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العيوب الجزئية الكامنة وراء مرضى 
ضعف المناعة الشائع المتغير في 

المملكة العربية السعودية

د. رند ارنقوط

قسم الطب، قسم طب األطفال، 

مركز البحوث مستشفى امللك 

فیصل التخصيص ومركز األبحاث

الریاض

اململكة العربیة السعودیة

ضعف املناعة الشائع املتغیر)ض.م.م.ش( هو تشخیص شائع یمثل العدید من اضطرابات نقص املناعة األولیة التي تستوجب 

معایر معینة للتشخیص. الهدف من وراء هذه الدراسة هو تحدید مختلف العیوب الجزیئیة عند مرىض )ض.م.م.ش( لدینا وإقامة 

عالقة بین الطفرات املختلفة واألعراض الرسیریة املطابقة لها.

لقد تم استدعاء ما یناهز 106 مریض )ض.م.م.ش( إلجراء هذه الدراسة، اعتادا عى قاعدة البیانات الخاصة بنا باإلضافة إىل 

املرىض الذین قدموا إىل عیادات املناعة لدینا عى مدى عام واحد. یتم أخذ عینة من الدم لجمیع املرىض بغیة التشخیص الجزیئي 

بعد الحصول عى املوافقة حیث یتم استعراض سجالتهم الطبیة مناقشة أعراضهم الرسیریة.

الدراسة ال تزال جاریة، ويف هذا التقریر نقدم البیانات الرسیریة والجزیئیة املتاحة حتى اآلن عى مرضانا.

یعترب ض.م.ش.م من بین األمراض التي نعمل جدیا عى تشخیصها، وهو یمثل مجموعة غیر متجانسة من أوجه القصور املناعي 

األويل مع أعراض رسیریة واسعة املظاهر. لهذا النوع من االضطرابات معاییر مشرتكة للتشخیص التي تشمل، إضافة إىل افتقار 

املرىض إىل ,A و/أو M انخفاض معدل الغلوبین املناعي G، غیاب أو انخفاض معدل الغلوبن املناعي استجابة مضادات األجسام.

إذا كان املریض یستويف املعاییر املذكورة أعاله، یظهر علیه أعراض التهابات املتكررة و / أ و املناعة الذاتیة فعادة ما يتم تشخیصه 

بضعف املناعة الشائع املتغیر. وفقا لهذه املعاییر العدید من املرىض الذین یعانون من أشكال شاذة أو غیر معروفة وبعد أن 

یتم تحدیدها یمك ن إدراجها تحت هذا التشخیص. حالیا یتم إعطاء هذه األشكال من ض.م.م.ش أرقام و تصنیفات، بعد دراسة 

العیوب الجزیئیة الكامنة وراء املرض ; عى سبیل املثال، اكتشاف نقص يف املورثة BLNK  ، NFKB2 یساعد بشكل كبیر يف تسهیل 

التشخیص و طرح وسائل للعالج.

الهدف من الدراسة:

عرب هذه الدراسة نهدف إىل تحدید املرىض الذین تم تشخیصهم مع ض.م.ش. م يف مركزنا. تعریف هؤالء املرىض رسیریا و مناعیا. 

النمط الورايث و النمط  الكامنة يف مرىض ض.م.ش. م لدینا. وأخیرا محاولة إقامة عالقة بین  تحدید مختلف العیوب الجزیئیة 

الظاهري لكل واحدة من هذه الطفرات.

املرىض و تقنیات الدراسة:

تم تجنید جمیع املرىض من جمیع األعار املشخصة مع بض.م.ش.م يف مؤسستنا قصد الدراسة باستخدام كل من قاعدة البیانات 

الخاصة بنا وعیادات املناعة لدینا حتى نهایة عام 2015 وقد تم جمع البیانات الدیموغرافیة والرسیریة واملناعیة من السجالت 

.ICI ونظام

واإلجابة عى جمیع  الالزمة  املعلومات  تقدیم جمیع  الدم، ویتم  من  املرىض ألخذ عینة  باملوافقة من طرف جمیع  اإلقرار  تم 
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التوجیهیة  للمبادئ  ا  وفق  استفساراتهم 

العینات  ملعظم  الطفرة  تحدید  تم  للمستشفى. 

