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Arabic Summary
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ملخص
حوالي واحد الى مئة شخص ال يستطيعون تناول الباستا، اخلبز أو الكعكة احملالة ألنهم يعانون من وضع    
يسمى مرض التجويفي البطني وهو كناية عن اضطرابات هضمية بسبب احلساسية املفرطة في الغذاء وهو األكثر 
شيوعا لدى معظم السكان الغربيني. انه اضطراب يتعلق باملناعة املتصلة بالغلوتني وهو بروتيني موجود في القمح، 
األفراد  لدى  الدقيقة  االمعاء  في  وتسطيح  اضرار  الى  تؤدي  التي  املناعة  جهاز  فعل  ردة  ويسبب  واجلاودار،  الشعير  
املعرضني جينيا. العوارض السريرية الرئيسة هي االسهال، أالم البطن، االنتفاخ، االمساك، التعب وفقدان الوزن. غير 
من   ٪ حوالي 80  أي عوارض اطالقا.  بعضهم ال يشكو من  املرضى.   تتفاوت على نطاق واسع بني  أن هذه األعراض 
املرضى ال ميكن تشخيصهم بصورة صحيحة وبالتالي يظلون بدون عالج وهذا يعني أنهم في خطر كبير من تطور 
املضاعفات ال ميكن تداركها: كفقر الدم، ترقق العظم املبكر والعقم غير املبرر، عالوة الى اخلطر الكبير في منو أمراض 
مناعية أخرى مثل السكري نوع 1 والغدة  الدرقية. العالج الوحيد هو  اتباع حمية/نظام غذائي بدون غلوتني على مدى 
التجويفي  املرض  احلياة؛ هي حمية آمنة ولكن ليس من السهل تبنيها ألنها أكثر كلفة وغير متاحة اجتماعيا. 
العامل  هو  الغلوتني  تطوره.  في  دورا  يلعبان  واجلينية  الوراثية  العوامل  أن  يعني  مركب  جيني  مرض  هو  البطني 
ترميزها  يتم  التي   (HLA-DQ2/DQ8 )  الهيتروداميرز تركيبته مع  للمرض في  واحملفز األساسي  البيئي  األساسي 
بواسطة جينات HLA-DQA1 وHLA-DQB1 ، والتي هي أهم عوامل اخلطر اجلينية للمرض التجويفي البطني. 
يحملون   ، السكان عموما  من   ٪ ولكن حوالي 30-40   ،  HLA-DQ2/DQ8 املصابني يحملون من   ٪ أكثر من 95 
كذلك هذه اجلزيئات و ال يطورون أبدا املرض التجويفي البطني. يشير ذلك الى  أن هناك عوامل وراثية أخرى للمرض 

كي يتطور. 
نركز في هذه األطروحة على وصف اجلينيات في املرض التجويفي البطني ، واالختالفات بني السكان ، وكيف   
ميكن ترجمة هذه النتائج الى اختبارات مفيدة سريريا. في الفصل األول نقدم املرض التجويفي البطني ونصف مقاربة 
اجلزيئية بتشخيص هذا االضطراب.  يصف هذا الفصل التاريخ ، واملظاهر السريرية، العالج، التشخيص ، علم األوبئة 
، واملسببات املرضية الوراثية واجلينية املعروفة بدراسة مشتركة ضمن نطاق اجلينوم (GWAS) التي أجريت حتى عام 
البطني  التجويف  مرض  في  متدخلة  اجلينوم  مناطق  من  بضع  على  إال  العثور  يتم  لم   ، احلني  ذلك  حتى   .2007
باستخدام مقاربات ترشيحية ودراسات ربط. لألسف ، لم تكن هذه النتائج التي وجدت دائما صحيحة عند اختبارها 
في مجموعات سكانية مختلفة، مما يدل على أنه قد يكون هناك اختالفات جينية بني السكان. ثبت أنه من الصعب 
جدا العثور على اجلينة املسببة للمرض  أو املتغيرات في كل منطقة ألنها للضروري أن حتدث املتغيرات بشكل متكرر 
لدى السكان بشكل عام ، للتواجد في فرد واحد وتسبب املرض. املتغيرات املعروفة في الوظيفة والتدخل في املرض 
التجويفي البطني قد عرفت في HLA- DQ2 و HLA-DQ8. بحلول عام 2007 ، أصبح من الواضح أن الوراثة ميكن 
التجويفي  للمرض  عالية.  اطر  املعرضني  األفراد  حتديد  طريق  عن  املعقدة  األمراض  تشخيص  في  مفيدة  تكون  أن 
احلقبة  كانت  املرض.  أولي الستبعاد  يستخدم كفرز  أن  وبالتالي ميكن  تنبؤية سلبية  قيمة   HLA أن تبني  البطني، 
اجلديدة من عالمات تعدد أشكال النوكليوتيدات (SNPs) مفيدة في استخدام عدد قليل فقط من املتغيرات للتنبؤ 
بنمط فردي محدد. الطريقة سريعة وسهلة وحتتاج الى كمية صغيرة جدا من احلمض النووي.وهكذا، طورنا طريقة 
التجويفي البطني (DQ2.5 ، DQ2.2 ، DQ8 ، DQ7) لدى السكان  املتنوعة للمرض  بأهم النسخ   HLA لتنبؤ
الهولنديني، االنكليز، االسبان وااليطاليني. نظرا ألنه أسلوب تنبؤ مبني على أساس ربط اخللل، يحتاج الى اختباره في 
ل مجموعة من السكان قبل أن يتم استخدامه كأداة فحص عالية ااطر بني األفراد أو على مستوى السكان. في  ك
الفصل الثاني نصف التحقق من صحة هذا األسلوب لدى السكان في  فنلندا، هنغاريا وااليطاليني. تتراوح خصوصية 
وحساسية هذا االختبار بني 95 ٪ الى 100 ٪ والقيمة املضافة لهذا االختبار أنه ال يشير فقط الى وجود أو عدم وجود 
املرض  في  متجانسة  غير  ولقاحية  متجانسة  لقاحية  أيضا  تتوقع  لكنها   ،traditional HLA – تقليدية  جينة 
التجويفي البطني.  وهذا يسمح لنا باجراء دراسات عن آثار ااطر اجلينية لألفراد وحسابات منفصلة للخطر. على 
سبيل املثال ، األشخاص الذين لديهم واحد فقط HLA - DQ2 والذين يحملون مخاطر متوسطة ، في حني أن أولئك 

مع اثنني من HLADQ2  يحملون مخاطر أعلى من تلك بكثير. 
عام 2008، جرت ابحاث أولى  على مستوى اجلينوم  على مرض التجويفي البطني حددت  ثمان مواضع   
الة في اجتاه حتديد مخاطر املرض التجويفي البطني في ثالثة محاور مستقلة من اململكة  جديدة ساهمت بصورة فعّ
املتحدة، هولندا وايرلندا. إلثبات ارتباطها حقا باملنطقة اجلينية ولم توجد عن طريق الصدفة، من املهم تكرار هذه 
واحدة  تركيبة  من  متعددة  بأشكال  ارتباطا  األكثر   SNP تسعة  اخترنا   ،3 الفصل  في  جدد.  لسكان  مع  النتائج 
متخذين هدفا املناطق الثمانية التي حددها GWAS األول ومتابعتها واختبارها الشتراكها ب 538 حالة  من املرض 
التجويفي البطني و593 دون املرض من إيطاليا. 4 من املناطق الثمانية بدت مرتبطة الى حد كبير باملرض التجويفي 
البطني  في اموعة اإليطالية، أظهر اثنان آخران ارتباطا معتدال واثنان لم يكن لديهما أي ارتباط.  حيث أنه من جنوب 
أوروبا مقارنة مع السكان في دراستنا األولية ، هذا  يعني أنه بالنتيجة هناك فرق حقيقي بني السكان في مختلف 
هناك حاجة إلى   ، ومع ذلك  البطني.  التجويفي  التي تساهم في املرض  باملناطق اجلينية  أوروبا في ما يتعلق  أنحاء 
دراسة أكبر حجما لتأكيد ذلك. مع كل االختالفات بني السكان والعدد القليل من املتغيرات القابلة احلصول والتي ال 
تساهم كثيرا في توريث املرض، أظهرت دراسات عدة أن التنميط اجليني لألمراض املعقدة  ميكن أن  يحسن عملية 
التشخيص والوقاية أو حتى العالج من املرض. نقدم تلك املقاربة في الفصل 4، الظهار أهمية التنميط اجليني في 
للخضوع  يحتاجون  الذين  األفراد  عدد  وتخفيض  البطني  التجويفي  املرض  من  األفراد  لدى  العالية  ااطر  حتديد 
لفحوصات مصلية، وبعدها أخذ خزعة من االمعاء الدقيقة للتأكد من املرض. نتوخى مقاربة من خطوتني لتطبيق 
املعارف الوراثية اجلينية كأداة تشخيصية أو أداة فرز لتفادي املشاركة في املراضة واملضاعفات على املدى الطويل. أوال، 
على أساس نوع HLA لدى األفراد، مع عدم وجودHLA-DQ2/DQ8 ميكن استبعاداملرض  مبا أنه  من الناحية العملية 
ميكن   ،  HLA غير املتغيرات  هذه  بني  اجلمع  خالل  من  للباقي،  البطني.  التجويفي  املرض  لتطور  خطر   هناك  ليس 
تصنيف األفراد إلى خطر منخفض (خطر مطلق <0٫1 ٪) املتوسط (خطرمطلق 0٫1 ٪ - 7 ٪)  أو خطر عالي (خطر 
مطلق >7 ٪). من مجموعات اخلطر فقط ان اموعات التوسطو والعالية ااطر تخضع الختبار األمصال واخلزعة. 
نصف في الفصل 5 ، الدراسة األولى حول مخاطر التنميط للمرض التجويفي البطني، وكيف ميكن  إحصائيا التمييز 
بني احلاالت والضوابط. باستخدام  10 من املتغيرات  غير HLA التي مت حتديدها في دراسة GWAS األولى، احتسبنا 
درجة ااطرة لكل فرد عن طريق جمع عدد  مخاطر األليالت  في 2308 حاالت  و 4585 ضوابط من هولندا، اململكة 
املتحدة وايرلندا. كما هو متوقع وجدنا  عدد  مخاطر األليالت في احلاالت أكثر من األليالت في الضوابط. أضف إلى 
ذلك ان األفراد الذين كانوا يحملون أليالت مخاطر أكثر من 13 قد تزايد خطرهم  6٫2  مرة مقارنة مع أولئك الذين 
يحملون أليالت مخاطر أقل من خمس. مت اقرار ذلك مع فوج  ايطالي مستقل. طور اجلمع بني HLA واملتغيرات غير 
HLA بتحديد األفراد ذات اخلطورة العالية  من 46٫6 ٪  يستخدمون فقط  HLA  إلى 49٫5 ٪ ، مع أن اخلصوصية قد 
انخفضت بشكل طفيف من 93٫6 ٪ إلى٪92٫8.  في الدراسة نفسها، وذلك باستخدام بيانات احملاكاة أظهرنا أن 
إضافة األليالت خطرا على منوذج حتسني التنبؤ تصنف األفراد الذين يعانون من خطر عال. في الفصل6، أظهرنا أن هذا 
صحيح أيضا بالنسبة للتنميط اجليني باستخدام بيانات حقيقية في قضايا املرض التجويفي البطني وضوابطه من 
2675 حالة مرض جتويفي بطني و2822 ضوابط من هولندا، ايطاليا، اسبانيا، بولندا واململكة املتحدة. قمنا مبقارنة 
متوسط األرقام القياسية  للخطر اجليني باستخدام 10 و 26 و57 من املتغيرات التي حددها GWAS ، ودراسة ثانية 
ل GWAS ولدراسة اخلريطة الدقيقة بذلك على التوالي.  مضيفني متغيرات غير HLA الى خطر التنميط مما يحسن 
التعرف والتمييز بني احلاالت و الضوابط. ويعتبر ذلك من خالل الزيادة في منطقة خاضعة لعالج متلقي التشغيل 
(AUC) ، والذي ارتفع من 82٫3 ٪ (فقط HLA) إلى 83٫2 ٪ (منوذج ب 10 متغيرات، 84٫3 ٪ (منوذج ب  26 متغيرات 
و 85٫4 ٪ (منوذج ب 57 متغيرا). باإلضافة إلى ذلك، حتسن صافي إعادة التصنيف (NRI) الذي هو مقياس ملدى اعادة 
(منوذج مع   ٪ ذلك من 4٫1  حتسن   ، فقط   HLA بنموذج الصحيحة مع مقارنة  الفئات  في  لألفراد   افضل  تصنيف 

