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 بیماری خودایمنی یا اتوایمیون چیست؟

وضعیتی است که در آن سیستم ایمنی بدن به اشتباه به بدن حمله می کند. سیستم ایمنی  بیماری اتوایمیون

ند. و وقتی این به طور معمول  جاد می ک ظت ای حاف ها م ها و ویروس  باکتری  ند  مان هایی  در برابر میکروب 

 مهاجمان خارجی را احساس می کند، ارتشی از سلول های جنگنده را برای حمله به سمت آنها می فرستد.

 هد.به طور معمول، سیستم ایمنی می تواند تفاوت بین سلول های خارجی و سلول های خود را تشخیص د

شتباه می  ست را به عنوان مهاجم ا صل یا پو شی از بدن مانند مفا ستم ایمنی بخ سی در یک بیماری خودایمنی، 

 گیرد. پروتئین هایی به نام اتوآنتی بادی آزاد می کند که به سلول های سالم حمله می کند.

به پانکراس آسیب می  1بت نوع برخی از بیماری های خود ایمنی تنها یک اندام را هدف قرار می دهند. مانند دیا

 دهند.(، کل بدن را تحت تأثیر قرار میSLEها مانند لوپوس اریتماتوز سیستمیک )رساند. سایر بیماری

نوع بیماری خودایمنی وجود دارد. آنها می توانند تقریباً هر قسممممت از بدن را تحت تأثیر قرار دهند.  80بیش از 

بیماری خودایمنی پوسمممت اسمممت که باع  ریمی مو می شمممود. ه اتیت  به عنوان مثال، آلوپسمممی آره آتا یک

، سمممیسمممتم ایمنی به پانکراس حمله می کند. و در آرتریت 1خودایمنی بر کبد تأثیر می گذارد. در دیابت نوع 

روماتوئید، سیستم ایمنی می تواند به بسیاری از قسمت های بدن از جمله مفاصل، ریه ها و چشم ها حمله کند. 

 استفاده می کنند. آزمایشات چکاپان برای تشخیص بیماریهای خود ایمنی از پمشک

 چرا سیستم ایمنی بدن به سلولهای خودی حمله می کند؟

شکان دقیقاً نمی ستم ایمنی میپم سی شتر از دانند چه چیمی باع  اختالل در  شود. با این حال برخی از افراد بی

 ند.دیگران به بیماری خود ایمنی مبتال می شو

، زنان در مقایسه با مردان دو برابر بیشتر به بیماری های اتوایمیون مبتال می 2014بر اساس یک مطالعه در سال 

 شوند.

برخی از بیماری های اتوایمیون در گروه های قومی خاص شممایت تر اسممت. به عنوان مثال، لوپوس بیشممتر ن اد 

 ت تاثیر قرار می دهد.آمریکایی و اس انیایی تبار را تح-قفقازی، آفریقایی

شموند. همه اعامای ها دیده میر خانوادههای اتوایمیون، مانند مولتی ل اسمکلروزی  و لوپوس، دبرخی از بیماری

 خانواده لموماً به بیماری مشابهی مبتال نیستند، اما استعداد ابتال به یک بیماری خود ایمنی را به ارث می برند.
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خودایمنی در حال افمایش اسممت، محققان گمان می کنند که عوامل محیطی  از آنجایی که شممیوع بیماری های

مانند عفونت ها و قرار گرفتن در معرض مواد شمممیمیایی یا حالل ها نیم ممکن اسمممت در ایجاد این بیماری ها 

 دخیل باشند.

یمنی شود. تصور می شود که خوردن غذاهای پرچرب، قند باال و غذاهای فرآوری شده ممکن است باع  پاسخ ا

 با این حال، این ثابت نشده است.

