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 ، واحي وداء كرون: أهم الفروقات التشخيصيةالتهاب القولون التقر  
 
بعةلخطة العالجية املت  

 : بكالوريوس في الصيدلةقهوجي أريجإعداد الصيدالنية 

 املراجعة والتدقيق العلمي: الدكتور الصيدالني رامز القضماني

 
م
 امل

 
 صلخ

 Ulcerative Colitisيعد كل من التهاب القولون التقّرحي 

(UC )وداء كرونCrohn's Disease  (CD ) جزء من داء

ل بحدوث اضطرابات هضمية 
ّ
األمعاء االلتهابي املتمث

 ما  .مزمنة والتهابات متكّررة على مستوى األمعاء
ً
كثيرا

يعاني املرض ى من أعراض دورّية مزعجة، كاأللم البطني، 

واإلسهال، وبراز مدّمى، وانتكاسات التهابية مزمنة، 

جهازية خارج معوّية. أسباب باإلضافة إلى مضاعفات 

ه يوجد Idiopathicاإلصابة باملرض مجهولة 
ّ
 أن

ّ
، إال

مجموعة من العوامل املساهمة في تحريض اإلصابة 

، Genetics ، والجينّيةEnvironmentalكالعوامل البيئّية 

باإلضافة إلى تأثير العادات الغذائّية غير الصحّية كتناول 

ملكّررة، أو األطعمة املثلجة، األطعمة الغنّية بالسكاكر ا

 ألهم الفروقات 
ً
 مفّصال

ً
والتدخين. يقّدم هذا املقال شرحا

من الناحية التشريحية  CDو  UCالتشخيصّية بين

والتظاهرات املرضّية املرافقة لكل حالة. يتظاهر مرض ى 

UC وCD  (%40-20)بأعراض سريرّية متشابهة بنسبة 

لة بتشنجات وآالم بطنّية وإس
ّ
هال ونزوفات شرجّية متمث

ل . وغيرها من األعراض
ّ
 في وجه األطباء هذا شك

ً
عائقا

ب إل 
ّ
 ما تطل

ً
جراء التشخيص الدقيق بسهولة؛ فغالبا

عملية التشخيص مجموعة من الفحوصات الفيزيائّية 

، باإلضافة إلى االختبارات الشعاعّية Lab Testsواملخبرّية 

. Radiographic and Endoscopyوالتنظير الداخلي 

 ستعرض هذا املقال ا
ً
ة املقّدمة العالجات الدوائيّ أيضا

والخطة العالجية املّتبعة، حيث تعتمد  CDو UCملرض ى 

التدابير العالجّية على موقع التأذي من الجهاز الهضمي 

 بعرضاملقال ختمنا وشّدته، واالختالطات املصاحبة له. 

من ِقَبل  اتباعهاألهم العادات الغذائّية الواجب  سريع

 مرض ى داء األمعاء االلتهابي لضمان صحة جيدة. 

