
نقص ایمنی چیست؟
دستگاه ايمني بدن نقش مهمي در محافظت از ما در مقابل 
بيماري هاي  سرطان ها،  عفونت ها،   مانند:  مختلف  بيماري هاي 

خود ايمني، آلرژي ها و آسم را  به عهده دارد.
بيماري هاي نقص ايمني اوليه اختالالت ارثی هستند كه به دليل 
ضعف در عملکرد دستگاه ايمنی بدن انسان ايجاد می شوند و تا 

كنون بيش از 200 نوع از اين بيماری ها شناخته شده است.
در كشور ما  به دليل  زياد بودن ازدواج هاي فاميلي،  شيوع 
ابتال به بيماري هاي نقص ايمني اوليه بيشتر از ميانگين ساير 

كشورهاست.

به علت عدم  ايمني،  در عملکرد دستگاه  نقص  بروز  مواقع  در 

عوامل  ساير  و  ويروس ها  و  ميکروب ها  با  مقابله  در  توانائی 

بيماری زا، بيماران دچار عفونت هاي پي در پي مي شوند كه در 

دستگاه  تنفس،  دستگاه  مانند  مختلف  اندام های  و  دستگاه ها 

بروز  استخوان  و  پوست  مفاصل،  عصبی،  سيستم  گوارش، 

می كند. 

بر حسب نوع نقص ايمنی، تظاهرات و شدت بيماری و نوع عفونت  
بيماران متفاوت است. 

تشخیص بیماری:
از عالئم شايع بيماري هاي نقص ايمني اوليه، عفونت هايی مانند: 
عفونت های  و  اسهال  ريه،  عفونت  گوش،  عفونت  سينوزيت، 

گوارشی را كه به طور مکرر اتفاق مي افتد می توان برشمرد.

در صورت تشخیص و درمان سریع و درست  این 
بیماری ها می توان از خطر  عفونت های شدید و 

مرگ زود هنگام  پیشگیری نمود.

رشد،  اختالل  دارند،  ايمني  نقص  كه  كودكاني  اغلب  معاينه 
ضعف و بی حالی، رنگ پريدگي را نشان مي دهد. توده عضالني 
و بافت چربي ممکن است كاهش يافته باشد و غدد لنفاوي و 

لوزه ها كوچك بوده يا اصاًل وجود نداشته باشد.
اگزماي پوست، برفك مخاط دهان و عفونت قارچی و مزمن 
در  عميق  آبسه های  يا  و  زيـرپوسـتي  آبسـه هاي  پوست، 

اندام های مختلف در برخي از انواع نقص ايمنی وجود دارد. 

متاسفانه در اغلب موارد فاصله زماني بین اولین 
تشخیص  بیماري  كه  زماني  با  بیماري  تظاهر 
داده مي شود زیاد است و بیماران زماني مراجعه 
مي كنند كه بر اثر عفونت های مکرر دچار عوارض 

و آسیب های جدی شده اند.

استعداد  عفونت ها،  بر  عالوه  ايمنی  نقص  دچار  بيماران 
بعضی  بطوری كه در  دارند.  بدخيمی  انواع  به  نيز  بيشتری 

موارد اين استعداد تا 500 برابر افزايش می يابد. 
اين  نيز در  ايمنی  بيماری های خود  بروز  افزايش  همچنين 

گروه بيماران از مشکالت مهم  به شمار می رود.

درمان بیماری هاي نقص ایمني اولیه:
درمان مطلوب بيماران مبتال به نقص ايمني اوليه، نيازمند 
و  تغذيه  شامل  و  می باشد  معالج  پزشك  با  منظم  ارتباط 
قارچ ها  آنتي بيوتيك ها و ضد  توأم  تجويز  مناسب،  بهداشت 
)در صورت بروز اولين عالئم عفونت(، داروهای تقويت كننده 

ايمنی و ... مي باشد. 

همچنين ممکن است جداسازي بيمار جهت محافظت در برابر 
عفونت ها، استفاده از تزريق داخل وريدي ايمونوگلوبولين ها 
و يا واكسن هاي خاص براي بيمار و اعضای خانواده او )طبق 
استخوان(   )مغز  بنيادي  سلول هاي  پيوند  و  پزشك(  نظر 

ضرورت يابد.
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برای پيوند سلول بنيادی به بيمار، ابتدا از ميان اعضای خانواده 
می شود،  انجام  مناسب  اهدا كننده ی  برای  جستجو  بيمار 
بطوری كه  در مرحله اول  پدر و مادر و خواهر و برادر وی از 
نظر تشابه HLA بررسی می شوند. ولی در صورت نياز از ديگر 
خويشاوندان و يا ساير افراد اهدا كننده داوطلب نيز  آزمايش  

HLA  انجام می شود.

ما  بدن  سلولهای  اغلب  در سطح  كه  است  پروتئينی   HLA

برای  آزمايش  اين  است.  ما  هويت  از  نشانه ای  و  دارد  وجود 
با  اهداكننده  سلولهای شخص  بيشتر  چه  هر  تشابه  شناخت 

بيمار صورت می گيرد.
خوشبختانه در اغلب موارد، بيماری های نقص ايمنی اوليه  با 
درمان سريع و به موقع قابل كنترل هستند و از آنجا كه بيشتر 
با  را كودكان تشکيل می دهند،  بيماری ها  اين  به  افراد مبتال 
درمان به موقع و مراقبت های بهداشتی و تغذيه درست، بسياری 

از آنها قادر به ادامه زندگی با كيفيت مناسب خواهند بود.

اولیه  ایمنی  نقص  به  مبتال  بیماران  در  توجه: 
تزریق واكسن های زنده ممنوع می باشد.
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تهیه شده براي گروه هاي پزشکان، پیراپزشکان، بیماران و 
خانواده بیماران نقص ایمني اولیه

و  اولیه  ایمنی  نقص  بیماری های  از  پیشگیري   
تشخیص قبل از تولد: 

اگر سابقه  خانوادگي  بيماري های نقص  ايمني  در خانواده اي وجود 
ژنتيکي  مشاوره   با  مادر   بارداری  از  قبل  مي توان  باشد،  داشته  
يا  آب   كيسه   در  موجود  مايع   بررسي    با  حاملگی  در حين  يا  و 
تولد  از  قبل  را  اختالالت   اين   از  بسياري   جفت،  از  نمونه گيری 

تشخيص داد.
در اين صورت با راهنمايی پزشك معالج و مشورت با متخصصان 
ايمونولوژی بالينی، مراقبت های پزشکی و درمانی ضروری انجام 

خواهد گرفت.
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