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الفحص والتشخیص المبكر ألمراض
نقص المناعة األولیة

یساھم التشخیص المبكر
بشكل كبیر في تحسین نوعیة وجودة
الرعایة المقدمة لألشخاص المصابین

بنقص المناعة األولیة

من األسباب الرئیسیة
لتأخر أو حدوث خطأ في

التشخیص، ھي: الطبیعة المعقدة ألمراض
نقص المناعة األولیة،

واختالف األعراض والمظاھر السریریة
للمرض، باإلضافة إلى االنخفاض النسبیي

في الوعي باألعراض من قبل  أطباء
الرعایة األولیة واالختصاصیین

یؤدي التشخیص الفوري ألمراض نقص
المناعة األولیة إلى تحسین استخدام مرافق
وخدمات الرعایة الصحیة، باإلضافة إلى

انخفاض التكالیف

إن رفع مستوى الوعي باألعراض وتثقیف
كل من مقدمي الرعایة األولیة

واألخصائیین قبل / بعد إنھاء دراساتھم
العلمیة لھا أھمیة كبیرة في معرفة أمراض

نقص المناعة األولیة

 یجب تنفیذ برنامج المسح المبكر الروتیني
لحدیثي الوالدة من أجل الكشف

 عن الحاالت الشدیدة من أمراض نقص
المناعة األولیة مثل نقص المناعة

 المشتركة الشدید ، وفقد الغلوبیولین المناعي
المرتبط بالصبغي إكس

 على نطاق واسع في أماكن الرعایة الصحیة
العامة في جمیع البلدان

یجب أن تكون االختبارات الجینیة متوافرة
ومتاحةً لجمیع المرضى وأن ینتشر على

نطاق واسع في التخصصات الطبیة لتوفیر
الكشف المبكر عن أمراض نقص المناعة
األولیة وتشخیص الحاالت غیر المعروفة



تعد أمراض نقص المناعة األولیة من
ٍ كبیٍر، األمراض غیر المشخصة إلى حّد

ففي جمیع أنحاء العالم تقدر نسبة
األشخاص المتعایشین مع أمراض نقص
المناعة األولیة والغیر مشخصین بحوالي

٪۹۰ – ۷۰

یمنع التشخیص المبكر والعالج المناسب
المضاعفات واالختالطات الناجمة عن
العدوى واألخماج، وتمكن المرضى من

العیش حیاة طبیعیة مثل األشخاص
األصحاء

سمحت التقنیات الوراثیة بإجراء
االختبارات الجینیة التي لھا دور ھام في
تشخیص أمراض نقص المناعة األولیة

یجب تنفیذ برنامج المسح المبكر الروتیني
لحدیثي الوالدة من أجل الكشف عن

الحاالت الشدیدة من أمراض نقص المناعة
األولیة مثل نقص المناعة المشتركة الشدید

،وفقد الغلوبیولین المناعي المرتبط 
بالصبغي إكس على نطاق واسع في أماكن
الرعایة الصحیة العامة في جمیع البلدان

ینبغي أن تكون اختبارات المسح متاحة
لجمیع أطباء المستشفیات ومقدمي الرعایة

 ستجد في الصفحة القادمة  طریقة طياألولیة
 مطویة  كتیب  الفحص والتشخیص

 المبكر ألمراض نقص المناعة األولیة
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Instructions

إن العنایة بالمریض وإجراء االختبارات
المناسبة أمٌر أساسٌي وضروريٌّ لضمان

التشخیص المبكر


