
ਸਲੈੀਅਕਸਲੈੀਅਕ  ਬਿਮਾਰੀਬਿਮਾਰੀ  ਕੀਕੀ  ਹੈ?ਹੈ?
ਸੈਲੀਅਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੈਲੀਅਕ ਬਿਮਾਰੀ (CD) ਕਰਕੇ ਕਈ ਬਕਸਮ ਦੀ ਕਣਕ, ਰਾਈ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਬ੍ਕੇਲ ਬਿੱਚ ਬਮਲਣ ਿਾਲਾ 
ਪਰਿਰੋ੍ੀਨ, ਗਲੂ੍ਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੂ੍ਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਛਰੋ੍ੀ 
ਆਂਦਰ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰੀ ਖੁਰਾਕ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਪਰੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾ੍, 
ਹਰੋਰ ਆੱ੍ਰੋਇਬਮਉਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੈਲੀਅਕ ਬਿਮਾਰੀ ਡਰਮਾ੍ਾਇ੍ਸ ਹਰਪੈ੍ੀਫੌਰਬਮਸਡਰਮਾ੍ਾਇ੍ਸ ਹਰਪੈ੍ੀਫੌਰਬਮਸ (DH) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਿੱਚ ਛਾਲੇ 
ਪੈਣੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਿਹੁਤ ਬ਼ਿਆਦਾ ਖਾਜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕਰੋ ਬਜਹੇ ਧੱਫੜ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 
ਿਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਕੂਹਣੀਆਂ, ਗਰੋਬਡਆਂ, ਬਚਤੜਾਂ, ਧੌਣ ਦੇ ਬਪੱਛੇ, ਖਰੋਪਰੀ ਅਤੇ ਬਪੱਠ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਬਹੱਸੇ 
'ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਡਰਮਾ੍ਾਇ੍ਸ ਹਰਪੈ੍ੀਫੌਰਬਮਸ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਬਿੱਚ ਪਰਿਤੱਖ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੇ੍ ਦੀ ਆਂਦਰ 
ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਣਨਕ (ਜੈਨੇਬ੍ਕਸ)ਜਣਨਕ (ਜੈਨੇਬ੍ਕਸ)
CD ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਬਿਤੀ ਹੈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਬਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕਸੇ ਿੀ ਉਮਰ ਬਿੱਚ ਉਭਰ  
ਸਕਦੀ ਹੈ। CD ਿਾਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਬਪਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਿੱਚੇ 
ਅਣਪਛਾਤੀ CD (5-15%) ਹਰੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜਰੋਖਮ 'ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਕਈ ਿਾਰੀ ਜ਼ਿਿਾਤੀ ਤਣਾਅ, ਗਰਭ-ਅਿਸਿਾ, ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਲਾਗ 
ਿਰਗੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਿੰਧੀ ਕਾਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਰਿੇਰਕ  
ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿੱਬਚਆਂ ਜਾਂ ਿਾਲਗ਼ਾਂ ਬਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਬਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਬਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਮੇਲ ਿੱਬਚਆਂ ਜਾਂ ਿਾਲਗ਼ਾਂ ਬਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਬਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਬਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਮੇਲ (Individually or in combination)(Individually or in combination)    
ਬਿੱਚ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:ਬਿੱਚ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਿੱਬਚਆਂ ਬਿੱਚ ਿਾਧੂ ਲੱਛਣ:ਿੱਬਚਆਂ ਬਿੱਚ ਿਾਧੂ ਲੱਛਣ:

ਲੱਛਣਲੱਛਣ
ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਿਾਲੀ CD ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਅਕਤੀ ਿਹੁਤ ਿੱਖਰੇ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਕੁਝ ਮਾਮਬਲਆਂ ਬਿੱਚ, CD ਿਾਲੇ ਬਿਨਾ ਰਰੋਗ-ਬਨਦਾਨ ਿਾਲੇ ਿਾਲਗ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਾ਼ਿਮੇ ਿਾਲੇ ਜਾਂ 
ਆਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਸਰਫ ਲਰੋਹ-ਤੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਿਾਲਾ ਅਨੀਮੀਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