مة قد   مم

 Ulcerative Colitisيعد كل من التهاب القولون التقّرحي 

(UC)   وداء كرونCrohn's  Disease (CD)  جزء من داء

 Inflammatory Bowel Disease (IBD)األمعاء االلتهابي 

ل بحدوث اضطرابات هضمية مزمنة والتهابات 
ّ
املتمث

َعَرف بعد مسببات . متكّررة على مستوى األمعاء
ُ
لم ت

ه يوجد عدد من العوامل املؤثرة في حدوث املرض
ّ
 أن

ّ
، إال

مثل النمط الغذائي الس يء،  UCو  CDانتشار كل من 

خلل اآلليات التنظيمّية املناعية للجهاز املعوي تجاه 

، باإلضافة Environmental Triggersاملحّفزات البيئّية 

 من األصول العرقيةإ
ً
بّينت  .والعوامل البيئّية لى تأثير كال

 Jewsبين اليهود  UCأّن معّدل انتشار  (2)إحدى الدراسات

في الواليات املتحدة كان أعلى بمعّدل أربعة أضعاف 

 مع األشخاص غير اليهود 
ً
، Non-Jewish Peopleمقارنة

د على أهمية تأثير العوامل الجينية مّم 
ّ
 Geneticsا يؤك

.
ً
ر   أيضا

ّ
 Dailyعلى جودة الحياة اليومية  IBDيؤث

Quality of Life  فهو يصيب األعمار الصغيرة بشكل

 ما يعاني املرض ى من (3)سنة( 10-30أساس ي )
ً
، وكثيرا

براز و سهال، واإل أعراض دورّية مزعجة، كاأللم البطني، 

، وانتكاسات التهابية مزمنة، Bloody Stoolمدّمى 

 باإلضافة إلى مضاعفات جهازية خارج معوّية.
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 وبائيات داء األمعاء االلتهابي

 Epidemiology of IBD 

ص حوالي 
ّ
خ

ُ
أو  UC)سواء  IBDمليون أمريكي بحالة  3ش

CD)  كز السيطرة على ابحسب إحصائيات مر ، 2015عام

 Centers for Disease Controlاألمراض والوقاية منها 

and Prevention  (CDC)(4) ، من % 31.أي ما يعادل

 في  أمريكاسكان 
ً
 ملحوظا

ً
البالغين، والذي يعد ارتفاعا

حيث  ؛1999معّدل االنتشار باملقارنة مع إحصائيات عام 

  (4).% من السكان0.9بلغت النسبة 

 Symptoms األمعاء االلتهابي أعراض داء
بأعراض سريرّية متشابهة  CDو  UC يتظاهر مرض ى

، فعلى الرغم من وجود العديد من (%40-25) بنسبة

الحظ األعراض املتماثلة 
ُ
الفروقات التشخيصّية ت

  (5):التالية

 تشنجات وآالم بطنّية •

 إسهال •

 نزوفات شرجّية  •

 خسارة الوزن •

 وهن وتعّرق ليلي •

 اضطرابات في مواعيد ظهور الدورة الشهرّية  •

معدددّدالت اإلصددابة بكدددال املرضدددين متسدداوية بدددين الرجدددال  تعددد

والنسددددددددددداء، والجدددددددددددراثيم املسددددددددددداهمة فدددددددددددي حددددددددددددوث االلتهابدددددددددددات 

 ومنهدددددددا: سددددددداملونيال 
ً
شددددددديغيال و ، Salmonellaمتشدددددددابهة أيضدددددددا

Shigella ، يريسددددددددددددددددددددددددينيا وYersinia ، املطثيددددددددددددددددددددددددة العسددددددددددددددددددددددددرة و

Clostridium Difficile (6)أقدددّرت عددددة اف راضدددات. وغيرهدددا 

 Gastroenteritisاإلصددددددددددددابة بالتهدددددددددددداب املعدددددددددددددة واألمعدددددددددددداء  أّن 

  وزاد من حّدة املرض بشكٍل ملحوظ. IBDحّرض ظهور 

 

