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تشتمل أمراض نقص املناعة األويل عىل ما يقرب 300 مرض مختلف، وتنتج عن 

أشكال مختلفة من الخلل الورايث يف الجهاز املناعي. مل تعد هذه األمراض نادرة 

كام كان يعتقد سابقاً، حيث يقدر عدد املصابني بها بأكرث من ستة ماليني شخص 

حول العامل ومن مختلف األجناس واألعامر والبلدان.

ألن أمراض نقص املناعة تؤدي إىل إصابة املريض باإللتهابات واألمراض املعدية 

الشائعة مثل إلتهاب الرئة مثالً، لذلك فإن نقص الوعي بها يعني أن حوايل 70-

90 % من املرىض بنقص املناعة لن يتم تشخيصهم التشخيص السليم، وسيتم 

عالج اإللتهابات املصاحبة للمرض دون كشف املرض نفسه وعالجه.

قامت  األمراض،  هذه  عن  الوعي  مستوى  لرفع  امللّحة  الحاجة  منطلق  ومن 

والجمعية   ،)ASID( املناعة  لنقص  األفريقية  الجمعية  مثل  املعنية  املنظامت 

الالتينية  أمريكا  يف  املناعة  نقص  وجمعية   ،  )ESID( املناعة  لنقص  األوروبية 

)LAID( ، وجمعية املناعة الرسيرية يف الواليات املتحدة )CIS( ، واملؤسسات 

 ،  )IDF( املناعة  نقص  مؤسسة  مثل  املناعة  نقص  ألمراض  نفسها  املًُكرسة 

ومؤسسة جيفري مودلز)JMF( ، وكذلك منظامت املرىض مثل املنظمة الدولية 

ملرىض نقص املناعة األويل )IPOPI( ، عىل مدى العقدين املاضيني بتنفيذ ودعم 

الحمالت واألنشطة التوعوية املوجهة لكل من األطباء وعامة الناس حول العامل 

لتقليل  يؤدي  مام  املناسب  والعالج  املبكر  التشخيص  تحسني  بهدف  وذلك   ،

الحاالت املرضية والوفيات الناتجة عنها.

ما  أو  األويل  املناعة  نقص  بأمراض  الوعي  لزيادة  العاملية  الحملة  تأسيس  تم 

يسمى - أسبوع نقص املناعة األويل العاملي سنة 2011 تحت شعار: " الفحص 

والتشخيص والعالج"، ويحتفل بها يف شهر إبريل من كل عام وذلك بدعم من 

الشبكة  املناعة واملعروفة عاملياً عىل  بنقص  املعنية  شبكة عاملية من األطراف 

العاملي )www.worldpiweek.org(  لجمع  املناعة  العنكبوتية بأسبوع نقص 

جميع الفئات العاملة يف املجال حول موقف عاملي مشرتك، وبالتايل تعزيز تأثري 

أنشطة هذه املجموعات عىل املستوى املحيل.

ونتيجة لهذه األنشطة إضافًة إىل تطورعدد من العالجات املنقذة للحياة عىل 

مدى السنوات الـ 60 املاضية، فإن عدد األشخاص الذين تم تشخيصهم بأمراض 

نقص املناعة وعالجهم  يف إزدياد كل عام.

ومع ذلك، عىل الرغم من هذه التطورات اإليجابية، فإنه من املقلق أن إمكانية 

الحصول عىل العالج تختلف بشكل كبري من قارة ألخرى وحتى بني أنحاء دول 

الجذعية  الخاليا  زراعة  عىل  الحصول  فإن  املثال،  سبيل  عىل  نفسها.  املنطقة 

املتبع يف معظم  املناعة هو  الخطرية من نقص  لألنواع  املبكر  الجيني  والعالج 

البلدان يف أمريكا الشاملية وأوروبا، يف حني أنه ال يتوفر إال يف عدد قليل جداً 

من املراكز يف أمريكا الالتينية وأفريقيا. وباملثل تغطي األنظمة الصحية الوطنية 

تكاليف العالج بالغلوبولني املناعي ج )IgG( الوريدي أو تحت الجلد يف معظم 

البلدان األوروبية، بينام ال تسدد دامئاً هذه التكاليف يف املناطق األكرث فقراً يف 

العامل عىل الرغم من األدلة الكثرية عىل أن التشخيص املبكر والعالج املناسب 

يؤدي إىل إنقاذ وتحسني حياة املريض، ومنع إصابة مريض نقص املناعة بأمراض 

ميكن تجنبها وبالتايل التقليل من تكاليف عالج هذه العقابيل واإلختالطات. 

