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ABSTRACT 
 
Background &objectives: Celiac disease is a gastrointestinal disorder that genetic factors 
have a role on its pathogenesis. The aim of the present study was to determine HLA alleles 
encoding HLA DQ2 and HLA DQ8 in patients with celiac disease. 
Methods: This descriptive analytical study was conducted on 105 patients with IBS whom 
referred to the gastroenterology unit in Ardabil, Iran. The patients with positive celiac 
serology of IgA anti-tTG test were done an endoscopic duodenal biopsy. HLA DQ2 and DQ8 
testings were performed on patients. Data were analyzed using descriptive statistics together 
with Mann-Whitney U and Fisher’s exact tests by SPSS-16. 
Results: 14 patients were found positive for IgA antibodies against tTG. From these 14 
patients 2(14.3%) were male and 12 (85.71%) female. All of 14 patients (100% of case) had 
also abnormal intestinal pathology according to the modified Marsh classification and 10 
patients had type IIIC. 11 patients had only HLA DQ2, 2 patients had only HLADQ8, and one 
patient had both HLADQ2 andDQ8. 
Conclusion: Most of patients had positive HLA D Q2. The present study emphasizes that 
HLA genotypes are an important background to CD development. 
Keywords: Celiac Disease; Irritable Bowel Syndrome; HLADQ2; HLA DQ8. 
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  مقدمه
تـرین   یکی از شـایع ) IBS( 1پذیر تحریکسندرم روده 

. دباش میترین آنها  شده اختالالت بالینی و جزء شناخته
نوجوانـان در   درصـد از بزرگسـاالن و   10-20حدود 

 IBSنـد کـه بـا   هـایی دار  سراسر دنیا عالئـم و نشـانه  

ــق اســت  ــلیاک در  . ]1,2[منطب ــی س بیشــترین فراوان
ــه  ــتال ب ــاران مب ــران  IBS بیم از  درصــد 66/12در ای

سـلیاک یکـی از   . ]3[گـزارش شـده اسـت     عباسبندر
                                                            
1 Irritable Bowel Syndrome 

نـد مـاده غـذایی    ی شایع سوء جذب یک یـا چ ها علت
میـزان   .دباشـ  میپوستان اروپایی بویژه در بین سفید

. دباش میمیانه نیز همانند اروپا شیوع سلیاک در خاور
اسهال مـزمن در ایـران،    لترین عل سلیاک یکی ازشایع

رسـد عوامـل    به نظر مـی . ]4[د باش میعراق وکویت 
 تقریبـاً . ژنتیکی در بروز بیماری سلیاک دخیـل باشـند  
-HLA تمامی بیماران مبتال به اسپروی سـلیاک دارای 

DQ8 تمامی افـراد دارای   چند بخشی ازهر. ندباش می
HLA DQ8  ند ولی فقدان شو میدچار سلیاکDQ8 

  چکیده
مطالعـه حاضـر بـا هـدف     . باشند بیماری سلیاک بیماری گوارشی است که عوامل ژنتیکی در بروز آن دخیل می :زمینه و هدف

سلیاک تشخیص داده شده در بـین بیمـاران مبـتال بـه سـندرم       در بیماران با سرولوژی مثبت HLADQ8و  HLA DQ2تعیین 
  .روده تحریک پذیر انجام گرفت

بیمـار مبـتال بـه سـندرم روده تحریـک پـذیر مراجعـه کننـده بـه           105این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی بر روی  :روش کار
بـه روش   IgATTGAntiران تحت آزمـون  تمامی بیما. درمانگاه گوارش مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اردبیل انجام شد

Elisa بیماران با تشخیص سلیاک تحت . قرار گرفتندHLA typing آندوسکوپی و بیوپسی قرار گرفتند و سـطح   وHLA DQ2 
هـای آمـاری توصـیفی و     و روش SPSS-16ها با اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاری       داده. در آنها اندازه گیری شد HLA DQ8و 

  .مان ویتنی و تست دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند -های یو تست
 12بیمار مبتال به سندرم روده تحریک پذیر مبتال به سلیاک بـوده و از ایـن تعـداد     105بیمار از  14نتایج نشان داد که  :ها یافته