CD ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਹਰੋਰ ਸਬਿਤੀਆਂ ਬਮਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਰੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇ੍ ਖਰਾਿ ਰਬਹਣ 
ਦੇ ਬਸੰਡਰਮ, ਅਸਬਹਣਸ਼ੀਲ ਲੈਕ੍ਰੋਸ, ਗੰਭੀਰ ਿਕੇਿੇਂ ਿਾਰੇ ਬਸੰਡਰਮ ਜਾਂ ਿੱਡੀ ਆਂਦਰ 
ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਿੈਲੀਆਂ ਿਣਨ ਦਾ ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤ ਰਰੋਗ-ਬਨਦਾਨ 
(misdiagnosis) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • ਿਦਹ਼ਿਮੀ ਅਤੇ ਕਬਚਆਹਣ
 • ਪੇ੍ ਬਿੱਚ ਸਰੋ਼ਿਸ਼, ਪੀੜ, ਿੱ੍ ਪੈਣੇ ਜਾਂ ਗੈਸ ਿਣਨੀ

• Lactose intolerance (ਅਸਬਹਣਸ਼ੀਲ ਲੈਕ ਰ੍ੋਸ) 
 • ਅਨੀਮੀਆ – ਲਰੋਹ-ਤੱਤ, ਫਰੋਲੇ੍ ਜਾਂ b12 ਦੀ ਘਾ੍
 • ਿਹੁਤ ਬ਼ਿਆਦਾ ਕਮ਼ਿਰੋਰੀ ਅਤੇ ਿਕੇਿਾਂ
 • ਅੱਧੇ ਬਸਰ ਦੀ ਪੀੜ (ਮਾਈਗਰਿੇਨ)
 • ਹੱਡੀ/ਜਰੋੜ ਦੀ ਪੀੜ
 • ਬਗੱਬ੍ਆਂ ਅਤੇ ਹੱਿਾਂ ਦੀ ਸਰੋ਼ਿਸ਼

 • ਿਾਰ-ਿਾਰ/ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਤ ਲੱਗਣੇ
 • ਕਿ਼ਿੀ
 • ਿ਼ਿਨ ਘ੍ਣਾ
 • ਬਿ੍ਾਬਮਨ a, d, e ਅਤੇ k ਦੀ ਘਾ੍
 • ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਅਲਸਰ/ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਼ਿਖਮ
 • ਢਬਹੰਦੀ-ਕਲਾ
 • ਮਾਹਿਾਰੀ ਬਿੱਚ ਿੇਨੇਮੀਆਂ
 • ਿਾਂਝਪੁਣਾ/ਹਮਲ ਬਡਗਣਾ

 • ਦੇਰ ਨਾਲ ਿਾਧੇ ਪੈਣਾ
 • ਬਖਝ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਬਿਚਲੀਆਂ ਤਿਦੀਲੀਆਂ
 • ਉਲ੍ੀ ਆਉਣੀ

 • ਗਭਰੇ੍ ਅਿਸਿਾ ਬਿੱਚ ਦੇਰ ਹਰੋਣੀ (Delayed puberty)

 • ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਬਿੱਚ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਹਰੋਣੀਆਂ

ਬਿਆਪਕਤਾਬਿਆਪਕਤਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਬਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿੱਚ CD 1:100 ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਭਾਬਿਤ  ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਭਾਬਿਤ  
ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਰਦੀ ਹੈ।1,21,2  ਕਨੇੈਡਾ ਬਿੱਚ ਇਹਰੋ ਬਜਹੇ ਬਿਆਪਕ ਅੰਕਬੜਆਂ  
ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਲਈ ਿਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ,  
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਖੂਨ  
ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਨਤ ਸੈ੍ਂ ਰ।
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• CD ਦਾ ਪਬਰਿਾਰਕ 
ਇਬਤਹਾਸ

 • ੍ਾਈਪ 1 ਡਾਇਿ੍ੀ਼ਿ
 • ਆੱ ਰ੍ੋਇਬਮਉਨ 

ਹੈਪੇ੍ਾਈ੍ਸ
 • ਬਲੰਫਰੋਮਾ ਕੈਂਸਰ

 • ਿਾਂਝਪੁਣਾ
 • ਹੱਡੀਆਂ ਖੁਰਣੀਆਂ
 • ਡਾਉਨ ਬਸੰਡਰਮ
 • ੍ਰਨਰ ਬਸੰਡਰਮ
 • ਕਾਲਜੇ ਦੀ ਅਣਬਕਆਸੀ 

ਹਾਲਤ, ਐ਼ਂਿਾਈਮ ਿਧਣਾ

ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂ
ਸਬਿਤੀਆਂਸਬਿਤੀਆਂ
CD ਅਕਸਰ ਹਰੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੇਠਾਂ 
ਬਦੱਬਤਆਂ ਬਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੋਈ ਸਬਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ CD ਲਈ 
ਆਪਣ ੇਖੂਨ ਦਾ ੍ਸੈ੍ ਕਰਾਉਣ ਿਾਰੇ ਬਿਚਾਰ ਕਰਨਾ।

