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يف جميع أنحاء العامل ،يعرف ضعف املناعة األويل
نقصا واسعا يف التشخيص ويف التقارير الطبية.
تشخيصا دقيقًا
حيث ال يتلقى العديد من املرىض
ً
ويف الوقت املناسب وهو أمر حاسم من أجل تدبري
جيد ورعاية ناجحة ل -ض.م.أ ،1 -وتشري التقديرات
إىل أن ما بني  70إىل  ٪ 90من األشخاص الذين
يعيشون مع -ض.م.أ -حول العامل ال يزالون دون
تشخيص .2وكام هو الحال بالنسبة للعديد من
األمراض النادرة األخرى ،فإن االختبار والتشخيص
املبكرين هام خطوتان أساسيتان يف مسار الرعاية
الصحية ،نحو رعاية وعالج مناسبني يف الوقت
املناسب ،حيث أنهام يف نهاية املطاف عامالن
مغريان ومحسنان لحياة األشخاص الذين يعيشون
مع -ض.م.أ.-
تحت شعار "مستقبيل يبدأ باختبار وتشخيص
مبكرين ل -ض.م.أ ،" -سيعمل األسبوع السنوي
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العاملي الثامن ملرض ضعف املناعة األويل (World
 )PI Weekمن  22إىل  29أبريل  2018عىل رفع
الوعي بأهمية االختبار والتشخيص املبكرين لـ
ض.م.أ ،-متابعا بذلك الهدف من الحملة يف ضامنتحسني لجودة حياة األشخاص الذين يعانون من
هذه األمراض يف جميع أنحاء العامل.
تصنف أمراض "-ض.م.أ "-عىل أنها "أمراض نادرة"،
وهي مجموعة من االضطرابات الوراثية والجينية
يف الجهاز املناعي ،والذي يكون مفقودا جزئياً
أو كلياً ،أو ال يعمل بشكل صحيح .تؤدي هذه
العيوب إىل جعل األشخاص املصابني ب -ض.م.أ-
أكرث عرضة ملجموعة كبرية من العدوى التي تصيب
أجزاء مختلفة من الجسم مبا يف ذلك الجلد واألذنني
والرئتني واألمعاء وغريها  ،وغالبا ما تكون مزمنة
وموهنة .يؤدي -ض.م.أ -أيضا إىل زيادة القابلية
الضطرابات املناعة الذاتية ،وأمراض االلتهابات

الذاتية ،وأمراض األرجية والرسطان ،بالتوازي مع
العدوى املتكررة .ويف حني أن نقص مضادات
األجسام هو أكرث أنواع -ض.م.أ -املشخصة شيو ًعا،
يوجد ما يفوق  350شكل من أمراض -ض.م.أ،3 -
التي ميكن أن تظهر يف أي عمر ولكن األشكال األكرث
حدة شائعة يف سن الرضاعة أو الطفولة املبكرة،
ألن أمراض -ض.م.أ -غالباً ما تظهر نفسها يف شكل
عدوى ،مع مجموعة متنوعة من األعراض واملظاهر
الرسيرية ،غالباً ما يعالج املامرسون العدوى
ويرتكون السبب األسايس .هذا يؤدي يف كثري من
األحيان إىل تكرار العدوى واستمرار الحالة ،مام
يجعل الفرد عرضة للتدهور الصحي ،واإلعاقة
الجسدية ،واألرضار الدامئة لألعضاء أو حتى املوت.