املتغيرات 10) ، إلى 7٫1 ٪ (منوذج مع املتغيرات 26) إلى 11٫1 ٪ (منوذج مع املتغيرات  57).
  فكرة االختبارات اجلينية ليست جديدة. في وقت مبكر من سنة 1960، كان األطباء قد حثوا  على ضرورة 
اختبار األطفال حديثي الوالدة ألمراض نادرة مثل الفينيل كيتون (PKU) الذي يسبب التخلف العقلي. وميكن منع 
PKU مع اتباع نظام غذائي خاص إذا مت الكشف عنه في وقت مبكر من احلياة. وجترى حاليا اختبارات للPKU وغيرها 
استخدام  نناقش   ،7 ألفصل  في  الطفل.  والدة  بعد  قريبا  روتيني  بشكل  عالجها  ميكن  ولكن  النادرة  األمراض  من 
مبرض  مصابا  األولى  الدرجة  من  قريب  لديهم  عائالت  من  أفراد  لدى  البطني  التجويفي  للمرض  اجلينية  االختبارات 
التجويفي البطني، أو أولئك الذين لديهم أمراض املناعة ذات الصلة مثل داء السكري نوع 1 ، فهم معرضون اطر 
عالية لتطوير املرض التجويفي البطني، وبالتالي ميكن للمجموعة األولى االستفادة من الفحص اجليني. أضف إلى 
ذلك ، إذا مت العثور على عالج للتدخل يكون فعاال في األطفال حديثي الوالدة ، ميكن عندئذ استخدام التنميط اجليني 
لتحديد األشخاص الذين ميكنهم االستفادة من التدخل املبكر ملنع أو تأخير تطور املرض التجويفي البطني. ومع ذلك، 
النموذج الذي نقترحه في هذه األطروحة ال يزال باالمكان حتسينه لتحديد متغيرات مخاطر أكثر ندرة بني السكان 
واجلينات املسببة املسارات ومبا في ذلك العوامل غير الوراثية مثل التاريخ العائلي ، والوقت وإدخال كمية الغللوتني 

أثناء الفطام ومدة الرضاعة الطبيعية.
أخيرا ، ورمبا قريبا ميكن استخدام التنميط اجليني لغيره من األمراض املعقدة املشتركة. هنا يكمن مستقبل   
الطب الشخصي. ميكن لألشخاص الذين يعلمون مبكرا في حياتهم  أنهم مهيئون وراثيا ملرض مثل املرض التجويفي 
البطني االستفادة من معرفة األعراض التي ينبغي البحث عنها ومبعرفة املرض في مراحله املبكرة. قد يكونوا أيضا 
قادرون على تغيير منط جوانب حياتهم  وبيئتهم، أو االستفادة من التدخل املبكر ملنع حدوث املرض. سيكون الناس 
قادرين على زيارة أطبائهم ، وسحب عينة من دمهم للمعرفة أكثر حول ااطر الصحية التي تواجههم  في العديد 
من األمراض، مبا في ذلك املرض التجويفي البطني. ومع ذلك ، قبل أن تصبح هذه الرؤية حقيقة واقعة، لدينا طريق 
واجلينات  الوراثية  اجلينات  وتفاعالت   ، األيضات   ، والبروتينات  والبيانات،  اجلينات  الكثير عن  وملعرفة   ، لنقطعه  طويل 

وتفاعالت البيئة.

10 نقاط ال بد في تذكرها من هذه األطروحة 
 ، فيها  رجعة  ال  ملضاعفات  متزايد   خطر  في  هم  الهضمي  اجلهاز  أمراض  بتشخيص  يقومون  ال  الذين  املرضى   .1

وبالتالي هناك حاجة كبيرة لتحسني التشخيص وحتديد هوية األفراد ذات ااطر العالية.
التجويفي  (املرض  الزالقي  الداء  بالفعل على جتاهل  أن يساعد   HLA - DQ2/DQ8 أليالت للكشف عن  ميكن   .2

البطني) في التشخيص.
3. ان استعمال  ستة أمناط ألشكال النوكليوتيداتSNP هي وسيلة دقيقة حساسة وقليلة الكلفة للفحص العام 

 HLA - DQ2/DQ8 للسكان وتوقع وجود أو عدم وجود واحد من
إلى  وأيضا    ، العينة  يكون سببه حجم  أن  ميكن  اجلدد  السكان  في  واسعة  جينوم  عدم مضاعفة مشاركة  ان   .4

اختالفات في خلفيات وراثية.
5. وقد ساعدت هذه النتائج املثيرة للمشاركة في دراسات اجلينوم على نطاق صقل منوذجنا وإعادة تصنيف بعض 
األفراد إيجابا لDQ2 و / أو DQ8 من مخاطر وسيطة تقوم على أساس املورثات HLA في مجموعة ااطر العالية.

6. لقد حتسنت املتغيرات اجلديدة املرتبطة بأمراض اجلهاز الهضمي بنسبة 11 ٪ بني األفراد إلى فئات أكثر دقة.
7. ينبغي أن يجمع تشخيص الداء الزالقي  العديد من املعلمات، بدءا من الفرز HLA، احتساب درجة ااطر اجلينية 

غيرHLA ، أخذ خزعة مصلية وأخيرا القيام باختبارها.
8. خطر التنميط اجليني ألمراض اجلهاز الهضمي قد يكون لديه احساسا أعلى ودقة مع إدراج العوامل الوراثية األكثر 

حتديدا ، مثل املتغيرات النادرة و/أو املعينة.
9. االختبارات اجلينية ملرض االضطرابات الهضمية ليست بعد مناسبة لالستخدام السريري ألنها ال تزال بحاجة إلى 
مزيد من البحث بادخال عوامل غير وراثية مثل التاريخ العائلي، ووجود أمراض مناعية أخرى ذات صلة، والوقت وإدخال 

كمية الغلوتني أثناء الفطام ، ومدة الرضاعة الطبيعية.
10. ذات يوم، سيتم فحص األطفال حديثي الوالدة أوال جلهة املتغيرات HLA وغير HLA املصنفة في الفئات املعرضة 

خلطر املرض التجويفي البطني ومن ثم عالجهم باالستناد الى البيانات الشخصية الوراثية اخلاصة بهم.  
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ملخص
حوالي واحد الى مئة شخص ال يستطيعون تناول الباستا، اخلبز أو الكعكة احملالة ألنهم يعانون من وضع    
يسمى مرض التجويفي البطني وهو كناية عن اضطرابات هضمية بسبب احلساسية املفرطة في الغذاء وهو األكثر 
شيوعا لدى معظم السكان الغربيني. انه اضطراب يتعلق باملناعة املتصلة بالغلوتني وهو بروتيني موجود في القمح، 
األفراد  لدى  الدقيقة  االمعاء  في  وتسطيح  اضرار  الى  تؤدي  التي  املناعة  جهاز  فعل  ردة  ويسبب  واجلاودار،  الشعير  
املعرضني جينيا. العوارض السريرية الرئيسة هي االسهال، أالم البطن، االنتفاخ، االمساك، التعب وفقدان الوزن. غير 
من   ٪ حوالي 80  أي عوارض اطالقا.  بعضهم ال يشكو من  املرضى.   تتفاوت على نطاق واسع بني  أن هذه األعراض 
املرضى ال ميكن تشخيصهم بصورة صحيحة وبالتالي يظلون بدون عالج وهذا يعني أنهم في خطر كبير من تطور 
املضاعفات ال ميكن تداركها: كفقر الدم، ترقق العظم املبكر والعقم غير املبرر، عالوة الى اخلطر الكبير في منو أمراض 
مناعية أخرى مثل السكري نوع 1 والغدة  الدرقية. العالج الوحيد هو  اتباع حمية/نظام غذائي بدون غلوتني على مدى 
التجويفي  املرض  احلياة؛ هي حمية آمنة ولكن ليس من السهل تبنيها ألنها أكثر كلفة وغير متاحة اجتماعيا. 
العامل  هو  الغلوتني  تطوره.  في  دورا  يلعبان  واجلينية  الوراثية  العوامل  أن  يعني  مركب  جيني  مرض  هو  البطني 
ترميزها  يتم  التي   (HLA-DQ2/DQ8 )  الهيتروداميرز تركيبته مع  للمرض في  واحملفز األساسي  البيئي  األساسي 
بواسطة جينات HLA-DQA1 وHLA-DQB1 ، والتي هي أهم عوامل اخلطر اجلينية للمرض التجويفي البطني. 
يحملون   ، السكان عموما  من   ٪ ولكن حوالي 30-40   ،  HLA-DQ2/DQ8 املصابني يحملون من   ٪ أكثر من 95 
كذلك هذه اجلزيئات و ال يطورون أبدا املرض التجويفي البطني. يشير ذلك الى  أن هناك عوامل وراثية أخرى للمرض 

كي يتطور. 
نركز في هذه األطروحة على وصف اجلينيات في املرض التجويفي البطني ، واالختالفات بني السكان ، وكيف   
ميكن ترجمة هذه النتائج الى اختبارات مفيدة سريريا. في الفصل األول نقدم املرض التجويفي البطني ونصف مقاربة 
اجلزيئية بتشخيص هذا االضطراب.  يصف هذا الفصل التاريخ ، واملظاهر السريرية، العالج، التشخيص ، علم األوبئة 
، واملسببات املرضية الوراثية واجلينية املعروفة بدراسة مشتركة ضمن نطاق اجلينوم (GWAS) التي أجريت حتى عام 
البطني  التجويف  مرض  في  متدخلة  اجلينوم  مناطق  من  بضع  على  إال  العثور  يتم  لم   ، احلني  ذلك  حتى   .2007
باستخدام مقاربات ترشيحية ودراسات ربط. لألسف ، لم تكن هذه النتائج التي وجدت دائما صحيحة عند اختبارها 
في مجموعات سكانية مختلفة، مما يدل على أنه قد يكون هناك اختالفات جينية بني السكان. ثبت أنه من الصعب 
جدا العثور على اجلينة املسببة للمرض  أو املتغيرات في كل منطقة ألنها للضروري أن حتدث املتغيرات بشكل متكرر 
لدى السكان بشكل عام ، للتواجد في فرد واحد وتسبب املرض. املتغيرات املعروفة في الوظيفة والتدخل في املرض 
التجويفي البطني قد عرفت في HLA- DQ2 و HLA-DQ8. بحلول عام 2007 ، أصبح من الواضح أن الوراثة ميكن 
التجويفي  للمرض  عالية.  اطر  املعرضني  األفراد  حتديد  طريق  عن  املعقدة  األمراض  تشخيص  في  مفيدة  تكون  أن 
احلقبة  كانت  املرض.  أولي الستبعاد  يستخدم كفرز  أن  وبالتالي ميكن  تنبؤية سلبية  قيمة   HLA أن تبني  البطني، 
اجلديدة من عالمات تعدد أشكال النوكليوتيدات (SNPs) مفيدة في استخدام عدد قليل فقط من املتغيرات للتنبؤ 
بنمط فردي محدد. الطريقة سريعة وسهلة وحتتاج الى كمية صغيرة جدا من احلمض النووي.وهكذا، طورنا طريقة 
التجويفي البطني (DQ2.5 ، DQ2.2 ، DQ8 ، DQ7) لدى السكان  املتنوعة للمرض  بأهم النسخ   HLA لتنبؤ
الهولنديني، االنكليز، االسبان وااليطاليني. نظرا ألنه أسلوب تنبؤ مبني على أساس ربط اخللل، يحتاج الى اختباره في 
ل مجموعة من السكان قبل أن يتم استخدامه كأداة فحص عالية ااطر بني األفراد أو على مستوى السكان. في  ك
الفصل الثاني نصف التحقق من صحة هذا األسلوب لدى السكان في  فنلندا، هنغاريا وااليطاليني. تتراوح خصوصية 
وحساسية هذا االختبار بني 95 ٪ الى 100 ٪ والقيمة املضافة لهذا االختبار أنه ال يشير فقط الى وجود أو عدم وجود 
املرض  في  متجانسة  غير  ولقاحية  متجانسة  لقاحية  أيضا  تتوقع  لكنها   ،traditional HLA – تقليدية  جينة 
التجويفي البطني.  وهذا يسمح لنا باجراء دراسات عن آثار ااطر اجلينية لألفراد وحسابات منفصلة للخطر. على 
سبيل املثال ، األشخاص الذين لديهم واحد فقط HLA - DQ2 والذين يحملون مخاطر متوسطة ، في حني أن أولئك 

