
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل

 دانشکده پزشکی

 داخلیرشتۀ  تخصصنامه جهت اخذ درجۀ  پایان

 

:عنوان  

 بررسی وجود بیماري سلیاك در افراد مراجعه کننده با آفت دهانی راجعه

 استاد راهنما:

 عباس یزدانبد دکتر

 استاد مشاور:

مجید رستمیدکتر   

 نگارش:

رسول نعمتیدکتر   

  

 92اردیبهشت 

 شماره پایان نامه:

017 

 



 'وا%ع#"م 

 با 2دردا1ی از ا/تاد ,+ا*قدر 

 <ناب آ>ی د:9ر 7باس 5دان 4د 

 و 

 با Cقدی و AB@+ از : 

<ناب آ>ی د:9ر NOید ر/KLی و <ناب آ>ی HIJام DEFG زاده و <ناب 

 آ>ی د:9ر رضا دیده ور

R S ی وTاHUV WXخاZ شان\ 



 

 با AB@+ از 

اساdید cرbوار <ناب آ>ی د:9ر a`و_HI ا^ان [ور  و 

 <ناب آ>ی د:9ر اhijن 'وfیار  

 rs tت راopماmی Rی lوkشان 

 



 

 با /پاس از : 

[/�ل 9�Oرم �Zش ا~دوس{و|ی و ک#yzیک ارس w"مار/تان امام 

�ل wی (ره) ارد�E�� 

 

 



 

 : t قد�مC 

mی � آ�Hید sھان را، ا�سان را، ع�م را، ����W را  �دا

 و ��ق را 

 
 

 

 



 

 فهرست مطالب

صفحه                                                                          عنوان     

 1 ................................................................................................................................................ کلیات اول فصل

 2 .................................................................................................................................. بیان مساله مقدمه و -1-1

 4 ............................................................................................................................. هاي کلیدي تعریف واژه 2-1

 4 ...................................................................................................................................... و فرضیات اهداف 3-1

 4 ............................................................................................................................................. کّلی هدف 1-3-1

 4 ................................................................................................................................ اختصاصی   اهداف 2-3-1

 5 ................................................................................................................................... کاربردي  اهداف  3-3-1

 5 ....................................................................................................................................سواالت پژوهش 4-3-1

 6 ..................................................................................................................................... پیشینه تحقیق دوم فصل

 7 ............................................................................................................................................ بیماري سلیاك 1-2

 9 .................................................................................................................................................... اتیولوژي 2-2

 11 .......................................................................................................... بیماري سلیاك سرولوژي تشخیص 3-2

 15 .................................................................................................................................. بیماري هاي همراه  4-2

 15 ................................................................................................................................................... عوارض 5-2

 16 ............................................................................................................................... درمان بیماري سلیاك 6-2

 17 ................................................................................................................... یماري سلیاك و آفت دهانیب 7-2

 17 ............................................................................................................................................... آفت دهانی 8-2

 21 ............................................................................................................................................. بررسی متون 9-2

 21 ................................................................................................................................... مطالعات داخلی 1-9-2

 21 ................................................................................................................................. مطالعات خارجی 2-9-2

 24 .............................................................................................................................. مواد و روش ها سوم فصل

 25 .............................................................................................................................................. نوع مطالعه  1-3

 25 ........................................................................................................................................ محیط پژوهش  2-3



 25 .................................................................................................................... جامعه آماري و حجم نمونه  3-3

 26 ........................................................................................................................ وري اطالعاتروش گردآ 4-3

 26 ........................................................................................ روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماري 5-3

 27 .............................................................................................................................................. معیار ورود  6-3

 27 ............................................................................................................................................معیار خروج  7-3

 27 ................................................................................................................................... مالحظات اخالقی  8-3

 28 .................................................................................................................................... محدودیت مطالعه 9-3

 29 ................................................................................................................................. متغییر هاي مطالعه 10-3

 30 ............................................................................................................................................ نتایج چهارم فصل

 46 ....................................................................................................................... بحث و نتیجه گیري پنجم فصل

 51 ..................................................................................................................................................... نتیجه گیري  

 52 ....................................................................................................................................................... پیشنهادات  