نظر پاتولوژی روده باریک بر اساس بیوپسی از %) 4/71(اکثریت بیماران مبتال به سلیاک . نفر مرد بودند 2ها زن و  نفر از نمونه
. مثبت داشـتند  HLA DQ2%)  57/78، نفر 11(بیماران نشان داد که اکثریت آنها  HLA typingنتایج . بودند IIIcدارای مارش 

  . مثبت داشتند HLA DQ8نفر  2مثبت بود و HLA DQ8  و HLA DQ2یک نفر 
مطالعه ی حاضـر نشـان داد    .مثبت داشـتند LA DQ2 Hداد که اکثریت آنها بیماران نشان  HLA typingنتایج  :نتیجه گیری

   . شته باشند نقش مهمی در ایجاد بیماری سلیاک دامی توانند   HLAکه ژنوتیپ های 
  HLADQ2 ، HLADQ8، سندرم روده تحریک پذیر،HLA typingسلیاک،  :کلیدی هایواژه
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همراهی سلیاک با . ]5[د کن میتشخیص سلیاک را رد 
 DQ8-DQ2-DR517ماننـد   HLA با ی مرتبطها ژن

ی دیگـری  هـا  چنـین ژن هم. ]6[به اثبات رسیده است 
ــد  ــارج از   P13-01 19و  5q33-31مانن ــه خ ــز ک نی

در ایــن بیمــاران دیــده  ،ندباشــ مــی HLAمحــدوده 
ی علیـه  هـا  بـادی  بـه نقـش آنتـی    اخیراً. ]7,8[اند  شده

نیز در ایجاد ایـن بیمـاری اشـاره     2ترانس گلوتامیناز 
این ماده یک آنزیم وابسته به یون کلسیم . شده است

ی آمیدی اختصاصـی  ها د که باعث حذف گروهباش می
در نتیجه باعث افـزایش تمایـل    ،دشو میاز گلوتامین 
د شـو  مـی  DQ8 و DQ2ی گلیادین بـه  ها اتصال پپتید

بیمار مبتال  102که در برلین روی  در یک مطالعه. ]9[
بیمار مبتال  41معلوم گردید که  ،انجام گرفت IBSبه 

به سلیاک در بین آ نها وجود داشت که اکثر بیمـاران  
مثبت بودند و در  HLADQ8مبتال به سلیاک از نظر 

پـس  . مثبت داشتند IBS، 35 %HLA DQ2بیماران با 
HLA DQ2  رتبـاط  بـادی بـافتی در ا   و افزایش آنتـی

د سلیاک محض توان میسلیاک مارکرهایی هستند که 
ایـن  . ]10[مشـخص نمایـد    IBSی هـا   هگرورا در زیر

تعیـین   بزرگتـر بـرای   مطالعه بخشـی از یـک مطالعـه   
روده  مـــاران بـــا تشـــخیص ســـندرمســـلیاک در بی

کنندگان به درمانگاه گـوارش   پذیر در مراجعه تحریک
کـه بـا    ]11[ دباشـ  مـی بیمارستان امام خمینی اردبیل 

در بیمـاران بـا    HLA DQ2, HLADQ8هدف تعیین
سرولوژی مثبت سـلیاک تشـخیص داده شـده انجـام     

  .گرفت
  

  روش کار
بـا تشـخیص قطعـی     بیمـار  105مقطعـی   طی مطالعه

ی هـا  پـذیر بـر اسـاس کرایتریـا     سندرم روده تحریک
Rome III   مراجعه کننده به درمانگاه گوارش مرکـز

دبیـل مـورد مطالعـه    آموزشی درمانی امام خمینی ار
همگی با تشخیص فوق تخصص  ها نمونه. قرار گرفتند

به سندرم روده  Rome IIIگوارش و بر اساس معیار 
نامه  ازتمامی بیماران رضایت. ال بودندمبت پذیر تحریک

. شفاهی آگاهانه جهت شـرکت در مطالعـه اخـذ شـد    
هـای   شمارش سـلول  تمامی بیماران تحت آزمایشات