بر نظریه دیگری به نام فرضیه بهداشت متمرکم شد. به دلیل واکسن ها و ضد عفونی  2015یک مطالعه در سال 

کننده ها، امروزه کودکان به اندازه گذشممته در معرض میکروب ها نیسممتند. عدم قرار گرفتن در معرض میکروبها 

 بدن آنها را مستعد واکنش بیش از حد به مواد بی ضرر کند.می تواند سیستم ایمنی 

 عالئم بیماری های خودایمنی چیست؟

عالئم یک بیماری خودایمنی به بخشممی از بدن بسممتگی دارد که تحت تاثیر قرار گرفته اسممت. بسممیاری از انواع 

نه های التهاب هسممتند. اما بیماری های خودایمنی باع  قرممی، تورم، گرما و درد می شمموند که از عالئم و نشمما

 سایر بیماری ها نیم می توانند عالئم مشابهی ایجاد کنند.

شدید، عالئم  شکل دوره ای به وجود بیایند و از بین بروند. در طول ت عالئم بیماری های خودایمنی می توانند به 

عالئم برای مدتی بهتر  ممکن است برای مدتی شدید شوند. بعداً، ممکن است بهبودی رخ دهد، به این معنی که

 یا ناپدید می شوند.

 عالئم اولیه بسیاری از بیماری های خودایمنی بسیار مشابه هستند، این عالئم عبارتند از:

 خستگی 

 درد عاالت 

 تورم و قرممی 

 تب با درجه پایین 

 مشکل در تمرکم 

 بی حسی و گمگم در دست ها و پاها 

 ریمی مو 

 بثورات پوستی 
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شند. به عنوان مثال، دیابت نوع بیماری های فردی نیم  شته با صر به فرد خود را دا باع   1می توانند عالئم منح

 باع  درد شکم، نفخ و اسهال می شود. IBDتشنگی شدید، کاهش وزن و خستگی می شود. 

 تشخیص بیماریهای اتوایمیون به چه صورت انجام میشود؟

شکان از ترکیبی از آزمایش هیچ  شخیص دهد. پم آزمایش چکاپ واحدی نمی تواند بیماری های خود ایمنی را ت

 و بررسی عالئم و معاینه فیمیکی برای تشخیص استفاده می کند.چکاپ های 

سته ای ) ضد ه شکان زمانی که ANAآزمایش آنتی بادی  ست که پم ( اغلب یکی از اولین آزمایش های چکاپ ا

اری خودایمنی را تشخیص می دهند از آن استفاده می کنند. یک آزمایش مثبت به این معنی است که عالئم بیم

شید، اما دقیقاً تایید نمی کند که کدام یک را دارید یا  شته با ممکن است یکی از این بیماری های اتوایمیون را دا

 اینکه مطمئناً به یکی از آنها مبتال هستید.

دنبال اتوآنتی بادی های خاص تولید شممده در برخی بیماری های خودایمنی هسممتند. آزمایشممات چکاپ دیگر به 

ها در بدن های چکاپ غیر اختصاصی را برای بررسی التهابی که این بیماریپمشک همچنین ممکن است آزمایش

 کنند انجام دهد.ایجاد می

 بیماری های خودایمنی چگونه درمان می شوند؟

صی ندارند، اما درمان میهای خودایمنی درمبیماری سخ ایمنی بیش فعال را کنترل کرده و التهاب ان خا تواند پا

 را کاهش دهند یا حداقل درد و التهاب را کاهش دهند. داروهای مورد استفاده برای درمان این شرایط عبارتند از:

 ( داروهای ضممد التهابی غیر اسممتروئیدیNSAIDs( مانند ایبوپروفن ،)Motrin ،Advil ) و ناپروکسممن

(Naprosyn) 

 داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی 

 .درمان هایی نیم برای تسکین عالئمی مانند درد، تورم، خستگی و بثورات پوستی در دسترس هستند 

 یک رژیم غذایی متعادل و ورزی منظم نیم ممکن است به بیمار کمک کند احساس بهتری داشته باشد.

