كيف يتم توارث مرض نقص المناعة الشديد المركب:
أغلــب أنــواع هــذا المــرض يتــم انتقالهــا بأســلوب الوراثــة المتنحيــة و هنــاك نــوع يتــم توارثــه
بأســلوب الوراثة المتنحية المرتبطة بالجنس .و ســنتطرق في ما يلي لكل أســلوب على حدة:
 -1الوراثة المتنحية:
هنــاك  23زوجــا مــن الكروموســومات فــي الخليــة و أن كل زوج يتكــون مــن كروموســوم مــن
األب و آخــر مــن األم و بالتالــي فــإن لــكل جيــن نســختين نســخة مــن األب و األخــرى مــن األم.
ينتــج المــرض المنتقــل بالوراثــة المتنحيــة عــن وجــود عطــب (طفــرة مؤذيــة) فــي
كال النســختين أمــا وجــود العطــب فــي نســخة واحــدة فقــط فــإن الشــخص يوصــف
حينهــا أنــه حامــل للمــرض و ليــس مصــاب و غالبــا ال تظهــر عليــه أعــراض المــرض.
يكون األم و األب كالهما حاملين للمرض فهناك احتمال من أربعة لكل حمل:
أن تنتقــل إلــى الجنيــن نســخة الجيــن الســليمة مــن األب و نســخة الجيــن الســليمة مــن األم
و بالتالــي يكــون الجنيــن ســليما.
أن تنتقــل إلــى الجنيــن نســخة الجيــن المعطوبــة مــن األب و نســخة الجيــن الســليمة مــن األم
و بالتالــي يكــون الجنيــن حامــا للمــرض و ال تظهــر عليــه أعــراض المــرض غالبــا .
أن تنتقــل إلــى الجنيــن نســخة الجيــن الســليمة مــن األب و نســخة الجيــن المعطوبــة مــن األم
و بالتالــي يكــون الجنيــن حامــا للمــرض و ال تظهــر عليــه أعــراض المــرض غالبــا.
أن تنتقــل إلــى الجنيــن نســخة الجيــن المعطوبــة مــن األب و نســخة الجيــن المعطوبــة مــن
األم و بالتالــي يكــون الجنيــن مصابــا بالمــرض.
وبناء على ما ذكر فإنه في كل مرة تحمل األم هناك:
 %25أن يكون الجنين سليم.
 %50أن يكون جنينها حامل للمرض و ال تظهر عليه أعراض المرض غالبا.
 %25احتمال أن يكون جنينها مصابا.
-2الوراثة المتنحية المرتبطة بالجنس:
هنــاك كروموســومات جنســية تقــوم بتحديــد جنــس الشــخص ذكــرا أم أنثــى ,و هــي
كروموســوم ( ) Yو كروموســوم ( ,) Xفــإذا اجتمــع ( (Yمــع (  )Xكان المولــود ذكــرا أمــا إذا
اجتمــع ( ) Xمــع ( ) Xكان المولــود أنثــى .و ذكرنــا أيضــا أنــه لــكل جيــن نســختين إال أنــه يمكــن
ذكــر اســتثناء هنــا فالجنيــن الذكــر لديــه نســخة واحــدة فقــط مــن كروموســوم (  )Xو بالتالــي
فــإن لديــه نســخة واحــدة فقــط مــن الجينــات الموجــودة علــى هــذا الكروموســوم (  )Xأمــا
األنثــى فليهــا نســختين مــن كل جيــن ألن لديهــا نســختين مــن كروموســوم (  .)Xلذلــك نجــد
غالبيــة المصابيــن باألمــراض الوراثيــة المرتبطــة بالجنــس هــم مــن جنــس الذكــور حيــث
تقــوم النســخة الثانيــة لــدى األنثــى بتعويــض النقــص الناتــج عــن تلــف إحــدى النســختين.
فــي هــذه الحالــة عــادة يكــون األب ســليما و األم حاملــة للمــرض و بنــاء عليــه فإنــه فــي كل
مــرة تحمــل األم هنــاك:
 %50احتمال أن الجنين الذكر مصاب.
 %50احتمال أن الجنين الذكر سليم.