گاه ی خـونی بـا دسـت   هـا  یری انـدکس گ خونی و اندازه
هـای سـفید و    کـانتر و شـمارش افتراقـی گلبـول     سل

قرمز بـا اسـتفاده از   های  تشخیص مرفولوژیک گلبول
قـرار  آمیـزی گیمسـا    الم رنگ شـده خـونی بـا رنـگ    

. شـد انجـام   Sysmexآزمایشات با سل کـانتر  . گرفتند
به روش الیـزا   TTGAntiIgAتست سرولوژیک تعیین 

بـا   U/mlآمریکـایی بـا واحـد     303مـدل   Stat faxبا 
، D-34123 Kassel Germany،Otto-Hahn-Str.16کیت 

IMMUNOLAB GmbH   انجام شـد کـه Upper limit 
  .در نظر گرفته شد 10نرمال برای این تست 

در صورت مثبـت شـدن سـرولوژی، آندوسـکوپی و     
برای بیمـاران سـلیاک   . بیوپسی از دئودنوم انجام شد

درجـات گرفتـاری   . دینگ انجام شدمثبت مارش گری
با درجه بندی مارش جهت بررسـی پـاتولوژی روده   

 . درجه بندی بکار گرفته شد 5باریک بیماران با 

در  پـذیر  تحریـک بیمار مبتال به سندرم روده  105 از
در  .نفر از آنان بیماری سلیاک تشخیص داده شد 14

 با تشخیص قطعی سلیاک IBS بیمار 14بعدی  مرحله
 HLA typing گیری نمونـه خـون جهـت    نمونه تحت

در آزمایشگاه نور تهران تحت  ها قرار گرفته و نمونه
قـرار   Low resolution PCR به روش HLAآنالیز 

بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری   هــا داده. گرفتنــد
SPSS-16 ی آمــاری توصــیفی و تحلیلــیهــا و روش 

مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار ) کــای دو، تــی تســت(
در  05/0کمتر از  ها ی آزموندار معنیسطح . رفتندگ

  .نظر گرفته شد
  

  ها یافته
بـا   پـذیر  تحریـک بیمار مبـتال بـه سـندرم روده     14از 

 2زن و  هـا  نفـر از نمونـه   12 ،سلیاک تشخیص قطعی
سـال بـا    22-55دامنه سنی بیمـاران   .نفر مرد بودند
نفـــر  4 .ســـال بـــود 93/34±47/9 میـــانگین ســـنی

اکثر بیماران  .نسبت فامیلی داشتند ها نهنمو )57/28%(
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متاهـل بـوده و تحصـیالت کمتـر از     %) 7/85(نفر  12
از مبتالیـان عالئـم    )%4/71(نفر  10در . پلم داشتنددی

موردی از یبوسـت در آنهـا   . اسهال بود انثابت بیمار
 09/11±519/1 مبتالیـان،  Hbمیـانگین  . گزارش نشد

  .گرم در دسی لیتر بود
آندوسکوپی نشان داد که بیشتر بیماران  نتایج بررسی

قرار داشـتند   Erosionاز نظر آندوسکوپی در گروه 
ــانگین ســـطح  ــروه  anti tTGکـــه میـ در ایـــن گـ

 در حـالی کـه میـانگین   . تعیین گردید 26/70±45/73

anti tTG   ــا ــکوپی ب ــوارد آندوس  Scallopingدر م
و  بیشـتر از سـایر مـوارد بـود    ) 92±61/73( هـا  چین

 در نتایج آندوسکوپی anti tTGقدار سطح کمترین م
 ها مربوط به کاهش یا از بین رفتن چین) 12/42±51(

بود که در حقیقت مربوط به مراحل انتهـایی بیمـاری   
 .)1جدول (است 

  

