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Celiakia jest rosn¹c¹ co do czêstoci wystêpowania enteropati¹ o pod³o¿u autoimmunologicznym, wywo³an¹ uczuleniem na gluten, u osób predysponowanych genetycznie. Ryzyko
jej wyst¹pienia u krewnych pierwszego stopnia wynosi 10%. Biegunka oraz
zmiany charakteru wypró¿nieñ wystêpuj¹ce zarówno w celiakii, jak i biegunkowej postaci zespo³u jelita nadwra¿liwego (ZJN) mog¹ prowadziæ do omy³kowego rozpoznania ZJN u chorych z
celiaki¹. Mog¹ te¿ wiadczyæ o wspó³istnieniu obydwu tych schorzeñ. Celem naszych badañ by³a ocena czêstoci wystêpowania celiakii u chorych
z biegunkow¹ postaci¹ ZJN oraz jej
wp³ywu na utrzymywanie siê objawów
klinicznych u chorych z ZJN. Badaniem
objêto grupê 200 chorych, w tym 120
kobiet i 80 mê¿czyzn w wieku 18-78 lat
(rednia: 46,7) z biegunkow¹ postaci¹
ZJN, spe³niaj¹cych kryteria rzymskie
II. Na pocz¹tku badania i po 3 miesi¹cach oznaczano poziom przeciwcia³
przeciw tkankowej transglutaminazie
IgA (IgA tTG). U chorych z podwy¿szonym mianem IgA tTG, powy¿ej 1/200,
wskazuj¹cym na prawdopodobieñstwo celiakii wykonywano gastroskopiê z pobraniem wycinków z czêci
pozaopuszkowej dwunastnicy do badania histopatologicznego. U chorych,
u których rozpoznano celiakiê, w³¹czono dietê bezglutenow¹, jednoczenie
kontynuowano standardowe leczenie
ZJN trymebutyn¹ lub mebeweryn¹, Po
6 miesi¹cach powy¿szego leczenia
obserwowano spadek miana IgA tTG
w surowicy krwi, w tym u 5 pacjentów
by³o ono ujemne. Jednoczenie stwierdzono znamiennie czêstsze ustêpowanie objawów klinicznych, takich jak
biegunka i wzdêcia brzucha. Pozosta³e objawy, takie jak ból brzucha, uczucie niepe³nego wypró¿nienia wymaga³y
kontynuowania standardowego leczenia mebeweryn¹ lub trymebutyn¹. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na potrzebê
wykonywania badañ przesiewowych w
kierunku celiakii u chorych z biegunkow¹ postaci¹ ZJN.
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Celiac disease is increasingly recognized autoimmune enteropathy
caused by a permanent gluten intolerance. Gluten is the main storage protein of wheat, in genetically predisposed individuals. Celiac disease risk
in first degree relatives is about 10%.
Diarrhea and changes of bowel movement, observed as well in celiac disease as in IBS, may lead to misdiagnosis of IBS basing on the Rome criteria
or may be associated with coexistence
of both diseases. The aim of the study
was to assess the celiac disease
prevalence in patients with irritable
bowel syndrome. The study group
comprised 200 patients (120 women
and 80 men) aged 18-78 years (mean:
46.7 years) with diarrhoeal form of irritable bowel syndrome ( IBS), according to the Rome criteria II. At the beginning and after a three month period
anti tissue transglutaminase antibodies ( IgA tTG) were estimated. Gastroscopy with biopsy where performed in
those with IgA tTG titre above 1/200.
40 patients were immunologically positive and 14 of them have histopathologically proven celiac disease. In the
group of patients with detected celiac
disease, gluten free diet was applied
besides the treatment with trimebutin
or mebewerin, recommended for IBS.
After 6 months the decrease of IgA tTG
titre in the serum was observed. In 5
of these patients IgA tTG level was
negative. It was associated with the
significant decrease of clinical symptoms, such as diarrhea and flatulence.
The remaining symptoms, such as abdominal pain, feeling of incomplete
defecation demanded continuation of
IBS treatment. With regard to often
atypical celiac disease symptoms 
adult active searching should be performed to differentiate from irritable
bowel syndrome.