ة   داء األمعاء االلتهابي والعادات الغذائي 

جريت
ُ
العالقة بين تناول أطعمة  لتوضيحة دراسات عّد  أ

 لكون الطعام من أكثر  ،IBDد معّينة واإلصابة ب
ً
نظرا

. بّينت إحدى املؤثرة في البيئة داخل املعويةالعوامل 

بعوا عادات غذائية  (7)الدراسات
ّ
أّن مرض ى داء كرون ات

ة قبل تشخيصهم، كتناول أطعمة غنية غير صحيّ 

وفقيرة باأللياف   Refined Sugarبالسكاكر املكّررة 

. وضعت عدة في الخضار والفواكه النيئةاملوجودة 

 IBDد عن تأثير األطعمة املثلجة واإلصابة ب (8)فرضيات

نتيجة عمليات التحلل الحيوي للعناصر الغذائية 

املوجودة بهذه األطعمة من قبل كائنات دقيقة 

Microorganisms  قادرة على البقاء على قيد الحياة في

 
ً
درجة حرارة الثالجة. ومن ناحية أخرى؛ كان للتدخين أثرا

، حيث يعد ا
ً
 واضحا

ً
ملدخنون أكثر عرضة لإلصابة سلبيا

نتيجة ازدياد العوامل االلتهابية املحّفزة للجهاز  IBDب

  (1).( CD4+Tاملناعي )مثل خاليا 

ة   االختالفات التشريحي 

 مدددن 
ً
يصددديب داء كدددرون أي جدددزء مدددن الجهددداز الهضدددمي )بددددءا

 للشدددددددرج(، ويعدددددددد الثلدددددددث األخيدددددددر مدددددددن األمعددددددداء 
ً
الفدددددددم وصدددددددوال

، وileum)الدددقاق الدقيقددة 
ً
تظهددر املندداطق  ( األكثددر تضددّررا

بجانددددب النلددددة السددددليمة  Patchesامللتهبددددة علددددى شددددكل بقددددع 

 طبقدددددات األنبدددددوب الهضدددددمي املتعدددددّددة.
ً
ي املقابدددددل، فددددد مخ رقدددددة

على األمعداء الغليظدة  صر أذية التهاب القولون التقّرحيتقت

Large Intestines  واملسدددتقيمRectum ، وتمتدددداز املندددداطق

الطبقدة علدى مسدتوى  Continuousامللتهبة بمظهر مستمر 

 . من بطانة القولون فقط Innermost Layerاألعمق 
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 Signs & Symptoms واألعراض العالمات

ة أشكال من  هاب القولون التقر حي: الت يوجد عد 

 : Ulcerative Proctitisالتهاب املستقيم التقر حي  .1

األقرب إلى فتحة يقتصر االلتهاب على املنطقة 

التقّرحي يعد هذا النوع من التهاب القولون و ، الشرج

.
ً
 األكثر اعتداال

 :Proctosigmoiditisالتهاب السيني واملستقيم  .2

 يتضمن االلتهاب القولون السيني واملستقيم.

 Left-Sidedالتهاب الجانب األيسر من القولون  .3

Colitis : يمتد االلتهاب من املستقيم حتى القولون

 .Descending Colonالنازل 

يؤثر االلتهاب  :Pancolitisااللتهاب الكلي للقولون  .4

في القولون بأكمله، وي رافق مع حدوث نوبات من 

 اإلسهال الدموي.

بحسب شّدة االلتهاب  UCد تختلف األعراض املصاحبة ل

ذلك تظهر مجموعة  واملنطقة املتضّررة من القولون، ومع

  (11):منها املش ركة املعوّية من األعراض

 إسهال •

 ألم بطني  •

 Bowel Urgencyز رغبة مفاجئة بالتبّر  •

 فقدان الشهية مع خسارة بالوزن •

 
م
ة الضاعفات امل   : Systemic Complicationsجهازي 

 بالعينين احمرار حكة و •

 Mouth Soresقرحات فموية  •

 Swollen Jointsتوّرم املفاصل  •

 Osteoporosisهشاشة بالعظام  •

  Kidney Stonesحصّيات كلوّية  •

ل األورام الحميدة 
ّ
  Benign Tumorsتزداد خطورة تشك

يوجد عدة . UCفي جدار األمعاء في الحاالت الشديدة من 

 على غرار التهاب القولون التقّرحي أشكال من داء  كرون

 : هي

  .Crohn's Colitisلقولون داء كرون في ا .1

 Gastroduodenalداء كرون املعدي االثنا عشري  .2

Crohn's Disease:  التهاب مزمن في كل من وهو

املعدة والجزء األول من األمعاء الدقيقة )االثني عشر 

Duodenal .) 

وُيعد  :Ileocolitisالتهاب اللفائفي والقولون  .3

 الشكل األشيع من داء كرون.

