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-1تعاریف
گلوتن به صورت یک توده پروتئینی کش سان تعریف می شود
که هنگام شست و شوی خمیر گندم جهت حذف نشاسته باقی می
ماند ( .)1اجزای پروتئینی اصلی گلوتن شامل گلیادینها و
گلوتنینها نقش پروتئینهای ذخیرهای گندم را دارند .گلوتن
و پروتئینهای مرتبط با آن در گندم ،چاودار و جو وجود دارند
و به صورت گسترده در فرایند تهیه غذا به منظور بهبود بافت،
3

خوشطعمی

و

ایجاد

کیفیت

مطلوب

خمیر

نانوایی

استفاده

میشوند .عرضه گلوتن در افراد مستعد از نظر ژنتیکی منجر به
بیماری سلیاک میشود (.)3 ,2
 -1-1بیماری سلیاک
بیماری سلیاک )CD( 1یک بیماری مزمن خودایمنی است که
روده باریک را در افراد مستعد از نظر ژنتیکی تحت تاثیر
قرار میدهد و در اثر مصرف غذاهای حاوی گلوتن به وجود میآید
(.)3

این

بیماری

ممکن

است

با

عناوین

اسپروی

سلیاک،

انتروپاتی حساس به گلوتن یا اسپروی غیر حارهای نامبرده
شود.
 -2-1آلرژی به گندم
آلرژی به گندم یک واکنش مضر ایمونولوژیک است که با
واسطه  IgEیا بدون واسطه  IgEدر برابر پروتئینهای مختلف
گندم ایجاد میشود .آلرژی به گندم بسته به مسیر عرضه آلرژن
و مکانیسم های ایمونولوژیک مربوطه ،به چهار گروه اصلی
تقسیم میشود (:)4
 آلرژی غذایی کالسیک که پوست ،مجاری گوارش و تنفس را
تحت تاثیر قرار میدهد.
 آنافیالکسی القا شده در اثر ورزش
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 آسم شغلی (آسم نانوایان) و رینیت
 کهیر تماسی
 -3-1حساسیت به گلوتن غیر سلیاکی
بیمارانی که با استفاده از رژیم غذایی فاقد گلوتن عالیم
گوارشی و غیر گوارشی شان بهبود یافته و از طرفی احتمال
ابتال به بیماری سلیاک و آلرژی گندم در آنها رد شده است،
تحت

عنوان

حساسیت

به

گلوتن

غیر

سلیاکی3

()NCGS

قرار

میگیرند ( .)5علی رغم گزارش بهبود اساسی عالیم بیماری با
1

Celiac disease
Exercise-induced anaphylaxis
3
Nonceliac gluten sensitivity
2

4

استفاده از رژیم غذایی فاقد گلوتن (اغلب توسط خود بیمار)
نتایج آزمایشات بالینی ضد و نقیضی حاصل شده و منجر به عدم
اطمینان درباره فراوانی واقعی چنین سندرمی میشود (.)6-10
در حال حاضر تنها راه تشخیص حساسیت غذایی اختصاصی
(هنگامی که تست مکانیکی اختصاصی در دسترس نیست) اجرای
چالش های غذایی متقاطع کنترل شده با کنترل پالسبو دوسو کور
( ،1)DBPCبا استفاده از پروتئین گندم به همراه اندکی از
سایر مواد برانگیزنده عالیم مانند فروکتوزانها میباشد .با
این وجود اثر  noceboبه عنوان یک پدیده معمول در چنین
آزمایشاتی باید در هنگام تفسیر نتایج در نظر گرفته شود
( .)9 ,8سایر عوامل غذایی همراه یا احتمالی که قادر به
برانگیختن عالیم هستند شامل کربوهیدارتها (الیگو ،دی،
مونوساکاریدها

و

قابل

ُلهای
پلیا

تخمیر،

پروتئینهای گندم مانند بازدارندههای

)FODMAPs

و

آلفاآمیالز/تریپسین2

( )ATIsمیباشند .عالوه بر این ،هنوز دلیل محکمی مبنی بر این
که آیا گلوتن مسئول بروز عالیم است و یا اینکه مکانسیم
دقیق بروز بیماری چیست ،وجود ندارد .از این رو برخی
نویسندگان

اعتقاد

"ازدیاد

دارند

حساسیت

به

گندم

غیرسلیاکی "3یا "سندرم عدم تحمل گندم "4اصطالحات مناسب تری
میتوانند باشند (.)12 ,11

-2ترتیب اقدامات الزم دستیابی به تشخیص بیماری سلیاک
 -1-2اقدامات مستمر سازمان جهانی گوارش
سازمان جهانی گوارش ( )5WGOبه منظور راهنمایی ارائه
کنندگان خدمات بهداشتی در رابطه با مدیریت بیماری سلیاک
و سایر اختالالت مرتبط با گلوتن مدارک مختصر و فشرده ای

1

double-blind placebo-controlled cross-over food challenges
amylase/trypsin inhibitors
3
nonceliac wheat hypersensitivity
4
wheat intolerance syndrome
5
World Gastroenterology Organisation
2
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فراهم آورده است که در برگیرنده توصیه هایی بر مبنای آخرین
شواهد و تجربیات اخیر و برگرفته از رویه مورد توافق
متخصصین جهانی گوارش است.
در این اقدامات مستمر تشخیصی و درمانی ،گایدالینهای
 WGOروشی حساس به منبع و محتوا را فراهم میآورند .یک روش
استاندارد جهانی ،مستلزم زمینه اپیدمیولوژی و بالینی
مناسبی بوده تا بتواند در همه نقاط جهان قابل مقایسه باشد.
چنین روشی باید مجموعه کاملی از تست های تشخیصی و گزینه
های درمانی را در بر بگیرد .اپیدمیولوژی و دسترسی منابع
تشخیصی و مدیریتی بیماری سلیاک و سایر اختالالت مرتبط با
گلوتن

فاقد

یکنواختی

به

الزم

منظور

ارائه

روش

واحد

استاندارد طالیی هستند .بنابرین گایدالین جهانی  ،WGOمجموعه
ای از اقدامات مستمر را شامل می شود که گزینه های حساس به
منبع و محتوا را برای تشخیص و مدیریت اختالالت مرتبط با
گلوتن فراهم می آورند .همچنین اقدامات مستمر  WGOدر نظر
دارند که به عنوان یک مکمل جهانی و نه جایگزین گایدالین
های استاندارد طالیی که توسط گروه های منطقه ای و جوامع
ملی تهیه شده اند عمل کنند .گایدالین های استاندارد طالیی
جدید در ضمیمه ارائه شده اند.
به دلیل فقدان اطالعات کافی در مورد  NCGSو آلرژی به
گندم ،نویسندگان این راهنما بر این باورند که در حال حاضر
تهیه لیست اقدامات برای  NCGSو آلرژی به گندم امکانپذیر
نیست.
اقدامات سازمان جهانی گوارش :مجموعه ای از راه کارهای تشخیصی،
درمانی و مدیریتی برای مواجهه با بیماری بر اساس منابع موجود
است.

گایدالین ها و اقدامات مستمر  WGOاین هدف را دنبال می کنند
که روش های مدیریت منابع حساس به و مدیریت محتوای مناسب
را برای همه مناطق جغرافیایی فارغ از سطح توسعه یافتگی
6

کشورها ارائه دهند .اقدامات مستمر  WGOحساس به محتوا
هستند که تنها به صورت تابعی از در دسترس بودن منابع تعریف
نمی شود.
 -2-2اقدامات مستمر تشخیصی بیماری سلیاک
تشخیصی که صرفا بر اساس بررسی بالینی و بهبود عالیم پس
از رعایت رژیم غذایی فاقد گلوتن باشد به هیچ وجه توصیه
نمی شود .این مسئله از منابع تشخیص اشتباه محسوب می شود
و فقط در اقلیتی از بیماران (بیماران مبتال به سلیاک کالسیک
دارای عالیم سوء جذب) و در مناطق با منابع به شدت محدود می
تواند کمک کننده باشد و می تواند موجب سردرگمی و در نهایت
تشخیص اشتباه سلیاک در بیماران دارای  ،NCGSانتروپاتی غیر
مرتبط با گلوتن و سندرم روده تحریک پذیر شود و حتی ممکن
است به صورت اتفاقی موجب بهبود عالیم مثال در عفونت های
روده ای گردد .در واقع رژیم غذایی فاقد گلوتن ممکن است
اثری غیر اختصاصی از طریق تغییرات غیر وابسته به گلوتن،
سطح پایین  FODMAPsیا به دلیل اثر پالسبو ایجاد کند.
به عنوان اولین آزمایشات IgA ،ضد ترانس گلوتامیناز
بافتی ( IgA + )anti-tTGتام ،برای بیماران دارای عالیم و بدون
عالیم پیشنهاد می شوند .با این وجود توصیه می شود به منظور
تایید بیماری در افراد با تست مثبت یا در موارد تیتر مرزی
 ،tTG IgAسایر تست ها نیز بررسی شوند .سایر سنجش های ایمنی
شامل آنتی بادی ضد اندومیزیوم ( )EMAو تست -IgAترانس
گلوتامیناز )TG2( 2مثبت یا تست -IgGپپتید گلیادین دآمیده
( )DGPمثبت به عنوان آزمون های مطلوب در نظر گرفته می
شوند .ترکیب  IgG-DGPو  IgA-TG2به عنوان تست های مکمل ،خصوصا
برای تشخیص بیماران سلیاکی دارای نقص کارایی  IgAمفید
خواهد بود .بر اساس گزارشات  IgG-DGPمی تواند تعداد بیشتری
از بیمارانی که با  IgA-TG2شناسایی نشده اند و دارای نقص
در کارایی  IgAهستند را شناسایی کند .برخی معتقدند بررسی
7

 IgA-tTG + IgG-DGPاز آنجایی که آنتی ژن های متفاوتی را شناسایی
می کنند از تست هایی که اتوآنتی ژن های یکسانی را شناسایی
می کنند ( )IgA-tTG + IgA-EMAبهتر است.
جدول  1مجموعه اقدامات مستمر همراه با گزینه های حساس به منابع برای
تشخیص بیماری سلیاک

سطح منبع

اقدامات مستمر گزینه های تشخیصی

استاندارد

پرونده پزشکی و معاینه فیزیکی

طالیی
آنتی بادی های اختصاصی بیماری سلیاک و بیوپسی روده
ای

 anti-tTG IgA یا  anti-EMA IgAو  IgAتام به منظور رد
نقص در کارایی IgA

 در موارد کمبود انتخابی  ،IgAباید تست هایی
بر اساس  IgGاستفاده شود ،anti-tTG ،anti-DGP :یا
(EMAدو مورد اخیر دارای حساسیت باال ولی
اختصاصیت پایین هستند)
 در صورت پایین بودن سطح آنتی بادی یا منفی
بودن آن و در صورت نبود عالیم و نشانه های
سوء جذب ،بیوپسی روده ای ضرورت دارد .با
این وجود اشتباه در تشخیص های بافت شناسی
شایع است و یافته ها دارای ویژگی مشخص بوده
ولی اختصاصی نیستند.
 در شرایط خاص پس از اینکه جوانب مختلف با
پزشک متخصص دارای دانش کافی درباره بیماری
سلیاک در میان گذاشته شد ،ممکن است بیوپسی
در نظر گرفته نشود ESPGHAN .تیتر بسیار باالی
( tTG-IgAبیش از  10برابر بیشتر از سطح باالی
نرمال) EMA ،مثبت در دومین نمونه خون و عالیم
سوء جذب را پیشنهاد کرده است.
منابع متوسط