G. Zwoliñska i wsp.

Celiakia, zwana enteropati¹ glutenow¹
jest stanem odpowiedzi immunologicznej
wywo³anej spo¿ywaniem glutenu zawartego w zbo¿ach, takich jak owies, jêczmieñ,
ry¿ u osób genetycznie predysponowanych
[3,5]. Do niedawna celiakia by³a uwa¿ana
za rzadki problem kliniczny u doros³ych. Wed³ug aktualnych danych celiakia wystêpuje
u 1% doros³ej populacji w Europie. Ostatnie badania w Wielkiej Brytanii wykaza³y,
¿e celiakia wystêpuje w 0,5-1% populacji
doros³ych [9,20]. Ryzyko wyst¹pienia celiakii u krewnych pierwszego stopnia chorych
na celiakiê wynosi 10% [22]. Typowa postaæ enteropatii glutenowej u doros³ych
przebiega z objawami ze strony przewodu
pokarmowego sugeruj¹cymi zespó³ upoledzonego wch³aniania. Najczêciej jednak w
jej obrazie klinicznym wystêpuj¹ objawy nietypowe ze strony przewodu pokarmowego
lub pozornie z nim nie zwi¹zane, takie jak:
anemia niedobarwliwa, osteoporoza, podwy¿szenie aktywnoci aminotransferaz, objawów neurologicznych [9,20]. W niektórych
przypadkach przebiega pod postaci¹ napadów bólu brzucha [21]. Celiakia bêd¹ca
schorzeniem autoimmunologicznym mo¿e
te¿ wspó³istnieæ z innymi chorobami z tej
grupy, jak na przyk³ad cukrzyca typu 1, choroby tarczycy [3,4]. Rosn¹ca wykrywalnoæ
celiakii jest mo¿liwa dziêki przesiewowym
badaniom serologicznym, dostêpnoci endoskopii umo¿liwiaj¹cej pobieranie wycinków z czêci pozaopuszkowej dwunastnicy [3,4]. Wstêpne rozpoznanie celiakii mo¿e
byæ postawione po przeprowadzeniu badañ
serologicznych oznaczenia przeciwcia³ klasy IgA, IgG, przeciw gliadynie (AGA), przeciw endomysium (EMA) lub przeciw transglutaminazie tkankowej (tTG) [8]. U osób z
pozytywnym wynikiem badania serologicznego, potwierdzeniem rozpoznania celiakii
jest ocena histopatologiczna wycinka z b³ony luzowej czêci pozaopuszkowej dwunastnicy, wykazuj¹ca zanik kosmków jelitowych, co stanowi z³oty standard diagnostyczny rozpoznania tej choroby [12,15].
Stopieñ 3 nasilenia zmian histopatologicznych w b³onie luzowej dwunastnicy wed³ug
klasyfikacji Marsha, czyli zanik kosmków
jelitowych ze zwiêkszon¹ liczb¹ limfocytów
ródnab³onkowo i hyiperplazj¹ krypt gruczo³owych, stanowi najbardziej typowy obraz
zmian morfologicznych w b³onie luzowej
jelita cienkiego u chorych z celiaki¹ [12,15].
Pomimo udoskonalenia metod diagnostycznych s³u¿¹cych do rozpoznania celiakii,
nadal jest ona rozpoznawana z opónieniem, zw³aszcza u chorych z nietypowymi
objawami celiakii. Wed³ug Sandersa i wsp.
redni okres opónienia w postawieniu rozpoznania enteropatii glutenowej wynosi 4,9
lat [18]. Natomiast nierozpoznanie enteropatii glutenowej wi¹¿e siê ze zwiêkszonym
ryzykiem powik³añ, takich jak: anemia, nasilona osteoporoza, rozwój raka lub ch³oniaka przewodu pokarmowego [6,16].
Zespó³ jelita nadwra¿liwego (ZJN) jest
zaburzeniem czynnociowym przewodu
pokarmowego. Wystêpuje u 14-24% kobiet
oraz 5-19% mê¿czyzn [14]. Podstaw¹ rozpoznania ZJN s¹ kryteria rzymskie, po wykluczeniu obecnoci zmian organicznych na
podstawie braku wystêpowania objawów
alarmowych w wywiadzie chorobowym, baPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 3

