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 �لمة شكر

 قبل أن نم��ي ونحن نخطو خطواتنا األخ��ة من حياتنا ا�جامعية نقف ... 

و�عود ألعوام قضيناها �� رحاب جامعتنا مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكث��  

 كب��ة �� بناء جيل الغد... باذل�ن 
ً
 جهودا

 نقدم �ل الشكر واالمتنان والتقدير إ�� اللذين حملوا أقدس رسالة �� ا�حياة.... 

 إ�� أساتذتنا األفاضل �� �لية الصيدلة �� جامعة املنارة

 ونخص بالتقدير والشكر 

 الدكتور محمد هارون

 عميد �لية الصيدلة 

 هذا البحث...  نجازإ الذي أنار بخ��تھ در�نا أثناء 
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 ن��فانا من�� نظام 
 

 واملعرفة أهدي تخر�� إ�� من حصد األشواك عن در�ي ليمهد �� طر�ق العلم 

 

لھ هللا بالوقار 
ٌ
 إ�� من �ل

 إ�� من أحمل اسمھ ب�ل افتخار 

 إ�� من علم�ي أن الدنيا كفاح 

 إ�� من س�� ألجل راح�ي ونجا��

 إ�� أعظم رجل �� ال�ون.

العز�ز حفظھ هللاوالدي   

 

 إ�� من وضعت�ي ع�� طر�ق ا�حياة

 إ�� من �شارك�ي أفرا�� وأترا��

 إ�� من �ساند�ي بصال��ا و دعا��ا 

 إ�� جنھ هللا ع�� األرض. 

أطال هللا �� عمرها  ا�حبيبةوالد�ي   

 

األخوةإ�� الذي ظفرت بھ هديھ من األقدار فعرف مع�ى   

يتكرر إ�� القلب الطاهر الرقيق الذي ال   

وشر�ان الروح ال��يئةإ�� النفس   

 ر�حانھ حيا�ي. 

 أ�� محمد الغا�� 

 

 إ�� من أمطرتھ السماء نقاء من جمال روحھ وخلقھ

 إ�� من وقف م�� �� دراس�ي بالدعاء. 

 خا�� الغا�� نادر
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ليليان جوى, نجلھ,  نور, هديھ, نورا,  

 

التقدير والعرفان ملن مٌد �� يد   شواطئأما أمواج الشكر الكب�� ف�ي تتالطم و�عانق 

تخر�� هذه رسالةالعون ��   
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الدكتور محمد هارون الصيدلةعميد �ليھ   
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 نورة مصطفى سينو
 

 إ�� يد دافئة شدت ع�� يدي... 

 فرافقت�ي أو�� خطوا�ي لتسلم�ي لعاملي... 

 إ�� من �اد أن يض�� بروحھ ليحيي أحالمي... 

 .. .إ�� من �انت فرحتھ متعة نجا��

 (أ�ي رحمھ هللا)

 أستمد من عين��ا قو�ي وعزو�ي... إ�� ال�ي 

 ومن �لما��ا راحة با��... 

 إ�� من أثمرت طيبة قل��ا وحسن أفعالها 

 �� �افة أيام حيا�ي... 

 (أمي ا�حبيبة) 

 إ�� سندي وقو�ي ... 

 إ�� قدو�ي ومث�� األع�� �� ا�حياة... 

 إ�� من ألهم�ي القوة واإلصرار... 

 (أ�� الغا�� أحمد) 

 عانقت رو�� قبل أن ن�ون... إ�� األرواح ال�ي 

 عزائي �� حز�ي...رجائي �� يأ��ي... 

 قو�ي �� ضعفي...إ�� مؤ�سات قل�ي... 

    أخوا�ي:

 �شرى)-ر�م -عايدة-هياء-مها (
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 �� �� غر��ي عن أه��... 
ً
 إ�� من �انوا أهال

 ...
ً
 وقوة

ً
 وحنانا

ً
 من �ان وجودهم أمانا

 رنيم)-آية -ن��فانا- هدية-نجلھ -(نور الهدى 

 � من جمع�ي ��م القدر ... إ�

 رفاق الدرب والقلوب النابضة با�حبة... 

 �ل األسماء �� القلب لها �ل ا�حب... 

 أناهيت)-والء-سر�از-(نورا 

 

 إ�� من �ان خ�� داعم لنا خالل مس��تنا ا�جامعية...  

 � درو�نا... إ�� من زرع أمل النجاح �

 واالح��ام... إ�� من أكّن لھ �ل ا�حب  

 (عميد �لية الصيدلة الدكتور محمد هارون) 
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إ�� مث�� األع��...مصدر قو�ي وعز أيامي...إ�� م�جأي �عد هللا...إ�� من �اد أن يض��  

 بروحھ ألجل أحالمي...يكفي�ي فخرا أن يالزم�ي اسمھ طيلة حيا�ي 

 أ�ي الغا��

 

األو��...إ�� من �ان دعاؤها سر نجا�� ومصدر سعاد�ي ...إ�� من ال يمكن  إ�� معلم�ي 

�حروف اللغات أن تنصفها وتصفها ...ر�حانة عمري...أول ال�لمات وأجمل ما نطقت بھ  

 الشفاه 

 أمي الغالية

 

 إ�� فراشة عمري...ورد�ي الوحيدة ال�ي وه��ا هللا ��...إ�� القلب ا�حنون 

 أخ�ي ز�نب

 

أجزاء رو�� ...إ�� من �شارك�ي حز�ي قبل فر�� ...إ�� سندي �� هذه ا�حياة... من  إ�� 

 �سرهم نجا��

 أخو�ي

 

 إ�� من �ان أهال �� �� غر��ي عن أه�� ... إ�� من �ان وجودها قوة وحنانا وأمان

الرحيماآل�سة حمدية عبد   

دق... رفيقة الدرب إ�� شر�كة أجمل أيام العمر...إ�� أجمل �عم هللا ...إ�� القلب الصا  

 ج�ن
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 إ�� من جمع�ي ��م القدر...إ�� من شارك�ي حز�ي وفر�� و�ان عونا �� �� غر��ي... 

 إ�� أ�حاب القلوب البيضاء

 تبارك شام,  روزانا, مار�ا ,

 

إ�� منارة در�نا... إ�� مصدر علمنا...إ�� ملهم إصرارنا...إ�� من أوقد فينا شعلة العلم 

 واملعرفة

الصيدلة الدكتور محمد هارونعميد �لية   
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 التهاب األمعاء أمراض

 التهاب القولون التقرحي  –داء �رون 

 النقاط الرئ�س�ة 
كالهما ع�ارة عن حاالت  ،  التقرحي وداء �رون هما أكثر أمراض التهاب األمعاء شیوعاً التهاب القولون    •

 .ة مزمنة مع معدل مرضي عالي وغیر قابل للشفاء إلى حد �بیر� انتكاس

سمات مت�اینة تتعلق �موقع اإلصا�ة ومدى    یوجد التهاب القولون التقرحي وداء �رون متشابهان ولكن     •

االلتهاب عبر جدار األمعاء. �قتصر التهاب القولون التقرحي على األمعاء الغل�ظة والغشاء المخاطي،  

السطح   إلى  األمعاء  جدار  عبر  �متد  التهاب  مع  الدق�قة  األمعاء  �رون  مرض  �صیب  ما  غال�ًا  بینما 

 .المصلي

لى النو�ات الحادة �شكل سر�ع وفعال، والحث على تهدئتها والمحافظة  أهداف العالج هي الس�طرة ع   •

 .علیها، وتحدید المرضى الذین س�ستفیدون من الجراحة

�عتمد اخت�ار وطر�قة العالج على الموقع وحجم وشدة المرض �اإلضافة إلى معرفة العالج الحالي أو    •

 .السابق

واأل  • �الكورت�كوستیرو�دات  االلتهاب  من  �استخدام  الحد  للعالج  األساس�ة  الدعامة  هو  مینوسال�سیالت 

(مثل   البیولوج�ة  والعوامل  والس�كلوسبور�ن)  والمیثوتر�كسات  اآلزوثیو�ر�ن  (مثل  المناعة  مث�طات 

 .إنفل�كس�ماب وأدال�موماب) ، وهي مخصصة للحاالت الشدیدة والحرار�ة

 .تعدد التخصصات طب�ًا واقتصاد�اً �شكل عالج داء األمعاء االلتهابي تحد�ًا أمام فر�ق م  •

 : مقدمة
التهاب األمعاء المزمنة في الجهاز   (IBD) �مكن تقس�م مرض  إلى نوعین من االضطرا�ات االلتهاب�ة 

یؤثر مرض �رون على أي جزء  .(UC) والتهاب القولون التقرحي (CD) الهضمي، وهما مرض �رون 

من الجهاز الهضمي بینما یؤثر التهاب القولون التقرحي على القولون والمستق�م فقط. العالج المتاح حال�ًا 
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لمرض التهاب األمعاء ل�س عالج�ًا. یت�ع داء األمعاء االلتهابي دورة انتكاس�ة وتحول ال �مكن التنبؤ بها  

وعبئًا في مكان العمل و�یئة الرعا�ة الصح�ة. تشكل عمل�ة عالج    وتسبب اضطرا�ًا في نمط ح�اة المر�ض

 .مرضى داء األمعاء االلتهابي تحد�ًا أمام فر�ق متعدد التخصصات طب�ًا واقتصاد�اً 

 

 : علم األو�ئة
�كون معدل اإلصا�ة �مرض التهاب األمعاء أكبر في أمر�كا الشمال�ة وأورو�ا وأسترال�ا ونیوز�لندا ، على  

الرغم من أن معدل اإلصا�ة في إفر�ق�ا وآس�ا وأمر�كا الجنو��ة یرتفع �شكل مطرد لكن قد تكون هذه الز�ادة  

جانب انخفاض التعرض للعدوى   في البلدان النام�ة �سبب تحسین الصرف الصحي و�رامج التطع�م إلى

المعو�ة. یتأثر الیهود واآلسیو�ون الذین �ع�شون في الوال�ات المتحدة والمملكة المتحدة �شكل أكثر شیوعًا  

�مرض التهاب األمعاء أكثر من أولئك الذین �ع�شون في الك�ان الصهیوني وآس�ا. یبدو أنه ال یوجد ارت�اط  

و    10الجتماع�ة. تحدث ذروة اإلصا�ة �مرض التهاب األمعاء بین  بین مرض التهاب األمعاء والط�قة ا

٪ من الحاالت لدى    15عامًا، على الرغم من أنها �مكن أن تحدث في أي عمر، حیث یتم تشخ�ص    40

عامًا. یبدو أن معدل اإلصا�ة متساٍو بین الذ�ور واإلناث، على الرغم   60األفراد الذین تز�د أعمارهم عن  

الدر  إلى  من أن �عض  یتأثر ما �صل    240.000اسات في مرض �رون تظهر غل�ة طف�فة لإلناث. 

 .شخص �مرض التهاب األمعاء في المملكة المتحدة

المتحدة   والوال�ات  أورو�ا  في  الجدیدة  التقرحي  القولون  التهاب  حاالت  حدوث  معدل  لكل    8- 2یبلغ 

حالة سنو�ًا. ظل معدل اإلصا�ة ثابتًا إلى حد    100000لكل    80-40حالة سنو�ًا مع انتشار    100000

  4التقرحي �معدل    ما على مدار األر�عین عامًا الماض�ة. �حدث داء �رون بوتیرة مماثلة اللتهاب القولون 

انتشار    100،000لكل   و�نس�ة  في وسط  100،000لكل    50سنو�ًا  والمعدالت  المتحدة،  المملكة  في 

وجنوب أورو�ا أقل . �عد مرض �رون غیر شائع في أمر�كا الجنو��ة وآس�ا وأفر�ق�اولكن یبدو أنه في  

 .ازد�اد فیها



3 

 

 :المسب�ات المرض�ة 
غیر معروفة إلى حد �بیر ، على الرغم من أنه �عتقد أن   IBD عاءالعوامل المسب�ة لمرض التهاب األم 

 .عددًا من العوامل التال�ة تلعب دوراً 

 البیئة  -1

 غذائ�ة لالحم�ة ا -2

الدلیل على أن المدخول الغذائي له دور في مسب�ات مرض التهاب األمعاء هو أمر غیر محسوم، على 

الغذائ�ة �مرض التهاب األمعاء، �ما في ذلك تناول الدهون، وتناول  الرغم من ارت�اط العدید من العوامل  

الوج�ات السر�عة، واستهالك الحلیب واألل�اف، و�جمالي البروتین والطاقة. �شفت أعداد �بیرة من دراسات  

الغذائي   النظام  فآل�ة  المكررة ومرض �رون.  الكر�وهیدرات  تناول  بین  الحاالت عن وجود عالقة سبب�ة 

 .یر مفهومة �شكل جید كمحفز غ 

�مكن للمرضى تحدید األطعمة التي تؤدي إلى ز�ادة حدة أو تفاقم أعراضهم خالل مسیرة المرض، على  

٪ من مرضى التهاب القولون التقرحي  5سبیل المثال، الحلیب أو األطعمة الحارة. یتحسن ما �صل إلى  

�مر  المصابون  المرضى  یتحسن  بینما   ، ال�قر  حلیب  تجنب  طر�ق  تناول  عن  في  بدأوا  إذا  �رون  ض 

األعالف األول�ة (القائمة على األحماض األمین�ة) والقلیلة (الببتیدات) والبول�مر�ة (البروتین الكامل)، حیث  

 .أن األعراض قد تعود عند عودتهم إلى نظامهم الغذائي الطب�عي 

 .األمعاء األطفال الذین یرضعون رضاعة طب�ع�ة تقل لدیهم مخاطر اإلصا�ة �مرض التهاب

 

 التدخین -3

حیث �صل معدل التدخین إلى    یوجد معدل أعلى للتدخین بین مرضى داء �رون مقارنة �عامة السكان ،

٪ من المرضى المصابین بهذا المرض. یؤدي التدخین إلى تفاقم المسار السر�ري للمرض و�ز�د من  40

خطر االنتكاس والحاجة إلى الجراحة. قلة عدد المرضى الذین �عانون من التهاب القولون التقرحي یدخنون  
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إلصا�ة �التهاب القولون التقرحي، في حین أن  ٪). المدخنون السا�قون هم األكثر عرضة ل10(حوالي  

المدخنین الحالیین هم أقل خطر. �مكن أن یؤدي اإلقالع عن التدخین إلى ظهور التهاب القولون التقرحي.  

�شیر هذا إلى أن التدخین قد �ساعد في منع ظهور المرض، وتفسیر ذلك غیر واضح. ومع ذلك ُ�عتقد  

ستجا�ة االلتهاب�ة ، فإن المواد الك�م�ائ�ة الممتصة من تدخین السجائر  أنه �اإلضافة إلى تأثیره على اال

تؤثر على العضالت الملساء داخل القولون ، مما قد �غیر حر�ة األمعاء ووقت الخروج. ثبت أن الن�كوتین  

 .عالج فعال اللتهاب القولون التقرحي في �عض الدراسات

 العدوى  -4

لسل عامًال مسب�ًا لمرض �رون، على الرغم من أن األدلة الحال�ة �عتبر التعرض لداء المتفطرة نظیر ا

قد �ظهر التهاب القولون التقرحي �عد نو�ة إسهال معدي ، ولكن    .تشیر إلى أنه ل�س عامًال مسب�ًا للمرض

 .�شكل عام هناك القلیل من األدلة لدعم دور عامل معدي واحد

 ال�كتیر�ا المعو�ة  -5

دورًا مهمًا في التسبب في مرض التهاب األمعاء ألن األمعاء تعمل �عضو حساس تلعب ال�كتیر�ا المعو�ة  

�ساهم في االستجا�ة المناع�ة الجهاز�ة. ُ�ظهر المرضى الذین �عانون من مرض التهاب األمعاء فقدان 

التهاب  في عالج مرض  دورًا  الحیو�ة  المضادات  تلعب  و�التالي  المعو�ة  للم�كرو�ات  المناعي  التحمل 

معاء. أثبتت معالجة الفلورا المعو�ة �استخدام البرو�یوت�ك والبر��ایوتكس وال�كتر�ا التكافل�ة أنها استرات�ج�ة  األ

�غیر توازن ال�كتیر�ا   والعص�ات اللبن�ة عالج�ة فعالة في اآلونة األخیرة. البرو�یوت�ك مثل الب�فیدو�اكتیر�ا

ات دق�قة مفیدة ومحددة في القولون بینما تم استخدام  المعو�ة �شكل إ�جابي. تحفز البر��ایوتكس نمو �ائن 

 .، وهي مز�ج من البر��ایوتكس والبرو�یوت�ك ، بنجاحsynbiotics  المكمالت الغذائ�ة

 األدو�ة -6

أنها تفاقم    مثل د�كلوفیناك (NSAIDs) تم نشر تقار�ر عن األدو�ة المضادة لاللتها�ات غیر الستیرو�د�ة

مرض التهاب األمعاء. ُ�عتقد أن هذا قد ینتج عن تثب�ط م�اشر لتخلیق البروستاجالندین الواقي للخال�ا  

(البروستاجالندین تنشط إفراز المخاط والب�كر�ونات في المعدة وتث�ط الحمض المعدي لحما�ة المعدة من  

حدوث انتكاسة في المرض �سبب تغیر في  المفرزات الهضم�ة) . قد تؤدي المضادات الحیو�ة أ�ضًا إلى 
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ال�كتیر�ا المعو�ة. ُ�عتقد أن خطر اإلصا�ة بداء �رون یزداد عند النساء الالئي یتناولن حبوب منع الحمل  

 .، ور�ما �كون سبب ذلك تغیرات األوع�ة الدمو�ة

 MMR لقاح الحص�ة - 7

األمعاء والحص�ة أو لقاح الحص�ة أو الحص�ة  كان یوجد الكثیر من الجدل حول الصلة بین أمراض   

ومع ذلك فقد أشارت األدلة الحال�ة إلى عدم وجود عالقة  .(MMR) مجتمعة والنكاف والحص�ة األلمان�ة

 .مثبتة 

 استئصال الزائدة الدود�ة -8

التقرحي. من   القولون  تأثیر وقائي في �ل من مرض �رون والتهاب  له  الدود�ة  الزائدة  غیر  استئصال 

الواضح ما إذا �ان هذا التأثیر الوقائي قائمًا على المناعة أو ف�ما إذا �ان األفراد الذین �صابون �التهاب  

الزائدة الدود�ة وثم �خضعون الستئصال الزائدة الدود�ة �ختلفون من الناح�ة الفسیولوج�ة أو الجین�ة أو  

 .اءالمناع�ة عن السكان المعرضین لإلصا�ة �مرض التهاب األمع

 اإلجهاد -9

�جد �عض المرضى أن اإلجهاد یتسبب في حدوث انتكاسة في مرض التهاب األمعاء وقد تم استنتاج ذلك 

المعوي في جدار   العصب  نها�ات  االلتهاب�ة في  الوسطاء  ینشط  ُ�عتقد أن اإلجهاد  نماذج حیوان�ة.  في 

ع�ش مع مرض التهاب األمعاء أمرًا  األمعاء. �اإلضافة إلى أن اإلجهاد هو عامل محفز �مكن أن �كون ال

مرهقًا أ�ضًا. إن طب�عتها المزمنة ونقص العالج واألعراض المؤلمة وتأثیرها على نمط الح�اة تجعل من  

 .الصعب على المرضى التعامل معها

 الوراثة  -10

أن داء   خمسة عشر �المائة من أقارب الدرجة األولى لدیهم مرض التهاب األمعاء. یوجد أدلة متزایدة على

كرون والتهاب القولون التقرحي ناتجان عن استجا�ة غیر مناس�ة للجهاز المناعي في الغشاء المخاطي  

للجهاز الهضمي للبیئة المعو�ة الطب�ع�ة. �ان یوجد تقدم �بیر في فهم مساهمة الجینات في قابل�ة اإلصا�ة  

األمعاء التهاب  منتصف   IBD �مرض  منذ  الظاهري   .التسعین�اتونمطها 
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�مرض �رون المعوي الدقیق   16الموجود على الكروموسوم   CARD15 / NOD2 ارت�طت طفرات الجین

على الكروموسوم   OCTN1( �مرض �رون   السكان الب�ض ول�س الشرقیین. تم ر�ط جینین آخر�ن مؤخراً � 

