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نظرة شمولية محورها المريض
A global patient centered view

إذا واجهتك حالة رسيرية وشككت بوجود مرض نقص مناعة أويل فريجى منك 

إستخدام التوصيات التالية للوصول إىل التشخيص الصحيح.

أول خطوة هي يف إستبعاد إصابة املريض مبرض نقص املناعة املكتسب . 1

HIV اإليدز.

اإلثني . 2 خالل  أكرث  أو  ملرتني  الرئة  إلتهابات  من  يعاين  املريض  كان  إذا 

عرشة شهراً املاضية ففكر عندها بأمراض نقص األضداد املناعية )الغلوبيولينات( 

وقم بقياس مستوى كل من الغلوبيولني املناعي ج )G( و آ )A( و م )M( و ى 

)E( يف مصل املريض.

الخاليا . 3 وكانت  املناعية  الغلوبيولينات  يف  شامالً  نقصاً  وجدت  إذا 

اللمفاوية البائية BL فيه أقل من %2 فعندها خذ بعني اإلعتبار إصابة املريض 

 )CVID( وفكر بداء نقص املناعة املتنوع الشائع ،)بداء بروتون )يصيب الذكور

النقص  كان  وإذا  من 2%.  أكرث  البائية  الخاليا  كانت  إذا  الكهول،  عند  وبالذات 

بنقص  عندها  يسمى  غريه  دون  لوحده   )A( آ  املناعي  للغلوبيولني  إنتقائياً 

الغلوبيولني املناعي آ )A( اإلنتقايئ )يتم تشخيصه يف األعامر أكرب من 4 سنوات 

الفرعية املكونة  الغلوبيولينات املناعية  فقط( فعندها إطلب أوالً: قياس مقدار 

مستوى  قس  وثانياً   ،)IgG4 ،IgG3 ،IgG2 ،IgG1( غاما  املناعي  للغلوبيولن 

إستجابة الجهاز املناعي للقاح املكورات الرئوية.

الخاليل . 4 الرئة  إلتهاب  )مثل  اإلنتهازية  باألخامج  العدوى  حاالت  يف 

أو  جريوفييس،  نوع  من  الرئوية  املتكيسة  أو   CMV للخاليا  املضخم  بالفريوس 

الفموية(: فعندها ضع يف  )املبيضات  املزمن  الفموي  السالق  أو  املزمن  اإلسهال 

اإلعتبار أمراض الخاليا اللمفاوية التائية  TL وهذه تسمى نقص املناعة املشرتكة 

الشديدة )SCID( إذا كان عدد الخاليا اللمفاوية يف الدم أقل من 3000 يف امللم 

املكعب يف األطفال لعمر أقل من سنتني )وهذا ما يسمى بعوز الخاليا التائية أو 

نقص الخاليا CD3(. و إذا كان عدد اللمفاويات أكرث من 3000 ففكر عندها بعوز 

املناعة املشرتك “CID” وهذه تنجم عن خلل يف عمل الخاليا التائية. يف كال حالتي 

نقص املناعة املشرتك “CID”و املشرتك الشديد  SCID فعليك بقياس عدد الخاليا 

 3 الخلوي  التاميز  بكتلة  لها  ويرمز  التائية  الخاليا  تشمل   ( الفرعية  اللمفاوية 

)CD3( والخاليا التائية املساعدة )CD4( والخاليا التائية السامة )CD8( والخاليا 

النسيجي  التوافق  ومعقد   )CD16( بطبيعتها  القاتلة  والخاليا   )CD19( البائية 

معقد  من  الثاين  النوع  عوز  مرض  حال  يف   .)DR )HLA-DR نوع  من   HLA

عدد  يف  نقص  املريض  لدى  يكون  فعندها   MHC-II الكبري  النسيجي  التوافق 

التوافق  معقد  غياب  إىل  إضافة   )CD4( املساعدة  التائية  الليمفاوية  الخاليا 

املناعة  نقص  أمراض  من  األشيع  النوع  وهو   )-DR HLA( نوع  من  النسيجي 

املشرتك يف العامل العريب.