پرونده پزشکی و معاینه فیزیکی
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ارزیابی آنتی بادی به عنوان تنها ابزار تشخیصی:
هنگامی که آندوسکوپی ممکن نیست و پاتولوژیست
مجرب در دسترس نیست ،سطوح تیتر آنتی بادی بایستی
در نظر گرفته شوند.
 IgA anti-tTG و  IgAتام مناسب ترین و به صرفه
ترین روش در بیماران مشکوک به بیماری سلیاک
هستند.
 در بیماران با نقص در کارایی  ،IgAآزمونی بر
مبنای  )EMA ،anti-tTG ،anti-DGP( IgGتوصیه می
شود.
 در بیماران با تست سرولوژیک  anti-tTGمثبت در
صورتی که بررسی هیستولوژی در دسترس نباشد،
احتمال تایید بیماری سلیاک به وسیله تست
های مکمل ( )EMA ،anti-DGPبر روی دومین نمونه
خون افزایش می یابد.
 باید احتمال تیتر پایین و  anti-tTGمثبت کاذب
در بیماران دارای بیماری تیروئیدی یا کبدی
در نظر گرفته شود.
بیوپسی روده ای به عنوان تنها

ابزار*،

در صورتی که

پاتولوژی در دسترس باشد (احتماال به صورت از راه
دور) ولی آزمایشگاه های بالینی ،حائز استاندارد
های الزم نباشند.
 اشتباه در تشخیص های بافت شناسی شایع است و
این مسئله هنگامی که پاتولوژیست های غیر
متخصص نمونه را بررسی می کنند باید در نظر
گرفته شود .یافته ها دارای ویژگی مشخص هستند
ولی اختصاصی نیستند.
 استراتژی باید همراه با نشان دادن بهبود
بالینی پس از معرفی رژیم غذایی بدون گلوتن
باشد
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 بیوپسی دوم در صورتی که بهبود بالینی حاصل
نشود ضروری است.
 چالش گلوتن مجدد به منظور تایید بیوپسی باید
انجام شود ،خصوصا در کودکان که دیگر انواع
انتروپاتی شایع است.
منابع پایین

پرونده پزشکی و معاینه فیزیکی
ارزیابی آنتی بادی به عنوان تنها ابزار تشخیصی

 با آزمایش  anti-tTG IgAشروع می شود.
 در صورتی که نتیجه آزمایش خون منفی باشد و
هنوز شک ابتال به بیماری سلیاک وجود داشته
باشد در صورت در دسترس بودن  IgAتام یا DGP-

 IgGبررسی گردند.

تذکر:
* تفاوت های منطقه ای ممکن است مهم باشند ،برای مثال
هنگامی که اسپروی حاره ای در نظر گرفته می شود.
 اجرای  IgGو IgAی  anti-DGPمشابه  IgA anti-tTGدر بیماران
دارای عالیم است.
 Anti-tTG IgA حساسیت بیشتر ولی اختصاصیت پایین تری نسبت
به  EMA IgAدارد.
 تیتر باالی آنتی بادی ارزش تشخیصی باالتری دارد.
 ،Anti-tTGآنتی بادی ضد ترانس گلوتامیناز بافتی2-؛ ،EMA IgA
آنتی بادی  IgAاندومیزیال؛  ،anti-DGPآنتی بادی ضد پپتیدهای
گلیادین دآمیده
 -3-2اقدامات مستمر مدیریت بیماری سلیاک
جدول  2اقدامات مستمر همراه با گزینه های حساس به منابع برای مدیریت
بیماری سلیاک
سطح منبع

اقدامات مستمر گزینه ها
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استاندارد

ارزیابی بالینی (شامل تست های آزمایشگاهی)  +مصاحبه

طالیی

تغذیه ای (توسط متخصص تغذیه)
تست های سرولوژی و بیوپسی مخاط روده

دستورالعمل های تغذیه ای :رژیم غذایی سخت و مادام العمر
فاقد گلوتن ،پیگیری تغذیه ای منظم
 تسهیل رویکرد

بیمار به گروه های حمایتی خاص

بیماران سلیاکی
 پیگیری* پایش ،شامل تست های آنتی بادی ،بعد از -6
 3ماه در سال اول و یک بار در سال طی سال های
بعدی در بیمارانی که دارای وضعیت ثابتی در پاسخ
به رژیم غذایی فاقد گلوتن هستند.
 نقش تکرار بیوپسی در طول دوره پیگیری هنوز محل
بحث است و اتفاق نظری در این باره وجود ندارد.
تکرار بیوپسی در بیماران با سرولوژی منفی الزامی
در نظر گرفته می شود .تکرار بیوپسی در بیمارانی
که علی رغم رعایت رژیم غذایی فاقد گلوتن دارای
عالیم مداوم هستند توصیه می شود.

منابع

ارزیابی بالینی (شامل تست های آزمایشگاهی)  +مصاحبه

متوسط

تغذیه ای (توسط متخصص تغذیه) در صورت امکان
تست های سرولوژی anti-tTG IgA :و  DGP IgAبه منظور پایش آسیب
مخاطی و مصرف گلوتن
دستورالعمل های تغذیه ای _ رژیم غذایی مادام العمر فاقد
گلوتن ،پیگیری تغذیه ای منظم
 تسهیل رویکرد

بیمار به گروه های حمایتی خاص

بیماران سلیاکی

 پیگیری* پایش:

در سال اول در صورت نیاز

 در مواردی که سرولوژی منفی دارند ،به منظور
تایید بیماری سلیاک ،بیوپسی دوازدهه پس از
چالش گلوتن توصیه می شود.
 همچنین ممکن است برای بیماران دارای عالیم
مداوم ،بیوپسی در نظر گرفته شود.
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منابع

ارزیابی بالینی (شامل

پایین

امکان)  +مصاحبه تغذیه ای به وسیله پزشک یا متخصص تغذیه

تست

های

آزمایشگاهی

در

صورت

در صورت امکان
دستور العمل تغذیه ای :رژیم غذایی سخت و مادام العمر
فاقد گلوتن ،پیگیری تغذیه ای در صورت امکان
 تسهیل رویکرد

بیمار به گروه های حمایتی خاص

بیماران سلیاکی


پیگیری* پایش :در صورت نیاز و بر اساس عالیم

 ،Anti-tTGآنتی بادی ضد ترانس گلوتامیناز بافتی2-؛  ،EMA IgAآنتی
بادی  IgAضد اندومیزیال؛  ،anti-DGPآنتی بادی ضد پپتیدهای
گلیادین دآمیده

* پیگیری:
 مهم ترین مانع اجرای توصیه ها آگاهی پایین بیماران
و پزشکان در رابطه با بیماری سلیاک است.
 در میان متخصصین گوارش این احساس وجود دارد که پس
از تشخیص بیماری سلیاک نیاز به پیگیری توسط پزشک
متخصص وجود ندارد و ممکن است به صورت یک وضعیت خفیف
در مقایسه با بیماری التهابی روده ( )IBDو ( )IBSدر
نظر گرفته شود.
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 -4-2نکات کلیدی
 گلوتن و پروتئین های مرتبط با گلوتن در گندم ،جو
و چاودار حضور دارند .یوالف (جو دوسر) نیز در صورت
آلودگی با گندم عاری از آن نیست و عامل خارجی
ایجاد بیماری سلیاک است .بیماری سلیاک منحصرا در
افرادی که مولکول های  HLA-DQ2و  HLA-DQ8رده

II

مجموعه سازگاری بافتی ( )MHCرا بیان می کنند دیده
می شود.
 بروز این بیماری در  20سال اخیر در حال افزایش
بوده است.
 شیوع بیماری سلیاک در جمعیت بین یک نفر از  100نفر
و یک نفر از  300نفر در اکثر نقاط جهان متغیر است.
 باالترین وقوع تغییرات سرمی بیماری سلیاک بین -36
 12ماهگی است.
وابستگان درجه یک و درجه دو (به مقدار کمتر) خطر باالی
ابتال به بیماری سلیاک را دارند (حدود  % 70بستگان درجه یک
در مقایسه با  % 30-35در جمعیت عمومی HLA-DQ2 ،یا HLA-DQ8

مثبت هستند) .تظاهرات بالینی بیماری سلیاک بسیار گسترده
است و شروع بیماری یا عالیم آن در هر مرحلهای از زندگی
ممکن است اتفاق بیافتد .بسیاری از بیماران ممکن است دارای
عالیم گوارشی محدود یا تظاهرات خارج روده ای باشند ،در
مقابل ،عده کمی از بیماران دارای سوء جذب (بیماری سلیاک
کالسیک) هستند .به نظر می رسد بیماران با سلیاک دارای عالیم،
ریسک باالتری از عوارض (شامل مرگ) را در مقایسه با جمعیت
عمومی دارند .اگرچه به نظر می رسد نرخ افزایشی این عوارض
اصلی ،پس از  3-5سال رژیم غذایی فاقد گلوتن بر طرف شود
اما ریسک موارد بیماری سلیاک بدون عالیم که فقط با تست های
سرولوژیک تشخیص داده می شود ،کمتر شناخته شده است.
یافته های تشخیصی کلیدی عبارتند از:
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 تغییرات هیستوپاتولوژیک مشخص در بیوپسی مخاط روده
افزایش

شامل

لنفوسیت

های

درون

اپیتلیال،

هایپرپالزی کریپت ها و درجات مختلف آتروفی پرزهای
روده می باشد.


شواهد انتروپاتی روده کوچک به گلوتن ،آنتی بادی
های

اختصاصی

بیماری

سلیاک،

بهبود

بالینی

یا

هیستولوژیکی در پاسخ به رژیم غذایی فاقد گلوتن
وابسته است.
تست های سرولوژیک می توانند:

 بیماری سلیاک را در بیماران دارای انتروپاتی مشخص
تایید کنند.
 بیمارانی که بیوپسی در آن ها توجیه پذیر است را
شناسایی کنند.
 بیماران دارای ریسک باالی بیماری سلیاک را شناسایی
کنند.
 به تشخیص بیماری در برخی موارد مشکوک کمک کنند.
درمان:

بیماران سلیاکی نباید محصوالت حاوی گندم ،چاودار یا جو
را مصرف نمایند .معموال بیماران نیاز دارند رژیم غذایی
فاقد گلوتن را در تمام طول زندگی خود دنبال کنند .امکان
مصرف جو دوسر وجود دارد ولی ممکن است با گندم آلوده شده
باشد و در نتیجه جو دوسر خالص بدون آلودگی و عاری از گلوتن
معموال در دسترس نیست .همچنین ممکن است زیرگروه کوچکی از
بیماران (کمتر از  )% 5به جو دوسر خالص عدم تحمل داشته
باشند ،از این رو رژیم غذایی فاقد جو دوسر ،حداقل برای سه
ماه اول درمان توصیه نمی شود.

