
 
 

 معاينات جديد سيستم دفاعی خودی 
 

     LIAسيستم جديدتشخيص امراض سيستم دفاعی خودی را همرا با  که  در دار افتخا  رکلينيک تشخيصه آلمان دی کی اين با
 . که درکشور آلمان تهيه ومطابق استندرد آن کشور  اجراء ميگردد پيشکش مينما يد

 
 .نشان دهنده سه بيماری ذيل ميباشد ياد ميگردد و ) LIA‐GASTRO(که بنام ری سيستم دفاعی خودی  اولين تست بيما

 

 ک بيماری سيليا .1
 اری کرونمبي /بيماری ماربوس .2
 B‐12کمخونی فقدان ويتامين /کمخونی خبيثه يا خطرناک .3

 

  Deamidated gliadin(D‐gliadi,DGP)در برابر کالس انتی بادی ها )IgA /IgG(با تعين انتی بادی های که 
 (IF)   داخلیروفکتو ,(ASCA) ,(tTG)،انساج ترانس گلوت اميناز PCA)( های ديوار حجروی جنانتي

 .تشخيص ميگردد
 

 بيماری سيلياک.1
 

ک يک اختالل سيستم دفاعی خودی است که ميتواند درافراد به  بيماری سيليا
  .شکل جنيتيک رخ دهد

  .هضم گلوتن سبب تخريب روده ها ميگردد
 

 ً نفر يکی از آنها تحت تأ ثيراين  150سراسر جهان ازهردر  تخمينا
  .قراردارد بيماری 

را ) پروتين موجود درگندم(سيلياک گلوتنری  نيکه اشخاص مبتالء به بيما زما
  .سيستم دفاعی وجود در مقابل آن حمله نموده بخورند 

ب مواد باعث جذ(موقيعت دارد و  ادرروده که  ذوغيبات کوچک وباعث تخريب
  .ميگردد )ی درامعا کوچک ميشودغذائ

  .زمانيکه اين ذوغيبات متأثرگردند باعث اختالل درجذب مواد غذائی ميگردد
  

 :تأثيرات صحی طويل مدت
  .زمانيکه بيمازی سيلياک تداوی نگردد منجربه مشکالت جدی صحی ميگردد

ت اين مشکالت شامل توسعه اختالالت سيستم دفاعی مانند ديابت شکر تايپ يک ، سخ
  ) جلدی فاعات وخارش های اند(ت جلدی شدن انساج مختلف ، التها با

جنين وبيماری های عصبی مانند ميرگی،نيم  استخوان،عقامت،سقط پوکیکمخونی،
 ..سری،کوتاهی قد وسرطان رودها ميگردد

 

 :تداوی
پرهيز دائمی از غذا های دارای گلوتن سيلياک  درحال حاضر تنها تداوی بيماری

  .ددتوصيه ميگر
 حاوی گلوتناشخاصيکه ميخواهد بدون گلوتن زندگی کنند بايد ازخوردن غذاهای که 

  .نمايند خوداری جداً  وغيره مکرونی جو،کيک گندم ،ناناست مانند نان 



  

 
 



 
 
 

 2.بيماری کرون:

 
اعضای سيستم هاضمه که ميتواند تمام ) IBD(روده ها است  ن يک بيماری التها بوبيماری کر

  .نمايد ن الی مقعد متأثررا از ده
که منجر به درد شکم  شده ومشکالت سيستم هضمیواين بيماری باعث تووروم 

  .،خستگی،اسهاالت شديد،ازدست دادن وزن بدن وسوء تغذی ميگردد
  .نما يدواين بيماری ميتواند قسمت های مختلف سيستم هاضمه را درافراد مختلف متأثر

  .های انساج روده ها آسيب ميرسا ندميا بد و به اليه اين التها بات اغلباً عميق گسترش 
  .درقبال داشته باشد اری درد ناک و ميتواند خطر مرگ رابيماری کرون يک بيم