 ). 10على الكروموسوم  DLG5 و  5

 (HLA) رحي أن الجسم المضاد للخال�ا الل�مفاو�ة ال�شر�ةأظهرت الدراسات الجین�ة في التهاب القولون التق

 11إلى    5أكثر شیوعًا من   (HLA-DRI * 103) أكثر ارت�اطًا. النمط الجیني المرت�ط بنمط المرض

 .مرة في المرضى الذین خضعوا الستئصال القولون 

 العرق والعائلة  -11

ع غیر الیهود ، حیث أن الیهود األشكناز  الیهود أكثر عرضة لإلصا�ة �مرض التهاب األمعاء مقارنة م

معرضون لخطر أكبر من الیهود السفارد�م. �كون مرض التهاب األمعاء أكثر شیوعًا لدى الب�ض من  

السود في أمر�كا الشمال�ة. األقارب من الدرجة األولى المصابین �مرض التهاب األمعاء لدیهم خطر ز�ادة 

یتم دعم االرت�اط العائلي من ال�حث الذي ُ�ظهر توافقًا أكبر  أضعاف في اإلصا�ة �المرض.    10�مقدار  

في التوائم أحاد�ة الز�جوت (متطا�قة، أي توأم متطابق)   IBD ضعف لمرض التهاب األمعاء  15�مقدار  

 .من التوائم ثنائ�ة الز�جوت (غیر متطابق، أي توأم أخوي)

 

 : الفیز�ولوج�ا المرض�ة
تتسبب العوامل المحفزة عادًة لدى األفراد المصابین �مرض التهاب األمعاء �استجا�ة التهاب�ة شدیدة وطو�لة  

الطب�ع�ة   البن�ة  في  تغییر  إلى  المستمر  االلتهابي  التفاعل  و�ؤدي  الهضمي،  الجهاز  في  مناس�ة  وغیر 

ن على تنظ�م االستجا�ات االلتهاب�ة  للجهاز الهضمي. یبدو أن األفراد المعرضین لإلصا�ة وراث�ًا غیر قادر� 

الل�مفاو�ة   الخال�ا  نشاط  بز�ادة  یتمیز  المزمن  االلتهاب  أن  ُ�عتقد  المستضد.  أو  للمناعة  النوع�ة  غیر 

المستجی�ة والسیتو�ینات الداعمة لاللتها�ات التي تتجاوز آل�ات التحكم العاد�ة. ومع ذلك اقترح �احثون أن 

عن فشل أولي في الخال�ا الل�مفاو�ة التنظ�م�ة والسیتو�ینات ، مثل إنترلو�ین  مرض التهاب األمعاء قد ینتج  

، للس�طرة على االلتهاب ومسارات االستجا�ة. ُ�عتقد أ�ضًا في مرض   β-وعامل النمو المحول بیتا  10-
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یئة األمعاء  كرون أن الخال�ا التائ�ة تقاوم موت الخال�ا المبرمجة (االنتحار الخلوي) �عد التثب�ط. یبدو أن ب

 .غیر المسب�ة لألمراض عامل أساسي

 

 

 

 

 :موقع المرض

إن طب�عة االلتهاب المزمن وتوزعه، سواء أكان ظاهرًا �العین المجردة أم مجهر�ًا، �حددان و�میزان التهاب  

االختالفات في موقع وتوزع التهاب القولون التقرحي    1القولون التقرحي ومرض �رون. یوضح الجدول 

 .االختالفات النس�ج�ة  1�رون. یوضح الشكلومرض  

 مرض �رون  •

٪ من    45�مكن أن یؤثر مرض �رون على أي جزء من األمعاء من الفم إلى فتحة الشرج. ما �قرب من 

٪ فقط من التهاب القولون ،    25المرضى �عانون من مرض اللفائفي (التهاب في األمعاء الدق�قة)، و  

٪ من أمراض األمعاء    5لتهاب الجزء االسفل من األمعاء الدق�قة)، و  ٪ من مرض اللفائفي النهائي (ا20و 

٪ من أمراض الشرج أو الجهاز الهضمي أو الفم. �مكن أن �شمل مرض �رون منطقة واحدة    5الدق�قة، و  

من القناة الهضم�ة أو مناطق متعددة مع وجود مناطق غیر متأثرة ف�ما بینها، هذه المناطق معروفة �اسم  

فات". وعادة ما تكون مناطق األمعاء الدق�قة المصا�ة سم�كة وض�قة. غال�ًا ما تكون "الحلقة "تخطي اآل

االحمرار   من  حلقة  مع  الل�مفاوي  الجرابي  التضخم  هذا  القولون.  تنظیر  في  مرئي  شذوذ  أول  الحمراء" 

ر مرصوف المح�طي، والتي تتطور إلى تقرح قالعي وقد تتطور إلى تقرحات ذات شقوق عم�قة ذات مظه

التل�ف   ینشأ  وقد  والشدیدة،  المزمنة  االلتها�ات  من  المعو�ة  التض�قات  تنشأ  وتضیق.  وتل�ف  �الحصى 

وانسداد األمعاء. قد یتسبب ثقب األمعاء الموضعي في حدوث خراجات قد تؤدي أ�ضًا إلى نواسیر (ممر  

أو بین عضو�ن مجوفین   غیر طب�عي قد یتم إجراؤه جراح�ًا بین عضو مجوف أو أنبو�ي وسطح الجسم ،

 .أو أنبو�یین)
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�متد االلتهاب عبر جم�ع ط�قات األمعاء مجهر�ًا. تظهر الخال�ا االلتهاب�ة في جم�ع األنحاء مما یؤدي  

إلى تكون التقرحات والخال�ا الدق�قة. ُترى الخال�ا الظهار�ة غیر المغلفة أح�انًا مع خال�ا النغهانز العمالقة،  

تم استئصالها جراح�ًا. یؤدي االلتهاب    ٪ من األمعاء التي  60٪ من خزعات القولون وفي    25في حوالي  

 .المزمن في األمعاء الدق�قة والقولون والمستق�م والشرج إلى ز�ادة خطر اإلصا�ة �السرطان

 موقع وتوزع التهاب القولون التقرحي ومرض �رون  1الجدول

 مرض كرون  التھاب القولون التقرحي  

 القولون والمستقیم  موقع ال
 المستقیم  التھاب   40٪
 التھاب البنكریاس   20٪

التھاب اللفائفي    10-15٪
 العكسي

القناة الھضمیة بالكامل (الفم إلى فتحة الشرج، تجنیب 
 المستقیم) 

 مرض اللفائفي  ٪ 45
 التھاب القولون فقط  ٪ 25
 مرض اللفائفي العضلي ٪ 20
 أمراض األمعاء الدقیقة   5٪
 واألمعاء، الفم أمراض الشرجیة، المعدة   5٪

 مستمر ومنتشر  توزع ال
 ال أورام حبیبیة 

 التھاب الغشاء المخاطي
تقرح إذا كان ناعم  

 وسطحي 

في كثیر من األحیان "تخطي اآلفات" المتقطعة 
 والمنفصلة 

 سمك كامل (ترانسورال) 
 التھاب حبیبي 

 تقرح عمیق مع امتداد الغشاء المخاطي
الشقوق والناسور  

 والتضیق 
 شائع  ال یوجد 

المرض حول 
 الشرج

 موجود  ال یوجد 

 

 

 

السمات النس�ج�ة لخزعة المستق�م التي تساعد على التمییز بین التهاب القولون التقرحي   1الشكل

 ومرض �رون 
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 التهاب القولون التقرحي  •

٪ من الحاالت، والقولون 40تبدأ أعراض التهاب القولون التقرحي على المستق�م (التهاب المستق�م) في  

٪، والقولون �أكمله (التهاب القولون التقرحي الكلي 40السیني والقولون النازل (التهاب القولون األ�سر) في  

�شمل المز�د من أعراض القولون ٪ من الحاالت. �متد التهاب المستق�م ل20أو التهاب البنكر�اس) في  

سنوات، وهو سبب    10٪ من المرضى على مدى  30-15ألعداد قلیلة حیث ینتشر المرض لما نسبته  

إصا�ة �عض المرضى �المرض على نطاق واسع و�عضهم مصاب �ه �شكل محدود وغیر معروف السبب.  

من خالله الطعام المهضوم جزئ�ًا    قد یتواجد أ�ضًا التهاب في الدقاق الطرفي (منطقة الوصل الذي ینتقل 

من األمعاء الدق�قة إلى األمعاء الغل�ظة) في حالة التهاب القولون التقرحي الكلي الحاد . ُ�عرف �اسم  

"التهاب اللفائفي العكسي" ولكنه ل�س مهمًا من الناح�ة السر�ر�ة. �ظهر القولون مخاطي مع احمرار في  

تق الدم، وحبیبي مع  تدفق  إلى قرحة. عندما �شفى  الجلد �سبب  الشدیدة  الحاالت  رح سطحي یؤدي في 

 .القولون مع تناول دواء حبیبي عندها قد تتشكل زوائد لحم�ة �عد االلتهاب 

ُیالحظ مجهر�ًا التهاب سطحي مع تسلل الخال�ا االلتهاب�ة إلى الصف�حة المخصوصة (هي ط�قة رق�قة  

الضام من ا النس�ج  ال�طانة  من  جزءًا  �شكل  المخاط�ةالذي  األغش�ة  �اسم  المعروفة  ت�طن   لرط�ة  التي 

األنابیب المختلفة في الجسم، مثل الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي) وتجو�ف. تحدث تجاو�ف للخراجات 

وتفقد بنیتها و�نشأ نضوب خل�ة الكأس مع فقد المیوسین. �مكن رؤ�ة خلل في النسج الذي �مكن أن یتطور  

 .مأخوذة من مرضى مصابین �التهاب القولون الكلي طو�ل األمد إلى سرطان في الخزعات ال

 أنواع أخرى من التهاب القولون  •
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داء �رون الذي لم یتم تصن�فه �عد (�شار إل�ه أح�انًا �التهاب القولون غیر المحدد) �حدث عندما �ستمر  

رون أو التهاب  التهاب القولون المزمن، ومع ذلك لم یتم التعرف على أعراض المرض على أنها مرض �

تنظیر   في وجود  المائي  اإلسهال  الرئ�س�ة هي  السمة  المجهري،  القولون  التهاب  في  التقرحي.  القولون 

القولون الطب�عي والتهاب مزمن مع غ�اب تشو�ه بنیوي خفي في خزعات الغشاء المخاطي. األدو�ة مثل  

هي السبب في ما �صل إلى  (PPIs) مضادات االلتهاب غیر الستیروئید�ة ومث�طات مضخة البروتون 

٪ من حاالت التهاب القولون المجهري. �حدث التهاب القولون االنحرافي عندما �حدث التهاب في  50

الحلقة المعطلة من فغر القولون (هي عمل�ة جراح�ة تشمل توصیل جزء من القولون �جدار ال�طن األمامي،  

فراز مخاطي. �حدث التهاب القولون الغشائي  تار�ا للمر�ض فتحة �ال�طن تسمى فغرة) مما یؤدي إلى إ

الكاذب �سبب المطث�ة العسیرة (هي �كتیر�ا �مكن أن تسبب أعراضًا تتراوح من اإلسهال إلى االلتهاب الذي 

مث�طات   استخدام  متعددة.  أو  طو�لة  لفترات  الحیو�ة  المضادات  �عد  تظهر  وعادة  القولون)،  �سبب  قد 

للع البروتون �عّرض المرضى  التنظیر السیني والكشف عن سم  مضخة  یتم تشخ�صه عن طر�ق  دوى. 

 .المطث�ة العسیرة في البراز
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 داء �رون 
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 :المظاهر السر�ر�ة
 .2تم وصف االختالفات السر�ر�ة بین مرض �رون والتهاب القولون التقرحي في الجدول

 مرض �رون  •

إلى حد �بیر   السر�ر�ة لمرض �رون  السمات  المصاب، ومدى وشدة والعمل�ة  تعتمد  أمعاء  على موقع 

القولون  التهاب  إعاقة من مرضى  أكثر  �كونوا  أن  إلى  �میل مرض �رون  لدى �ل مر�ض.  المرض�ة 

٪ من المرضى العمل �عد عام واحد من التشخ�ص. األعراض السائدة في 25التقرحي حیث ال �ستط�ع  

�حدث فقدان الوزن لدى معظم المرضى �غض النظر   داء �رون هي اإلسهال وآالم ال�طن وفقدان الوزن.

  20عن مكان المرض. عشرة إلى عشر�ن في المئة من المرضى �عانون من فقدان الوزن بنس�ة تز�د عن  

في المئة من وزنهم األساسي. السبب الرئ�سي هو انخفاض تناول الطعام عن طر�ق الفم على الرغم من  

التغذ�ة س�كون عامل شائع أ�ض الذین  أن سوء  المرضى  لدى  الوف�ات  ًا. هناك ز�ادة طف�فة في معدل 

 .�عانون من مرض �رون المنتشر 

 األمعاء الدق�قة والمرض اللفائفي واللفائفي النهائي •

المرضى الذین �عانون من ألم أو �تلة محسوسة رق�قة في الحفرة الحرقف�ة ال�منى مع فقدان الوزن واإلسهال،  

والتي عادة ال تحتوي على دم. �حدث اإلسهال �سبب التهاب الغشاء المخاطي وسوء امتصاص الملح 

الغل األمعاء  �كتیري قر�ب من تضیق  نمو  أو  نمو دهني  في  یتسبب  الذي  �ظة (موضح في  الصفراوي 

ما  غال�ًا  التضییق.  وتشكیل  والتل�ف  لاللتهاب  نت�جة  أ�ضًا  الدق�قة  األمعاء  انسداد  �حدث  قد  الصورة). 

ال�طن وقيء   ألمًا متقطعًا �شكل عام وهو مغص مع أصوات قرقرة عال�ة وانتفاخ في  المرضى  �صف 
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تهاب أو الخراجات هو المرض  و�مساك. �صاب العدید من المرضى �ألم وحمى مستمر�ن عندما �كون االل

السائد. تحدث النواسیر المعو�ة وقد تصیب الجلد أو المثانة أو المهبل. قد �حدث ثقب في القناة الهضم�ة  

. یؤدي  (غشاء ی�طن ال�طن الداخلي)على الرغم من ندرته، مع التهاب حاد في ال�طن والتهاب الصفاق

الدقاق النهائي إلى قابل�ة اصابتهم �فقر الدم �بیر  وحمض الفول�ك للمصابین �مرض   B 12 نقص فیتامین 

الدم  �حتوي على عدد �اٍف من خال�ا  الجسم خال�ا دم حمراء �بیرة جدًا وال  الكر�ات (حالة �كون في 

الحمراء الطب�ع�ة، بینما �حدث سوء امتصاص حمض الصفراء أ�ضًا لدى هؤالء المرضى و�ؤهبهم لحدوث  

 .ى المؤ�سدةحصوات الكول�سترول وحصى الكل

 التهاب القولون  •

تتمثل األعراض الرئ�س�ة في آالم ال�طن واإلسهال الغز�ر والمتكرر (الخروج ألكثر من ستة مرات لبراز 

رخو في الیوم) مع دم أو بدونه، وفقدان الوزن. �شكو المرضى أ�ضًا من التعب وفقدان الشه�ة والغث�ان  

وفقر الدم ، وسوء التغذ�ة والحمى. قد �ظهر التهاب القولون و�ظهرون نحفًا، مع عدم انتظام دقات القلب،  

�شكل ضار مع الحد األدنى من االنزعاج. غال�ًا ما �عاني المرضى الذین لدیهم إصا�ة شدیدة في القولون 

تعد   الحدید.  نقص  الناجم عن  الدم  وفقر  الدم  ألبومین  ونقص  الكهارل  تشوهات  الطرفي من  الدقاق  أو 

 .ألمعاء أكثر شیوعًا لدى المرضى الذین �عانون من مرض األمعاء الغل�ظة المضاعفات خارج ا

 

 

 

 االختالفات السر�ر�ة بین التهاب القولون التقرحي ومرض �رون  2الجدول

 مرض كرون  التھاب القولون التقرحي  عالمة مرض 

 ال وآالم البطن اإلسھ اإلسھال الدموي أعراض بارزة 
 الجسم ، ال نزیف في ٪30وفقدان الوزن 

 ++  ++  حمى

 ++  موجود  وجع بطن
 +++  +++  إسھال

 ++  +++  نزیف في المستقیم 
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 ++  + فقدان الوزن 

 ++  + عالمة على سوء التغذیة 

 ++  - كتلة في البطن 

 ++  +++  تجفاف

 / CPR فقر الدم الناجم عن نقص الحدید ، ارتفاع
ESR  نقص ألبومین الدم ، 

 CPR إنعاش قلبي رئوي
 ESR ترسیب كرات الدم الحمراء معدل 

 ++  ++ 

 

 المرض حول الشرج •

قد �صاب المرضى �شق شرجي أو ناسور أو خراج حول المستق�م. �مكن أن �كون لهذه األعراض تأثیر  

 .كبیر على نمط ح�اة المر�ض 

 أمراض المعدة واألمعاء والفم •

عسر الهضم واأللم وفقدان الوزن جم�عها حالة نادرة. �ظهر مرض �رون المعدي االثنا عشري على شكل  

 .وفقدان الشه�ة والغث�ان والقيء. مرض الفم مؤلم جدًا وقد �سبب تقرحًا مزمنًا ینتج عنه فقدان الشه�ة

 

 

 تقیید مرض �رون  −

المرضى الذین �عانون من األلم والقيء واإلمساك وتشخ�ص مرض التضیق �مكن أن یؤدي إلى انثقاب  
 ) 2جراح�ًا، على الرغم من أن هذا األمر نادر (انظر الشكلإذا لم �عالج 

 التهاب القولون التقرحي  −

تشمل األعراض النموذج�ة اللتهاب القولون التقرحي اإلسهال الدموي (أكثر األعراض انتشارًا) مع مخاط  
المصاب وآالم �طن مصحو�ة �الحمى وفقدان الوزن في الحاالت الشدیدة. المظهر النموذجي للمر�ض  

 .�مرض �رون هو انخفاض مؤشر �تلة الجسم وسوء االمتصاص وفقدان الوزن وتأخر النمو
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�عتبر فقدان الدم الواضح أكثر شیوعًا في التهاب القولون التقرحي منه في داء �رون. تتشا�ه أعراض 
فقر الدم التهاب القولون التقرحي مع التهاب القولون في �رون حیث �عاني المرضى من تسرع القلب و 

٪ من مرضى التهاب القولون التقرحي من  50والحمى والتعب والجفاف والنحافة. �عاني ما �قارب من  
شكل من أشكال االنتكاس �ل عام، و�مكن أن تكون الهجمات الشدیدة مهددة للح�اة. مات ثلث مرضى  

  موت اآلن نادرًا للغا�ة التهاب القولون التقرحي �سبب هذه الحالة حتى ستین�ات القرن الماضي. أص�ح ال
 .مع التقدم في العالج الطبي والجراحي

 .تكون التضیق في مرض �رون  2الشكل

 

 

 درجات التهاب القولون التقرحي 

 مرض شدید الخطورة -1

�اإلضافة إلى األعراض النموذج�ة اللتهاب القولون التقرحي، قد �صاب المرضى الذین �عانون من مرض  

براز سائل یوم�ًا هو أمر معتاد في هذه    20-10مرات لبراز دموي یوم�ًا (شدید �حدة �أكثر من ست  

ن�ضة في الدق�قة)    90 < )درجة مئو�ة) ، تسرع القلب  37.8 <)الحالة) ، مع ارتفاع في درجة الحرارة

مم / ساعة   ESR> 30)جم / د�سیلتر) أو عالمات االلتهاب المرتفعة 10.5>، فقر الدم (اله�موغلو�ین  

 .(انظر األ�حاث)  و�تس و ترولوف  یتم تقی�م الخطورة �شكل شائع �استخدام معاییر .  P> 8CR؛

 مرض نشط �اعتدال -2

مرات �ل یوم مع اإلسهال والمخاط ونز�ف في المستق�م. �عد المرض    عدد مرات التبرز أقل من ستة 