-3اپیدمیولوژی
بیماری سلیاک در سراسر جهان شایع بوده و شیوع آن به
طور معنی داری در طی  20سال اخیر افزایش یافته است و
14

افزایش چشم گیری در تعداد موارد جدید بیماری سلیاک گزارش
شده است ( .)13از یک سو به علت بهبود ابزار های تشخیصی و
از سوی دیگر غربالگری افراد با ریسک باالی بیماری سلیاک
تعداد موارد تشخیص داده شده افزایش یافته است ( .)14با
این حال تعداد موارد تشخیص داده نشده بیماری سلیاک از
موارد تشخیص داده شده بیشتر است (.)15-17
 بیماری سلیاک دارای شیوعی در حدود  % 1از جمعیت
عمومی در کشورهای غربی است ولی به طور قابل مالحظه
ای در سایر نقاط جهان در حال افزایش است.
 نسبت زن به مرد به طور متفاوتی گزارش شده است به
نحوی که مطالعات آیندهنگر این نسبت را در حدود 1
به  3تا  1/5به  1گزارش کرده اند.
 مشخص شده است که بیماری سلیاک همه گروه های سنی
از جمله افراد مسن را تحت تاثیر قرار می دهد؛ به
طوری که

بیش از  % 70بیماران در سن باالی  20سال

تشخیص داده می شوند (.)18
 ریسک ابتال به بیماری سلیاک در بستگان درجه یک نسبت
به بستگان درجه دو ،افراد مبتال به دیابت نوع یک و
سایر بیماری های خود ایمن ،سندرم داون و سایر
بیماری های مرتبط به مراتب بیشتر است (تا )% 10
(.)16
 تظاهرات شدید بالینی طی بارداری یا دوره پس از
زایمان ممکن است تا  % 17از بیماران زن را تحت
تاثیر قرار دهد (.)19
 -1-3ظهور جهانی بیماری سلیاک
مطالعات اپیدمیولوژیک اولیه ،بیماری سلیاک را به عنوان
بیماری نژاد

هندواروپایی1

در نظر می گرفتند ،و تصور می
Caucasian
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1

کردند که افراد این نژاد عمدتا در اروپا و آمریکای شمالی
زندگی می کنند ( .)20اگرچه مطالعات بعدی شیوع مشابهی از
بیماری سلیاک را در سایر نقاط جهان آشکار کردد (.)21-23
شیوع این بیماری به صورت جهانی  % 1است ولی تنوع زیادی
بین کشورهای مختلف نشان داده شده است (.)17
 شیوع بیماری سلیاک در جمعیت های با خطر پایین در
کشورهای در حال توسعه  0/14-5/7درصد و در جمعیت
های با خطر باال  1/2-55درصد گزارش شده است (.)24
 تعدادی از این مطالعات بیماری سلیاک را در بین
افراد

با

اصالت

بومی

آمریکا

و

یا

آفریقایی-

آمریکایی گزارش کرده است (.)25
 گزارشات اخیر نشان داده اند که بیماری سلیاک یک
اختالل شایع در آفریقای شمالی ( ،)26خاورمیانه(،)17
هند ( )27و پاکستان ( )28می باشد.
 بیماری

سلیاک

از

نواحی

گرمسیری

آفریقا

خصوصا

کشورهای جیبوتی و سودان گزارش شده است (.)29-31
سطح آگاهی پایین ،عدم وجود ابزار های تشخیصی ،عرضه
کمتر گلوتن به دلیل رژیم غذایی متفاوت ،می تواند
وقوع کمتر بیماری سلیاک را در جنوب صحرای آفریقا
توجیه کند .ولی بر مبنای تست های سرولوژیک اطالعی
از شیوع بیماری در این مناطق در دسترس نیست.
 گزارشاتی از چین نشان داده اند که آلل های HLA-DQ

مستعدکننده بیماری سلیاک و همچنین خود بیماری
سلیاک حداقل در استان های  Jiangsuو  Zhejiangنادر نیست
(.)32
به طور خالصه توزیع جهانی غذاهای حاوی گلوتن ،ژنوتیپ
های مستعد کننده و فاکتور های دخیل در پاتوژنز بیماری
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سلیاک احتماال مسئول ظهور گسترده و جهانی این اختالل می
باشند.
 یک مطالعه چند مرکزی در اروپا میزان شیوع  % 1را
همراه با کمی تنوع در کشورهای مختلف تایید کرد.
 یک مطالعه متاآنالیز بر روی مطالعات انجام شده در
آسیا مشخص کرده است که بیماری سلیاک در آسیا غیر
معمول نیست و شیوع سرمی و شیوع بیماری سلیاک در
آسیا به ترتیب  % 1/6و  % 0/5است (.)33
 در مطالعه اپیدمیولوژی اخیری که بر روی جمعیتی از
بومیان آمریکا از شمال آرژانتین (جمعیت  )Tobaکه
در یک ماموریت بهداشتی چند رشته ای شرکت کرده
بودند ،بیماری سلیاک ( )% 2/2یا خودایمنی مزمن (2
 )%در افراد حامل هاپلوتیپ  HLA-DQ8شناسایی شد
(.)34
 باالترین شیوع بیماری سلیاک در جهان در جمعیت خاصی
از صحرای غربی در حد  % 5/6شناسایی شده است که
تقریبا  10برابر اکثر کشورهای اروپایی می باشد.
جمعیت مذکور همچنین یکی از باالترین فراوانی های
 HLA-DQ2و  HLA-DQ8و مصرف بسیار باالی گلوتن را نشان
داده است (.)35
 سایر مطالعات نشان می دهند که تعداد موارد جدید
بیماری سلیاک که در یک دوره زمانی خاص و در یک
جمعیت معین تشخیص داده شده اند (وقوع) در حال
افزایش است (در آمریکای شمالی و اروپا) (.)36 ,13
جدول  3شیوع بیماری سلیاک در قسمت های مختلف جهان

آفریقا

کشور
بورکینا فاسو
لیبی

شیوع
0
% 0/8
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مالحظات
مصرف گندم ناچیز است

صحرا

% 5/6
نامشخص

آفریقای
زیرصحرایی[1سیاه]

تونس
زامبیا
آمریکا

آرژانتین

-1:335
1:18
-1:335
1:18
-1:681
1:67

سطح باالی ژنوتیپهای حساس،
 HLA-DQ2و  ،HLA-DQ8مصرف
باالی گلوتن
سری های کوتاه در جیبوتی،
واقعی
وقوع
سودان.
فقدان
است:
ناشناخته
آگاهی و امکانات تشخیصی ،و
غالت غالب اکثرا فاقد گلوتن
هستند و ژن های مستعد
HLA
با
مرتبط
کننده
فراوانی کمتری نسبت به
کشورهای غربی دارند.

جمعیت
سطح باالی ژنوتیپ های حساس
Toba

HLA-DQ8

برزیل
کانادا
شیلی
کلمبیا
مکزیک

اروپا

ایاالت
آمریکا
بالروس
بلغارستان
کرواسی
جمهوری چک
دانمارک
استونی
فنالند
فرانسه
آلمان
یونان
مجارستان
ایرلند
ایتالیا

:1000
1/66
% 0/9
-1:681
1:67
-1:681
1:67
-1:681
1:67
متحده 1:100-200
نامشخص
بیماران IDDM
% 2/65
1:519
1:218
: 100000
6/9
% 0/34
% 2
1:250
% 0/9
بالغین
% 0/18
بیماران IDDM
% 8/6
1:166
1:300
1:106

Sub-Saharan Africa
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1

لتونی
هلند
نروژ
لهستان
پرتغال
رومانی
روسیه
اسپانیا
سوئد
سوئیس
انگلستان
اوکراین
خاورمیانه مصر
ایران

کویت
ترکیه

-0/49
% 0/35
1:198
1:262
1:404
1:134
% 3/9
نامشخص
1:118
1:190
1:132
1:100
نامشخص
% 0/5
1:100

1:18
1:87

مصرف گندم پایین ،فراوانی
پایین HLA-DQ2
در کودکان
بیماران

IDDM

شیوع
متعددی
مطالعات
بیماری سلیاک را در ایران
و سایر کشورهای خاورمیانه
اروپای
کشورهای
مشابه
غربی گزارش کرده اند.
اسهال مزمن
آناتولیایی:
بزرگساالن
1:100
دیابت نوع یک

عربستان سعودی
12:100
سوریه
:
100
1/5
اسهال مزمن
یمن
1:18
آسیا،
استرالیا
-1:125
جنوب شرقی
1:82
آسیا،
 جمعیت عمومی ،شیوع در هندهند
1/04
اقیانوسیه
شمالی باالتر است
% 0/3
مصرف گندم پایین ،فراوانی
ژاپن
1:20000
پایین HLA-DQ2
کره ،نامشخص
اندونزی،
مالزی ،سنگاپور،
کوچکتر
جزایر
اقیانوس آرام
نامشخص
قزاقستان
IDDM, insulin-dependent diabetes mellitus

نسبت موارد تشخیص داده شده به موارد تشخیص داده نشده
بیماری سلیاک در کشورهای مختلف متفاوت است (یک به دو در
فنالند ،یک به  10در ایاالت متحده ،آرژانتین و آلمان) (,15
 .)38 ,37 ,21این امر نشان می دهد بیشتر موارد بیماری سلیاک
بدون غربالگری فعال ،تشخیص داده نشده باقی می مانند.
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لذا نیاز مبرمی به افزایش آگاهی پزشکان عمومی و
متخصصین اطفال در مورد تنوع تظاهرات بالینی و نقش کلیدی
تست های سرولوژیک در تشخیص بیماری سلیاک وجود دارد .این
مسئله در ایرلند شمالی و فنالند به عنوان عامل اصلی افزایش
تشخیص بیماری سلیاک نشان داده شده است (.)40 ,39
در هیچ یک از کشورها و مناطق جغرافیایی که مطالعات
اپیدمیولوژیک انجام گرفته است ،تفاوت قابل مالحظه ای بین
بیماران دارای عالیم و بیماران تشخیص داده شده با غربالگری
(اکثرا با فنوتیپ تحت بالینی) مشاهده نشده است
 -2-3ژنتیک
نقش اختصاصی ژن های  HLA-DQA1و

 HLA-DQB1در ارائه

پپتیدهای گلوتن به عنوان آنتی ژن ،لوکوس  MHC HLAرا تبدیل
به مهمترین عامل ژنتیکی در ایجاد بیماری سلیاک کرده است.
بیماری سلیاک با  HLA-DQ2و  HLA-DQ8مرتبط است؛

HLA-DQ2

تقریبا در  % 95بیماران سلیاکی اروپای شمالی حضور دارد و
بقیه نیز حامل  HLA-DQ8می باشند ( .)41آنالیز های اخیر
نشان داده اند که مولکول های  HLAکالس  Iنیز با بیماری
سلیاک مرتبط هستند (.)43 ,42
تفاوت فراوانی هاپلوتیپ های  HLA-DQبا خطر باال برای
بیماری سلیاک در جمعیت های مختلف نشان داده شده است ()42
و این مسئله ممکن است با تفاوت در شیوع بیماری سلیاک مرتبط
باشد .تفاوت های مشخصی بین گروه های خطر  HLAوجود دارد،
تا شش برابر خطر باالتر در گروه های با خطر باال (هاپلوتیپ
 ،DR3-DQ2 HLAخصوصا هموزیگوتها) درمقایسه با گروههای با
خطر پایین (.)44( )DR4-DQ8
 حضور آلل های خطر  HLAبرای ایجاد بیماری سلیاک
ضروری است ،ولی کافی نیست (کمتر از  % 1بیماران
فاقد  DQ2یا  DQ8هستند((.)46 ,45
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 مطالعات نشان می دهند با وجود نقش کلیدی هاپلوتیپ
های  ، HLAآنها تنها  % 35-40ریسک ژنتیکی بروز
بیماری سلیاک را اعطا می کنند (.)47 ,42
 تست های  HLAتایپینگ دارای ارزش پیشگویی منفی
باالیی هستند و فقدان  HLA-DQ2/DQ8ابتال به بیماری
سلیاک را در افراد حساس رد می کند (.)47 ,44
 عالوه بر ژن های  ،HLAمناطق ژنتیکی مرتبط دیگری با
بیماری سلیاک شناخته شده اند که در مجموع % 32
وراثت پذیری ژنتیکی را توجیه می کنند ( % 25/5برای
 MHC HLAو  % 6/5برای مناطق غیر  ،HLAکه با استفاده
از شیوع  % 1محاسبه شده است) (.)42
 به طور کلی ،حضور گلوتن در رژیم غذایی فاکتور
ضروری برای ابتال به بیماری سلیاک است ،حتی در صورت
وجود استعداد ژنتیکی ،بدون وجود گلوتن بیماری
سلیاک وجود نخواهد داشت.
آزمایشات  HLAدر موارد زیر توصیه می شوند:

 تست  HLAمنفی برای رد بیماری سلیاک مفید است.
 در افراد با وضعیت نامشخص تشخیص بیماری سلیاک
(سرولوژی

منفی،

ولی

هیستولوژی

داللت

کننده

بر

بیماری سلیاک) آزمایش  HLAفقط در صورتی که منفی
باشد کمک کننده خواهد بود .در صورتی که سرولوژی
مثبت و یافته های هیستولوژیک منفی باشند ،نتیجه
آزمایش  HLAبه احتمال زیاد مثبت خواهد بود.
 به منظور تشخیص خواهر و برادرها جهت اطمینان از
غیر محتمل بودن بروز بیماری سلیاک در آنها نسبت
به مواردی که نیاز به غربالگری دارند.
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 در افراد دارای سایر اختالالت خودایمنی و برخی
اختالالت ژنتیکی که باید بیماری سلیاک در آنها بررسی
شود (مانند تیروئیدیت خود ایمن).
 -3-3عوامل محیطی
 گلوتن برای ایجاد بیماری سلیاک ضروری است.
 آنچه که قبال تصور می شد عرضه زودهنگام (قبل از
پنج ماهگی) یا دیرهنگام (در  12ماهگی) گلوتن می
تواند خطر بیماری سلیاک را کاهش دهد که این تصور
بوسیله آزمایشات کنترل شده تصادفی تایید نشده است
( .)48-50از این رو اهمیت مقدار گلوتن در سنین
پایین هنوز مورد بحث است ( .)51مدت زمان تغذیه با
شیر مادر (به تنهایی ،در کل ،یا در زمان عرضه
گلوتن) نیز ارتباطی با کاهش ریسک ایجاد بیماری
سلیاک ندارد (.)52 ,48-50
 عدم تحمل گلوتن در نتیجه سایر عوامل عالوه بر
گلوتن ،ممکن است در هر سنی اتفاق بیافتد.

