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متوفر أيضا :
- الورم احلبيبي اإلنثنائي املزمن

Mمتالزمة فرط إج -
Xنقص غاما غلوبني املرتبط ب -

- عوز مناعي مشترك وخيم
- متالزمة ويسكوت ألدريش



3

التعريف
إن نقص املناعة الشائع املتغير )CVID( هو اضطراب مرضي يتميز بانخفاض معدالت الغلوبولني املناعي 
في مصل الدم )مضادات األجسام( وزيادة القابلية لإلصابة بالعدوى. واجلينات املسؤولة عنه غير معروفة 
في معظم احلاالت. وهو نوع شائع نسبياً من أمراض نقص املناعة األولي ومن هنا جاءت تسميته بالشائع. 
وتختلف درجة ونوع النقص في الغلوبولينات املناعية واحلالة السريرية من مريض آلخر ومن هنا جاءت 
A، ولدى  و   G املناعي  الغلوبولني  باملتغير. لدى بعض املرضى يكون هناك انخفاض في كٍل من  تسميته 
.Mأما األعراض السريرية فتختلف من  البعض اآلخر يشمل االنخفاض الغلوبولينات الرئيسية  G، A و 

خفيفة إلى شديدة.

 إن ظهور العدوى بصورة زائدة وغير معتادة قد يبدأ   خالل السنوات األولى من العمر أو أثناء فترةاملراهقة 
أو حتى بعد البلوغ وفي معظم احلاالت ال يتم التشخيص حتى العقد الثالث أو الرابع من العمر. إال أنه في 

%20 من املرضى تظهر أعراض العدوى املتكررة قبل سن السادسة عشرة. 

ونظراً للتأخر النسبي لظهور األعراض والتشخيص فقد أطلق على هذا املرض أسماء عدة منها نقص 
الغلوبولني املناعي »املكتسب أو املتأخر الظهور أو الذى يظهر بعد البلوغ«. 

ولكن مصطلح »نقص املناعة املكتسبة يستخدم لوصف املتالزمة الناجتة عن اإلصابة بفيروس اإليدز وال 
يجب استخدامه ملرض نقص املناعة الشائع املتغير املوروث ألنهما مرضان مختلفان متاماً.

إن أسباب نقص املناعة الشائع املتغير غير معروفة لدرجة كبيرة، إال أن بعض الدراسات احلديثة قد أثبتت 
مسؤولية مجموعة صغيرة من اجلينات لدى بعض هؤالء املرضى. و أوضحت الدراسات التي أجريت في 

العقود القليلة األخيرة على خاليا جهاز املناعة عند هؤالء املرضى وجود خلل في اخلاليا اللمفاوية. ولدى 

إن نقص املناعة الشائع املتغير )CVID( هو اضطراب مرضي يتميز بانخفاض معدالت 
لإلصابة  القابلية  وزيادة  األجسام(،  )مضادات  الدم  مصل  في  املناعي  الغلوبولني 
معظم  في  معروفة  غير  عنه  املسؤولة  )اجلينات(  الوراثية  الشفرات  تكون  بالعدوى. 
احلاالت. وهو نوع شائع نسبياً من أمراض نقص املناعة األولي ومن هنا جاءت تسميته 
بالشائع. وتختلف درجة ونوع النقص في الغلوبولينات املناعية واحلالة السريرية من 

مريض آلخر ومن هنا جاءت تسميته باملتغير.

نقص املناعة 
الشائع املتغير
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معظمهم يكون عدد اخلاليا اللمفاوية البائية  طبيعيا إال أنهم يعانون من فشل هذه اخلاليا في النضج 
ويعاني  األجسام.  ومضادات  املناعية  الغلوبولينات  صناعة  على  القادرة  البالزمية  اخلاليا  إلى  والتحول 
الطبيعية  لإلستجابة  والالزمة  املساعدة  التائية  اللمفاوية  اخلاليا  وظائف  في  نقص  من  اآلخر  البعض 
وعمل مضادات األجسام.  ومجموعة ثالثة لديها فرط في إنتاج اخلاليا اللمفاوية املدمرة  بالرغم من عدم 

إتضاح دورها في هذا املرض.