يف املختربات املناعیة وعلم الوراثة غیر أنه إذا تم 

اإلشارة  تتم  فإنه  آخر  مخترب  يف  الطفرة  اكتشاف 

النووي  الحمض  اختبار  یتم  مجتمعنا  يف  إلیه. 

للطفرة طبقا لقوانین مندل واعتادا عى طفرات 

العینات  سابقا.  اكتشافها  تم  األويل  املناعة  لنقص 

التي أظهرت نتائج سلبیة التحالیل الجینیة األولیة 

املسح  بواسطة  بدراستها  قمنا  للطفرات،  املحددة 

الكامل لتسلسل االكسومات، إال أن تلك التي كانت 

البولیمیراز  تفاعل  تأكیدها عرب تحلیل  تم  ایجابیة 

.)PCR( املتسلسل

نتائج الدراسة:

يف  الدراسة  شملتهم  الذین  املرىض  عدد  إجايل 

من  مرىض   4 استثنینا  عائلة   64 من   106 البدایة 

3 عائالت بعد تحدید الطفرة، 2 أشقاء مع طفرة 

BTK، مریض واحد مع طفرة DOCK8 ومریض 

بین شهر  املرىض  أعار  ترتاوح   .RFAXNK واحد 

واحد و 54 سنة ومتوسط أعارهم هو 21 سنة، 

ویرتاوح التأخیر املقدر يف التشخیص بین شهر واحد 

و 54 سنة مبتوسط تأخیر قدره 5.6 سنوات. تويف 

مثانیة مرىض أثناء الدراسة معظمهم يف العقد الثاين 

إىل  الحاالت  معظم  يف  ذلك  ویرجع  سنة(   21-9(

نتیجة  توفیت  واحدة  حالة  باستثناء  حادة  عدوى 

رسطان الدم اللیمفاوي.

تظهر األعراض األولیة لدى غالبیة املرىض عى شكل 

عدوى، یختلف موضعها من مريض إىل آخر. سجلنا 

وجود عدوى  الصدر لدى 31 مریضا، انتان رئوي 

الوسطى  األذن  التهاب  مرىض،  سبعة  عند  جیبي 

حاالت،  ثالث  عند  الجلد  خراج  مرىض،  ستة  لدى 

واملناعة  حاالت  ثالث  لدى  العصبیة  واألعراض 

جمیع  واحد.  مريض  عند  تشخیصها  تم  الذاتیة 

املرىض تلقوا املضادات الحیویة الوقائیة عرب الحقن 

الوریدي.

شكل االلتهاب الرئوي املتكرر العرض الرئوي األكر 

مظاهر  أكر  املزمن  اإلسهال  كان  حیث  شیوعا، 

الدم  فقر  أن  حین  يف  الهضمي،  الجهاز  اضطراب 

الدمویة  املشاكل  أكر  كانت  الصفیحات  ونقص 

انتشارا، إضافة اىل حاالت من التهاب الجلد.