-4تاریخچه بالینی و عالیم کلیدی
افزایش اخیر در تعداد افرادی که بیماری سلیاک در آنها
شناسایی شده با افزایش آشنایی پزشکان با تظاهرات بالینی
متنوع و گسترده این اختالل و توسعه و بهبود دسترسی به تست
های دقیق غربالگری مرتبط است ( .)54 ,53 ,38 ,36 ,35 ,3در
آزمایشات بالینی گستره وسیعی از عالیم مشاهده می شود .ما
در این مبحث از تعریف

اسلو1

برای بیماری سلیاک پیروی می

کنیم (.)3

Oslo definition
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1

 -1-4بیماری سلیاک کالسیک
مبتالیان به بیماری سلیاک عالیم و نشانه های سوء جذب
شامل اسهال ،مدفوع چرب ،کم خونی فقر آهن و کاهش وزن یا
کاهش رشد را بروز می دهند (.)3
نشانه ها و عالیم در بالغین

 اسهال مزمن (قبال به عنوان شایع ترین عالمت شناخته
می شد)
 کاهش وزن
 کم خونی فقر آهن
 اتساع شکمی در اثر نفخ
 ضعف و خستگی
 ادم (هیپوپروتئینمی)
 پوکی استخوان
نشانه ها و عالیم در کودکان

 اختالل رشدی ،کاهش وزن ،کاهش رشد
 استفراغ
 اسهال مزمن
 اتساع شکمی در اثر نفخ
 کم خونی فقر آهن
 کاهش حجم عضله
 ادم (هیپوپروتئینمی)
 تحریک پذیری و غمگینی
 -2-4بیماری سلیاک غیرکالسیک
در بیماری سلیاک غیر کالسیک عالیم گوارشی غیر اختصاصی
بدون نشانه های سوءجذب یا همراه با تظاهرات خارج روده ای
(بدون عالیم گوارشی) دیده می شود ( .)55 ,3شیوع بیماری
سلیاک در دنیای غرب در بیمارانی که عالیم غالبشان کم خونی
فقر آهن با علت ناشناخته است ،بسیار باال است.
نشانه ها و عالیم در بالغین و کودکان
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تظاهر بیماری ممکن است به صورت تک عالمتی یا چند عالمتی
یا با شدت پایین باشد.
 اتساع شکمی
 درد شکمی
 بحران سلیاک (سندم شبه وبا) ()56
 یبوست مزمن در کودکان
 میگرن مزمن
 تظاهرات پوستی (مانند راش ،پسوریازیس ،تاول)
 نوروپاتی محیطی
 هایپرترانسآمینازمی با علت ناشناخته ()57
 کمبود اسید فولیک
 کاهش تراکم استخوان
 ناباروری با علت ناشناخته
 بلوغ دیررس ،قاعدگی دیررس/یائسگی زودرس
 سقط جنین با علت ناشناخته ،تولد نوزاد نارس یا
نوزاد کوچکتر از سن بارداری
 نقص مینای دندان
 سوءهاضمه ،سیری زودرس ،بی اشتهایی
 افسردگی و اضطراب ،تغییرات رفتاری و تحریک پذیری
 کمبود ویتامین B12

 -3-4بیماری سلیاک بدون عالیم
بسیاری از بیماران ،خصوصا مواردی که طی غربالگری تشخیص
داده میشوند علی رغم زخم های مشخص روده ای حتی با پرسشنامه
دقیق عالیمی گزارش نمی کنند .رژیم غذایی فاقد گلوتن معموال
موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران حتی در آن دسته از
بیمارانی که هنگام تشخیص بدون عالیم در نظر گرفته شده اند،
می شود ( .)58این مسئله از تداوم محدودیت غذایی بلند مدت
حمایت می کند (.)59
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تنوع گسترده عالیم برای آن دسته از متخصصین سالمت که با
بیماری سلیاک آشنا نیستند ،چالش برانگیز است.
مطالعات خانواده نشان داده است که حدود  % 50بیمارانی
که به تازگی تشخیص داده می شوند ،سیر بالینی بدون عالیم
داشته اند .بنابرین احتماال نصف جمعیت تشخیص داده نشده،
فرم بالینی بدون عالیم دارند .با این وجود بسیاری از
بیماران بدون عالیم ،یک نوع حالت طبیعی جدید را پس از شروع
رژیم غذایی فاقد گلوتن گزارش می کنند و بیشتر آن ها بر
رژیم غذایی فاقد گلوتن باقی میمانند.

-5تشخیص بیماری سلیاک
 -1-5چرا تشخیص بیماری سلیاک مشکل است؟
 طیف وسیع تظاهرات بالینی که ممکن است در طول عمر
بیمار متغییر باشد.
 عالیم ممکن است با عالیم سندرم روده تحریک پذیر
همپوشانی داشته باشند.
 ممکن است بیماران دارای تظاهرات خارج روده ای یا
حتی بدون عالیم باشند.
 آگاهی کافی در بین پزشکان (و بیماران) در مورد
بیماری سلیاک وجود ندارد.
 در برخی مناطق جغرافیایی مانند مناطق داخل حاره
ای آفریقا امکانات تشخیصی کافی وجود ندارد.
برخی باورهای غلط درباره بیماری سلیاک:
 بیماری سلیاک یک بیماری نادر است.
 بیماری سلیاک فقط در موارد زیر دیده می شود:
 نژاد هندواروپایی غالبا در اروپا و ایاالت متحده فقط در کودکی -صرفا در بیماران با اسهال مزمن
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 بیماری سلیاک پس از یک دوره درمانی قابل درمان
است.
 بیماری سلیاک یک اختالل مالیم است و مشکل پس از
تشخیص و رژیم غذایی فاقد گلوتن رفع می شود.
تشخیص سلیاک در کودکان و بالغین منوط بر وجود آنتیبادی
های اختصاصی بیماری سلیاک همراه با بیوپسی روده ای است
(.)15
در بیماران دارای عالیم ،وجود نشانه های سوءجذب (سلیاک
کالسیک)،

تیتر

باالی

(×)10

اتوآنتیبادی

(آنتی

ترانس

گلوتامیناز) که به وسیله اتوآنتیبادی مثبت یا اتوآنتیبادی
دیگر ( EMAیا  )DGPدر دومین نمونه خون تایید شود ،برای
تشخیص بیماری سلیاک ،بدون بیوپسی کافی است و پس از آنکه
همه جوانب به وسیله پزشک متخصص بررسی شود می تواند اعمال
گردد (.)62
 بیوپسی

مجدد

(بعد

از

درمان)

برای

بسیاری

از

بیماران در صورتی که سرولوژی اولیه مثبت و پاسخ
به رژیم غذایی فاقد گلوتن رضایت بخش باشد ،ضروری
نیست .البته اتفاق نظری در این رابطه بین متخصصین
یا گایدالین ها وجود ندارد (.)64 ,63
 در صورتی که نتیجه بیوپسی اول و تست سرولوژیک قاطع
نباشد (مانند انتروپاتی با سرم منفی) یا برای
بیمارانی که به رژیم غذایی فاقد گلوتن پاسخ مناسبی
نداده اند ،بیوپسی دوم باید در نظر گرفته شود
(.)65
 در بیمارانی که رژیم غذایی فاقد گلوتن را شروع
کرده اند ولی تشخیص مشکوکی دارند ،چالش گلوتن به
وسیله گلوتن خالص یا غذای حاوی گلوتن باید در نظر
گرفته شود (.)67 ,66
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جدول 4

الگوریتم تشخیص بیماری سلیاک

مشاهده تصادفی ضایعات

جمعیت

بافت شناسی در هنگام

باال

های

با

خطر بیماران دارای
عالیم

اندوسکوپی
↓

↓

↓

سرولوژی

سرولوژی

سرولوژی

سرولوژی مثبت

سرولوژی منفی

سرولوژی منفی

←بیماری سلیاک

← بیماری سلیاک غیر ←

سایر

محتمل است

تشخیصها ؟

سرولوژی منفی

سرولوژی مثبت

سرولوژی مثبت

← تست HLA-DQ2&-DQ8

← بیوپسی

← بیوپسی
بیوپسی مثبت
← بیماری سلیاک

بیوپسی

بیوپسی

بیوپسی منفی

تست
مثبت

منفی

مثبت

منفی

↓

↓

← سایر

← بیماری

← بیماری -ارزیابی

-ارزیابی

تشخیصها

سلیاک

HLA

تست

HLA

سلیاک

دوباره

دوباره

غیر

HLA-DQ2&-DQ8-

-تست

محتمل

-سایر تشخیص

سرولوژیک

است

ها

دیگری در
نظر گرفته
شود
منبع :برگرفته از Kelly et al., Gastroentrology

 -2-5کدام بیماران باید آزمایش شوند؟
یک مطالعه مروری ( )68جدید پیشنهاد می کند اگرچه بیماری
سلیاک معیارهای متعدد  WHOرا برای غربالگری انبوه دارد،
هنوز شواهد کافی در خصوص منافع آن وجود ندارد و در حال
حاضر راهبرد یافتن موارد در جمعیت های پرخطر رویکرد مناسبی
می باشد.
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 -1-2-5بیماران دارای عالئم بالینی داللت کننده بر بیماری سلیاک

 اسهال مزمن یا متناوب (مانند )IBS
 کم خونی فقر آهن
 اختالل رشدی
 کاهش وزن
 کاهش رشد
 بلوغ دیررس
 آمنوره اولیه یا ثانویه
 خستگی دائم
 راش های مشابه درماتیت هرپتی فرم
 شکستگی با میزان کم تروما (بیماری استئوپنی یا
استئوپروز)
 ناباروری
 آتاکسی
 افزیش بدون علت ترانس آمیناز
 -2-2-5اختالالت مرتبط با افزایش ریسک بیماری سلیاک

 دیابت نوع یک
 بیماری تیروئیدی خودایمن
 بیماری کبدی خودایمن
 سندرم داون
 سندرم ترنر
 سندرم ویلیامز
 کمبود انتخابی IgA

 سطح باالی آمینوترانسفراز سرمی با علت ناشناخته
توجه :این اختالالت از نظر پاتولوژیک به بیماری سلیاک
ارتباطی ندارند لیکن به دلیل شیوع باالی موارد بیماری سلیاک
در مبتالیان به این اختالالت ،انجام تست های سرولوژیک در
آنها ضروری است.
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 -3-2-5بستگان درجه یک بیماران سلیاکی

