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یک  سلیاک  بیماری 
مزمن  خودایمنی  بیماری 
و  است  اختالل هاضمه  یا 
حساسیت یا عدم تحمل مواد 
غذایی نیست. به آن اسپرو یا سولیاک نیز گفته 
می شود. اغلب از 6 ماهگی با شروع غذای کمکی 
و تا 2 سالگی آغاز می شود، با این حال ممکن 
است در هر سنی حتی در میانسالی ایجاد شود. 
معموال در گروه سنی 40 تا 60 سال شایع تر است. 
تاخیر در تشخیص نیز شایع است. در این بیماری 
سیستم ایمنی به دریافت گلوتن)پروتئین موجود 
در گندم، جو و چاودار( واکنش نشان می دهد و 
به سلول های روده باریک آسیب می رساند و در 
تمام طول عمر با فرد همراه است و هنگامی که 
رژیم بدون گلوتن رعایت می کنند روده بهبود 
می یابد و به حالت طبیعی برمی گردد. درمان 
پیروی دقیق  به گلوتن،  سلیاک و حساسیت 
از یک رژیم بدون گلوتن است. رژیم بدون 
گلوتن منجر به بهبود آسیب به سلول های روده 
کوچک و برطرف شدن عالئم آن می شود چون 
در این بیماری به روده کوچک آسیب می رسد 
و از جذب مواد مغذی مانند چربی، پروتئین، 
کربوهیدرات، ویتامین ها و مواد معدنی جلوگیری 
می شود. همچنین رژیم بدون گلوتن مانع بدخیم 
شدن حال فرد می شود. به طور معمول افراد 
مبتال به سلیاک قبل از شروع رژیم غذایی دچار 
کمبود کلسیم، آهن و ویتامینD هستند. پزشک 
ممکن است تست تراکم استخوان انجام دهد تا 
بتواند مکمل های الزم را تجویز کند. در بیشتر 
اوقات یک مکمل مولتی ویتامین بدون گلوتن 

نیز تجویز می شود.
با توجه به نظر پزشک معالج باید هر 3 تا 6 ماه یک 
بار به پزشک مراجعه کنید تا او بتواند کمبود های 
تغذیه ای، میزان پیروی فرد از رژیم غذایی و 
عالئم این بیماری را بررسی کند. همچنین سطح 
آنتی بادی ها باید پس از 12 ماه رژیم غذایی بدون 
گلوتن به میزان طبیعی برسد. البته این زمان به 
شرایط هر فرد بستگی دارد و متغیر است. مطالعات 
نشان داده است که از هر 100 نفر 1 نفر به این 
بیماری مبتالست. بنابراین می توان گفت که این 
بیماری نادر نیست و شایع تر از آن چیزی است 
که در گذشته فکر می کردیم. کسانی که اقوام درجه 
یک آنها مانند والدین، خواهر و برادر و فرزند آنها 
مبتال است، احتمال ابتال در آنها بیشتر است. با 
انجام دو مرحله غربالگری و تشخیص به وجود 
آن پی می برند. همچنین در کودکان باالی 2 سال 
و بزرگساالنی که دارای عالئم این بیماری هستند 
و در هر فردی با اختالالت خودایمنی وابسته 

باید غربالگری سلیاک انجام شود.
بیماری سلیاک در کشورهای غربی حدود 1درصد 
از جمعیت آنهاست. این بیماری در بین سفید 
پوستان شایع است؛ اکنون در میان بسیاری از 
گروه های قومی تشخیص داده شده است و در 

سطح جهانی یافت می شود.
تقریبا 1 نفر از هر 250 نفر سلیاک دارد، ولی 
فقط 1 نفر از هر 10 نفر ممکن است تشخیص 
داده شود و از بیماری خود آگاه باشد. تخمین 
زده می شود 1 میلیون نفر در آمریکا و4-3 میلیون 

نفر در جهان به این بیماری مبتال باشند.

