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سرتيت - اململكة املتحدة
مقدمه عن الجهاز المناعي

يبدأ تكوين الجهاز املناعي منذ مرحلة الجنني ويقوم بحامية الجسم من العدوي. ويبدأ التكوين من 

خاليا متعددة اإلمكانيات تتحول إىل خاليا محببة، خاليا وحيدة، خاليا ملفاوية، خاليا الدم الحمراء والنواء.

ينقسم الجهاز املناعي إىل جزئني، جهاز مناعي غري نوعي وجهاز مناعي تكيفي. تكون استجابة الجهاز 

املناعي الغري نوعي األكرث سيطرة واألرسع عند التعرض للجراثيم.

يتكون الجهاز املناعي الغري نوعي من:

ترشيحيا: خاليا الجلد وخاليا مخاطية.  •

فسيولوجيا: درجة حرارة الجسم، االحامض.  •

الخاليا: خاليا بدنية، خاليا بلعبة، خاليا قادة وخاليا بوزينة.  •

الجهاز املتمم والسيتوكينات.  •

الجهاز التكيفي 

يتكون الجهاز التكيفي من الخاليا التاء والخاليا الباء. ويتمز الجهاز التكيفي بقدرة عيل متييز العنارص 

األجنبية حيث تقوم الخاليا البلعية بالتهام العنرص األجنبي ثم تكثريه ووضع جزء منه عىل السطح حتي 

تستطيع خاليا الجهاز التكيفي من العمل. وبذلك ينقسم الجهاز التكيفي اىل عنرصين:

مناعة خلطية: حيث تقوم خاليا الباء من خالل مستقبالتها بالتعرف عيل العنرص األجنبى، ثم   ■
املساعدة  تاء  تتبعها عىل سطحها حتى تقوم خاليا  العنرص اىل أجزاء صغرية  بتقسيم هذا  تقوم 

اىل خاليا بالزمية منتجة ملاليني  لتتحول  الباء  تنشيط خاليا  والتي من شأنها  السيتوكينات  بافراز 

املضادات التي تتعرف عىل العنرص األجنبي أو امليكروب وتدمريه عن طريق الجهاز املتمم.

مناعة خلوية: تضم أنواع متعددة من خاليا التاء أهمها خاليا التاء القاتلة وخاليا التاء املساعدة.   ■
بجانب مساعدة خاليا الباء يف التحول اىل خاليا بالزمية، تقوم خاليا التاء املساعدة بتحويل مجموعة 

من خاليا الباء اىل خاليا ذاكرة كامنة تنشط فقط عند التعرض لنفس الجرثومة أو العنرص األجنبي.

أما خاليا التاء القاتلة فتقوم بقتل الخاليا املريضة بالفريوسات عن طريق إفراز مواد مذيبة تقوم 

بعمل بتور يف جدار الخاليا املصابة بالعدوي فتموت.
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تعريف أمراض نقص المناعة 

هي مجموعة من األمراض الوراثية التي تنتج عندما يحدث خلل ىف واحدة أو مجموعة من مكونات الجهاز املناعي.

عامة ميكن تقسيم هذه األمراض لتشمل:

أمراض خاليا الباء.  •

أمراض خاليا الباء والتاء.  •

أمراض الخاليا البلعية.  •

أمراض الجهاز املتمم.  •

غريها.  •

.X طريقة الوراثة: تشمل وراثة صبغية جسدية متنحية أو سائدة أو وراثة مرتبطة بكروموزوم

املناعة املشرتكة  ىف حاالت نقص   ١-١٠٠،٠٠٠ ا االنتقاءي  ١-٥٠٠ كام نجد يف حاالت نقص االميونوجلوبيولني  معدل الحدوث: يرتاوح من 

الشديد.

متى تشك في مرض نقص المناعة األولي؟

■ التاريخ املريض والكشف الجسدي
الحرارية  أو  التعفن  العظام، حاالت  التهاب  السحايئ،  االلتهاب  األنفية،  الرأوي والتهاب جيوب  بااللتهاب  تتعدد حاالت اإلصابة   •

الجلدية. 