النشط �اعتدال أكثر شیوعًا �مرض "الجانب األ�سر". تضخم القولون السمي �كون نادر الحدوث لدى  
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المرضى الذین �عانون من إصا�ة في المستق�م السیني، ونس�ة اإلصا�ة �سرطان القولون أقل �كثیر لدى 

 .المصابین �التهاب القولون الكلي هؤالء المرضى من

 التهاب المستق�م 

تكون مظاهر التهاب المستق�م النشط أقل حدة مثل الزحیر (رغ�ة ملحة �إخراج فضالت غیر موجودة)،  

 .نز�ف المستق�م واإلفرازات المخاط�ة. غال�ًا ما �صاب المرضى �اإلمساك  الحكة الشرج�ة ،

 التوسع السام 

�مكن أن �حدث هذا األمر في التهاب القولون التقرحي الشدید الغیر معالج. یوجد خطر �بیر من حدوث  

 .٪50ثقب مع معدل وف�ات 

 : خارج�ة في حالة مرض التهاب األمعاء الالمضاعفات 
٪ من مرضى داء األمعاء االلتهابي تظهر علیهم مظاهر خارج األمعاء. یتم رؤ�تها �شكل  30-20حوالي  

أكثر شیوعًا لدى المرضى الذین یؤثر لدیهم مرض التهاب األمعاء على القولون. تؤثر المضاعفات على  

النشط. �سلط    المفاصل والجلد والعظام والعینین والكبد والشجرة الصفراو�ة وهي أكثر شیوعًا في المرض

  .IBDالضوء على �عض السمات الخارج�ة لمرض التهاب األمعاء 3الشكل

 المفاصل والعظام  -1

٪ من مرضى داء التهاب األمعاء وهي أكثر شیوعًا عند النساء وهي  10تحدث اعتالالت المفاصل لدى  

من المضاعفات المعروفة لهذا المرض. غال�ًا ما �عاني المرضى المصابون �مرض مفصلي محدود ،  

مفاصل والذي یتمیز �التهاب المفاصل الذي �قتصر على خمسة مفاصل أو أقل، من إثارة في اعتالل ال

التهاب   انتكاسة مرض  یتم عالج  عندما  األمعاء.  التهاب  أعراض مرض  في  تفاقم  هناك  �كون  عندما 

األمعاء، یتحسن االعتالل المفصلي. في المقابل ، في اعتالل المفاصل المتعدد ، وهو حالة مزمنة تؤثر  

ًا بنشاط االعتالل المفصلي.  على أكثر من خمسة مفاصل ، یبدو أن إثارة داء التهاب األمعاء ال یرت�ط مؤقت 

ُ�عتقد أن هذا یتم  5�عاني حوالي   المقسط.  الفقار  التهاب  التهاب األمعاء أ�ضًا من  ٪ من مرضى داء 

بوساطة مناع�ة وال یرت�ط بنشاط مرض التهاب األمعاء. غال�ًا ما ُیالحظ انخفاض في الكتلة العظم�ة التي  
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لمرضى الذین �عانون من مرض التهاب األمعاء �سبب  من المحتمل أن تؤدي إلى هشاشة العظام لدى ا

) مع أو بدون سوء  غ  10استخدام الستیرو�د المزمن (خاصة عندما تتجاوز الجرعة التراكم�ة للبر�دنیزولون  

 .االمتصاص 

 

�عض أمراض الخارج�ة وخصائص سوء التغذ�ة الموجودة لدى المرضى الذین �عانون من مرض    3الشكل

 .التهاب األمعاء

 
 

 ال�شرة -2

یرت�ط �ل من االلتهاب األحمر العقدي في الجلد وتق�ح الجلد الغنغر�ني �مرض التهاب األمعاء. تظهر  

االلتهاب الجلدي العقدي على شكل عقیدات حمراء وساخنة طر�ة تهدأ على مدى �ضعة أ�ام لتترك لونًا  

٪ من المرضى   8تهاب األمعاء لدى  بن�ًا. عادًة ما ترت�ط نو�ات المرض ارت�اطًا م�اشًرا بنشاط �مرض ال

 .المصابین

�ظهر تق�ح الجلد الغنغر�ني على شكل بثرة منفصلة تتطور إلى قرحة. ال یبدو أن نشاط مرض التهاب 

٪ من المرضى المصابین �ه، وقد یبدأ أو   2األمعاء مرت�ط �شكل م�اشر بتق�ح الجلد الغنغر�ني لدى  

 .معاء هادئاً یزداد سوءًا عندما �كون مرض التهاب األ
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قد تترافق متالزمة سو�ت (مرض جلدي حاد حموي) الذي �ش�ه إلى حد ما مع االلتهاب الجلدي العقدي،  

 .مع مرض التهاب األمعاء

 العین  -3

٪ من الحاالت. التهاب النس�ج الوعائي (حرقان شدید  10المضاعفات العین�ة نادرة الحدوث لدى أقل من 

األوع�ة الدمو�ة) هو أكثر المضاعفات شیوعًا لمرض التهاب األمعاء.  وحكة في منطقة موضع�ة من  

التهاب الصل�ة الذي �شمل المز�د من العین و�التالي قد �ضعف الرؤ�ة. غال�ًا ما یرت�ط التهاب القزح�ة  

(صداع ، وحرقان العین الحمراء ، وعدم وضوح الرؤ�ة) �مظاهر المفاصل والجلد لمرض التهاب األمعاء.  

 ما ُیالحظ التهاب الملتحمة لدى مرضى داء التهاب األمعاء ولكنه ل�س محددًا ولم یتم إث�ات ارت�اط  كثیراً 

 .حق�قي

 الكبد -4

المضاعفات الصفراو�ة ألمراض األمعاء االلتهاب�ة هي حصوات المرارة والتهاب األقن�ة الصفراو�ة المصلب 

�شكل أقل عند المصابین �مرض �رون.  ٪ من مرضى التهاب القولون التقرحي ولكن 5الذي �حدث لدى  

الغالب) لدى   التقرحي في  القولون  التهاب األمعاء (التهاب  انتشار مرض  فإن  العكس من ذلك ،  على 

٪. التهاب األقن�ة الصفراو�ة 80-70المرضى الذین �عانون من التهاب األقن�ة الصفراو�ة المصلب هو  

الذ�ور ، هو  الغالب عند  الذي یوجد في  �التهاب    المصلب ،  تتمیز  الصفراوي  الر�ود  حالة مزمنة من 

وتل�ف القنوات الصفراو�ة داخل الكبد وخارج الكبد. المرضى الذین �عانون من الیرقان االنسدادي والتهاب  

و�یتا القلوي  (الفوسفاتاز  الكبد  إنز�مات  وارتفاع  الصفراو�ة  تصو�ر  -األقن�ة  �عد  ترانسببتیداز).  جلوتامیل 

مفیدًا في تشخ�ص التضییق والمساعدة في تدع�مه.    (ERCP)وات الصفراو�ة �المنظارالبنكر�اس والقن 

تشمل   الكبد.  الوحید هو زراعة  العالج  الصفراو�ة و�كون  القنوات  هناك خطر متزاید لإلصا�ة �سرطان 

كبد المزمن  المضاعفات الكبد�ة ألمراض األمعاء االلتهاب�ة الكبد الدهني والتهاب األوع�ة الدمو�ة والتهاب ال

 .النشط وتل�ف الكبد

 االنصمام الخثاري  -5
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٪ من مرضى داء األمعاء االلتهابي. السبب األكثر  2-1الخثاري لدى حوالي    تحدث مضاعفات االنصمام

 .شیوعًا للوفاة لدى مرضى داء األمعاء االلتهابي في المستشفى هو االنسداد الرئوي 

 فقر الدم -6

أقل من   اله�موجلو�ین  لدیهم مستو�ات  المرضى  ثلث  الرئ�س�ة هي    غ  12حوالي  األس�اب  د�سیلتر.   /

النز�ف المعوي المزمن المصحوب �فقدان الحدید (التهاب األمعاء) الذي �سبب فقر الدم صغر الخال�ا في  

فقر الدم المختلط.    حین أن مرض االلتهاب المزمن �مكن أن �سبب فقر الدم السوي للخال�ا مما یؤدي إلى

الجانب�ة لألدو�ة    B 12الفوالت والحدید وسوء امتصاص فیتامین شائعة أ�ضًا. �مكن أن تؤدي اآلثار 

الشائعة االستخدام في مرض التهاب األمعاء ، مثل المیثوتر�كسات واآلزاثیو�ر�ن ، إلى ظهور أعراض فقر  

 .الدم

 

 

 

 التشخ�ص: 
 التنظیر -1

التشخ�صي الرئ�سي في مرض التهاب األمعاء في تنظیر الجهاز الهضمي السفلي (التنظیر  یتمثل التحقیق  

السیني وتنظیر القولون) ، والذي �سمح �التخیل الم�اشر لألمعاء الغل�ظة وتقی�م األنسجة المرض�ة من  

.  عامًا لدى مرضى القولون   20٪ �عد  10-7الخزعات. خطر اإلصا�ة �سرطان القولون والمستق�م هو  

لذلك، فإن تنظیر القولون �المراق�ة الروتین�ة ضروري في الكشف الم�كر عن سرطان القولون والمستق�م.  

�مكن تقی�م استجا�ة العالج للبیولوج�ا ، على سبیل المثال إنفل�كس�ماب ، عن طر�ق التئام الغشاء المخاطي  

شدیدة ، من الضروري في �عض  الذي �ظهر في تنظیر القولون. لدى المرضى الذین �عانون من أعراض  

األح�ان تأجیل تنظیر القولون الكامل �سبب ز�ادة خطر االنثقاب. التنظیر الك�سولي الالسلكي هو إجراء 
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جدید نسب�ًا حیث �مكن رؤ�ة األمعاء الدق�قة و�مكن أن �كون مفیدًا لدى المرضى الذین �عانون من مرض  

 .كرون الغیر متضیق

 األشعة  – 2

استخداالتصو�ر اإلش یتم  والتنظیري.  السر�ري  للتقی�م  التشخ�ص عاعي مكمل  أو  األولي  التقی�م  في  ،  مه 

المظاهر   ولتقی�م  المرض  تفاقم  أثناء  مضاعفات  وجود  على  الضوء  لتسل�ط  الجراحة،  قبل  والمراجعة 

على األمعاء  الخارج�ة. ال یزال الفحص اإلشعاعي یلعب دورًا رئ�س�ًا في مرض التهاب األمعاء الذي یؤثر  

الدق�قة، على الرغم من أن التنظیر الداخلي قد حل �شكل عام محل فحوصات األشعة السین�ة التقلید�ة  

 .للقولون 

من أفضل الطرق اإلشعاع�ة لتحدید    (MRI)وصور الرنین المغناط�سي  (CT)�عد التصو�ر المقطعي

 .ومعرفة النواسیر والخراجات في داء �رون النشط

ت الكر�ات الب�ض التي تحمل عالمات إشعاع�ة والتي تستخدم �ر�ات الدم الب�ضاء الذات�ة  قد توفر فحوصا

 .المسماة �أكس�م التكنیتیوم ه�كسامیثیلینامین مز�دًا من المعلومات عن موقع المرض وشدته 

 النتائج المخبر�ة  -3

المرضى الذین �عانون من  على الرغم من أنها ل�ست تشخ�ص�ة لكن ُ�قترح ان المرض س�كون نشط لدى 

الحمراء الدم  �رات  ترسیب  معدل  تشمل  والتي  مرتفعة  التهاب�ة  التفاعلي  (ESR)عالمات   والبروتین 

(CRP)  اإلضافة إلى انخفاض اله�موجلو�ین وارتفاع عدد الصفائح الدمو�ة. قد �كون فیتامین�B 12  

. �شیر أ�ضًا انخفاض حمض الفول�ك  منخفضًا لدى المرضى الذین �عانون من المرض اللفائفي المزمن

التهاب مزمن وسوء   إلى  األساس�ة  الدهن�ة  واألحماض  والزنك  والكالسیوم  والمغن�سیوم  المصل  وألبومین 

موجودة في مرض �رون. �مكن    (ASCA)االمتصاص. من المرجح أن تكون األجسام المضادة أسكا

 .استخدام علم األمصال الست�عاد التلوث �سبب لإلسهال

المغن�سیوم  ال العناصر الشح�حة في المصل، مثل  إل�ه انخفاض   ُیالحظ سوء االمتصاص الذي �شیر 

 .والزنك، في التهاب القولون التقرحي 
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قد �شیر انخفاض األلبومین إلى االنتكاس في المرض النشط. غال�ًا ما �صاب المرضى المصابون �التهاب  

 .وظائف الكبد المتغیرةاألقن�ة الصفراو�ة المصلب �اخت�ارات 

 اخت�ارات البراز  -4

�مكن رؤ�ة خال�ا الدم الحمراء والب�ضاء في الفحص المجهري للبراز الحدیث. �مكن أ�ضًا تصور التحدید  

المجهري للخال�ا المعد�ة مثل األمی�ا. �مكن تقی�م السموم العسیرة من خالل التثق�ف ومقا�س السموم. ال  

 .خ�ص مرض التهاب األمعاء ولكنها تساهم في است�عاد التشخ�صات البدیلةتقوم اخت�ارات البراز بتش 

 

 أدوات التقی�م السر�ري 

في معظم التجارب السر�ر�ة  (HBI) أو مؤشر هارفي برادشو  (CDAI) ُ�ستخدم مؤشر نشاط مرض �رون 

ألنه   CDAI استخداملتحدید تخف�ف داء مرض �رون. ومع ذلك، في الممارسة السر�ر�ة، نادرًا ما یتم  

البراز واأللم والمیزات السر�ر�ة    خروج  مق�اسًا �س�طًا لتكرار HBI �حتاج إلى ق�اس مستقبلي ومعقد. �عد

 CDAI األخرى التي یتم استخدامها �شكل متزاید لتوثیق االخت�ار واالستجا�ة للعالج البیولوجي. تشیر 

عن   تقل  حالة   HBI ≤3 أو  150التي  في  المر�ض  أن   .هدئة تإلى 

الجدول  (انظر  التقرحي  القولون  التهاب  تحدید شدة  أداة مفیدة في  ترولوف وو�تس هي  یتم  3معاییر   .(

براز دموي في الیوم �اإلضافة إلى واحد أو    مرات  أكثر من ستة  الخروج  تعر�ف النو�ة الشدیدة على أنها

  /غ <10.5ئو�ة، واله�موغلو�یندرجة م > 37.8 ن�ضة / دق�قة، ودرجة الحرارة> 90 أكثر مما یلي: الن�ض

 مم / ساعة.   ESR> 30 د�سیلتر أو 

 .وفي هذه الحالة �جب إدخال المر�ض إلى المستشفى

ُ�عرَّف التخف�ف في التهاب القولون التقرحي �أنه الحل الكامل لألعراض بنمط األمعاء الطب�عي (أقل من  

مرات براز/ یوم)، و�دون إلحاح وعدم وجود نز�ف مرئي. یتم تأكید شفاء الغشاء المخاطي عن طر�ق    3

 .التنظیر الداخلي. التخ�ف الخالي من الستیرو�د هو الهدف من العالج

 

 معاییر ترولوف وو�تس لتقی�م شدة التهاب القولون التقرحي  3لالجدو
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 شدید معتدل  خف�ف  میزة

 > 6 6-4 <4 الخروج في الیوم 

نز�ف في  

 المستق�م 
 كم�ات �بیرة  معتدل قلیل

 درجة الحرارة 
فترة االستراحة من  

 الحمى

 متوسط 

 

 درجة مئو�ة  > 37.8

 أ�ام  4من   2

 ن�ضة في الدق�قة > 90 متوسط  طب�عي  معدل الن�ض 

 / د�سیلتر  غ<10.5 متوسط  طب�عي  اله�موغلو�ین 

ESR  مم / ساعة > 30 متوسط  طب�عي 

ESR معدل ترسیب �رات الدم الحمراء ، . 

 

 عالج مرض التهاب األمعاء 
ال یوجد عالج حالي لمرض التهاب األمعاء نظرًا ألن السبب الدقیق للحالة غیر معروف. تتوفر مجموعة  

األدو�ة والمكمالت الغذائ�ة للحفاظ على المر�ض خالل فترات طو�لة من التخف�ف من مرض  واسعة من  

كرون والتهاب القولون التقرحي. ومع ذلك، س�ص�ح التدخل الجراحي ضروري في النها�ة عندما ینتكس  

التهاب  �مرض  المصابین  األشخاص  غالب�ة  نظرًا ألن  الدوائي.  للعالج  االستجا�ة  في  و�فشل    المر�ض 

، فإن العالج الفعال وتجنب االنتكاسات لهما أهم�ة قصوى في هذه 30األمعاء یتم تشخ�صهم تحت سن  

 .الحالة المزمنة طو�لة األجل 

 العالج الغذائي  -1

�مكن اعت�ار العالج الغذائي �عالج مساعد أو أساسي. على الرغم من أنه �مثل مشكلة محتملة لجم�ع  

األمعاء، إال أن مرضى داء �رون معرضون �شكل خاص لخطر    المرضى الذین �عانون من مرض التهاب

). لذلك، من المهم أن یتلقى  3اإلصا�ة �سوء التغذ�ة واإلصا�ة �مجموعة متنوعة من نقص التغذ�ة (الشكل

المرضى التغذ�ة المثلى والتدخل الغذائي حسب الحاجة. تساعد األنظمة الغذائ�ة منخفضة األل�اف في  

السر�  الدق�قة  تقلیل األعراض  لألمعاء  واله�كل�ة  الوظ�ف�ة  داء �رون. األضرار  المعوي في  لالنسداد  ر�ة 

�مكن أن تسبب مشاكل سوء االمتصاص وأح�انًا قد �حتاج المرضى إلى نظام غذائي منخفض الالكتوز.  
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و�ة  غال�ًا ما �ستجیب المرضى الذین �عانون من سوء تناول األغذ�ة الفمو�ة وفقدان الشه�ة للتغذ�ة المع

التكمیل�ة. �مكن استخدام التغذ�ة المعو�ة في شكل نظام غذائي أولي أو البول�مر �عالج أولي وتستخدم  

 .على نطاق واسع في طب األطفال 

قد �عاني المرضى الذین �عانون من استئصال األمعاء الدق�قة من النقص الغذائي �سبب سوء االمتصاص.  

