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التلوث بالجلوتين

قد يحدث التلوث بصورة تلقائية ودون قصد و من صور التلوث:
لمس الخبز أو أي طعام يحتوي علي الجلوتين ثم لمس طعام مريض السلياك، فينقل التلوث بالجلوتين معه

أو تطاير فتات الخبز أو غبار القمح على طعام مريض السلياك و من ثم تناوله عن طريق الخطأ                .
يجب عدم مشاركة بعض أدوات المطبخ مع مريض السلياك عند استخدام منتجات تحتوي الجلوتين؛ نظراً

لكونها قادرة على اإلحتفاظ بالجلوتين حتى بعد غسلها جيداً و منها ( المالعق و األدوات الخشبية، لوح
التقطيع، المصفاة، مالعق السيليكون، حماصة الخبز (التوست)، أسفنجة الغسيل، الخفاقة اليدوية و غيرها ).

قائمة بالحبوب واألطعمة
الخالية من الجلوتين 

الحمية الخالية من الجلوتين

 قائمة لمكونات الغذاء التي من الممكن أن تحتوي
على الجلوتين

قائمة لمكونات الغذاء المحتوية على الجلوتين
(الممنوعات)

األلوان الصناعية
المنكهات الصناعية

التوابل
الشوفان

بيكنغ باودر
محلول النشاء المعدل
محلول بروتين الخضار

األجبان الجاهزة
اللحوم المصنعة (كالنقانق)

جلومات أحادية الصوديوم (الماجي األبيض)
المكسرات المحمصة

مكعبات ماجي
الشوربات الجاهزة

القمح و جميع مشتقاته
الجاودار (الشيلم) وجميع مشتقاته

حنطة القمح
الحنطة البيضاء

جوامد الحليب المشتقة من الشعير
خبز البر
النخالة

طحين البر
خل الشعير

السميد
الجريش

المكرونة
الشعيرية

الشعير ومشتقاته

منتجات بطبيعتها خالية من الجلوتين
(دون إضافات)

الفواكه والخضروات
الدجاج واللحوم
منتجات األلبان

الكينوا
االحنطة السوداء

بذور الكتان
الفول

الذرة الصفراء
العدس

القطيفة
الدخن
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المعلومات في هذا المنشور تثقيفية وال تغني عن مراجعة المختصين



العالج:

االلتزام بحمية خالية من الجلوتين مدى الحياة.

ماهو السلياك؟

السلياك هو حالة مرضية مزمنة، تصيب األمعاء
الدقيقة والتي يتعرض فيها الجسد إلى استجابة

مناعيةضد مادة الجلوتين.
ينتج عنها تضرر والتهاب أهداب األمعاء الدقيقة

التي تساعد على امتصاص العناصر الغذائية.

التشخيص:

الخزعة المعوية:

األعراض:

يتجاوز عدد أعراض السلياك إلى 200 عرض
تختلف من شخص إلى آخر و من طفل إلى بالغ

و منها:

إسهال
مغص و إنتفاخات

نقصان الوزن
الخمول و اإلرهاق
تأخر النمو أو البلوغ

ماهو الجلوتين؟

هو بروتين نباتي يوجد في القمح، الشعير والجاودار أو
الشليم.يدخل في صناعة األطعمة؛ ألنه يساعدها على

اكتساب الشكل المناسب والتماسك كالغراء.

تحاليل األجسام المضادة:
وهي:

المضاعفات:

عدم اإللتزام بالحمية أو تأخر التشخيص بالمرض
قد يؤدي إلى بعض المضاعفات الصحية ومنها:

فقر الدم
هشاشاة العظام

ضعف وظائف الكلى
تأخر اإلنجاب أو اإلجهاض

مشاكل عصبية أو نفسية
التهاب الجلد الحلئي

عدم انتظام هرمون الغدة الدرقية

TTG (anti-tissue transglutaminase)-IgA
EMA (anti-endomysial antibodies)-IgA

تعتبر اختبارات فحصية أولية وتستخدم قبل اللجوء إلى
المنظار المعوي (الخزعة المعوية).

تستخدم أيضاً لمتابعة استجابة األمعاء للحمية الخالية
من الجلوتين.

Total serum IgA
يتم طلب التحليل عندما تكون نتائج التحاليل السابقة

طبيعية ولكن الحالة ترجح اإلصابة بمرض السلياك.

وهي إزالة جزء ضئيل من بطانة األمعاء الدقيقة
.للفحص المجهري .

 
ال تستخدم للفحص المبدئي ولكن تعتبر الطريقة

الوحيدة والمثبتة لتشخيص مرض السلياك .