 همه بستگان درجه یک باید برای بیماری سلیاک غربال
شوند.
 تقریبا در  7-10درصد بستگان درجه یک ممکن است
بیماری سلیاک دیده شود و این ریسک به صورت معنی
داری بستگی به رابطه با فرد مبتال دارد.
 ریسک ابتال به بیماری سلیاک در خواهر -برادرها 9
درصد،

در فرزندان  8درصد و در والدین حدود  3درصد

گزارش شده است .خواهران و دختران فرد مبتال باالترین
ریسک ابتال به بیماری سلیاک را دارند (به ترتیب یک
از هفت و یک از هشت نفر) .این ریسک در پسرها یک
در  ،13در برادرها یک از  ،16در مادرها  1از  32و
در پدرها یک از  33می باشد .ریسک ابتال به بیماری
سلیاک در بستگان درجه دو ( )% 2/3نسبت به جمعیت
عمومی باالتر است (.)69
 HLA تایپینگ برای همه بستگان درجه یک؛ برای افراد
 HLA-DQ2/8منفی الزم نیست .ریسک بیماری برای افراد
 HLA-DQ2/8مثبت وابسته به آلل است و باالترین ریسک
در افراد هموزیگوت برای

 DQ2است .تغییرات سرمی به

سمت آنتیبادی های مثبت در سال به صورت تجمعی زیر
 % 1بوده و باالترین نرخ بروز بین  12و  36ماه است
(.)44
 -3-5تفاوت معیارهای تشخیصی برای بیماری سلیاک
معیار های تشخیصی برای بیماری سلیاک در برخی نقاط جهان
به

دالیل مختلف ممکن است متفاوت باشد.
 تیتر  cut-offبرای اکثر تستهای سرولوژیک بر اساس
مطالعاتی که بر روی جمعیت های هندواروپایی انجام
گرفته تعیین شده است .تیتر  cut-offبرای تست مثبت،
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حساسیت و اختصاصیت ممکن است بسته به سن ،نژاد و
محل زندگی متفاوت باشد.
 با وجود اینکه بیماری سلیاک علت غالب اختالالت
پرزهای روده در جمعیت های هندواروپایی است ،در
بسیاری از کشورها اسپروی حاره ای ،آلودگی های
انگلی و بیماری های روده ای ایمونوپرولیفراتیو از
علل شایع اختالالت پرزهای روده می

باشند.

 -4-5تست های تشخیصی
 -1-4-5آندوسکوپی بیماران مشکوک به بیماری سلیاک

با وجود اینکه اندوسکوپی حساسیت و اختصاصیت الزم را در
مورد تشخیص بیماری سلیاک ندارد ( ،)70یافته های زیر ()71
در اندوسکوپی موجب مشکوک شدن نسبت به بیماری سلیاک می
شوند:
 تا خوردن 1چین های دوازدهه
 چاکدار شدن چین ها و الگوی موزاییکی در مخاط
 صاف شدن چینها
 کاهش تعداد و اندازه چین ها و یا ناپدید شدن چین
ها همراه با حداکثر انسداد
 نبود پرز هنگام بزرگنمایی
 گرانوله به نظر رسیدن بولب دوازدهه
بیوپسی مخاط روده باید پس از مشاهده کامل ویژگی های
آندوسکوپیک مناطق باالتر اخذ شود .زمانی که شک بالینی
بیماری

وجود

دارد،

حتی

در

صورت

نرمال

بودن

نمای

آندوسکوپی ،بیوپسی در حین آندوسکوپی باید انجام شود.
زیرا اغلب بیماران سلیاکی نمای آندوسکوپی نرمال دارند.
نبود یافته آندوسکوپی دارای ارزش پیشگویی پایینی برای
رد احتمال بیماری سلیاک در جمعیت های با خطر پایین است
(.)70 ,64
scalloping
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1

 -2-4-5بیوپسی روده ای و بافت شناسی

نمای غیر طبیعی پرزها در بیوپسی روده به همراه تست
سرولوژیک مثبت معیار استاندارد طالیی برای تشخیص بیماری
سلیاک است .هم اکنون طبقه بندی تغییر یافته مارش برای
وضعیت غیر طبیعی پرزها به طور گسترده ای دارای کاربرد
بالینی برای ارزیابی شدت آتروفی پرزها میباشد (,72 ,63
.)73
اگرچه تغییرات بافت شناسی به عنوان مشخصه بارز بیماری
سلیاک در نظر گرفته می شود ولی نشانه پاتوگنومونیک نیست؛
چرا که تغییرات مشابهی در بیماری های متعددی شامل اسپروی
حاره ای ،آلودگی انگلی ،نقص ایمنی متغیر شایع ،انتروپاتی،
 ،HIVدارو و انتروپاتی ناشی از آلرژی غذایی (مانند آلرژی
به شیر گاو) دیده می شود.
بیماری سلیاک غالبا مخاط پروگزیمال روده باریک را تحت
تاثیر قرار می دهد و به سمت دیستال روده باریک به تدریج
از شدت آسیب کاسته می شود .با این وجود در موارد شدید
ممکن است زخم ها به مناطق دیستال گسترش بیابند (.)20
ممکن است زخم ها در دوازدهه و ژژنوم فوقانی تکه تکه
باشند ،این مسئله موجب می شود در صورتی که تعداد نمونه
کافی گرفته نشود برخی از آنها از دست بروند .تعداد 4-6
نمونه باید از قسمت دوم دوازدهه و بولب دوازدهه گرفته شود
( .)3در بیماران با بیماری سلیاک فوق

کوتاه1

ممکن است

پاتولوژی به بولب دوازدهه محدود باشد که نشان دهنده اهمیت
اخذ بیوپسی از این منطقه می باشد ( .)74نمونه بیوپسی باید
در شرایطی گرفته شود که بیمار تحت رژیم غذایی حاوی گلوتن
قرار گرفته باشد (حداقل  3گرم گلوتن در روز به مدت  2هفته)
( .)75در بیماران با بافت شناسی منفی و سرولوژی مثبت،

Ultra-short celiac disease
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1

(آنتیبادی با تیتر باال ضد  ،tTGضد  DGPو یا آنتیبادی های
اندومیزیال) الزم است مجددا نمونه بیوپسی اخذ شود .
نمونه های بیوپسی که از دوازدهه پروگزیمال باالتر از
آمپول واتر گرفته می شوند ممکن است نتیجه مثبت کاذب باشد
(مانند کشیده شدن پرزها) که به وسیله غده های زیر مخاطی
برونر تولید می شوند و ممکن است اشتباها به صورت آتروفی
ویلی ها تفسیر شوند.
زیر میکروسکوپ نوری بارزترین یافته های بافت شناسی در
بیماران سلیاکی که از رژیم غذایی حاوی گلوتن استفاده می
کنند عبارت اند از (:209
 افزایش تراکم لنفوسیت های درون اپی تلیالی (بیش
از  25لنفوسیت به ازای هر  100سلول اپی تلیال)
 هایپرپالزی کریپت ها همراه با کاهش نسبت پرز به
کریپت
 پرزهای صاف یا آتروفیک
 ارتشاح سلول های تک هسته ای در المینا پروپریا
 تغییرات اپی تلیال شامل وضعیت غیر طبیعی در ساختار
سلول های اپی تلیال

اکیدا توصیه می شود گزارش پاتولوژیست شامل تغییرات
ساختاری مذکور ،تعداد لنفوسیتهای درون اپی تلیالی و
تفسیر آنها بر اساس طبقه بندی تغییر یافته مارش باشد.
پاتولوژیست همچنین باید در مورد کیفیت بیوپسی اظهار
نظر کند .در صورت کیفیت پایین بیوپسی همراه با قطعات
کوچک پراکنده ،پاتولوژیست باید از تشخیص خودداری کند.
در این گونه موارد آندوسکوپی همراه با بیوپسی متعدد
باید قبل از شروع رژیم غذایی فاقد گلوتن تکرار شود.
مجموعه مطالعات انجام شده توسط پروفسور مارش امکان
تفسیر آسیب های مخاطی گسترده ناشی از گلوتن را فراهم
آورده است ( .)20بر این اساس تغییرات بافت شناسی سلیاک
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از محدوده مخاط نرمال تا آتروفی کلی پرزها در بیماران
سلیاکی طبقهبندی شده است .طبقه بندی تغییر یافته مارش
کاربرد بالینی گسترده ای دارد ( .)76 ,73طبقه بندی ساده
تری نیز به منظور کاهش تغییرپذیری حاصل از مشاهده
پیشنهاد شده است (.)77
جدول  5طبقه بندی تغییریافته مارش برای آسیب روده ای ناشی از مصرف

گلوتن ()76 ,73
سطح صفر مخاط پره انفیلتراتیو؛ تا  % 30بیماران دارای درماتیت
هرپتی فرم یا آتاکسی گلوتن ،بیوپسی روده ای به ظاهر
نرمال دارند.
سطح 1

افزایش تعداد لنفوسیت های درون اپی تلیالی به بیش از
 25لنفوسیت در هر  100انتروسیت ،همراه با احتساب کریپت
به پرز نرمال

سطح 2

هایپرپالزی کریپت همراه با افزایش تعداد  ،IELافزایش
عمق کریپت بدون کاهش ارتفاع پرز

سطح 3

کاهش ارتفاع پرز .این حالت کالسیک بیماری سلیاک است
که در  % 40بیماران با عالیم درماتیت هرپتی فرم دیده
می شود .علی رغم تغییرات مشخص مخاطی ،بسیاری از
بیماران بدون عالیم هستند و از این رو به عنوان بیماران
دارای سلیاک تحت کلینیکال یا بیماری سلیاک خاموش
دستهبندی می شوند .این نوع زخم ویژگی مشخصه بیماری
سلیاک است ولی نشانه پاتوگنومونیک بیماری سلیاک محسوب
نمی شود و ممکن است در ژیاردیازیس شدید ،آلرژی غذایی
در کودکان ،سندرم پست آنتریت ،بیماری پیوند علیه
میزبان ،ایسکمی مزمن روده باریک ،اسپروی حاره ای ،نقص
ایمونوگلوبولین ها ،سایر نقایص ایمنی و رد آلوگرفت
دیده شود

 -5-5تست های آنتی بادی سرمی
دو گروه اصلی از مارکرهای سرولوژیک نشان داده شده است
که برای بیماری سلیاک درمان نشده بسیار حساس و اختصاصی
هستند (:)79 ,78
 آنتیبادی هایی که اتوآنتیژن را هدف قررار می دهند
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 آنتیبادی های ضداندومیزیال و آنتیبادی های ضدترانس گلوتامیناز بافتی
 آنتیبادی هایی که عامل بیماری (گلیادین) را هدف
قرار می دهند
 آنتیبادی های علیه پپتید های گلیادین دآمیدهسنتتیک
همه این آنتیبادی ها بر پایه ایمونوگلوبولین )IgA( A
یا ایمونوگلوبولین  )IgG( Gهستند .خصوصا تست های بر مبنای
 IgGبرای تشخیص بیماری سلیاک در بیماران مبتال به نقص کارایی
 IgAمفید هستند.
 در بیماران دارای تیتر آنتیبادی پایین و بیوپسی
نرمال ممکن است تست مثبت کاذب مشاهده شود .در حالی
که بیمار از رژیم غذایی حاوی گلوتن استفاده می
کند ،تست سرولوژیک باید پس از شش ماه تکرار شود.
در صورت منفی شدن تست ها این حالت به عنوان مثبت
گذرا در نظر گرفته می شود .درباره پیگیری دراز
مدت در چنین بیمارانی اطالعات محدودی وجود دارد.
 در صورت مثبت ماندن سرولوژی ،این بیماران ممکن
است بیماری سلیاک بالقوه داشته باشند و باید مورد
پیگیری قرار گیرند و نمونه بیوپسی مجددا بررسی
شود .در اکثریت بیماران دارای بیماری سلیاک بالقوه
بیماری سلیاک بعدا به وجود می آید.
 عالوه بر این  % 30بیمارن دارای درماتیت هرپتی فرم
که سرولوژی مثبت دارند دارای هیستولوژی نرمال می
باشند .با این وجود رژیم غذایی فاقد گلوتن با وجود
هیستولوژی منفی توصیه می شود ،چرا که موجب منفی
شدن سرولوژی و بهبود زخم های پوستی می گردد.
 افراد بدون عالیم با تیتر مرزی باید بعد از  6-3ماه
پس از شروع رژیم غذایی معمول (بدون هیچ گونه
محدودیت در رابطه با مصرف گلوتن) دوباره آزمایش
شوند .بیماران دارای عالیم با سرولوژی مرزی،
حداالمکان پس از افزایش گلوتن در رژیم غذایی ،حتما
باید تحت بیوپسی قرار بگیرند.
 تست های آنتیبادی علیه گلیادین طبیعی ( AGA-IgAیا
 )AGA-IgGهیچ گونه حساسیت و اختصاصیتی برای بیماران
سلیاکی ندارند و نباید استفاده شوند (.)62
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 آزمایشات اندازه گیری آنتی بادی های اختصاصی سلیاک
در مدفوع ،ادرار و بزاق کارایی پایین تری در
مقایسه با آزمایشات خونی دارند و نباید در کارهای
بالینی مورد استفاده قرار گیرند.
IgA EMA -1-5-5

آنتیبادی های  IgAاندومیزیال به اندومیزیوم اتصال می
یابند.