 %50احتمال أن الجنين األنثى حاملة للمرض.
%50احتمال أن الجنين األنثى سليمة.

الجهاز المناعي:
هــو عبــارة عــن شــبكة واســعة مــن أجهــزة الجســم واألنســجة والخاليــا ،والبروتينــات
التــي تعمــل معــا للدفــاع عــن الجســم ضــد األجســام الغريبــة مثــل البكتيريــا والفيروســات
والفطريــات والطفيليــات و غيرهــا.
الخاليــا المناعيــة تنشــأ مــن الخاليــا الجذعيــة الموجــودة غالبــا فــي نخــاع العظــم ,و تتطــور
إلــى عــدة أنــواع تشــمل الخاليــا الليمفاويــة البائيــة  ،-Bالخاليــا اللمفاويــة التائيــة  ،-Tالخاليــا
القاتلــة الطبيعيــة  -NKوالبالعــات .تنتشــر هــذه الخاليــا والبروتينــات التــي تنتجهــا فــي جميــع
أنحــاء الجســم حتــى تتمكــن مــن االســتجابة بســرعة أليــة مشــكلة.
نقص المناعة الشديد المركب (:)SCID
مــرض وراثــي يصيــب الجهــاز المناعــي حيــث يتميــز بوجــود خلــل شــديد فــي إنتــاج الخاليــا
المناعيــة التائيــة  -Tو الخاليــا المناعيــة البائيــة  -Bأو فــي وظائفهــا و فــي بعــض األحيــان
يكــون هنــاك خلــل فــي إنتــاج الخاليــا القاتلــة الطبيعيــة  NKكذلــك.
سبب نشوء المرض:
ينتج عن خلل في أحد الجينات المسئولة عن تكوين الجهاز المناعي.
أعراض المرض:
هــو أشــد أمــراض نقــص المناعــة األوليــة ,و فــي الغالــب تظهــر أعراضــه خــال األشــهر
األولــى مــن العمــر و تشــمل عــدوى بكتيريــة و فيروســية و فطريــة متكــررة و كثيــرا مــا تكون
العــدوى انتهازيــة أي أنهــا تنتــج عــن أنــواع ضعيفــة مــن البكتيريــا و الفيروســات و الفطريــات
ال تســبب عــادة أمراضــا فــي األشــخاص األصحــاء .تصيــب هــذه العــدوى مختلــف مناطــق و
أعضــاء الجســم مثــل التهابــات الصــدر و التهابــات فطريــة بالفــم و إســهال شــديد مزمــن و
تــؤدي إلــى قصــور شــديد فــي النمــو.
ترتفــع نســبة اإلصابــة بالســرطانات و أمــراض المناعــة الذاتيــة فــي هــؤالء المرضــى و ذلــك
بســبب اختــال الجهــاز المناعــي فــي الجســم.
كيف يتم تشخيص المرض:
تعتمــد التحاليــل المناعيــة علــى تقييــم قــدرات الجهــاز المناعــي كما و كيفــا .حيث يتــم تقدير
عــدد الخاليــا اللمفاويــة  -Tو  -Bو  -NKثــم يتــم أيضــا تقديــر مســتوى اإلميونوقلوبيوليــن
و هــي األجســام المضــادة الناتجــة مــن خاليــا  , -Bباإلضافــة إلــى تقييــم وظيفــة الخاليــا
 . -Tيتــم بعدهــا إجــراء فحوصــات جينيــة لمعرفــة نــوع الطفــرة الجينيــة المســببة للمــرض
إن أمكــن.
إذا تــم معرفــة الطفــرة الجينيــة و رغــب الوالــدان فــي الحمــل مســتقبال فإنــه يمكــن إجــراء
مــا يســمى ب « الفحــص الوراثــي قبــل الغــرز» و هــي طريقــة متقدمــة تعتمــد علــى تقنيــة
طفــل األنابيــب عــن طريــق التلقيــح الصناعــي وفحــص البويضــة بعــد التلقيــح فــي المختبــر
ثــم غرزهــا فــي الرحــم بعــد ثبــوت خلوهــا مــن المــرض الوراثــي.