بروتینات   ونقص  الحدید  استنفاد  �حدث  والدهون  قد  الماء  في  تذوب  التي  الفیتامینات  في  ونقص  الدم 

 .والعناصر الشح�حة واإللكترولیتات و�جب تصح�حها �استخدام نظام بدیل مناسب

عند الحاجة وعندما ال یتم اإلشارة إلى التغذ�ة المعو�ة أو عدم �فایتها، �مكن وصف نظام التغذ�ة الور�د�ة  

 .یتلقى �عض المرضى تغذ�ة معو�ة وحقن�ة متزامنة . (TPN) الكامل

 العالج الدوائي -2

تتمثل األهداف الرئ�س�ة للعالج الدوائي في عالج النو�ات الحادة �سرعة وفعال�ة، والحث على تخف�فها  

والحفاظ على ذلك، والحد من سم�ة األدو�ة ، وتعدیل نمط المرض ، وتجنب أو عالج المضاعفات واخت�ار  

ین س�ستفیدون من الجراحة. �مكن أ�ضًا تقلیل معدالت االعتالل والوف�ات من خالل االستخدام المرضى الذ

الفوري للعالج الدوائي الفعال والمناسب. �عتمد اخت�ار الدواء وطر�قة اإلعطاء على الموقع ومدى وشدة  

سنوات عدیدة ، وال یؤثر  المرض �اإلضافة إلى تار�خ عالج الفرد. غال�ًا ما �كون العالج الدوائي مطلو�ًا ل

على االلتزام   تفضیل المر�ض وقبوله واآلثار الجانب�ة المحتملة على االخت�ار فحسب ، بل سیؤثر أ�ضاً 

 .�األدو�ة. هناك حاجة السترات�ج�ة عالج�ة مناس�ة في عالج مرضى داء األمعاء االلتهابي

للمناعة (أجهزة المناعة) مثل اآلزاثیو�ر�ن    إن الستیرو�دات القشر�ة واألمینوسال�سیالت والعوامل المث�طة 

الت المناع�ة (هي أدو�ة ُتستخدم للمساعدة في تنظ�م جهاز المناعة)   هي الدعائم األساس�ة للعالج. المعدِّ

 .غیر مرخصة لالستخدام في مرض التهاب األمعاء ولكنها تستخدم �شكل روتیني 

حضرات األجسام المضادة أحاد�ة النسیلة المتوافقة إن التطورات الحدیثة في العالج ، مثل استخدام مست

مع ال�شر والعوامل البیولوج�ة األخرى التي تعدل مسارات االلتهاب البیو��م�ائي المصا�ة ، تلعب اآلن  

 .دورًا مهمًا في عالج المرض. من المحتمل أن �كون هذا هو المجال الرئ�سي للتنم�ة المستقبل�ة 

ت الحیو�ة ، على سبیل المثال ، میترونیدازول ، مفیدة في �عض الحاالت  األدو�ة األخرى مثل المضادا

بینما �ول�ستیرامین ، ثالیدوماید ، �روموجل�كات الصودیوم ، البزموت وأمالح الزرن�خ ، الن�كوتین ،    ،
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ز�وت  لیدو�ائین، سو�رالفات ، ��انات الستیرو�د الجدیدة ، عوامل حما�ة الخال�ا ، الص�ار ، البرو�یوت�ك و 

 .السمك نادرًا ما تستخدم. ومع ذلك ، �قدمون ل�عض المرضى العالج البدیل أو التكمیلي 

�عتمد اخت�ار العالج الدوائي على ما إذا �ان موصوفًا للحث على التخف�ف أو �عالج ص�انة. یتم عالج  

فقط األول�ة.  الرعا�ة  بواسطة طبیب  أو  المستشفى  خارج  في  بنجاح �مرضى  المرضى  المرض    غالب�ة 

�مكن   الجراحي.  التدخل  أو   / و  �الحقن  العالج  المستشفى واستخدام  یتطلب دخول  المفاجئ  أو  الشدید 

�اعتدال المرض  على  للحفاظ  المرضى  لمعظم  الفم  طر�ق  عن  األدو�ة   .إعطاء 

الحاالت   التهاب األمعاء. على عكس معظم  �عد مسار اإلعطاء عامًال مهمًا �شكل خاص في مرض 

لب العالج عن طر�ق الفم الحد األدنى من االمتصاص الجهازي والحد األقصى لمستو�ات  األخرى، یتط

الدواء لجدار األمعاء. تم استخدام العدید من استرات�ج�ات توصیل الدواء لتحقیق ذلك �ما في ذلك التعدیل  

 .صقة الحیو�ةالك�م�ائي لجز�ئاته ، وتأخیر إطالق التر�ی�ات والتحكم فیها ، واستخدام الجس�مات الال

أكثر   �شكل  القولون  الجانب األ�سر من  أو  المستق�م  أو  الشرج  المحصور في فتحة  المرض  یتم عالج 

مالءمة �استخدام مستحضرات موضع�ة تعطى عن طر�ق المستق�م حیث یتم تطبیق الدواء م�اشرة على 

 .)4موقع االلتهاب (الجدول

أدت هذه المستحضرات الموضع�ة إلى تقلیل االمتصاص الجهازي وتقلیل اآلثار الجانب�ة. �عتمد اخت�ار  

�عد   والتكلفة.  المر�ض  لدى  والتفضیل  والقبول  العرض  مراعاة  وأ�ضًا  االلتهاب  موقع  على  المستحضر 

 .ئدة فعالةااللتزام �العالج الموضعي ضع�ف �شكل عام ، و�لزم تثق�ف المر�ض جیدًا لتحقیق فا

أفضل عالج اللتهاب المستق�م هو التحامیل حیث یؤثر االلتهاب على المستق�م والقولون السیني (حتى  

سم) ، �فضل استخدام الحقن الشرج�ة الرغو�ة. في حالة المرض األكثر انتشارًا والذي �متد إلى  15-20

عوامل المفضلة. ومع ذلك ، غال�ًا  سم) ، فإن الحقن الشرج�ة السائلة هي ال  60- 30االنحناء الطحالي (

أكثر من   المختلفة ألن  الشرج�ة  المستحضرات  من  إلى مجموعة  المرضى  �حتاج  الحقن  90ما  ٪ من 

الشرج�ة السائلة ، على سبیل المثال ، تتجاوز المستق�م و�التالي ال تحقق أي فائدة عالج�ة في هذا الموقع.  

لعالج التهاب المستق�م. ینتج عن العمل الدافع ألجهزة   نت�جة لذلك ، قد تكون هناك حاجة إلى تحمیلة

تطبیق الرغوة أ�ضًا �عض المستحضرات عن طر�ق تمر�ر الغشاء المخاطي للمستق�م. �جب أن توضع  
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الحقن الشرج�ة أو التحامیل قبل النوم م�اشرة وفي وضع ضع�ف ألن هذا �سمح بوقت احتجاز أطول  

 .لسائلة و�جب إدخالها أثناء االستلقاء في الوضع الجانبي األ�سر�كثیر. �مكن تدفئة الحقن الشرج�ة ا

 مقارنة بین المستحضرات المتاحة تجار�ًا لإلعطاء عبر المستق�م في مرض التهاب األمعاء 4الجدول
 التحرر موقع  طریقة اإلعطاء  االسم العام (اسم الشركة المالكة)

 تحامیل  (®Salazopyrin) سلفاساالزین 
 حقنة شرجیة 

 المستقیم 
القولون والمستقیم المستعرض ،  

 التنازلي

القولون والمستقیم المستعرض ،   حقنة شرجیة  میساالزین (بنتاسا® ، سالوفالك®)
 التنازلي

القولون المستقیم والقولون السیني  حقنة شرجیة رغویة ) ®Asacol®  ،Salofalk( میساالزین
 المستقیم 

 میساالزین
)Asacol © ® ،Pentasa®  ،Salofalk® ( 

 تحامیل 
 

 المستقیم 
 

 حقنة شرجیة  الصودیوم بریدنیزولون، الفوسفات (بریدسول®) 
 تحامیل 

القولون والمستقیم المستعرض ،  
 التنازلي
 المستقیم 

 میتاسولفوبنزوات الصودیوم بریدنیزولون
(Predenema®) 

 القولون المستعرض والنازل  حقنة شرجیة 

میتاسولفوبنزوات الصودیوم بریدنیزولون 
 (بریدفوم®) 

القولون المستقیم والقولون السیني  حقنة شرجیة رغویة
 المستقیم 

 القولون المستعرض والنازل  حقنة شرجیة  فوسفات الصودیوم بریدنیزولون (بریدسول®) 

المستقیم والقولون السیني القولون  حقنة شرجیة رغویة (®Colifoam) أسیتات الھیدروكورتیزون 
 المستقیم 

   (® © Entocort)بودیزونید 
 

القولون المستقیم والقولون السیني  حقنة شرجیة 
 المستقیم 

 

 الستیرو�دات القشر�ة -1
والبر�دنیزولون  للهیدرو�ورتیزون  السكر�ة  الخصائص  التهاب    تعتبر  في  للعالج  األساس�ة  الدعامة  هي 

القولون التقرحي النشط ومرض �رون. �عتبر بر�دنیزولون الذي یتم تناوله عن طر�ق الفم أو المستق�م هو  

میثیل   أو  الهیدرو�ورتیزون  استخدام  یتم  الطوارئ  حاالت  في  أنه  من  الرغم  على  المختار،  الستیرو�د 

�الحقن مطل لها إجراءات م�اشرة مضادة لاللتها�ات  �اً و بر�دنیزولون عندما �كون  القشر�ة  الستیرو�دات   .
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ومث�طة للمناعة والتي تتحكم �سرعة في األعراض. �مكن استخدامها إما �مفردها أو مع تر�ی�ة م�ساالز�ن  

 .أو مث�ط للمناعة ، للحث على تهدئة األعراض )ASA-5أمینوسال�سیل�ك ، -5حمض (  مناس�ة

كورت�كوستیرو�دات عن طر�ق الفم للعالج �سبب اآلثار الجانب�ة الخطیرة طو�لة األمد  ال ین�غي استخدام ال

، و�جب تجنب اإل�قاف المفاجئ للدواء. �جب حفاظ المرضى على أمینوسال�سیالت أو مث�طات المناعة  

 .، حسب الحاجة أو إحالتهم للجراحة

و�حسن  المعطى عن طر�ق الفم �مرض التهاب األمعاء الخف�ف والمتوسط   . یتحكم بر�دنیزولون التر�ی�ات 

التال�ة    6- 4ملغ / یوم. یتم تقلیله تدر�ج�ًا خالل األساب�ع    40أساب�ع من    4-2٪ من المرضى �عد  70

للوقا�ة من قصور الغدة الكظر�ة الحاد واالنتكاس الم�كر. مثال على نظام اختزال بر�دنیزولون عن طر�ق  

   .1الجدول مبین �التفصیل في  الفم

�جب تناول الكورت�كوستیرو�دات عن طر�ق الفم في الص�اح لمحاكاة اإل�قاع النهاري إلفراز الكورتیزول  

في الجسم ومنع اضطرا�ات النوم. تعتبر أقراص الستیرو�د الغیر مغلفة مناس�ة لمعظم المرضى بینما ال  

مثبتة و�جب تجنبها لدى المرضى الذین �عانون من تضیق  تقدم المستحضرات المغلفة المعو�ة أي میزة  

األدو�ة في غضون  األمعاء أو تضیق �سبب سوء االمتصاص و�طالق البلعة (إعطاء �م�ة منفردة من

 .دق�قة) في مواقع التضیق 30  - 1فترة زمن�ة معینة، عادة خالل 
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 ءخوارزم�ة العالج الدوائي لمرض التهاب األمعا 4لشكلا

 
 

 مثال على نظام االختزال للستیرو�دات عن طر�ق الفم  1الجدول

 ملغ / یوم لمدة أسبوع   40
 ملغ / یوم لمدة أسبوع   30
 أساب�ع  4ملغ / یوم لمدة   20
 ملغ / یوم لمدة أسبوع   15
 ملغ / یوم لمدة أسبوع   10
 ملغ / یوم لمدة أسبوع ثم توقف  5

  NHS Trustالنظام المحلي المستخدم في مستشف�ات أكسفورد راد�ل�ف

 

هیدرو�ورتیزون   إما  المرضى  إعطاء  یتم  المستشفى.  دخول  المفاجئ  أو  �شدة  المنتشر  المرض  یتطلب 

ثالث أو أر�ع مرات في   غم  100عن طر�ق الحقن العضلي أو الور�دي �جرعات    صودیوم سكسینات
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أ�ام. ال یتم اكتساب أي   5ثالث أو أر�ع مرات في الیوم لمدة    غم  20-15الیوم ، أو میثیل بر�دنیزولون  

أ�ام. قد �شمل العالج اإلضافي المستخدم في المرض الشدید استبدال السوائل    10-7فائدة إضاف�ة �عد  

الوقائي ا والهی�ار�ن  القولون ،  بدون  أو  للمستق�م مع  الموضعي  والعالج  الدم ،  ونقل  والكهارل،  لور�د�ة 

(�ستخدم الهی�ار�ن �شكل واسع �مضاد لتخثر الدم على شكل ُحقن ألن مرض التهاب األمعاء یرت�ط بز�ادة  

الور�د�ة المحتملة. عادة ما یتم  تجلط الدم) ، والمضادات الحیو�ة والدعم الغذائي ، �ما في ذلك التغذ�ة  

هرمون  من  (مشتق  �البر�دنیزولون  العالج  من   تقد�م  متنوعة  مجموعة  لعالج  و�ستخدم  كورتیزول، 

سرطان) عن طر�ق الفم في أسرع وقت ممكن   و�عض أنواع وأمراض المناعة الذات�ة االلتهاب�ة الحاالت

األساب�ع   خالل  إ�قافه  التقلی  8-6و�تم  یرت�ط  �االنتكاس التال�ة.  جدًا  السر�ع   .ل 

ملغ / یوم من حدوث اآلثار الضارة وله فائدة عالج�ة قلیلة.   40�جرعات أعلى من    یتم ز�ادة بر�دنیزولون 

تشمل اآلثار الجانب�ة قصیرة المدى وجه القمر وحب الش�اب واضطراب النوم والمزاج وعسر الهضم ونقص  

م  بوتاسیوم الدم وفرط صودیوم الدم وعدم تحمل الجلو�وز. �مكن أن یؤدي االستخدام المطول إلى إعتا

ملغ ل�ست فعالة   20عدسة العین وهشاشة العظام وز�ادة خطر اإلصا�ة �العدوى. الجرعات التي تقل عن  

الشكل �قدم  النشط.  المرض  في  حادة من مرض    5�شكل عام  نو�ة  نموذج�ة إلدارة  خوارزم�ة عالج�ة 

 .التهاب األمعاء

ورغو  تحامیل  شكل  على  الشرج�ة  الكورت�كوستیرو�دات  مستحضرات  في  تتوافر  سائلة.  شرج�ة  وحقن  ة 

�استخدام   بها  الخاصة  السائلة  الشرج�ة  الحقن  المستشف�ات  �عض  تصنع  الحادة،    غ م  100الحاالت 

٪. یتم إعطاء هذا المستحضر  0.9مل �لور�د الصودیوم    100هیدرو�ورتیزون صودیوم سكسینات حقن في  

(أداة مخبر�ة  تدر�ج حجمي   شاقولي اسطواني ذات شكل زجاج�ة الغیر مرخص عن طر�ق سحاحة  مع 

على طول السحاحة وصنبور صغیر محكم أسفلها. تستخدم عادة في التجارب التي تتطلب نس�ة عال�ة 

دق�قة. غال�ًا ما یتم تحمله    30المعایرة) وقسطرة ناعمة لمدة تز�د عن   من الدقة في الق�اس مثل عمل�ات

 .المستحضرات التجار�ةجیدًا من قبل المر�ض و�عطي نتائج عالج�ة أفضل مقارنة � 

ُ�متص   �شكل �بیر.  المستق�م  تعطى عن طر�ق  التي  الستیرو�دات  توزع وامتصاص  تختلف خصائص 

�سهولة من الغشاء المخاطي للمستق�م بتر�یزات ذروة عال�ة مقارنة  )®Colifoam   مثل (هیدرو�ورتیزون 
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قد   .  ®Predfoamو�درجة أقل ،   ) ®Predenemaمثل( �البر�دنیزولون میتاسولفو�نزوات الصودیوم

 .تلعب المستحضرات الموضع�ة دورًا إما �مفردها أو �االشتراك مع الستیرو�دات الفمو�ة

 اإلستیرو�ید أو المنشطات األخرى  -2

المتاح عن طر�ق الفم والمستق�م ، مرخص حال�ًا لمرض �رون الذي یؤثر على الدقاق والقولون   بودیزونید ،

النازل. إنه أقل فعال�ة من الكورت�كوستیرو�دات التقلید�ة في إحداث تهدئة لمرض �رون النشط ، ولكن له  

نطاق. ومع ذلك ، فإن  آثار جانب�ة أقل من بر�دنیزولون �سبب عمل�ة التمثیل الغذائي السر�ع والواسع ال

الجلو�و�ورت�كو�د   لمستقبالت  ألفة أعلى  له  الممتص  بر�دنیزولون و�التالي ال    100-50الدواء  مرة من 

 .ُینصح �العالج على المدى الطو�ل. أثبت بودیزونید أنه مفید في التهاب القولون المجهري 

فعالة في إحداث تهدئة في حالة التهاب القولون التقرحي ال�عید و�مكن مقارنتها    الحقن الشرج�ة بودیزونید 

 .�الستیرو�دات التقلید�ة ولكنها على األرجح أقل فعال�ة من حقنة شرج�ة م�ساالز�ن

 (البدا�ة من األعلى إلى األسفل)   .من مرض التهاب األمعاء  ةشدید حالة نو�ة خوارزم�ة العالج ل 5الشكل
 المریض إلى المستشفىنقل 

 معالجة الجفاف
 ملي مول 80-60٪ + 5لتر دكستروز  1٪ + 0.9لتر كلورید الصودیوم  2(على سبیل المثال  السوائل الوریدیة والشوارد

K + ( 
 الزالل / الدم 

 / دیسیلتر  غ  Hb> 10تصحیح ومنع الجفاف أو اختالل اإللكترولیتات ؛ الحفاظ على

 الوریدیة في حالة اإلصابة بسوء التغذیة والمخاطر الجراحیة العالیة التغذیة 

 ال توجد سوائل صافیة عن طریق الفم (رشفات) 

 منشطات
 أربع مرات فى الیوم + غم 16أو میثیل بریدنیزولون  غم 100ھیدروكورتیزون عن طریق الورید 

٪ (في حالة التھاب القولون التقرحي أو 0.9د الصودیوم مل كلوری 100مرتین یومیاً في  غم  100ھیدروكورتیزون المستقیم 
 مرض كرون القاصي)

 تقلیل االلتھاب على الفور

 عالج العدوى المحتملة 

 مینوسالیسیالتاألأوقف 
 سوء االمتصاص باإلضافة إلى اآلثار الجانبیة لإلسھال 

 (لتقلیل مخاطر الجلطات الدمویة) الوقایة من التخثر الوریدي العمیق
 (تقلیل آالم البطن ؛ ال مضادات إسھال ، مضادات الكولین ، ال األفیون / مضادات االلتھاب غیر الستیروئیدیة)  وتسكین األلم

 إبالغ جراحي القولون والمستقیم

 براز / یوم ، ال یوجد دم مرئي) 5<(  استجابة جیدة أیام: 7إلى  5من 
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 بریدنیزولون عن طریق الفم ، مسار مخفض
 المنشطات الشرجیة مرتین أو مرة واحدة یومیاً (في حالة مرض القولون القاصي) 

 / یوم (التھاب القولون التقرحي)  غ 2سلفاساالزین أو میساالزین 
 أزاثیوبرین (ما لم یكن الھجوم األول أو غیر متسامح سابقاً) 

 لیافنظام غذائي منخفض الالكتوز واأل
 الرابطة الوطنیة لمعلومات التھاب القولون وداء كرون

 أسابیع 4إلى  2حدد موعد في العیادة الخارجیة لمدة 
٪ یستجیبون للستیرویدات  70مراقبة التقدم من خالل التحسن في األعراض / الكیمیاء الحیویة / درجة الحرارة / النبض 

 وحدھا
 لكن إذا 

  / لتر غم CRP<  45براز / یوم ،  8كانت االستجابة ضعیفة في الیوم الثالث ... أكثر من 

 إذا التھاب القولون التقرحي 
 / یوم  غ/ ك غم 2سیكلوسبورین في الورید 

 ملي مول/ لتر) Mg >0.5 ملي مول / لتر،  3<مرتین في الیوم إذا كان الكولیسترول  غ/ ك غم 2.5(عن طریق الفم 
ً أو   إذا تم بطالنھ / غیر مناسب سریریا

 6،  2،  0في األسابیع  تبدأ غ/ ك غم  5إنفلیكسیماب 

  -أشھر أو إنفلیكسیماب للصیانة + بریدنیزولون عن طریق الفم + میساالزین +/ 3سیكلوسبورین عن طریق الفم لمدة 
 على النحو الوارد أعاله و / أو ممرضة فغرة ، استئصال القولون  آزاثیوبرین

 أو

 إذا كان مرض كرون 
 إنفلیكسیماب أو الجراحة ثم المنشطات عن طریق الفم باإلضافة إلى اآلزوثیوبرین

 مراقبة
 البراز الیومي ، النبض ، درجة الحرارة  فحص

 اختبارات وظائف الكبد تعداد الدم الكامل الیومي ، الیوریا والشوارد ، 
 التفاعلي في الیوم األول والثالث   Cالمعرفة حول البراز بروتین

 أشعة البطن 
 مستوى المغنیسیوم والكولیسترول

 

وم�ساالز�ن   سلفاساالز�ن  على  األمعاء  التهاب  مرض  لعالج  حال�ًا  المرخصة  أمینوسال�سیالت  تشتمل 

. طر�قة عملها غیر واضحة ولكن تم اقتراح تأثیر محلي على الخال�ا الظهار�ة  وأولساالز�ن و�الساالز�د

من خالل مجموعة متنوعة من اآلل�ات لتخف�ف إطالق الوسطاء الدهني والسیتو�ینات وأنواع األكسجین  