حدوث عدوى عند أخذ اللقاحات التي تحتوي عيل ميكروبات حية مثل الدرن وشلل األطفال.  •

تأخر سقوط الحبل الرسي.  •

اإلصابة املزمنة بعدوى السالق )الكانديدا( الفمي بعد العام األول.  •

ضعف النمو.  •

تاريخ مريض عائيل ألمراض نقص املناعة، األورام أو الوفيات بسبب االلتهابات املتكررة.  •

أمراض املناعة مثل الذئبة الحمراء ،الروماتويد املفصيل، التهابات الجهاز الهضمي أو االلتهابات التي تصيب الغدد الصامء كالتهابات   •

الغدة الدرقية ومرض السكري.

أمراض الجهاز الهضمي: عدم االمتصاص، اإلسهال املزمن وأمراض فقدان الشهية.   •

حاالت التضخم بالغدد الليمفاوية أو تضخم بالكبد والطحال أو حاالت غياب الغدد الليمفاوية بالجسم.  •

اختالف الشكل الخارجي كام نجد يف متالزمة الرتنح وتوسع الشعريات ومتالزمة شيدياك هيجاىش.  •

االلتهابات املزمنة بالجلد أو ايكزميا الجلد كام نجد يف متالزمة فرط االمييونوجلوبيولني E أو متالزمة ويسكت-الدريتش.  •

■ نوع العدوى
تشري االلتهابات املزمنة بالجهاز التنفيس وجيوب األنفية وعدوى الجيارديا املزمنة اىل وجود خلل ىف أمراض املناعة الخلوية وذلك   •

لنقص يف امييونوجلوبيولني A املفرز.

•  تشري اإلصابة بامليكروبات السالبة ألجرام، الربوتوزوا والفريوسات وامليكوباكرتيا إىل وجود خلل بخاليا التاء.

تشري اإلصابة بامليكروبات النفعية مثل "نيموسيستيس" و"االسربجيلس" إىل وجود خلل بخاليا التاء.  •

تشري العدوي بباكرتيا "ستاف اوريس" أو باكترييا جرام السالبة مثل"رساتيا" أو "كليبسييال" إىل خلل بالخاليا البلعية.  •

ان اإلصابة املتكررة بااللتهاب السحايئ تدل عىل وجود خلل بالجهاز املتمم.  •

ان تكرار عدوى الجلد بجرثومة "موالسكام كونتاجيوزام" تشري إىل خلل يف خاليا تاء.  •



دجنبر 2015عدد 12 48

الدار البيضاء 5-3 دجنبر 2015المؤتمر العربي األول والمغربي الثامن لضعف المناعة األولي

إن تكرار العدوى بنفس الجرثومة مثل تكرار اإلصابة بالدرن أو تكرار التهاب املخ نتيجة اإلصابة بفريوس "هريميس سيمبليكس 1"   •

أو تكرار اإلصابة بالسنطة يدل عىل وجود خلل بالجهاز املناعي الغري نوعي.

■ فحوصات معملية

◀ أمراض الدم
نقص الخاليا الليمفاوية بالدم لعدد أقل من 3000 خلية/سم3 لألطفال حتي سن السنتني أو أقل من 1500 خلية/سم3 لألطفال ما   •

بعد سن 5 سنوات والكبار.

•  نقص الخاليا الحميمية لعدد أقل من 1500 خلية/سم3 أو زيادتها الشديدة بالدم خاصة يف عدم وجود عدوي.

وجود نقص يف عدد الصفائح الدموية بالدم مع صغر حجم الصفائح، مع مراعاة ان الحجم الطبيعي للصفائح الدموية يرتاوح ما   •

بني 8 و11.5 فيمتوليرت.

وجود متالزمة إيفان.  •

◀ الكيمياء
وجود نقص مبستوي الكالسيوم بالدم، قد يصاحب أمراض الغدة الصعرتية.  •

 ."HLH" نقص الفايربينوجني مع زيادة الدهون بالدم كام نجد يف متالزمة  •

عدم ارتفاع معدالت االلتهاب عند حدوث عدوى كام يحدث يف متالزمة نيمو.  •

كيف يتم تشخيص أمراض نقص المناعة االولى؟

الحرص عىل محاولة البحث عن أمراض نقص املناعة يف حالة الشك.  •

يجب التأكد من عدم وجود حاالت مشابهة ألمراض نقص املناعة األويل مثل "اإليدز" ؛ يف حاالت نقص الخاليا الليمفاوية بالدم   •

والتليف التكييس؛ يف حاالت االلتهابات املتكررة بالصدر وحاالت التعرض لألدوية التي تهبط املناعة.

