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الخصائص السريرية ألمراض ضعف 
المناعة األولي

Clinical features of Primary 
Immunodeficiency Diseases

أمراض الضعف املناعي )ض.م.أ( عبارة عن مجموعة من األمراض الخلقية/الوراثية الناتجة عن علل ىف 

الشفرات الوراثية ينتج عنها علل وظيفى ىف الجهاز املناعي بشقيه الفطري أو املتكيف. الجزء املناعي 

املتأثر رمبا يكون عددي أو نوعي. 

الخاصية الرسيرية الرئيسية لهذه األمراض عبارة عن الِْتهابات ميكروبية متكررة أو شديدة الخطورة عىل 

صحة املريض باإلضافة اىل أن بعض املرىض يعانون من أعراض املناعة العكسية أو أورام رسطانية. 

تعترب االلتهابات الرئوية من أكرث الخصائص الرئيسية لهذه األمراض باإلظافة اىل االلتهابات الصديدية الجلدية 

أو الجوفية، اإلسهال املزمن، التهابات العظام واملفاصل امليكروبية، تسمم الدم والتهابات السحايا والدماغ.

يعترب التهاب تحصني الدرن من أحد الخصائص الهامة عند مرىض ض.م.أ لدى األطفال الذين يحصلون 

عىل التحصني مبارشة بعد الوالدة. فقر الدم وضعف الصفائح ومرض الذئبة الحمراء الناتج عن أمراض 

األعراض. أول  الرسيرية عند مرىض ض.م.أ ورمبا تكون من  الخصائص  تعترب من أحد  العكسية  املناعة 

األمراض الرسطانية مثل الليمفوما رمبا تحدث عند مرىض ض.م.أ. 

عمر املريض الذى تبدأ فيه األعراض بالظهور يعتمد عىل الجزء املعتل ىف الجهاز املناعي ورمبا يكون ىف 

عمر الطفولة األوىل أو ىف متوسط العمر. عادة ما يتم تشخيص هذه الحاالت ىف وقت متأخر من عمر 

عىل  السلبي  األثر  له  مام  األولية  الرعاية  عند  بها  الوعي  وضعف  األمراض  هذه  ندرة  بسبب  املريض 

مظاعفات املرض والوفيات الناجمة بسبب هذه األمراض. 

أخذ هذا النوع من األمراض واألعراض التنبيهية لها ىف الحسبان مبكرا له دور إيجاىب ىف التشخيص املبكر 

عن طريق الفحوصات املخربية وتحويل املرىض اىل املراكز املتخصصة له األثر اإليجاىب ىف العالج املبكر عن 

طريق املضادات الحيوية واألجسام املضادة وزراعة الخاليا الجذعية أو نخاع العظم كلام إستدعي ذلك.

Primary immunodeficiency diseases (PID) are a group of congenital/inherited 
disorders due to genetic causes that leads to malfunction of the immune system 
components in the innate and the adaptive pathways. The component is affected either 
in a qualitative or quantitative manner. The main clinical feature and presentation 
of these diseases leads to recurrent/severe infections, autoimmune manifestations 
and malignancy. The most common infection presentation is pneumonia but other 
infections like abscesses superficial and deep are also common, chronic diarrhea, 
osteomyelitis, bacteremia/septicemia and meningoencephalitis. BCGitis is a 
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يعد مرض وسكوت-الدريتش من من األمراض املرتبطة بكروموسوم X، وهو مرض نقص مناعة أويل يظهر عند الذكور بعد الوالدة مبارشة 

عىل شكل نقص يف عدد الصفائح الدموية ويف حجمها مع قابلة للنزيف وحساسية يف الجلد وتكرار اإلصابة بااللتهابات الجرثوميه، مع تزايد 

احتامل اإلصابة لألمراض املناعة الذاتية واألورام اللمفاوية. وينجم هذا املرض عن طريق الطفرات يف الجينات التي تشفر بروتني متالزمة 

والتحكم  "وأس"  بروتني  استقرار  ان  أخرى.  وخاليا  الدموية  الخاليا  لهيكل  املكونات  من  يُعدُّ  والذي   )WASP( "وأس"  وسكوت-الدريتش 

بوظائفه يعتمد عىل تفاعله مع بروتني "ويب" )WIP( وخصوصا خالل تكوين االكتني املهم يف بناء هيكل الخاليا.

يف هذا التقرير نقوم بوصٍف ُمفصل ألول عائلة تعاين من خلل ورايث يف جني "ويب". هذه العائلة السعودية متثل ثاين حالة موصوفة تعاين 

من هذا املرض منشورة يف األدب الطبي. هذه العائلة تكرر فيها زواج األقارب بشكل كبري عرب أجيال، وقد عاىن أكرث من أربعة عرش فرداً من 

اللمصابني من اإلناث عىل خالف مرض  العائلة من أعراض تشابه أعراض وسكوت-الدريتش أدت إىل موت معظمهم، إال أن غالبية  هذه 

وسكوت-الدريتش الذي يصيب الذكور فقط. متكنا من تقييم خمسة أفراد من هذه العائلة، أربعة إناث وذكر واحد عرب عدة سنوات يف عيادة 

أمراض املناعة مبستشفى امللك فيصل بالرياض. األعراض الرسيرية واملخربية واملناعية موصوفة بالتفصيل يف التقرير.

 WES عند الفحص الجيني للخلل مل نجد أي خلل يف جني "وأسب" عند أيٍّ من املرىض الخمسة، ثم قمنا باستخدام تقنية املسح الجيني

للبحث عن الخلل الورايث وتوصلنا إىل وجود خلل ورايث يف جني "ويب" )WIP( والذي أدى إىل األعراض الرسيرية لهذا النوع الجديد من 

أمراض نقص املناعة األويل.

common presentation in countries where BCG vaccine is given routinely after birth since it is a live vaccine. 
Autoimmune immune anemia, thrombocytopenia and autoimmune diseases like systemic lupus erythematosus 
are common in patients with PID’s and could be a first presentation. Malignancy like lymphoma are seen in certain 
PID’s like common variable immunodeficiency and ataxia telangiectasia. The age of presentation depends on the 
component affected and could be variable from early infancy to adulthood with most of patients presenting in 
childhood. Because of the rarity of these diseases and the lack of awareness at the primary care level the diagnosis 
is made late which could lead to morbidity and mortality. With high level index of suspicion to the alarming 
signs of PID’s and basic immunological investigations, early diagnosis and referral to specialized centers makes a 
significant difference in the outcome by instituting intensive antimicrobial therapy, intravenous immunoglobulins 
therapy and bone marrow transplantation when applicable.
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