خذ بعني االعتبار خلل يف عدد أو وظيفة الخاليا البالعة أو كليهام يف . 5

حال مواجهتك حاالت إنتانية تبدأ منذ فرتة الوليد وتشمل خراج يف الكبد أو تأخر 

سقوط الحبل الرسي )أكرث من 3 أسابيع( أو التهابات جرثومية ومنها إلتهاب عقد 

ملفاوية تقيحي أو اإلصابة باإلسربجيلوس، وعليك بطلب التحاليل التالية: تعداد 

رباعي  النرتوز  زرقة  اختبار  الوالدي(،  املعتدالت  نقص  عن  )بحثاً  الكامل  الدم 

الزوليوم NBT أو اختبار الهبة التنفسية )لنفي الداء الحبيبي املزمن CGD(. وإذا 

 CD18 فإطلب معايرة عالمات الخاليا LAD شككت بداء  خلل هجرة املعتدالت

و CD11 عىل الخاليا اللمفاوية.

نقص املناعة قد يكون سمة يف العديد من املتالزمات الرسيرية ومنها: . 6

املريض الذي يجمع بني الرنح وإلتهابات الرئة وتوسع الشعرييات ويشكل عندها 

داء رنح توسع الشعرييات، أما يف حال وجود فرفرية بنقص الصفيحات و صغر 

حجمها مع أكزميه والتهابات رئة فعندها نفكر بداء ويسكوت ألدريتش، أما يف 

حالة لون الشعر الرمادي مع كرثة املنسجات اللمفاوية البالعة للدم فعندها تفكر 

فيجب  خلقية  قلب  وآفة  كالسيوم  نقص  وجود  حال  يف  أما  غريسييل،  مبتالزمة 

التفكري يف متالزمة دي جورج.

الدرن . 7 بلقاح  العدوى  ويشملها  النوعية  غري  باملتفطرات  العدوى 

واملعروف بـ BCG مع/ أو بدون إلتهاب شديد أو متكرر بالساملونيال فعندها خذ 

بعني اإلعتبار مرض التأهب الورايث ألمراض املتفطرات )MSMD( أو نقص املناعة 

املشرتك كتشخيص تفريقي  واطلب تعداد الخاليا اللمفاوية الفرعية وإذا كانت 

طبيعية فعندها إستقيص مرسب اإلنرتفريون غاما مع اإلنرتلوكني 12 مع اإلنرتلوكني 

.23

8 . )M( و م )A( و آ )G( إذا كانت مستويات الغلوبيولينات املناعية ج

وتعداد الخاليا اللمفاوية الفرعية وإختبار زرقة النرتوز رباعي الزوليوم )NBT( أو 

اختبار الهبة التنفسية كلها طبيعية فعندها تأكد من سالمة جهاز املتممة وتأكد 

من عدم نقصها ولهذا قم مبعايرة الـ CH50 والـ AH50، متالزمة فرط الغلوبيولني 

املناعي ي )E( )أكرث من 2000 وحدة دولية/ مل أو أكرث بعرش مرات من الرقم 

والعدوى  لإلصابة  )تأهب   innate النوعي  غري  املناعة  نقص  للعمر(،  الطبيعي 

باإلنتانات، بالتهاب الدماغ بالهربس أو داء املبيضات الجلدي املخاطي املزمن أو 

أو  البرشي  الحليمي  الورم  بفريوس  العدوى  أو  الغازية  الرئوية  املكورات  مرض 

حدوث انتشار الحصبة للمريض بعد التطعيم بها( أو أن يصاب املريض مبتالزمة 

عوز  أو    FMF العائلية  الدورية  الحمى  مثل  الذاتية  االلتهابات  متالزمات  من 

.TRAPS أو Marshall أو MVK امليفالونات كيناز

الطبيعية . 9 باألرقام  املخربية  التحاليل  نتائج  بني  توافق  أن  دامئاً  تذكر 

املناعية  الغلوبيولينات  ومستوى  الكامل  الدم  تعداد  وبالذات  للعمر  املناسبة 

وتعداد الخاليا اللمفاوية الفرعية.

املظاهر . 10 عىل  يستند  األوىل  املناعة  نقص  أمراض  تشخيص  أن  مبا 

واملوجودات الرسيرية، لذلك، حتى لو كانت النتائج املخربية طبيعية فإنه ال ميكن 

طبيب  إستشارة  منك  فريجى  الحالة  هذه  ويف  األمراض.  هذه  استبعاد  أو  نفي 

املناعة املختص.
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