االحتياطات و العالج:
في حال تشخيص المرض يجب إتباع ما يلي:
1-1عــدم إعطــاء تطعيمــات حيــة للمريــض حيــث تشــكل هــذه التطعيمــات خطــرا كبيــرا
علــى صحتهــم ألنهــا قــد تنشــط و تســبب التهابــات شــديدة.
2-2يجــب زيــارة الطبيــب فــي حالــة حــدوث ارتفــاع فــي درجــة حــرارة الجســم أو خمــول لتتــم
معاينــة المريــض و إجــراء التحاليــل و المــزارع للتأكــد مــن خلــوه مــن االلتهابــات مــع
إعطــاؤه المضــادات الميكروبيــة المناســبة.
3-3ال تجرى عملية الختان في حال كان المريض ذكرا حتى تتم معالجة المرض.
4-4تجنب مخالطة المرضى اآلخرين في العائلة كمن تظهر عليه عالمات رشح.
5-5فــي حالــة الحاجــة إلــى نقــل دم يتــم معالجــة الــدم بطريقــة خاصــة لتجنــب حــدوث
مضاعفــات للمريــض.
6-6يجــب التنبيــه علــى الوالديــن إحضــار أي مولــود جديــد لهمــا ليتــم فحصــه و التأكــد مــن
ســامته مــن المــرض قبــل حــدوث األعــراض.
7-7يعطــى المريــض مضــاد وقائــي عــن طريــق الفــم أو الوريــد بشــكل منتظــم كمــا
يعطــى جرعــات مــن األجســام المضــادة إمــا عــن طريــق الوريــد أو تحــت الجلــد و بشــكل
منتظــم .
 8طرق العالج المتاحة:
1-1زراعــة الخاليــا الجذعيــة :تعتبــر حاليــا أفضــل العالجــات المتاحــة حيــث يتــم زراعــة
الخاليــا الجذعيــة مــن متبــرع تتطابــق أنســجته مــع المريــض.
2-2التعويــض باألنزيمــات :ينشــأ المــرض فــي بعــض الحــاالت عــن وجــود نقــص فــي
أنزيــم ال  ADAالمهــم فــي تكويــن الخاليــا اللمفاويــة المناعيــة .فــي هــذه الحالــة يتــم
تعويــض المرضــى بإعطائهــم األنزيــم حتــى يتوفــر متبــرع مناســب إلجــراء عمليــة
زراعــة الخاليــا الجذعيــة.
3-3العــاج الجينــي :يتــم حقــن الخاليــا الجذعيــة للمريــض بالجيــن الســليم محمــا داخــل
فيــروس معالــج و عنــد تكاثــر هــذه الخاليــا يتــم تصحيــح الخلــل المناعــي.
كيف يتم توارث المرض:
يتكــون جســم اإلنســان مــن بالييــن الخاليــا التــي تشــكل مختلــف أجهــزة الجســم .تحتــوي
الخليــة بداخلهــا علــى الحامــض النــووي و الــذي بــدوره يحمــل المورثــات أو مــا يســمى
بالجينــات .هــذه الجينــات هــي المســؤولة عــن إنتــاج بروتينــات تقــوم بتحديــد مســار تكويــن
و وظائــف جســم اإلنســان المختلفــة .تترتــب هــذه الجينــات بشــكل كروموســومات .
تتعــرض الجينــات المختلفــة لحــدوث طفــرات (تغيــرات) فــي تكوينهــا ,بعــض هــذه الطفــرات
يكــون غيــر مؤذي ( ال يســبب خلل في وظيفة الجيــن و بالتالي تكوين البروتين يكون طبيعيا)
و البعــض اآلخــر تكــون طفــرات مؤذية تســبب خلال في الجيــن قد يؤدي إلى عــدم القدرة على
إنتــاج البروتيــن بشــكل كلــي أو جزئي أو إنتاج بروتين غير طبيعي غيــر قادر على أداء وظيفة
البروتيــن الطبيعــي و مــن ثــم ينتــج المــرض بأعــراض مرتبطــة بوظائــف الجيــن المعطــوب.

