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د. عبدالغني يعقويب

أستاذ محارض يف طب األطفال 

الجهــاز  أمــراض  وحــدة  رئيــس 

الهضمي و كشفها عند الطفل

مصلحــة طــب األطفال – مستشــفى 

بلكني بن زيري

كليــة العلــوم الطبيــة – جامعــة بــن 

يوسف بن خدة – الجزائر

متفاوتة  بالتهابات  الهضمي  الجهاز  )Inflammatory bowel disease( مرض مزمن يصيب  االلتهايب  األمعاء  داء 

 Ulcerative( داء القولون التقرحي ، )Crohn disease( الخطورة. و ينقسم إىل ثالثة أنواع معروفة و هي: داء كرون

 .)Unclassified IBD( و داء األمعاء االلتهايب غري املصنف )colitis

يعترب اإلنسان البالغ أكرث إصابة بهذا املرض، أما الطفل فقد يكون معنيا به يف أقل من %25 من الحاالت، إال أنها غالبا 

ما تكون خطرية خاصة إذا علمنا أنها صعبة العالج عند الطفل. لذلك توالت الدراسات لفهم مسببات هذا املرض و 

من ثم محاولة إيجاد العالج الناجع. باإلضافة إىل ذلك، الحظ الباحثون أن داء األمعاء االلتهايب عند األطفال األصغر 

من 10 سنوات مختلف عام هو عليه عند األكرب سنا و البالغني، لذلك تم تصنيف داء األمعاء االلتهايب يف اجتامع 

باريس اعتامدا عىل سن حدوث املرض إىل: داء األمعاء االلتهايب املبكر Early onset IBD « EOIBD » )من 6 إىل 

10 سنوات(، داء األمعاء االلتهايب الجد مبكر Very early onset IBD « VEOIBD » )من سنة إىل 5 سنوات(، 

أدواء األمعاء االلتهابية 
المبكرة

Early-onset inflammatory bowel 
diseases
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الجدول 1: أهم أنواع أدواء األمعاء االلتهابية املبكرة

أهم األعراضالجيناتالداء أحادي الجينات

)Epithelial barrier defects(  خلل الحائل الظهاري

- انحالل البرشة الفقاعي الحثيل  

Dystrophic epidermolysis bullosa

- متالزمة كيندلر   

Kindler syndrome

- خلل تنسج األديم الظاهر املرتبط بـ  X مع عوز مناعي  

X linked ectodermal dysplasia and immunodeficiency

ADAM-17 عوز -  

ADAM-17 deficiency

COL7A1

FERMT1

IKBKG

ADAM17

التهاب شديد للقولون   - 

التهاب شبيه بالتهاب القولون التقرحي  - 

التهاب شبيه بداء كرون، مظاهر مناعية ذاتية،   - 

فرط يف الغلوبلني املناعي م

اسهال دموي  - 

 )Neutropenia and defects  قلة العدالت و اضطرابات الوظيفة البلعمية

of phagocytosis(

- داء الورم الحبيبي املزمن  

Chronic granulomatous disease

- داء اختزان الغليكوجني منط 1ب  

Glycogen storage disease type 1b

- عوز التصاق الكريات البيضاء 1  

Leucocyte adhesion deficiency 1

CYBB

CYBA, NCF1,2,4

SLC37A4

ITGB2

خراجات، التهاب شبيه بداء كرون  - 

قلة العدالت، التهاب شبيه بداء كرون  - 

التهاب شبيه بداء كرون  - 

)Diseases of immune dysregulation( اضطرابات التنظيم املناعي

- متالزمة" أيبكس :"متالزمة )خلل مناعي + اعتالل صاموي متعدد+    

X اعتالل معوي ( مرتبطة بـ

IPEX syndrome

- العيوب املتعلقة باألنرتلوكني 10  

IL-10 signalling defects

- متالزمة التكاثرية اللمفية املرتبطة بـ X منط 2  

X linked lymphoproliferative syndrome 2

- متالزمة التكاثرية اللمفية املرتبطة بـ X منط 1  

X linked lymphoproliferative syndrome 1

- متالزمة هرمنسيك بودلك  

Hermansky Pudlak syndrome

FOXP3

IL2RA

 IL10RA, IL10RB,

IL10

XIAP

SH2D1A

HPS1,4,6

اسهال دموي عند الرضع، أعراض املتالزمة  - 

التهاب شبيه بداء كرون عند الرضع  - 

 