تشري التقديرات إىل أن هناك حاجة إىل ما متوسطه
 12.4سنةمن بداية األعراض إىل تشخيص -ض.م.أ-
يف الواليا ت املتحدة ،4مام يعني أن العديد من
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األشخاص الذين يعيشون مع -ض.م.أ -يعانون من
تكرار العدوى مع العواقب التي ميكن أن تؤثر عىل
حياتهم الشخصية واالجتامعية واملهنية ألكرث من
عقد من الزمان .ومع ذلك ،مبجرد التعرف عىل
أمراض -ض.م.أ ،-ميكن عالجها ويف بعض الحاالت
تكون ممكنة الشفاء.5
تتكون الخطوة األوىل يف تشخيص -ض.م.أ -من تقييم
مفصل لجهاز املناعة ،والذي قد يتضمن مراجعة
ّ
التاريخ الطبي والعائيل ،والفحص البدين ،واختبارات
الدم و/أو اللقاح .توجد عدة أنواع من االختبارات،
وعادة ما يتم إجراء االختبار األويل عن طريق فحص
الدم ،يتبعه املزيد من اختبارات الجهاز املناعي،
مثل اختبارات خاليا الدم (عىل سبيل املثال ،تعداد
الدم الكامل ( )CBCمع العد التفاضيل لخاليا الدم
البيضاء) ،وقياس مستويات الغلوبولينات املناعية
( .)Immunoglobulinsعندما يكون هناك تاريخ
عائيل ألعراض -ض.م.أ -أو ما يشبهه ،ميكن اكتشاف
ض.م.أ -بسهولة أكرب عند حديثي الوالدة أو األطفال،بينام يف حاالت أخرى ،يعيش املرىض مع األعراض
وااللتهابات املتكررة لسنوات قبل إجراء االختبارات
الصحيحة لتشخيص املرض .ونظ ًرا للطّبيعة املعقّدة
لـ -ض.م.أ -وحقيقة أن هذه املجموعة من األمراض
ناتجة عن عيوب يف الجينات املتدخّلة يف مناء وعمل
الجهاز املناعي ،6غالباً ما يُطلب االختبار الجيني
لضامن أفضل تشخيص ممكن .أحدث التطورات
يف مجال التكنولوجيا الوراثية ساهمت بشكل كبري
يف تشخيص أمراض -ض.م.أ ،7 -ومع ذلك ،فإن
االختبارات الجينية غري متوفرة يف العديد من البلدان
وعىل وجه الخصوص يف العامل النامي .هذا هو أحد
التحديات التي تحد من التشخيص املبكر للمرض،
وبالتايل من توفري الرعاية املناسبة يف الوقت املناسب.
يف حالة ضعف املناعة املشرتك الشديد (ض.م.م.ش)
( ،)SCIDيعد فحص حديثي الوالدة طريقة فعالة
من حيث التكلفة لتشخيص املرض مبكرا ً.يبدأ ظهور
األعراض الرسيرية عادة قبل الشهر الثالث من
العمر ،وبالتايل فإن أفضل فرص للشفاء تعتمد عىل
الزرع املبكر للخاليا الجذعية ،قبل أن يصاب املريض
بالعدوى .8كام تشري الدراسات الحديثة إىل أن فحص
حديثي الوالدة يحسن بشكل كبري نتائج األطفال
الذين يعانون من ض.م.م.ش.9
عىل الرغم من أن األسباب تختلف باختالف
املناطق والبلدان يف العامل ،إال أن التأخري املالحظ
يف التشخيص املبكر ل -ض.م.أ -ميكن تفسريه

من خالل فكرة أن العدوى املتكررة هي جزء
من التطور الطبيعي للطفل ،ومن خالل الصعوبة
التي يواجهها الخرباء غري العاملني مبجال املناعة
للتعرف عىل -ض.م.أ -يف نطاق واسع من الحاالت
املحتملة وكذلك لتقرير موعد البدء يف إجراء مزيد
من التحري للمريض حول -ض.م.أ ، -من خالل
عدد متزايد من أمراض -ض.م.أ -يجري التعرف
عليها  ،بسبب نقص مرافق التشخيص واالختبار
ومدى ولوج املرىض لها وكذلك بسبب نقص
الرعاية املتخصصة ،مام يؤدي إىل مضاعفات ال
داعي لها  ،من خالل مستوى منخفض نسبيا من
الوعي بأعراض -ض.م.أ -بني أطباء الرعاية األولية
(املامرسني العامني وطب األطفال) و بني السكان،
وبسبب ضعف الوعي باملبادئ التوجيهية املهنية
لتشخيص وإدارة -ض.م.أ -بني مزاويل طب األرسة.