مع اثنني من HLADQ2  يحملون مخاطر أعلى من تلك بكثير. 
عام 2008، جرت ابحاث أولى  على مستوى اجلينوم  على مرض التجويفي البطني حددت  ثمان مواضع   
الة في اجتاه حتديد مخاطر املرض التجويفي البطني في ثالثة محاور مستقلة من اململكة  جديدة ساهمت بصورة فعّ
املتحدة، هولندا وايرلندا. إلثبات ارتباطها حقا باملنطقة اجلينية ولم توجد عن طريق الصدفة، من املهم تكرار هذه 
واحدة  تركيبة  من  متعددة  بأشكال  ارتباطا  األكثر   SNP تسعة  اخترنا   ،3 الفصل  في  جدد.  لسكان  مع  النتائج 
متخذين هدفا املناطق الثمانية التي حددها GWAS األول ومتابعتها واختبارها الشتراكها ب 538 حالة  من املرض 
التجويفي البطني و593 دون املرض من إيطاليا. 4 من املناطق الثمانية بدت مرتبطة الى حد كبير باملرض التجويفي 
البطني  في اموعة اإليطالية، أظهر اثنان آخران ارتباطا معتدال واثنان لم يكن لديهما أي ارتباط.  حيث أنه من جنوب 
أوروبا مقارنة مع السكان في دراستنا األولية ، هذا  يعني أنه بالنتيجة هناك فرق حقيقي بني السكان في مختلف 
هناك حاجة إلى   ، ومع ذلك  البطني.  التجويفي  التي تساهم في املرض  باملناطق اجلينية  أوروبا في ما يتعلق  أنحاء 
دراسة أكبر حجما لتأكيد ذلك. مع كل االختالفات بني السكان والعدد القليل من املتغيرات القابلة احلصول والتي ال 
تساهم كثيرا في توريث املرض، أظهرت دراسات عدة أن التنميط اجليني لألمراض املعقدة  ميكن أن  يحسن عملية 
التشخيص والوقاية أو حتى العالج من املرض. نقدم تلك املقاربة في الفصل 4، الظهار أهمية التنميط اجليني في 
للخضوع  يحتاجون  الذين  األفراد  عدد  وتخفيض  البطني  التجويفي  املرض  من  األفراد  لدى  العالية  ااطر  حتديد 
لفحوصات مصلية، وبعدها أخذ خزعة من االمعاء الدقيقة للتأكد من املرض. نتوخى مقاربة من خطوتني لتطبيق 
املعارف الوراثية اجلينية كأداة تشخيصية أو أداة فرز لتفادي املشاركة في املراضة واملضاعفات على املدى الطويل. أوال، 
على أساس نوع HLA لدى األفراد، مع عدم وجودHLA-DQ2/DQ8 ميكن استبعاداملرض  مبا أنه  من الناحية العملية 
ميكن   ،  HLA غير املتغيرات  هذه  بني  اجلمع  خالل  من  للباقي،  البطني.  التجويفي  املرض  لتطور  خطر   هناك  ليس 
تصنيف األفراد إلى خطر منخفض (خطر مطلق <0٫1 ٪) املتوسط (خطرمطلق 0٫1 ٪ - 7 ٪)  أو خطر عالي (خطر 
مطلق >7 ٪). من مجموعات اخلطر فقط ان اموعات التوسطو والعالية ااطر تخضع الختبار األمصال واخلزعة. 
نصف في الفصل 5 ، الدراسة األولى حول مخاطر التنميط للمرض التجويفي البطني، وكيف ميكن  إحصائيا التمييز 
بني احلاالت والضوابط. باستخدام  10 من املتغيرات  غير HLA التي مت حتديدها في دراسة GWAS األولى، احتسبنا 
درجة ااطرة لكل فرد عن طريق جمع عدد  مخاطر األليالت  في 2308 حاالت  و 4585 ضوابط من هولندا، اململكة 
املتحدة وايرلندا. كما هو متوقع وجدنا  عدد  مخاطر األليالت في احلاالت أكثر من األليالت في الضوابط. أضف إلى 
ذلك ان األفراد الذين كانوا يحملون أليالت مخاطر أكثر من 13 قد تزايد خطرهم  6٫2  مرة مقارنة مع أولئك الذين 
يحملون أليالت مخاطر أقل من خمس. مت اقرار ذلك مع فوج  ايطالي مستقل. طور اجلمع بني HLA واملتغيرات غير 
HLA بتحديد األفراد ذات اخلطورة العالية  من 46٫6 ٪  يستخدمون فقط  HLA  إلى 49٫5 ٪ ، مع أن اخلصوصية قد 
انخفضت بشكل طفيف من 93٫6 ٪ إلى٪92٫8.  في الدراسة نفسها، وذلك باستخدام بيانات احملاكاة أظهرنا أن 
إضافة األليالت خطرا على منوذج حتسني التنبؤ تصنف األفراد الذين يعانون من خطر عال. في الفصل6، أظهرنا أن هذا 
صحيح أيضا بالنسبة للتنميط اجليني باستخدام بيانات حقيقية في قضايا املرض التجويفي البطني وضوابطه من 
2675 حالة مرض جتويفي بطني و2822 ضوابط من هولندا، ايطاليا، اسبانيا، بولندا واململكة املتحدة. قمنا مبقارنة 
متوسط األرقام القياسية  للخطر اجليني باستخدام 10 و 26 و57 من املتغيرات التي حددها GWAS ، ودراسة ثانية 
ل GWAS ولدراسة اخلريطة الدقيقة بذلك على التوالي.  مضيفني متغيرات غير HLA الى خطر التنميط مما يحسن 
التعرف والتمييز بني احلاالت و الضوابط. ويعتبر ذلك من خالل الزيادة في منطقة خاضعة لعالج متلقي التشغيل 
(AUC) ، والذي ارتفع من 82٫3 ٪ (فقط HLA) إلى 83٫2 ٪ (منوذج ب 10 متغيرات، 84٫3 ٪ (منوذج ب  26 متغيرات 
و 85٫4 ٪ (منوذج ب 57 متغيرا). باإلضافة إلى ذلك، حتسن صافي إعادة التصنيف (NRI) الذي هو مقياس ملدى اعادة 
(منوذج مع   ٪ ذلك من 4٫1  حتسن   ، فقط   HLA بنموذج الصحيحة مع مقارنة  الفئات  في  لألفراد   افضل  تصنيف 

املتغيرات 10) ، إلى 7٫1 ٪ (منوذج مع املتغيرات 26) إلى 11٫1 ٪ (منوذج مع املتغيرات  57).
  فكرة االختبارات اجلينية ليست جديدة. في وقت مبكر من سنة 1960، كان األطباء قد حثوا  على ضرورة 
اختبار األطفال حديثي الوالدة ألمراض نادرة مثل الفينيل كيتون (PKU) الذي يسبب التخلف العقلي. وميكن منع 
PKU مع اتباع نظام غذائي خاص إذا مت الكشف عنه في وقت مبكر من احلياة. وجترى حاليا اختبارات للPKU وغيرها 
استخدام  نناقش   ،7 ألفصل  في  الطفل.  والدة  بعد  قريبا  روتيني  بشكل  عالجها  ميكن  ولكن  النادرة  األمراض  من 
مبرض  مصابا  األولى  الدرجة  من  قريب  لديهم  عائالت  من  أفراد  لدى  البطني  التجويفي  للمرض  اجلينية  االختبارات 
التجويفي البطني، أو أولئك الذين لديهم أمراض املناعة ذات الصلة مثل داء السكري نوع 1 ، فهم معرضون اطر 
عالية لتطوير املرض التجويفي البطني، وبالتالي ميكن للمجموعة األولى االستفادة من الفحص اجليني. أضف إلى 
ذلك ، إذا مت العثور على عالج للتدخل يكون فعاال في األطفال حديثي الوالدة ، ميكن عندئذ استخدام التنميط اجليني 
لتحديد األشخاص الذين ميكنهم االستفادة من التدخل املبكر ملنع أو تأخير تطور املرض التجويفي البطني. ومع ذلك، 
النموذج الذي نقترحه في هذه األطروحة ال يزال باالمكان حتسينه لتحديد متغيرات مخاطر أكثر ندرة بني السكان 
واجلينات املسببة املسارات ومبا في ذلك العوامل غير الوراثية مثل التاريخ العائلي ، والوقت وإدخال كمية الغللوتني 

أثناء الفطام ومدة الرضاعة الطبيعية.
أخيرا ، ورمبا قريبا ميكن استخدام التنميط اجليني لغيره من األمراض املعقدة املشتركة. هنا يكمن مستقبل   
الطب الشخصي. ميكن لألشخاص الذين يعلمون مبكرا في حياتهم  أنهم مهيئون وراثيا ملرض مثل املرض التجويفي 
البطني االستفادة من معرفة األعراض التي ينبغي البحث عنها ومبعرفة املرض في مراحله املبكرة. قد يكونوا أيضا 
قادرون على تغيير منط جوانب حياتهم  وبيئتهم، أو االستفادة من التدخل املبكر ملنع حدوث املرض. سيكون الناس 
قادرين على زيارة أطبائهم ، وسحب عينة من دمهم للمعرفة أكثر حول ااطر الصحية التي تواجههم  في العديد 
من األمراض، مبا في ذلك املرض التجويفي البطني. ومع ذلك ، قبل أن تصبح هذه الرؤية حقيقة واقعة، لدينا طريق 
واجلينات  الوراثية  اجلينات  وتفاعالت   ، األيضات   ، والبروتينات  والبيانات،  اجلينات  الكثير عن  وملعرفة   ، لنقطعه  طويل 

وتفاعالت البيئة.