م�ساالز�ن   ، النشط  المكون  من  متغیرة  �م�ات  المختلفة  التر�ی�ات  توفر  إلى   ASA) -(5التفاعل�ة.   ،

القناة الهضم�ة حیث �طبق نشاطًا محل�ًا في الغالب �شكل مستقل عن مستو�ات الدم. �حدد �ل    تجو�ف 

المختلفة المستحضرات  فعال�ة  التقرح  وموقع  الذو�ان  شكل   .من 

اخت�ار   على  والتكلفة  والفعال�ة  الجانب�ة  اآلثار  وشكل  والنشاط  المرض  وموقع  التشخ�ص  من  �ل  یؤثر 

�مستحضرات عن طر�ق الفم أو المستق�م ، �مكن استخدام األمینوسال�سیالت  األمینوسال�سیالت. متوفرة  

إلى  الخف�ف  التقرحي  القولون  التهاب  للحث على تخف�ف األعراض والحفاظ عل�ه، في  المنشطات  مع 
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المعتدل. �عتبر سلفاساالز�ن أرخص �كثیر ولكن یتم استخدام األمینوسال�سیالت األحدث �شكل عام. یبدو  

جرام وما فوق �قلل من خطر    1.2لمحافظة على الحالة المستقرة �األمینوسال�سیالت �جرعات  أن عالج ا

 .٪  75اإلصا�ة �سرطان القولون والمستق�م بنس�ة تصل إلى 

استخدام أمینوسال�سیالت في مرض �رون أقل رسوخًا. یوجد دلیل على الفائدة التي تعود على المر�ض  

/ یوم) في تقلیل االنتكاس المرضي �عد استئصال األمعاء    غ   2كثر من  مع جرعة عال�ة من الم�ساالز�ن (أ

 .الدق�قة

یتكون سلفاساالز�ن من سلفابیر�دین د�ازوتیز�د إلى م�ساالز�ن. یتم تكسیره بواسطة أزورداكتاز ال�كتیري  

القولون ، و�تم استقال�ه ع السلفابیر�دین في  القولون إلى م�ساالز�ن وسلفابیر�دین. ُ�متص  ن طر�ق  في 

األستلة الكبد�ة أو الهیدرو�سیل متبوعًا �الجلو�ورونید و�فرازه في البول. ُ�متص م�ساالز�ن جزئ�ًا ، و�ستقل�ه  

فإن الغالب�ة هي األسیتیل ألنها    ومع ذلك ، . ASA-acetyl 5-nالكبد وُ�فرز عن طر�ق الكلى �اسم

یتم   ما  تدو�ر  إعادة  و�تم  سیئ  �شكل  نفسه  سلفاساالز�ن  ُ�متص  لألمعاء.  المخاطي  الغشاء  عبر  تمر 

أو على شكل   تغییر  بدون  إما   ، الصفراو�ة  العصارة  الهضم�ة ، عبر  القناة  في  أخرى  امتصاصه مرة 

 .  acetyl-nمستقلب

ى النمط الظاهري ألسیتیل المر�ض. أولئك الذین یرثون النمط الظاهري  �عتمد التخلص من السلفابیر�دین عل

"ال�طيء" لألسیتیل �عانون من المز�د من اآلثار الجانب�ة. �حدد شكل انحالل الدواء وموقع التقرح الفعال�ة 

). عادة ما تكون الجرعة المثلى من السلفاساالز�ن تحقق تخف�ف األعراض والحفاظ على  13.6(الشكل  

جرام في الیوم    8-4جرعات مقسمة. تتطلب الهجمات الحادة    4-2یوم�ًا في    غ   4-2في حدود    ذلك

 .�جرعات مقسمة حتى تهدأ األعراض، ولكن عند هذه الجرعات غال�ًا ما ُتالحظ اآلثار الجانب�ة المصاح�ة

لجرعة وتعتمد  ٪ من المرضى الذین یتناولون سلفاساالز�ن من تأثیرات ضائرة مرت�طة �ا  30�عاني حوالي  

على النمط الظاهري لألسیتیل أو خاص �الجرعة. تشمل اآلثار الجانب�ة المرت�طة �الجرعة الغث�ان والقيء 

وآالم ال�طن واإلسهال والصداع والطعم المعدني وفقر الدم االنحاللي و�ثرة الخال�ا الش�ك�ة ومیث�موغلو�ین  

ل الطفح الجلدي ، وفقر الدم الالتنسجي ، وندرة المحب�ات  الدم. اآلثار الجانب�ة التي ال ترت�ط �الجرعة تشم 

الخال�ا المتعادلة، مما یؤدي   كر�ات الدم الب�ضاء، وخاصة (وهي حالة حادة وخطیرة تنطوي على قلة عدد

الكبدي والرئوي ،   الوظ�في  والخلل  البنكر�اس ،  الدمو�ة)، والتهاب  الدورة  المتعادلة في  الخال�ا  قلة  إلى 
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الكلوي ، واالعتالل العصبي المح�طي ، وقلة النطاف. �مكن مالحظة عدم تحمل اآلثار الحادة واالعتالل  

٪ من المرضى. غال�ًا ما �ش�ه هذا األمر التهاب القولون و�تضمن إسهاًال دمو�ًا. تحدث التأثیرات   3لدى  

لفابیر�دین في البالزما.  الضائرة عادًة خالل األسبوعین األولین من العالج ، و�رت�ط معظمها �مستو�ات الس

مستقل�ات سلفاساالز�ن هي المسؤولة عن تلون سوائل الجسم �اللون األصفر وتلو�ن العدسات الالصقة 

 .اللینة

االز�ن. یتم تجنب العدید من تأثیرات السلفاساالز�ن  س٪ من المرضى مادة السلفاساالز�ن الم� 80یتحمل  

�السلفونامید �سبب    المرت�طة  أن  �مكن   ، ذلك  ومع  األحدث.  أمینوسال�سیالت  تر�ی�ات  أحد  �استخدام 

الم�ساالز�ن وحده آثارًا جانب�ة ، �ما في ذلك اضطرا�ات الدم والتهاب البنكر�اس والضعف الكلوي وظاهرة 

الدموي واإلبالغ عنه ، وفي حالة  التنسج  التعرف على خلل  المرضى حول ��ف�ة  الذئ�ة. �جب إرشاد 

 .ثه حیث �جب إ�قاف العالجحدو 

 

 

 

 

 

 

 

 .االز�ن وطرق إعطائهسولوج�ة والتر�یب�ة المرافقة للم� ز� ی المشاكل الف 6الشكل
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الم�  الهضم�ة.    االز�نسالتر�ی�ات.  القناة  امتصاصه �سرعة من  و�تم  الحمضي  الوسط  غیر مستقر في 

بواسطة أنظمة توصیل مختلفة (انظر  - 5ASAلز�ادة االستقرار و / أو تغییر موقع اإلطالق ، یتم تعدیل  

). تعتبر جرعة م�ساالز�ن أكثر أهم�ة من نظام التوصیل و�جب استخدام أقل تحضیرًا لالمتصاص 6الشكل

 :. أنظمة توصیل العالج المختلفة التي تم تطو�رها هي الجهازي 

 قرص م�ساالز�ن مغطى براتنج األكر�ل�ك الذي �طلق الدواء اعتمادًا على الرقم الهیدروجیني ؛  •

 .مغلفة �اإلیثیل السلیلوز والتي تطلق الدواء �طر�قة مضبوطة زمن�اً   حبی�ات م�ساالز�ن •

 .د�ازوتیز�شن للم�ساالز�ن بنفسه أو إلى مادة ناقلة خاملة •

  ®Asacolو   Mesren® MRاالز�ن مرخصة لجامعة �ال�فورن�ا، ولكن فقطسجم�ع مستحضرات الم� 

MR مستحضرات عن طر�ق الفم معدلة اإلصدار مرخصة حال�ًا في    مرخصان لمرض �رون. یوجد ستة

على    Mezavant® XLو  Mesren® MRو  ®Ipacolو  Asacol® MRالمملكة المتحدة. �حتوي 

أكر�ل�ك براتنج  مطل�ة  م�ساالز�ن   .S-Eudragitمادة 

Mesren® MR  وIpacol®  إصدارات عامة منAsacol® MR   أما.Mezavant® XL    المرخصة ،

ًا ، ع�ارة عن تر�ی�ة م�ساالز�ن معدلة اإلصدار مع نظام إطالق متعدد المصفوفات الحاصل على  مؤخر 

براءة اختراع �سمح �جرعات أقل تواتر والتي قد تكون مفیدة للمرضى الذین �عانون من صعو�ة مع القرص 

توفر �ل هذه المستحضرات إطالًقا  . L-Eudragitعلى م�ساالز�ن مغلف بـ   ®Salofalkالكبیر. �حتوي 

الحموضة   درجة  عند  والقولون  الدقاق  منتصف  في  للم�ساالز�ن  الهیدروجیني  األس  على   7�عتمد 

)Asacol® MR    وMesren® MR   وMezavant® XL (   الحموضة  و  ®Ipacol( 6ودرجة 

Salofalk®.(  ألن االنحالل �حدث عند درجة حموضة منخفضة مع  اً نظرIpacol®   وlofalk® Sa   ،

�منتجات اإلطالق األخرى   للم�ساالز�ن مقارنة  اللفائفي  للقولون  أقل  تر�یز مخاطي  ینتج عنه  فإنه  هذا 

المعتمدة على األس الهیدروجیني. یوجد اختالف �س�ط بین المنتجات المعتمدة على األس الهیدروجیني  

اهم التكلفة في ومع لذلك قد تس .  Mezavant® XLو   Mesren® MRو   Asacol® MRالمتاحة

من حبی�ات م�ساالز�ن    ®Pentasaبدء مرضى جدد �أدو�ة عامة أرخص. تتكون األقراص والحبی�ات

اامغلفة �سلیلوز اإلیثیل والتي یتم إطالقها في المعدة. یتم ترش�ح م�ساالز�ن ب�طء و�استمرار من الحبی�ات  

 .�ولوجي ز في جم�ع أنحاء الجهاز الهضمي في جم�ع درجة الحموضة الفی 
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من المهم جدًا محافظة المرضى على نفس العالمة التجار�ة للم�ساالز�ن ألن ال�عض قد ینتكس �سبب  

اختالف خصائص اإلطالق للدواء الفعال. لذلك ، �جب دائمًا وصف الم�ساالز�ن �العالمة التجار�ة. تشیر  

مرخص ، مقارنة �أخذ الجرعة   الدالئل إلى أنه ال یوجد فرق في تقس�م جرعة منتجات م�ساالز�ن �ما هو

یوم�اً  واحدة  مرة   اإلجمال�ة 

الصودیوم ، وهو   500mgواألقراص     250mgك�سوالت  ال   ®Dipentum  تحتوي  أولساالز�ن  على 

فإنه �ظل سل�مًا حتى �صل إلى القولون حیث �خضع    مثل سلفاساالز�ن ،   .من م�ساالز�ن  الجزيء  ثنائي

لالنقسام ال�كتیري ، و�طلق جز�ئین من م�ساالز�ن. قد �ساعد اإلسهال الناجم عن أولساالز�ن المرضى 

على بلساالز�د    750mgك�سوالتال   ®Colazideالذین �عانون من مرض �عید و�مساك قر�ب. تحتوي 

للم�ساالز  مؤ�د  دواء  وهو   ، و�طلق  الصودیوم   ، القولون  في  ال�كتیري  االنقسام  على  �عتمد  والذي   ، �ن 

مستحضرات   13.5�قارن الجدول    .أمینو�نزو�ل بیتا أالنین ، الجزيء الحامل الخامل -4م�ساالز�ن من  

 .أمینوسال�سیالت عن طر�ق الفم المتاحة حال�اً 

�عانون من    أمینوسال�سیالت مقارنة بین مستحضرات  5الجدول الذین  المتاحة للمرضى  الفم  عن طر�ق 

 مرض التهاب األمعاء
 التحرر موقع  الملف التعر�في  الص�غة عامة (ملك�ة) االسم

قرص مضغوط ، عادي ومغلف    (®Salazopyrin)سلفاساالز�ن
 �الفیلم

، مستقل عن    Azoمرت�ط بـ
 الرقم الهیدروجیني 

 الدقاق والقولون الطرفي

ذو�ان طالء األكر�ل�ك عند   قرص مضغوط ، طالء أكر�ل�ك   (®Asacol)   م�ساالز�ن
 7درجة الحموضة 

 الدقاق والقولون الطرفي

ذو�ان طالء األكر�ل�ك عند   قرص مضغوط ، طالء أكر�ل�ك  (®Mesren)م�ساالز�ن
 7درجة الحموضة 

 الدقاق والقولون الطرفي
 

مضغوط و / أو ��سولة،  قرص   (®Salofalk)م�ساالز�ن
 طالء أكر�ل�ك 

ذو�ان طالء أكر�ل�ك عند  
 6درجة الحموضة 

 الدقاق والقولون الطرفي

نظام تحر�ر متعدد   قرص مضغوط ، طالء أكر�ل�ك  (Mezavant® XL)م�ساالز�ن
 المصفوفات 

 الدقاق والقولون الطرفي

قرص مضغوط و / أو ��سولة،   م�ساالز�ن (إی�اكول®) 
 أكر�ل�ك طالء 

ذو�ان طالء أكر�ل�ك عند  
 6درجة الحموضة 

منتصف اللفائفي الصائم  
 والقولون 

حبی�ات دق�قة مغلفة �سلیلوز إیثیل   م�ساالز�ن (بنتاسا®) 
ومضغوطة في أقراص. الحبی�ات  

 متوفرة أ�ضاً 

التفكك ال �عتمد على األس  
الهیدروجیني. معدل الذو�ان  

 ال�طيء 

المعدة واالثني عشر  
 والصائم والدقاق والقولون 
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ك�سوالت وأقراص جیالتین صل�ة،   أولساالز�ن (دیبینتوم®) 
 غیر مغلفة 

التفكك المرت�ط �األزو �شكل  
 مستقل عن األس الهیدروجیني 

 الدقاق والقولون الطرفي

�شكل   التفكك المرت�ط �األزو ك�سوالت الجیالتین الصل�ة  �الساالز�د (كوالز�د) 
 مستقل عن األس الهیدروجیني 

 الدقاق والقولون الطرفي

لكل تطبیق) أو التحامیل    غ  1مل) ، الحقن الشرج�ة الرغو�ة (  100في    غ  1الحقن الشرج�ة م�ساالز�ن (

) هي بدائل فعالة لعالج التهاب القولون التقرحي ال�عید والتهاب المستق�م.  غ  1و    غ م  500،    غ م  250(

هي  الجرعة   المثلى  بتر�ی�ات    1الشرج�ة  المستق�م  إدارة  تعتبر  من  - 5ASAغرام.  �كثیر  أفضل 

أرخص   المنشطات  لكن   ، التقرحي  القولون  التهاب  في  تهدئة  إحداث  في  الشرج�ة  الكورت�كوستیرو�دات 

�كثیر. �جب الجمع بین المستحضرات الفمو�ة والموضع�ة في التهاب القولون التقرحي الشدید إلعطاء  

 .الموضعي والشفوي أفضل من أي منهما �مفرده- 5ASAف�ف سر�ع لألعراض. تخ 

 مث�طات المناعة -3
هي مث�طات مناع�ة تستخدم    مر�ابتو�ور�ن ، میثوتر�كسات ، س�كلوسبور�ن ، م�كوفینوالت-6أزاثیو�ر�ن ،  

سحب   عند  ینتكسون  الذین  أو  واألمینوسال�سیالت  للستیرو�دات  �ستجیبون  ال  الذین  المرضى  لدى 

في  لالستخدام  غیر مرخصة  �لها  األعراض.  تهدئة  على  والحفاظ  للحث  استخدامها  یتم  الستیرو�دات. 

سنوات ألن االنسحاب   5دة تصل إلى  التهاب األمعاء ولكنها تستخدم �شكل روتیني. قد �ستمر العالج لم

 .الم�كر یز�د من معدل االنتكاس. �مكن أن �ستغرق األمر عدة أساب�ع للعمل و�تطلب مراق�ة منتظمة

مر�ابتو�ور�ن عن طر�ق  -6الثیوجوانین (اآلزوثیو�ر�ن ، میر�ابتو�ور�ن). یتم استقالب اآلزوثیو�ر�ن إلى  

�ور�ن لهما خصائص تحافظ على الستیرو�د. على الرغم من أن میر�ابتو  6الكبد. �ل من اآلزوثیو�ر�ن و  

البیور�ن   تخلیق  تمنع  النشطة  نواتجها  أن  إال   ، واضح  غیر  األمعاء  التهاب  مرض  في  عملها  طر�قة 

استقالب   یتم  التائ�ة.  الخال�ا  وخاصة   ، الل�مفاو�ة  الخال�ا  وظ�فة  بدوره  یث�ط  قد  الذي  الر�بونو�لیوتید 

�شكل نیو�لیوتیدات    میر�ابتو�ور�ن  إلى   .ثیوجوانین   6إضافي 

 للثیوجوانین عند المرضى هي  المؤشرات الرئ�س�ة

 تتطلب دورتین أو أكثر من دورات الستیرو�د في عام واحد ؛  •

 -.5ASAsلدیهم مرض مزمن نشط ال �ستجیب للمنشطات أو  •

 .ملغ  15أشهر) أو عند تقلیل الجرعة إلى أقل من   3(خالل   االنتكاس عند سحب الستیرو�دات •
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 .تتطلب العالج الوقائي �عد الجراحة لمرض �رون المعقد (ناسور أو مرض واسع النطاق) •

/ یوم وللمیر�ابتو�ور�ن    غ/ �  غم   2.5  -  2عادة ما تكون جرعات المداومة عن طر�ق الفم لألزاثیو�ر�ن  

یل الجرعات حسب استجا�ة المر�ض ، وعدد الخال�ا الب�ضاء والصفائح / یوم. یتم تعد   غ/ �  غم  1.5  -1

الدمو�ة. عادة ما یتم وصف جرعة مخفضة من الكورت�كوستیرو�د للمرضى ألن المر�ابتو�ور�ن واآلزاثیو�ر�ن  

 .قد �ستغرقان عدة أساب�ع إلظهار فائدة عالج�ة 

ال   أما  اآلزوثیو�ر�ن  یتحملون  المرضى  من  المائة  في  معظمهم  30س�عون  سیتحمل  المت�ق�ة   ٪

الجانب�ة األكثر شیوعًا في غضون   بدء العالج وتتوقف    3-2میر�ابتو�ور�ن. تحدث اآلثار  أساب�ع من 

�سرعة عند التوقف عن العالج. وتشمل هذه األعراض الشبیهة �األنفلونزا (ألم عضلي ، صداع) ، غث�ان  

٪) ، إال  3مع الطعام. على الرغم من ندرتها (أقل من و�سهال. یتم تقلیل الغث�ان عن طر�ق تناول الدواء 

أن قلة الكر�ات الب�ض �مكن أن تتطور �شكل مفاجئ وغیر متوقع. �ما تم اإلبالغ عن السم�ة الكبد�ة  

٪ من المرضى. تم استخدام الثیوجوانین ولكن یرت�ط بز�ادة مخاطر  5والتهاب البنكر�اس لدى أقل من  

 .یل على أن اإلصا�ة �سرطان الغدد الل�مفاو�ة تزداد مع استخدام هذه العواملالسم�ة الكبد�ة. ال یوجد دل

والنمط الجیني ، خاصة قبل بدء العالج ، هو    (TPMT)إن ق�مة تقی�م نشاط ثیو�ور�ن میثیل ترانسفیراز

ألنز�م   (هو اختصار  TPMTأمر قابل للنقاش. المرضى الذین �صابون بنقص الكر�ات الب�ض ونقص

شر) لدیهم مخاطر أكبر للتسمم النخاعي. ومع ذلك ، قد ال ینطبق هذا األمر على مرض التهاب  لدى ال� 

  غ / �  غم  2إذا انتكس المر�ض �جرعات أكبر من    TPMTاألمعاء. �ق�س �عض أط�اء الجهاز الهضمي 

  TPMTالسر�عة التي قد تستجیب لجرعات أعلى. یوصى أ�ضًا �ق�اس نشاط  یوم لتحدید المستقل�ات  /