درمان سلیاک
در حال حاضر تنها راه، رعایت رژیم غذایی 
بدون گلوتن در تمام عمر است که باید با دقت 
و حساسیت زیاد و تحت نظر مشاور تغذیه 
انجام شود. تحقیقات زیادی در دنیا برای کشف 
روش های نوین درمان در حال انجام است اما 
هنوز درمان جایگزینی برای آن یافت نشده است.

چه وقت باید به پزشک مراجعه کرد؟
اگر بیش از دو هفته است که مشکل گوارش یا 

اسهال دارید، به پزشک مراجعه کنید.
اگر کودکتان رنگ پریده، بدخلق یا از نظر رشدی 
ضعیف است یا مدفوع بدبو دارد، به پزشک 

مراجعه کنید.
توجه داشته باشید، قبل از اینکه رژیم بدون گلوتن 

را امتحان کنید، با پزشک خود مشورت کنید.
این بیماری ارثی است. اگر فردی در خانواده تان 
این شرایط را دارد، از پزشک بپرسید که آیا الزم 

است آزمایش بدهید.

بیماری سلیاک یا درماتیت 
هرپتیفورمیس

درماتیت هرپتیفورمیس)DH( یک بیماری با 
خارش شدید  همراه جوش و تاول است که 

ناشی از اختالالت گلوتنی روده است.
جوش ها معموال روی آرنج، زانوها، تنه، پوست 
سر و کفل موجود هستند. این بیماری تقریبا 15 
تا 25 درصد از افراد مبتال به سلیاک را تحت 
تاثیر قرار می دهد و اغلب با تغییرات الیه درونی 
روده باریک مشابه بیماری سلیاک در ارتباط 
است اما ممکن است عالئم گوارش یا هضم 

قابل توجهی ایجاد نکند.
با رژیم غذایی بدون  این مشکل را  پزشکان 
گلوتن یا با دارو یا هر دو آن درمان می کنند تا 
مشکل را کنترل کنند. نمونه برداری از پوست 
می تواند به تشخیص کمک کند. اگر نمونه برداری 
از پوست و نتایج آزمایش خون نشان دهنده  سلیاک 
باشد، ممکن است دیگر نیاز به  نمونه برداری  

داخلی نباشد.
در مواردی که آزمایش خون یا نتایج  نمونه برداری  
پوست بی نتیجه باشد، می توان از آندوسکوپی 
فوقانی برای تشخیص سلیاک استفاده کرد. در 
طی آندوسکوپی، لوله نازکی به نام آندوسکوپ را 
از راه دهان به داخل روده کوچک وارد می کنند. 
دوربین کوچک متصل به آندوسکوپ به پزشک 
کمک می کند تا روده ها را معاینه کرده و آسیب 
به پرزها را بررسی کند. پزشک همچنین می تواند 
از روده نمونه برداری کند که شامل برداشتن یک 

نمونه از بافت روده برای بررسی و آزمایش 
است. همچنین پزشک به شما یاد می دهد که 
چگونه از مصرف گلوتن پرهیز کنید در حالی 
که می توانید یک رژیم غذایی مغذی و سالم را 
دنبال کنید. آنها همچنین به شما نحوه خواندن 
برچسب مواد غذایی و محصوالت را آموزش 
می دهند تا بتوانید مواد تشکیل دهنده  حاوی 
گلوتن را بشناسید. عالئم ظرف چند روز پس 
از حذف گلوتن از رژیم غذایی بهبود می یابند. 
با این حال، تا زمان تشخیص، نباید از خوردن 
گلوتن صرف نظر کرد. حذف زودهنگام گلوتن 
ممکن است در نتایج آزمایش مشکل ایجاد کند 

و منجر به تشخیص نادرست شود.

چگونه بیماری سلیاک تشخیص 
داده می شود؟

تشخیص آن با معاینه و سابقه بیماری فرد آغاز 
می شود. همچنین پزشکان آزمایش های مختلفی 
را برای تایید تشخیص انجام می دهند. افراد مبتال به 
بیماری سلیاک غالبا سطح باالیی از آنتی بادی های 
ضداندومیزیوم و ترانس گلوتامیناز ضدبافت را 
دارند. این موارد را می توان با آزمایش خون 
تشخیص داد. اگر هنوز در رژیم غذایی خود 
گلوتن مصرف می کنید، انجام آزمایش در این 

زمان با اطمینان بیشتر خواهد بود.