اندومیزیوم

نوعی

بافت

پیوندی

است

که

پیرامون

ماهیچه های صاف را گرفته و الگوی رنگ آمیزی خاصی به وجود
می

آورد

شناسایی

که
است

به

وسیله

(.)80

ایمونوفلورسانس

آزمایش

ها

حد

غیرمستقیم

قابل

باید

مورد

االمکان

تیتراسیون قرار بگیرند چرا که حتی تیترهای پایین آنتیبادی
های  IgAاندومیزیال سرم برای بیماری سلیاک اختصاصی هستند.
این تست گران ،وابسته به کاربر ،پرزحمت و نیازمند متخصص
برای تفسیر صحیح است .آنتیژن هدف این آنتیبادی ترانس
گلوتامیناز

بافتی2-

می

باشد.

حساسیت

آنتیبادی

IgA

اندومیزیال متوسط است (حدود  )% 80و باالترین اختصاصیت را
در میان تست های اختصاصی بیماری سلیاک برای بیماری سلیاک
درمان نشده (فعال) دارد (نزدیک به  % 100در صورتی که توسط
افراد با تجربه انجام شود) (.)78 ,62
 IgA -2-5-5ضد tTG

آنتیبادی های ضد  tTGحساسیت و اختصاصیت باالیی برای
تشخیص بیماری سلیاک دارند ( .)81تست های االیزا برای
آنتیبادی  IgAضد  tTGامروزه دارای کاربرد بالینی گسترده ای
می باشد .این تست ها به صورت وسیع در دسترس بوده ،انجام
آن راحتتر است ،وابستگی کمتری به کاربر داشته و از آزمایش
ایمونوفلورسانس که برای تشخیص آنتیبادی های  IgAاندومیزیال
استفاده می شود ،ارزانتر می باشد ( .)79 ,78جالب آنکه tTG

و  EMAاتوآنتیژن یکسانی ( )TG2را مورد هدف قرار می دهند.
دقت تشخیص در آزمایشات  IgAضد  tTGبا استفاده از  tTGانسانی
به جای  tTGغیر انسانی (با دقت تشخیصی کمتر ،که در کیت های
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قدیمی استفاده می شد) بهبود یافته است .علی رغم استفاده
گسترده از آنتیبادی ضد  tTGدر سراسر جهان تفاوت های اساسی
در کارایی کیت های تجاری مختلف دیده می شود (.)79
 -3-5-5آنتیبادی های  IgAو  IgGضد DGP

االیزا بر مبنای شناسایی پپتیدهای گلیادین دآمیده که
به صورت سنتتیک تولید شده اند چند سال پیش معرفی شد و
تحقیقات بالینی دقت باالی این آزمون را در جمعیت های با
خطر باال و پایین نشان دادند .این مسئله در مطالعات اخیر
نیز تایید شده است (.)82
آنتیبادی های  IgGضد  DGPعملکرد بهتری نسبت به تست های
بر مبنای  IgAبرای تشخیص بیماری سلیاک داشته اند (.)82-84
 -4-5-5انتخاب بهترین تست سرولوژیک در موقعیت های بالینی
متفاوت

تست های سرولوژیک اختصاصی بیماری سلیاک به دو دلیل زیر
اهمیت دارند (:)85 ,78
 .1به منظور تایید وابستگی به گلوتن در بیماران با
انتروپاتی

 IgA ،EMA-IgA ضد  tTGو  IgGو  IgAضد  DGPعملکرد مشابهی
دارند و با ارزش ترین جایگزین ها را برای تایید
وابستگی به گلوتن عرضه می کنند.
 تست های بر مبنای  EMA ،tTG( IgGو ضد  )DGPدر بیماران
دارای نقص کارایی  IgAکه برای تست های متناظر برمبنای
 IgAمنفی هستند مفید می باشد.
 .2به منظور انتخاب بیماران برای بیوپسی دوازدهه

به منظور کاهش نیاز به بیوپسی دوازدهه و بر اساس
اختالف دقت تست های سرولوژیک ،تعدادی الگوریتم برای
انتخاب بیماران برای بیوپسی در موقعیت های بالینی
مختلف استفاده می شود.

انتخاب تست سرولوژیک برای غربالگری جمعیت عمومی
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 IgA ضد  tTGبه همراه  IgAتام و یک تست بر مبنای IgG

(در افراد دارای نقص کارایی  )IgAبه دلیل حساسیت
باال و اختصاصیت بسیار خوب ،الگوریتمی با گسترده
ترین استفاده برای غربالگری می باشد.
 ارزش پیشگویی مثبت در جمعیت های با خطر پایین
بستگی به سطح تیتر دارد ( .)87 ,86افراد بدون عالیم
با تیتر پایین (برای مثال کمتر از  3برابر مقدار
 )cut-offباید پس از  6-3ماه استفاده از رژیم غذایی
با گلوتن باال تحت آندوسکوپی مجدد قرار گیرند و
بیوپسی آنها بررسی شود.
 یک الگوریتم سرولوژیک بر اساس استفاده متوالی از
آزمون های غربالگری اختصاصی تر (برای مثال )EMA
به صورت گسترده به منظور بهبود دقت تشخیصی در
جمعیت های عمومی مورد استفاده قرار گرفته است (,86
.)87
 استفاده از چند تست ممکن است در پیدا کردن موارد
مشکوک مفید باشد .در صورت مثبت شدن همزمان چند
تست تشخیص بیماری سلیاک بسیار محتمل است (,89 ,85
.)90

تست  EMAنیاز به کاربر متخصص دارد .تست های بر مبنای
االیزا یا رادیوایمونواسی برای شناسایی  IgAضد  tTGیا
 IgGضد  DGPدر شرایط با سطح پایینی از تخصص توصیه می
شود.
 -6-5ژنوتایپینگ HLA-DQ2/8

ژنوتایپینگ  HLA-DQ2/8در تشخیص موارد با سرولوژی منفی و
به منظور رفع احتمال بیماری سلیاک قبل از اعمال چالش گلوتن
اهمیت دارد.
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 -7-5رژیم غذایی بدون گلوتن
در برخی مناطق جغرافیایی مانند آفریقای بین حاره ای
که امکانات تشخیصی وجود ندارد یا در دسترس نیست رژیم غذایی
بدون گلوتن در صورتی که موجب بهبود بالینی چشمگیری شود می
تواند به عنوان ابزار تشخیصی غیر مستقیم در نظر گرفته شود
( .)29به همین ترتیب در بسیاری از مناطق آفریقا می تواند
به عنوان درمان کم هزینه و بدون ریسک معرفی شود .مشکل
اصلی متقاعد کردن والدین برای تغذیه کودک دچار سوء تغذیه
با یک رژیم غذایی جدید می باشد .خصوصا که این رژیم غذایی
باید به صورت مادام العمر مصرف شود (اگرچه این مشکل مختص
این مناطق نیست).
با وجود اینکه این استراتژی برای مناطق دور افتاده
مناسب است ،چرا که تنها راه تایید و درمان بیماری سلیاک
در این مناطق می باشد ،ولی در شرایطی که انجام سرولوژی در
دسترس باشد قویا بررسی بر اساس سرولوژی را توصیه می کنیم.

در همه افرادی که رژیم غذایی بدون گلوتن را شروع کرده
اند (به هر دلیلی_ برای مثال آلرژی به گندم ،سبک زندگی یا
 )IBSبیماری سلیاک قبل از شروع رژیم غذایی حتما به وسیله
یک تست منفی برای آنتی بادی اختصاصی سلیاک رد شود.
 -8-5تشخیص افتراقی
طیف وسیعی از تظاهرات بالینی بیماری سلیاک وجود دارد
و ممکن است با عالیم بسیار دیگری از بیماری های گوارشی
مشابه باشد .به عالوه زخم های هیستولوژیک بیماری سلیاک در
شرایط بسیار دیگری دیده می شوند مانند:
 اسپروی حاره ای
 نقص ایمنی مختلط
 ژیاردیازیس
 انتروپاتی ناشی از دارو (اومسارتان ،میکوفنوالت)
 انتروپاتی HIV
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 آسیب پرتوی
 شیمی درمانی
 بیماری پیوند علیه میزبان
 ایسکمی مزمن
 بیماری کرون
 آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری
 گاستروانتریت ائوزینوفیلیک
 انتروپاتی در اثر آلرژی غذایی (در کودکان)
 انتروپاتی خود ایمن
 سوء تغذیه شدید
 -9-5چرا باید بیماری سلیاک را شناسایی کنیم؟
برای بیماران سلیاکی دارای عالیم ،استفاده از رژیم
غذایی بدون گلوتن ممکن است موجب بهبود قابل مالحظه عالیم،
اندازه گیری های بیوشیمیایی غیرعادی و کیفیت زندگی شود
( .)91درمان مادام العمر همچنین موجب کاهش خطر بروز عوارض
بدخیم و غیر بدخیم می شود .نگرانی هایی درباره اثرات طوالنی
مدت در بیماران بدون عالیم وجود دارد و اینکه آیا رژیم
غذایی بدون گلوتن برای همه بیماران ضروری است یا خیر.
مطالعات متعددی پیشنهاد می کنند بیمارانی که طی برنامه
های غربالگری شناسایی می شوند و بیشتر آنها به عنون
بیماران بدون عالیم در نظر گرفته می شوند کیفیت زندگی شان
در دراز مدت با استفاده از رژیم غذایی فاقد گلوتن بهبود
می یابد (.)93 ,92
بیمارانی که بیماری آنها در دراز مدت به صورت درمان
نشده باقی مانده خطر باالی مشکالت بدخیمی،

خوشخیمی و مرگ

و میر را دارند (.)95 ,94 ,64
 سرطان -باالترین ریسک در سال های ابتدایی و پس از
تشخیص تا سال پنجم نزدیک به ریسک نرمال کاهش می
یابد ( ،)96افزایش ریسک کلی 1/35
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 لنفوم بدخیم
 آدنوکارسینوم روده کوچک
 تومورهای اوروفارینگ
 ناباروری بدون علت
 اختالل در سالمت و رشد استخوان (استئوپورز )% 30-40
 شکستگی استخوان _  % 35افزایش ریسک برای بیماران
سلیاکی دارای عالیم کالسیک ()98 ,97
 ریسک مرگ و میر در بیماران سلیاکی بالغ به دلیل
افزایش ریسک بدخیمی جنینی (نرخ خطر 1/31؛ % 95
بازه اطمینان 1/13-1/51 ،در یک مطالعه) ()64
 پیامدهای نامطلوب بارداری ()99