األعراض السريرية )اإلكلينيكية(

يصيب هذا املرض الذكور واإلناث على حد سواء. وقد تظهر األعراض في السنوات األولى 

من العمر وقد تتأخر حتى العقد الثانى أو الثالث من العمر. وتكون األعراض الشائعة في 

معظم هؤالء املرضى اإلصابة بالعدوى املتكررة في األذن واجليوب األنفية واألنف والشعب 

الهوائية والرئتني. وعندما تكون إصابة الرئتني شديدة ومتكررة فقد يؤدي ذلك إلى دمار 

دائم للرئتني مما يؤدي إلى التهاب مزمن بالشعب الهوائية واتساعها وحدوث ندبات بها 

)وهو ما يعرف( باسم التحوصل الشعبى. ال تختلف اجلراثيم املسببة لهذه العدوى عن 

املوجودة في البيئة احمليطة  واملسببة  لإللتهاب الرئوي )االنفلونزا البكتيرية والسبحيات 

الرئوية والعنقوديات(.   ويهدف العالج إلى الوقاية من تكرار االلتهابات الُشعبية والرئوية 

والدمار الرئوي املزمن املصاحب لتكرارها .ويعتبر السعال الصباحي املزمن والذي ينتج عنه 

بصاق أصفر أو أخضر اللون  دليالً على حدوث التحوصل الشعبي. 

في  اللمفاوية  بالغدد  تضخم  من  املتغير  الشائع  املناعة  نقص  مرضى  يعاني  قد  أيضاً 

عن  ناجتا  يكون  فقد  معروف  غير  املباشر  والسبب  البطن،  أو  الصدر  أو  الرقبة  منطقة 

العدوى أو خلل في جهاز املناعة أو كليهما كما أن تضخم الطحال ً و العقد اللمفاوية 

املوجودة بجدار األمعاء واملعروفة بتجمعات بيرز يعد شائعاً نسبيا.

وعلى الرغم من أن مرضى نقص املناعة الشائع املتغير  يعانون من نقص في استجابة 
القليلة  األجسام  أن مضادات  إال   ، بالدم  املناعي  الغلوبولني  وانخفاض  املضادة  األجسام 
تهاجم  وقد  ذاتية(.  )أجسام مناعية  املريض نفسه  أنسجة جسم  تهاجم  قد  املصنعة 
هذه األجسام املناعية الذاتية خاليا الدم احلمراء، البيضاء أو الصفيحات. وبالرغم من أن 
معظم هؤالء املرضى يصابون بالعدوى املتكررة، إال أن لدى %20 منهم قد يكون العرض 
أن مضادات  احلمراء. كما  الدم  كرات  أو  بالصفيحات  نقص  في صورة  مناعيا  األول خلال 

األجسام الذاتية قد تؤدي إلى التهاب املفاصل أو التهاب الغدة الدرقية.
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يصاب بعض مرضى نقص املناعة الشائع املتغير من الذين ال يعاجلون بجرعات كافية من 

الغلوبولني املناعي بالتهاب مؤلم في بعض املفاصل ويسمى التهاب املفاصل التعددي. 

وفي معظم احلاالت ال يحتوى السائل املفصلي على أية جراثيم بكتيرية، وللتأكد ميكن 

أخذ عينة هذا السائل ودراسة وجود أي كائنات دقيقة به. وقد وجد أن نوعاً من البكتريا 

املفصلي  اإللتهاب  إن  املفصلي.  اإللتهاب  امليكوبالزما قد تكون مسؤولة عن هذا  تدعى 

املصاحب لنقص املناعة الشائع املتغير قد يصيب املفاصل الكبيرة كالركبتني والكاحلني 

والرسغني واملرفقني ومن النادر أن يصيب املفاصل الصغيرة في الكفني، لكن تورم املفاصل 

عادة ما يختفي مع عالج املريض بالغلوبولني املناعي بجرعات كافية. 