ومع ذلك ،فإن الوعي بأمراض -ض.م.أ -يتزايد
ببطء يف مناطق معينة من العامل.
وقد تم مؤخرا إرسال استبيان إىل البلدان التي
تشارك يف سجل جمعية أمريكا الالتينية ألمراض
ض.م.أ ،)LASID( -مع أسئلة تتعلق بتحدياتض.م.أ -يف كل بلد مشارك .أدت النتائج إىلاستنتاج مفاده أن التحدي األكرب هو توافر
الفحوصات املخربية للتحقيق يف أمراض -ض.م.أ-
املوصوفة حديثا .10
تأخر التشخيص ال يرض فقط باملريض مع تدهور
حالته وزيادة صعوبة الرعاية عىل األرسة ،فلها
أيضا تأثري سلبي عىل أنظمة الرعاية الصحية
الراجع إىل االستخدام غري السليم للموارد الصحية
بسبب زيارات ميكن تجنبها ملجموعة متنوعة من
مختلف املتخصصني من أجل العدوى املتكررة .11
وعىل العكس من ذلك ،يؤدي التشخيص الفوري لـ
ض.م.أ -إىل استخدام أفضل ملرافق الرعاية الصحية ،12وقد ثبت أنه يؤدي إىل انخفاض تكاليف الرعاية
الصحية  .13توصلت دراسة متت مراجعتها من قبل
النظراء عام  2009تخص توثيق التأثري املايل املرتبط
بالتشخيص املبكر وبإدارة -ض.م.أ -يف الواليات
املتحدة  14إىل أن تكاليف نظام الرعاية الصحية
لكل مريض غري مشخص رغم إصابته ب-ض.م.أ-
تبلغ يف املتوسط  102,552دوالر (75,587.40
يورو) يف السنة ،يف حني أن التشخيص والعالج مكنا
من توفري ما متوسطه  79,942دوال ًرا (58 9223
يورو) لكل مريض سنويًا.
ال يزال االنتشار الدقيق ل -ض.م.أ -عند عموم

السكان غري معروف  ،15وال يزال من غري الواضح
ما إذا كان معدل انتشار املرض ونسبة حدوثه قد
تم تقييمهام بدقة .عالوة عىل ذلك ،يجب تصحيح
التقديرات الخاصة برتددهام بانتظام بالتوافق مع
اكتشاف أنواع جديدة من -ض.م.أ .-لذلك من
املهم إجراء دراسات مناسبة عىل مستوى البلدان
بشكل أكرث كفاءة ومنهجية .السجالت الوطنية هي
أيضا أدوات ق ّيمة لتحقيق هذا الهدف ،وكذلك
لتحديد مجاالت التشخيص منخفض املستوى
ولتقديم نظرة حول تأخريات التشخيص وما يرتبط
بها من حاالت االعتالل والوفيات .واملعلومات
الهامة التي توفرها هاته السجالت يجب أن ت ُوجه
رسم السياسات الصحية وأن ت ُستخدم من طرف
الحكومات الوطنية لتكييف هاته السياسات مع
االحتياجات.يجب إنشاء السجالت يف جميع البلدان
واملناطق يف العامل لتوفري بيانات قوية ودعمها من
قبل السجالت الدولية أو العابرة للحدود بسبب
قلة بعض األشكال النادرة من -ض.م.أ.-
زيادة الوعي العام باألعراض ورفع التعليم بني كل
من مقدمي الرعاية الصحية األولية واملتخصصني
يف مستويات ما قبل وما بعد التخرج لهام أهمية
قصوى يف التعرف عىل -ض.م.أ -بحيث يتعلم
مهن ّيو الرعاية الصحية كيفية التعرف عىل األمناط
املختلفة لألعراض الرسيرية لهاته األمراض.
