
Celiatik test
domáci test na odhalenie celiakie

a sledovanie účinnosti bezlepkovej diéty



Celiakia

• primárny malabsorpčný syndróm, gluténsenzitívna enteropatia 

• Celiakia je zápalové ochorenie tenkého čreva s precitlivenosťou na bielkovinu lepok (glutén) 
prítomnú v obilninách 

• je to autoimunitné ochorenie na genetickom podklade, človek sa s celiakiou už narodí

Celiakia výskýt

• Celiakia postihuje najmä európanov.

• V Európe na ňu trpí 1-2 zo 100 ľudí, v Indii a arabských krajinách sú to 3-4 zo 100 ľudí, v Amerike je to 1 zo 133 ľudí.

• Štúdie však dokazujú, že na ňu trpia aj hispánci, černosi a aziati, I keď u týchto populácií 
je prevalencia ochorenia nízka. 



Mechanizmus poškodenia čreva

• dochádza k sústavnému poškodzovaniu čreva pri kontakte sliznice čreva s lepkom 

• imunitný systém (IS) celiatika produkuje protilátky proti enzýmu - transglutamináze, 
ktorý lepok u zdravého človeka štiepi

• v mieste aktivity IS dochádza následkom tohto boja k vzniku zápalu





Mýty o celiakii

• ochorenie je zriedkavé

• pacient z ochorenia vyrastie

• ochorenie postihuje len deti

• empiricky nasadím bezlepkovú diétu pri dlhšom trvaní hnačky

• celiakia môže byť vyliečená po liečbe bezlepkovou diétou



Fakty o celiakii

• ochorenie je celoživotné a aj jediná forma liečby – bezlepková diéta je tiež celoživotná

• na celiakiu trpí 0,5 až 1% populácie

• trpia ňou ľudia v ktoromkoľvek veku, aj v starobe

• ochorenie je poddiagnostikované (tz. diagnostikovaná je len malá časť celiatikov)

• dievčatá na celiakiu trpia 2x častejšie ako chlapci

• až 80% celiatikov o svojom ochorení vôbec nevie

• 90% pacientov nemá klinické príznaky

• u nás je najčastejšie diagnostikovaná v detskom veku, v GB je však až 80% celiatikov 
diagnostikovaných v dospelosti



Celiakia príznaky

• je otázkou času kedy sa ochorenie prejaví

• ochorenie je multiorgánové

• príznaky sú rôzne podľa veku, v ktorom sa prejavia a sú veľmi individuálne

• vyskytujú sa ojedinele alebo v kombináciách

• to sťažuje včasnú diagnostiku celiakie

• môžeme ich deliť na typické a netypické, GIT pôvodu a iného ako GIT pôvodu



Typické príznaky celiakie
• najčastejšie sa vyskytujú v detstve medzi 6. a 18. mesiacom života

• hnačky, bolesti brucha

• nafukovanie, príznaky IBS

• nechutenstvo

• nepriberanie na hmotnosti

• malý vzrast

Netypické príznaky celiakie
• anémia, deficit železa, deficit kyseliny listovej

• znížena kostná denzita 

• periférna neuropatia

• podráždenosť, chronická únava

• oneskorený pohlavný vývoj nevysvetliteľná neplodnosť, časté potraty

• herpetiformná dermatitída (na lakťoch a kolenách)

• zhoršené pečeňové testy



Pridružené ochorenia

• Celiakia ako autoimunitné ochorenie je spájaná s inými autoimunitnými ochoreniami ako sú diabetes mellitus
typu I, autoimunitná tyreoititída, Sjogrenov syndróm, Addisonova choroba, autoimunitná hepatitída,
primárna biliárna cirhóza, kardiomyopatia.

• Ďalej je celiakia často spájaná so zníženou denzitou kostí, zníženou fertilitou, Downovým syndrómom.

Komplikácie nediagnostikovanej celiakie

• Osteoporóza – znížená hustota kostnej hmoty je veľmi častou komplikáciou (až 70% pacientov).

• Ulcerózna jejunoileitída, je zriedkavou, ale závažnou komplikáciou celiakie.

• Celiakia je významnou prekancerózou.

• Možný je aj rozvoj pridružených autoimunitných ochorení.



Diagnostika celiakie

• 0. Vyšetrenie krvného obrazu 

  (protrombínový čas, deficit minerálov, znížené hladiny proteínov)

• 1. Vyšetrenie autoprotilátok

 (proti gliadínu antiIgA a IgG, endomýziu anti IgA, tkanivovej transglutamináze anti IgA a IgG)

• 2. Črevná endoskopia / histológia



Ktoré stanovenie autoprotilátok použiť?

• vyšetrenie protilátok proti gliadínu je málo spoľahlivé (málo senzitívne a špecifické)

• stanovenie protilátok proti endomýziu vyžaduje skúsenosť při odčítaní výsledkov 
a môže byť zaťažené individuálnou chybou

• vyšetrenie IgA protilatok proti ľudskej tkanivovej transglutaminaze sa javí 
ako najlepšie iniciálne vyšetrenie u ľudí s podozrením na celiakiu


