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نظرة شمولية محورها المريض
A global patient centered view

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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