نقص سیستم ایمنی اولیه چیست؟
جزوه ای که هم اکنون در دس��تان شماست حاوی توضیحاتی درباره بیماری نقص ایمنی
اولیه است .درارتباط با این که بیماری نقص ایمنی اولیه چیست و چگونه درمان می شود؟
نقص سیستم ایمنی اولیه شامل دسته ای از بیماری هایی است که در اثر نقص در عملکرد
برخی از بخش های سیستم ایمنی از جمله سلول ها و پروتئین ها ایجاد می شود .تخمین
زده می ش��ود که از هر 2000نفر یک نفر با این بیماری دس��ت و پنجه نرم می کند .البته
بعضی از بیماری های مربوط به نقص سیستم ایمنی اولیه نادرترند .بعضی خفیف و برخی
دیگر شدید هستند .این بیماری ها اکثرا ً در کودکی شناسایی می شوند اما ممکن است در
بزرگسالی نیز تشخیص داده شوند .درمان بیماری های نقص سیستم ایمنی اولیه ،بسته به
این که کدام بخش از سیستم ایمنی تحت تأثیر بیماری قرار گرفته است ،متفاوت می باشد.
ای��ن بیم��اری در اثر اختالالت ژنتیکی یا وراثت به وجود می آی��د .وهیچ ارتباطی به ایدز
ندارد چرا که ایدز در اثر عفونت های ویروس��ی ایجاد می ش��ود .بیماری های نقص ایمنی
اولیه واگیردار نیس��تند یعنی از افراد مبتال به افراد سالم سرایت نمی کند .گرچه فرزندان
می توانند این بیماری را از والدین شان به ارث ببرند .افراد بیماری که قصد بچه دار شدن دارند
می توانند با مشاور ژنتیک این مسأله را مطرح کنند..
سیس��تم ایمنی بدن به طور معمول و در ش��رایط عادی به بدن انسان کمک می کند تا با
عفونت های ناشی از میکروب ها ،باکتری ها ،انگل ها و ویروس ها مبارزه کند .اما در افرادی
که مبتال به بیماری نقص ایمنی هستند ،به خاطر این که سیستم ایمنی آن ها درست عمل
نمی کند ،بیش از دیگران مستعد و در معرض بیماری های عفونی هستند .این عفونت گاه
از یک سرماخوردگی ساده نيزساده تر و گاه بسیار شدید است و به سختی بهبود می یابد.
این عفونت ها در تمام فصول می تواند بیمار را درگیر کند حتی در فصل تابستان.

راه های کنترل و درمان بیماری های
نقص سیستم ایمنی اولیه:
 ........................................کاهش تعداد و شدت عفونت ها.
 ..................................................برطرف کردن سایر عالئم.

کمک کنیم تا افراد دارای این بیماری،همانند افراد سالم بتوانند از زندگی لذت ببرند.
اکثر افراد مبتال به این بیماری تحت درمان پزش��کانی با تخصص بیماری های مربوط به
سیستم ایمنی هستند .این که یک بیمار چگونه درمان می شود،بستگی به این دارد که به
چه نوع از بیماری نقص سیستم ایمنی اولیه مبتالست و همچنین فاکتورهای دیگری نیز
در تعیین نوع درمان دخیل هستند.
در ادامه مهم ترین راه های درمان را بررسی می کنیم.

 ........................................درمان با ایمونوگلوبولین جایگزین

ایمونوگلوبولین پروتئین هایی هستند که میکروارگانیسم های خارجی را شناسایی می کنند
و به سلول های ایمنی کمک می کنند تا آن ها را بی تأثیر و خنثی کنند .اکثر بیماری های
نقص سیستم ایمنی اولیه باعث می شوند که بدن تعداد بسیار کمی ایمونوگلوبولین بسازد
یا حتی اص ً
ال هیچ سلول ایمونوگلوبولینی تولید نکند .ایمونوگلوبولین جایگزین مهم ترین راه
درمان این نوع بیماری است زیرا از بدن در مقابل عفونت ها محافظت می کند و عالئم خود

ایمنی بدن () Auto Immuneرا کاهش می دهد.،از ایمونوگلوبولین جایگزین
برای درمان انواع بیماری های نقص سیستم ایمنی اولیه استفاده می شود .درمان
ِ
مقاومت کوتاه و موقتی را ایجاد می کند .ایمونوگلوبولین
باید منظم باشد ،زیرا که
به صورت وریدی یا زیر جلدی تزریق میشود .هر دو روش مؤثر بوده و معایب و
مزایای خاص خود را در بر دارد.