إن دور حمالت التوعية ومنظامت املرىض
والجمعيات العلمية أسايس يف توفري اإلرشاد
الرتبوي وتوجيه الفهم .وقد لوحظ أيضا أن هناك
حاجة لتطوير مجموعة من طرق تشخيص أمراض
ض.م.أ -ال تتطلب معرفة واسعة بالجهاز املناعيحتى متكن الخرباء غري العاملني مبجال املناعة من
استعاملها وحتى تجعل التعرف عىل املرض أسهل.
إن تحسني تدريب أخصائيي املناعة حيث أن
نصيحتهم فائقة األهمية خالل عملية التشخيص،
والتدريب املناسب لطالب الطب يف مجال علم
املناعة مطلوبان لتسهيل التشخيص .تلعب العوامل
السياسية واملالية دورا ً حاسامً يف الجهود التعليمية
التي تستهدف املجتمعات الطبية والتمريضية .16
من أجل ضامن الفحص والتشخيص يف وقت مبكر
وتشخيص أشكال غري معروفة من املرض ،ميكن
تحديد عدد من األولويات:
 تطوير مرافق تشخيصية أفضل وضامن ولوجاملرىض إليها.
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مقــاالت

الشديد ملضادات األجسام ملجموعة كاملة من
.أطباء املستشفيات ومقدمي الرعاية األولية
 تنفيذ برامج فحص روتينية واسعة لحديثيش يف.م.م.الوالدة لألشكال الحادة مبا يف ذلك ض
.كل من مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة
 رفع مستوى الفحص لدى املرىض املصابني بغض النظر عن العمر ووفق،بالعدوى املتكررة
.نهج يركز عىل املريض
 ضامن وصول املريض إىل االختبارات الجينيةوتوفريها عىل نطاق واسع يف جميع التخصصات
.الطبية
تم تنفيذ العديد من املبادرات داخل األوساط
العلمية واألوساط املتعلقة باملرىض وبالدفاع
عنهم بغرض التصدي للتحديات املرتبطة باختبار
 وبالتايل خفض التأخريات-أ.م.ض- وتشخيص
 وتشمل زيادة الوعي بالعالمات.التشخيصية
أقوى عالمة تحذيرية هي- -أ.م.ض-التحذيرية ل
) سنة18-0(  عند األطفال-تاريخ عائيل إيجايب
 سواء بني أطباء الرعاية األولية وعامة،والكبار
 لتنبيهRed Flags 17 تم تطوير قوائم.الجمهور
وتعليم املتخصصني يف الرعاية الصحية حول
 وتنسيق املزيد من الفحوصات-أ.م.ض- إمكانية
والتحاليل أو اإلحالة العاجلة إىل أخصايئ املناعة
 كام بُذلت جهود لتطوير عالمات.عند الحاجة
 بني التخصصات الطبية-أ.م.ض-تحذيرية ل
 وبروتوكول تشخيص متعدد املراحل،18املختلفة
 املصممة لغري العاملني مبجال-أ.م.ض- لفحص
 بني-أ.م.ض-  تعتزم زيادة الوعي حول19املناعة
أطباء األطفال وأطباء البالغني الذين يعملون يف
 الستخدامها يف جميع أنحاء،مجاالت مختلفة
 تتضمن املبادئ التوجيهية األخرى لتعزيز.أوروبا
التشخيص املبكر إرشادات التشخيص والرعاية
 والتي توفر معلومات،20 -أ.م.ض-الرسيرية ل
عملية للمرىض ومقدمي الرعاية الصحية عن
 واالستشارة،-أ.م.ض-وظائف جهاز املناعة و
.الوراثية والتأمني الصحي
يظل التشخيص يف الوقت املناسب والعالج املالئم
من مفاتيح النجاح يف إدارة األشخاص الذين لديهم
 فهي متنع مضاعفات العدوى وميكن.21 -أ.م.ضأن تسمح للشخص أن يعيش حياة طبيعية كفرد
 يف حني أن التشخيص والعالج.يتمتع بصحة جيدة
 فإن الرتكيز عىل املريض يف،ميكن أن يكونا معقدين
 واإلحالة إىل مزيد من التحقيق عند،وضع الرعاية
2018  أبريل20 عدد
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