داء األمعاء االلتهايب جد مبكر و شديد، داء بلعمة   - 

الكريات

أعراض التهاب القولون و املعدة  - 

التهاب شبيه بداء كرون، قلة العدالت، برص  - 

 )Immune defects that العيوب املناعية الشاملة للخاليا اللمفية ت و ب

include T and B cell(

- العوز املناعي الشائع املتغري منط 8  

Common variable immunodeficiency type 8

- متالزمة فرط الغلوبلني املناعي م  

Hyper IgM syndrome

- متالزمة ويسكوت الدريتش  

Wiskott Aldrich syndrome

LRBA

CD40LG

WAS

التهاب شبيه بداء كرون، ضمور زغبي اثنا عرشي   - 

أعراض مناعة ذاتية

التهاب شبيه بداء كرون، أعراض مناعة ذاتية  - 

طفح منيل، قلة الصفيحات، أعراض مناعة ذاتية،   - 

التهاب شبيه بالتهاب القولون التقرحي 

أدواء األمعاء االلتهابية المبكرة
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داء األمعاء االلتهايب عند الرضع Infantile IBD )أصغر من سنتني( و داء 

.Neonatal IBD األمعاء االلتهايب عند حديثي الوالدة

كذلك يعترب حدوث هذا الداء راجعا إىل أسباب متعددة و معقدة تعود يف 

مجملها إىل اجتامع قابلية وراثية مع أسباب بيئية. و قد أظهرت الدراسات 

أن أكرث من 160 موضعا جينيا متعلق بهذا املرض، إال أنها ال ميكنها تفسري 

أكرث من %15 من الحاالت. كل هذه املواضع تتعلق غالبا مبهام مناعية 

الفطرية  املناعة   ،)Epithelial barrier( الظهاري  الحائل  مثل:  محددة 

)Innate( أو التالؤمية )Adaptive( حيال الجراثيم. باإلضافة إىل ما سبق، 

فإنه يوجد قرابة 40 موضعا جينيا متعلقا بأدواء مناعية أحادية الجينات 

مامثلة  بأعراض  مبكرة  سن  يف  تظهر  التي  و   )Monogenic diseases(

متاما لداء األمعاء االلتهايب عند الطفل.

من أجل كل هذا، فإن داء األمعاء االلتهايب املبكر أو الجد مبكر قد يكون 

يف حقيقة األمر مظهرا من مظاهر العوز املناعي األويل، و هذا ما يفرس 

عدم استجابة هؤالء املرىض ألدوية داء األمعاء االلتهايب و احتياجهم لعالج 

خاص بالعوز املناعي.

املبكرة ثم سنكتفي  االلتهابية  أدواء األمعاء  )الجدول 1( أهم  نلخص يف 

بذكر بعض أنواعها.

�  X-linked(  2 منط   X بـ  املرتبطة  اللمفية  التكاثرية  متالزمة 

)lymphoproliferative syndrome 2 / XIAP deficiency

املربمج  الخلوي  املوت  مثبط  غياب  إىل  راجع  نادر  أويل  مناعي  هو عوز 

بـ X )X-linked inhibitor of apoptosis = XIAP(. يصيب  املرتبط 

هذا املرض األوالد يف كل األعامر و قد يبدأ جد مبكرا، و يتميز بثالثية و 

 )Hemophagocytic lymphohistiocytosis( هي: داء بلعمة الكريات

 Recurrent( ناكس  طحل  بار،  ابشنت  بفريوس  تعفن  عن  غالبا  الناتج 

التشخيص  من  التأكد  يتم  االلتهايب.  األمعاء  داء  و   )splenomegaly

زرع  فيستلزم  العالج  أما   .XIAP البحث عن جني أي  الوراثية  بالدراسة 

النخاع العظمي.