  .جن يافته شده دخيل ميبا شد 70ازخطرکلی مربوط به ارثيت با بيش از  درحدود نيم
معرض که سگرت نميکشند دررت ميکشند دو برابرنسبت به اشخاص که سگ اشخاص

  .خطرمصاب شدن قراردارند
  .وهمچنان اغلباً بعد ازاسها ل واستفراق آغاز ميگردد

ً خفيف بيماری کرون ميتواند  هایعالئم ونشان     .شديداً پيشرفت نما يد و شروع  ا
  .آنها معموالً به تدريج توسعه يافته اما گاهی اوقات بطور ناگها نی و بدون هشدار واقع ميگردد

  .با شيد موجودی به شکل دورانی و دوامدر وبدون عالئم و نشانها ممکن اين بيمار
  
 
 
 

  :زمانيکه بيماری کرون فعال باشد عالئم ونشانهای آن شامل است
  

  .افراد مبتالء به بيما ری کرون ميباشدعالئم معمول در  اسهال از جمله:اسهاالت-
  .گردد اناد فعل تغوط نزد مريضداده ونيز منجر به ازديکه ميتواند گرفتگی روده ها را تشديد 

  خفيفتب  دارایبسياری از افراد مبتالء به بيماری کرون با توجه به التها بات و انتا نات  :تب و خستگی -
  .شند و احساس خستگی وضعيفی مينما يندميبا 

و منجر به  ير گذار باشدالتها بات و زخم ها ميتواند باالی حرکات طبيعی سيستم هاضمه تأ ث :درد شکم و گرفتگی عضالت  -
   .داشته باشيدنيز  غممکن است درد شديد همرا با دلبدی واستفرا حتیدرد گردد و

 ترديده  شود روشن ويا با رنگ تاريک با رنگ ممکن در مواد غائطه مريض خون سرخ: موجوديت خون در مواد غائطه -
 . ويا ممکن است خون ريزی مخفی در مواد غائطه موجود باشد

  . امکان آبله در دهان نيز وجود دارد:مهای دهانزخ -
درد شکم و گرفتگی عضالت همرا با عکس العمل : کاهش وزن بدنبی اشتهائی و -

نا ئی در های التهابی درديوار روده ها ميتواند با الی هردو يعنی بی اشتها ئی و توا
  .هضم و جذب مواد غذائی تأ ثير گزار باشد 

ممکن است مريض درد يا ترشح در نزديک يا اطراف مقعد    :بيماری اطراف مقعد -
  .داشته با شد ) فيستول(به علت التهاب از يک تونل به داخل پوست 

بيماری کرون راتداوی کرد هيچ دوا ويا عمل جراحی وجود ندارد بلکه فقط ميتوان 
  .که اين گزينه های تداوی فقط درجلو گيری و برگشت مرض کمک ميکند

جا با دواهای استفاده از کورتوکوستروئيد ها يکگی تشخيص گرديده است که به تازه 
اين بيما ری برگشت  ازدر جلوگيری )  Methotrexat,Thiopurine(ديگر مانند 
  .مأ ثر است

ً در دوران  نقطه مهم ديگر اينکه بايد از سگرت کشيدن جلوگيری گردد خصوصا
   .تداوی

  . رون همه ساله به شفاخانه مراجعه مينما يد که نصف ايشان ضرورت به عمل جراحی دارندمبتالء به بيماری کيکی ازهرپنج نفر
  .در شروع نوجوانی تا سن بيست سالگی بيشتر رخ ميدهد اين بيماری درهر سن ميتواند رخ دهد معموالً 

  شهر نيو يورک نامگذاری ونت سينائی موهمکارانش در شفاخانه ) Burrill Bernard Crohn (توسط  1932اين بيماری درسال 
  .است هگرديد

  تحقيقات آن باالئی يک سری بيماران مبتالء به التهاب ايليوم و قسمت های مختلف امعای کوچک که اغلباً تحت تأثير 
 .قرار داشته صورت گرفته است 