10 نقاط ال بد في تذكرها من هذه األطروحة 
 ، فيها  رجعة  ال  ملضاعفات  متزايد   خطر  في  هم  الهضمي  اجلهاز  أمراض  بتشخيص  يقومون  ال  الذين  املرضى   .1

وبالتالي هناك حاجة كبيرة لتحسني التشخيص وحتديد هوية األفراد ذات ااطر العالية.
التجويفي  (املرض  الزالقي  الداء  بالفعل على جتاهل  أن يساعد   HLA - DQ2/DQ8 أليالت للكشف عن  ميكن   .2

البطني) في التشخيص.
3. ان استعمال  ستة أمناط ألشكال النوكليوتيداتSNP هي وسيلة دقيقة حساسة وقليلة الكلفة للفحص العام 

 HLA - DQ2/DQ8 للسكان وتوقع وجود أو عدم وجود واحد من
إلى  وأيضا    ، العينة  يكون سببه حجم  أن  ميكن  اجلدد  السكان  في  واسعة  جينوم  عدم مضاعفة مشاركة  ان   .4

اختالفات في خلفيات وراثية.
5. وقد ساعدت هذه النتائج املثيرة للمشاركة في دراسات اجلينوم على نطاق صقل منوذجنا وإعادة تصنيف بعض 
األفراد إيجابا لDQ2 و / أو DQ8 من مخاطر وسيطة تقوم على أساس املورثات HLA في مجموعة ااطر العالية.

6. لقد حتسنت املتغيرات اجلديدة املرتبطة بأمراض اجلهاز الهضمي بنسبة 11 ٪ بني األفراد إلى فئات أكثر دقة.
7. ينبغي أن يجمع تشخيص الداء الزالقي  العديد من املعلمات، بدءا من الفرز HLA، احتساب درجة ااطر اجلينية 

غيرHLA ، أخذ خزعة مصلية وأخيرا القيام باختبارها.
8. خطر التنميط اجليني ألمراض اجلهاز الهضمي قد يكون لديه احساسا أعلى ودقة مع إدراج العوامل الوراثية األكثر 

حتديدا ، مثل املتغيرات النادرة و/أو املعينة.
9. االختبارات اجلينية ملرض االضطرابات الهضمية ليست بعد مناسبة لالستخدام السريري ألنها ال تزال بحاجة إلى 
مزيد من البحث بادخال عوامل غير وراثية مثل التاريخ العائلي، ووجود أمراض مناعية أخرى ذات صلة، والوقت وإدخال 

كمية الغلوتني أثناء الفطام ، ومدة الرضاعة الطبيعية.
10. ذات يوم، سيتم فحص األطفال حديثي الوالدة أوال جلهة املتغيرات HLA وغير HLA املصنفة في الفئات املعرضة 

خلطر املرض التجويفي البطني ومن ثم عالجهم باالستناد الى البيانات الشخصية الوراثية اخلاصة بهم.  
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ملخص
حوالي واحد الى مئة شخص ال يستطيعون تناول الباستا، اخلبز أو الكعكة احملالة ألنهم يعانون من وضع    
يسمى مرض التجويفي البطني وهو كناية عن اضطرابات هضمية بسبب احلساسية املفرطة في الغذاء وهو األكثر 
شيوعا لدى معظم السكان الغربيني. انه اضطراب يتعلق باملناعة املتصلة بالغلوتني وهو بروتيني موجود في القمح، 
األفراد  لدى  الدقيقة  االمعاء  في  وتسطيح  اضرار  الى  تؤدي  التي  املناعة  جهاز  فعل  ردة  ويسبب  واجلاودار،  الشعير  
املعرضني جينيا. العوارض السريرية الرئيسة هي االسهال، أالم البطن، االنتفاخ، االمساك، التعب وفقدان الوزن. غير 
من   ٪ حوالي 80  أي عوارض اطالقا.  بعضهم ال يشكو من  املرضى.   تتفاوت على نطاق واسع بني  أن هذه األعراض 
املرضى ال ميكن تشخيصهم بصورة صحيحة وبالتالي يظلون بدون عالج وهذا يعني أنهم في خطر كبير من تطور 
املضاعفات ال ميكن تداركها: كفقر الدم، ترقق العظم املبكر والعقم غير املبرر، عالوة الى اخلطر الكبير في منو أمراض 
مناعية أخرى مثل السكري نوع 1 والغدة  الدرقية. العالج الوحيد هو  اتباع حمية/نظام غذائي بدون غلوتني على مدى 
التجويفي  املرض  احلياة؛ هي حمية آمنة ولكن ليس من السهل تبنيها ألنها أكثر كلفة وغير متاحة اجتماعيا. 
العامل  هو  الغلوتني  تطوره.  في  دورا  يلعبان  واجلينية  الوراثية  العوامل  أن  يعني  مركب  جيني  مرض  هو  البطني 
ترميزها  يتم  التي   (HLA-DQ2/DQ8 )  الهيتروداميرز تركيبته مع  للمرض في  واحملفز األساسي  البيئي  األساسي 
بواسطة جينات HLA-DQA1 وHLA-DQB1 ، والتي هي أهم عوامل اخلطر اجلينية للمرض التجويفي البطني. 
يحملون   ، السكان عموما  من   ٪ ولكن حوالي 30-40   ،  HLA-DQ2/DQ8 املصابني يحملون من   ٪ أكثر من 95 
كذلك هذه اجلزيئات و ال يطورون أبدا املرض التجويفي البطني. يشير ذلك الى  أن هناك عوامل وراثية أخرى للمرض 

كي يتطور. 
نركز في هذه األطروحة على وصف اجلينيات في املرض التجويفي البطني ، واالختالفات بني السكان ، وكيف   
ميكن ترجمة هذه النتائج الى اختبارات مفيدة سريريا. في الفصل األول نقدم املرض التجويفي البطني ونصف مقاربة 
اجلزيئية بتشخيص هذا االضطراب.  يصف هذا الفصل التاريخ ، واملظاهر السريرية، العالج، التشخيص ، علم األوبئة 
، واملسببات املرضية الوراثية واجلينية املعروفة بدراسة مشتركة ضمن نطاق اجلينوم (GWAS) التي أجريت حتى عام 
البطني  التجويف  مرض  في  متدخلة  اجلينوم  مناطق  من  بضع  على  إال  العثور  يتم  لم   ، احلني  ذلك  حتى   .2007
باستخدام مقاربات ترشيحية ودراسات ربط. لألسف ، لم تكن هذه النتائج التي وجدت دائما صحيحة عند اختبارها 
في مجموعات سكانية مختلفة، مما يدل على أنه قد يكون هناك اختالفات جينية بني السكان. ثبت أنه من الصعب 
جدا العثور على اجلينة املسببة للمرض  أو املتغيرات في كل منطقة ألنها للضروري أن حتدث املتغيرات بشكل متكرر 
لدى السكان بشكل عام ، للتواجد في فرد واحد وتسبب املرض. املتغيرات املعروفة في الوظيفة والتدخل في املرض 
التجويفي البطني قد عرفت في HLA- DQ2 و HLA-DQ8. بحلول عام 2007 ، أصبح من الواضح أن الوراثة ميكن 
التجويفي  للمرض  عالية.  اطر  املعرضني  األفراد  حتديد  طريق  عن  املعقدة  األمراض  تشخيص  في  مفيدة  تكون  أن 
احلقبة  كانت  املرض.  أولي الستبعاد  يستخدم كفرز  أن  وبالتالي ميكن  تنبؤية سلبية  قيمة   HLA أن تبني  البطني، 
اجلديدة من عالمات تعدد أشكال النوكليوتيدات (SNPs) مفيدة في استخدام عدد قليل فقط من املتغيرات للتنبؤ 
بنمط فردي محدد. الطريقة سريعة وسهلة وحتتاج الى كمية صغيرة جدا من احلمض النووي.وهكذا، طورنا طريقة 
التجويفي البطني (DQ2.5 ، DQ2.2 ، DQ8 ، DQ7) لدى السكان  املتنوعة للمرض  بأهم النسخ   HLA لتنبؤ
الهولنديني، االنكليز، االسبان وااليطاليني. نظرا ألنه أسلوب تنبؤ مبني على أساس ربط اخللل، يحتاج الى اختباره في 
ل مجموعة من السكان قبل أن يتم استخدامه كأداة فحص عالية ااطر بني األفراد أو على مستوى السكان. في  ك
الفصل الثاني نصف التحقق من صحة هذا األسلوب لدى السكان في  فنلندا، هنغاريا وااليطاليني. تتراوح خصوصية 
وحساسية هذا االختبار بني 95 ٪ الى 100 ٪ والقيمة املضافة لهذا االختبار أنه ال يشير فقط الى وجود أو عدم وجود 
املرض  في  متجانسة  غير  ولقاحية  متجانسة  لقاحية  أيضا  تتوقع  لكنها   ،traditional HLA – تقليدية  جينة 
التجويفي البطني.  وهذا يسمح لنا باجراء دراسات عن آثار ااطر اجلينية لألفراد وحسابات منفصلة للخطر. على 
سبيل املثال ، األشخاص الذين لديهم واحد فقط HLA - DQ2 والذين يحملون مخاطر متوسطة ، في حني أن أولئك 