البدء بعمل التحاليل املبدئية التي تشمل قياس تعداد الدم، تحاليل الكيل والكبد ونسبة السكر واملعادن بالدم.  •

."A"، "M"،"E"،"G" لقياس كفاءة املناعة الخلطية: نقوم بقياس نسبة االمييونوجلوبيولني بالدم  •

◀ يف حالة وجود مستويات متدنية لالمييونوجلوبيولني يف الدم: نقوم بقياس عدد خاليا الباء يف الدم والتي تحمل املستقبل "CD19" أو 
."CD20"

◀ يف حالة وجود مستويات جيدة من االمييونوجلوبيولني ولكن الشك يف قدرتهم عىل العمل: نقوم بدراسة كفاءة خاليا الباء عن طريق 
دراسة املضادات الخاصة بالدم ألنواع معينة من اللقاح "التيتانوس"، "هيموفيالس إنفلونزا" و "نيموكوكاس". نقوم بقياس نسبة املضادات قبل 

و 4 أسابيع بعد إعطاء اللقاح. 

لقياس كفاءة الجهاز الخلوى: نقوم بدراسة خاليا التاء ومشتقاتها بالدم. كل خاليا التاء تحمل املستقبل "CD3" . تنقسم خاليا التاء   •

القاتلة والتي تحمل املستقبل "CD8". نقوم أيضا بدراسة فرط  التي تحمل املستقبل "CD4" وخاليا تاء  التاء املساعدة  ايل خاليا 

التحسس اآلجل بالجلد الكانديدا. كذلك، نقوم بدراسة مختربية لنسبة تكاثر خاليا التاء عند التعرض ملحدث التكاثر أو عنرص أجنيي.

لدراسة كفاءة الخاليا البلعية:نقوم بعد الخاليا الحبيبية والخاليا الواحدة بالدم. كذلك، ندرس قدرة الخاليا الحبيبية للقتل ؛ التأكسد   •

التكييس عن طريق الصبغة "NBT"، وقدرتها عىل الحركة والبلع.

لدراسة كفاءة الجهاز املتمم: نقوم بقياس الجهاز املتمم الكالسييك والتباديل.  •

كيفية عالج حاالت نقص المناعة؟

الوقاية من العدوي: تناول املياة املفلرتة وإعطاء مضادات حيوية وقائية.  •

عالج العدوى باملضادات الحيوية ومضادات الفريوسات والفطريات.  •
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عالجات التقوية جهاز املناعة وتشمل:  •

اليميونوجلوبيولني: يف حاالت خلل خاليا الباء وتعطي عن طريق الوريد أو تحت الجلد.  -

جاما انتريفريون: لقتل امليكروبات وامليكوباكرتيا يف بعض حاالت خلل الخاليا البلعية كمرض الداء الحبيبي املزمن.  -

عوامل النمو: تعطي لتنشيط الخاليا البيضاء عىل التكاثر.  -

العالجات الشافية:  •

العالج بالخاليا الجذعية.   -

العالج الجيني.  -

Introduction to the immune system:

The immune system is designed to protect the body from pathogens. It begins to develop in the embryo and starts with hematopoietic 

pluripotent stem cells which differentiate into granulocytes, monocytes, lymphocytes, erythrocytes and megakaryocytes as in Figure 1.

The immune system is divided into two categories--innate and adaptive. 

Figure 1: Components of 

the immune system; quoted 

from Medvinsky et al., 2011



دجنبر 2015عدد 12 50

الدار البيضاء 5-3 دجنبر 2015المؤتمر العربي األول والمغربي الثامن لضعف المناعة األولي

Innate immunity includes:
• Anatomic )skin, mucous membrane(

• Physiologic )Temperature, PH(

• Cells: mast cells, phagocytes )monocyte, neutrophil and macrophages(, basophils and eosinophils, natural killer cells. 

• Complement system and inflammatory mediators 

Adaptive immunity:

Referring to antigen-specific immune response. The antigen first must be processed and recognized. The adaptive immune system 

creates an army of immune cells specifically designed to attack that antigen. It includes a "memory" that makes future responses against 

a specific antigen more efficient. Cells of the adaptive immune system include B and T cells, as the major types of lymphocytes. B cells 

are involved in the humoral immune response, whereas T cells are involved in cell-mediated immune response.