 
  
 



    B12کمخونی فقدان ويتا مين/کمخونی خبيثه يا خطرناک  .3
  

اعث ب B12 در بدن ميباشد و اين کمبود ويتامين B12ا مين اين نوع کمخونی ناشی از کمبود ويت
  .کمخونی خبيثه ميگردد

ترکيب آهن در حجرات سرخ که اکسجن را انتقال (که هيموگلوبين  ميدهد رخی اين کمخونی زمان
  .در بدن کاهش يابد) ميدهد 

  .وتعداد حجرات سرخ خون نيز کاهش يابد
 B12بود ويتامين سرخ خون بدليل کمات حجر تعدادزمانيکه 

  .خبيثه رانشان ميدهد کاهش يابد اين يک کمخونی
  ويتامين B12 بدن را کمک ميکند تا بتواند حجرات سرخ

  نورمال را توليد نما يد و همچنان حجرات عصبی را تقويت 
  .نما يد 

در غذاهای حيوانی مانند گوشت،ماهی،تخم  B12و اين ويتامين 
  .ميگرددمرغ،شير و ديگر لبنيات در يافت 

ناک سالهای پيش به تصويب رسيد زمانيکه تداوی آن نتيجه نداشت ودر اصطالح خبيثه يا خطر
  .نهايت منجر به مرگ مريض ميگرديد

خوشبختانه امروز بهترين و آسانترين طريقه های تداوی وجود دارد که اکثر مردم ميتواند از آن با 
  .ا يندعوارض جانبی کمتر در زندگی عادی خود استفاده نم

ديوار معده که سازنده فکتور داخلی ميباشد  شائع ترين علت کمخونی خبيثه از دست دادن حجرات 
  .است

  . جذب گردد از امعأ B12ن ا ويتاميتفکتور داخلی کمک ميکند 
کمبود فکتور داخلی ممکن است از باعث تخريب حجرات جدار معده باشد  و اين تخريب ممکن 

ی خبيثه زياتر در بين افراد مبتأل عالئم کمخون.ود شخص صورت گيرداست توسط سيستم دفاعی خ
  .به آن مشاهده ميگردد

از عالمات مانند خستگی ، بی حالی ، ضعف، که به اين نوع کمخونی دچار اند  کهاشخاصي
عالئم ديگر نيز مرتبط به .سوزش وبی حسی در دستها و پا ها و ضعيفی حافظه شکا يت مينما يند

،افسردگی ، زخمهای دهان ردردی برنگس گوشهامانند س دوجود دار B12ن ويتامين کمخونی فقدا
  .ميباشد) خصوصاً در تاريکی(و عدم برابری توازن بدن و اختالالت در راه رفتن 

وتغيرات در رژيم  B12تداوی کمخونی خبيثه بسيار آسان توسط پيچکاری وتا بليت های ويتامين 
  .دضروری ميباش طويالالمدتغذائی 

 

 :معلومات بيشتر  .4
ويا ممکن است حد اکثر در بيست چهار ساعت ارائه وز ر حيندر(IgG) وGASTRO‐LIA   (IgA)نتيجه معاينه 

 .گردد
دالر آمريکائی  18.37انتی بادی شامل يک تست ميباشد که قيمت آن  در حدود   (IgG)و  (IgA)هردو تست  ‐

    .ميباشد
  .ميباشد  IgAفاقد انتی بادی سيلياک درحدود ده فيصد از مريضان بيماری 

تا از مشکوک بودن يا نتيجه منفی کاذب . مزدوج نيز تست گردد (IgG)ريضان بايد از نظر بنا برين سيروم م
 .جلوگيری گردد

گنجانيده ئيم تا دقيق تر و ارزانتر  GASTRO‐LIA  را در يک تست (IgG) و  (IgA)به اين علت ما هر تست  ‐
  .گردد) لردا 30کمتر از (
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