مع اثنني من HLADQ2  يحملون مخاطر أعلى من تلك بكثير. 
عام 2008، جرت ابحاث أولى  على مستوى اجلينوم  على مرض التجويفي البطني حددت  ثمان مواضع   
الة في اجتاه حتديد مخاطر املرض التجويفي البطني في ثالثة محاور مستقلة من اململكة  جديدة ساهمت بصورة فعّ
املتحدة، هولندا وايرلندا. إلثبات ارتباطها حقا باملنطقة اجلينية ولم توجد عن طريق الصدفة، من املهم تكرار هذه 
واحدة  تركيبة  من  متعددة  بأشكال  ارتباطا  األكثر   SNP تسعة  اخترنا   ،3 الفصل  في  جدد.  لسكان  مع  النتائج 
متخذين هدفا املناطق الثمانية التي حددها GWAS األول ومتابعتها واختبارها الشتراكها ب 538 حالة  من املرض 
التجويفي البطني و593 دون املرض من إيطاليا. 4 من املناطق الثمانية بدت مرتبطة الى حد كبير باملرض التجويفي 
البطني  في اموعة اإليطالية، أظهر اثنان آخران ارتباطا معتدال واثنان لم يكن لديهما أي ارتباط.  حيث أنه من جنوب 
أوروبا مقارنة مع السكان في دراستنا األولية ، هذا  يعني أنه بالنتيجة هناك فرق حقيقي بني السكان في مختلف 
هناك حاجة إلى   ، ومع ذلك  البطني.  التجويفي  التي تساهم في املرض  باملناطق اجلينية  أوروبا في ما يتعلق  أنحاء 
دراسة أكبر حجما لتأكيد ذلك. مع كل االختالفات بني السكان والعدد القليل من املتغيرات القابلة احلصول والتي ال 
تساهم كثيرا في توريث املرض، أظهرت دراسات عدة أن التنميط اجليني لألمراض املعقدة  ميكن أن  يحسن عملية 
التشخيص والوقاية أو حتى العالج من املرض. نقدم تلك املقاربة في الفصل 4، الظهار أهمية التنميط اجليني في 
للخضوع  يحتاجون  الذين  األفراد  عدد  وتخفيض  البطني  التجويفي  املرض  من  األفراد  لدى  العالية  ااطر  حتديد 
لفحوصات مصلية، وبعدها أخذ خزعة من االمعاء الدقيقة للتأكد من املرض. نتوخى مقاربة من خطوتني لتطبيق 
املعارف الوراثية اجلينية كأداة تشخيصية أو أداة فرز لتفادي املشاركة في املراضة واملضاعفات على املدى الطويل. أوال، 
على أساس نوع HLA لدى األفراد، مع عدم وجودHLA-DQ2/DQ8 ميكن استبعاداملرض  مبا أنه  من الناحية العملية 
ميكن   ،  HLA غير املتغيرات  هذه  بني  اجلمع  خالل  من  للباقي،  البطني.  التجويفي  املرض  لتطور  خطر   هناك  ليس 
تصنيف األفراد إلى خطر منخفض (خطر مطلق <0٫1 ٪) املتوسط (خطرمطلق 0٫1 ٪ - 7 ٪)  أو خطر عالي (خطر 
مطلق >7 ٪). من مجموعات اخلطر فقط ان اموعات التوسطو والعالية ااطر تخضع الختبار األمصال واخلزعة. 
نصف في الفصل 5 ، الدراسة األولى حول مخاطر التنميط للمرض التجويفي البطني، وكيف ميكن  إحصائيا التمييز 
بني احلاالت والضوابط. باستخدام  10 من املتغيرات  غير HLA التي مت حتديدها في دراسة GWAS األولى، احتسبنا 
درجة ااطرة لكل فرد عن طريق جمع عدد  مخاطر األليالت  في 2308 حاالت  و 4585 ضوابط من هولندا، اململكة 
املتحدة وايرلندا. كما هو متوقع وجدنا  عدد  مخاطر األليالت في احلاالت أكثر من األليالت في الضوابط. أضف إلى 
ذلك ان األفراد الذين كانوا يحملون أليالت مخاطر أكثر من 13 قد تزايد خطرهم  6٫2  مرة مقارنة مع أولئك الذين 
يحملون أليالت مخاطر أقل من خمس. مت اقرار ذلك مع فوج  ايطالي مستقل. طور اجلمع بني HLA واملتغيرات غير 
HLA بتحديد األفراد ذات اخلطورة العالية  من 46٫6 ٪  يستخدمون فقط  HLA  إلى 49٫5 ٪ ، مع أن اخلصوصية قد 
انخفضت بشكل طفيف من 93٫6 ٪ إلى٪92٫8.  في الدراسة نفسها، وذلك باستخدام بيانات احملاكاة أظهرنا أن 
إضافة األليالت خطرا على منوذج حتسني التنبؤ تصنف األفراد الذين يعانون من خطر عال. في الفصل6، أظهرنا أن هذا 
صحيح أيضا بالنسبة للتنميط اجليني باستخدام بيانات حقيقية في قضايا املرض التجويفي البطني وضوابطه من 
2675 حالة مرض جتويفي بطني و2822 ضوابط من هولندا، ايطاليا، اسبانيا، بولندا واململكة املتحدة. قمنا مبقارنة 
متوسط األرقام القياسية  للخطر اجليني باستخدام 10 و 26 و57 من املتغيرات التي حددها GWAS ، ودراسة ثانية 
ل GWAS ولدراسة اخلريطة الدقيقة بذلك على التوالي.  مضيفني متغيرات غير HLA الى خطر التنميط مما يحسن 
التعرف والتمييز بني احلاالت و الضوابط. ويعتبر ذلك من خالل الزيادة في منطقة خاضعة لعالج متلقي التشغيل 
(AUC) ، والذي ارتفع من 82٫3 ٪ (فقط HLA) إلى 83٫2 ٪ (منوذج ب 10 متغيرات، 84٫3 ٪ (منوذج ب  26 متغيرات 
و 85٫4 ٪ (منوذج ب 57 متغيرا). باإلضافة إلى ذلك، حتسن صافي إعادة التصنيف (NRI) الذي هو مقياس ملدى اعادة 
(منوذج مع   ٪ ذلك من 4٫1  حتسن   ، فقط   HLA بنموذج الصحيحة مع مقارنة  الفئات  في  لألفراد   افضل  تصنيف 

املتغيرات 10) ، إلى 7٫1 ٪ (منوذج مع املتغيرات 26) إلى 11٫1 ٪ (منوذج مع املتغيرات  57).
  فكرة االختبارات اجلينية ليست جديدة. في وقت مبكر من سنة 1960، كان األطباء قد حثوا  على ضرورة 
اختبار األطفال حديثي الوالدة ألمراض نادرة مثل الفينيل كيتون (PKU) الذي يسبب التخلف العقلي. وميكن منع 
PKU مع اتباع نظام غذائي خاص إذا مت الكشف عنه في وقت مبكر من احلياة. وجترى حاليا اختبارات للPKU وغيرها 
استخدام  نناقش   ،7 ألفصل  في  الطفل.  والدة  بعد  قريبا  روتيني  بشكل  عالجها  ميكن  ولكن  النادرة  األمراض  من 
مبرض  مصابا  األولى  الدرجة  من  قريب  لديهم  عائالت  من  أفراد  لدى  البطني  التجويفي  للمرض  اجلينية  االختبارات 
التجويفي البطني، أو أولئك الذين لديهم أمراض املناعة ذات الصلة مثل داء السكري نوع 1 ، فهم معرضون اطر 
عالية لتطوير املرض التجويفي البطني، وبالتالي ميكن للمجموعة األولى االستفادة من الفحص اجليني. أضف إلى 
ذلك ، إذا مت العثور على عالج للتدخل يكون فعاال في األطفال حديثي الوالدة ، ميكن عندئذ استخدام التنميط اجليني 
لتحديد األشخاص الذين ميكنهم االستفادة من التدخل املبكر ملنع أو تأخير تطور املرض التجويفي البطني. ومع ذلك، 
النموذج الذي نقترحه في هذه األطروحة ال يزال باالمكان حتسينه لتحديد متغيرات مخاطر أكثر ندرة بني السكان 
واجلينات املسببة املسارات ومبا في ذلك العوامل غير الوراثية مثل التاريخ العائلي ، والوقت وإدخال كمية الغللوتني 

أثناء الفطام ومدة الرضاعة الطبيعية.
أخيرا ، ورمبا قريبا ميكن استخدام التنميط اجليني لغيره من األمراض املعقدة املشتركة. هنا يكمن مستقبل   
الطب الشخصي. ميكن لألشخاص الذين يعلمون مبكرا في حياتهم  أنهم مهيئون وراثيا ملرض مثل املرض التجويفي 
البطني االستفادة من معرفة األعراض التي ينبغي البحث عنها ومبعرفة املرض في مراحله املبكرة. قد يكونوا أيضا 
قادرون على تغيير منط جوانب حياتهم  وبيئتهم، أو االستفادة من التدخل املبكر ملنع حدوث املرض. سيكون الناس 
قادرين على زيارة أطبائهم ، وسحب عينة من دمهم للمعرفة أكثر حول ااطر الصحية التي تواجههم  في العديد 
من األمراض، مبا في ذلك املرض التجويفي البطني. ومع ذلك ، قبل أن تصبح هذه الرؤية حقيقة واقعة، لدينا طريق 
واجلينات  الوراثية  اجلينات  وتفاعالت   ، األيضات   ، والبروتينات  والبيانات،  اجلينات  الكثير عن  وملعرفة   ، لنقطعه  طويل 

وتفاعالت البيئة.

10 نقاط ال بد في تذكرها من هذه األطروحة 
 ، فيها  رجعة  ال  ملضاعفات  متزايد   خطر  في  هم  الهضمي  اجلهاز  أمراض  بتشخيص  يقومون  ال  الذين  املرضى   .1

وبالتالي هناك حاجة كبيرة لتحسني التشخيص وحتديد هوية األفراد ذات ااطر العالية.
التجويفي  (املرض  الزالقي  الداء  بالفعل على جتاهل  أن يساعد   HLA - DQ2/DQ8 أليالت للكشف عن  ميكن   .2

البطني) في التشخيص.
3. ان استعمال  ستة أمناط ألشكال النوكليوتيداتSNP هي وسيلة دقيقة حساسة وقليلة الكلفة للفحص العام 

 HLA - DQ2/DQ8 للسكان وتوقع وجود أو عدم وجود واحد من
إلى  وأيضا    ، العينة  يكون سببه حجم  أن  ميكن  اجلدد  السكان  في  واسعة  جينوم  عدم مضاعفة مشاركة  ان   .4

اختالفات في خلفيات وراثية.
5. وقد ساعدت هذه النتائج املثيرة للمشاركة في دراسات اجلينوم على نطاق صقل منوذجنا وإعادة تصنيف بعض 
األفراد إيجابا لDQ2 و / أو DQ8 من مخاطر وسيطة تقوم على أساس املورثات HLA في مجموعة ااطر العالية.

6. لقد حتسنت املتغيرات اجلديدة املرتبطة بأمراض اجلهاز الهضمي بنسبة 11 ٪ بني األفراد إلى فئات أكثر دقة.
7. ينبغي أن يجمع تشخيص الداء الزالقي  العديد من املعلمات، بدءا من الفرز HLA، احتساب درجة ااطر اجلينية 

غيرHLA ، أخذ خزعة مصلية وأخيرا القيام باختبارها.
8. خطر التنميط اجليني ألمراض اجلهاز الهضمي قد يكون لديه احساسا أعلى ودقة مع إدراج العوامل الوراثية األكثر 

حتديدا ، مثل املتغيرات النادرة و/أو املعينة.
9. االختبارات اجلينية ملرض االضطرابات الهضمية ليست بعد مناسبة لالستخدام السريري ألنها ال تزال بحاجة إلى 
مزيد من البحث بادخال عوامل غير وراثية مثل التاريخ العائلي، ووجود أمراض مناعية أخرى ذات صلة، والوقت وإدخال 

كمية الغلوتني أثناء الفطام ، ومدة الرضاعة الطبيعية.
10. ذات يوم، سيتم فحص األطفال حديثي الوالدة أوال جلهة املتغيرات HLA وغير HLA املصنفة في الفئات املعرضة 

خلطر املرض التجويفي البطني ومن ثم عالجهم باالستناد الى البيانات الشخصية الوراثية اخلاصة بهم.  
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ملخص
حوالي واحد الى مئة شخص ال يستطيعون تناول الباستا، اخلبز أو الكعكة احملالة ألنهم يعانون من وضع    
يسمى مرض التجويفي البطني وهو كناية عن اضطرابات هضمية بسبب احلساسية املفرطة في الغذاء وهو األكثر 
شيوعا لدى معظم السكان الغربيني. انه اضطراب يتعلق باملناعة املتصلة بالغلوتني وهو بروتيني موجود في القمح، 
األفراد  لدى  الدقيقة  االمعاء  في  وتسطيح  اضرار  الى  تؤدي  التي  املناعة  جهاز  فعل  ردة  ويسبب  واجلاودار،  الشعير  
املعرضني جينيا. العوارض السريرية الرئيسة هي االسهال، أالم البطن، االنتفاخ، االمساك، التعب وفقدان الوزن. غير 
من   ٪ حوالي 80  أي عوارض اطالقا.  بعضهم ال يشكو من  املرضى.   تتفاوت على نطاق واسع بني  أن هذه األعراض 
املرضى ال ميكن تشخيصهم بصورة صحيحة وبالتالي يظلون بدون عالج وهذا يعني أنهم في خطر كبير من تطور 
املضاعفات ال ميكن تداركها: كفقر الدم، ترقق العظم املبكر والعقم غير املبرر، عالوة الى اخلطر الكبير في منو أمراض 
مناعية أخرى مثل السكري نوع 1 والغدة  الدرقية. العالج الوحيد هو  اتباع حمية/نظام غذائي بدون غلوتني على مدى 
التجويفي  املرض  احلياة؛ هي حمية آمنة ولكن ليس من السهل تبنيها ألنها أكثر كلفة وغير متاحة اجتماعيا. 
العامل  هو  الغلوتني  تطوره.  في  دورا  يلعبان  واجلينية  الوراثية  العوامل  أن  يعني  مركب  جيني  مرض  هو  البطني 
ترميزها  يتم  التي   (HLA-DQ2/DQ8 )  الهيتروداميرز تركيبته مع  للمرض في  واحملفز األساسي  البيئي  األساسي 
بواسطة جينات HLA-DQA1 وHLA-DQB1 ، والتي هي أهم عوامل اخلطر اجلينية للمرض التجويفي البطني. 
يحملون   ، السكان عموما  من   ٪ ولكن حوالي 30-40   ،  HLA-DQ2/DQ8 املصابني يحملون من   ٪ أكثر من 95 
كذلك هذه اجلزيئات و ال يطورون أبدا املرض التجويفي البطني. يشير ذلك الى  أن هناك عوامل وراثية أخرى للمرض 

