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ضعف المناعة األولي و تأخر النمو
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مصلحة طب األطفال، 

املستشفى الجامعي سطيف

 الجزائر

املقدمة

 تشكل حاالت ضعف املناعة األويل  )ض م أ( طيفا ألكر من 300 اضطراب وتتميز بعيوب يف مكونات معينة من الجهاز املناعي. 

وهي تصنف وفقا للتصنیف الوظيفي ألمراض )ض م أ( وتشمل عى نطاق واسع املناعة الخلطية، الخلوية األولية أو مجتمعة، 

َمة ، واضطرابات البلعمة اضطرابات  املُتَمِّ

يف وقت التشخيص،  تظهر مجموعة واسعة من املظاهر الرسيرية عى املرىض، معظمها  معدية، و منها تأخر النمو تأخر النمو  

شائع عند هؤالء املرىض من األطفال،  ويرتاوح نسبة انتشاره بن 11.2 إىل ٪28، ومييل إىل أن يكون ألكر االضطرابات املعوية 

املرتبطة  أو IgM انتشارا مصاحبا للعوز املناعي املشرتك الوخیم ، لفرط 

النمو مع  تأخر  يعانون من  الذين  األطفال  بنحو ٪27 من إجايل  تونس  "بجاوي" يف  األستاذ  أجراه فريق  تقرير حديث  وقدر 

اضطرابات ضعف املناعة األويل

عكسيا، عدة املتالزمات الوراثية للقامة القصرة تشمل مجموعة متنوعة من أوجه القصور املناعي وتشتمل عى عدد ال يحىص 

من الطفرات تقسم إىل:

 .STAT5B-مثل : STAT طفرات -

- طفرات إصالح الحمض النووي: متالزمة Schimke )عرس التنسج العظمي واملناعي(.

- متالزمة ليغ )LIG 4 syndrome( و متالزمة كرس نيجميغان. 

   .)Kabuki syndrome تنظيم النسخ )مثل متالزمة كابويك -

دور هرمون النمو

تدعم العديد من األدلة دور هرمون النمو مبثابة السيتوكن يف الجهاز املناعي يف ظروف التوتر، ومكافحة كبت املناعة من قبل 

السِتیرویداِت. كا تعرب الخاليا اللمفاوية عن مستقبالت هرمون النمو، و ميكن أن تنتج  األنسجة املناعية هرمون النمو.  و ميكن 

لهرمون النمو أن يعزز الدورة الخلوية  ومينع املوت املربمج للخاليا اللمفاوية وغرها من الخاليا.

التأثري املبارش لهرمون النموعىل الجهاز املناعي

 هرمون النمو يعمل يف تحوير إيجايب لهجرة الخاليا التائية، سواء يف الغدة الصعرتية واألعضاء اللمفاوية الطرفية. كا أن الخاليا 

املناعية تعرب عن مستقبالت لهرمون النمو.

يف اآلونة األخرة، أشارت البحوث عن اعتاد هرمون النمو عى مستقبالت السيتوكينات املشرتكة ، ما يشر إىل التفاعل بن الغدد 

الصاء وأجهزة املناعة. كا ميكن ملستقبالت هرمون النمو أن تعزز تطور دورة الخلية من الخاليا اللمفاوية ومجموعة واسعة من 

الخاليا األخرى. أما مستقبالت هرمون النمو فتشمل أيضا جزيئات متجانسة قوية مثل محوالت اإلشارة ومفعالت النسخ "ستات" 

)signal transducers and activators of transcription STATs( و التي تلعب دورا هاما يف تكاثر الخاليا.

اآلثار الرسيرية 

ساهمت الدراسات الرسيرية بشكل كبر يف  إثبات أن "ستات" هي جزيئات أساسية يف مستقبالت هرمون النمو تشر إىل وفهم 

الفسيولوجية. بروتينات STAT5 تسهم يف املسار املشرتك  التي تؤدي إىل وظائفها  الجينات  النمو ينشط  التي هرمون  اآلليات 

لهرمون النمو مع االنرتلوكن 2، وبالتايل، فان الطفرات STAT5B تسبب يف تأخر النمو و ضعف املناعة. 
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اآلثار  العملية

أسباب  تؤدي  قد  األويل،  املناعة  ضعف  خالل 

ثالث  إىل  تقسيمها  وميكن  القامة  قرص  إىل  عدة 

مجموعات رئيسية:

و/أو  الحادة  للعدوى  الكالسيكية  األعراض   .1

ونقص  الطاقة  متطلبات  يف  زيادة  مع  املتكررة 

النمو.

2. ضعف الجهاز الهضمي وسوء االمتصاص بسبب 

عضو  أكرب  هو  الهضمي  الجهاز  املطول:  اإلسهال 

بن  شائعة  األمعاء  وأعراض  الجسم،  يف  ليمفاوي 

املرىض عوز املناعة. و اضطرابات الجهاز الهضمي 

موجودة يف ٪5 إىل ٪50 من املرىض الذين يعانون 

 4 إىل  تصنيفها  وميكن  األولية،  املناعة  نقص  من 

مجموعات : العدوى وااللتهاب و األورام الخبيثة، 

األعراض  هذه  وتشمل  الذاتية.  املناعة  اعتالل  و 

ضعف املناعة األويل مع خلل يف إما املناعة الخلطية 

الخلوية، ما يؤدي إىل سوء االمتصاص  املناعة  أو 

ونقص التغذية، وبالتايل تأخر النمو

القامة:  قرص  األويل/  املناعة  ضعف  متالزمات   .3

وقد وصفت هذه الرابطة جيدا يف بعض املتالزمات 

 STAT5B deficiency,( أعاله  املذكورة  تلك  مثل 

 Schimke ,LIG 4 syndrome, Nijmegan

)…breakage syndrome,Kabuki syndrome

وتلك التي اكتشفت مؤخرا )طفرة NHEJ1، طفرة 

.)...IgM مع فرط AICDA

االعتبارات العالجية

باإلضافة إىل التشخيص الصحيح وإدارة ض م أ )مع 

الهدم  فرط  يف  وانخفاض  االلتهابات،  من  الشفاء 

الهضمي(،  الجهاز  اضطرابات  وتحسن  االييض 

للنظام  تقييم  أفضل  مع  التغذية  نقص  ينبغي 

الوفيات  زيادة  تسهم يف  قد  و  باملتابعة،  الغذايئ  

يف  التغذية  بسوء  املرتبطة  املناعية  التغرات  كل 

األطفال املترضرين.

وكمثال عى ذلك، ذكرت دراسة أجريت يف اململكة 

املتحدة مؤخرا أن تأخر النمو ميس ربع األطفال يف 

حوايل  8 سنوات من العمر ، من الذين يعانون من 

 "Ataxia Telangiecatisia" َعیرات عِ الشُّ رَنَح تََوسُّ

بعد  وزنهم  تحسن  األطفال  هؤالء  من   70٪ و 

التغذية بواسطة فَْغر املَِعَدة. 

استنتاج

عى  أدلة  توفر  قد  لألعراض  الشاملة  املراجعة 

والعدوى  القامة،  قرص  وراء  الكامنة  املسببات 

املزمنة/املتكررة، فضال عن أعراض الجهاز الهضمي، 

أن  كا  أ،  م  ض  عى  محتملة  عالمات  هي  التي 

األطفال الذين يعانون من ض م أ قد تظهر رابطة 

البحوث  و  الدراسات  النمو  تأخر  مع  متالزمية 

هذا  مثل  إدارة  عى  إيجابا  تؤثر  قد  املستقبلية 

االعتالل  املزدوج : تأخر النمو-ض م أ.
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