يف ضوء هذه املفارقات، توحدت هذه األطراف تحت شعار أسبوع نقص املناعة 

األويل العاملي لرفع أصواتهم مرة أخرى هذا العام كام يف كل عام لدعوة صناع 

القرار والسلطات الصحية وممويل الرعاية الصحية واملهنيني لوضع اآلليات ذات 

الصلة لضامن تلقي العالجات اآلمنة والفعالة واملالمئة والرعاية املثىل للمرىض 

يف جميع أنحاء العامل، وذلك ملا فيه من منفعة لكل من صحة املريض والنظام 

الصحي عىل املدى البعيد.

الحيوية  املضادات  إىل  الوصول  سهولة  إىل  األويل  املناعة  نقص  مرىض  يحتاج 

للعالج  املستمر  والتوفر  الوقائية  الحيوية   واملضادات  الفطريات  ومضادات 

الجذعية  الخاليا  زراعة  إىل  املرىض  بعض  يحتاج  كام  املناعية،  بالغلوبيولينات 

الحتياجاتهم وبعد  اإلسعافية، وفقاً  واألدوية  الجينيي،  العالج  أو  للدم  املكونة 

مشورة األطباء املتخصصني.

حيث أن الغلوبيولني املناعي ج )IgG(عالج مدرج يف قامئة العالجات األساسية 

فّعال  العاملية )WHO(، وهوعالج  الصحة  لألطفال والبالغني يف قامئة منظمة 

متوفراً  يكون  أن  فينبغي  األويل،  املناعة  نقص  مرىض  معظم  يف  الحياة  إلنقاذ 

أنه ال يوجد  أكرث تحديداً، حيث  العامل. وبشكل  أنحاء  لجميع املرىض يف كافة 

منتج واحد أو طريقة واحدة مناسبة إلعطاء الغلوبيولني املناعي )IgG( لجميع 

املرىض، لذلك يجب أن تتوفر مجموعة واسعة من منتجات الغلوبيولني املناعي 

يف  الدواء  املريض  )إعطاء  ترسيب  وبطرق  مختلفة  مصانع  ومن  التعوييض 

املناعة  بنقص  العناية  الدول ومراكز  كافة  الجلد( مختلفة يف  أو تحت  الوريد 

األويل لتوفري الرعاية املثىل للمرىض. وينبغي وضع آليات متويل تغطي تكلفة 

الدواء لضامن توافر وإعطاء الجرعات الكافية واملثىل التي يحتاجها املريض من 

الغلوبيولني املناعي ج )IgG( لتحسني نوعية حياة املريض، وتجنب املزيد من 

الرضر بأعضاء الجسم األخرى وبالتايل خفض تكاليف العالج.

كام يجب أن يتوفر العالج بزراعة الخاليا الجذعية املكونة للدم والعالج الجيني 

لجميع املرىض الذين يحتاجونها بغض النظر عن املكان الذي يعيشون فيه. لقد 

للدم ساعد عىل شفاء  املكونة  الجذعية  الخاليا  بزراعة  املبكر  العالج  أن  ثبت 

العديد من أنواع نقص املناعة الشديدة والعالية الخطورة. لسوء الحظ، نظراً 

لعدم وجود البنية التحتية واملوظفني املؤهلني، فإن الحصول عىل هذا النوع من 

العالج يعد صعباً يف العديد من الدول ، وبسبب طول فرتة اإلنتظار فإن العديد 

من املرىض املنتظرون للحصول عىل زراعة الخاليا الجذعية املكونة للدم والعالج 

الجيني يعانون من العدوى املتكررة بالجراثيم وغريها، كام ويعتربعدم تواجد 

متربع مناسب مشكلة أخرى، لذلك يجب تشجيع تواجد سجالت التربع بنخاع 

لزيادة  دولة  كل  العظمي يف  بالنخاع  التربع  ما يسمى مرصف/بنك  أو  العظم 

فرص إجراء الزراعة من أفضل متربع متوافق مع املريض جيث أن ذلك يؤدي 

للحصول عىل أفضل نتيجة ممكنة.

والتي  واملميتة،  الشديدة  األويل  املناعة  نقص  أمراض  من  عديدة  أنواع  هناك 

ثبت فاعلية وأمان العالج الجيني فيها، حيث أصبح العالج األمثل لها خصوصاً 

النوع  هذا  فإن  الحظ،  لسوء  مناسب.  متربع  فيها  يتوفر  ال  التي  الحاالت  يف 

الدول  يف  املتخصصة  املراكز  من  قليل  عدد  يف  إال  حالياً  يتوفر  ال  العالج  من 

ذات الدخل العايل. لذلك يجب عىل أصحاب القرار أن يعملوا جنباً إىل جنب 

مع السلطات الصحية الستثامر هذه التكنولوجيا لضامن توافرها يف حال عدم 

إمكانية إجراء زراعة الخاليا الجذعية.
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تعترب مرجعاً  التي  الطبية  املراكز  بني  الدويل  للتعاون  اآلليات  تتوفر  أن  يجب 

املادية  املتطلبات  تفتقر إىل  التي  الدول  املتقدمة مع  الدول  لهذه األمراض يف 

والتقنية لتوفري العالج بالغلوبيولني املناعي ج )IgG(، وزراعة الخاليا الجذعية 

املكونة للدم، والعالج الجيني وغريها من العالجات املنقذة لحياة هؤالء املرىض.