 53 ................................................................................................................................................................. منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        

 

 

 

 فهرست نمودار ها

صفحه                                                               عنوان                                              

 31 ................................................................................................. : فراوانی افراد به تفکیک جنسیت 4-1نمودار 

 32 ............................................................................................... بازه سنی: فراوانی افراد به تفکیک  4-2نمودار 

 33 ....................................................................................... محل سکونت : فراوانی افراد به تفکیک 4-3نمودار 

 34 .......................................................................................... شهر زندگی: فراوانی افراد به تفکیک  4-4نمودار 

 35 ....................................................................................... وضعیت تاهل: فراوانی افراد به تفکیک  4-5نمودار 

 36 ............................................................................................. تحصیالت: فراوانی افراد به تفکیک  4-6نمودار 

 37 ..................................................................................................... شغلفراد به تفکیک : فراوانی ا 4-7نمودار 

 38 ................................................................. سابقه مصرف سیگار و الکل : فراوانی افراد به تفکیک 4-8نمودار 

 39 .............................................................. سابقه مصرف سن شروع آفت : فراوانی افراد به تفکیک 4-9نمودار 

 40 ........................................... : فراوانی افراد به تفکیک تعداد تشدید آفت دهانی طی یکسال اخیر 4-10نمودار

 41 .............................................................. سابقه دریافت درمان دارویی : فراوانی افراد به تفکیک 4-11نمودار 

 42 ................................. یی متناسب با بیماريسابقه دریافت درمان دارو : فراوانی افراد به تفکیک 4-12نمودار 

 43 ............................................................................ سابقه بیماري مزمن : فراوانی افراد به تفکیک 4-13نمودار 

 44 ............................................................ وجود سرولوژي مثبت سلیاك : فراوانی افراد به تفکیک 4-14نمودار 

  

 



 

اشکالفهرست   

صفحه                                                                                    عنوان                         

 8 .....................................................................................................: فراوانی فرم هاي بیماري سلیاك 2-1شکل 

 10 ................................................................................................................ : اتیولوژي بیماري سلیاك2-2شکل 

 13 ........................................................................................... : پاتولوژي موکوزال در بیماري سلیاك 2-3شکل 

 14 .................................................................................................. : دیاگرام تشخیص بیماري سلیاك 2-4شکل 

 16 ........................................................................................................ : اداره و درمان بیماري سلیاك 2-5شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

جداولفهرست   

صفحه                                                                                         عنوان                         

                                      12 ............................................................ : تظاهرات بافت شناسی در دئودنوم در بیماري سلیاك    2-1جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 یم اختصاريفهرست عال

RAS : Recurrent aphthous stomatitis.  

IgA anti EMA : Anti-transglutaminase antibodies . 

IgA anti tTG : Anti-transglutaminase antibodies . 

IgA : immunoglobulin A . 

IgA AGA : Anti-gliadin antibodies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 افراد مراجعه کننده با آفت دهانی راجعه بررسی وجود بیماري سلیاك در

 چکیده

در برخی از مطالعات نشان داده شده که آفت دهانی راجعه ممکن است نشانه بیماري سلیاك باشد. بهمین دلیل، : مقدمه 

ین از ا درمان هاي معمول آفت دهانی در این دسته کارساز نبوده و ازسوي دیگر، تشخیص بیماري سلیاك به تاخیر می افت.

 رو ما برآن شدیم تا با طراحی این مطالعه پی به میزان فراوانی بیماري سلیاك در بیماران با آفت راجعه دهانی ببریم.

بیمار با تشخیص آفت دهانی  181این مطالعه از نوع مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی آینده نگر بوده  و  مواد و روش ها :

لعه شدند. از افراد مذکور نمونه خون محیطی اخذ شد و این افراد از نظر آنتی بادي حمله در سال) وارد مطا 3راجعه (حداقل 

سرمی مورد بررسی قرار گرفتند.  IgA) و سطح IgA) و آنتی بادي ضد اندومیزیوم (IgAهاي ضد ترانس گلوتامیناز بافتی (

. اطالعات تمامی بیماران وارد چک لیست همچنین بیماران مثبت از نظر سرولوژي سلیاك، تحت بیوپسی دئودنوم قرار گرفتند

شده و به تحلیل داده ها  SPSS v16شده و پس از تکمیل چک لیست ها اطالعات حاصل را وارد برنامه آنالیز آماري 

 پرداختیم.