ی ها یافته بر حسب IgA anti tTG میانگین مقایسه .1جدول 
 آندوسکوپی

  IgA anti tTG سطح               
 میانگین  تعداد  وسکوپیهای آند یافته

Erosion 6 26/70±45/73 
Scalloping of fold 3 61/73±92 

Loss or reduction of fold 3 12/42±46/51 
ulcer and deformity 2 51/61±50/70 

 
بیمـار بـا سـلیاک از     14 ههمبا توجه به نتایج بیوپسی 

نظر پاتولوژی روده باریک پاتولوژی مثبت بودند که 
ــس از مــ  ــدینگ پ ــر دارای %) 4/71( 10ارش گری نف

، Iدر مارش  .بودند IIIBنفر مارش  4و  IIICمارش 
II  وIV مقایسه میانگین سطح . موردی وجود نداشت

anti tTG ی بیوپسی با استفاده از آزمون ها با یافتهT 
بیشـترین  ). p=071/0(ی نشـان نـداد   دار معنیارتباط 
بود  IIIB شدر گروه بیماران با مار anti tTGسطح 

 %)4/71(در حالی که اکثریت بیماران  ،)9/101±235(
  ).2 جدول(بودند  IIIC دارای مارش

  
  
  

 ی بیوپسیها بر حسب یافته IgA anti tTGمیانگین  مقایسه. 2جدول 

 anti tTGسطح                    
 میانگین )درصد( تعداد  ی بیوپسیها یافته

  IIIB 4 )6/28(  9/101±235مارش 
  IIIC 10 )4/71(  1/104±113مارش 

071/0p=  
  

 11بیماران سلیاکی نشان داد کـه   HLA typing نتایج
ــانگین . مثبــت داشــتند HLADQ2%) 57/78(نفــر  می

در گــروه بیمــاران ســلیاک بــا     anti tTGســطح 
HLADQ2  مثبت بیشتر از بیمارانHLADQ8  مثبت

 ).3 جدول(بود 
  

 HLA typingبا  IgA anti tTGارتباط میانگین  .3دول ج

  anti tTGسطح                    
HLA 

 میانگین )درصد( تعداد

DQ2 11 )57/78(  2/93±8/140  
DQ8 2 )28/14(  6/128±6/217  

DQ2, DQ8  1 )1/7(  100  
 

چنین نشان داد که اکثـر بیمـاران   ی مطالعه همها یافته
 Erosionی آندوســکوپی در گــروه هــا از نظــر یافتــه
. مثبـت بودنـد   HLA DQ2 که اکثراً نیزقرار داشتند 

چنــین در بیوپســی انجــام گرفتــه از ایــن بیمــاران هم
مثبت  HLADQ2مشخص شد که اکثریت بیماران با 

  .بودند IIICدارای مارش 
  

  بحث
ــر    ــلیاک ب ــابی س ــر بیماری ــه حاض ــاس  در مطالع اس

در حالی کـه در  . انجام شد IgA anti tTGسرولوژی 
 IgA, IgG anti tTG همکـاران  مطالعـه مسـعودی و  

همچنین شهبازخانی در تهـران  . ]3[ استفاده شده بود
 IgAEMAو  IgA anti tTGو امـامی در اصـفهان از   

نیز و همکاران  1شندی .]12,13[ استفاده کرده بودند
ی سـرولوژی سـلیاک   ها در مطالعه خود از کلیه تست

اســتفاده  IgA, IgG anti tTGو  IgAEMAیعنــی 
نیـز در  و همکـاران   2اسـکافی  وان. ]14[ کرده بودنـد 

                                                            
1 Shendy 
2 Wahnschaffe 
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آنتی گالدیان و ترانس گلوتامیناز  IgAمطالعه خود از 
مقایسـه ایـن نتـایج    . ]10[ نـد بافتی استفاده کرده بود

ی هـا  د که در صورت اضافه کردن تستده مینشان 
ولوژیک دیگر، شانس پیـداکردن بیمـاران سـلیاک    سر

  .بیشتر خواهد بود
 4/31±14/10میانگین سنی بیماران در مطالعه حاضر 

خانی افته در مقایسه با مطالعات شـهباز این ی. سال بود
ر و مسعودی و همکـاران د  ]12[ و همکاران در تهران

 14در ایـن مطالعـه از    .]3[ تـر بـود   اس پـایین ببندرع
 ،نفر مرد بودند 2نفر زن و  12بیمار، مبتال به سلیاک 