إىل  الوصول  تعزيز  بلد  كل  يف  الصحية  للسلطات  ينبغي  ذلك،  إىل  باإلضافة 

التشخيص املبكر والرعاية املتخصصة  لضامن العالج املناسب لجميع املرىض. 

األويل  املناعة  بنقص  املرىض  من  أكرب  عدد  تشخيص  إىل  التوعية  برامج  تؤدي 

من  ويضطرالعديد  حاليأً  املتواجدة  التحتية  البنية  قدرة  يفوق  مام  عام،  كل 

املرىض إىل السفر مسافات طويلة للحصول عىل الرعاية الطبية املناسبة، لذلك 

الوصول  لتمكني  جديدة  إقليمية  متخصصة  مراكز  إنشاء  يتم  أن  أيضا  ينبغي 

من  املزيد  تدريب  وينبغي  والتمريضية  الطبية  الخربات  إىل  العادل  الجغرايف 

املناسبة  الطبية  الرعاية  للتشخيص وتقديم  املجال  املتخصصني يف هذا  األطباء 

للعدد املتزايد من املرىض. وباملثل، ينبغي تواجد مسارات منسقة لنقل املرىض 

توفري  من  للتأكد  البالغني  قسم خدمات  إىل  الرشد  سن  بلوغهم  عند  األطفال 

الرعاية املناسبة واملخطط لها.

ملساعدة  مفيدة  معلومات  توفري  يف  املناعة  نقص  مرىض  تسجيل  لدور  نظراً 

توريد  لضامن  األدوية  رشكات  ومساعدة  املناسبة  القرارات  اتخاذ  يف  األطباء 

تسجيل  بربامج  البدء  ينبغي  الحاجة،  تلبي  التي  الصلة  ذات  الطبية  املنتجات 

مرىض نقص املناعة يف كل قُطر للمساعدة يف تقييم مدى انتشار أمراض نقص 

املناعة. وينبغي أيضا أن يتم إنشاء تسجيل دويل للمرىض لتقديم املعلومات إىل 

املراكز يف البلدان النامية التي ال يوجد فيها وسائل جمع وتبادل املعلومات.

وأخرياً وليس آخراً، ينبغي تعزيز شبكات جمع وتبادل املعلومات بني املختصني 

يف هذه األمراض وهذا يشمل املراجعة واملقارنة للحاالت يف املراكز املتخصصة، 

والعالج  والتشخيص  الكشف  يف  التوجيهية  املبادئ  ووضع  املرىض،  وسجالت 

ورفع مستويات الرعاية ويجب إنشاء شبكات انرتنت ملناقشة الحاالت الرسيرية 

الصعبة ودعم األطباء الذين يعيشون بعيداً عن املراكز املتخصصة.

ميكن التحكم بأمراض نقص املناعة األويل وتحسني نوعية حياة املرىض، و تجنب 

املبكر  بالتشخيص  للمستشفى.  الطويلة  والزيارات  الرضورية  غري  اللقاحات 

وتوفريالرعاية املناسبة والعالج األمثل، لذلك من الرضوري أن يتم اتخاذ خطوات 

هامة عىل املستويات املحلية واإلقليمية والدولية لضامن تنفيذ اآلليات املذكورة 

أعاله والسامح للمرىض للوصول إىل الرعاية التي يستحقونها.

نسبة إنتشار أمراض نقص املناعة األويل:

أجريت العديد من الدراسات ملحاولة تحديد نسبة انتشار أمراض نقص املناعة 

األويل يف العديد من الدول، لكنها أظهرت نتائج غري متناسبة فلكل مئة ألف من 

السكان كانت النسب كالتايل حسب سنة إجراء الدراسة : يف املكسيك عام 2007 

كانت 0.38 ، ويف اململكة املتحدة عام  2011 كانت 1.94 ، يف األرجنتني عام 

2007 كانت 3.3 ، يف فرنسا عام 2011 كانت 5.38 ، ويف اسرتاليا عام 2007 كانت 

التقديرات أقل بكثري  البيانات من السجالت، يبدو أن هذه  5.6. واستنادا إىل 

الواليات  التي تم إجرائها مؤخراً يف  السكانية  مقارنًة باملسوحات واإلحصاءات 

املتحدة، مبا يف ذلك البحث العلمي املقدم من كل من الدكتورة بويل وبكيل 

والذي اعتمد عىل اإلتصال بالهاتف إلحصاء وكشف هؤالء املرىض وقد توصل 

البحث إىل أن النسبة تصل إىل 86.3 من كل مئة ألف من السكان.
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