 تند از:بیماری خودایمنی رایج عبار 14

 مورد از رایج ترین آنها آورده شده است. 14بیماری خودایمنی مختلف وجود دارد. در اینجا  80بیش از 
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 1. دیابت نوع 1

، سیستم 1لوزالمعده هورمون انسولین تولید می کند که به تنظیم سطح قند خون کمک می کند. در دیابت نوع 

 زالمعده حمله کرده و آنها را از بین می برد.ایمنی به سلول های تولید کننده انسولین در لو

نتایج قند خون باال می تواند منجر به آسیب رگ های خونی و همچنین اندام هایی مانند قلب، کلیه ها، چشم ها 

 و اعصاب شود.

 (RA. آرتریت روماتوئید )2

صل حمله می کند. این حمله باRAدر آرتریت روماتوئید ) ستم ایمنی بدن به مفا سی ع  قرممی، گرمی، درد و (، 

 سفتی مفاصل می شود.

 30تواند از دهد، آرتریت روماتوئید میبرخالف استئوآرتریت، که معموالً با افمایش سن افراد را تحت تأثیر قرار می

 سالگی یا زودتر شروع شود.

 . پسوریازی /آرتریت پسوریاتیک3

گر مورد نیاز نیستند می ریمند. پسوریازی  باع  سلول های پوست به طور معمول رشد می کنند و زمانی که دی

های قرمم ملتهب را شوند و لکههای اضافی ایجاد میمی شود سلول های پوست خیلی سریت تکثیر شوند. سلول

 ای پالک روی پوست وجود دارد.های سفید نقرهدهند که معموالً با پوستهتشکیل می

دچار تورم، سممفتی و درد در مفاصممل خود می شمموند. این شممکل از  درصممد از افراد مبتال به پسمموریازی  نیم 30

 بیماری آرتریت پسوریاتیک نامیده می شود.

 . ام اس4

سکلروزی  ) ست، در MSمولتی ل ا صبی را احاطه کرده ا سلول های ع شش محافظی که  ( به غالف میلین، پو

پیام ها را بین مغم و نخاع به و از سیستم عصبی مرکمی آسیب می رساند. آسیب به غالف میلین سرعت انتقال 

 بقیه بدن کاهش می دهد.

شود. این  شکل در راه رفتن  شکالت تعادلی و م ضعف، م سی،  سیب می تواند منجر به عالئمی مانند بی ح این آ

 بیماری به اشکال مختلفی ظاهر می شود که با سرعت های متفاوتی پیشرفت می کند. 

 (SLE. لوپوس اریتماتوز سیستمیک )5
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شکان در دهه  ستی به دلیل بثوراتی که معموالً  1800اگرچه پم برای اولین بار لوپوس را به عنوان یک بیماری پو

ایجاد می کند توصیف کردند، شکل سیستمیک که شایت ترین است، در واقت بسیاری از اندام ها از جمله مفاصل، 

 کلیه ها، مغم و قلب را تحت تاثیر قرار می دهد.

 مفاصل، خستگی و بثورات از شایت ترین عالئم هستند.درد 

 . بیماری التهابی روده6

شود که باع  التهاب در IBDبیماری التهابی روده ) ستفاده می  شرایطی ا صیف  ست که برای تو صطالحی ا ( ا

 پوشش دیواره روده می شود. 

 تهب کند.بیماری کرون می تواند هر بخشی از دستگاه گواری، از دهان تا مقعد را مل

 کولیت اولسراتیو تنها پوشش داخلی روده بمرگ )کولون( و رکتوم را تحت تأثیر قرار می دهد.

 بیماری آدیسون. 7

بیماری آدیسمممون غدد آدرنال را تحت تأثیر قرار می دهد که هورمون های کورتیمول و آلدوسمممترون و همچنین 

ند بر نحوه اسمممتفاده و  خیره هورمون های آندروژن را تولید می کند. داشمممتن کورتیمول ب سمممیار کم می توا

سیم  سدیم و پتا ست دادن  سترون منجر به از د کربوهیدرات ها و قند )گلوکم( در بدن تأثیر بگذارد. کمبود آلدو

 اضافی در جریان خون می شود.

