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 .1ما هو جهاز المناعة ؟
جهاز المناعة هو مجموعة متعددة من األعضاء والخاليا والبروتينات أنعم هللا بها على اإلنسان لكى يتمكن من مقاومة

الكائنات الحية األخرى التى قد تهاجم الجسم مثل الميكروبات أو للسيطرة على بعض وظائف الجسم التى قد تتطرف فى عملها
فتؤدى إلى ظهور أمراض المناعة الذاتية أو الحساسية أو إلى حدوث أورام .ومن أهم األعضاء التى تقوم بوظائف مناعية هى
الجلد الذى يحمى من إختراق الميكروبات والغدة السيموزية ( )Thymusوالتى توجد داخل الصدر منذ نشأة الجنين داخل الرحم

وتنشأ بها بعض الخاليا المناعية الهامة (الخاليا الليمفاوية ت) وأيضاً الطحال والغدد الليمفاوية وكذلك األمعاء والتى تمثل
حائل دون إمتصاص بعض المواد الضارة فى الرضع والكبد الذى ينتج بعض البروتينات الهامة وغيرها .ومما هو جدير بالذكر
أن كل أعضاء الجسم تحتوى على وسائل دفاعية أو خاليا مناعية لحماية اإلنسان.

والخاليا المناعية متعددة فمنها كرات الدم البيضاء األكولة والتى تهاجم الميكروبات بصورة مباشرة أثناء وجودها بالدورة الدموية
والخ اليا األكولة الثابتة باألغشية والتى تلتهم الميكروبات وتقوم بتقديمها للخاليا الليمفاوية لكى تتعرف عليها وتقوم بالتعامل

معها عند التعرض لها مستقبلياً  .والخاليا الليمفاوية هى التى تقود جهاز المناعة فى األربعة سنوات األولى من العمر حيث
تكون باقى أجزاء جهاز المناعة غير ناضجة فيرتفع عددها فى دم الرضع واألطفال وكلما تعرض الطفل لعدوى بكتيرية تتضخم
الغدد الليمفاوية مثل الموجود بالرقبة والتى تظهر عند إلتهاب اللوزتين وقد يزداد أيضاً حجم الطحال والذى يعمل عندئذ كغدة

ليمفاوية كبيرة .

والخاليا الليمفاوية نوعان  :النوع األول " ت " ( )T lymphocytesيعتبر خلية مركزية تسيطر على معظم جهاز المناعة
فمنها المحفز ومنها المثبط ومنها المنظم لعمل النوعين اآلخرين .أما النوع الثانى " ب " فيقوم بتحفيز وافراز الجلوبيولينات
المناعية (األجسام المضادة المناعية) والتى تقاوم البكتيريا والفيروسات والفطريات ومنها نوع أ ( )IgAو ج ( )IgGو م ()IgM
و هـ ( )IgEو د ( . )IgDومن البروتينات الهامة أيضاً لجهاز المناعة نوع يطلق عليه البروتينات التكميلية ()Complement

وتمثل جهاز دفاعى آخر لجسم اإلنسان .ونقص عمل جهاز المناعة يعنى نقص كفاءة أى من هذه األجهزة السالف ذكرها
والذى قد يحدث خلقياً (تكوينياً) فيولد به الطفل أو يحدث فيما بعد ويسمى نقص المناعة المكتسب.

 .2ما هى األعراض التى تدل على نقص المناعة ؟
الطفل الذى يعانى من نقص وظيفى بجهاز المناعة معرض للعدوى الميكروبية بصورة شديدة يصعب السيطرة عليها بالعالجات
المعتادة فمثالً اإلصابة بتسمم جرثومى بالدم أو إلتهاب سحائى أو إلتهاب بالعظام مرتين فأكثر أو التهابات بكتيرية شديدة