التهاب في وهو  :Jejunoileitisالتهاب الصائم  .4

 النصف العلوي من األمعاء الدقيقة.

 
م
 :، وأهمهاUCتلك املشاهدة في  CDشابه أعراض ت

إسهال مستمر ألكثر من ستة أسابيع، وتبّرز مخاطي 

% من مرض داء 50دموي يشاهد عند أكثر من 

 Fatigue، باإلضافة إلى أعراض عامة كالوهن (11)كرون

ملا فيه من   UCأكثر خطورة من CDيعد . Feverوالحمى 

 Systematic)معوّية( وجهازّية   Localموضعيةمضاعفات 

 )خارج معوّية(. تتضمن املضاعفات املعوّية: 

تمّزق صغير في نسيج وهو  :Fissureشق شرجي  •

 مع خروج دم.
ً
 املستقيم، وي رافق غالبا

قد يتطور االلتهاب إلى قرحات : Ulcersقرحات  •

 مكان من الجهاز الهضمي. تصيب أي

أن في بعض األحيان يمكن للقرحة :  Fistulasنواسير •

جدار األمعاء مكّونة ناسور )وصلة غير  تخ رق 

طبيعية بين أجزاء الجسم(، ويعد الناسور الذي 

.
ً
 ينشأ بالقرب من املنطقة الشرجّية األكثر شيوعا

الناتج عن سوء  :Malnutritionسوء تغذية  •

امتصاص املواد الغذائية من األمعاء، مما يؤدي 
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بسبب نقص الحديد   Anemiaلإلصابة بفقر الدم 

 . B12تامين أو في

ة   من لداء كرون املضاعفات الجهازي 
ً
هي أقل شيوعا

ن:   سابقتها وتتضم 

يظهر لدى حوالي ربع مرض ى التهاب مفاصل  •

CD. 

ة •  Mouthكالقرحات الفموّية  اضطرابات جلدي 

Soresأو الحمامى العقدّية ،Erythema 

Nodosum،  عقيدات صغيرة مؤملة تظهر وهي

 الذراعين
ً
 .على الكاحلين أو الساقين وأحيانا

ة وكلوية •  من  اضطرابات عيني 
ً
وهي أقل شيوعا

 غيرها.

 معاء االلتهابياإلصابة بداء األ تشخيص  

نت 
ّ
الطبية الحديثة األطباء من إجراء  التجهيزاتمك

، ومع ذلك ال يوجد CDو  UCد تشخيص دقيق لإلصابة ب

اختبار محدد لتشخيص اإلصابة، وإنما مجموعة من 

يجري  الفحوصات الفيزيائّية واملخبرّية والشعاعّية.

 فحص فيزيائي شامل، ويأخذ القصة الطبيب 
ً
بداية

السريرّية للبحث عن أعراض وعالمات مميزة لإلصابة، 

باإلضافة إلى التاريخ الصحي للعائلة، ومن املرّجح أن 

، التي Lab Testsيطلب الطبيب بعض الفحوص املخبرّية 

تساعد في كشف االنتانات وااللتهابات والنزوف الداخلّية 

 ومنها:  العناصر ومستويات العديد من

ة األجسام اختبار  .1  املضاد 

 Antibody Tests 

 Anti-Saccharomyces cerevisiae antibody مثدل

test  
ً
 ،ASCA باختبددددددددددددددددددددددددددددددددددددداراملعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددروف اختصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددارا

 Perinuclear anti-neutrophil cytoplasmicو

antibody test   
ً
 .pANCAاختبدار ب املعدروف اختصدارا

 عنددددددددما االختبددددددارات هددددددذه إجدددددددراء الطبيددددددب يطلددددددب قددددددد

 االختبدارات هدذه تسداعد حيدث ،IBDد بد اإلصابة يشتبه

  CDو UC بدددددددين التمييدددددددز علدددددددى
ً
 األعدددددددراض لتشدددددددابه نظدددددددرا

. البطنيدة واآلالم املستمر، أو املتقطع كاإلسهال بينهما

نتددددددددائج هددددددددذه االختبددددددددارات غيددددددددر دقيقددددددددة بمددددددددا فيدددددددده تعددددددددد 

الكفاية، وتستخدم بشكل رديف إلى جانب غيرهدا مدن 

 الوسائل التشخيصّية.

