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   الملخص العربي:

جلوتين  هو مرض مناعي يصيب االشخاص الذين لديهم استعداد مناعي عند اكل ال الداء الزالقي

 . سوء االمتصاص المعوي الموجود في القمح ويؤدي الى 

٪ من السكان في جميع أنحاء    1، ويحدث بمعدالت تقترب من  اآلن شائًعا  الداء الزالقي يعتبر مرض   

، لكن انتشاره في اليمن ال يزال  في جميع أنحاء العالم  الداء الزالقيالعالم. يتزايد التعرف على مرض  

 . ف غير معرو

 : ةالدراس فاهدأ

لمحالين  مرضى اليمنيين االأو عوامل الخطر بين     تبطة به والمظاهر المر الداء الزالقي   انتشار    تحديد 

  .تنظير الجهاز الهضمي العلويلعمل 

 : تصميم الدراسة

  .وصفية متعددة المراكز ةعرضي  هذه دراسة مقطعية  

 : الدراسةمكان 

وهم مستشفى   .، اليمنصنعاءمستشفيات إحالة في  خمس أجريت هذه الدراسة بوحدات التنظير في  

، ومستشفى الوحدة الجامعي  ، ومستشفى الشرطة النموذجيالجامعي الكويت  ، ومستشفى الثورة العام

  (SGH) ، والمستشفى السعودي األلماني رعبم -

انجاز  تحقيق و، مع جميع التسهيالت لم اختيار هذه المستشفيات على أساس أنها مجهزة تجهيزا جيدات

 . بشكل صحيح ةالدراس

 : طرق الدراسة

  ة للقص  تاريخ كامل منهم تم اخذ  لجهاز الهضمي العلوي جميع المرضى الذين خضعوا لمنظار ا

 فحص عام.  اجراء و  ةالمرضي

، وأخذت خزعات متعددة من الجزء األول والثاني  ، تم أخذ الصورة بالمنظار لالثني عشرأثناء التنظير

الخاليا الليمفاوية داخل   وجود  والثالث من االثني عشر لدراسة األنسجة المرضية للبحث عن إمكانية 

دم  عينة  اخذ ، تم الفتيليزغابات وتضخم الخبايا أو االنقسام ، وضمور الالظهارة وخاليا البالزما

 .  الداء الزالقيوإرسالها لالختبارات المصلية لتأكيد أو استبعاد تشخيص مرض 



، أو نظام غذائي   IgA نقص   بفحص األمصال سلبية ، واألنسجة إيجابية يتم التأكد من النتائج  في حال  

على االرتباط  تشخيص  الأن يسبب خلل في األنسجة واألمصال الطبيعية. استند  منخفض الغلوتين يمكن  

 . بين االختبارات السريرية والمصلية والتنظيرية والنسيجية

 :نتائجال

عمر المرضى  مريضا لتنظير الجهاز الهضمي العلوي. كان متوسط  111خضع ما مجموعه  

االثني عشر من كل مريض لدراسة األنسجة. بناًء   سنة. تم أخذ أربع خزعات من  ±12.5  27.65

( كال من  ٪16.2مريًضا )  18، كان لدى الداء الزالقي على معاييرنا المحددة لتشخيص مرض 

، وبالتالي   EMA و  tTG األنسجة اإليجابية جنًبا إلى جنب مع األجسام المضادة المصلية اإليجابية لـ 

كان المرض أكثر شيوًعا بين المرضى الذين تتراوح  و الداء الزالقيتم تشخيص إصابتهم بمرض 

( ، وكانت آالم البطن واإلسهال المزمن  ٪66.6( واإلناث )٪55.5عاًما ) 35-20أعمارهم بين 

وانتفاخ البطن وفقدان الشهية أكثر األعراض السريرية للجهاز الهضمي شيوًعا لجميع المرضى  

 . على التوالى ٪  77.7٪ و 94.4في ٪(. وفقر الدم وتساقط الشعر 100)

 :  استنتاج  .