A. Humoral immunity: Antibodies on B cell surface bind to a specific antigen and form antigen/antibody complex, that is taken 

up by the B cell and processed by proteolysis into peptides. The B cell then displays these antigenic peptides on its surface major 

histocompatibility complex )MHC( class II molecules. This attracts a matching helper T cell, which releases lymphokines that 

activates the B cell which begins to divide and form plasma cells that secrete millions of specific antibodies. These antibodies bind 

to pathogens and mark them for destruction by complement activation or for uptake and destruction by phagocytes.

B. Cellular immunity: Two major subtypes: the killer T cell and the helper T cell. Helper T-cells, cluster of differentiation )CD( 

4+, secrete cytokines that regulate the immune response and mobilize other cells to help eradication of a pathogen. Also they play 

a role in activating B-cells and selecting certain B-cells to become memory cells.

CD 8+ cytotoxic T-cells efficiently lyse cells that produce target antigens. Importantly, this gives them the ability to destroy virus-

infected cells, accomplished by production of perforin and granzymes. Killer T cells only recognize antigens coupled to Class I MHC 

molecules, while helper T cells only recognize antigens coupled to Class II MHC molecules, Figure 2. 

Figure 2: Interaction of innate and 

adaptive immunity; quoted from 

Abbas et al., 1996
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Definition of primary immune deficiency

Primary immune deficiency diseases )PID( comprise a genetically heterogeneous group of disorders that affect distinct components of 

the innate and adaptive immune system, such as neutrophils, macrophages, dendritic cells, complement proteins, NK cells, as well as T 

and B lymphocytes. 

PID are thus broadly classified into 5 main components:
I. Predominant B cell defect.

II. Combined B and T cell defect

III. Phagocytic defect

IV. Complement defect

V. Others

Inheritance: Inherited as X-linked or autosomal disorders, either dominant or recessive.

Incidence: Varies from 1-300-1:500 for sIgA deficiency to 1:100,000 for SCID.

When to suspect primary immune deficiency: figure 3

1. Medical history/physical examination
a( Frequent and recurrent pneumonia, bronchitis, sinus infection, meningitis, sepsis, osteomyelitis or skin abscesses.

b( Live vaccine inducted diseases as BCGiosis and/or Vaccine derived polyomyeltits this signifies a severe T cell defect.

c( Delayed separation of the cord which is commonly seen in Leucocyte adhesion defect )LAD(.

d( Resistant thrush after the age of 1 year.

e( Failure to thrive.

f( Family history of sib death from infections or severe illnesses / family history of primary immune deficiency/ family 

history of malignancies.

g( Autoimmune disorders as systemic lupus, rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease or endocrinopathies as 

autoimmune thyroiditis or type 1 diabetes milletus.

h( Digestive problems as malabsorption, loss of appetite, nausea and diarrhoea.

i( Presence or absence of lymphoid tissue on examination.

j( Abnormal features signifying a syndrome as Ataxia Telangectasia , Chediak Higashi or diGeorge Syndrome.

k( Chronic dermatitis/severe eczema/folliculitis as seen in HyperIgE syndrome or Wiscott Aldrich syndrome.

2. Pattern of  infection
a( Recurrent sinopulmonary infections, chronic  giardiasis due to absence of secretory IgA   are common in humoral 

immune defects.

b( Gram negative organisms, protozoa, viruses or mycobacteria denotes a T cell defect

c( Opportunistic infections as Pneumocystis Jerovi and Aspergillus denotes a t cell defect.

d( Catalase positive organisms , Staph aureus, gram negative organisms as Serratia and Klebsiella denotes a phagocytic 

defect mainly chronic granulomatous disease.

e( Recurrent Neisseria denotes a later complement defect.

f( Recurrent infection with the same type of organism with no other problem as in diseases with genetic susceptibility to 

Mycobacterium/HSV1 or human papilloma viruses.

g( Extensive Molluscum contagiosum, spreading skin warts signifies a T cell defect.
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3. Laboratory investigations
a( Haematology:

• Lymphopenia: defined as Lymphocytes >3000 cells/mm3 in infants or >1500 in older children and adults.

• Neutropenia: defined as Neutrophils below 1500 cells/mm3 or Neutrophilia even in absence of infection.

