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The importance of vaccination and immunoglobulin treatment
for patients with primary immunodeficiency diseases (PID).

شيرين مدحت رضا
أستاذة طب األطفال كلية الطب جامعة عين شمس القاهرة مصر
أندرو كانت
أستاذ طب األطفال و المناعة جامعة نيوكاستل انجلترا

تضم أمراض العوز المناعي األولي مجموعة متنوعة من االختالالت الجينية النادرة التي تلحق الضرر
في تطور و/أو وظيفة المناعة السليقية و/أو التالؤمية.ولذلك يعاني أغلب المرضى من قابلية مفرطة
لإلصابة بالعدوى سواء الشائعة منها أو األقل شيوعا مما يؤدي الي مضاعفات مميتة في بعض األحيان
.
و لذلك فإنه من الضروري توفير عالجات فورية و ناجحة للوقاية من العدوى و ذلك بتقديم جدول لقاحي
مالئم  ،مع جرعات دورية من الغلويين المناعي للمرضى الذين يعانون من عوز في األجسام المضادة .
كما قد نستعين في بعض الحاالت بالمضادات الحيوية و مضادات الفطريات .
ويعد التلقيح أحد أعظم النجاحات التي عرفها تاريخ الصحة العمومية  .حيث مكنت هذه العادة العالمية
من القضاء على الجدري كما اقتربت من القضاء على وباء شلل األطفال و حدت من االنفجارات الوبائية
للحميراء  ،السعال الديكي و أمراض أخرى و كل ذلك في ظرف زمني قصير  .هذا و تعتبر اللقاحات
أفضل دفاع ضد األمراض المعدية خاصة في مناطق تفشي األمراض المتوطنة من العالم .
و تلعب اللقاحات دورا أساسيا في الوقاية من العدوى لدى مرضى العوز المناعي األولي ،و ذلك بالنسبة
لألمراض التي يمكن تجنبها بالتلقيح ،و مع ذلك فإن القرار بتلقيح هؤالء المرضى من عدمه يعتمد على
نوع و تطور العوز المناعي و كذلك على نوع اللقاح المزمع استعماله (حي أو مقتول)  ،في بعض
أنواع العوز المناعي األولي قد يمنح اللقاح حماية معقولة لألفراد األصحاء في حين تكون االستجابة
الم ناعية ضعيفة عند آخرين مما يؤدي إلى الحد من فعالية التلقيحات .و مع ذلك فإن االستجابة المناعية
المحتملة سواء عبر الخاليا التائية أو المضادات الحيوية تعني أن التلقيح يجب أن يؤخذ بعين االعتبار
كأداة ناجحة لوقاية مرضى العوز المناعي األولي من األمراض المعدية الخطيرة
ويمكن لمرضى العوز المناعي األولي االستفادة من اللقاحات المعطلة (المقتولة) كلقاح الدفتيريا  ،و
الكزاز و السعال الديكي ،و اللقاح االقتراني للمستديمة النزلية ب( ، )HIBو الفيروس الكبدي " أ " و
"ب"  ،و المكورات السحائية و المكورات الرئوية  ،أما اللقاحات الحية (الموهنة) بما فيها لقاح شلل
األطفال الفموي و لقاح الفيروسة العجلية و بعض أنواع لقاحات االنفلونزا و كذلك الحمى الصفراء
فيحظر استعمالها في حاالت العوز الوخيم لمضادات األجسام المناعية ( فقد غاماغلوبولين الدم .العوز
المناعي الشائع المتغير) و كذلك العوز المناعي الوخيم للخاليا الثائية و العوز المناعي المشترك الوخيم.
في حين قد تبدو بعض اللقاحات األخرى كاللقاح المشترك للحميراء  ،الكناف و الحصبة األلمانية
(ح،ن،ح) و لقاح الحماق آمنة لدى مرضى العوز في مضادات األجسام إال أنها محظورة في مرض
العوز الوخيم للخاليا الثائية و كذلك العوز المناعي المشترك الوخيم.