-6مدیریت بیماری سلیاک
در حال حاضر تنها راه درمان بیماری سلیاک رژیم غذایی
مادام العمر بدون گلوتن می باشد ( .)101 ,100 ,66 ,20هیچ
غذا یا داروی حاوی گلوتن از گندم ،جو و چاودار یا مشتقات
آنها نباید استفاده شود ،چرا که حتی مقادیر کم گلوتن ممکن
است زیان آور باشد.
 حذف گلوتن از رژیم غذایی (کاهش مصرف گلوتن به کمتر
از  20میلیگرم در روز) در بسیاری از بیماران موجب
بهبود عالیم ،هیستولوژی و سروولوژی می شود (,84
.)93
 تقریبا  % 70بیماران بهبود عالیم را ظرف مدت دو
هفته پس از شروع رژیم غذایی فاقد گلوتن گزارش می
کنند (.)93
 رشد و نمو کودکان با رعایت رژیم غذایی بدون گلوتن
به حالت عادی بر می گردد .بسیاری از عوارض این
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بیماری با استفاده از رژیم غذایی بدون گلوتن قابل
پیشگیری است (.)103 ,102
 با رعایت رژیم غذایی بدون گلوتن تیتر آنتیبادی
های اختصاصی بیماری سلیاک به حد نرمال باز می
گردد.
 اگرچه وضعیت پرزهای روده در طی ماه های ابتدایی
شروع رژیم غذایی بدون گلوتن شروع به بهبود می کند،
بهبود کامل هیستولوژیک ممکن است سالها به طول
انجامد و حتی در برخی بیماران هرگز حاصل نشود
( .)105 ,104شواهدی مبنی بر اینکه ممکن است عدم
بهبود هیستولوژیک در اثر مصرف مداوم گلوتن باشد
وجود دارد (.)64
حد امن مصرف گلوتن در بیماران متفاوت است و در حدود
 10-100میلیگرم در روز در نظر گرفته می شود .اگرچه مطالعه
اخیر اشاره می کند که حد باال نباید بیشتر از  50میلیگرم
در روز باشد (.)106
 جو دوسر خالص و بدون آلودگی در  % 95بیماران بی
خطر است و در برخی کشورها (مثل فنالند) بیش از 15
سال است بدون افزایش ریسک انتروپاتی به عنوان بخشی
از رژیم غذایی بدون گلوتن در بالغین و کودکان
استفاده می شود .زیرگروه کوچکی (کمتر از  )% 5وجود
دارد که جو دوسر برایشان ایمن نیست ( .)108 ,107در
برخی کشورها مقاومتی در برابر توصیه استفاده آزاد
از جو دوسر وجود دارد چرا که تضمین اینکه جو
دوسرهای تجاری موجود ،عاری از آلودگی با سایر دانه
های غالت باشند مشکل است .بنابرین رژیم غذایی فاقد
جو دوسر حداقل در ماه های ابتدایی درمان توصیه می
شود.
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 برنج و ذرت در رژیم غذایی بدون گلوتن جای می
گیرند.
با وجود اینکه بسیاری از بیماران سریعا به رژیم غذایی
بدون گلوتن پاسخ می دهند ،نرخ پاسخ بسیار متغیر است .در
موارد شدید بیماری ممکن است به منظور جایگزینی مایعات و
الکترولیت ها ،تغذیه داخل وریدی ،آهن ،ویتامینها و گاها
استروئیدها نیاز به بستری در بیمارستان باشد (.)109
بیماران باید به استفاده از غذاهای حاوی مقادیر باالی
آهن و فولیک اسید تشویق شوند ،خصوصا در مواردی که کمبود
این عناصر ثبت شده باشد .بیماران باید با یک متخصص تغذیه
که اطالع کافی از رژیم غذایی فاقد گلوتن دارد خصوصا در طی
سال اول بعد از تشخیص مشورت کنند .همه کارشناسان تغذیه با
رژیم غذایی بدون گلوتن آشنایی کافی ندارند و گروه های
حمایتی محلی و بین المللی باید اطالعات الزم را در اختیار
آنها قرار دهند.
آموزش و حمایت بیماران در زمان تشخیص بسیار مهم است و
باید یک قسمت اصلی از مدیریت بیماری باشد (.)110
نوجوانان مبتال به بیماری سلیاک باید تحت یک فرایند
آموزشی و انتقال مدیریت شده به مراقبت بالغین قرار گیرند
(.)111
 -1-6توصیه های بعد از تشخیص
به منظور پیگیری بیماری سلیاک در نظر گرفتن پیامدهای
موارد زیر در موقع ارزیابی رژیم غذایی بدون گلوتن اهمیت
دارد:
 تست های سرولوژیک نمی توانند مصرف حداقلی گلوتن
را تشخیص دهند بنابرین یک راهبرد بین رشته ای به
منظور ارزیابی دقیق وضعیت بالینی و رژیم غذایی
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بدون گلوتن الزم است .این ارزیابی باید توسط پزشک
متخصص و کارشناس تغذیه انجام شود (.)112 ,93
 نیاز به بیوپسی مجدد به منظور ارزیابی بهبود زخم
ها و بررسی پایبندی بیمار به رژیم غذایی بدون
گلوتن مسئله چالش برانگیزی بین متخصصین است .اگرچه
این روش در عمل غالبا استفاده می شود ضرورت آن
برای بیمارانی که از نظر بالینی به رژیم غذایی
بدون گلوتن پاسخ می دهند و سطح آنتیبادی آنها کاهش
یافته یا منفی است روشن نیست .در میان متخصصینی
که تکرار بیوپسی را توصیه می کنند نیز زمان گرفتن
نمونه به درستی مشخص نشده است .معموال التیام کامل
مخاط روده خصوصا در بالغین کند بوده یا ناکامل
است .بیوپسی روده ای در بیمارانی که علی رغم
پایبندی کامل به رژیم غذایی بدون گلوتن عالیم مداوم
بروز می دهند ضروری است.
 ادامه مصرف باال یا ناچیز گلوتن (عمدا یا به صورت
غیر عمد) محتمل ترین علت عدم پاسخ به درمان در
برخی بیماران است (.)114 ,113 ,108
موارد زیر خالصه ای از توصیه ها برای پیگیری بعد از
تشخیص و ابزارهایی برای پایش رعایت رژیم غذایی فاقد
گلوتن در طی اولین سال بعد از تشخیص می باشد:
ارزیابی بالینی :عالیم را بررسی کرده و تست های بالینی
را به عمل آورید (مانند شمارش کامل خون ،وضعیت آهن،
ویتامین  ،B12سرولوژی سلیاک ،کلسیم و ویتامین  )Dتست
های سرولوژی بیماری سلیاک (بهترین پیشگویی کننده ها
درحال حاضر :تعیین کمی  IgAضد  tTGو  IgAضد ,84( )DGP
.)115 ,104
 کودکان و نوجوانان هرساله باید پایش شوند (تن
سنجی ،وضعیت بلوغ ،سرولوژی اختصاصی سلیاک) توسط
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متخصص کودکان یا متخصص گوارش کودکان تا زمانی که
به رشد کامل قدی برسند.
 اسکن تراکم معدنی استخوان به منظور اندازه گیری
پایه ای تراکم استخوان می تواند انجام شود (.)116
 واکسیناسیون علیه پنوموکوک ،هموفیلوس آنفوالنزا و
مننگوکوک (.)117
 مشاوره با کارشناس تغذیه :ارزیابی وضعیت تغذیه ای
و رعایت رژیم غذایی بدون گلوتن بر اساس مصاحبه،
دفتر یادداشت تغذیه ای و تعداد دفعات صرف غذا
(همزمان با معاینه بالینی)
 کمک به بیمار به منظور پیوستن به گروه های
حمایتی

با

درباره

تجربه

بیماری

سلیاک-

سطح

پایبندی به رژیم غذایی بدون گلوتن با عضویت در
گروه های حامی و پیگیری های منظم تغذیه ای
ارتباط دارد (.)119 ,118
 در صورت نیاز و یا درخواست ،مشاوره روانشناسی
توصیه می شود (.)120
 -2-6رژیم غذایی بدون گلوتن
 -1-2-6مواد غذایی غیر مجاز در رژیم غذایی بدون گلوتن
دانه ها ،نشاسته ها و آرد های غیرمجاز در رژیم غذایی بدون
گلوتن (:)102 ,101

 جو
 سبوس
 بلغور
 کوسکوس
 آرد دوروم
 اینکورن (monococcum
ِر (dicoccum
ِم
 ا


*)Triticum

*)Triticum

فارو*
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 گلوتن ،آرد گلوتن
 آرد گراهام
 کاموت™ (گندم

خراسان)*

 مالت ،عصاره مالت ،چاشنی مالت ،سوپ مالت
 جو دوسر ،سبوس جو دوسر ،سوپ جو دوسر ،که برچسب
بدون گلوتن نداشته باشند.
 چاودار
 سمولینا (گندم

دوروم)*

 اسپلت (گندم دینکل)Triticum spelta ،
 تریتیکاله
 جوانه گندم ،نشاسته گندم ،سبوس گندم
 هر چیزی که در نامش دارای گندم ،جو یا چاودار
باشد.
*

ارقام گندم

جو دوسر فاقد آلودگی در برخی کشورها در دسترس است و
مقادیر

مشخص

قابل

استفاده

است.

با

وجود

اینکه

مطالعات متعددی بیان می دارند که مقدار متوسط جو
دوسر توسط بیماران سلیاکی قابل استفاده است ،نگرانی
هایی در رابطه با آلودگی جو دوسر با گندم و جو در
طی فرآوری وجود دارد.
 -2-2-6مواد غذایی مجاز در رژیم غذایی بدون گلوتن
دانه ها ،آرد ها و نشاسته های فاقد گلوتن مجاز در رژیم غذایی
بدون گلوتن:

 تاج خروس
 عصاره میوه جات
 آرد لوبیا
 گندمسیاه
 ذرت
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 نخود
 دانه ها
 ارزن
 آرد مونیتا (نوعی برنج هندی)
 آرد آجیل
 جو دوسر (بدون آلودگی ،دارای برچسب بدون گلوتن)
 آرد سیب زمینی ،نشاسته سیب زمینی
 کینوآ
 همه انواع برنج (قهوه ای ،سفید ،شیرین ،انواع وحشی،
جاسمین ،باسمتی ،برنج چسبناک (گلوتینوس) ،برنج پوست
کنده و سبوس برنج)
 آرد سورگوم
 تاپیوکا
 آرد تف
اگرچه مصرف این دانه ها ،آرد ها و نشاسته های بدون
گلوتن در رژیم غذایی بدون گلوتن مجاز است ،نگرانی هایی در
رابطه با آلودگی آنها با گندم و جو وجود دارد .آردها و
نشاسته ها قبل از اجازه مصرف برای بیماران سلیاکی باید
برای محتوای گلوتن آنالیز شوند .برخی کشورها به صورت دوره
ای لیست محصوالت بدون گلوتن را در اینترنت به روز می کنند.
غذاهای موجود در این لیست ،از نظر محتوای گلوتن آنالیز
شده اند (.)123 ,122
 -3-2-6سایر غذاها برای رژیم غذایی بدون گلوتن

 لبنیات
 گوشت تازه و گوشت های نگهداری شده بدون گلوتن
 غذاهای دریایی
 تخم مرغ
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 حبوبات:

عدس،

نخود

(لوبیای

گاربانزو)،

نخودفرنگی،

لوبیا ،آجیل ،دانه ها_ به صورت بسته بندی شده ،نه باز
 میوه ها و سیزی جات (تازه ،یخ زده ،کنسرو شده) ،آبمیوه
ساده
 روغن های مایع
 -4-2-6موارد متفرقه مجاز در رژیم غذایی بدون گلوتن