داروها
 آهن و اسیدفولیک برای کم خونی

 کلسیم و مکمل های ویتامینی در صورت 
کمبود

 داروهای کورتیزونی خوراکی برای کاهش 
پاسخ التهابی بدن و در موارد شدت بیماری 

تجویز می شود.

نشانه های بیماری سلیاک
عالئم و نشانه های بیماری سلیاک ممکن است 
تا حد زیادی متفاوت باشند و در کودکان و 
بزرگساالن نیز متفاوت است. رایج ترین عالئم 
در بزرگساالن، اسهال، خستگی و کاهش وزن 
است. همچنین بزرگساالن ممکن است دچار 

استفراغ  و  یبوست  تهوع،  نفخ، درد شکمی، 
شوند. با این حال، بیش از نیمی از بزرگساالن 
مبتال عالئم و نشانه هایی دارند که مربوط به 

سیستم گوارشی نیست، از جمله:
 کم خونی که معموال از کمبود آهن ناشی 

می شود.
 فقدان تراکم استخوان)پوکی استخوان( یا 

نرمی استخوان
 جوش و خارش پوست 

 آسیب به مینای دندان
 زخم دهان

 سردرد و خستگی
 آسیب به سیستم عصبی مثل بی حسی و 

سوزش دست ها و پاها 
 مشکالت احتمالی تعادل و اختالل شناختی

 درد مفاصل
 کاهش عملکرد طحال 

 برگشت اسید و سوزش معده

نشانه های بیماری سلیاک در کودکان 
عفونت های دستگاه گوارش و باکتری شکمی 
منجر به پیشرفت این بیماری می شود. کودکان 
مبتال به سلیاک احساس خستگی می کنند و 
تحریک پذیرند. همچنین ممکن است از نظر 
جثه، کوچک تر از حد طبیعی باشند و بلوغ آنها 

با تاخیر باشد. سایر نشانه های آن عبارتند از:
 استفراغ

 اسهال مزمن یا یبوست
 کاهش وزن

 نفخ شکم
 درد شکم

 مدفوع کمرنگ، بدبو و چرب
 ضعیف شدن ماهیچه

 کم اشتهایی
 اختالل در رشد

بیش از 2 سال ممکن است این نشانه ها باشد:
 اسهال

 یبوست
 کاهش وزن

 تحریک پذیری

 کوتاهی قد 
 تاخیر در بلوغ

کم توجهی،  اختالل  آن؛  عصبی  عالئم   
بیش فعالی، ناتوانی در یادگیری، سردرد، عدم 

هماهنگی ماهیچه ها و صرع است.

نشانه های بیماری سلیاک در بزرگساالن
بزرگساالن مبتال به سلیاک ممکن است عالئم 
هضم را داشته باشند. با این حال، در بیشتر 
موارد، عالئم سایر قسمت های بدن را نیز تحت 
تاثیر قرار می دهد. این نشانه ها می تواند شامل 

موارد زیر باشد:
 کمبود آهن

 خشکی و درد مفصل
 استخوان های ضعیف و شکننده

 خستگی
 تشنج

 اختالالت پوستی
 بی حسی و سوزن سوزن شدن دست و پا

 تغییر رنگ دندان یا از بین رفتن مینای دندان
 زخم های دهانی

 عادت ماهانه نامنظم
 ناباروری و سقط جنین

عوارض بیماری سلیاک
عدم درمان بیماری سلیاک ممکن است موجب 

این موارد شود:
سوءتغذیه: آسیب به روده کوچک به این معنی 
است که مواد مغذی کافی را جذب نمی کند. 
سوءتغذیه می تواند منجر به کم خونی و کاهش 
وزن شود. در کودکان نیز سوءتغذیه باعث کندی 

رشد و کوتاهی قد می شود.
از دست دادن کلسیم و تراکم استخوان: عدم 
جذب کافی کلسیم و ویتامین D می تواند منجر 
به نرمی استخوان )پوکی استخوان( در کودکان و 
از دست دادن تراکم استخوان در بزرگساالن شود.