�  )IL-10 signaling defects(   10 العيوب املتعلقة باألنرتلوكني

يف  نقص  إىل  راجع  األويل  املناعي  العوز  أنواع  من  أيضا  نادر  نوع  هو 

األنرتلوكني 10 أو يف مستقبالت األنرتلوكني 10. يصيب هذا النوع الرضع 

يف سن مبكرة بداء األمعاء االلتهايب الشبيه بداء كرون مع إصابات رشجية 

شديدة و نواسري )Fistulas( تؤدي غالبا إىل استئصال جزيئ أو كيل للقولون. 

باإلضافة إىل اضطرابات الجهاز الهضمي، فإن املريض قد يصاب بالتهابات 

  )Arthritis(للمفاصل أو   ،)Chronic folliculitis( للجريبات  مزمنة 

ال  ما  عادة    .  )Recurrent respiratory diseases(التنفيس للجهاز  أو 

يستجيب هذا النوع للعالج املعتاد يف أدواء األمعاء االلتهابية و يحتاج إىل 

زرع النخاع العظمي.

� )CVID 8 or LRBA deficiency( 8 العوز املناعي الشائع املتغري منط

ذاتية  اعتالالت معوية  منها  ذاتية  مناعة  أدواء  بوجود  النوع  يتميز هذا 

الغلوبلينات  يف  نقص  إىل  باإلضافة   )autoimmune enteropathy(

املناعية. قد يظهر املرض مبكرا باإلصابة بداء األمعاء االلتهايب الشبيه بداء 

كرون أو بالتهاب القولون التقرحي.

خامتة

يعترب ظهور داء األمعاء االلتهايب مبكرا عند الطفل حدثا مميزا و خطريا 

عدم  امتدادها،  و  الهضمي  الجهاز  إصابات  شدة  منها  متعددة  ألسباب 

إىل  غالبا  الحاجة  و  املعتاد  االلتهايب  األمعاء  داء  لعالج  املصابني  استجابة 

زرع النخاع العظمي كوسيلة للشفاء. لهذا يلزم تشخيص املرض بدقة قدر 

االستطاعة و البحث عن مختلف أنواع العوز املناعي األويل التي ميكنها 

الظهور بحالة مامثلة لداء األمعاء االلتهايب و التي تستدعي عالجا خاصا.

Inflammatory bowel disease )IBD( has multifactorial etiology with complex interaction between genetic and environmental 

factors. Based on age specific IBD characteristics, the pediatric Paris modifications of the Montreal classification subdivided the 

pediatric-onset group to early-onset IBD )6 – 10 y(, very early-onset IBD )< 6 y(, infantile IBD )< 2 y( and neonatal IBD )≤ 28 

d(. Almost all cases of these subgroups are severe and are categorized as having indeterminate or unclassified colitis with low 

response rates to conventional IBD therapy. 

On the other hand, recent studies have reported an increasing spectrum of human monogenic diseases )more than 40( with 

an IBD-like presentation in the first months and years of life. These diseases are associated with high morbidity and mortality. 

They can be grouped into defects in intestinal epithelial barrier, defects in granulocyte and phagocyte activity, auto-inflammatory 

disorders, disturbed B and T lymphocyte selection and activation as well as diseases of immune dysregulation.

Faced with these similarities, it seems interesting to look after these monogenic primary immunodeficiency diseases when 

we have an early or very early-onset IBD, and also to be able to provide specific treatment options.
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