كي يتطور. 
نركز في هذه األطروحة على وصف اجلينيات في املرض التجويفي البطني ، واالختالفات بني السكان ، وكيف   
ميكن ترجمة هذه النتائج الى اختبارات مفيدة سريريا. في الفصل األول نقدم املرض التجويفي البطني ونصف مقاربة 
اجلزيئية بتشخيص هذا االضطراب.  يصف هذا الفصل التاريخ ، واملظاهر السريرية، العالج، التشخيص ، علم األوبئة 
، واملسببات املرضية الوراثية واجلينية املعروفة بدراسة مشتركة ضمن نطاق اجلينوم (GWAS) التي أجريت حتى عام 
البطني  التجويف  مرض  في  متدخلة  اجلينوم  مناطق  من  بضع  على  إال  العثور  يتم  لم   ، احلني  ذلك  حتى   .2007
باستخدام مقاربات ترشيحية ودراسات ربط. لألسف ، لم تكن هذه النتائج التي وجدت دائما صحيحة عند اختبارها 
في مجموعات سكانية مختلفة، مما يدل على أنه قد يكون هناك اختالفات جينية بني السكان. ثبت أنه من الصعب 
جدا العثور على اجلينة املسببة للمرض  أو املتغيرات في كل منطقة ألنها للضروري أن حتدث املتغيرات بشكل متكرر 
لدى السكان بشكل عام ، للتواجد في فرد واحد وتسبب املرض. املتغيرات املعروفة في الوظيفة والتدخل في املرض 
التجويفي البطني قد عرفت في HLA- DQ2 و HLA-DQ8. بحلول عام 2007 ، أصبح من الواضح أن الوراثة ميكن 
التجويفي  للمرض  عالية.  اطر  املعرضني  األفراد  حتديد  طريق  عن  املعقدة  األمراض  تشخيص  في  مفيدة  تكون  أن 
احلقبة  كانت  املرض.  أولي الستبعاد  يستخدم كفرز  أن  وبالتالي ميكن  تنبؤية سلبية  قيمة   HLA أن تبني  البطني، 
اجلديدة من عالمات تعدد أشكال النوكليوتيدات (SNPs) مفيدة في استخدام عدد قليل فقط من املتغيرات للتنبؤ 
بنمط فردي محدد. الطريقة سريعة وسهلة وحتتاج الى كمية صغيرة جدا من احلمض النووي.وهكذا، طورنا طريقة 
التجويفي البطني (DQ2.5 ، DQ2.2 ، DQ8 ، DQ7) لدى السكان  املتنوعة للمرض  بأهم النسخ   HLA لتنبؤ
الهولنديني، االنكليز، االسبان وااليطاليني. نظرا ألنه أسلوب تنبؤ مبني على أساس ربط اخللل، يحتاج الى اختباره في 
ل مجموعة من السكان قبل أن يتم استخدامه كأداة فحص عالية ااطر بني األفراد أو على مستوى السكان. في  ك
الفصل الثاني نصف التحقق من صحة هذا األسلوب لدى السكان في  فنلندا، هنغاريا وااليطاليني. تتراوح خصوصية 
وحساسية هذا االختبار بني 95 ٪ الى 100 ٪ والقيمة املضافة لهذا االختبار أنه ال يشير فقط الى وجود أو عدم وجود 
املرض  في  متجانسة  غير  ولقاحية  متجانسة  لقاحية  أيضا  تتوقع  لكنها   ،traditional HLA – تقليدية  جينة 
التجويفي البطني.  وهذا يسمح لنا باجراء دراسات عن آثار ااطر اجلينية لألفراد وحسابات منفصلة للخطر. على 
سبيل املثال ، األشخاص الذين لديهم واحد فقط HLA - DQ2 والذين يحملون مخاطر متوسطة ، في حني أن أولئك 

مع اثنني من HLADQ2  يحملون مخاطر أعلى من تلك بكثير. 
عام 2008، جرت ابحاث أولى  على مستوى اجلينوم  على مرض التجويفي البطني حددت  ثمان مواضع   
الة في اجتاه حتديد مخاطر املرض التجويفي البطني في ثالثة محاور مستقلة من اململكة  جديدة ساهمت بصورة فعّ
املتحدة، هولندا وايرلندا. إلثبات ارتباطها حقا باملنطقة اجلينية ولم توجد عن طريق الصدفة، من املهم تكرار هذه 
واحدة  تركيبة  من  متعددة  بأشكال  ارتباطا  األكثر   SNP تسعة  اخترنا   ،3 الفصل  في  جدد.  لسكان  مع  النتائج 
متخذين هدفا املناطق الثمانية التي حددها GWAS األول ومتابعتها واختبارها الشتراكها ب 538 حالة  من املرض 
التجويفي البطني و593 دون املرض من إيطاليا. 4 من املناطق الثمانية بدت مرتبطة الى حد كبير باملرض التجويفي 
البطني  في اموعة اإليطالية، أظهر اثنان آخران ارتباطا معتدال واثنان لم يكن لديهما أي ارتباط.  حيث أنه من جنوب 
أوروبا مقارنة مع السكان في دراستنا األولية ، هذا  يعني أنه بالنتيجة هناك فرق حقيقي بني السكان في مختلف 
هناك حاجة إلى   ، ومع ذلك  البطني.  التجويفي  التي تساهم في املرض  باملناطق اجلينية  أوروبا في ما يتعلق  أنحاء 
دراسة أكبر حجما لتأكيد ذلك. مع كل االختالفات بني السكان والعدد القليل من املتغيرات القابلة احلصول والتي ال 
تساهم كثيرا في توريث املرض، أظهرت دراسات عدة أن التنميط اجليني لألمراض املعقدة  ميكن أن  يحسن عملية 
التشخيص والوقاية أو حتى العالج من املرض. نقدم تلك املقاربة في الفصل 4، الظهار أهمية التنميط اجليني في 
للخضوع  يحتاجون  الذين  األفراد  عدد  وتخفيض  البطني  التجويفي  املرض  من  األفراد  لدى  العالية  ااطر  حتديد 
لفحوصات مصلية، وبعدها أخذ خزعة من االمعاء الدقيقة للتأكد من املرض. نتوخى مقاربة من خطوتني لتطبيق 
املعارف الوراثية اجلينية كأداة تشخيصية أو أداة فرز لتفادي املشاركة في املراضة واملضاعفات على املدى الطويل. أوال، 
على أساس نوع HLA لدى األفراد، مع عدم وجودHLA-DQ2/DQ8 ميكن استبعاداملرض  مبا أنه  من الناحية العملية 
ميكن   ،  HLA غير املتغيرات  هذه  بني  اجلمع  خالل  من  للباقي،  البطني.  التجويفي  املرض  لتطور  خطر   هناك  ليس 
تصنيف األفراد إلى خطر منخفض (خطر مطلق <0٫1 ٪) املتوسط (خطرمطلق 0٫1 ٪ - 7 ٪)  أو خطر عالي (خطر 
مطلق >7 ٪). من مجموعات اخلطر فقط ان اموعات التوسطو والعالية ااطر تخضع الختبار األمصال واخلزعة. 
نصف في الفصل 5 ، الدراسة األولى حول مخاطر التنميط للمرض التجويفي البطني، وكيف ميكن  إحصائيا التمييز 
بني احلاالت والضوابط. باستخدام  10 من املتغيرات  غير HLA التي مت حتديدها في دراسة GWAS األولى، احتسبنا 
درجة ااطرة لكل فرد عن طريق جمع عدد  مخاطر األليالت  في 2308 حاالت  و 4585 ضوابط من هولندا، اململكة 
املتحدة وايرلندا. كما هو متوقع وجدنا  عدد  مخاطر األليالت في احلاالت أكثر من األليالت في الضوابط. أضف إلى 
ذلك ان األفراد الذين كانوا يحملون أليالت مخاطر أكثر من 13 قد تزايد خطرهم  6٫2  مرة مقارنة مع أولئك الذين 
يحملون أليالت مخاطر أقل من خمس. مت اقرار ذلك مع فوج  ايطالي مستقل. طور اجلمع بني HLA واملتغيرات غير 
HLA بتحديد األفراد ذات اخلطورة العالية  من 46٫6 ٪  يستخدمون فقط  HLA  إلى 49٫5 ٪ ، مع أن اخلصوصية قد 
انخفضت بشكل طفيف من 93٫6 ٪ إلى٪92٫8.  في الدراسة نفسها، وذلك باستخدام بيانات احملاكاة أظهرنا أن 
إضافة األليالت خطرا على منوذج حتسني التنبؤ تصنف األفراد الذين يعانون من خطر عال. في الفصل6، أظهرنا أن هذا 
صحيح أيضا بالنسبة للتنميط اجليني باستخدام بيانات حقيقية في قضايا املرض التجويفي البطني وضوابطه من 
2675 حالة مرض جتويفي بطني و2822 ضوابط من هولندا، ايطاليا، اسبانيا، بولندا واململكة املتحدة. قمنا مبقارنة 
متوسط األرقام القياسية  للخطر اجليني باستخدام 10 و 26 و57 من املتغيرات التي حددها GWAS ، ودراسة ثانية 
ل GWAS ولدراسة اخلريطة الدقيقة بذلك على التوالي.  مضيفني متغيرات غير HLA الى خطر التنميط مما يحسن 
التعرف والتمييز بني احلاالت و الضوابط. ويعتبر ذلك من خالل الزيادة في منطقة خاضعة لعالج متلقي التشغيل 
(AUC) ، والذي ارتفع من 82٫3 ٪ (فقط HLA) إلى 83٫2 ٪ (منوذج ب 10 متغيرات، 84٫3 ٪ (منوذج ب  26 متغيرات 
و 85٫4 ٪ (منوذج ب 57 متغيرا). باإلضافة إلى ذلك، حتسن صافي إعادة التصنيف (NRI) الذي هو مقياس ملدى اعادة 
(منوذج مع   ٪ ذلك من 4٫1  حتسن   ، فقط   HLA بنموذج الصحيحة مع مقارنة  الفئات  في  لألفراد   افضل  تصنيف 

املتغيرات 10) ، إلى 7٫1 ٪ (منوذج مع املتغيرات 26) إلى 11٫1 ٪ (منوذج مع املتغيرات  57).
  فكرة االختبارات اجلينية ليست جديدة. في وقت مبكر من سنة 1960، كان األطباء قد حثوا  على ضرورة 
اختبار األطفال حديثي الوالدة ألمراض نادرة مثل الفينيل كيتون (PKU) الذي يسبب التخلف العقلي. وميكن منع 
PKU مع اتباع نظام غذائي خاص إذا مت الكشف عنه في وقت مبكر من احلياة. وجترى حاليا اختبارات للPKU وغيرها 
استخدام  نناقش   ،7 ألفصل  في  الطفل.  والدة  بعد  قريبا  روتيني  بشكل  عالجها  ميكن  ولكن  النادرة  األمراض  من 
مبرض  مصابا  األولى  الدرجة  من  قريب  لديهم  عائالت  من  أفراد  لدى  البطني  التجويفي  للمرض  اجلينية  االختبارات 
التجويفي البطني، أو أولئك الذين لديهم أمراض املناعة ذات الصلة مثل داء السكري نوع 1 ، فهم معرضون اطر 
عالية لتطوير املرض التجويفي البطني، وبالتالي ميكن للمجموعة األولى االستفادة من الفحص اجليني. أضف إلى 
ذلك ، إذا مت العثور على عالج للتدخل يكون فعاال في األطفال حديثي الوالدة ، ميكن عندئذ استخدام التنميط اجليني 
لتحديد األشخاص الذين ميكنهم االستفادة من التدخل املبكر ملنع أو تأخير تطور املرض التجويفي البطني. ومع ذلك، 
النموذج الذي نقترحه في هذه األطروحة ال يزال باالمكان حتسينه لتحديد متغيرات مخاطر أكثر ندرة بني السكان 
واجلينات املسببة املسارات ومبا في ذلك العوامل غير الوراثية مثل التاريخ العائلي ، والوقت وإدخال كمية الغللوتني 

