
 به کجا و به چه کسانی مراجعه کنیم

  سلیاک 

 کلینیک سلیاک 

  ؟چیست بیماری سلیاک 

  ایمنی سیستم ، کند می دریافت گلوتن ، مبتال فرد که زمانی
 امر این .کند می حمله روده های سلول به و شود می فعال او

 قادر بدن نتیجه در و شده روده جذبی سطح آسیب به منجر
 کربوهیدرات، پروتئین، چربی، مانند مغذی مواد بود نخواهد
  یک سلیاک بنابراین .کند جذب را معدنی مواد و ها ویتامین
 فرد همراه عمر طول تمام در که است ایمنی خود بیماری

  بیماران در.شود می گلوتن تحمل عدم به منجر و مبتالست
 افزایش  بیماران ، رماتیسمی بیماران ، دیابت مثل مزمن

 وجود به باید....و کبدی و روده التهابی ،بیماری حساسیت
 .کرد شک هم سلیاک

 عالئم بیماری

 در مقاوم رشد اختالل باریک، روده آسیب از ناشی جذب سوء
 رشد، اختالل شکم، درد مزمن، اسهال خونی، کم کودکان،

 ریزش دهانی، های زخم یبوست، نفخ، سردرد، تهوع، خستگی،
 جوشهای هاو زخم و  حوصلگی وبی خواب،پرخاشگری مو،اختالل

 (حساسیت)دار خارش و منتشر پوستی

 روشهای تشخیص بیماری

  از برداری نمونه  و خون آزمایش یبیمار تشخیص روشهای
 باشد می روده

  را روده از برداری نمونه پزشک خون، آزمایشات نتایج بابررسی
 .شود تایید شما بیماری تا داد خواهد پیشنهاد

 .شود می انجام گوارش تخصص فوق پزشک توسط کار این
 بررسی ها سلول به آسیب میزان و گرفته باریک روده از نمونه

 .شود می

  گوارشی بیماری یک سلیاک
  اثر در که است  وراثتی

 نام به پروتئینی به حساسیت
 گندم، در که پروتئینی) گلوتن

  ایجاد (دارد وجود چاودار و جو
   .شود می

 درمان سلیاک

در حال حاضرر  
تنهرررا درمررران  
بیماری سلیاک 
پیروی از رژیرم  
فاقد گلروتن در  
تمام طول عمرر  

  .است

 عوارض سلیاک درمان نشده

 استخوان، پوکی هنگام زود شروع آهن، فقر و خونی کم
 مواد و ویتامین های جنین،کمبود سقط و نازایی

 :عصبی تظاهرات گوارش، دستگاه های معدنی،بدخیمی
  عوارضی مهمترین از عقل زوال صرعی، های حمله میگرن،

 .کند می روزب درمان عدم صورت در که است

 رژیم غذایی بیماران

  دوسر جو و جو گندم، حاوی غذاهای مصرف از باید افراد این
 گلوتن مخفی منابع با باید بیماران .کنند پرهیز نان مانند
  رژیم از را ها آن و باشند آشنا نیز ... و ها سس داروها، مانند

 .کنند حذف خود غذایی

 آیا کودکان هم درگیر می شوند 

 به کردید مشاهده دیگران یا خود در را عالیم اگر
  نزدیک درمانی بهداشتی مرکز یا خانواده پزشک
  وزن قدو گیری اندازه .کنید مراجعه خود منزل

  از عالمتی تواند می رشد اختالل تشخیص و کودکان
 جهت خانواده پزشک تایید صورت در .باشد سلیاک

 ارجاع سلیاک کلینیک به تخصصی آزمایشات انجام
 .شوید می داده
 انجام و خون آزمایش به نیاز قطعی تشخیص برای

 می مربوطه متخصص نظر با که .است آندوسکوپی
 .باشد

بله ،کودکانی که غذا خوردن را شروع کرده باشند با توجه به 
عدم جذب مناسب مواد غذایی دچار عالیم در اختالل رشد و  

گاهی عالئم پوستی . بلوغ ، نفخ شکم  و بیقراری  می شوند 
 نیز دیده میشود

: قزوین   

کلینیک تخصصی گوارش –بیمارستان  والیت   

کلینیک تخصصی گوارش –بیمارستان قدس   

کارشناس ارشد ایمونولوژی-بهناز فامیل ستاریان  
کارشناس ارشد پرستاری-فرزانه طالبی  
کارشناس ارشد پرستاری-النازپارساراد  

 با نظارت

 دکترندا راد،فوق تخصص گوارش بزرگساالن
 دکترریتا باقریان ،فوق تخصص گوارش کودکان

 دکترمریم جوادی ، متخصص تغذیه ورژیم درمانی
ایمونولوژیست-دکتربهاره نیک فرجام  

 با همکاری

واحد ژنتیک گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشت   
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 بیمارستان مستقل والیت و مرکزآموزشی درمانی قدس

تهیه شده درمعاونت تحقیقآت و فنآوری دانشگاه علوم 
 پژشکی قزوین

 واحد ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت 

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 استان قزوین

یمعاونت تحقیقات و فنآور  

 مرغ، مانند ها غذا از بسیاری توانید می گلوتن فاقد رژیم در•
 را زمینی سیب و برنج تازه، های میوه و سبزیجات ماهی،
 .کنید مصرف

 فاقد از که را صنعتی مواد برخی توانید می همچنین شما •
 بدون" عبارت ها آن روی و دارید اطمینان ها آن بودن گلوتن
 .کنید مصرف را است شده نوشته "گلوتن

 طبیعی غذاهای انواع توانید می شما گلوتن بدون رژیم در•
 سیب برنج، حبوبات، تازه، های میوه و سبزیجات گوشت، مانند

 .کنید مصرف را زمینی
 نان، مانند میشوند آماده گلوتن فاقد مواد با که غذاهایی•

 عدم شرط به نیز گلوتن بدون های بیسکوییت و ماکارونی
 .شماست برای استفاده قابل گلوتن دارای مواد با آلودگی

 
 هستند گلوتن فاقد  چرب کم و نگهدارنده بدون و تازه لبنیات•
 است گلوتن فاقد باشد پخته شکلی هر به مرغ تخم•
 شده درست  برنج آرد ، نارگیل ، ذرت آرد با که شیرینی انواع•

 گلوتن فاقد عسل و زالتین و شکر و شربت و مربا انواع و باشد
 (میگردد درج محصول روی صنعتی نوع در).هستند

  و گردو پسته ، زمینی بادام  روغن ، زیتون ،روغن ذرت روغن•
 .است گلوتن فاقد هم آفتابگردان


