still of unknown cause). These diseases predispose to not only recurrent infections, 
but also, to autoimmunity and cancers. The prevalence of these serious diseases is certainly underestimated in 
the world and especially in our Arab countries with a high rate of consanguinity. Every two years, an update 
of the classification of DIP is published by the committee of experts immune deficiencies, of the International 
Union of Immunological Societies. Over the past two years, 34 new DIP mutations have been added to the latest 
classification in March 2015. PIDs are classified into nine different tables. In each table are listed the conditions of 
consideration of the disease, genetic abnormality if known, and the main immunological and non-immunological 
abnormalities associated with the disease. The final classification is different from that which preceded by the 
following:
 � Every disease is currently quoted in one table and the choice of the place of each disease is according to the 

most pronounced and most marked fault.   For example, CD40L deficiency currently found in Table I of combined 
immunodeficiencies, because CD40L is a T cell signaling molecule and its absence causes a cell and humoral 
default as well.
 � The title of Table VI was changed to " Defects in Intrinsic and Innate Immunity " and contains defects 

characterized by a susceptibility to specific germs. For this reason, the MSMD are currently in Table VI. They 
were classified in Table V of  phagocytes disorders :
1. The first table is entitled: Immunodeficiencies affecting cellular and humoral immunity. This group includes 50 
diseases mainly represented by 16 severe combined immunodeficiencies and 34 combined immunodeficiencies.
2. Table II: Combined immunodeficiencies with associated or syndromic features. These are 45 diseases, such as 
the  Wiskott Aldrich, the ataxia telangienctasia, ICF syndrome, DiGeorge syndrome, and hyper IgE syndromes.
3. Table III: Predominantly antibody deficiencies, with 34 diseases. The most important are Bruton's disease, AR 
agammaglobulinemia, common variable immunodeficiency.
4. Table IV: Diseases of Immune Dysregulation: this group includes 37 diseases. The most important are Familial 
hemophagocyticlymphohistiocytosis (FHL), the Chediak Higashi syndrome, the Griscelli syndrome, the 
Hermensky Pudlak syndrome type 2, ALPS, and APECED.
5. Table V: Congenital Defects of Phagocyte Number, Function, or Both. Thirty one diseases are included in this 
table. They are represented maily by congenital neutropenia, LAD, chronic granulomatous diseases.
6. Table VI: Defects in Intrinsic and Innate Immunity. Thirty three diseases are listed in this table. We give as 
axample  MSMD, WHIM, herpes encephalitis, Chronic mucocutaneous candidiasis (CMC). 
7. Table VII: Autoinflammatory Disorders. They are a group of 21 diseases. The most important are Familial 
Mediterranean  Fever and  hyper IgD syndrome. 
8. Table VIII: Complement Deficiencies. (30 diseases).
9. Table IX: Phenocopies of PID. 10 diseases.

 � This classification has the disadvantage of being heavy based on genetics. But the genetic study is often 
missing especially in developing countries. For this reasons a phenotypic classification based on the clinical and 
immunological phenotype was made by Bousfiha and collaborators. It has the advantage of simplicity and to be 
of practical use.
 � The purpose of this classification is to improve the knowledge of doctors about DIPs, to facilitate their 

recognizing  and  improve the care of patients with these diseases often severe.

إن صعوبة استعامل هذا التصنيف يكمن يف كونه مبني عىل الخلل الورايث. اقرتح خرباء ض.م.أ يف االتحاد الدويل تصنيفا مبنيا عىل العالمات  �

الرسيرية واملناعية الظاهرة مام يجعله سهل االستعامل من طرف املهتمني من غري املتخصصني يف ض.م.أ. 

إن الهدف من هذا التصنيف هو تحسني معارف األطباء حول أمراض ض.م.أ، وتسهيل التعرف عليها وتحسني التكفل باملرىض املصابني بهذه  �

األمراض الخطرية غالبا.


