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بررسی همراهی الل های HLA-DQ2 و HLA-DQ8 با 
عالئم گوارشی و خارج گوارشی در بیمارن مبتال به سلیاک 

کاظم مشایخی2،1، داور امانی2، محمد رستمی نژاد3، پدرام عظیم زاده3، خدیجه کوشکی2

مقدمه: بیماری سیلیاک نوعی اختالل خودایمنی است و با حساسیت به گلوتن که پروتئین موجود در جو، گندم و سایر غالت است، 
مشخص می شود. حضور الل های HLA-DQ2 و HLA-DQ8 از عوامل ژنتیکی مهم در این بیماری است و نقش مهمی در 
پاتوژنز آن دارند. مطالعات پیشین نشان داده اند که بین الل های HLA-DQ و شدت آسیب مخاطی ارتباط وجود دارد. لذا هدف از این 

مطالعه، نشان دادن ارتباط بین عالم بالینی بیماری و فراوانی الل های HLA-DQ در بیماران بود.
روش کار: 75 بیمار مبتال به سیلیاک وارد مطالعه شدند و الل های مربوط به HLA-DQ2 و HLA-DQ8 در آنها با روش 
Real-time PCR  تعیین ژنوتایپ شد و سپس ارتباط بین این الل ها و عالئم بالینی گوارشی )اسهال، تهوع و استفراغ، نفخ، سوزش 

سردل( و خارج گوارشی )کاهش وزن، آنمی، مشکالت عصبی، آفت دهان، مشکالت استخوانی( مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که شایعترین عالمات گوارشی به ترتیب، نفخ )82%(، سوزش سر دل )69%( ، اسهال )48%( و تهوع و 
استفراغ )40%( است. این فراوانی برای عالمات خارج گوارشی به ترتیب، کاهش وزن )68%(، مشکالت عصبی )61%(، آنمی )%57(، 
آفت دهان )49%( و مشکالت استخوانی )41%( بود. بررسی های آماری، ارتباط معناداری را بین این عالمات و نوع HLA-DQ نشان 

نداد و تنها این ارتباط برای اسهال با P=0,001 معنادار شد.
بحث و نتیجه گیری: علیرغم معنادار نشدن نتایج، بیشتر بیماران حامل HLA-DQ2 بودند که شاید نشان دهنده نقش این الل در 

پاتوژنز بیماری باشد.
کلمات کلیدی: بیماری سلیاک، HLA، عالئم گوارشی
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