 عالئم شامل ضعف، خستگی، کاهش وزن و قند خون پایین است.

 . بیماری گریوز8

تیروئید حمله می کند و باع  تولید بیش از حد هورمون های آن می شمممود. هورمون های بیماری گریوز به غده 

 تیروئید مصرف انرژی بدن را کنترل می کنند که به عنوان متابولیسم شناخته می شود.

صبی  شما را افمایش می دهد و باع  ایجاد عالئمی مانند ع شتن بیش از حد این هورمون ها فعالیت های بدن  دا

 ضربان قلب سریت، عدم تحمل گرما و کاهش وزن می شود. بودن،

 یکی از عالئم بالقوه این بیماری برآمدگی چشم است که اگموفتالمی نامیده می شود. 

 . سندرم شوگرن9
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شوگرن  سندرم  صه  شخ ستند حمله می کند. عالئم م شم و دهان ه ضه به غده هایی که روان کننده چ این عار

 ، اما ممکن است مفاصل یا پوست را نیم تحت تاثیر قرار دهد.خشکی چشم و خشکی دهان است

 . تیروئیدیت هاشیموتو10

شامل افمایش وزن،  سد. عالئم  شیموتو، تولید هورمون تیروئید کاهش می یابد و به کمبود می ر در تیروئیدیت ها

 حساسیت به سرما، خستگی، ریمی مو و تورم تیروئید )گواتر( است.

 . میاستنی گراوی 11

میاستنی گراوی  بر تکانه های عصبی تأثیر می گذارد که به مغم کمک می کند ماهیچه ها را کنترل کند. وقتی 

 ارتباط اعصاب به ماهیچه ها مختل می شود، سیگنال ها نمی توانند ماهیچه ها را به سمت انقباض هدایت کنند.

شود و ب ست که با فعالیت بدتر می  ضعف عاالنی ا ستراحت بهبود می یابد. اغلب عاالتی شایت ترین عالمت  ا ا

 که حرکات چشم، باز شدن پلک، بلت و حرکات صورت را کنترل می کنند درگیر می شوند.

 . واسکولیت خود ایمنی12

ستم ایمنی به رگ های خونی حمله می کند. التهابی که در  سی سکولیت خود ایمنی زمانی اتفاق می افتد که  وا

 ن ها و وریدها را باریک می کند و اجازه می دهد خون کمتری در آنها جریان یابد.نتیجه ایجاد می شود، شریا

 . کم خونی پرنیسیوز13

شود که به عنوان فاکتور  شی معده می  ش سلول های پو سط  شده تو ساخته  ضعیت باع  کمبود پروتئین  این و

شود و برای روده کوچک برای جذب ویتامین  شناخته می  ست. بدون مقدار کافی از غذا مورد  B-12 اتی  نیاز ا

 مناسب تغییر می کند. DNAاین ویتامین، فرد دچار کم خونی می شود و توانایی بدن برای سنتم 

 . بیماری سلیاک14

افراد مبتال به بیماری سممملیاک نمی توانند از غذاهای حاوی گلوتن، پروتئین موجود در گندم، چاودار و سمممایر 

ستفاده کنند. هنگ صوالت غالت ا سمت از مح ستم ایمنی بدن به این ق سی ست،  امی که گلوتن در روده کوچک ا

 دستگاه گواری حمله کرده و باع  التهاب می شود.
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https://www.healthline.com/ 

https://www.hopkinsmedicine.org/ 

https://medlineplus.gov/ 

diseases-guides/autoimmune-z-to-https://www.webmd.com/a 

s_disease27%https://en.wikipedia.org/wiki/Addison 
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