 للكشف عن فقر  الدم. الكامل فحص تعداد الدم .2

 C C-Reactive Protein اختبار البروتين املتفاعل .3

 لكشف الحوادث االلتهابّية داخل الحسم.

قد ف ،B12فحص مستويات الحديد وفيتامين  .4

يتبّين انخفاض مستويات كليهما نتيجة ضعف 

 امتصاص املواد من املغذية من األمعاء.

ملعرفة مقدار الدم ، Stool Testingز فحص البرا .5

 الخارج مع البراز. 

ة والتنظير الداخلي  االختبارات الشعاعي 

  Radiographic Tests and Endoscopy 

ة .1  فحص تباين األشعة السيني 

 Contrast X-rays  

تم باالستعانة بعنصر الباريوم بشكله السائل ي

Liquid Barium ن الطبيب من تحديد
ّ
، ما يمك

ة كالقرحات والنواسير وغيرها 
ّ
املناطق املتضّررة بدق

 من االختالطات. 

 التصوير املقطعي املحوسب .2

Computed Tomography (CT) 

يفيد في تحديد أماكن الخراجات التي تصعب رؤيتها 

 السينّية التقليدية. بفحوص األشعة

 تنظير القولون أو التنظير السيني .3

 Colonoscopy or Sigmoidoscopy  

ر هذه التقنيات الرؤية األوضح لداخل األمعاء 
ّ
توف

، ويستطيع الطبيب أخذ Large Intestinesالغليظة 

 عينات بهدف فحصها على املجهر. 
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 هابيداء األمعاء االلتلالدوائية العالجات 

 وقبل البدء بالعالج يجب معاينة الحالة املرضّية 
ً
بداية

من  خيصها بدقة، حيث أن الهدف الرئيسوتش

التشخيص والعالج هو تحسين الحالة الصحّية للمريض 

والسيطرة على األعراض وضمان عدم تدهورها، 

 واالبتعاد عن املعالجة الجراحية ما أمكن. 

ة الخطة  التقر حي القولون  التهاب ملرض ى العالجي 

ة األميركية   للدليل اإلرشادي السريري للكلي 
ً
وفقا

 ألمراض الجهاز الهضمي

American College of Gastroenterology 

Clinical Guideline (ACG))13(  

 املرض نشاط درجة على العالجّية التدابير تعتمد

Disease Activity (،حاد أو متوسط، معتدل)، وعلى 

وهو التنبؤ  ؛Disease Prognosis املرض إنذار

 .اإلصابة املحتمل ظهورها عند املضاعفات املرضيةب

 النشاط معتدل( UC) التهاب القولون التقرحي تدبير 

Mild Active UC 

  :Aminosalicylates (ASA)  أمينوساليسيالت .1

 موضعيّ  وتؤحذ املستخدمة، الزمر أولى تعد
ً
 Topical ا

 شدددرجية رحضددات أو ،Suppositories تحاميددلبشددكل 

Enemas وبشددددددكل التقّرحدددددي، املسدددددتقيم التهددددداب بحالدددددة 

 املنتشدددددددددددددددددر القولدددددددددددددددددون  التهددددددددددددددددداب بحالدددددددددددددددددة Oral فمدددددددددددددددددوي 

Extensive UC. مددددددن األيسددددددر الجانددددددب التهدددددداب اأّمدددددد 

 الفمددددددددددوي  الشددددددددددكلين بددددددددددين بددددددددددالجمع فيوصدددددددددد ى القولدددددددددون 

: نددددددذكر ASAs أدويددددددة مددددددن. أفضددددددل لفعاليددددددة واملوضدددددد ي

 وميسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداالمين ،Sulfasalazine سلفاسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداالزين

