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الحاجة إلى إختبار الكشف المبكر 
عن أمراض نقص المناعة األولية 

في العالم العربي
The necessity of neonatal screening for 

PID in the arab region

تتألف أمراض نقص املناعة األويل من أكرث من 250 اضطراباً مرضياً مختلفاً، وهي تؤثر عىل تطور ووظيفة 

الجهاز املناعي. تؤدي هذه األمراض إىل زيادة يف شدة و معدل اإلصابة بااللتهابات واإلنتانات، كام قد 

يتسبب الخلل يف عمل الجهاز املناعي إىل حدوث أمراض املناعة الذاتية. ترتاوح شّدة هذه األمراض ما بني 

معتدلة ومهددة للحياة. ويجري حاليا بذل جهود كبرية لتطوير وسائل الكشف املبكرعن أمراض نقص 

املناعة األولية يف فرتة ما بعد الوالدة مبارشًة. قد ثبت أن استعامل طريقة بلمرة التفاعل املتسلسل أو ما 

بـ"تركس"  واملعروفة  التائية  الخاليا  مستقبالت  قطع  حلقات  عدد  قياس  عىل  القائم   PCR بال يعرف 

)TRECs(، املستخرجة من بطاقات غوثري املستخدمة يف الكشف املبكر عند الولدان، يعترب أداة قيمة 

لكشف املرىض الذين يعانون من نقص املناعة املشرتكة الشديدة )SCIDs(. وقد وصفت يف اآلونة األخرية 

طريقة مامثلة لقياس عدد حلقة قطع مستقبالت الخاليا البائية واملعروفة بـكركس )KRECs(، مام يتيح 

التعرف عىل املرىض الذين يعانون من فقد الغلوبيولني املناعي غاما املرتبط بالصبغي إكس. وقد كشف 

 FHL( تحليل املرىض الذين يعانون من داء كرثة املنسجات املبتلعة لخاليا الدم  العائيل واملعروف بـ

lymphohistiocytosis haemophagocytic( انعكاساً متكرراً يف الجني UNC13D، مام يسمح بإدراجه 

يف فحص األطفال حديثي الوالدة. هناك أدلة عىل أن التشخيص املبكر والعالج من مرض نقص املناعة 

املشرتكة الشديدة وFHL يرتبط مبعدالت أعىل للبقاء عىل قيد الحياة، كام أن التشخيص املتأخر ملرض 

فقد الغلوبيولني غاما املرتبط بالصبغي إكس قد ينتج عنه إصابة املريض باملرض الرئوي املزمن.

بطاقة  عينات  الكركس يف  و  الرتكس  عدد  لقياس  املتزامن  الفحص  أن  الحديثة  الدراسات  أظهرت  وقد 

غوثري يساعد عىل سهولة التعرف عىل األمراض التي تتميز بانعدام الخاليا الليمفاوية التائية والبائية. 

متتلك الدول العربية أعىل نسب ألمراض نقص املناعة األولية يف العامل وهنا نحن النأخذ بعني االعتبار 

األطفال املصابني والذين ميوتون قبل الوصول إىل التشخيص الصحيح.

وقد كشف فحص األطفال حديثي الوالدة ملرض نقص املناعة الشديدة املشرتكة النسب الحقيقية لنقص 

الخاليا الليمفاوية T يف عدد كبري من السكان حيث أن النسبة قد وصلت إىل 0.5 لكل 10000 حالة والدة 

يف والية كاليفورنيا يف الواليات املتحدة األمريكية.

ونحن يف دولة قطر بصدد البدء بربنامج الكشف املبكر ملرض نقص املناعة الشديدة املشرتكة يف األطفال 

حديثي الوالدة SCID وذلك بحلول يونيو حزيران من عام 2016.

البروفسور المساعد مهدي محمد العادلي

حاصل على البورد األمريكي في طب األطفال، والبورد 

األمريكي في الحساسية والمناعة، والبورد العربي في 

طب األطفال.

زميل في األكاديمية األمريكية ألمراض الحساسية 

والربو والمناعة، وفي الكلية األمريكية ألمراض 

الحساسية والربو والمناعة، وفي رابطة الحساسية 

العالمية  وجمعية المناعة السريرية األمريكية.

يعمل حاليا أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة 

وايل كورنيل في قطر، وهو استشاري أول في طب 

األطفال وأمراض الحساسية والمناعة في مؤسسة 

حمد الطبية وفي  مستشفى مركز السدرة لألبحاث 

الطبية.

