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الدار البيضاء من 5 إىل 7 أكتوبر 2017

لمؤتمر المغربي العاشر لضعف المناعة األولي
والملتقى المغاربي األول لخبراء الغلوبولينات المناعية

مركب التالؤم النسيجي و مرض الزالقي
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سطيف )الجزائر( 

املقدمة

مرض الزالق - الداء الزالقي او البطني- اضطراب للمناعة الذاتية ناجم عن استهالك الغلوتن عند األفراد املعرضن وراثيا ويتميز 

الدقيقة. األمعاء  يف  تام  شبه  او  تام  زغايب  إىل ضمور  الظهاري  داخل  ملفاويات  من  ترتاوح  أن  و  ميكن  معوي،  اعتالل   بوجود 

أما الغلوتن ، فهو منتج غذايئ يف القمح والشعر والجاودار، و يتم هضمه يف األمعاء بواسطة أنزميات ترانسجلوتاميناس األنسجة،  

HLA-DQ8 أو HLA-DQ2)DQ2.5,DQ2.2( بحيث تناسب متاما جيوبا من جينات خاصة مبركب التالؤم النسيجي

دور جينات HLA يف املناعة الذاتية

جينات ترميز مستضد الكريات البيض البرية )HLA( تقع يف مركب التالؤم النسيجي عى الكروموسوم 6، و الجينات HLA من 

،T. CD4+ الفئة الثانية ترمز للربوتينات املشاركة يف عرض الببتيدات إىل الخاليا املساعدة

ترتبط هذه الجينات HLA مع قامئة كبرة من اضطرابات املناعة الذاتية اكتشفت يف سنوات 1970 وال تزال أقوى عوامل الخطر 

ألمراض املناعة الذاتية، خصوصا القابلية الوراثية ملرض الزالق ، التهاب املفاصل الروماتويدي، داء السكري من النوع 1 ... 

دور جينات HLA يف مرض الزالق

لوحظ ارتباط مركب التالؤم النسيجي باضطرابات املناعة الذاتية منذ أزيد من 40 سنة، ثم تأكد بواسطة الخرائط الجينية، التي 

بينت دور أربعة أحاض أمينية يف جينات HLA يف ظهور مرض الزالق.

 ،DQB1*02 و DQA1*05 املشفرة بواسطة ،HLA )DQ2، DQ2.5( يف مرض الزالق ، ما يقرب من ٪90 من املرىض ميتلكون جينات

والتي قد تكون موروثة معا عى نفس الصبغي أو بشكل منفصل عى اثنن من الكروموسومات. وقد أكدت العديد من الدراسات 

أيضا أن DQB1*02 متاثلة عادة، ما يرتبط مع زيادة خطر وأشكال أكر خطورة من مرض الزالق. أغلب املرىض السلبيون ل

DQ2.5 )يشكلون 5-10 %( يحملون جينات HLA DQ8  املشفرة بواسطة DQB1 * 03: 02. أما أكر املرىض السلبيون ل 

 DQA1 و ال تعرض للخطر إال  يف غياب DQB1 * 02 املشفرة من قبل ،HLA DQ2.x حوايل ٪5( لهم جينات( DQ2.5/DQ8

  HLA -DQB1 و HLA -DQA1 إىل  )/http://www.genenames.org( "05 *. و قد أشارت لجنة التسمية الجينية "هوجو

."CELIAC1" باسم

دور جينات HLA يف الفيزيولوجيا املرضية ملرض الزالق 

بروتينات الغلوتن عبارة عن شظايا الربوتن الطويلة التي تعرب طبقة الخاليا املعوية، و بعض مخلفاتها " الغلوتامن" تصبح مستهدفة 

من قبل انزيم ترانسغلوتاميناس TG2( 2( مع تحويل " الغلوتامن" إىل الغلوتامات، ثم يتم التقاط الببتيدات املدمرة من قبل خاليا 

تقديم املستضد"antigen-presenting cells" التي تعرب عن جزيئات HLA DQ2 / DQ8-HLA، وبالتايل هذه الببتيدات املدمرة 

تقدم إىل الخاليا CD4 + T   التي تفرز العديد من سيتوكينات االلتهاب مبا يف ذلك اإلنرتفرون-γ واالنرتلوكن 21-.

اآلثار العملية 

باختصار ، يلعب مركب التالؤم النسيجي مع جينات HLA  دورا محوريا يف مستويات مختلفة من الرعاية:

تقدير الخطر الجيني  قبل ظهورمرض الزالق :  �

.HLA-DQ8 أو ،HLA-DQ2)DQ2.5 DQ2.2( بتواجد رشط ال بد منه ، أال و هو القابلية الوراثية
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التشخيص:  �

من خالل استبعاد مخاطر HLA  يف مجموعة عالية 

املخاطر حيث يبدو من املعقول اختبار أوال نتيجة 

القابلية  استبعاد   HLA DQ2 / DQ8 سلبية من

الوراثية HLA فعال من حيث التكلفة وميكن أن 

يجنب التنظر و الخزعة و الكثر من التحاليل. 

تقدير الشدة:  �

 HLA DQ2.5 و HLA DQ2.2 ميثالن مخاطر 

 HLA : مختلفة؛ حتى و إن كانت متجانسة للغاية

DQ2.5-  يفيض لخطر كبر من مرض الزالق ، و 

يفرس الفرق املحتمل بكمية الببتيدات من الغلوتن 

املحررة. 

العالج:  �

- جينات HLA كهدف لعالج مرض الزالق: حظر 

أن  كا  جيد،   خيار  هو  الرتابط  من   DQ2.5

الثابتة  السلسلة  تدهور  ملنع   S "كاثبسن"  تثبيط 

 HLA التعرض ملوقع يف اإلندوسومات، و وبالتايل 

خيار أخر.

- استهداف بديل من الخاليا HLA و الغلوتن :من 

خالل العالج املناعي محددة املستضد.

االستنتاج

جينات HLA التي تقع يف مركب التالؤم النسيجي 

ملرض  الوراثية  القابلية  يف  جيني  عامل  أكرب  متثل 

الزالق، و متثل ما يقرب من ٪40 من وراثة املرض. 

سلبية  تنبؤية  قيمة   HLA الجينات  متتلك  كا 

عالية الستبعاد مرض الزالق، و تستخدم يف منهجية 

من  املجموعات  أكر  يف  الوراثية  القابلية  استبعاد 

السكان عرضة لهذا االضطراب املناعي.

يلخص الجدول 1 تأثري جينات HLA عىل القابلية الوراثية ملرض الزالق.

.HLA يلخص الشكل 1 الفيزيولوجيا املرضية ملرض الزالق و دور
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