خـالف نتـایج حاصـل از مطالعـه در      که ایـن نتـایج بـر   
در ایـن  . ]3,12[ بندرعباس و مطالعه شهبازخانی بـود 

مطالعه در اکثریت بیماران اسهال جـزء عالئـم بـالینی    
ای که توسط محجوب و  در مطالعه .ثابت بیماران بود

الئـم بـالینی   تـرین ع  شـایع  نیـز  انجام گرفـت همکاران 
  .]15[ یان به سلیاک درد شکم و اسهال بوده استالمبت

نتــایج بیوپســی مبتالیــان و بررســی پــاتولوژی، بیــانگر 
درگیری روده بـه شـکل درجـات بـاالی مـارش بـود       

)IIIB  وIIIC(،       که ایـن نتـایج در مقایسـه بـا مطالعـه
دکتر مسعودی، شهبازخانی و امامی در اصفهان دارای 

چرا که در مطالعات مشابه  ،ی قابل توجه بودها تفاوت
و  IIو  Iاز جملـه مـارش    ها شده، انواع پاتولوژیذکر

بودن دلیل بـاال . ]3,12,13[ حتی صفر نیز وجود داشت
مارش در بیماران مطالعه حاضر ناشی از مدت زمـان  

نمونه  طوالنی ابتال به بیماری و انجام مطالعه در حجم
  .د باشدتوان میکم 

ــایج   HLAنشــان داد کــه بیشــترین مــوارد   HLAنت
 در مطالعـات داخلـی  %). 7/85( بـود  DQ2مربوط بـه  

ولـی   بـود،  انجام نشده در این رابطه یمطالعه مشابه
 2007سـال   نتایج مطالعه وان اسـکافی و همکـاران در  

با نتایج مطالعه  و همکاران 1در برلین و مطالعه اولری
در این خصوص مطابقت داشـت و بـه ترتیـب     حاضر

 را بـه دسـت آوردنـد    درصـد  65و  درصد 39ایج نت
ه مـوارد بیمـاران   با توجه به مثبت شدن کلی. ]10,16[

                                                            
1 O'Leary 

، مشـخص  HLAبا سرولوژی مثبت از نظر بیوپسی و 
در  DQ2بـه ویـژه    HLAد کـه مثبـت شـدن    شو می

ری نـدارد و تنهـا منفـی بـودن آن     تشخیص سلیاک اث
ولی با توجه به عدم انجام ایـن تسـت   . کننده است رد

روی ویژگـی و   ،برای کلیه بیماران موجـود در طـرح  
  .مودتوان قضاوت ن حساسیت آن نمی

ی ایـن مطالعـه عـدم امکـان انتخـاب      ها از محدودیت
گروه کنترل و نیز محدودیت در انجام آندوسـکوپی  
و بیوپسی برای همه بیماران مبـتال بـه سـندرم روده    

  .بود پذیر تحریک
  

  نتیجه گیری
-HLAارتباط قوی ژنتیکی با می تواند بیماری سلیاک 

DQ2  وHLA-DQ8 در صـورت منفـی   . شته باشددا
 .ردبیماری را رد ک توان میتقریباً  HLAهر دو  بودن

در مطالعه حاضر نیز درصد خیلی زیـادی از بیمـاران   
HLA-DQ2 د کـه  گرد میلذا پیشنهاد ، مثبت داشتند

ابتال بـه سـلیاک از    برای در بیماران در معرض خطر 
های سرولوژی  تست پذیر تحریکجمله سندرم روده 
  .ار گیردبررسی قرمورد برای بیماری سلیاک 

 
  تشکر و قدردانی

های مالی دانشگاه علـوم   این پژوهش حاصل مساعدت
بوده  )04 شماره مربوط به پایان نامه(پزشکی اردبیل 

کلیــه  از معاونــت پژهشــی دانشــکده پزشــکی، .اســت
کننده در این پژوهش، آزمایشگاه نور  بیماران شرکت

کلینیــک گــوارش اردبیــل تشــکر و  تهــران و کارکنــان
 .دشو می دانیقدر
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