 ........................................................تزریق وریدی

درای��ن روش ایمونوگلوبولی��ن از طری��ق رگ مس��تقیماً وارد جریان خون
می ش��ود.هر بار تزریق بین دو تا چهار س��اعت به طول می انجامد .بهترین
مزی��ت ای��ن روش این اس��ت که در هر ب��ار تزریق می ت��وان دوز باالیی از
ایمونوگلوبولی��ن را وارد بدن بیمار کرد و هر س��ه یا چه��ار هفته یک بار به
تزری��ق مج��دد نیاز خواهد بود .اما عیب این روش آن اس��ت که بیمار برای
تزریق ،غالباً باید به بیمارس��تان و یا درمانگاه مراجعه نماید و یا این که در
منزل توس��ط پرس��تار یا فرد آموزش دیده انجام شود .همچنین امکان دارد
برخی بیماران در حین تزریق یا بعد از آن حال عمومی خوبی نداشته باشند.
دو ِز ایمونوگلبولین باید تنظیم گردد تا مقدار مناسبی از آن در خون جریان
یاب��د و بتواند در مقابل عفونت ها مقاومت کند .نوع محصول ایمونوگلبولین
ها تا حدی با هم متفاوت هس��تند و ممکن اس��ت به ش��یوه های متفاوتی
توس��ط بیماران مختلف تحمل ش��وند ،لذا بیماران و والدین آن ها باید نوع
ایمونوگلبولین مصرفی را همواره به یاد داش��ته باشند تا از محصول مناسب
استفاده کنند.

 ....................................................تزریق زیر جلدی

در این روش ایمونوگلوبولین زیر پوس��ت پا ،ش��کم ( ناف) یا دست به کمک
س��رنگ و پمپ تزریق می ش��ود .برای این نوع تزریق فقط یک تا دوساعت
زمان الزم است اما تعداد دفعات تزریق یک روز در هفته یا بیشتر از آن می
باش��د..وقتی در تزریق وریدی با مشکل مواجه می شویم ،از این نوع تزریق
اس��تفاده می کنیم .حتی خود بیمار یا والدین او هم می توانند از این روش
برای تزریق استفاده کنند .البته تزریق زیر جلدی برای همه مؤثر واقع نمی
ش��ود .کسانی که در منزل ،خود تزریق را انجام می دهند باید به برنامۀ دوز
تزریقی توجه داشته باش��ند و در یک دفترچه تعداد دفعات تزریق و میزان
و دوز آن را یادداش��ت کنند .این کار تنها زمانی انجام پذیر اس��ت که بیمار
یا شخصی که قرار است تزریق را انجام دهد ،از آموزش های الزم برخوردار
شده باشد.

 ..................................................................اثرات
جانبی این نوع درمان(ایمونوگلوبولین جایگزین) چیست؟

اغل��ب بیماران در حین درمان با ایمونوگلبولین دچار عوارض جانبی خاصی
نمي شوند ،اما بعضی از بیماران عالئمی همچون سردرد ،سرگیجه ،تب ،لرز،
حالت تهوع ،استفراغ و کمر درد را تجربه می کنند .عوارض جانبی شدید تر

