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الضرر  متنوعة من االختالالت الجينية النادرة التي تلحقاألولي مجموعة المناعي  تضم أمراض العوز

مفرطة  ةيعاني أغلب المرضى من قابلي ولذلكالتالؤمية. أو/و/أو وظيفة المناعة السليقية وتطور  في

ة في بعض األحيان تيمم  مضاعفات ييؤدي المما منها أو األقل شيوعا  لإلصابة بالعدوى سواء الشائعة

. 

فإنه من الضروري توفير عالجات فورية و ناجحة للوقاية من العدوى و ذلك بتقديم جدول لقاحي و لذلك 

 األجسام المضادة . في للمرضى الذين يعانون من عوزلغلويين المناعي مالئم ، مع جرعات دورية من ا

 مضادات الفطريات . كما قد نستعين في بعض الحاالت بالمضادات الحيوية و 

لقيح أحد أعظم النجاحات التي عرفها تاريخ الصحة العمومية . حيث مكنت هذه العادة العالمية يعد التو

شلل األطفال و حدت من االنفجارات الوبائية  القضاء على وباءكما اقتربت من  الجدريمن القضاء على 

للحميراء ، السعال الديكي و أمراض أخرى و كل ذلك في ظرف زمني قصير . هذا و تعتبر اللقاحات 

 من العالم . المتوطنةاألمراض تفشي  مناطقخاصة في  المعديةأفضل دفاع ضد األمراض 

تلعب اللقاحات دورا أساسيا في الوقاية من العدوى لدى مرضى العوز المناعي األولي ،و ذلك بالنسبة  و

 على بالتلقيح، و مع ذلك فإن القرار بتلقيح هؤالء المرضى من عدمه يعتمد التي يمكن تجنبهالألمراض 

نوع  اللقاح المزمع استعماله )حي أو مقتول( ، في بعض  على  كذلك و المناعي العوز تطور و نوع

في حين تكون االستجابة  صحاء ألفراد األلمعقولة  حمايةالعوز المناعي األولي قد يمنح اللقاح  أنواع

ناعية ضعيفة عند آخرين مما يؤدي إلى الحد من فعالية التلقيحات .و مع ذلك فإن االستجابة المناعية الم

تعني أن التلقيح يجب أن يؤخذ بعين االعتبار ة أو المضادات الحيوي  التائيةالمحتملة سواء عبر الخاليا 

 الخطيرة  معديةاللوقاية مرضى العوز المناعي األولي من األمراض ة حناجكأداة 

ناعي األولي االستفادة من اللقاحات المعطلة )المقتولة( كلقاح الدفتيريا ، و ميمكن لمرضى العوز الو

و "  أ " يبدالكفيروس ال( ، و HIBالكزاز و السعال الديكي، و اللقاح االقتراني للمستديمة النزلية ب)

( بما فيها لقاح شلل الموهنةالمكورات الرئوية ، أما اللقاحات الحية )و السحائية "ب"  ، و المكورات 

لقاحات االنفلونزا و كذلك الحمى الصفراء  أنواعو بعض  العجليةو لقاح الفيروسة  األطفال الفموي

العوز غاماغلوبولين الدم.  ) فقدالمناعية مضادات األجسام لفيحظر استعمالها في حاالت العوز الوخيم 

 ئية و العوز المناعي المشترك الوخيم.خيم للخاليا الثاالمناعي الشائع المتغير( و كذلك العوز المناعي الو

ة األلمانية بصحو ال الكنافتبدو بعض اللقاحات األخرى كاللقاح المشترك للحميراء ، قد في حين 

 في مرضورة  أنها محظز في مضادات األجسام إالمنة لدى مرضى العوآ حماق)ح،ن،ح( و لقاح ال

 و كذلك العوز المناعي المشترك الوخيم.الثائية الوخيم للخاليا العوز 



العوز مرضى في  استخدامه فيحظر  المستخدم للوقاية من مرض الدرنغيرين  أما لقاح عصية كالميت

 والمناعي األولي الذين يعانون من ضعف المناعة الخلوية ، و كذلك مرض الورم الحبيبي المزمن 

 نظرا لخطر اإلصابة بالمرض من ذريات اللقاح. 21انترلوكين ــ االنترفيرون مسلك في العيوب