عوارض بیماری سلیاک در بارداری
سقط جنین و ناباروری: عدم دریافت ترکیب کلسیم 
و ویتامین D می تواند بر مساله تولیدمثل اثر بگذارد.

عدم تحمل پذیری الکتوز: آسیب به روده کوچک 
باعث می شود بعد از خوردن محصوالت لبنی 
حاوی الکتوز، دچار درد شکمی و اسهال شوید 

به خصوص اگر حاوی گلوتن باشند.
سرطان: افراد مبتال به سلیاک که رژیم غذایی 
بدون گلوتن دارند، در معرض خطر ابتال به چند 
نوع سرطان، از جمله لنفوم روده و سرطان روده 

کوچک هستند.
آزمایش های معمول خون شامل موارد زیر است:

)CBC( شمارش کامل خون 
 آزمایش های عملکرد کبد

 تست کلسترول
 آزمایش میزان آنزیم)آلکالن فسفاتاز(

 تست اندازه گیری آلبومین خون

نکات مهم 
رژیم کم چربی: بیشتر این غذاها اگرچه بدون 
گلوتن هستند ولی ممکن است حاوی مقدار 
زیادی چربی باشند؛ بنابراین برچسب مواد غذایی 

را به دقت بخوانید.
موادغذایی سرشار از کلسیم: پوکی استخوان 

در بیماران مبتال به سلیاک بسیار شایع است.
احتمال کاهش یا افزایش وزن: با بهبود دستگاه 
گوارش، جذب مواد غذایی بهتر می شود و موجب 

افزایش وزن غیرارادی می شود.
همچنین حدف مواد غذایی حاوی گلوتن ممکن 

است منجر به کاهش جذب کالری شود.
مشکل اسهال یا یبوست: اگر فقط از برنج سفید 
به جای گندم و جو استفاده شود، رژیم کم فیبر 

منجر به یبوست خواهد شد.
برعکس، اگر مواد حاوی فیبر را جایگزین رژیم 

قبلی کنید ممکن است موجب اسهال شود.
مشکالت عصبی: برخی افراد مبتال به بیماری 
سلیاک ممکن است دچار مشکالت عصبی مثل 
تشنج یا عارضه محیطی شوند که به اعصاب 

دست ها و پاها فشار می آورد.

عوامل خطرناک بیماری سلیاک
بیماری سلیاک می تواند بر هر فردی اثر بگذارد و 
از هر 22 نفر افراد موارد زیر، 1 نفر به آن دچار 
می شود و معموال در بین افرادی که این موارد 

را دارند شایع تر است:
 یکی از اعضای خانواده، مبتال به سلیاک یا 

درماتیت هرپتیفورمیس باشد.
 عدم تحمل الکتوز

 دیابت نوع 1
 نشانگان داون یا نشانگان ترنر یا نشانگان شوگرن

 بیماری خودایمنی تیروئید و کبد
 ورم روده میکروسکوپی 

 بیماری آدیسون
 آرتروز روماتوئید یا روماتیسم مفصلی

 سرطان روده یا لنفوم روده

عالئم کلی این بیماری
باریک،  روده  به  آسیب  از  ناشی  سوء جذب 
اختالل  درد،  شکم  مزمن،  اسهال  کم خونی، 
رشد، خستگی، تهوع، سردرد، نفخ، یبوست، 

زخم دهانی، ریزش مو

اقدامات غذایی محتاطانه 
حفظ رژیم غذایی بدون گلوتن آسان نیست 
ولی افراد مبتال خیلی زود به آن عادت می کنند. 
خوشبختانه اکنون بسیاری از شرکت ها در حال 
تولید محصوالت بدون گلوتن هستند که می توان 
آنها را در فروشگاه های مختلف مواد غذایی یافت. 
روی برچسب این محصوالت نوشته شده است: 

»بدون گلوتن«.