البطن،  في  كألم  الهضمي  باجلهاز  مرضية  أعراض  من  املرضى  هؤالء  بعض  يعاني  قد 

هؤالء  إصابة  الدقيق  الفحص  يظهر  قد  و  للوزن.  فقدان  أو  إسهال  قيء،  غثيان،  إنتفاخ، 

املرضى بسوء إمتصاص الدهون أو النشويات والذى ميكن تشخيصه بدقة بأخذ عينة  من 

األعراض  املسؤول عن هذه  املرضى قد يكون  ولدى بعض هؤالء  الدقيقة،  األمعاء  نسيج 

بتحليل  عليه  التعرف  ميكن  والذي  المبليا  اجليارديا  باسم  املعروف  الطفيل  هو  املعوية 

عينات من أنسجة  األمعاء أو فحص عينة من البراز، ويتم القضاء على هذه الطفيليات 

بالعالج املناسب.

اإلصابة  احتمال  زيادة  من  يعانون  قد  املتغير  الشائع  املناعة  نقص  مرضى  فإن  وأخيراً 

بالسرطان خاصة سرطان الغدد اللمفاوية، اجللد واجلهاز الهضمي.

إن مرضى نقص املناعة الشائع املتغير ال يعانون من تغيرات فسيولوجية ما لم يصابوا 

مبضاعفات العدوى املتكررة والتي قد تسبب تضخم الطحال والغدد اللمفاوية أو األمراض 

الِسعة  وانخفاض  الرياضية  املريض  كفاءة  إنخفاض  عنها  ينتج  والتي  املزمنة  الرئوية 

احليوية للرئة )الكمية القصوى من الهواء التي ميكن أخذها أثناء عملية الشهيق إرادياً(. 

كذلك فإن إصابة اجلهاز الهضمي في بعض احلاالت قد تعيق النمو الطبيعي عند األطفال 

وتؤدي لنقصان الوزن عند البالغني. 
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التشخيص
من املهم أن يشتبه في اإلصابة مبرض نقص املناعة الشائع املتغير عند األطفال والبالغني 

الذين يعانون من تكرار العدوى التي تصيب األذن أو اجليوب األنفية أو الشعب الهوائية أو 

 G, املناعي  بالغلوبولني  من  منخفضة  نسبة  بوجود  التشخيص  يتأكد  وعندها  الرئتني، 

A وكذلك M . و يتوفر املرضى الذين مت حتصينهم ضد شلل األطفال، احلصبة، الدفتيريا 

والتطانوس على نسبة ضئيلة أو منعدمة من مضادات األجسام لهذه اللقاحات.  كما 

أن التحصني بلقاحات أخرى كالسبحيات الرئوية ميكن استعماله كوسيلة تشخيصية 

قد تساعد الطبيب في في إتخاذ القرار إذا كان العالج بالغلوبولني مفيدا للمريض أم ال. 

و ميكن أيضا حتديد عدد اخلاليا اللمفاوية )ت( و التحقق من وظيفتها عن طريق عينة من 

اخلاليا  قدرة  حتديد  نسيجية(  مزرعة  )باستعمال  ميكن  خاصة  تقنيات  وباستخدام  الدم. 

اللمفاوية البائية على إنتاج مضادات األجسام ومعرفة ما إذا كانت وظائف اخلاليا التائية 

سليمة. 