أثناء الفطام ومدة الرضاعة الطبيعية.
أخيرا ، ورمبا قريبا ميكن استخدام التنميط اجليني لغيره من األمراض املعقدة املشتركة. هنا يكمن مستقبل   
الطب الشخصي. ميكن لألشخاص الذين يعلمون مبكرا في حياتهم  أنهم مهيئون وراثيا ملرض مثل املرض التجويفي 
البطني االستفادة من معرفة األعراض التي ينبغي البحث عنها ومبعرفة املرض في مراحله املبكرة. قد يكونوا أيضا 
قادرون على تغيير منط جوانب حياتهم  وبيئتهم، أو االستفادة من التدخل املبكر ملنع حدوث املرض. سيكون الناس 
قادرين على زيارة أطبائهم ، وسحب عينة من دمهم للمعرفة أكثر حول ااطر الصحية التي تواجههم  في العديد 
من األمراض، مبا في ذلك املرض التجويفي البطني. ومع ذلك ، قبل أن تصبح هذه الرؤية حقيقة واقعة، لدينا طريق 
واجلينات  الوراثية  اجلينات  وتفاعالت   ، األيضات   ، والبروتينات  والبيانات،  اجلينات  الكثير عن  وملعرفة   ، لنقطعه  طويل 

وتفاعالت البيئة.

10 نقاط ال بد في تذكرها من هذه األطروحة 
 ، فيها  رجعة  ال  ملضاعفات  متزايد   خطر  في  هم  الهضمي  اجلهاز  أمراض  بتشخيص  يقومون  ال  الذين  املرضى   .1

وبالتالي هناك حاجة كبيرة لتحسني التشخيص وحتديد هوية األفراد ذات ااطر العالية.
التجويفي  (املرض  الزالقي  الداء  بالفعل على جتاهل  أن يساعد   HLA - DQ2/DQ8 أليالت للكشف عن  ميكن   .2

البطني) في التشخيص.
3. ان استعمال  ستة أمناط ألشكال النوكليوتيداتSNP هي وسيلة دقيقة حساسة وقليلة الكلفة للفحص العام 

 HLA - DQ2/DQ8 للسكان وتوقع وجود أو عدم وجود واحد من
إلى  وأيضا    ، العينة  يكون سببه حجم  أن  ميكن  اجلدد  السكان  في  واسعة  جينوم  عدم مضاعفة مشاركة  ان   .4

اختالفات في خلفيات وراثية.
5. وقد ساعدت هذه النتائج املثيرة للمشاركة في دراسات اجلينوم على نطاق صقل منوذجنا وإعادة تصنيف بعض 
األفراد إيجابا لDQ2 و / أو DQ8 من مخاطر وسيطة تقوم على أساس املورثات HLA في مجموعة ااطر العالية.

6. لقد حتسنت املتغيرات اجلديدة املرتبطة بأمراض اجلهاز الهضمي بنسبة 11 ٪ بني األفراد إلى فئات أكثر دقة.
7. ينبغي أن يجمع تشخيص الداء الزالقي  العديد من املعلمات، بدءا من الفرز HLA، احتساب درجة ااطر اجلينية 

غيرHLA ، أخذ خزعة مصلية وأخيرا القيام باختبارها.
8. خطر التنميط اجليني ألمراض اجلهاز الهضمي قد يكون لديه احساسا أعلى ودقة مع إدراج العوامل الوراثية األكثر 

حتديدا ، مثل املتغيرات النادرة و/أو املعينة.
9. االختبارات اجلينية ملرض االضطرابات الهضمية ليست بعد مناسبة لالستخدام السريري ألنها ال تزال بحاجة إلى 
مزيد من البحث بادخال عوامل غير وراثية مثل التاريخ العائلي، ووجود أمراض مناعية أخرى ذات صلة، والوقت وإدخال 

كمية الغلوتني أثناء الفطام ، ومدة الرضاعة الطبيعية.
10. ذات يوم، سيتم فحص األطفال حديثي الوالدة أوال جلهة املتغيرات HLA وغير HLA املصنفة في الفئات املعرضة 

خلطر املرض التجويفي البطني ومن ثم عالجهم باالستناد الى البيانات الشخصية الوراثية اخلاصة بهم.  

ملخص
حوالي واحد الى مئة شخص ال يستطيعون تناول الباستا، اخلبز أو الكعكة احملالة ألنهم يعانون من وضع    
يسمى مرض التجويفي البطني وهو كناية عن اضطرابات هضمية بسبب احلساسية املفرطة في الغذاء وهو األكثر 
شيوعا لدى معظم السكان الغربيني. انه اضطراب يتعلق باملناعة املتصلة بالغلوتني وهو بروتيني موجود في القمح، 
األفراد  لدى  الدقيقة  االمعاء  في  وتسطيح  اضرار  الى  تؤدي  التي  املناعة  جهاز  فعل  ردة  ويسبب  واجلاودار،  الشعير  
املعرضني جينيا. العوارض السريرية الرئيسة هي االسهال، أالم البطن، االنتفاخ، االمساك، التعب وفقدان الوزن. غير 
من   ٪ حوالي 80  أي عوارض اطالقا.  بعضهم ال يشكو من  املرضى.   تتفاوت على نطاق واسع بني  أن هذه األعراض 
املرضى ال ميكن تشخيصهم بصورة صحيحة وبالتالي يظلون بدون عالج وهذا يعني أنهم في خطر كبير من تطور 
املضاعفات ال ميكن تداركها: كفقر الدم، ترقق العظم املبكر والعقم غير املبرر، عالوة الى اخلطر الكبير في منو أمراض 
مناعية أخرى مثل السكري نوع 1 والغدة  الدرقية. العالج الوحيد هو  اتباع حمية/نظام غذائي بدون غلوتني على مدى 
التجويفي  املرض  احلياة؛ هي حمية آمنة ولكن ليس من السهل تبنيها ألنها أكثر كلفة وغير متاحة اجتماعيا. 
العامل  هو  الغلوتني  تطوره.  في  دورا  يلعبان  واجلينية  الوراثية  العوامل  أن  يعني  مركب  جيني  مرض  هو  البطني 
ترميزها  يتم  التي   (HLA-DQ2/DQ8 )  الهيتروداميرز تركيبته مع  للمرض في  واحملفز األساسي  البيئي  األساسي 
بواسطة جينات HLA-DQA1 وHLA-DQB1 ، والتي هي أهم عوامل اخلطر اجلينية للمرض التجويفي البطني. 
يحملون   ، السكان عموما  من   ٪ ولكن حوالي 30-40   ،  HLA-DQ2/DQ8 املصابني يحملون من   ٪ أكثر من 95 
كذلك هذه اجلزيئات و ال يطورون أبدا املرض التجويفي البطني. يشير ذلك الى  أن هناك عوامل وراثية أخرى للمرض 

كي يتطور. 
نركز في هذه األطروحة على وصف اجلينيات في املرض التجويفي البطني ، واالختالفات بني السكان ، وكيف   
ميكن ترجمة هذه النتائج الى اختبارات مفيدة سريريا. في الفصل األول نقدم املرض التجويفي البطني ونصف مقاربة 
اجلزيئية بتشخيص هذا االضطراب.  يصف هذا الفصل التاريخ ، واملظاهر السريرية، العالج، التشخيص ، علم األوبئة 
، واملسببات املرضية الوراثية واجلينية املعروفة بدراسة مشتركة ضمن نطاق اجلينوم (GWAS) التي أجريت حتى عام 
البطني  التجويف  مرض  في  متدخلة  اجلينوم  مناطق  من  بضع  على  إال  العثور  يتم  لم   ، احلني  ذلك  حتى   .2007
باستخدام مقاربات ترشيحية ودراسات ربط. لألسف ، لم تكن هذه النتائج التي وجدت دائما صحيحة عند اختبارها 
في مجموعات سكانية مختلفة، مما يدل على أنه قد يكون هناك اختالفات جينية بني السكان. ثبت أنه من الصعب 
جدا العثور على اجلينة املسببة للمرض  أو املتغيرات في كل منطقة ألنها للضروري أن حتدث املتغيرات بشكل متكرر 
لدى السكان بشكل عام ، للتواجد في فرد واحد وتسبب املرض. املتغيرات املعروفة في الوظيفة والتدخل في املرض 
التجويفي البطني قد عرفت في HLA- DQ2 و HLA-DQ8. بحلول عام 2007 ، أصبح من الواضح أن الوراثة ميكن 
التجويفي  للمرض  عالية.  اطر  املعرضني  األفراد  حتديد  طريق  عن  املعقدة  األمراض  تشخيص  في  مفيدة  تكون  أن 
احلقبة  كانت  املرض.  أولي الستبعاد  يستخدم كفرز  أن  وبالتالي ميكن  تنبؤية سلبية  قيمة   HLA أن تبني  البطني، 
اجلديدة من عالمات تعدد أشكال النوكليوتيدات (SNPs) مفيدة في استخدام عدد قليل فقط من املتغيرات للتنبؤ 
بنمط فردي محدد. الطريقة سريعة وسهلة وحتتاج الى كمية صغيرة جدا من احلمض النووي.وهكذا، طورنا طريقة 
التجويفي البطني (DQ2.5 ، DQ2.2 ، DQ8 ، DQ7) لدى السكان  املتنوعة للمرض  بأهم النسخ   HLA لتنبؤ
الهولنديني، االنكليز، االسبان وااليطاليني. نظرا ألنه أسلوب تنبؤ مبني على أساس ربط اخللل، يحتاج الى اختباره في 
ل مجموعة من السكان قبل أن يتم استخدامه كأداة فحص عالية ااطر بني األفراد أو على مستوى السكان. في  ك
الفصل الثاني نصف التحقق من صحة هذا األسلوب لدى السكان في  فنلندا، هنغاريا وااليطاليني. تتراوح خصوصية 
وحساسية هذا االختبار بني 95 ٪ الى 100 ٪ والقيمة املضافة لهذا االختبار أنه ال يشير فقط الى وجود أو عدم وجود 
املرض  في  متجانسة  غير  ولقاحية  متجانسة  لقاحية  أيضا  تتوقع  لكنها   ،traditional HLA – تقليدية  جينة 
التجويفي البطني.  وهذا يسمح لنا باجراء دراسات عن آثار ااطر اجلينية لألفراد وحسابات منفصلة للخطر. على 
سبيل املثال ، األشخاص الذين لديهم واحد فقط HLA - DQ2 والذين يحملون مخاطر متوسطة ، في حني أن أولئك 