و شلل األطفال  غيرين  كالميتخاصة لقاح عصية  لحيةاللقاحات ا عطاءاو لألمان فإنه يوصى بتأجيل 

يهم دل كذلك ممنوز المناعي االولي ، و يحتمل إصابتهم بالعلذين للألطفال سة العجلية والفموي و الفير

معدي أو العوز المناعي األولي أو موت سابق لقريب بسب مرض  مرضبباالصابة  عائلي تاريخ

بالنسبة للمرضى الذين يتلقون أما حتى يتم تقييم حالتهم المناعية بشكل مالئم .ميكروبية شديدة  التهابات

اللقاحات كافة فإن التخطيط لوقف هذا العالج يستدعي االمتناع عن  المناعيلوبين غبالاستعاضة دورية 

أما المرضى الذي يتلقون  , العالج على وقف على األقل أشهر  3سواء الحية أو المقتولة حتى مرور 

 .العالج في فترةالمناعي فيمكنهم االستفادة من اللقاحات لوبين غالاستعاضة طويلة األمد من 

عالوة على ذلك يحظر على كل مرضى العوز المناعي األولي تلقى لقاح شلل األطفال الفموي بسب ما 

بناء على .وطويلة بعد تلقي اللقاح لشهور أو حتى أعوام  الفيروس بالبراز استمرار افرازتم تقريره من 

ألولئك المرضى ،كما يجب المعطل الفموي واستبداله بالنوع لقاح شلل األطفال  عدم استخداميجب  ذلك

يعانون من عوز مناعي أولي محتمل أو  الذين مرضىالبمباشر على األقارب و كل من هو على اتصال 

مشخص أن يستفيدوا من الجدول الوطني للتلقيح كامال و خاصة شلل األطفال المعطل ، و لقاح الحميراء 

السنوي لألنفلونزا و األنفلونزا . كما يوصى بتقديم اللقاح الحماق  مائية، و لقاحالكناف و الحصبة األل

مرض سواء داخل األسرة أو األ العدوى بهذه  الحد من خطر سريان بهدفألفراد عائالت المرضى 

 المجتمع.

باستخدام وذلك ة ضد العدوى يحماية سلب المناعيلوبين لغبايمنح عالج االستعاظة ومن ناحية أخرى 

يعود النجاح الواضح لهذا العالج  في األساسمن المانحين األصحاء، و لصةالمستخ المناعية ج األجسام

إلى الحفاظ على  المناعية سواء عن طريق الوريد او تحت الجلد لدى مرضى عوز مضادات األجسام

، و حسب اإلرشادات العالمية تتراوح الجرعة الشهرية  معديةالاألمراض ب االصابةضد  معقولةحماية 

رام من وزن الجسم لكل كلغ مراغلم   033إلى  333الواجب تقديمها للمرضى بين  المناعيلوبين غالمن 

أسابيع أو ما يقابلها تحت الجلد و ذلك مرة أو مرتين  4أو  3عبر الوريد كل  للمريض وتعطى الجرعة

لهؤالء المناعي حياة أفضل لوبين غبالالوريدية ة ضعاتاالسكل أسبوع ، و من دون شك فقد أمنت 

 مضادات األجسام.كما حسنت من مآل مرضى عوز  معديةال، حيث حدت من نسبة األمراض المرضى 



من االستفادة جميعا  تتاح لهم ال قد  المناعية فإن مرضى عوز مضادات األجسام الشديد ألسفولكن ل

. و  لهذا النوع من العالج الباهضة ةلتكلفلالمناعي و ذلك  لوبين غال بعقارالمنتظمة  الدوريةة ضاالستعا

 رضى العوز المناعي األوليمل المناعي يعتبر من األدوية األساسيةلوبين لغا ونظرا ألنبهذا الخصوص 

المصابين لبالغين للألطفال و توصيات باعتباره عالجا ضروريا  منظمة الصحة العالمية صدرت فقد ا

هذا العالج و اعتباره توفيردعم لالسلطات الصحية و الحكومية  نناشد فإننا وبهذا الصدد .األمراضبهذه 

 .لهؤالء المرضى مثلى أولوية للحفاظ على خدمات صحية
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