باألغشية الخلوية والغدد الليمفاوية أو التهابات صديدية باألذن ثالثة مرات متالحقة فأكثر .كذلك االلتهابات الميكروبية بأماكن
غير معتادة مثل الخ ارريج بالكبد أو المخ أو الخ ارريج المتكررة بالجلد أو العدوى بميكروبات غير معتادة مثل بعض الفطريات
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والتى يتم تشخيصها من خالل المزرعة .وأيضاً حدوث التهابات بميكروبات عادية من التى تصيب كل األطفال ولكن بصورة

شديدة غير معتادة فبدالً من أن تؤدى إلى التهاب الحلق أو دمل بالجلد تسبب التهاب سحائى أو إسهال مذمن أو تقيح شديد

بالجلد أو التهاب رئوى شديد مما قد يتطلب العالج بالمستشفى.

ومن الضرورى أن نأخذ فى االعتبار أن ليس كل طفل يعانى من العدوى المتكررة مصاباً بخلل وظيفى فى جهاز المناعة ولكن
توجد أسباب طبيعية لتكرار العدوى وهى أكثر انتشا اًر من أمراض نقص المناعة  .وعلى سبيل المثال فإن اإلختالط المبكر فى

الحضانات قبل نضوج جهاز المناعة أى قبل سن  4سنوات يؤدى إلى انتشار الفيروسات والميكروبات بين الرضع واألطفال

خصوصاً لو كانت األم تعمل وتضطر إلى إرسال طفلها للحضانة وهو مريض فتنتشر العدوى إلى أقرانه ثم ينقلون العدوى له
بعد أن يشفى وهكذا.

كما تنتشر العدوى بسبب سوء التهوية فى المنازل والفصول وأتوبيسات المدارس نظ اًر لعادة غير صحية حيث يغلق البعض
النوافذ خوفاً من البرد بينما يحتشد األطفال داخل المكان سئ التهوية فتنتقل الميكروبات فيما بينهم.
 .3كيف أتأكد أن طفلى لديه نقص مناعى ؟
بالنسبة لنقص المناعة األولى (الخلقى) فإن منه أنواع وراثية وأنواع أخرى غير معلومة المنشأ ولكن بالفحص اإلكلينيكى يمكن
أن يتوقع الطبيب وجود خلل بوظائف المناعة فعلى سبيل المثال قد يتأخر سقوط السرة فى الوليد مع وجود تقيح بها أو قد تؤدى
حقن التطعيمات إلى أثار أو تشوهات بالجلد أو قد توجد بعض المالمح على الطفل توحى ببعض من هذه األمراض كما قد

يوجد تضخم بالكبد والطحال أو اضطرابات بالجهاز الهضمى أو الجهاز العصبى مصحوبة بعدوى متكررة كما سبق ثم عندئذ
يقوم الطبيب بعمل بعض الفحوص المعملية والتى توضح كفاءة عمل جهاز المناعة مثل قياس نسبة األجسام المضادة المناعية
وخصوصاً النوع أ ( )IgAوالتى يعد نقصها األكثر شيوعاً فى أمراض نقص المناعة وكذلك صورة دم كاملة وهى تعطى فكرة
عن خاليا الدم البيضاء الليمفاوية واألكولة وكذلك الصفائح الدموية والتى ينقص عددها فى أحد أمراض نقص المناعة وسرعة

الترسيب والتى ترتفع فى بعض االلتهابات المزمنة  .كما قد يطلب الطبيب عمل فحوص لمعرفة استجابة الطفل للطعوم
البكتيرية المعتادة واختبارات لوظائف كرات الدم األكولة وللبروتينات التكميلية .وفى حالة وجود خلل ببعض هذه االختبارات

يجب عمل فحوص أخرى متقدمة لمعرفة نوع نقص المناعة بالتحديد حيث أن أمراض نقص المناعة متعدد جداً ويختلف العالج

فيها كثي اًر.