 شیرینیجات :عسل ،شربت ذرت ،شکر (سفید و قهوه ای)
 تنقالت :پاپکورن ساده ،آجیل خام ،ترشی ساده ،زیتون ،چیپس
سیب زمینی بدون گلوتن ،سیب زمینی برشته
 ادویهجات :گیاهان طبیعی ،فلفلسیاه خالص ،سرکه (سیب،
انگور)
آشپزی و تهیه غذا :باید بیماران آموزش کافی در خصوص
عدم آلوده کردن غذای فاقد گلوتن را ببینند .استفاده از
ظروف و وسایل آشپزی  ،میز آشپزی ،توستر و ...جداگانه.
اکثر غذاهایی که به صورت صنعتی تولید می شوند دارای
محتویات غیرمجاز می باشند  -توجه به برچسب بسیار مهم است
و لیست های موجود باید برای مواد غذایی مجاز بررسی شوند.
در رابطه با این مسئله دسترسی به گروه های حمایتی حائز
اهمیت است.
رژیم غذایی بدون گلوتن فیبر کمی دارد .باید به بیماران
توصیه شود که از رژیم غذایی پرفیبر حاوی برنج ،ذرت کامل،
سیب زمینی و میوه فراوان استفاده کنند .هر نوع کمبود تغذیه
ای شامل آهن ،فولیک اسید ،کلسیم ،و به ندرت ویتامین B12

باید اصالح شود.
 -3-6پیشگیری – پایش
در حال حاضر هیچ گونه اقدام معینی برای پیشگیری از
بیماری سلیاک بر اساس زمان عرضه گلوتن در دوره نوزادی یا
در طی تغذیه با شیر مادر وجود ندارد .آزمایشات کنترل شده
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تصادفی به منظور القا تحمل به وسیله خوراندن مقادیر کم
گلوتن ( )48یا تاخیر در عرضه گلوتن تا  12ماهگی ( ،)49همگی
با شکست مواجه شده اند و اهمیت مقدار گلوتن هنوز در هاله
ای از ابهام باقی مانده است ( .)125 ,124 ,51در حال حاضر
تشخیص و درمان به موقع معتبرترین روش به منظور پیشگیری
ثانویه از بیماری سلیاک می باشد (.)126
در رابطه با این بحث که چگونه تشخیص اختالالت مرتبط با
گلوتن را بهبود ببخشیم برخی افراد تغییر روش از یافتن
موارد بر پایه ریسک به سیاست فعال تست سرولوژی بیماری
سلیاک را در جمعیت عمومی توصیه می کنند (.)127 ,68
 -4-6راهکارهای مدیریتی جدید
همچنانکه مراحل درگیر در ایمونوپاتولوژی بیماری سلیاک
آشکار می شوند اهداف ایمونوپاتوژنیک متعددی برای یافتن
درمان های جایگزین مانند هضم درون لومینال گلوتن ،بهبود
عملکرد سدهای دفاعی و تعدیل کننده های سیستم ایمنی کاوش
می شوند .بسیاری از راهکارهای جدید به مرحله آزمایشات
بالینی رسیده اند ولی هیچ یک در حال حاضر برای استفاده
بالینی در دسترس نمی باشند.
 -5-6پایش
 -1-5-6ارزیابی آزمایشگاهی

پایش سرولوژی برای تایید صحت رژیم فاقد گلوتن بیماری
سلیاک مفید است و افت غلظت آنتیبادی های اختصاصی بیماری
سلیاک نشان دهنده کاهش مقدار گلوتن است ولی توانایی محدودی
برای مشخص کردن رعایت کامل رژیم غذایی دارد .در صورت
نرمالیزه کردن سطح آنتیبادی ها افزایش آن ها نشان دهنده
مصرف گلوتن توسط بیمار می باشد .رعایت کامل رژیم غذایی
بدون گلوتن باید منجر به التیام روده ای بشود ولی این
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مسئله حتی در بیمارانی که شدیدا از مصرف گلوتن پرهیز می
کنند نیز اتفاق نمی افتد.
بازه زمانی تشخیص :هر  3-6ماه تا زمانی که تست های
 baselineغیرطبیعی اصالح شوند یا تا زمان تثبیت عالیم بالینی؛
هر  1-2سال
 مطالعات پیشنهاد می کنند که تست های دوره ای  IgAضد
 tTGیا  IgAضد  DGPراه حل مناسبی برای پایش رعایت رژیم
غذایی می باشند.
 اگرچه این تست ها بی احتیاطی های تغذیه ای جزیی را
شناسایی نمی کنند .تیترهای نرمال در مورد ادامه مصرف
گلوتن یا انتروپاتی حساس نیستند .کاهش مستمر غلظت
آنتیبادی سرم به رعایت رژیم غذایی توسط بیمار داللت
دارد.
 مقدار مرزی بدون تغییر ،افزایش یافته یا در حال افزایش
داللت بر مصرف قابل توجه گلوتن دارد (.)64
 -2-5-6مشاوره تغذیه ای

بازه زمانی :به صورت ایده آل هر  3-6ماه تا بهبود عالیم
بالینی ،سپس هر  1-2سال .این مسئله خصوصا در مورد زنان در
سنین باروری و در حین بارداری اهمیت دارد .یک متخصص تغذیه
باید با مقاصد زیر مشاوره ارائه کند:
 ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیمار در حال حاضر.
 بررسی جذب درشت مغذی ها و ریز مغذی ها و شناسایی
کمبود ها و بیشبود ها.
این مسئله اهمیت دارد که بیماران سلیاکی با مشاورهمتخصص ،رژیم غذایی متعادلی شامل ویتامین ها ،کلسیم و
فیبرها مصرف نمایند.
 بررسی عادات تغذیه ای و عوامل بالقوه موثر در دسترسی
به رژیم غذایی مطلوب.
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 فراهم کردن اطالعات الزم و شروع رژیم غذایی بدون گلوتن.
 فراهم کردن یادگیری تغذیه ای
 پایش و ارزیابی رژیم غذایی و بهبود مشاوره تغذیه ای
بیمارانی که نمی تواند رژیم غذایی را رعایت کنند نیاز
به حمایت و مشاوره روانشناسی دارند.
 -3-5-6پایداری عالیم

پایداری عالیم معموال به وسیله مصرف مستمر گلوتن ایجاد
می شود .دشواری معمول در مورد رژیم غذایی بدون گلوتن،
آلودگی متقاطع و وجود گلوتن غیر منتظره در محصوالت غذایی
یا دارویی فرآوری شده می باشد .گلوتن به صورت گسترده در
محصوالت غذایی استفاده می شود و ماده تشکیل دهنده پنهان
محسوب می گردد .از این رو ،رعایت احتیاط از جانب بیماران
در جهت بررسی مواد تشکیل دهنده فرآورده های غذایی که
خریداری می کنند ضروری است .در صورتی که پاسخ به رژیم
غذایی بدون گلوتن مطلوب نباشد مصرف عمدی یا غیر عمدی گلوتن
باید در نظر گرفته شود .در چنین مواردی ادامه سرولوژی
مثبت نشان دهنده عدم رعایت رژیم غذایی توسط بیمار می باشد.

لیست علل پایداری عالیم در بیماران سلیاکی:
 همپوشانی با سندرم روده تحریک پذیر یا مصرف غیر عمدی
گلوتن
 تشخیص اشتباه
 عدم تحمل الکتوز اولیه
 آلرژی غذایی به موادی غیر از گندم
 نارسائی پانکراس
 کولیت میکروسکوپی
 رشد بیش از حد باکتری های روده
 بیماری التهابی روده
 ژژونیت

اولسراتیو*
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 لنفوم سلول  Tمرتبط با
 بیماری سلیاک
*

انتروپاتی*

مقاوم*

این موارد را می توان به عنوان پیامدهای بیماری

سلیاک طوالنی مدت در نظر گرفت.
مراقبت گذار از کودکی به بزرگسالی
 -6-6انتقال مراقبت از کودکی به بزرگسالی
نوجوانان یا بالغین جوان مبتال به بیماری سلیاک قبل و
حین انتقال به مراقبت پزشکی بالغین در معرض خطر ترک مراقبت
پزشکی هستند ( .)129 ,128به طور کلی بالغین سلیاکی به
مراقبت از رژیم غذایی عادت دارند و به سرعت غذاهایی را که
باید بخورند یاد می گیرند .با این وجود نوجوانان معموال به
کمک والدین و

مراقبین نیاز دارند و نمی توانند در برخورد

با بیماری به صورت مستقل عمل کنند .گایدالین معینی برای پر
کردن فاصله بین خدمات بالغین و کودکان وجود ندارد و مراقبت
های پزشکی گذار توصیه می شوند .کلینیک های گذار باید بر
آموزش (تغذیه ای و مسائل سالمت) و نیاز به پایش بیماری
تمرکز کنند و با مسائل روانشناختی که به وجود می آیند
برخورد مناسبی داشته باشند (.)111
 -7-6بیماری سلیاک مقاوم
بیماری سلیاک مقاوم به صورت پایداری (یا بازگشت) عالیم
بالینی و حاالت غیرعادی هیستوپاتولوژیک در رابطه با عالیم
بالینی علی رغم رعایت مطلوب رژیم غذایی بدون گلوتن خداقل
برای  12ماه تعریف می شود ( .)108این حالت ممکن است در
تظاهرات اولیه یا بعد از پاسخ ابتدایی به رژیم غذایی بدون
گلوتن (ثانویه) اتفاق بیافتد ( .)130بیماری سلیاک مقاوم
به صورت خاص باید در بیماران سلیاکی که بعد از  50سال
تشخیص داده می شوند مد نظر قرار گیرد.
دو زیرنوع برای بیماری سلیاک مقاوم وجود دارد:
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لنفوسیت های درون اپیتلیال از نظر فنوتیپی

:I  نوع

.نرمال هستند
 با گسترش کلونی لنفوسیت های درون اپیتلیال و:II نوع
 و گیرنده هایCD8 ،CD3 فنوتیپ نابجای فاقد گیرنده های
. همراه استT سلول
 شکل خفیف لنفوم درون اپی تلیالی در نظرII بیماری نوع
گرفته می شود که به وسیله سوء جذب شدیدی که به رژیم
 این.غذایی بدون گلوتن پاسخ نمی دهد شناخته می شود
 شدیدترین شکل بیماری سلیاک مقاوم می باشد و با،نوع
.)131( نرخ مرگ میر باال مرتبط می باشد

ضمیمه-7
 اختصارات-1-7
 اختصارات استفاده شده در این گایدالین6 جدول

AGA

antigliadin antibody

ATI

amylase/trypsin inhibitor

CD

celiac disease

DGP
DH

deamidated gliadin peptide
dermatitis herpetiformis

EATL

enteropathy-associated T-cell lymphoma

ELISA

enzyme-linked immunoassay

EMA
ESPGHAN
FODMAP

anti-endomysium antibody
European Society for Pediatric Gastroenterology,
Hepatology, and Nutrition
fermentable oligo-, di-, monosaccharides and polyol

GFD

gluten-free diet

GRD

gluten-related disorder

HIV

human immunodeficiency virus

HLA

human leukocyte antigen

IBD

inflammatory bowel disease

IBS

irritable bowl syndrome
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IDDM

insulin-dependent diabetes mellitus

IEL

intraepithelial lymphocyte

IgA

immunoglobulin A

IgE

immunoglobulin E

IgG

immunoglobulin G

MHC

major histocompatibility complex

NCGS

nonceliac gluten sensitivity

NRCD

nonresponsive celiac disease

TG2

transglutaminase 2

tTG

Tissue transglutaminase

WA

wheat allergy

WGO

World Gastroenterology Organisation

WHO

World Health Organization
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