أحيلوا لعمل  ٪ بين المرضى الذين 16.2في هذه الدراسة يصل إلى  الداء الزالقيوجد أن انتشار 

هناك حاجة إلى دراسات    ، ، وبالتاليلم يمثل هذا االنتشار عموم السكان .تنظير الجهاز الهضمي العلوي

 . طاق واسع لتقييم االنتشار الحقيقي للمرض بين عامة السكانعلى نأكبرعينة  حجم  ب  مستقبلية كبيرة  

الذي تم الحصول عليه في هذه الدراسة على مزيج من نتائج الخزعة   الداء الزالقياستند انتشار  .

وجدت هذه   .اإليجابي EMA و / أو  At-TG جنًبا إلى جنب مع  IIIc و Marsh IIIb لتصنيف 

عاًما   35و  20يوًعا بين المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين كان أكثر ش  الداء الزالقي الدراسة أن 

ويتم تشخيصه بشكل متكرر بين النساء مقارنة بالرجال. كانت أعراض الجهاز الهضمي موجودة بين  

 .غيرمعويةمظاهر  ل مختلفة جميع المرضى الذين يعانون من عالمات وأعراض 
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Abstract 

Celiac disease is now considered to be common, occurring in rates 

approaching 1% of the population worldwide. Celiac disease is 

increasingly recognized worldwide, but the prevalence in Yemen  is 

still unknown. 

Objective:  

To determine celiac disease (CD) prevalence and associated 

manifestations or risk factors among Yemenis ‘patients who referred 

for upper  gastrointestinal endoscopy. 

 

Study design 

   This is a cross-sectional, descriptive multi-centers study. 

Study settings  

   This study was conducted at the endoscopy units of 5 referral 

hospitals in Sana'a, Yemen.  

They are Al-Thawra General Hospital, Al-Kuwait University 

Hospital, Typical Police Hospital, Al-Wahda'a University Hospital 

– Ma'ber and Saudi German Hospital (SGH). The selection of these 

hospitals was based on the fact that they are well equipped, with all 

facilities for investigation and management . 



 

Study methods 

   All patients who underwent upper GIT endoscope, a complete 

history and general examination were performed. During 

endoscopy, the endoscopic picture of the duodenum was taken, and 

multiple biopsies were taken from the 1st, 2nd and 3rd parts of the 

duodenum for histopathological study to search for possibility of 

intraepithelial lymphocytes and plasma cells, villous atrophy and 

crypts hyperplasia or mitosis, The  blood sample was performed and 

sent for serological tests  to confirm or exclude the diagnosis of 

coeliac disease. Serology negative, histology positive the results are 

ascertained as seronegative CD as  IgA deficiency, or low grade 

gluten diet can cause abnormal histology and normal serology.  

Diagnosis of CD was based on correlation between clinical, 

serological tests, endoscopic and histological.                   

Results 

   A total of 111 patients had undergone upper gastrointestinal 

endoscopy. The mean age of patients was 27.65± 12.5 years. Four 

duodenal biopsies were taken from each patient for 

histopathological study. Based on the our criteria set for the 

diagnosis of celiac disease, 18 patients (16.2%) were having both 

positive histology along with positive serologic At-TG and EMA 

antibodies and therefore diagnosed as having celiac disease. The 



disease was more frequent among patients aged 20-35 years old 

(55.5%) and females (66.6%).Abdominal pain, chronic diarrhea, 

flatulence and anorexia were the most common GIT clinical 

symptoms of all patients(100%).Weight loss, anemia, and hair loss 

were present in 94.4%, 77.7%, and 77.7%  

respectively. 

Conclusion  

   The prevalence of CD found in this study to be high as 16.2 % 

among patients who referred for upper GIT endoscopy.  

This prevalence did not represent general population, thus, a large 

prospective studies among large scale sample size are needed to 

assess the true prevalence of the disease among general population. 

   The prevalence of CD obtained in this study was based on the 

combination of both biopsy findings of Marsh classification IIIb and 

IIIc along with positive At-TG and/or EMA. 

   This study found that CD was more common among patients aged 

between 20-35 years old and frequently diagnosed among women 

compared to men. Gastrointestinal symptoms were present among 

all patients with variable signs and symptoms of extra intestinal 

manifestations.  
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