 .٪ من غیر المستقل�ات المعرضین لخطر اإلصا�ة بنقص الكر�ات الب�ض السر�ع 0.3لتحدید 

اآلزوثیو�ر�ن   السموم من  الرئ�سي إلزالة  المسار  یث�ط  الذي  الو�یور�نول  الدوائ�ة مع  التفاعالت  أهم  من 

. �جب على المرضى الذین یتلقون هذه األدو�ة في نفس الوقت تقلیل جرعة اآلزوثیو�ر�ن  والمیر�ابتو�ور�ن

 .إلى ما �قرب من ثلث إلى ر�ع الجرعة المعتادة

. نظام الجرعات المنخفضة من المیثوتر�كسات فعال في تخف�ف األعراض لدى المرضى  المیثوتر�كسات

هذه الفعال�ة. یتلقى المرضى جرعات أسبوع�ة من    المصابین بداء �رون النشط �شكل مزمن والحفاظ على

في نفس الیوم من �ل أسبوع. �مكن أن تعطى عن طر�ق الفم    غ م  25إلى    15المیثوتر�كسات تتراوح من  
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أو عن طر�ق الحقن تحت الجلد أو العضل. �عتبر الدواء الفموي أكثر عمل�ة ، على الرغم من أن اإلعطاء  

أفضل تحمًال. المیثوتر�كسات مخصص للمرضى الذین ال یتحملون أو ال  �الحقن قد �كون أكثر فعال�ة و 

 .�ستجیبون للثیوجوانین 

تمنع مستقل�ات المیثوتر�كسات اختزال ثنائي هیدروفوالت ، على الرغم من أن هذا اإلجراء السام للخال�ا 

السیتو�ین (المسؤولة    لكنه ال �فسر تأثیر الدواء المضاد لاللتها�ات. من المحتمل أن �ساهم تثب�ط تخلیق 

 .عن ز�ادة النشاط المناعي للخال�ا) واإل�كوزانو�د وتعدیل مستو�ات األدینوز�ن

التأثیرات الضارة المصاح�ة للمیثوتر�كسات هي في األساس معد�ة معو�ة (غث�ان ، قيء ، إسهال والتهاب 

ملغ. ال ین�غي تناول    5الفم). �مكن أ�ضًا تقلیلها عن طر�ق وصف جرعات أسبوع�ة من حمض الفول�ك 

حمض الفول�ك في نفس یوم تناول المیثوتر�كسات. یتم إجراء المراق�ة �سبب اآلثار الجانب�ة الخطیرة للسم�ة  

 .الكبد�ة وتثب�ط نقي العظم والتهاب الرئة

المیثوتر�كسات مادة مسخ�ة (أي تسبب تشوه للجنین في حالة محاولة الحمل) و�جب تقد�م المشورة لجم�ع  

أشهر حتى �عد    3مرضى من الذ�ور واإلناث حول استخدام وسائل منع الحمل أثناء تناول الدواء ولمدة  ال

المحتملة   المخاطر  وتقلیل  المیثوتر�كسات  استخدام  لتحسین سالمة  إرشادات  إصدار  تم  العالج.  سحب 

ح تفاصیل الجرعة  للجرعة الزائدة. تشمل اإلجراءات إصدار �طاقات المراق�ة المحمولة للمر�ض التي توض

ونتائج اخت�ارات الدم ، ومعلومات شاملة عن األدو�ة المكتو�ة والشفه�ة، واالستغناء عن واحدة من األقراص 

) ، والتأكد من أن مخططات األدو�ة للمرضى الداخلیین توضح بوضوح الجرعات مرة غم  2.5القو�ة (

تخدمة �شكل روتیني. من المذ�رات الموصى  واحدة في األسبوع وعددها وقوتها من األجهزة اللوح�ة المس

 .بها عادة للمرضى لتذ�ر تكرار الجرعة تناول المیثوتر�كسات یوم االثنین وحمض الفول�ك یوم الجمعة

الذي �عمل في مرحلة م�كرة على سالئف الخال�ا التائ�ة المساعدة   الس�كلوسبور�ن هو مث�ط الكالسینیور�ن

. هذا �منع تكو�ن الخال�ا الل�مفاو�ة السامة للخال�ا التي  2-عن طر�ق التدخل في إطالق اإلنترلو�ین  

تسبب تلف األنسجة. تشیر �ل من الدراسات الخاضعة للرقا�ة وغیر المنض�طة إلى أن الس�كلوسبور�ن  

ذ فعال اللتهاب القولون التقرحي الشدید الذي �فشل في االستجا�ة للستیرو�دات الور�د�ة. لم  هو عالج إنقا

 .یتم إث�ات استخدامه في مرض �رون 
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/ یوم في عالج داء األمعاء االلتهابي لدى    غ/ �  غمل  5-2تمت دراسة فعال�ة الس�كلوسبور�ن �جرعات  

  4فعالة مثل    غ/ �  غم  2تقلیدي. وقد ثبت أن جرعة  المرضى الذین �عانون من مقاومة العالج الدوائي ال

. ت�اینت استجا�ة المر�ض لهذا العالج مع وجود آثار ضارة تسبب في سحب العالج في �عض  غ/ �   غم

الحاالت. ومع ذلك، فقد توقف �عض المرضى عن العالج المتزامن �الستیرو�د وظلوا في حالة هدوء من  

 .األعراض ل�عض الوقت

مرضى الذین �عانون من التهاب القولون الحاد في إظهار استجا�ة للعالج �الستیرو�دات  عندما �فشل ال

/ یوم في االعت�ار. إذا استجاب المرضى   غ / �  غ م  2�الحقن، �جب أخذ الس�كلوسبور�ن �جرعة ور�د�ة  

�الحقن ، ف�مكن الحفاظ علیها الحقًا �جرعة فمو�ة لمدة   ر�ض  أشهر. إذا �ان الم  6-3للس�كلوسبور�ن 

مل�مول / لتر) أو منخفض الكول�سترول (أقل من    0.5�عاني من نقص المغن�سیوم في البالزما (أقل من  

مل�مول / لتر) ، فإنه �كون في خطر متزاید من النو�ات التي �سببها الس�كلوسبور�ن عند تناوله عن   3

الفم ، على سبیل  طر�ق الور�د، و�فضل في هذه الظروف العالج �مستحضر س�كلوسبور�ن عن طر�ق  

/ یوم. �ستخدم عالج الس�كلوسبور�ن لدى العدید من المرضى،    غ/ �   غم  5�جرعة   ®Neoralالمثال ،  

المر�ابتو�ور�ن.   الوقائي �استخدام اآلزاثیو�ر�ن أو  القولون أو بدء العالج  ولكن عادًة �جسر الستئصال 

لخطیر إذا �ان الس�كلوسبور�ن ممنوعًا أو غیر  إنفل�كس�ماب هو "عالج إنقاذ" بدیل اللتهاب القولون الحاد ا

مالئم سر�ر�ًا. تجري تجر�ة ذات شواهد متعددة المراكز (البن�ة) لمقارنة الفعال�ة السر�ر�ة وفعال�ة التكلفة  

 .لإلنفل�كس�ماب والس�كلوسبور�ن في عالج التهاب القولون الحاد المقاوم للستیرو�د

أر�عون في المئة من المرضى الذین یتلقون الس�كلوسبور�ن تظهر علیهم آثار جانب�ة طف�فة مثل الرعاش 

، التنمیل ، صداع ، تضخم اللثة ، حرقان في الیدین والقدمین والشعران�ة. تشمل المضاعفات الرئ�س�ة  

بالغ عن معدل وف�ات بنس�ة  السم�ة الكلو�ة والسم�ة العصب�ة والسم�ة الكبد�ة وارتفاع ضغط الدم. تم اإل

- 100٪ في �عض الحاالت. �جب مراق�ة مستو�ات الس�كلوسبور�ن في الدم والحفاظ علیها في حدود  1-2

والمضادات الحیو�ة الماكرولید   ) Cعصیر غني �فیتامین(  نانوغرام/ مل. إن عصیر الجر�ب فروت  002

نازول والفلو�ونازول واإلیتراكونازول والدیلت�از�م  (�شكل رئ�سي اإلر�ثروم�سین والكالر�ثروم�سین) والكیتو�و 

والفیرا�امیل وموانع الحمل الفمو�ة ومث�طات األنز�م البروتیني هي �عض األدو�ة التي تز�د من مستو�ات  

 .الس�كلوسبور�ن والسم�ة 
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ق�م الحاد یتم استخدام الحقن الشرج�ة للس�كلوسبور�ن في حالة المقاومة للعالجات الق�اس�ة اللتهاب المست 

 .في اللیل لمدة شهر واحد، وال یوجد تحضیر تجاري متاح غم  250مع احتمال نجاح �جرعة 

 

وقد أظهر �عض الفوائد في إحداث هدوء في    هو مث�ط بدیل للكالسینیور�ن للس�كلوسبور�ن التاكرول�موس  

 .التهاب القولون التقرحي. له ق�مة محدودة في مرض �رون 

لقد تم اقتراح أن �بت الموفتیل فعال وجید التحمل في مرض التهاب األمعاء. على الرغم   الم�كوفینوالت.

استخدامه في الممارسة من استخدامه في حالة فشل العالجات األخرى إال أنه ال یوجد دلیل یذ�ر على  

 .السر�ر�ة

نقي   بتثب�ط  للمناعة  المث�طة  العوامل  استخدام  �شأن  الرئ�س�ة  المخاوف  ترت�ط  المناعة.  مراق�ة مث�طات 

العظم والسم�ة الكبد�ة. لذلك، �جب مراق�ة المرضى �انتظام و�جراء تحالیل روتین�ة لتعداد الدم وفحوصات 

 .البالزمي والفوسفاتیز القلوي  وظائف الكبد �ما في ذلك البیلیرو�ین

أشهر ثم �ل شهر�ن. على الرغم من أنه ُینصح في �ثیر من    3-2أساب�ع ألول    3-2�جب أن تؤخذ �ل  

األح�ان إال أنه ال یوجد دلیل على أن المراق�ة المتكررة أكثر فعال�ة. �جب تعل�م المرضى ��ف�ة التعرف 

حاجة إلى اخت�ارات الدم الم�كرة وز�ادة خطر اإلصا�ة على عالمات تثب�ط نقي العظم وتثق�فهم حول ال

الذین بدأوا أو استمروا في  المناعة. من المستحسن أن یتم تزو�د جم�ع المرضى  �العدوى �سبب �بت 

تناول مث�طات المناعة ب�طاقة تسجیل توضح �التفصیل الجرعة الحال�ة ونتائج اخت�ارات الدم. �جب إظهار  

�ل ز�ارة. �جب أن تكون هناك س�اسات رعا�ة مشتر�ة جیدة مط�قة بین الرعا�ة    ذلك للطبیب والصیدلي في

 .األول�ة والثانو�ة في تدبیر المرضى الذین �خضعون لمعدالت المناعة

�عد حدوث األورام اللمفاو�ة لدى المرضى الذین یتلقون مث�طات المناعة عند مقارنتها �العالجات األخرى  

أمرًا مثیرًا للقلق. �جب نصح المرضى بتجنب اللقاحات الح�ة أثناء تناول مث�طات المناعة، �ما في ذلك  

 .2الجدولائج الدم غیر الطب�ع�ة في  الكورت�كوستیرو�دات. یتم توفیر إرشادات �شأن اإلجراء المناسب �عد نت 

 عوامل بیولوج�ة -4
 منذ إدخالها قبل أكثر من عقد من الزمان ، أحدث العالج البیولوجي الذي �ستهدف عامل نخر الورم ألفا

)α-(TNF     ثورة في عالج مرض التهاب األمعاء. هذه العوامل فعالة في عالج عالمات وأعراض داء
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الك التقرحي ، وتقلیل متطل�ات  القولون  النواسیر كرون والتهاب  التئام  ورت�كوستیرو�د واستنزاف  ، وتحقیق 

الذین فشلوا  الغشاء المخاطي وتقلیل الحاجة إلى جراحة ال�طن الكبرى أو االستشفاء. یتم وصفها للمرضى  

أو �عانون من عدم تحمل أو الذین لدیهم موانع للعالج التقلیدي �ما في ذلك الكورت�كوستیرو�دات ومعدالت  

المناعة. لن �حتاج جم�ع المرضى إلى عالج بیولوجي �اهظ التكلفة والذي �مثل تكلفة �بیرة على الخدمات  

الم�كر لهذه العوامل مثل المرضى الذین  الصح�ة. قد �ستفید �عض المرضى �شكل أكبر من االستخدام  

 .�عتمدون على الستیرو�د أو الذین �عانون من مرض ناسور معقد

  (®Remicade)العوامل البیولوج�ة المرخصة لالستخدام في مرض التهاب األمعاء هي إنفل�كس�ماب 

العا .  (®Humira)وأدال�موماب بین  م�اشرة  مقارنة  دراسات  توجد  ال  الحالي  الوقت  أظهرفي   ملین. 

Certolizumab pegol  (Cimzia®)    أ�ضًا فائدة وهو بدیل في �عض الحاالت ؛ ومع ذلك ، فهو

كل هذه األجسام المضادة وحیدة النسیلة تث�ط النشاط الوظ�في   . IBDحال�ًا غیر مرخص لالستخدام في

الذي �ضر �الخال�ا الم�طنة لألمعاء ، مما �سبب األلم والتشنج   α-TNF للسیتو�ین المؤ�د لاللتها�ات

ألفا   الورم  نخر  انخفاضًا �بیرًا في عامل  العوامل  بهذه  المعالجة  �عد  القولون  ُتظهر خزعات  واإلسهال. 

 αF TN العوامل المضادة  6التفاعلي المرتفع عادًة في البالزما. یلخص الجدول  Cوخفض في بروتین 

و أن جم�عها لها نفس الفعال�ة ، على الرغم من وجود ب�انات أكثر على إنفل�كس�ماب من  المستخدمة. یبد 

أدال�موماب أو سیرتولیزوماب. �ما أظهر ناتالیزوماب ناتالیزوماب، وهو جسم مضاد آخر وحید النسیلة ،  

العصبي  واعدًا في عالج مرض �رون النشط. وهو �عمل عن طر�ق منع هجرة الكر�ات الب�ض إلى الجهاز  

 .المر�زي و�التالي تقلیل االلتهاب. غیر مرخص لعالج مرض التهاب األمعاء

 

 

 

 

 

 

الذین �خضعون للعالج    2الجدول نتائج الدم غیر الطب�ع�ة للمرضى  المث�ط  إرشادات حول التعامل مع 

 للمناعة 
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قبل بدء العالج. یجب تكرارھا بعد    FBCو  LFTsو   U & Esیجب تنفیذ خط األساس 
 .أشھر 3-2أسابیع ثم كل  4أسبوعین، 

یجب إیقاف المیثوتریكسات والحصول على مشورة الخبراء ذات الصلة في حالة حدوث أي  
 :مما یلي

     9WBC <4 × 10   -1لتر
      العدالت 10 × 2>9    -1لتر
 الصفائح الدمویة  10 × 150>9    -1لتر
     × AST / ALT> 3النطاق الطبیعي   -1لتر

أعراض الجھاز التنفسي غیر المبررة ، مثل ضیق التنفس والسعال الجاف ، خاصة إذا    •
 كانت مصحوبة بحمى وتعرق 

 القصور الكلوي •
تقرحات في الفم أو الحلق / طفح جلدي / نزیف غیر مبرر / حمى / ثعلبة / التھاب الحلق   •

 / قيء / إسھال  المتكرر ، عدوى ، حمى أو قشعریرة / غثیان
یجب إیقاف اآلزوثیوبرین أو المركابتوبورین والحصول على مشورة الخبراء ذات الصلة 

 :في حالة حدوث أي مما یلي
  9WBC <4 × 10  -1لتر
 العدالت  10 × 2>9  -1لتر
    الصفائح الدمویة  10 × 150>9   -1لتر

   × AST / ALT > 3النطاق الطبیعي
 وظائف الكلى انخفاض كبیر في    •
تقرحات في الفم أو الحلق / طفح جلدي / نزیف غیر مبرر / حمى / ألم في الجزء العلوي   •

من البطن أو الظھر / ثعلبة / التھاب الحلق المتكرر ، والتھابات ، وحمى أو قشعریرة /  
 غثیان / قيء / إسھال 

أو مقسمة على   یمكن التخفیف من الغثیان عن طریق تناول الجرعة مع / بعد الطعام •
 جرعات 

یجب إیقاف السیكلوسبورین والحصول على مشورة الخبراء ذات الصلة في حالة حدوث أي  
 :مما یلي

 ارتفاع مستویات الدم (سیتطلب تعدیل الجرعة)  •
 انخفاض كبیر في وظائف الكلى •
 ارتفاع ضغط الدم غیر المنضبط  •

یجب أن یؤخذ مستوى   . FBCمماثلة لـیجب إجراء مستویات الدم في الدم على فترات  
نانوغرام /   200- 100ساعة، أي قبل الجرعة. المستوى المستھدف في حدود  12الحوض 

 أیام للوصول إلى حالة االستقرار بعد تغییر الجرعة  3-2مل. یستغرق األمر 
اب وأدال�موماب  صدرت إرشادات وطن�ة حول استخدام إنفل�كس�ماب في التهاب القولون التقرحي و�نفل�كس�م

في عالج مرض �رون. تشیر اإلرشادات األخیرة إلى ضرورة بدء العالج �العقار األقل تكلفة، مع مراعاة 

متنوعًا   �كون  أن  إلى  هذا  �حتاج  قد  جرعة.  لكل  المنتج  وسعر  المطلو�ة  والجرعة  الدواء  إدارة  تكال�ف 

وجداول   اإلدارة  طر�قة  في  االختالفات  �سبب  الفردیین   .العالجللمرضى 
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لقد ثبت أن تول�فة من إنفل�كس�ماب مع اآلزاثیو�ر�ن تتفوق على العالج األحادي في إحداث تهدئة وشفاء 

ـإنفل�كس�ماب   Bالغشاء المخاطي لدى مرضى �رون لكال المادتین. �ان معدل تفاعالت التسر�ب المرت�طة

العد  معدل  مع  �بیر  فرق  هناك  �كن  ولم  المر�ب  العالج  مع  أ�ضًا  للمعالجة  أقل  �النس�ة  الخطیرة.  وى 

ل المناعة المصاحب و��قافه �عد   شهرًا. ی�قى من غیر الواضح ما إذا   12-6المجدولة، �جب مراجعة ُمعدِّ

كان األمر نفسه ینطبق على العوامل األخرى المضادة لعامل نخر الورم. تنطبق من الناح�ة العمل�ة نفس  

مث  األخرى  المناعة  ُمعدِّالت  مع  المیثوتر�كسیتالم�ادئ   .ل 

ال ین�غي الجمع بین ناتالیزوماب و�ین المنشطات المناع�ة أو المنشطات لفترات طو�لة ألن هذا قد یز�د  

من مخاطر اإلصا�ة �اعتالل ب�ضاء الدماغ متعدد البؤر التقدمي (موت الخال�ا في مناطق محددة من  

 .المنطقة الب�ضاء)

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستخدمة في مرض التهاب األمعاء TNFملخص للعوامل المضادة لـ  6الجدول
مرخص / (غیر مرخص)   الوكالة

 إشارة 
 الجرعة

 مرض كرون  إنفلیكسیماب
تحریض تھدئة المرض  

 النشط الشدید
 

المحافظة على الحالة 
 العالجیة  

 في الورید  غ/ ك غم 5
 
 

 2و   0في الورید في األسابیع  غ/ ك غم 5
 
أسابیع بعد الجرعة األولیة   6في الورید  غ/ ك غم 5

إذا   غ/ ك غم 5أسابیع أو جرعة إضافیة  8ثم كل 
 تكررت العالمات واألعراض

 
  6و   2و   0في الورید في األسابیع  غ/ ك غم 5

 (راجع مطبوعات المنتج)
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 النواسیر

تحریض تھدئة التھاب   إنفلیكسیماب
القولون التقرحي في مرض  

 نشط معتدل إلى شدید 
 

الحفاظ على تھدئة المرض  
 النشط الشدید

 
مظاھر خارج األمعاء (غیر  

 مرخصة) 