ਇਲਾਜਇਲਾਜ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ CD ਦਾ ਇੱਕਰੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਬ਼ੰਿਦਗੀ ਭਰ ਲਈਬਿਨਾ ਗਲੂ੍ਨ ਦਾ ਇੱਕਰੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਬ਼ੰਿਦਗੀ ਭਰ ਲਈਬਿਨਾ ਗਲੂ੍ਨ 
ਿਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਿਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਆਂਦਰਾਂ ਮੁੜ-ਬਸਹਤਯਾਿ ਹਰੋਣਗੀਆਂ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਿਧਣ 
ਦੇ ਜਰੋਖਮ ਘ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰੋਸ਼ਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ CD ਬਿੱਚ ਮਾਬਹਰ ਰਬਜਸ੍ਰਡ 
ਡਾਇ੍ੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਆਪਣੇ ਬਫ਼ਿੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਿਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ 
ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
CD ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿੱਡਮੁੱਲੀ ਬਿਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਲੀਅਕ 
ਐਸਰੋਸੀਏਸ਼ਨ (CCA) ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ ਚੈਪ੍ਰ ਬਿੱਚ ਸ਼ਾਬਮਲ ਹਰੋਣ ਲਈ ਪਰਿੇਬਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CD ਿਾਰੇ 
ਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਲੀਅਕ ਐਸਰੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ ਜਾਂ CCA ਦੀ ਿੈਿਸਾਈ੍  
'ਤੇ ਜਾਓ: www.celiac.ca.

ਰਰੋਗ-ਬਨਦਾਨ ਰਰੋਗ-ਬਨਦਾਨ (DIAGNOSIS)(DIAGNOSIS)
ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਰੋਖਮ ਿਾਲੇ 
ਸਮੂਹਾਂ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਬਿੱਚ CD ਲਈ ਜਾਂਚ ਿਾਸਤੇ ਖੂਨ  
ਦੇ ੍ੈਸ੍ ਉਪਲਿਧ ਹਨ। ਅਬਜਹੇ ੍ੈਸ੍ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਬਕ ਇੱਕ ਬਿਅਕਤੀ ਨੰੂ CD ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 
ਲਰੋੜੀਂਦੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਿਾਇਓਪਸੀ ਨਹੀਂ ਿਦਲਦੇ। 

ਬਸਰਫ ਛਰੋ੍ੀ ਆਂਦਰ ਦੀਆਂ ਿਾਇਓਪਸੀਆਂ ਬਸਰਫ ਛਰੋ੍ੀ ਆਂਦਰ ਦੀਆਂ ਿਾਇਓਪਸੀਆਂ CD ਦੇ  ਦੇ  
ਰਰੋਗ-ਬਨਦਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਼ਿਰੀਆ ਹਨ। ਰਰੋਗ-ਬਨਦਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਼ਿਰੀਆ ਹਨ। 
ਖੂਨ ਦੇ ੍ੈਸ੍ ਅਤੇ ਿਾਇਓਪਸੀਆਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ  

ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਬਿਨਾ ਗਲੂ੍ਨ ਿਾਲੀ 
ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, 
ਬਕਉਂਬਕ ਸ੍ੀਕ ਰਰੋਗ-ਬਨਦਾਨ 
ਕਰਨ ਬਿੱਚ ਇਹ ਬਿਘਨ ਪਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿਾਲੇ: ਹਿਾਲੇ: 
1. NIH ਦੀ ਸਰਿਸੰਮਤੀ ਿਾਲੇ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ ਦਾ ਿੈਿ ਬਲੰਕ: http://consensus.nih.gov/cons/118/ 118cdc_intro.htm. 

2. Fasano A, Berti I, Gerarduzzi T ਅਤੇ ਹਰੋਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਚਲੇ ਜਰੋਖਮ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਜਰੋਖਮ ਿਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਬਿੱਚ ਸੈਲੀਅਕ 
ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਬਿਆਪਕਤਾ। ਆਰਕ ਇੰ੍ਰਨ ਮੈਡ (Arch Intern Med) 2003; 163:286-292.