أما نقص المناعة المكتسب والذى قد ينشأ من بعض األمراض اآلخرى مثل سوء التغذية أو تناول بعض العقاقير مثل

الكورتيزون أو العالج الكيميائى أو األوذيما الكلوية أو اإلصابة ببعض الفيروسات مثل فيروس نقص المناعة المكتسب

(األيدز )AIDSفإن التشخيص يكون ملحقاً بتشخيص المرض المسبب.
 .4كيف أتعامل مع طفلى المريض بنقص المناعة؟

الطفل ناقص المناعة معرض للعدوى البكتيرية والفيروسية أكثر كثي اًر من الطفل الطبيعى وخصوصا إذا كان نوع نقص المناعة

لديه غير قابل للتعويض باألجسام المضادة المناعية عن طريق الحقن  .يجب على األسرة مراعاة بعض االحتياطات لحماية

هذا الطفل ومنها اآلتى:


تجنب وجود الطفل فى األماكن المزدحمة سيئة التهوية.
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عدم تقبيل الطفل وخصوصاً من الوجه.



منع أى مريض بعدوى ميكروبية من االقتراب من الطفل واذا كان البد من االختالط فيفضل إرتداء القناع الواقى لتغطية
األنف والفم.



االهتمام بنظافة الطفل الشخصية مثل نظافة مالبسه واالستحمام اليومى وغسل يدين الطفل بالماء والصابون م ار ار وتك ار اًر



يجب على األشخاص المنوطين بالعناية بالطفل غسل اليدين بالماء والصابون قبل التعامل معه حيث ثبت أن اليدين هم

يومياً.

أكثر أعضاء الجسم نقال للميكروبات.


االهتمام بنظافة غذاء الطفل حيث يفضل تناول األطعمة التى تعرضت للتسخين الشديد مسبقاً وفى حالة تناول أطعمة
طازجة تغسل بالماء والصابون وتجفف جيداً قبل األكل وكذلك تغسل أوعية وأدوات تناول الطعام بالماء الساخن.



غلى مياه الشرب وحفظها فى زجاجة مغطاة لحين االستخدام.



يفضل عدم اإلحتفاظ بحيوانات أليفة بالمنزل.



الفحص الدورى للطفل إلكتشاف العدوى الميكروبية وعالجها مبك اًر وكذلك اكتشاف أى مضاعفات أخرى وكذلك فحص
أشقاء الطفل وكل المخالطين بالمنزل دوريا لتجنب إصابته بالعدوى الميكروبية منهم.



فى بعض األحيان قد يصف الطبيب المتخصص فى المناعة بعض العقاقير الواقية للطفل وفى هذه الحالة يجب تناولها
بدقة وبالجرعات الموصوفة لتجنب حدوث مقاومة من جانب الميكروبات للمضادات الحيوية المستخدمة ويجب تجنب

إستخدام المضادات الحيوية عشوائيا وبدون اللجوء للطبيب.


يجب على الوالدين قياس درجة ح اررة الطفل دوريا ومالحظة اف ارزات األنف والبصاق ومراقبة البول والبراز ومالحظة أى
طفح جلدى وابالغ الطبيب عند حدوث أى عالمات غير صحية أو تغير فى سلوك الطفل أو شهيته مع األخذ فى

االعتبار أن بعض مرضى نقص المناعة قد يصابون بعدوى بكتيرية شديدة بدون ارتفاع فى درجة الح اررة مع ذلك قد
تتطور الحالة سريعا وتسبب مضاعفات متعددة.


الرجوع للطبيب المتخصص قبل إعطاء الطفل ناقص المناعة أى تطعيمات حيث أن بعض الطعوم ال يمكن استخدامه فى

معظم أنواع نقص المناعة ،كما أن فى بعض أنواع نقص المناعة الوراثى تكون اإلستجابة لبعض الطعوم ضعيفة وأيضاً

توجد بعض الطعوم الخاصة التى يجب إعطاءها للطفل المصاب بنقص المناعة تحت إشراف الطبيب المتخصص.
 .5هل يوجد عالج ألمراض نقص المناعة؟