Tabela I
Kryteria Rzymskie II ZJN [1].
Romain criteria II [1].
Kryteria Rzymskie II:
Dyskomfort lub ból, trwaj¹ce przez ³¹cznie 12 tygodni, w ci¹gu poprzedzaj¹cych 12 miesiêcy wraz
z conajmniej dwoma poni¿szymi cechami:
Objawy zmniejszaj¹ siê po wypró¿nieniu
Zwi¹zek objawów ze zmian¹ wypró¿nieñ
Zwi¹zek objawów ze zmian¹ konsystencji stolca.
Objawy dodatkowe:
Zmiana rytmu wypró¿nieñ: > 3/ dziennie, < 3/ dziennie.
Zmiana konsystencji stolca: twardy, p³ynny.
Uczucie niepe³nego wypró¿nienia.
Potrzeba gwa³townego wypró¿nienia.
Obecnoæ luzu w stolcu.
Wzdêcia brzucha.
Tabela II
Wyniki przesiewowego badani serologicznego w kierunku celiakii i badania histopatologicznego b³ony
luzowej czêci pozaopuszkowej dwunastnicy u chorych z ZJN.
Results of serological screening tests for celiac disease and histopathological tests of the mucous membrane of the
extrabulbar part of the duodenum in patients with irritable bowel syndrome.
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Rycina 1
Objawy kliniczne u chorych z zespo³em jelita nadwra¿liwego oraz celiaki¹ i zespo³em jelita nadwra¿liwego.
Clinical symptoms in patients with irritable bowel syndrome with or without celiac disease.

daniu fizykalnym, jak równie¿ w badaniach
biochemicznych krwi i badaniach obrazuj¹cych [11].
Do najczêstszych objawów tego zaburzenia nale¿¹: ból lub dyskomfort w jamie
brzusznej oraz zaburzenia rytmu oddawania stolca pod postaci¹ biegunki lub zaparæ.
Objawy ZJN s¹ spowodowane zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego lub
nadwra¿liwoci trzewnej. Mog¹ te¿ byæ konsekwencj¹ przebytego bakteryjnego zapalenia przewodu pokarmowego [17]. Objawom ZJN mog¹ towarzyszyæ objawy ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, takie jak zgaga, nudnoci, pe³noæ w
nadbrzuszu, objawy pozajelitowe, takie jak:
ból g³owy, zmêczenie, bezsennoæ, dusznoæ. Objawy ZJN mog¹ wystêpowaæ samodzielnie lub nak³adaæ siê na obraz kliniczny wielu chorób, takich jak cukrzyca typu 1
(DMID), wrzodziej¹ce zapalenie jelita gru-

bego oraz zaburzenia motoryki przewodu
pokarmowego, takie jak choroba refluksowa, dyspepsja czynnociowa lub nie przebiegaj¹ce z tymi zaburzeniami, takie jak:
celiakia, nietolerancja laktozy, wp³ywaj¹c na
nasilenie objawów klinicznych choroby podstawowej mimo standardowego jej leczenia. Ponadto inne schorzenia, przebiegaj¹ce z biegunk¹, w tym celiakia mog¹ byæ mylone z postaci¹ biegunkow¹ ZJN [10].
Biegunka oraz zmiany charakteru wypró¿nieñ, wystêpuj¹ca zarówno w celiakii jak
i ZJN mo¿e prowadziæ do b³êdnego rozpoznania zespo³u jelita nadwra¿liwego na podstawie kryteriów rzymskich, z drugiej strony
obydwie jednostki chorobowe mog¹ wystêpowaæ jednoczenie. Znaczenie wspó³wystêpowania celiakii oraz ZJN nie zosta³o
dot¹d poznane.
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Tabela III
Wyniki badañ biochemicznych krwi i densytometrii koci u chorych z ZJN i celiaki¹.
Laboratory and densitometry results in patients with ZJN and celiac disease.
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Tabela IV
Miana przeciwcia³ IgA tTG : wyjciowe i po szeciu miesi¹cach obserwacji u chorych z ZJN i celiaki¹.
IgA tTG levels: at beginning and after 6 months of observation in patients with ZJM and celiac disease.
Pacjent