أما لقاح عصية كالميت غيرين المستخدم للوقاية من مرض الدرن فيحظر استخدامه في مرضى العوز
المناعي األولي الذين يعانون من ضعف المناعة الخلوية  ،و كذلك مرض الورم الحبيبي المزمن و
العيوب في مسلك االنترفيرون ــ انترلوكين 21نظرا لخطر اإلصابة بالمرض من ذريات اللقاح.
و لألمان فإنه يوصى بتأجيل اعطاء اللقاحات الحية خاصة لقاح عصية كالميت غيرين و شلل األطفال
الفموي و الفيروسة العجلية لألطفال للذين يحتمل إصابتهم بالعوز المناعي االولي  ،و كذلك ممن لديهم
تاريخ عائلي باالصابة بمرض العوز المناعي األولي أو موت سابق لقريب بسب مرض معدي أو
التهابات ميكروبية شديدة حتى يتم تقييم حالتهم المناعية بشكل مالئم .أما بالنسبة للمرضى الذين يتلقون
استعاضة دورية بالغلوبين المناعي فإن التخطيط لوقف هذا العالج يستدعي االمتناع عن كافة اللقاحات
سواء الحية أو المقتولة حتى مرور  3أشهر على األقل على وقف العالج  ,أما المرضى الذي يتلقون
استعاضة طويلة األمد من الغلوبين المناعي فيمكنهم االستفادة من اللقاحات في فترة العالج.
عالوة على ذلك يحظر على كل مرضى العوز المناعي األولي تلقى لقاح شلل األطفال الفموي بسب ما
تم تقريره من استمرار افراز الفيروس بالبراز لشهور أو حتى أعوام طويلة بعد تلقي اللقاح.وبناء على
ذلك يجب عدم استخدام لقاح شلل األطفال الفموي واستبداله بالنوع المعطل ألولئك المرضى ،كما يجب
على األقارب و كل من هو على اتصال مباشر بالمرضى الذين يعانون من عوز مناعي أولي محتمل أو
مشخص أن يستفيدوا من الجدول الوطني للتلقيح كامال و خاصة شلل األطفال المعطل  ،و لقاح الحميراء
الكناف و الحصبة األلمائية ،و لقاح الحماق و األنفلونزا  .كما يوصى بتقديم اللقاح السنوي لألنفلونزا
ألفراد عائالت المرضى بهدف الحد من خطر سريان العدوى بهذه األمرض سواء داخل األسرة أو
المجتمع.
ومن ناحية أخرى يمنح عالج االستعاظة بالغلوبين المناعي حماية سلبية ضد العدوى وذلك باستخدام
األجسام المناعية ج المستخلصة من المانحين األصحاء ،وفي األساس يعود النجاح الواضح لهذا العالج
سواء عن طريق الوريد او تحت الجلد لدى مرضى عوز مضادات األجسام المناعية إلى الحفاظ على
حماية معقولة ضد االصابة باألمراض المعدية  ،و حسب اإلرشادات العالمية تتراوح الجرعة الشهرية
من الغلوبين المناعي الواجب تقديمها للمرضى بين  333إلى  033ملغرام لكل كلغرام من وزن الجسم
وتعطى الجرعة للمريض عبر الوريد كل  3أو  4أسابيع أو ما يقابلها تحت الجلد و ذلك مرة أو مرتين
كل أسبوع  ،و من دون شك فقد أمنت االستعاضة الوريدية بالغلوبين المناعي حياة أفضل لهؤالء
المرضى  ،حيث حدت من نسبة األمراض المعدية كما حسنت من مآل مرضى عوز مضادات األجسام.

ولكن لألسف الشديد فإن مرضى عوز مضادات األجسام المناعية قد ال تتاح لهم جميعا االستفادة من
 و. االستعاضة الدورية المنتظمة بعقار الغلوبين المناعي و ذلك للتكلفة الباهضة لهذا النوع من العالج
بهذا الخصوص ونظرا ألن الغلوبين المناعي يعتبر من األدوية األساسية لمرضى العوز المناعي األولي
فقد اصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات باعتباره عالجا ضروريا لألطفال و للبالغين المصابين
 وبهذا الصدد فإننا نناشد السلطات الصحية و الحكومية لدعم توفيرهذا العالج و اعتباره.بهذه األمراض
.أولوية للحفاظ على خدمات صحية مثلى لهؤالء المرضى
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