آنچه درباره بیماری سلیاک باید بدانیم 

بیماری سلیاک؛ از نشانه ها و عوارض تا نکات تغذیه ای و درمان
 مهتا 

زمانی نیک

با توجه به نظر 
پزشک معالج باید 
هر 3 تا 6 ماه 
یک بار به پزشک 
مراجعه کنید تا او 
بتواند کمبود های 
تغذیه ای، میزان 
پیروی فرد از 
رژیم غذایی و 
عالئم این بیماری 
را بررسی کند. 
همچنین سطح 
آنتی بادی ها باید 
پس از 12 ماه 
رژیم غذایی 
بدون گلوتن به 
میزان طبیعی 
برسد. البته این 
زمان به شرایط 
هر فرد بستگی 
دارد و متغیر 
است

 موادغذایی ممنوع 
 گندم، جو، چاودار

 میوه های خشک آماده
 آجیل های شور آماده

 غذاهای آماده مثل شنیسل و سوسیس 
آماده آغشته  کالباس و گوشت های  و 

به پودر نان
 مالت، هر قرص یا محصول حاوی 

مالت
 آرد

 بلغور
 سس بشامل، سس سفید و مایونز آماده

 نسکافه و سوپ جو و ماءالشعیر
 انواع محصوالت نانوایی و قنادی 

 سمولینا
 رشته سوپ و رشته آش ماکارونی 

تهیه شده با آرد گندم

 مواد مجاز خوراکی 
  ذرت، برنج،سیب زمینی، سویا، میوه و 

مغزهای خام و طبیعی
 شیر، ماست، پنیر و خامه

 انواع گوشت و ماهی بدون افزودنی و آرد 
 تخم مرغ، کنسرو ماهی، روغن مایع، مارگارین، 

کره و روغن جامد و کره بادام زمینی
 نمک و فلفل و سبزی خشک و ادویه جات 

آسیاب شده خانگی
 عسل، شکر، فروکتوز و دکستروز

 چای، آبمیوه خانگی
 حبوبات

 زیتون و خیارشور
 نان و شیرینی های بدون گلوتن کامال بهداشتی

 نارگیل و آرد نخودچی
 سس و رب های خانگی

 رژیم غذایی بدون گلوتن 
در این نوع رژیم غذایی، افراد مبتال باید از مصرف هرگونه گندم، جو، چاودار، برخی حبوبات و هر ماده  
غذایی  که احتمال وجود اندکی گلوتن دارد مثل؛ کباب کوبیده، غذاهای رستورانی، ماست  پاستوریزه و... 
پرهیز کنند و موادی مانند آرد سیب زمینی، برنج، عدس، لوبیا و سویا را جایگزین کنند. بعضی افراد مبتال 
به سلیاک متاسفانه به بعضی دیگر از موادغذایی مانند تخم مرغ و شکر و... نیز حساسیت نشان می دهند 

که در این صورت باید از 
مصرف این مواد و هر آنچه 
حاوی این مواد است مانند 
سس مایونز، شیرینی و... نیز 

اجتناب کنند.
نان  کوچک  تکه  یک 
منجر به آسیب می شود: 
حتی یک مولکول گلوتن 
آسیب  بدن  به  می تواند 
برساند. بنابراین باید با دقت 
زیاد مراقب مواد غذایی که 

می خورید، باشید.

 رعایت موارد احتیاط و خطرزا 
 چیپس و پفک 

 کورن فلکس بدون عالمت گلوتن 
 پاپ کورن آماده

 سوپ و غذای آماده غلیظ شده با نشاسته گندم
 پودر کیک آماده

 ماست میوه ای آماده
 سس و رب آماده

 پودر نوشیدنی آماده و فوری مثل نسکافه و شربت های 
غلیظ 

 آب میوه های حاوی فیبر 
 داروها و قرص های حاوی نشاسته گندم

 شکالت
 ژله

 قارچ پرورش داده در کاه گندم
 کباب کوبیده
 بیکینگ پودر

پرزهای تخریب شده 
در روده کوچک 

افراد مبتال به بیماری سلیاک

پرزهای سالم 
در روده کوچک افراد سالم