 6و   2و   0في الورید في األسابیع  غ/ ك غم 5
 
توقف إذا لم   أسابیع ؛  8في الورید كل  غ/ ك غم 5

 أسبوًعا من الجرعة األولیة 14تحدث استجابة بعد 
 
 في الورید  غ/ ك غم 5

مرض كرون تحریض   أدالیموماب 
التھدئة في المرض النشط  

 الشدید
 

 المحافظة على العالج 

في   غ م 40،   0تحت الجلد في األسبوع  غم 80
في   غم 160و / أو نظام معجل   2األسبوع 
 2في األسبوع  غم 80،  0األسبوع 

 
ملغ تحت الجلد في أسابیع متتالیة ، تزداد إلى  40

 أسبوع في حالة فقدان االستجابة 
سیرتولیزوماب  

 بیجول 
داء كرون (غیر مرخص)  
یستخدم في مرض متوسط  

إلى شدید عند المرضى  
الذین فقدوا االستجابة أو ال  

یتحملون تحریض  
 إنفلیكسیماب أو أدالیموماب

 
 المحافظة على العالج 

 4و   2و   0تحت الجلد في األسابیع  غم 400
 
 
 

 أسابیع 4تحت الجلد كل   غم 400

 المدة التي �جب أن تستمر فیها العوامل المضادة لعامل نخر الورمال یوجد حال�ًا إرشادات محددة حول  

TNF.   تشیر الدالئل األول�ة إلى أن العدید من المرضى في حالة تهدئة األعراض تحت المراق�ة الطب�ة

التفاعلي الطب�عي والشفاء الكامل لألغش�ة المخاط�ة في التنظیر    Cلمدة تز�د عن عام واحد ، و�روتین

ذا �انت التهدئة تستمر  الداخلي ، س�ظلون في حالة تهدئة خالل العام التالي �عد التوقف عن العالج. ما إ

 �عد ذلك أو ما إذا �ان سلوك المرض قد تغیر على المدى الطو�ل غیر معروف حال�ًا. توصي إرشادات

NICE   شأن عالج مرض �رون �إعطاء عالج إنفل�كس�ماب أو أدال�موماب حتى فشل العالج (�ما في�

أقصر. �جب �عد ذلك إعادة تقی�م    شهر �عد بدء العالج ، أیهما  12ذلك الحاجة إلى الجراحة) أو حتى  

المرضى لمرضهم ومواصلة العالج إذا �ان هناك دلیل واضح على استمرار المرض النشط وال یزال العالج  

 .مناسب سر�ر�ًا. �مكن استئناف العالج إذا انتكس المرضى الحقاً 
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طر�ق تحسین أنظمة    �مكن إدارة فقدان االستجا�ة أو عدم تحمل العوامل المضادة لعامل نخر الورم عن

الجرعات أو التحول إلى العوامل أو تبدیل الفئة ، على سبیل المثال ، إلى ناتالیزوماب. �جب تقی�م أس�اب 

 .فقدان االستجا�ة 

السل ، و�التالي ، �جب أن �خضع جم�ع   النسیلة في مرضى  المضادة وحیدة  ُ�منع استعمال األجسام 

اإل قبل  الصدر  إنفل�كس�ماب من خطر  المرضى ألشعة سین�ة على  الكامن. یز�د  السل  عطاء الست�عاد 

اإلصا�ة �السل �خمسة أضعاف. تشمل موانع االستعمال األخرى الفشل القلبي المعتدل إلى الشدید ، والورم 

الخبیث (�استثناء سرطان الجلد غیر المیالنیني) ، واإلنتان (�ما في ذلك منطقة الحوض أو حول الشرج) 

ال�صري. التضییق المعوي هو موانع نسب�ة (قد یتفاقم االنسداد من خالل الشفاء السر�ع   ، والتهاب العصب 

، أو الفشل األولي أو عدم وجود نشاط    B / Cفي موقع التضیق) إلى جانب ناقالت التهاب الكبد المزمن

ح�ة لقاحات  یتلقون  الذین  المرضى  یتلقى  أال  �جب  الطب�عي).  التفاعلي  سي  (بروتین  عالجًا    التهابي 

أشهر. المرضى الذین یتناولون المستحضرات الدوائ�ة الحیو�ة �جب أن یتم تطع�مهم ضد    3بیولوج�ًا لمدة  

كما �جب تطع�م الشا�ات ضد فیروس الورم    .Bالتیتانوس وأنواع المكورات الرئو�ة واألنفلونزا والتهاب الكبد 

 .الحل�مي ال�شري 

فقط من قبل أخصائي أمراض الجهاز الهضمي لد�ه خبرة �جب أن یتم وصف مضادات عامل نخر الورم  

في مرض التهاب األمعاء ، وفي حالة إنفل�كس�ماب ، یتم إعطاؤه في مكان تتوفر ف�ه مرافق إنعاش مناس�ة  

و�تم مراق�ة المرضى عن �ثب. �جب تقد�م المشورة للمرضى الذین یتناولون أدال�موماب ذاتً�ا في المنزل  

لى عالمات العدوى ، على سبیل المثال ، الحمى ، والسعال ، وآالم األسنان ،  حول ��ف�ة التعرف ع

 .واللسع أثناء التبول أو إذا ظهرت أعراض عصب�ة 

ع�ارة عن جسم مضاد أحادي النسیلة خ�مري �شري مرخص لعالج مرض �رون النشط   اإلنفل�كس�ماب.

ت�كوستیرو�دات أو مث�طات المناعة التقلید�ة  الشدید (مع أو بدون نواسیر) وهو مقاوم أو غیر سهل مع الكور 

ولكنها   األول�ة  للدورة  الحالة  استجابت  إذا  العالج  یتكرر  قد  مناس�ة.  الجراحة غیر  إذا �انت  أو  وحدها 

المتوسط   النشط  التقرحي  القولون  أ�ضًا اللتهاب  اإلنفل�كس�ماب  تم ترخ�ص  الشدید انتكست الحقًا.  إلى 

لب التكّ�ف أو التدخل الجراحي المحتمل إذا لم �ستجیب للعالجات التقلید�ة. قد  (التفاقم الحاد) الذي یتط

الحرار�ات   الذین �عانون من  القولون لدى المرضى  تكون الحاجة إلى نصف اإلنفل�كس�ماب الستئصال 
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من   أفضل  إنفل�كس�ماب  �ان  إذا  ما  نحدد  أن  ی�قى  الحاد.  التقرحي  القولون  التهاب  مع  الستیرو�د�ة 

 .سبور�نس�كلو 

على مدى    غ/ �  غ م  5ُ�عطى إنفل�كس�ماب في مرض �رون النشط الشدید �التسر�ب في الور�د ، �جرعة  

/    غم  5ساعتین ، تتكرر �عد أسبوعین. في حالة ظهور استجا�ة سر�ر�ة ، �جب إعطاء جرعة مداومة  

أساب�ع. �مكن بدًال من ذلك إعطاء جرعة عند عودة العالمات واألعراض. قد تكون الجرعات   8�ل    غك

 .الفاصلة الثابتة أفضل من الجرعات المتقطعة �سبب انخفاض مخاطر الجاذب�ة المناع�ة 

في حالة اإلصا�ة �الناسور النشط لمرض �رون حیث ال �ستجیب المرض للعالج التقلیدي (�ما في ذلك 

مضادات الحیو�ة والتصر�ف والعالج المث�ط للمناعة) أو الذین �عانون من عدم تحمل أو لدیهم موانع  ال

أساب�ع �عد یتم إعطاء    6و    2، وتكرر �عد    غ/ �  غم  5للعالج التقلیدي ، یتم إعطاء جرعة أول�ة من  

 .د من العالجالتسر�ب األول. إذا لم تظهر أي استجا�ة �عد ثالث جرعات ، فال ین�غي إعطاء مز� 

  12أساب�ع. ال یزال �عد    4٪ في  81أظهرت التجارب في مرض �رون االلتهابي معدل استجا�ة بنس�ة  

٪ من المرضى انخفاضًا 68٪ من المرضى یتلقون استجا�ة. اما في مرض النواسیر ، شهد    48أسبوع  

�ة عندها  ٪ في عدد نز�ف الناسور في ز�ارتین متتالیتین أو أكثر. و�ذا لوحظ فقدان االستجا 50بنس�ة  

(غیر مرخص) أو تقصیر فترة الجرعات. البدیل هو تبدیل العالج   غ/ �  غم  10�مكن ز�ادة الجرعة إلى  

 .إلى أدال�موماب

عند التفاقم الحاد المعتدل إلى الشدید من التهاب القولون التقرحي أثناء المعالجة الحرار�ة ف�كون نظام  

. إن استرات�ج�ة الحفاظ على الحلة الصح�ة  6و    2و    0في األساب�ع    غ / �  غم  5الجرعة المرخص �ه  

  14المثلى �عد العالج التعر�في غیر معروفة حال�ًا. �جب التوقف عن العالج إذا لم تظهر استجا�ة �عد  

أسبوع. لدى مرضى اآلزوثیو�ر�ن الذین �ستجیبون لتحر�ض إنفل�كس�ماب ، �عتبر اآلزاثیو�ر�ن خ�ار بدیل  

لى العالج. على الرغم من عدم ترخ�صه فقد أظهر إنفل�كس�ماب أنه مفید في  عن إنفل�كس�ماب للحفاظ ع

 .مظاهر المرض الخارج�ة مثل تق�ح الجلد الغنغر�ني واالعتالل الطب�عي المح�طي والمحوري 

) ما لم �كن المر�ض  غم  200�جب أن ُتسَبق جم�ع الجرعات �الكورت�كوستیرو�د الور�دي (هیدرو�ورتیزون  

 .أشهر 3ًا للمناعة ألكثر من قد تناول مث�ط
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ارت�ط إنفل�كس�ماب لدى �عض المرضى إما �التسر�ب (أثناء أو �عد فترة وجیزة من التسر�ب) أو تفاعالت  

فرط الحساس�ة المتأخرة. قد یؤثر أ�ضًا على االستجا�ات المناع�ة الطب�ع�ة للجسم لدى عدد �بیر من  

، والدوخة ، والغث�ان ، والطفح الجلدي ، وارتفاع اخت�ارات    المرضى. تشمل اآلثار الجانب�ة األخرى الصداع 

 .وظائف الكبد ، وآالم ال�طن ، والتعب ، وما إلى ذلك

هو جسم مضاد أحادي النسیلة مؤنس �الكامل ومضاد لعامل نخر الورم ومرخص لعالج    األدال�موماب.

مرض �رون النشط الشدید لدى المرضى الذین �عانون من مقاومة أو عدم تحمل الكورت�كوستیرو�دات  

�ة  ومعدالت المناعة التقلید�ة. �مكن استخدامه أ�ضًا لدى المرضى الذین لدیهم عدم استجا�ة أول�ة أو ثانو 

فر  تفاعل  لدیهم  أو  إنفل�كس�مابلإلنفل�كس�ماب  على عكس  الحساس�ة.  اللتهاب  ط  غیر مرخص  فهو   ،

 .القولون التقرحي الحاد

دال�موماب مؤنس �الكامل فهو أقل مناعة من إنفل�كس�ماب. �ما أنه یتمتع �میزة أنه یتم إعطاؤه  أل�ما أن ا

في المنزل، و�التالي تقلیل وقت التمر�ض و�شغال  كحقنة تحت الجلد تمكن المرضى من اإلدارة الذات�ة  

األسرة في المستشفى. هذا �فسح المجال أ�ضًا للتزو�د عن طر�ق خدمات التوصیل إلى المنازل. الجرعة 

في األساب�ع    غم  40في األسبوع الثاني ثم    غ م  40متبوعًا بـ    غم  80المرخصة هي تحر�ض أولي قدره  

  40ثم    غم  80تلیها    غم  160العالج. یتم استخدام جرعة معجلة من    المتتال�ة �عد ذلك المحافظة على

في األساب�ع المتناو�ة �شكل أكثر شیوعًا، خاصًة لدى المرضى الذین سبق لهم استخدام إنفل�كس�ماب.    غم

أسبوع�ًا في حالة ظهور استجا�ة متناقصة أو دون المستوى األمثل    غم  40�مكن ز�ادة جرعة المداومة إلى  

 .أسبوع من الجرعة األول�ة 12ولكن �جب إ�قاف العالج إذا لم تظهر استجا�ة خالل 

من    TNFقد �كون اإلنفل�كس�ماب مفید لدى المرضى الذین بدأوا في أدال�موماب �عامل مضاد لعامل

ستجا�ة أو �صابون �آثار ضارة. �جب تقی�م فعال�ة إنفل�كس�ماب لدى المرحلة األولى ولكنهم �فقدون اال

 .المرضى الذین ل�س لدیهم استجا�ة أول�ة ألدال�موماب

یتم استخدامه حال�ًا ألولئك   . α-TNFع�ارة عن جسم مضاد أحادي النسیلة مرت�ط �عامل  السیرتولیزوماب

  غ م  400المرضى الذین فقدوا االستجا�ة مع إنفل�كس�ماب أو أدال�موماب. یتم إعطاؤه �جرعة تحر�ض�ة  

 .أساب�ع �إجراء ص�انة   4ثم إذا ظهرت االستجا�ة مرة �ل   4و  2و   0تحت الجلد في األساب�ع  

 مضادات حیو�ة -5
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المرت�ط �مرض حول الشرج ، وتعفن الدم المرت�ط �الناسور ،  تم استخدام المیترونیدازول في مرض �رون  

/    غ   1.5-0.6واالنثقاب ، والنمو ال�كتیري الزائد في األمعاء الدق�قة. عادة ما یتم استخدام جرعات من  

غیر فعال في التهاب القولون التقرحي وأن التنمیل المصاحب    یوم و�مكن تحملها. یبدو أن المیترونیدازول 

أشهر. �جب تقلیل الجرعات تدر�ج�ًا    3مرت�ط �الجرعة ، و�حدث �شكل متكرر مع عالج لمدة تز�د عن  

أو تبدیل الدواء �مضاد حیوي آخر لدى مثل هؤالء المرضى، على سبیل المثال ، سیبروفلو�ساسین أو  

تین ، والتي أظهرت �عض الفوائد المحدودة. �حتوي مستقلب المیترونیدازول على  التتراس�كلین أو ر�فابو 

مجموعة نیترو حرة ومن المحتمل أن تكون مسؤولة عن النشاط المحلي للدواء. �ما أنه یث�ط فسفولی�از أ  

 .، مما �ساهم في تقلیل الضرر الناجم عن �ر�ات الدم الب�ضاء متعددة األشكال

الجراث�م األخرى إذا تم تحدیدها على وجه التحدید ، خاصًة عند تحدید العوامل    یتم استخدام مضادات

 .ال�كتیر�ة المسب�ة

عادة ما �حدث التهاب القولون الغشائي الكاذب الناجم عن المطث�ة العسیرة (هي �كتیر�ا �مكن أن ُتسبب  

دات الحیو�ة الطو�لة أو المتعددة.  أعراضًا تتراوح بین اإلسهال والتهاب القولون المهدد للح�اة). �عد المضا

أنواع   والمعرفة حول  الخزعة  القولون عن طر�ق  األس�اب األخرى اللتهاب  األمر عن  تمییز هذا  �مكن 

البراز. إذا لم �كن من الواضح ما إذا �ان المر�ض مصا�ًا �التهاب القولون الغشائي الكاذب أو الحاد، 

وما�سین والستیرو�دات. �مكن إجراء تنظیر القولون �مجرد حل  ُینصح �العالج �المیترونیدازول أو الفانك 

 .األعراض

 عالجات أخرى  -6
الثالیدوماید والذي �قتصر استخدامه تحت إشراف متخصص في الحاالت المقاومة لمرض �رون. �عمل  

 .ور�ما �عمل على استقرار األغش�ة اللیزوزوم�ة  α-TNF الثالیدوماید �مث�ط لعامل 

أیون) والهیدرو�سیل عند الجرعات العالج�ة   �منع أ�ضا تكو�ن مر��ات الفائق (مر�ب �حتوي على الفائق

، حیث أن �الهما مؤ�سد قوي قادر على التسبب في تلف األنسجة. ثبت أن الجرعات الیوم�ة التي تتراوح 

استخدامها لفترات تتراوح من أسبوع إلى عدة أشهر. تشمل اآلثار الجانب�ة  مفیدة عند   غم 400و   50بین  

أثناء العالج التهدئة وجفاف الجلد وانخفاض الرغ�ة الجنس�ة. الثالیدوماید مادة مسخ�ة وال ین�غي أبدًا أن 

 .تستخدم لدى نساء في سن اإلنجاب
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اإلسهال  - الكودین  مضادات  استخدام  �جب  والتشنج  .  اإلسهال  لعالج  �حذر  ولو�رامید  د�فینو�سیالت 

ال�طني في مرض التهاب األمعاء. قد یؤدي استخدامها إلى إخفاء االلتهاب أو العدوى أو االنسداد أو  

 .تمدد القولون ، و�التالي تأخیر التشخ�ص الصح�ح

تقلیل اإلسهال المرت�ط �سوء  والذي تم استخدامه في مرض �رون �عد استئصال اللفائفي ل  الكول�سترامین  -

امتصاص حمض الصفراء الناجم عن انخفاض مساحة سطح امتصاص األمعاء الدق�قة والتأثیر الشافي 

إلى   الجرعات  القولون. تصل  الصفراو�ة على  الماء   4لألمالح  إفراز  تمنع  الیوم  جرام ثالث مرات في 

 .والكهارل التي تحفزها األحماض الصفراو�ة

-  ) السمك  أوم�غا  ز�وت  على   الدهن�ة)   3أحماض  تحتوي  التي  السمك  �بد  ز�وت  استخدام  تم  حیث 

أحماض إ�كوسابنتاینو�ك ودو�وساه�كسانو�ك مع وجود القلیل من النجاح في عالج �ل من التهاب القولون 

التقرحي ومرض �رون. تسبب هذه المنتجات ارتجاعًا مزعجًا �جعلها غیر مستساغة في االستخدام لفترة 

لة. لكن المستحضرات المغلفة المعو�ة قللت من هذه المشكلة. ُ�عتقد أن ز�وت السمك تعمل عن طر�ق  طو� 

 .األقل التها�اً   B5إلى تكو�ن الل�كوتر�ن  B4تحو�ل استقالب األحماض الدهن�ة من الل�كوتر�ن

 :عالجات متنوعة -7
یوجد العدید من التجارب والدراسات وسلسلة الحاالت المحدودة في األ�حاث التي تق�م عالجات أخرى  

البزموت    ، الصودیوم  الكروموجل�كات   ، البرو�یوت�ك  وتشمل  �رون.  ومرض  التقرحي  القولون  اللتهاب 

(تكمن خطورة   ین وأمالح الزرن�خ ، سو�رالفات ، الن�كوتین ، �اسحات الجذور الحرة المشتقة من األكسج

إلى الحرة  األو�سجین  ذرات  تصل  أن  في  التأكسدي  الخال�ا اإلجهاد  في  الموجودة  الوراث�ة   المادة 

DNA(   فتؤثر على مبناها وتحدث طفرة في الخل�ة لتتحول بدورها لخال�ا مر�ضة أو خال�ا خبیثة سرطان�ة

بنسیالمین ، �ر�ومیرات ، - Dو�ین ،  ، نظائر السوماتوستاتین ، لیدو�ائین ، �لور  �مكن أن تنمو وتزدا

عوامل مضادة للتدرن ، الهی�ار�ن ، الص�ار ، البرو�یوت�ك والعالج �الدیدان. �شكل عام ، ال ینصح بهذه  

العالجات ، على الرغم من أن التنوع یوضح حدود العالج الحالي. عندما ال �ستجیب المر�ض للعوامل  

ى مر�ز متخصص لمراجعة العالج الحالي وخطة للعالج المستقبلي.  التقلید�ة ، ین�غي النظر في اإلحالة إل

 .العالجات البدیلة والتكمیل�ة ، على سبیل المثال ، الوخز �اإلبر والعالج العطري قد �كون لها دور
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ثبت أن لفصل الدم �عض الفوائد لدى المرضى الذین �عانون من مرض التهاب األمعاء. وهو ینطوي على  

لب�ض من الدم ، إما من خالل نظام امتزاز أو عن طر�ق الطرد المر�زي. في �ل نظام  إزالة الكر�ات ا