الوراثة والشفرات الوراثية املسئولة
نظراً لعدم وضوح الطبيعة الوراثية ملرض نقص املناعة الشائع املتغير فإنه لم يتم بعد 

حتديد منط وراثي له.
من  أكثر  أو  واحد  في  نقص  من  بالعائلة  شخص  من  أكثر  يعاني  قد  احلاالت  بعض  في 
الغلوبولني املناعي. وعلى سبيل املثال ليس من الغريب أن يكون أحد أفراد العائلة مصاباً 

بنقص املناعة الشائع املتنوع وآخر مصاب بنقص في الغلوبولني املناعي A فقط. 

وفي السنوات القليلة املاضية مت حتديد بعض الطفرات اخملتلفة على عدد من الشفرات 
املتغير.  الشائع  املناعة  نقص  مبرض  باإلصابة  مصحوبة  تكون  والتي  )اجلينات(  الوراثية 
اخلاليا  على  وبروتني  العائالت،  إحدى  في   )ICOS( التنبيه  معاون  الطفرات  هذه  وتشمل 
الصبغي  على  املوروث  للنوع  كسبب  أخرى   عائالت  عدة  في    )CD19(البائية اللمفاوية 
اجلسدي كصفة متنحية،  كذلك مت حتديد طفرة في جني املستقبل اخللوي )TACI( لعاملني 
هما )BAFF, APRIL( الضروريني لنمو وتنظيم اخلاليا اللمفاوية البائية عند %10 من هؤالء 
اآلن ألنها  الطفرات اجلينية كمسبب للمرض غير معروف حتى  دور هذه  . ولكن  املرضى 

توجد حتى عند أشخاص ال يعانون من انخفاض الغلوبولني املناعي بالدم. 
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العــــــــــالج
في حالة عدم وجود خلل في اخلاليا اللمفاوية التائية أو فشل عضوي مزمن فإن العالج 

التعويضي بالغلوبولني املناعي غالباً ما يؤدي إلى حتسن احلالة الصحية للمريض. ويتم 

استخالص الغلوبولني املناعي من بالزما مجمعة من أشخاص أصحاء، و يتكون معظمه 

غالبية  في  املوجودة  املضادة  األجسام  معظم  على  ويحتوي   G املناعى  الغلوبولني  من 

األشخاص األصحاء. 

فقد  مزمن  رئوي  إلتهاب  أو  املزمن  األنفية  اجليوب  التهاب  من  يعانون  الذين  املرضى  أما 

توقع  حالة  وفي  طويلة.  لفترات  اجملال  واسعة  احليوية  باملضادات  العالج  إلى  يحتاجون 

اإلصابة بامليكوبالزما أو الكالميديا فيجب إعطاء املضادات احليوية املناسبة لهما. وعند 

إصابة املريض بالتحوصل الشعبى فيجب احملافظة على جلسات العالج الطبيعى للصدر 

إلزالة اإلفرازات من الرئتني والشعب الهوائية. كما يجب فحص املرضى الذين يعانون من 

أو طفيل جيارديا  روتا  بفيروس  إذا كانوا مصابني  ما  الهضمي ملعرفة  باجلهاز  إضطرابات 

المبليا. 

ويستجيب معظم املرضى املصابون بالتهاب املفاصل للعالج بالغلوبولني املناعي بشكل 

جيد.



8

نقص املناعة الشائع املتغير 

التوقعــات
 إن العالج التعويضي بالغلوبولني املناعي واملرفوق باملضادات احليوية قد ساهم بشكل 

فاعل في حتسني وضع مرضى نقص املناعة الشائع املتغير. ويهدف العالج إلى احملافظة 

وتعتمد  املزمنة.  الرئوية  باألمراض  اإلصابة  من  والوقاية  العدوى  عن  بعيداً  املريض  على 

التوقعات املستقبلية لهؤالء املرضى على حجم وشدة التلف بالرئتني قبل التشخيص 

املستقبل  يتحقق في  أن  الذي ميكن  العدوى  الوقاية من  النجاح في  العالج، ومدى  وبدء 

باستخدام الغلوبولني املناعي واملضادات احليوية.