می تواند ش��امل مننژیت ( ،)Aspeticاز دست رفتن گلبول های قرمز ( آنمی -کم
خونی) ،لخته شدن خون در قلب ،مغز و یا ریه ( ) Thromboembolicو واکنش
های آلرژیک ش��دید باشد .البته این عوارض بسیار نادرند .این عوارض در کسانی که
از روش تزریق زیر جلدی اس��تفاده می کنند نس��بت به کس��انی که از روش تزریق
وریدی اس��تفاده می کنند کمتر است .تزریق زیر جلدی گاهی باعث تورم و درد در
ناحیۀ تزریق می گردد.
ایمونوگلوبولین های درمانی از پالس��مایِ خون افراد س��الم اه��دا کننده گرفته می
ش��ود .درمان با ایمونوگلبولین از لحاظ ایمنی بازده��ی خوبی دارد .با وجود این که
تمام محصوالت بیولوژیکی در معرض خطر آلوده شدن به ویروس ها و عفونی شدن
هس��تند اما این ریس��ک در مورد ایمونوگلبولین ها با انتخاب اهدا کنندگان خاص،
به حداقل می رس��د .ایمونوگلوبولین در اکثر کش��ورها قابل دسترسی است اما اغلب
تنه��ا از مراکز خاصی که فرد ب��ا تخصص مربوط به بیماری نقص ایمنی اولیه در آن
جا فعال اس��ت ،تهیه می ش��ود .هزینۀ درمان با ایمونوگلبولین و تحت پوشش قرار
گرفتن این درمان ،در کشورهای مختلف متفاوت است .بیماران و سرپرستان آن ها
باید در این رابطه قوانین منطقۀ خود را بررس��ی کنند و از نظر پزش��ک معالج خود
اس��تفاده نمایند .همچینین بیماران می توانند با مؤسس��ۀ مل��ی حمایت از بیماران
تماس بگیرند.

 ...............................پیوند سلول های بنیادی(مغز استخوان)

سلول های بنیادی ،سلول های نابالغی هستند که می تواند تقسیم شده و به سلول
های ایمنی مختلف تبدیل ش��وند .پیوند س��لول های بنیادی یک درمان ویژه است.
برای انجام این درمان سلول های بنیادی را از فرد اهدا کنندۀ سالم گرفته و به بیمار
نقص ایمنی اولیه ای تزریق می کنند که بدنش فاقد سلول های ایمنی است یا این
سلول ها درست به وظیفۀ خود عمل نمی کنند.
خطرات احتمالی این پیوند این اس��ت که امکان دارد سیستم ایمنی بیمار به سلول
های تزریق ش��ده از فرد اهدا کننده حمله کنند و یا بالعکس س��لول های اهدایی به
بدن بیمار حمله کنند .برای پیشگیری از چنین اتفاقی اهدا کنندۀ ایده آل ،برادر یا
خواهر بیمار است که سلول های مشابه بیمار دارد .البته گاهی اهدا کننده می تواند
از اقوام بیمار يا فرد غريبه اي باشد که شبیه بیمار نیستند .بعضی از بیماران نیاز به
ش��یمی درمانی خواهند داشت تا سیستم ایمنی بدن برای پیوند آماده شود .درمان
با س��لول های بنیادی تنها از طریق مغز اس��تخوان امکان پذیر است و قابلیت انجام
این کار در س��رتا سر دنیا متفاوت می باش��د .برای اطالع از چگونگی انجام این کار،
بیماران و سرپرستان آن ها باید به پزشک خود مشورت کنند.

 ......................................آنتی بیوتیک ها و درمان های دیگر

افراد مبتال به بیماری نقص سیس��تم ایمنی اولیه بیشتر مواقع برای درمان و حتی برای
جلوگیری از عفونت نیاز به استفاده از آنتی بیوتیک دارند .آنتی بیوتیک ها با عفونت هایی
که در اثر باکتری ها ایجاد می ش��وند مبارزه می کنند .داروهای دیگری نیز ممکن است
تجویز شود تا با عفونت های ناشی از انگل ها و ویروس ها مانند ویروس آبله مرغان مبارزه
نماید.
ای��ن داروها را می توان از طریق دهان مص��رف کرد(بلعید) اما گاهی اوقات این داروها را
باید از راه تزریق وارد بدن بیمار کرد .در بیشتر اوقات بیماران باید مدت زمان طوالنی ای
از این داروها استفاده کنند .همانند همۀ داروهای تجویز شده ،بسیار مهم است که تمام
دس��تور العمل های داده شده توسط پزشک ،پرستار و یا داروساز در مصرف دارو رعایت
شود.