منهما تتم إزالة الدم الور�دي بتدفق مستمر ، ومضاد للتخثر ، ومعالجته الستنفاد الكر�ات الب�ض و�عادته  

ین المصابین  الملف الشخصي الدوائي لألدو�ة المستخدمة لدى ال�الغ  7إلى الدورة الدمو�ة. یلخص الجدول

 .�مرض التهاب األمعاء

 

 العالجات المستقبل�ة
یر�ز العالج المستقبلي على قدرة األدو�ة على استهداف نقطة معینة في العمل�ة االلتهاب�ة ، مثل عامل  

 .)، مستضدات سطح الخال�ا التائ�ة وزرع الخال�ا الجذع�ة IL  ،11  ،12-10( نخر الورم و�نترلو�ین

 

األمعاء  7الجدول التهاب  �مرض  المصابین  ال�الغین  في  المستخدمة  لألدو�ة  الدوائ�ة   المالمح 
 

 التمثیل الغذائي  t½ (h) جرعة یوم�ة المجموعة الدوائ�ة 

ده�نت  ة ؤزئن   لضخضئ
 حقنة شرج�ة رغو�ة غم 125-250
في �لور�د   غ٪ وزن / ح0.9في  غم 100-400

 الصودیوم عن طر�ق الور�د 

 
1.5 

 

 
 التمثیل الغذائي الكبدي 

 ٪ دون تغییر 30٪ و 70
 

 
 

 هایدرو�ورتیزون 
 ملغ عن طر�ق الفم 60-20 بر�دنیزولون 

 �رغوة أو حقنة شرج�ة سائلة غم 20
 ملغ تحامیل  5-10

 الغذائي الكبدي التمثیل   3
 ٪ دون تغییر 30٪ و 70

 ملغ عن طر�ق الفم 9–3 بودیزونید 
 ملغ حقنة شرج�ة  20

 ٪ التمثیل الغذائي الكبدي 90 2.5

ة أ   لنضمزئك�حنإل
 �تحامیل  غ  1.5 - غم 500

 جرام حقنة شرج�ة  1
 جرام عن طر�ق الفم2.4 -1.2 

 
0.7-2.4 

 
 موضعي وجهازي 

 الجلو�ورونید أستلة الكبد ، 
 م�ساالز�ن 

 موضعي وجهازي  1.0 جرام عن طر�ق الفم 3-1 أولساالز�ن
 أستلة الكبد ، الجلو�ورونید 
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 حقنة شرج�ة  غ 3 سلفاساالز�ن 
 
 �تحامیل غ  1-2
 جرام عن طر�ق الفم 4-8

 تقلیل ضغط القولون  5-8
 أستلة موضع�ة وجهاز�ة

 الجلو�ورونید الكبدي 

أستلة الكبد الموضع�ة   1.0 عن طر�ق الفم غ 6.57-3 �الساالز�د 
 والجهاز�ة 

ب  م� ة حن شئخئ   ل
 عن طر�ق الفم غ  1.2- غم  600
 جرام عن طر�ق الور�د  1.5

 
6-24 

 
 میترونیدازول التمثیل الغذائي الكبدي 

ب  ة ئكصضئع   لب�ضئ
 عن طر�ق الفم غ/ � غم 2-2.5

 
3 

 
التمثیل الغذائي الكبدي إلى  

 مر�ابتو�ور�ن-6
 أزاثیو�ر�ن 

التمثیل الغذائي الكبدي إلى   1.5 عن طر�ق الفم غ/ � غم 1.5-1 مر�ابتو�ور�ن  -6
 مستقلب غیر نشط 

ملغ عن طر�ق الحقن العضلي أو تحت   25-15 میثوتر�كسات 
 الجلد والحقن أسبوع�اً 

 ملغ عن طر�ق الفم أسبوع�اً  15-25

�جرعات  استقالب غیر مهم  3-10
 منخفضة

 عن طر�ق الور�د  غ/ � غم 2 س�كلوسبور�ن 
 عن طر�ق الفم غ/ � غم 5

التمثیل الغذائي الكبدي �شكل   19-27
 رئ�سي 

شئخب   ئآلجحئل ئكص
ب ئكصضخآ  �  آحئخ

 
أساب�ع   8في الور�د �ل  غ/ �  غم 5تسر�ب 

 (المحافظة على العالج) 

 
 یوم 8-9

 
 غیر معروف 

 إنفل�كس�ماب 
 غیر معروف  یوم 19-10 ملغ حقنة تحت الجلد �ل أسبوعین  40 أدال�موماب 

 غیر معروف  یوم 14 أساب�ع  4ملغ حقنة تحت الجلد �ل  400 سیرتولیزوماب 
 

ة    لئفدفئ
 عن طر�ق المستق�م غ 1- غم 250

 
72 

 
تفرز ترسب األنسجة دون  

 تغییر 
 أمالح الزرن�خ 

تفرز ترسب األنسجة دون   80-60 عن طر�ق المستق�م غ 1.2- غم 200 أمالح البزموت 
 تغییر 

 
�ستخدم في دورة حمض   ال یوجد  غ 4-3 ز�وت السمك 

 األراكیدون�ك 
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كروموجل�كات  
 الصودیوم

 ملغ عن طر�ق الفم 200-800
 عن طر�ق المستق�م غم 400 - 100

و�خرج   �متص �شكل سيء ، مجهول
 دون تغییر في البول والصفراء 

٪ 5أكسدة الكبد إلى الكوتینین  0.5 -2.0 ملغ عبر الجلد  15-5 الن�كوتین
 تفرز دون تغییر 

إزالة اإلیثیل الكبد�ة والتحلل   1-2 ملغ عن طر�ق المستق�م 800-200 یدو�ائین 
 ٪ تفرز دون تغییر 3المائي 

 تفرز إلى حد �بیر دون تغییر
 مجهول  ملغ یوم�ًا عن طر�ق الحقن تحت الجلد  5 - 1.5 النمو ال�شري هرمون 

 التحلل المائي  16-7 ملغ عن طر�ق الفم 400 - 100 ثالیدوماید 
 ال �متص   عن طر�ق الفم غ 12-4 كول�سترامین 

البرو�یوت�ك ، على  
 # VSLسبیل المثال، 

3 

 ك�س یوم�ًا عن طر�ق الفم 1-2
 

 �متص �شكل سيء  
 

سنوات من    10-5س�حتاج خمسون إلى ثمانون �المائة من مرضى داء �رون إلى جراحة في غضون  

٪ من مرضى التهاب القولون التقرحي س�خضعون عادة الستئصال  30-20التشخ�ص. وفي المقابل فإن  

 .سنوات 5القولون خالل 

حالة   في  �لها عالج�ة  اللفائفي  الجیب  و�ناء  المؤقت  اللفائفي  وفغر  الجراحي  القولون  استئصال  �عتبر 

المستق�م   الرغم من أن استئصال  المفضلة على  الجراح�ة  التدخالت  التقرحي. هذه هي  القولون  التهاب 

في داء �رون ألن تكرار  والقولون والفغر اللفائفي الدائم لهم دور أ�ضًا. الجراحة العالج�ة غیر ممكنة  

اإلصا�ة في مكان آخر من األمعاء أمر ال مفر منه. تؤدي المضاعفات في مسار مرضهم إلى أن حوالي  

٪ من مرضى داء �رون �حتاجون إلى إجراء جراحي واحد على األقل. إذا تمت إزالة طول �بیر من  70

التي قد تتطلب تغذ�ة �الحقن على المدى  القناة الهضم�ة ، فقد یؤدي ذلك إلى متالزمة األمعاء القصیرة  

الطو�ل وأدو�ة للتحكم في فغرة عال�ة اإلنتاج إذا �انت موجودة ، على سبیل المثال ، مث�طات مضخة  

 .البروتون ، لو�رامید ، فوسفات الكودیین ، سوائل متساو�ة التوتر 

 

 : رعا�ة المرضى
�شكل عام یتم تشخ�ص معظم المرضى عندما    ال ین�غي التقلیل من تأثیر تشخ�ص مرض التهاب األمعاء.

إلى أن عالج   �اإلضافة  �ق�ة ح�اتهم.  تأثیر �بیر على  للمرض  �كون  �كونون صغار نسب�ًا و�مكن أن 
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األعراض �مكن أن تؤدي إلى فقدان التعل�م وصعو�ة في الحصول على عمل أو التأمین. �مكن أن �سبب  

سي لدى األطفال الصغار. یتم وصف القلق وفقدان احترام مشاكل نفس�ة وفشل النمو أو تأخر النمو الجن 

الطبي   العالج  أ�ضًا.  مهم  النفسي  الدعم  فإن   ، الدوائ�ة  العالجات  إلى  �اإلضافة  شائع.  �شكل  الذات 

�الكورت�كوستیرو�دات ومث�طات المناعة �مكن أن تسبب مشاكل صح�ة ثانو�ة مثل العدوى، والجراحة قد  

ل األمعاء. و�التالي ، فإن رعا�ة مرضى داء األمعاء االلتهابي �مثل تحد�ًا  تؤدي إلى مضاعفات مثل فش

 .للفر�ق متعدد التخصصات

�جب تثق�ف جم�ع المرضى حول مرضهم وأدو�تهم وتذ�یرهم أنه حتى في فترات سكون المرض من المهم  

الموصوف. �جب أن �عطى على شكل معلومات شفه�ة ومكتو�  العالج  تناول  ة. سی�قى  االستمرار في 

تناول الدواء دائمًا مدى الح�اة ومن المرجح أن یتلقى المرضى عدة عالجات مختلفة خالل مسار مرضهم 

تم   الذین  المرضى  أو  اإلناث  مثل  المرضى  �عض  �حتاج  قد  االستجا�ة.  عدم  أو  تحملهم  عدم  �سبب 

جد المرضى الذین  تشخ�صهم حدیثًا إلى مز�د من المعلومات المخصصة حول الحالة أو العالج. قد �

هذه   تحمل  یتم  ال  قد  و�التالي  صع�ًا،  أمرًا  الشرج�ة  المستحضرات  استخدام  مهارة  من ضعف  �عانون 

المستحضرات �شكل جید. تم إعداد منشورات حول مرض التهاب األمعاء والتأمین أو التوظ�ف للمرضى  

ن. �جب أ�ضًا تحذیر المرضى  الذین �عانون منه من قبل الرا�طة الوطن�ة اللتهاب القولون ومرض �رو 

 .�شأن مصادر المعلومات غیر الموثوقة

قد �حتاج المرضى وأط�اء الرعا�ة األول�ة إلى مز�د من الطمأنینة ألن العدید من العالجات المستخدمة ،  

المنتظمة   الدم  مراق�ة  تعد  األمعاء.  التهاب  لمرض  مرخصة  غیر   ، اآلزاثیو�ر�ن   ، المثال  سبیل  على 

 .�سیالت ومث�طات المناعة أمرًا ضرور�ًا لضمان تجنب المرضى السم�ة المرت�طة بهذه األدو�ة لألمینوسال

�جب إصدار �طاقة ستیرو�د لجم�ع المرضى الذین یتناولون المنشطات. قد تكون س�اسات الرعا�ة المشتر�ة  

 .بین أط�اء الرعا�ة األول�ة وأخصائیي الجهاز الهضمي والمرضى مناس�ة أ�ضاً 

بز�ادة جرعة العالج الفموي الحالي مع بدء تناول الكورت�كوستیرو�د عن طر�ق المستق�م في حالة ُینصح  

  48حدوث االنتكاس لدى �عض المرضى قبل االتصال �الطبیب. إذا لم تتحسن األعراض في غضون  

 .ساعة �جب مراجعة أخصائیهم 



53 

الزحیر (ألم في المستق�م المتشنج) وسلس    �عد العالج الفعال في المنزل اللتهاب المستق�م أمرًا مهمًا ألن 

البراز العرضي (إسهال غیر متوقع)، �صرف النظر عن �ونهما مؤلمین ، �حدان من فعال�ة العالج. من  

 .المهم تقد�م المشورة الجیدة �شأن إدارة العالج الموضعي لضمان الفعال�ة وااللتزام

ل�س نادرًا. �مكن أن یؤثر مرض التهاب األمعاء    یؤثر مرض التهاب األمعاء على الش�اب لذا فإن الحمل 

على الخصو�ة والحمل. التغذ�ة الجیدة واإلقالع عن التدخین وااللتزام �األدو�ة هي أمور مهمة. المرض 

�عالج   المرت�ط  العقم  �شیر  قد  الوالدة.  عند  الوزن  وانخفاض  الم�كرة  للوالدة  خطر  عامل  هو  النشط 

عالج البدیل �أمینوسال�سیالت. �استثناء المیثوتر�كسات الذي �منع استخدامه  السلفاساالز�ن إلى استخدام ال

أثناء الحمل ، فإن معظم األدو�ة المستخدمة في عالج مرض التهاب األمعاء ال تشكل خطرًا �بیرًا. ومع  

ذلك، ُینصح المرضى �شدة �مناقشة أي خطط للحمل أوًال مع أخصائي الجهاز الهضمي. �جب أن یتم  

النساء الحوامل �شكل مشترك من قبل أخصائي أمراض الجهاز الهضمي وطبیب التولید. إن تشج�ع    رعا�ة

المرضى على اإلقالع عن التدخین ، وخاصة المصابین بداء �رون �مكن أن �كون له تأثیر �بیر على  

 .مسار المرض

التهاب   المدى الطو�ل وخالل مرض  األمعاء األساسي في ز�ادة خطر  �ساهم استخدام الستیرو�د على 

٪ من المرضى المصابین �مرض التهاب األمعاء.  50اإلصا�ة بهشاشة العظام. ینتشر إلى ما �صل إلى  

یبدو أن المرضى الذین �عانون من مرض �رون أكثر عرضة لهشاشة العظام من أولئك الذین �عانون من  

منتظم وقد �كون العالج الوقائي �الب�سفوسفونات  ال DEXA التهاب القولون التقرحي. ین�غي النظر في مسح

ضرور�ًا. تم نشر إرشادات لعالج هشاشة العظام في مرض التهاب   D و / أو مكمالت الكالسیوم وفیتامین 

 .األمعاء من قبل الجمع�ة البر�طان�ة ألمراض الجهاز الهضمي

متصاص وفقدان الدم المزمن.  غالً�ا ما �صاب مرضى التهاب األمعاء �فقر الدم الصغیر �سبب سوء اال 

�مكن أن �فرق تقی�م غشاء الدم ومصل الفیر�تین بین نقص الحدید وفقر الدم الناتج عن األمراض المزمنة.  

مكمالت الحدید التي یتم تناولها عن طر�ق الفم �شكل عام ضع�فة التحمل وقد تكون هناك حاجة إلى 

قر الدم الناجم عن نقص الحدید في مرض التهاب  الحدید عن طر�ق الحقن. تم نشر إرشادات لعالج ف

وحمض   B 12 األمعاء. فقر الدم الضخم األرومات غیر شائع ، على الرغم من حدوث نقص في فیتامین

 .الفول�ك وقد �ستفید من المكمالت المناس�ة 
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منظمة الوقا�ة  Crohn's and Colitis نشرت  حول  األدلة  على  قائمة  إجماع  إرشادات  األورو��ة 

التشخ�ص و�دارة العدوى في مرض التهاب األمعاء. وتبرز اللقاحات التي �جب تقد�مها عند تشخ�ص  و 

في   للرئة  مضاد  ولقاح  �اإلنفلونزا  حال�ًا  المتحدة  المملكة  في  الممارسة  توصي  األمعاء.  التهاب  مرض 

لحل�مي ال�شري  المرضى الذین �عانون من ضعف المناعة فقط، جن�ًا إلى جنب مع لقاحات فیروس الورم ا

عامًا �ما یتماشى مع اإلرشادات الوطن�ة األخرى. ُینصح   18و    12لإلناث الذین تتراوح أعمارهم بین  

الخناز�ر في حالة ضعف   أنفلونزا  لقاح  بتلقي  أ�ضًا  المتحدة  المملكة  االلتهابي في  مرضى داء األمعاء 

 .المناعة

ة من قبل أصحاب المهنة الرئ�سیین المشار�ین في تم نشر المعاییر الوطن�ة ألمراض األمعاء االلتهاب� 

تم   الذین  المقدمة لألشخاص  الخدمة  لتحسین  األمعاء  التهاب  �عانون من مرض  الذین  المرضى  رعا�ة 

في جم�ع أنحاء المملكة المتحدة. الهدف من المعاییر    2009تشخ�صهم �مرض التهاب األمعاء في عام  

وعال�ة الجودة وأن خدمات أمراض األمعاء االلتهاب�ة في    هو ضمان حصول المرضى على رعا�ة منسقة

جم�ع أنحاء المملكة المتحدة تستند إلى األدلة، وتشارك في الش�كات المحل�ة والوطن�ة، بناًء على تكنولوج�ا  

المعلومات الحدیثة والتدقیق، وتفي �المعاییر الدن�ا المحددة. یتطلب تقد�م الرعا�ة التي تر�ز على المر�ض  

جًا متعدد التخصصات �جب أن �شمل أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الطبي، وممرض متخصص،  نه 

  ، األول�ة  الرعا�ة  وطبیب   ، والمستق�م  القولون  وجراح   ، نفساني  وطبیب  تغذ�ة،  وأخصائي  وصیدلي، 

 .وأخصائي األشعة ، وأخصائي أمراض األنسجة 
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Summary: 
• Ulcerative colitis and Crohn's disease are the two most common 
inflammatory bowel diseases (IBD) of the gut. Both are chronic relapsing 
conditions with a high morbidity and remain largely incurable. 
 
• Ulcerative colitis and Crohn's disease are similar but there are contrasting 
features which relate to the site of involvement and extent of inflammation 
across the bowel wall. Ulcerative colitis is limited to the large bowel and the 
mucosa, whereas Crohn's disease frequently involves the small intestine with 
inflammation extending through the bowel wall to the serosal surface.  

• The aims of treatment are to control acute attacks promptly and effectively, 
induce remission, maintain remission and identify patients who will benefit 
from surgery. 

• Choice and route of therapy will depend on site, extent and severity 
of the disease together with knowledge of current or previous 
treatment . 

 
• A reduction in inflammation with corticosteroids and aminosalicylates is  

the mainstay of treatment, with immunosuppressants (e.g. azathioprine, 
methotrexate, ciclosporin) and biologic agents (e.g. infliximab and 
adalimumab), reserved for more severe and refractory case. 

 
• The management of IBD poses a challenge to the multidisciplinary 

team both clinically and economically. 
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 :الملخص
 

رون ھما أكثر أمراض التھاب األمعاء شیوعا ، كالھما عبارة  ك  داءالتھاب القولون التقرحي و  •

 . اء إلى حد كبیرشفعن حاالت انتكاسة مزمنة مع معدل مرضي عالي وغیر قابل لل

 

اء كرون متشابھان ولكن یوجد سمات متباینة تتعلق بموقع اإلصابة دلتھاب القولون التقرحي و ا •

التھا یقتصر   . األمعاء  جدار  االلتھاب عبر  الغلیظة  ومدى  األمعاء  على  التقرحي  القولون  ب 

ر  ب األمعاء الدقیقة مع التھاب یمتد ع   ض كرونما یصیب مر  باالغوالغشاء المخاطي ، بینما  

 .جدار األمعاء إلى السطح المصلي

 

العالج  ا • الھي  ھداف  والن السیطرة على   ، وفعال  الحادة بشكل سریع  تھد  حثویات   ئتھاعلى 

 . من الجراحة تفیدونعلیھا وتحدید المرضى الذین سیسلمحافظة وا

 

دة المرض باإلضافة إلى معرفة العالج  شد اختیار وطریقة العالج على الموقع وحجم و تمیع  •

 . الحالي أو السابق

 

بالكورتیكوستیرویدات   • االلتھاب  من  للعالج وسالیسیالت  واالمین الحد  األساسیة  الدعامة  ھو 

ین ) والعوامل  رالسیكلوسبو   المیثوتریكسات و   و   زوثیوبرین ناعة ( مثل األمالمثبطات  باستخدام  

 .حاالت الشدیدة والحراریةللمخصصة . ) ، وھيمومابدالی وأ انفلیكسیمابالبیولوجیة ( مثل 

 

 طبیة واقتصادیا أمام فریق متعدد التخصصاتتحدیا یشكل عالج داء األمعاء االلتھابي  •
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