أن  مریضا   75 عى  املتاح  املناعي  التقییم  وأظهر 

الغلوبین  39 مریضا لدیهم معدالت منخفضة من 

إما  املرىض  عدد  إجايل  من  )الباقي   G املناعي 

ما  أو  املناعیة  للغلوبینات  الوریدي  الحقن  یتلقون 

الغلوبین   من  منخفضة  معدالت  صغارا(،  یزالون 

املناعي M عند 46 مريض، أيضا 46 مريض يعانون 

من نقص الغلوبین املناعي A وأخیرا 32 حالة تم 

 A املناعیة  الغلوبینات  يف  بنقص  مخربیا  تقییمها 

أفعال غیر طبیعیة  و. M. غیر أن مل تسجل ردود 

حالة   15 لدى  إال  التطعیم  بعد  املضادة  لألجسام 

من بین 36 مریضا موجودا لدینا. أنذر أیضا التقییم 

املخربي لواسات الخالیا اللمفاویة عند 25 مریضا، 

B/( البائیة اللمفاویات  عن وجود نقص يف معدل 

CD19( أو انعدامها، قیم منخفضة يف عدد اللمفاویا 

ت التائیة )T:CD3/CD4/CD8( بنوعیها عند 16 

حالة و 7 مرىض بضعف شدید يف معدل اللمفاویات 

القاتل ة الطبیعیة )NK(. تم تسجیل نسب منخفضة 

لتكاثر الخالیا التائیة لدى 20 مریضا، غیر أن 6 مرىض 

من بینهم أظهرت نتائجهم هبوط عمیق يف معدل 

.Tتكاثر اللمفاویات

قمنا بإجراء تحلیل الطفرة لدى 25 مریض من 102 

تم   AK2 طفرة  كالتايل:  كانت  النتائج  و  مریض، 

 10 من  مكونة  عائلة  من  أفراد   6 عند  تحدیدها 

العثور  تم  آخرین  فردین  عند  حین  يف  أشخاص، 

)أخ  املتبقیین  الشخصین   .BLNK طفرة  عى 

نتوفر عى عینة قدیمة  العائلة  وأخت( من هاته 

عى  الحصول  نستطع  ومل  النووي،  حمضهم  من 

عینة أخرى كونها توفیا، إال أن اعراضها الرسیریة 

توحي وتتطابق مع أعراض مرىض AK2 لكن مل یتم 

  NFKB التأكد من ذلك مخربیا. تم تحدید طفرة

التي تنتقل عرب األجیال عى شكل سائد غیر مرتبط 

متالزمة  بنات(،   3 و  )األم  د  افرا   4 عند  بالجنس، 

واحد،  مریض  عند  الغرضوف  الشعر  تنسج  نقص 

املَرْكَِزي  بالُقَسیِم  اضطراب  املناعة،  نقص  متالزمة 

و شذوذ الوجه عند 4 مرىض، طفرة ZBTB2 عند 

عند اثنان من املرىض، DNAJC17 عند اثنان من 

طفرة  واحد,  مریض  عند   LRBA طفرة  املرىض, 

عند   TFR13 طفرة  واحد,  مریض  عند   CTLA4

واحد،  مریض  عند   STX11 طفرة  واحد،  مریض 

طفرة ART/Ex14 عند مریض واحد.

يف خامتة القول، إن مرض ض.م.م. ش هو عبارة عن 

مجموعة  متجانسة.  الغیر  األعراض  من  مجموعة 

من مرىض ض.م.ش. م لدیهم عیب جزیئي معروف 

سابقا مع عرض كالسیيك، يف حین أن البعض اآلخر 

معروف. جزیئي  عیب  من  شاذا  عرضا  یكون  قد 

بعض مرىض ض.م.ش.م لدیهم طفرة جدیدة متاما 

أو تم اكتشافها مؤخرا . هؤالء املرىض الذین یعانون 

من الطفرات الجدیدة نكون بحاجة إىل مزید من 

التحقیقات واملعلومات إلنشاء العالقة بین النمط 

الظاهري الرسیري و النمط الباطني الورايث املقابل 

من  كبیرة  الجزیئیة ملجموعة  العیوب  تزال  ال  له. 

من  املزید  وتتطلب  حل  دون  ض.م.م.ش  مرىض 

العامل  أنحاء  جمیع  يف  التعاونیة  والجهود  العمل 

املستقبل  يف  أنه  نتوقع  ونحن  طفراتهم.  لتحدید 

املناعة  ضعف  مرىض  من  كبیر  عدد  إدراج  بعد 

تحدید  سیتم  ض.م.ش.م  تشخیص  تحت  األويل 

خلله ا الجزیئي وبذلك نكون قد ساهمنا يف التنبؤ 

التكهن بعالج  و  أوسع  باألعراض الرسیریة بشكل 

أفضل يف املستقبل.

الدار البيضاء من 5 إىل 7 أكتوبر 2017

لمؤتمر المغربي العاشر لضعف المناعة األولي
والملتقى المغاربي األول لخبراء الغلوبولينات المناعية
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