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بیماری سلیاک چیست؟ 

 

 خَردُ ايذ؟  اگز ؽوب يل تنِ ًبى يب يل ثزػ پيتشا را خَردُ ثبؽيذ پظ ؽوب گلَتي "گلَتي"آيب ؽوب تب ثِ حبل 

ثيؾتز مَدمبى هي تَاًٌذ غذاي داراي . جَ، ٍ جَ دٍعز ٍجَد دارد گلَتي پزٍتئيٌي اعت مِ در اًَاع گٌذم،. خَردُ ايذ

ثِ ايي حغبعيت غذايي . اهب ثعضي مَدمبى ًغجت ثِ ايي هبدُ حغبعيت دارًذ. گلَتي را ثذٍى ّيچ هؾنلي هقزف مٌٌذ

.   گفتِ هي ؽَد"ثيوبري عليبك"

اگز مَدمي مِ ثِ ايي هبدُ حغبعيت دارد اس غذاّبي داراي ايي هبدُ هثل ًبى اعتفبدُ مٌذ عجت التْبة رٍدُ مَچل 

اگز مَدك . ٍي ؽذُ ٍ تَاًبيي جذة هَاد غذايي ٍ ٍيتبهيي ّبي خَردُ ؽذُ تَعط مَدك من من مبّؼ هي يبثذ

من  مبّؼ ٍسى، هذتي ثِ خَردى ايي هَاد اداهِ دّذ عذم جذة هَاد غذايي ثبعث هي ؽَد دچبر عالئن عَء تغذيِ،

. موجَدّبي تغذيِ اي ٍ ٍيتبهيٌي ؽَد ٍ عيغتن ايوٌي ثذًؼ ضعيف ؽَد خًَي،

چرا كودكان به سلیاک مبتال مي شونذ؟ 

رؽذ   درد ٍ ًفخ ؽنن، مبّؼ اؽتْب، ثعضي اس عالئن هعوَل عليبك مِ هوني اعت در مَدمتبى ثجيٌيذ ؽبهل اعْبل،

 داًؾگبُ علَم پشؽني ٍ خذهبت ثْذاؽتي درهبًي تْزاى

   هذيزيت اهَر پزعتبري–هعبًٍت درهبى 

 بیمارستان مرکز طبی
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ٍ مبّؼ ٍسى اعت  هبّگي تب دٍ  6تؾخيـ عليبك ثزاي ثغيبري مَدمبى هجتال ثِ ايي اختالل، در ثيي عٌيي . ضعيف 

سيزا تب قجل اس ؽؼ هبّگي مَدك فقط ؽيز هي خَرد ٍ اس عي ؽؼ هبّگي ثِ ثعذ اعت مِ . عبلگي دادُ هي ؽَد

.  مَدك ؽزٍع ثِ خَردى هَاد غذايي داراي گلَتي هي مٌذ

مَدك هوني اعت . چٌذ هبُ اس ؽزٍع غذاّبي جبهذ مِ هي گذرد ايي اختالل عالئن خَد را در مَدك ًؾبى هي دّذ

ثزاي . داًِ ّبي پَعتي ٍ سخن ّبي دّبًي ّن گبّي ديذُ هي ؽًَذ. احغبط خغتگي مزدُ ٍ تحزيل پذيز ؽَد

ثغيبري اس مَدمبى هؾنل ثِ تذريج ايجبد هي ؽَد ٍ هوني اعت عالئن ثيوبري در طَل يل ّفتِ خيلي ؽذيذ ثبؽٌذ ٍ 

ّفتِ ثعذ عالئن خيلي خفيف ؽًَذ ٍ ثِ ّويي دليل اعت مِ ثيوبري در ثعضي مَدمبى تب سهبًي مِ ثشرگتز ؽًَذ 

ثزاي هذتي هحَ          ثيوبري عليبك يل اختالل هشهي اعت ثذيي هعٌي مِ عالئن هي آيٌذ،. تؾخيـ دادُ ًوي ؽَد

در ثعضي ًوًَِ ّب مَدك ّيچ عالئوي ًذارد ٍ ثعذ يل ثبرُ در ؽزايط . هي ؽًَذ ٍ دٍثبرُ هذتي ثعذ ظبّز هي ؽًَذ