Mesalamine، وأولسدددددداالزين Olsalazine . اآلثددددددارمددددددن 

 هددددددذه أدويددددددة تندددددداول  عنددددددد ظهورهددددددا املحتمددددددل الجانبيددددددة

 . قياءاإلو  غثيانالو  سهال،اإل و  صداع،ال: نذكر الزمرة

  :Corticosteroids لكورتيزوناتا .2

 أثبتددددددددددددت التددددددددددددي األدويددددددددددددة مددددددددددددن Budesonide دواء عدددددددددددديُ 

 عندددددددد أو ،ASA بزمدددددددرة املعالجدددددددة فشدددددددل عندددددددد فعاليتهدددددددا

 أثبتدددت. املرضددد ى قبدددل مدددن محتملدددة غيدددر أعدددراض ظهدددور 

 دواءأعلددددددددددددددددددددددى لدددددددددددددددددددددد فعاليددددددددددددددددددددددة (14)الدراسددددددددددددددددددددددات إحدددددددددددددددددددددددى

Budesonide  مقار 
ً
 بتحريضدده Mesalamine دواءبدد نددة

ِخددذ عندددما السددريري  االستشددفاء
ُ
  9mg بجرعددة أ

ً
 يوميددا

 الكورتيزوندددات علدددى االعتمددداد يمكدددن ال. أسدددابيع 8 ملددددة

: مثددلضددارة  جانبيددة آثددار مددن لهددا ملددا األمددد طويددل كعددالج

. Cataracts والساد ،Osteoporosis العظام هشاشة

: األمددد قصددير االسددتخدام عنددد الجانبيددة اآلثددار تشددمل

 زيددددددادة مددددددع م رافقددددددة بالشددددددهية وزيددددددادة الشددددددباب، حددددددب

 .بالنوم وصعوبة مزاجية، وتقلبات بالوزن،

 النشاط شديد إلى متوسط UCدبير ت

Moderately-to-Severely Active UC 

  الكورتيزونات: .1

 الحاالت في آمن كدواء فعاليته Budesonide أثبت

 UC.(16) من الشدة متوسطة

  :Immunosuppressants كابتات املناعة .2

 أي Methotrexateو ،Azathioprine أدوية تبدي لم

 Methotrexate دواء ُيظِهر لم. وحيد كعالج فعالية

في تحفيز االستشفاء السريري أو املحافظة  فائدة أي

نتائج دراسات التحليل  بحسب UC مرض ى عند عليه

 Analysis-Meta. (17-18)البعدي 
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  :Biologics الحيوية األدوية .3