درصد زن بودند.  25/76درصد مرد و  75/23بیمار با آفت راجعه مورد بررسی قرار گرفته که  181در این مطالعه : نتایج

درصد آنها اهل و ساکن شهر و اکثریت اهل و ساکن اردبیل بودند.  79/76سال بود.  45/28 ±27/12میانگین سنی این بیماران 

 10/1بیمار( 2سال بود. نتایج بررسی سرولوژي بیماران نشان داد تنها  39/23 ±46/9میانگین سن شروع در این بیماران 

 5/22سال، میانگین سن شروع بیماران  29ند که هر دوي آنها زن، میانگین سنی انها درصد) از نظر این آنتی بادي ها مثبت بود

 بود.) Lymphocytic enteritis with crypt hyperplasia(Marsh II)سال و جواب بیوپسی از بیماران به صورت (

آفت دهانی راجعه از فراوانی طبق نتایج این مطالعه فراوانی مشاهده شد که بیماري سلیاك در بیماران با  :نتیجه گیري

 کمی برخوردار می باشد. 

  فاقد گلوتن   رژیم آفت دهانی راجعه ،  بیماري سلیاك،   :کلمات کلیدي   
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 بررسی وجود بیماري سلیاك در افراد مراجعه کننده با آفت دهانی راجعه
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 بررسی وجود بیماري سلیاك در افراد مراجعه کننده با آفت دهانی راجعه

 مقدمه و بیان مسئله 1-1

 طمخا جعهرا لتهابیا ريبیما یک) Recurrent aphthous stomatitis یا RAS( هانید جعهرا فتآ

که هر سن و جنسی را درگیر می کند که البته در  می باشد و یکی از شایع ترین بیماري هاي مخاطی نهاد

 در كنادرد و چندتایی یا دمنفر يخمهاز رتصو به و این بیماريمیباشد کودکان و نوجوانان شایع تر 

میباشند که  نهاد يهاريشایعترین بیما از یکی خمهاز ینا. دمیشو هیدد سیستمیک ريفاقد بیما رانبیما

و یخچه رتابر پایه  ساساًا RASري تشخیص بیما. )1-2(میشونده یدد نجمعیت جها صددر 5-20در 

 . )3(اردنددجوو فتآ ايبر ختصاصیا مایشآز هیچ و ستا کلینیکی تمشخصا

 وزبر در صلیا رفاکتو سه یمنیا و خونی ملاعو، ثتورا. میباشند حمطر فتآ ژيتیولوا در ديیاز ملاعو

 ،هاوسیرو ر،سیگا ،موضعیي ماوتر مانند مختلفی يهارفاکتو ینا بر وهعال. )4(فتی میباشندآ يخمهاز

  . )9-5(ندانستهداخیلد RASد یجاا در را ژيلرآ و دارو س،ترسا

 گلوتن پروتئین دریافت با ژنتیکی، نظر از مستعد فرد در که است خودایمنی شایع اختالل یک سلیاك، بیماري

 یک را بیماري این که قبلی عقیده برخالف. شود می برانگیخته دارد، وجود جو و چاودار گندم، در که

باشد.  می گوناگون تظاهرات با سیستمیک یک بیماري اختالل این شناختند، می خالص یگوارش بیماري

) تاخیري تا latent) و (Silentتظاهرات سلیاك بصورت آتیپیکال(بدون عالیم و نشانه ها)، تحت بالینی(

به  انتروپاتی حساسفرم هاي شدید با شکایت گوارشی متغییر می باشد. در چند دهه اخیر شناخت ما از 

با تست هاي سرولوژیک تشخیص داده می شود  latentو  Silent) بهبود یافته و فرم هاي GSEگلوتن(

که باعث درمان فوري با رژیم فاقد گلوتن می شود که باعث حفظ سالمتی و جلوگیري از مشکالت بالقوه 

 .)10(مثل لنفوم نان هوچکین روده می شود GSEهمراه با 