حصل على شهادة الطب من جامعة دمشق وعلى 

البورد العربي في طب األطفال. انضم لمستشفى 

اينوفا فيرفاكس لألطفال في فرجينيا في الواليات 

المتحدة األمريكية حيث حصل على البورد 

األمريكي في طب األطفال في عام 2006 وبعدها 

انضم للمركز الطبي لجامعة ديوك في دورهام، في 

كارولينا الشمالية  حيث أنهى برنامج الزمالة في 

أمراض الحساسية والمناعة وذلك في عام 2008، 

وبرنامج التدريب ألبحاث أمراض الحساسية والمناعة 

المتقدمة  في عام 2010 وحصل على البورد األميركي 

في أمراض الحساسية والمناعة في عام 2009.

ومن أهم إنجازاته العملية: إنشاء البرنامج الوطني 

القطري للكشف المبكر عن مرض نقص المناعة 

المشتركة الشديد في حديثي الوالدة  والتسجيل 

القطري الوطني ألمراض نقص المناعة األولية، 

وتطوير مشروع الكشف عن المحسسات الهوائية 

في قطر. وقد أنشأ برنامج التوعية بأمراض الحساسية 

والمناعة في عام 2014 لتحسين الرعاية المقدمة 

للمرضى عن طريق تعليمهم من خالل الكتيبات، 

والمنشورات، وأقراص الفيديو الرقمية. وهو رائد في 

صياغة خطة الرؤية في أمراض الحساسية والمناعة 

لمركز السدرة للبحوث الطبية، وكذلك في إنشاء مركز 

متعدد التخصصات لعالج األكزيما في قطر.
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نظرة شمولية محورها المريض
A global patient centered view

األهداف:
• زيادة الوعي حول إختبار الكشف املبكر عن أمراض نقص املناعة األولية.

•توقع التحديات املستقبلية وتجنب الوقوع يف املشاكل التي قد تنجم عن إجراء الفحص.

• عرض فوائد البدء يف إختبار الكشف املبكر والتوسع فيه بعد ذلك.

• توقع التعرف عىل النسب الحقيقية وأسباب حدوث نقص الخاليا الليمفاوية التائية يف املجتمعات التي تتميز بارتفاع معدل زواج األقارب.

• التأكيد عىل حاجتنا إىل وحدة زراعة نخاع العظم لألطفال ومختربات مناعة متقدمة يف الدول العربية.

• التأكيد عىل أن منوذج اختبار الكشف املبكر سوف يعزز البحوث املستقبلية املتعلقة بالوقاية من أمراض نقص املناعة األولية

االستنتاج:
إن تطوير وسيلة فعالة، ورشعية للكشف املبكر عن مرض نقص املناعة األولية يف السكان خالل السنوات القليلة املاضية أدى إىل تغيري يف 

احتاملية النجاة والتمتع بحياة طبيعية لهؤالء املرىض.

Introduction: Primary Immunodeficiency Diseases (PIDs) comprises of more than 250 different disorders that 
affect the development and function of the immune system. PIDs lead to an increase rate and severity of infection, 
as well as immune deregulation with auto immune disease. The clinical severity of PIDs ranges from mild to 
potentially life-threatening. Major efforts are currently being undertaken to develop methods for detection 
of PIDs in the neonatal period. PCR-based detection of signal joint T-cell receptor excision circles (TRECs), 
extracted from Guthrie cards has previously proven to be a valuable tool for identifying patients with severe 
combined immunodeficiencies (SCIDs). Recently, a similar method for analysis of κ-deleting excision circles 
(KRECs) was described, allowing identification of patients with X-linked agammaglobulinemia (XLA). Analysis 
of patients with haemophagocytic lymphohistiocytosis (FHL) has revealed a frequent inversion in the UNC13D 
gene, potentially allowing its inclusion in the neonatal screening. There is evidence that early diagnosis and 
treatment of SCID and FHL are associated with the highest survival rates. The incidence of chronic lung disease 
in XLA patients results from delayed diagnosis. Recent articles showed simultaneous measurement of TREC and 
KREC copy numbers in Guthrie card samples readily identified syndromes characterized by the absence of T or 
B cells. Arab countries have the highest incidence of PIDs in the world . However, this does not take into account 
children with the disease that die undiagnosed. SCID neonatal screening has revealed the true incidence of T-cell 
lymphopenia (TCL) in a large and diverse population, with 0.5/10,000 births in California, USA. In Qatar, we are 
in the process of starting a SCID neonatal screening program by June 2016.

Purpose: Increase awareness about PIDs screening; anticipate future challenges and avoid pitfalls; show the 
benefits of starting and expanding the screening; expectation to know the true incidence and causes of T-cell 
lymphopenia in a population with a high rate of consanguinity marriages; emphasize our needs for advanced 
Immunology labs and Pediatric Bone Marrow Transplant Unit; the paradigm of screening will promote future 
research on preventive medicine for PIDs.

Conclusions: The development of an efficient, reasonably competitive and validated method for population based 
SCID screening of newborns during the past few years has changed the prospect of survival towards a normal life 
for patients with this severe primary immunodeficiency.