 Tumor ألفا الورمي التنخر عامل مثبطاتمنها نذكر 

necrosis Factor α Inhibitors مثل :Infliximab، 

 األدوية هذه أبدت. Golimumab، وAdalimumabو

. UC مرض ى عند االستشفاء معّدل تسريع في فعالية

Meta- (19)البعدي التحليل دراسات إحدى بحسب

Analysis. عالجية فعالية الثالثة األدوية لهذه كان 

 بناءً  األنسب الدواء ُيختار لذا بينها، فيما متشابهة

 املفضل اإلعطاء وطريق واملأمونية، السعر، على

 ازدياد األدوية لهذه الجانبية اآلثار أبرز من . للمريض

 Opportunistic العدوى االنتهازّية اختطار

Infections كعدوى فيروس الحأل النطاقيHerpes 

Zoster Virus أو إعادة تفعيل عدوى كامنة ،

نتيجة  وذلك ،Hepatitis Bلفيروس التهاب الكبد 

تأثير هذه األدوية على استجابة الجهاز املناعي 

 اإلبالغ يجب لذا ،الطبيعية تجاه العوامل املمرضة

 وارتفاع السعال،: مثل التهابية أعراض أي عن

 .الحلق والتهاب الحرارة،

 : Tofacitinib دواء .4

املوجود  Janus Kinases (JAKs) ملسار مثبط هو

ز بواسطة السيتوكينات واملحف   بالخاليا املناعية

Cytokines  وغيرها من عوامل النمو. يتألف هذا

عن نقل  مجموعة من األنزيمات املسؤولة املسار من

 املزيد من ضة النتساخاملحرِّ اإلشارة داخل الخلوية و 

 الخلوي  النمو عن املسؤولة السيتوكينات

تثبيط هذا املسار فإّن ، لذا املناعية واالستجابة

سيمنع الجسم من االستجابة لتلك العوامل 

 األميركية والدواء الغذاء إدارة وافقت. االلتهابّية

Food and Drug Administration  (FDA )عام عليه 

 الشدة مرتفعة إلى املتوسطة الحاالت لعالج 2018

 بشكل مضغوطات يؤخذ. UC من
ً
 10  بجرعة فموّيا

  ملغ مرتين
ً
 .  األقل على أسابيع 8 ملدة يوميا

ة الخطة   كرون داء ملرض ى العالجي 
ً
 للدليل وفقا

ة السريري  اإلرشادي  ألمراض األميركية للكلي 

 الهضمي الجهاز 

 American College of Gastroenterology 

Clinical Guideline (ACG) )21(  

 موقع على بناءً  كرون داء ملريض العالجي الخيار يحدد

 واالختالطات وشدته، الهضمي، الجهاز من التأذي

 على السيطرة هو العالج من الهدف. للمرض املصاحبة

 .له املرافقة األعراض حّدة من والتخفيف االلتهاب،

 النشاط متوسط إلى معتدل CD داء كرون  تدبير 

 Mild-to-Moderately Active CD 

  Aminosalicylates:   أمينوساليسيالت .1

 أثبتت التي األدوية من Sulfasalazine ُيعد دواء

 القولون  في كرون داء أعراض عالج في فعاليتها

 دواء عكس على ،(22)(ileum) واللفائفي

Mesalamine في ملحوظة فعالية بدييُ  لم الذي 

 من التخفيف أو السريري، االستشفاء تحفيز

 (23).املخاطي الغشاء مستوى  على التخريش

 :الكورتيزونات .2

 ضمن لتتحرر  املعّدلة Budesonide مضغوطات تعد 

 تسكين في فّعالة Controlled ileal Release اللفائفي
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 (24).األيمن والقولون  اللفائفي في االلتهابية األعراض

 فيالفعالة  الفموية الكورتيزونات نذكر من

 كرون داء وعالمات أعراض وطأة من التخفيف

 ،Prednisolone أدوية الشّدة متوسط

 .Hydrocortisoneو ،Prednisoneو

ة املعالجة .3  :للميكروبات املضاد 

ستخِدمت 
ُ
 CD أعراض لتخفيف الحيوية املضادات ا

  واسع بشكل
ً
ثِبت لم ذلك؛ من وبالرغم. سابقا

ُ
 ت

 بشكل األدوية لهذه الحيوي  الدور  الحديثة الدراسات

 Metronidazole دواء يبدي لم (25).اآلن حتى قاطع

 CD مرض ى عند Placebo الغفل بد مقارنة فعالية

 له كان  1mg بجرعة Ciprofloxacin اأّم  ،(62)النشط

    4mgبجرعة Mesalazine فعالية نفس
ً
  (27).يوميا

 النشاط شديد إلى متوسط CD داء كرون دبير ت

  Moderately-to-severely Active CD 

 الكورتيزونات: .1

 الفموية للكورتيزونات األمد قصير باالستخدام ىيوص ّ 

 . الحادة إلى املتوسطة CD عالمات تخفيف أجل من

 :Immunosuppressantsكابتات املناعة  .2

ل مثددد األعدددراض، ترقدددي علدددى السددديطرة فدددي فّعالدددة نتدددائج أبددددت

 باسدددددددتخدام يوصددددددد ى .Mercaptopurine-6 اسدددددددتخدام دواء

Methotrexate مرضددددددددددددددددددددد ى عندددددددددددددددددددددد CD علدددددددددددددددددددددى املعتمددددددددددددددددددددددين 