• Small Platelet thrombocytopenia: normal mean platelet volume )MPV(:  7.5-11.5 fL.

• Aplastic anaemia

• Evan’s syndrome

b( Biochemistry:

• Hypocalcemia might be associated with thymic dysfunction

• Hypofibrinogenaemia, Hypertriglyceridaemia, Hyperferritinaemia might be associated with haemophagocytic 

Lymphohistiocytosis.

• Low CRP and other inflammatory parameters during infections as seen in some immune deficiencies as NEMO.

How to diagnose a primary immune deficiency:

1( Have a low threshold in suspecting PID based on physical/clinical examination or abnormal lab results as mentioned above.

2( Exclude other aetiologies that can mimic  PID as HIV ; to investigate in any case of lymphopenia or nutritional problems; in 

cases of failure to thrive, cystic fibrosis in cases of  lung infections, drug history for immune suppressive medications.

3( Start with basic laboratory tests that include full blood count, electrolytes, renal and liver function test together with urine 

analysis.

4( To evaluate Humoral immunity: assess serum Immunoglobulins IgA, IgM, IgG, IgE.

In case of hypogammaglobinemia: Identify the number of B cells by flowcytometry. CD19 or CD20 are considered the cell 

surface markers of B cells.

In case of dysgammaglobinemia: assesse specific vaccine response )Tetanus, Haemophilus Influenza B and Pneumococcus(: 

specific antibodies should be measured pre and whenever possible 4 weeks post vaccination to monitor ability of B cells in 

producing antibodies. 

5( To evaluate Cellular Immunity: It includes measurement of t cell surface markers by flow cytometry. Cd3 identifies T cells 

in general, CD44 identifies T helper cells and CD8 marker identifies cytotoxic T cells. Cellular immunity is also assessed 

by delayed skin hypersensitivity reactions to microbial antigen as candida albicans and by lymphocyte proliferative assays 

to mitogens, antigens or allogenic cells. Evaluation of cellular immunity requiresa(special lab facilities, b( immunologist to 

interpret the results even during the diagnostic process.

6( To evaluate the Phagocytic system: can be done through enumeration of neutrophils nad monocytes. Assess of oxidative 

burst; neutrophil killing by either flowcytometry dihydrorhodamione or by nitroblue tetrazolium test using a special stain to 

detect degree of neutrophil killing in presence of microbial antigen. Assays of neutrophil phagocytic or chemotactic function 

are only performed at special labs and need an expert interpretation.

7( To evaluate Complement defect: the total hemolytic complement )CH50( and alternate pathway )AH50( measure both the 

classic and alternative pathways.

Interpretation:

Absent complement )AH50( in the presence of a normal )CH50( suggests an alternate pathway component deficiency.

Normal AH50 with absent CH50 suggests an early )C1, C2, C4( classic pathway deficiency.

Absent AH50 and CH50 suggests a late )C3, C5, C6, C7, C8, C9( component deficiency or complement consumption.

8( Absent AH50 and CH50 in the presence of a normal C3 and C4 suggests a late )C5, C6, C7, C8, C9( component deficiency.
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Management of primary immune deficiency:

1( Prompt treatment of infections with appropriate antibiotics/antivirals/antifungals.

2( Treatment to boost the immune system

• Immunoglobulin therapy. Immunoglobulin consists of antibody proteins needed for the immune system to fight 

infections. It can either be injected into a vein through an IV line or given as a subcutaneous infusion.

• Gamma interferon therapy. Interferons are naturally occurring substances that fight viruses and stimulate immune 

system cells. Gamma interferon is a manufactured )synthetic( substance given as an injection in the thigh or arm three 

times a week. It's used to treat chronic granulomatous disease, one form of primary immunodeficiency.

• Growth factors. When immune deficiency is caused by a lack of certain white blood cells, growth factor therapy as 

G-CSF can help increase the levels of immune-strengthening white blood cells.

3( Curative treatment:

• Stem cell transplantation offers a permanent cure for several forms of life-threatening immunodeficiency. There has 

been advances in usage of stem cells with capabilities of many centres to use a matched and mismatched transplants to 

cure immune deficiency.

• Gene therapy: as all immune deficiencies have a genetic defects. In case of absent matched donors; gene therapy is 

curative for some forms of severe combined immune deficiency and Wiscott Aldrich syndrome.
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