درمان های دیگری که ممکن است مورد
استفاده قرار گیرند عبارتند از:
گاهی این روش به منظور تحریک بدن برای تولید سلول های سیستم ایمنی ،به کار گرفته
می شود.

وب سایت انجمن:
www.isfahan-ia.com
Email: info@ isfahan-ia.com

پروتئینی است که به سیستم ایمنی بدن کمک می کند تا میکرو ارگانیسم های تهاجمی
را از بین ببرد .به عده ای از بیماران نقص ایمنی ممکن اس��ت گاما –اینترفرون داده شود
تا از آن ها در برابر عفونت ها محافظت کند .گاما –اینترفرون به صورت تزریق زیر جلدی
وارد بدن می شود.

وب سایت مرکز تحقيقات:
http://airc.mui.ac.ir
Email: iirc@mui.ac.ir

G-CSF

 .............................................................گاما – اینترفرون

:PEG-ADA .................................................................

بیماران مبتال به این نوع بیماری ،عالوه بر نقص در سیستم ایمنی ،بدن شان آنزیمی به نام
 ADAرا نیز تولید نمی کند .می توان به این بیماران درمان جایگزینی با PEG-ADA
از طریق تزریق ماهیچه ای داد.

 ....................................................................درمان ژنی:

این روش درمان به معنی تصحیح ژن بیماران در سلول های بنیادی می باشد .فع ً
ال از این
روش تنها برای درمان انواع شدید بیماری نقص ایمنی استفاده می شود .ژن های شناسایی
شده ژن  SCIDو  CGDهستند .این روش درمان هنوز در حال آزمایش بوده و به طور
معمول قابل دسترسی نیست.

....................................................................فیزیوتراپی:

افراد مبتال به نقص سیستم ایمنی اولیه گاهی مورد فیزیوتراپی قرار می گیرند تا راحت تر
نفس بکشند به خصوص اگر ریه ها در اثر عفونت های ریوی آسیب دیده باشد.

 .................................درمان خود ایمنی (:)Auto-Immune

گونه ای از بیماری های نقص ایمنی اولیه می تواند باعث ش��ود که سیستم ایمنی به
خود بدن حمله کند ،به این حالت خود ایمنی می گویند .این حالت می تواند س��بب
درد و کوفتگی در مفاصل ش��ود که آرتروز نام دارد .همچنین می تواند باعث خارش
پوست ،از بین رفتن گلبول های قرمز و یا پالکت های خون ،که مسئول انعقاد خون
هستند شود .همچنین باعث تورم رگ های خونی ،اسهال و بیماری های کلیوی می
شود.
برای درمان عوارض خود ایمنی مانند آرتروز از داروهایی استفاده می شود که کمک
می کنند حملۀ سلول های ایمنی به بدن متوقف شود .در بین این داروها ،استروئیدها
بیشترین مصرف را دارند .از آن رو که این داروها سیستم ایمنی بدن را مهار می کنند،
ریسک ابتال به عفونت افزایش می یابد .به همین دلیل این داروها باید تحت راهنمایی
پزش��ک مصرف ش��وند .رعایت دستورالعمل های پزش��ک معالج در مورد مصرف این
داروها بسیار اهمیت دارد.

 ...........................................................داروهای جایگزین:

داروهای جایگزین یا کمکی نمی توانند جایگزین داروهای بیمارستان و یا کلینیک شوند.
بیماران قبل از مصرف هر گونه داروهای جایگزین یا کمکی باید با پزش��ک خود مشورت
نمایند.

شماره ملي كارت:
6037 9911 9951 9939
پرداخت الكترونيكي از طريق وب سايت
امكان پذير مي باشد.
تلفکس5655501-2 :
صندوق پستی1467-81465:

درمان
بیماریهاینقص
سیستمایمنیاولیه
انجمن خیریه حمایت از بیماران نقص ایمنی
حضرت صدیقه طاهره (س) استان اصفهان
مرکز تحقیقات نقص ایمنی اکتسابی