 ملدددددددددددددغ 25 بجرعدددددددددددددة Steroid-Dependent السدددددددددددددتيروئيدات

 
ً
  (28).أسبوعيا

ر  عامل مثبطات .3
 
 :ألفا الورمي التنخ

  Tumor necrosis Factor α Inhibitors: 

 أثبتت. الكورتيزونات على املعّندين CD مرض ى تساعد

 Infliximab بين الجمع أّن  (29)الدراسات إحدى

 استخدام من أفضل عالجّية نتائج أبدى Azathioprineو

 . Monotherapy وحيد كعالج الدوائين من أي

 اإلنتغرين مستقبالت ناهضاتم .4

 Integrin Receptors Antagonists  

 سكرّية بروتينات عن عبارة اإلنتغرين مستقبالتتعد 

 هذه قدرة في وتساهم املناعّية، الخاليا سطح على توجد

 هذه تثبيطفإّن  لذا والهجرة، االلتصاق على الخاليا

ل املستقبالت
ّ
  يشك

ً
 االلتهابية الخاليا سير طريق في عائقا

 في االلتهاب موقع إلى Lymphocytes اللمفاويات مثل

 إدارة وافقت .االلتهابّية الحدثّية يخفف امّم  األمعاء

 على كل من FDA)) األميركية والدواء الغذاء

Vedolizumab  و 2013عامNatalizumab  2008عام 

  .لعالج داء كرون

الت .4 : Nutritional Supplements الغذائية املكم 

 .الغذائية العناصر من الفاقد لتعويض تستخدم

 
م
 داخالت الجراحيةامل

 الجراحّية املعالجة خيار إلى األطباء بعض يتوّجه

Surgical Treatment املستقيم أو القولون  أجزاء إلزالة 

 في الدوائية املعالجة نجاعة عدم حال في ،املتأذية

 تؤثر خطيرة اختالطات ظهور  أو األعراض على السيطرة

 املريض. حياة جودة على

  اتباعها الواجب الغذائية العادات

 IBDعلى مرض ى هناك مجموعة أطعمة من الواجب 

وأخرى يجب ضمان الحصول على كميات كافية تجنبها، 

 Nutritionistتغذية  مختصيحدد ذلك بإشراف  .منها
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لضمان حمية غذائية متوازنة وحاوية على كافة املغذيات 

 الضرورية.

 تجنبها:  الواجباألطعمة 

األطعمة الحاوية على ألياف غير ذوابة باملاء  .1

Insoluble Fibers ة نخال مثل: والتي يصعب هضمها

 .والبطاطا الخضراء والخضار القمح،

تحّمل  حاالت عدمفي ، خاصة Lactoseلالكتوز ا .2

 . Lactose Intoleranceالالكتوز 

 Non-absorbableالسكاكر غير القابلة لالمتصاص  .3

Sugars  كاملددددددددددددددددددددددددددددددددددانيتولMannitol،  والسددددددددددددددددددددددددددددددددددوربيتول

Sorbitol املوجددددودة فددددي الحلويددددات واملثلجددددات وبعدددددض ،

 أنواع الفواكه.

 كالحلويات والعصائر الصناعية. ،األطعمة السكرّية .4

كالزبدة  ،High fat Foodsّية بالدهون األطعمة الغن .5

وغيرها من األطعمة املقلية واملشبعة  ةوالسمن

 بالدهون.

 : ى بتناولهااألطعمة املوص   

 Solubleباملاء الذائبة باأللياف الغنّية األطعمة .1

fibers والبازالء والفاصوليا الشوفان، نخالة مثل. 

 اللحوم والسمك والبيض.ك ؛Proteinsالبروتينات  .2

اللبن والحليب مثل  األطعمة الغنّية بالكالسيوم .3

 والخضار الخضراء. 
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