مع اثنني من HLADQ2  يحملون مخاطر أعلى من تلك بكثير. 
عام 2008، جرت ابحاث أولى  على مستوى اجلينوم  على مرض التجويفي البطني حددت  ثمان مواضع   
الة في اجتاه حتديد مخاطر املرض التجويفي البطني في ثالثة محاور مستقلة من اململكة  جديدة ساهمت بصورة فعّ
املتحدة، هولندا وايرلندا. إلثبات ارتباطها حقا باملنطقة اجلينية ولم توجد عن طريق الصدفة، من املهم تكرار هذه 
واحدة  تركيبة  من  متعددة  بأشكال  ارتباطا  األكثر   SNP تسعة  اخترنا   ،3 الفصل  في  جدد.  لسكان  مع  النتائج 
متخذين هدفا املناطق الثمانية التي حددها GWAS األول ومتابعتها واختبارها الشتراكها ب 538 حالة  من املرض 
التجويفي البطني و593 دون املرض من إيطاليا. 4 من املناطق الثمانية بدت مرتبطة الى حد كبير باملرض التجويفي 
البطني  في اموعة اإليطالية، أظهر اثنان آخران ارتباطا معتدال واثنان لم يكن لديهما أي ارتباط.  حيث أنه من جنوب 
أوروبا مقارنة مع السكان في دراستنا األولية ، هذا  يعني أنه بالنتيجة هناك فرق حقيقي بني السكان في مختلف 
هناك حاجة إلى   ، ومع ذلك  البطني.  التجويفي  التي تساهم في املرض  باملناطق اجلينية  أوروبا في ما يتعلق  أنحاء 
دراسة أكبر حجما لتأكيد ذلك. مع كل االختالفات بني السكان والعدد القليل من املتغيرات القابلة احلصول والتي ال 
تساهم كثيرا في توريث املرض، أظهرت دراسات عدة أن التنميط اجليني لألمراض املعقدة  ميكن أن  يحسن عملية 
التشخيص والوقاية أو حتى العالج من املرض. نقدم تلك املقاربة في الفصل 4، الظهار أهمية التنميط اجليني في 
للخضوع  يحتاجون  الذين  األفراد  عدد  وتخفيض  البطني  التجويفي  املرض  من  األفراد  لدى  العالية  ااطر  حتديد 
لفحوصات مصلية، وبعدها أخذ خزعة من االمعاء الدقيقة للتأكد من املرض. نتوخى مقاربة من خطوتني لتطبيق 
املعارف الوراثية اجلينية كأداة تشخيصية أو أداة فرز لتفادي املشاركة في املراضة واملضاعفات على املدى الطويل. أوال، 
على أساس نوع HLA لدى األفراد، مع عدم وجودHLA-DQ2/DQ8 ميكن استبعاداملرض  مبا أنه  من الناحية العملية 
ميكن   ،  HLA غير املتغيرات  هذه  بني  اجلمع  خالل  من  للباقي،  البطني.  التجويفي  املرض  لتطور  خطر   هناك  ليس 
تصنيف األفراد إلى خطر منخفض (خطر مطلق <0٫1 ٪) املتوسط (خطرمطلق 0٫1 ٪ - 7 ٪)  أو خطر عالي (خطر 
مطلق >7 ٪). من مجموعات اخلطر فقط ان اموعات التوسطو والعالية ااطر تخضع الختبار األمصال واخلزعة. 
نصف في الفصل 5 ، الدراسة األولى حول مخاطر التنميط للمرض التجويفي البطني، وكيف ميكن  إحصائيا التمييز 
بني احلاالت والضوابط. باستخدام  10 من املتغيرات  غير HLA التي مت حتديدها في دراسة GWAS األولى، احتسبنا 
درجة ااطرة لكل فرد عن طريق جمع عدد  مخاطر األليالت  في 2308 حاالت  و 4585 ضوابط من هولندا، اململكة 
املتحدة وايرلندا. كما هو متوقع وجدنا  عدد  مخاطر األليالت في احلاالت أكثر من األليالت في الضوابط. أضف إلى 
ذلك ان األفراد الذين كانوا يحملون أليالت مخاطر أكثر من 13 قد تزايد خطرهم  6٫2  مرة مقارنة مع أولئك الذين 
يحملون أليالت مخاطر أقل من خمس. مت اقرار ذلك مع فوج  ايطالي مستقل. طور اجلمع بني HLA واملتغيرات غير 
HLA بتحديد األفراد ذات اخلطورة العالية  من 46٫6 ٪  يستخدمون فقط  HLA  إلى 49٫5 ٪ ، مع أن اخلصوصية قد 
انخفضت بشكل طفيف من 93٫6 ٪ إلى٪92٫8.  في الدراسة نفسها، وذلك باستخدام بيانات احملاكاة أظهرنا أن 
إضافة األليالت خطرا على منوذج حتسني التنبؤ تصنف األفراد الذين يعانون من خطر عال. في الفصل6، أظهرنا أن هذا 
صحيح أيضا بالنسبة للتنميط اجليني باستخدام بيانات حقيقية في قضايا املرض التجويفي البطني وضوابطه من 
2675 حالة مرض جتويفي بطني و2822 ضوابط من هولندا، ايطاليا، اسبانيا، بولندا واململكة املتحدة. قمنا مبقارنة 
متوسط األرقام القياسية  للخطر اجليني باستخدام 10 و 26 و57 من املتغيرات التي حددها GWAS ، ودراسة ثانية 
ل GWAS ولدراسة اخلريطة الدقيقة بذلك على التوالي.  مضيفني متغيرات غير HLA الى خطر التنميط مما يحسن 
التعرف والتمييز بني احلاالت و الضوابط. ويعتبر ذلك من خالل الزيادة في منطقة خاضعة لعالج متلقي التشغيل 
(AUC) ، والذي ارتفع من 82٫3 ٪ (فقط HLA) إلى 83٫2 ٪ (منوذج ب 10 متغيرات، 84٫3 ٪ (منوذج ب  26 متغيرات 
و 85٫4 ٪ (منوذج ب 57 متغيرا). باإلضافة إلى ذلك، حتسن صافي إعادة التصنيف (NRI) الذي هو مقياس ملدى اعادة 
(منوذج مع   ٪ ذلك من 4٫1  حتسن   ، فقط   HLA بنموذج الصحيحة مع مقارنة  الفئات  في  لألفراد   افضل  تصنيف 

املتغيرات 10) ، إلى 7٫1 ٪ (منوذج مع املتغيرات 26) إلى 11٫1 ٪ (منوذج مع املتغيرات  57).
  فكرة االختبارات اجلينية ليست جديدة. في وقت مبكر من سنة 1960، كان األطباء قد حثوا  على ضرورة 
اختبار األطفال حديثي الوالدة ألمراض نادرة مثل الفينيل كيتون (PKU) الذي يسبب التخلف العقلي. وميكن منع 
PKU مع اتباع نظام غذائي خاص إذا مت الكشف عنه في وقت مبكر من احلياة. وجترى حاليا اختبارات للPKU وغيرها 
استخدام  نناقش   ،7 ألفصل  في  الطفل.  والدة  بعد  قريبا  روتيني  بشكل  عالجها  ميكن  ولكن  النادرة  األمراض  من 
مبرض  مصابا  األولى  الدرجة  من  قريب  لديهم  عائالت  من  أفراد  لدى  البطني  التجويفي  للمرض  اجلينية  االختبارات 
التجويفي البطني، أو أولئك الذين لديهم أمراض املناعة ذات الصلة مثل داء السكري نوع 1 ، فهم معرضون اطر 
عالية لتطوير املرض التجويفي البطني، وبالتالي ميكن للمجموعة األولى االستفادة من الفحص اجليني. أضف إلى 
ذلك ، إذا مت العثور على عالج للتدخل يكون فعاال في األطفال حديثي الوالدة ، ميكن عندئذ استخدام التنميط اجليني 
لتحديد األشخاص الذين ميكنهم االستفادة من التدخل املبكر ملنع أو تأخير تطور املرض التجويفي البطني. ومع ذلك، 
النموذج الذي نقترحه في هذه األطروحة ال يزال باالمكان حتسينه لتحديد متغيرات مخاطر أكثر ندرة بني السكان 
واجلينات املسببة املسارات ومبا في ذلك العوامل غير الوراثية مثل التاريخ العائلي ، والوقت وإدخال كمية الغللوتني 

أثناء الفطام ومدة الرضاعة الطبيعية.
أخيرا ، ورمبا قريبا ميكن استخدام التنميط اجليني لغيره من األمراض املعقدة املشتركة. هنا يكمن مستقبل   
الطب الشخصي. ميكن لألشخاص الذين يعلمون مبكرا في حياتهم  أنهم مهيئون وراثيا ملرض مثل املرض التجويفي 
البطني االستفادة من معرفة األعراض التي ينبغي البحث عنها ومبعرفة املرض في مراحله املبكرة. قد يكونوا أيضا 
قادرون على تغيير منط جوانب حياتهم  وبيئتهم، أو االستفادة من التدخل املبكر ملنع حدوث املرض. سيكون الناس 
قادرين على زيارة أطبائهم ، وسحب عينة من دمهم للمعرفة أكثر حول ااطر الصحية التي تواجههم  في العديد 
من األمراض، مبا في ذلك املرض التجويفي البطني. ومع ذلك ، قبل أن تصبح هذه الرؤية حقيقة واقعة، لدينا طريق 
واجلينات  الوراثية  اجلينات  وتفاعالت   ، األيضات   ، والبروتينات  والبيانات،  اجلينات  الكثير عن  وملعرفة   ، لنقطعه  طويل 

وتفاعالت البيئة.

10 نقاط ال بد في تذكرها من هذه األطروحة 
 ، فيها  رجعة  ال  ملضاعفات  متزايد   خطر  في  هم  الهضمي  اجلهاز  أمراض  بتشخيص  يقومون  ال  الذين  املرضى   .1

وبالتالي هناك حاجة كبيرة لتحسني التشخيص وحتديد هوية األفراد ذات ااطر العالية.
التجويفي  (املرض  الزالقي  الداء  بالفعل على جتاهل  أن يساعد   HLA - DQ2/DQ8 أليالت للكشف عن  ميكن   .2

البطني) في التشخيص.
3. ان استعمال  ستة أمناط ألشكال النوكليوتيداتSNP هي وسيلة دقيقة حساسة وقليلة الكلفة للفحص العام 

 HLA - DQ2/DQ8 للسكان وتوقع وجود أو عدم وجود واحد من
إلى  وأيضا    ، العينة  يكون سببه حجم  أن  ميكن  اجلدد  السكان  في  واسعة  جينوم  عدم مضاعفة مشاركة  ان   .4

اختالفات في خلفيات وراثية.
5. وقد ساعدت هذه النتائج املثيرة للمشاركة في دراسات اجلينوم على نطاق صقل منوذجنا وإعادة تصنيف بعض 
األفراد إيجابا لDQ2 و / أو DQ8 من مخاطر وسيطة تقوم على أساس املورثات HLA في مجموعة ااطر العالية.

6. لقد حتسنت املتغيرات اجلديدة املرتبطة بأمراض اجلهاز الهضمي بنسبة 11 ٪ بني األفراد إلى فئات أكثر دقة.
7. ينبغي أن يجمع تشخيص الداء الزالقي  العديد من املعلمات، بدءا من الفرز HLA، احتساب درجة ااطر اجلينية 

غيرHLA ، أخذ خزعة مصلية وأخيرا القيام باختبارها.
8. خطر التنميط اجليني ألمراض اجلهاز الهضمي قد يكون لديه احساسا أعلى ودقة مع إدراج العوامل الوراثية األكثر 

حتديدا ، مثل املتغيرات النادرة و/أو املعينة.
9. االختبارات اجلينية ملرض االضطرابات الهضمية ليست بعد مناسبة لالستخدام السريري ألنها ال تزال بحاجة إلى 
مزيد من البحث بادخال عوامل غير وراثية مثل التاريخ العائلي، ووجود أمراض مناعية أخرى ذات صلة، والوقت وإدخال 

كمية الغلوتني أثناء الفطام ، ومدة الرضاعة الطبيعية.
10. ذات يوم، سيتم فحص األطفال حديثي الوالدة أوال جلهة املتغيرات HLA وغير HLA املصنفة في الفئات املعرضة 

خلطر املرض التجويفي البطني ومن ثم عالجهم باالستناد الى البيانات الشخصية الوراثية اخلاصة بهم.  