يوجد عالج فعال للكثير من أمراض نقص المناعة الوراثية يؤدى الى السيطرة على األعراض ويسمح للطفل بممارسة حياته
بصورة طبيعية مع األخذ بأسباب الوقاية السابقة.
على سبيل المثال فإن أمراض نقص المناعة الناتجة عن نقص تصنيع الجلوبيولينات (األجسام المضادة) المناعية (Antibody

) deficiency disorders or humoral immune deficiencyيمكن السيطرة عليها بحقن الطفل باألجسام المضادة
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المناعية فى الوريد ) (IVIGمرة شهريا وهذا العالج برغم إرتفاع تكلفته متوفر فى مستشفيات الجامعة والتأمين الصحى .
والطفل الذى يتناول هذا النوع من العالج يجب متابعته بقياس نسبة الجلوبيولين المناعى ج فى الدم حيث يجب المحافظة على

تركيز معين له ( أعلى من  055مجم  055/مللى من المصل) لكى يحمى الطفل من العدوى الميكروبية بإذن هللا وفى كل
المرضى فإن حقن الجلوبيولينات المناعية الوريدى يجب أن يتم فى المستشفى وتحت إشراف طبى دقيق لتجنب المضاعفات

التى قد يسببها مثل نوبات الحساسية المفرطة.
وهذا النوع من العالج ممنوع إستخدامه فى أحد أنواع نقص المناعة وهو مرض نقص الجلوبيولين المناعى أ
المحدود ) (Selective IgA deficiencyحيث أن حقن الطفل بالجلوبيولينات المناعية فى هذه الحالة يمكن أن يفقده حياته

كما يجب عدم إعطاء الطفل المريض بهذا النوع من نقص المناعة بروتينات البالزما أو الدم المحتوى على البالزما فى الوريد
حتى ال يؤدى الى نفس الخطورة على حياته ولحسن الحظ فإن الطفل المصاب بنقص الجلوبيولين المناعى أ المحدود يكون
أفضل حاال من مرضى باقى أنواع نقص المناعة من حيث خطورة العدوى الميكروبية ويمكن بفضل هللا أن يمارس حياته
بصورة طبيعية بمجرد اإللتزام باإلجراءات الوقائية السابق ذكرها ولحسن الحظ أيضا فإن نسبة من األطفال المرضى بنقص

الجلوبيولينات المناعية تكون األعراض فيهم مؤقتة وتتحسن بمرور األعوام مثل مرض النقص المؤقت للجلوبيولين المناعى أ.

أما األمراض التى يغلب عليها نقص المناعة الخلوية ) (Predominantly cell-mediated immunodeficiencyوكذلك
األنواع المختلطة من نقص المناعة ) (Combined immunodeficiencyفيكون عالجها أكثر صعوبة وقد تحتاج لزرع

نخاع العظم والذى يكون شافيا بفضل هللا فى بعض األنواع وعموما فإن هؤالء األطفال عادة يحتاجون الى تناول عقاقير واقية
بصفة مستديمة مثل المضادات الحيوية ومضادات الفطريات وبعض الطعوم الواقية وبعض هذه األمراض قد يحتاج للحقن

بالجلوبيولينات المناعية بين الحين واآلخر وكذلك إستخدام متكرر لمضادات الفيروسات.وبالنسبة لنقص المناعة المكتسب

والذى قد ينشأ من بعض األمراض األخرى مثل سوء التغذية أو األوذيما الكلوية أو الناتج من العالج بالكورتيزون ومثبطات

المناعة والعالج الكيميائى فإن عالجه يكون بعالج المرض المسبب وعادة ما يكون نقص المناعة مؤقتا فى هذه الحاالت
ويزول بزوال المسبب ويستجيب الطفل لإلجراءات الوقائية السابق ذكرها .أما لو كان سبب نقص المناعة المكتسب هو اإلصابة

بفيروس نقص المناعه ( )HIVالمسبب لمرض اإليدز ( )AIDSفان الطفل يكون محتاجاً لرعاية من نوع مختلف.
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