. اعتزط عالئن ظبّز هي ؽَد

چگونه افراد متوجه بیماری سلیاک مي شونذ؟ 

اعْبل ٍ درد ؽنن هي تَاًذ عالهت عليبك ثبؽذ ٍلي ثزاي تؾخيـ قطعي پشؽل  عالئن گَارؽي هثل مبّؼ ٍسى،

. ثبيذ اقذاهبت تؾخيقي اًجبم دّذ

چگونه بیماری سلیاک تشخیص داده مي شود؟ 

تب ايي اٍاخز پشؽنبى اس عالئن ثيوبري تؾخيـ هي دادًذ، اهب حبال آسهبيؼ خَى يني اس راُ ّبي تؾخيـ ثيوبري اعت  

ثزاي ايي مِ  . ٍ تؾخيـ قطعي ثيوبري ثب اًجبم ًوًَِ ثزداري اس رٍدُ مِ ثِ آى ثيَپغي رٍدُ هي گَيٌذ اهنبى پذيز اعت

.  پشؽل ثتَاًذ تؾخيـ دّذ، ًوًَِ ثزداري رٍدُ ثبيذ قجل اس ؽزٍع درهبى اًجبم ؽَد

 سلیاک چگونه درمان مي شود؟
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ثيوبري عليبك درهبى قطعي ًذارد ٍلي ثب اجتٌبة اس خَردى هَاد داراي گلَتي دار هي تَاى اس عالئن آى جلَگيزي 

ثِ ايي ؽنل ٍ ثب جذي گزفتي هقزف هحذٍد هَاد داراي گلَتي، هي تَاى سًذگي ؽبدي ثزاي مَدك فزاّن . مزد

. مزد

 اهب تب سهبًي مِ . هتخقـ تغذيِ هي تَاًذ ؽوب را در يبفتي ليغت غذاّب ٍ هَاد داراي گلَتي مول مٌذ

تؾخيـ قطعي عليبك ثزاي مَدك گذاؽتِ ًؾذُ اعت، اس حذف هَاد گلَتي دار اس ر ضين غذايي مَدك 

. اجتٌبة مٌيذ

  ِدر فَرت حذف گلَتي اس غذاي مَدك هجتال ثِ عليبك، رٍدُ تزهين هي ؽَد ٍ ايي ثِ هعٌبي آى ًيغت م

هقزف دٍثبرُ گلَتي  هي تَاًذ هَجت آعيت دٍثبرُ ٍ التْبة . مَدك هي تَاًذ دٍثبرُ گلَتي هقزف مٌذ

. رٍدُ ؽَد ٍ عالئن ثيوبري ثزگزدد

  ثب ثشره تز ؽذى مَدك ثبيذ هَاد غذايي مِ ثِ آى ّب حغبعيت دارد را ثِ اٍ يبدآٍري مزد ٍ اٍ را ثِ حذف

 . ايي هَاد در رصين خَد تؾَيق ًوَد

 ثبيذ ثِ اٍ گفت افزاد ثِ هَاد هختلفي هوني اعت . مَدك ًجبيذ حظ مٌذ مِ اس ديگزاى هتفبٍت اعت

افزادي ّن ثِ گلَتي حغبعيت دارًذ ٍ تب سهبًي مِ . حغبعيت داؽتِ ثبؽٌذ، گل ٍ گيبُ، حيَاًبت ٍ هَاد غذايي

 .اس آى دٍري مٌٌذ سًذگي ؽبداثي داؽتِ ٍ عبلن ّغتٌذ

 ثْتز ايي اعت مِ هتخقـ تغذيِ ايي مبر را .  تْيِ مزدى ليغت توبم هَاد داراي گلَتي مبر هؾنلي اعت 

. ثزاي ؽوب اًجبم دادُ ٍ ايي ليغت را تْيِ مٌذ

 هي تَاًيذ توبم غذاّب را ثذٍى گلَتي ٍ ثب اعتفبدُ اسآرد ّبي هخقَؿ ثذٍى گلَتي تْيِ مٌيذ .

 ثْتز اعت ّويؾِ قجل اس خزيذ هبدُ غذايي، ثزچغت آى را اس ًظز ٍجَد گلَتي ثزرعي مٌيذ. 

 