M iano IgA tTG w y jciow e

1

1/400

1/200

2

1/200

ujem ne

3

1/200

1/200

4

1/400

ujem ne

5

1/800

1/200
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1/100
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9
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ujem ne
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1/400

1/200

13

1/400

ujem ne
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1/100

Celem naszych badañ by³a ocena czêstoci wystêpowania celiakii u chorych z biegunkow¹ postaci¹ ZJN oraz jej wp³yw na
utrzymywanie siê objawów klinicznych u chorych z ZJN, jak równie¿ wykazanie celowoci przesiewowej diagnostyki pacjentów ze
stwierdzonym IBS w kierunku celiakii.
Materia³ i metody

Badaniem objêto grupê 200 chorych, w tym 120
kobiet i 80 mê¿czyzn w wieku 18-78 lat (rednia 46,7) z
postaci¹ biegunkow¹ zespo³u jelita nadwra¿liwego, spe³niaj¹cych kryteria rzymskie II (tabela I), u których objawy utrzymywa³y siê pomimo stosowania przez 6 miesiêcy mebeweryny lub trimebutyny, po wykluczeniu zmian
organicznych w jelicie grubym za pomoc¹ kolonoskopii,
pozostaj¹cych w opiece Kliniki Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Z badañ klinicznych
wykluczono chorych zg³aszaj¹cych spadek wagi cia³a,
anemiê, krwawienie z przewodu pokarmowego.
Na wstêpie u wszystkich pacjentów przeprowadzo-
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M iano IgA tTG po 6 m iesi¹cach

no wywiad oraz badanie fizykalne. Pobierano krew na:
morfologiê krwi, próby w¹trobowe, poziom ¿elaza, wapnia, elektroforezê bia³ek, CRP, hormony tarczycy (TSH,
fT4). Wyjciowo, a nastêpnie w odstêpach trzymiesiêcznych oznaczano testem immunoenzymatycznym typu
ELISA firmy DIAMED Lab miano przeciwcia³ przeciw
tkankowej transglutaminazie w klasie IgA. Miano tych
przeciwcia³ równe lub powy¿ej 1/200 wskazuje na prawdopodobieñstwo celiakii
U chorych z mianem IgA tTG powy¿ej 1/200 wykonywano gastroskopiê z pobraniem wycinków z czêci
pozaopuszkowej dwunastnicy do badania histopatologicznego. Chorzy ze stwierdzonym w badaniu histopatologicznym zanikiem kosmków jelitowych, przerostem
krypt jelitowych oraz zwiêkszonym odsetkiem limfocytów
ródnab³onkowo, rozpoczêli leczenie diet¹ bezglutenow¹. Ponadto byli leczeni standardowo dla ZJN trimebutyn¹ lub mebeweryn¹. Po 6 miesi¹cach obserwacji by³y
powtórzone: wywiad chorobowy z uwzglêdnieniem pytania o przestrzeganie diety bezglutenowej, badanie fizykalne oraz badania laboratoryjne.
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Wyniki
Sporód objêtych badaniem 200 chorych z biegunkow¹ postaci¹ zespo³u jelita
nadwra¿liwego, podwy¿szone miano IgA
tTG (tzn. powy¿ej 1/200) stwierdzono u 40
osób (20%). Po wykonaniu gastroskopii z
pobraniem wycinków z czêci pozaopuszkowej dwunastnicy, zmiany histopatologiczne spe³niaj¹ce kryteria celiakii stwierdzono
u 14 osób (7%) (tabela I). Wyjciowa analiza badañ laboratoryjnych w grupie pacjentów z rozpoznanym zespo³em jelita nadwra¿liwego i wspó³istniej¹c¹ celiaki¹ wykaza³a niewielkiego stopnia anemiê u 6 chorych. U 2 pacjentów stwierdzono podwy¿szone wartoci bia³ka C-reaktywnego
(CRP). Nieprawid³owe próby w¹trobowe
stwierdzono u 5 chorych. W jednym przypadku wywiad nadu¿ywania alkoholu by³
dodatni. W jednym przypadku, poszerzenie
diagnostyki podwy¿szonych wartoci AlAt
wykaza³o wspó³istnienie autoimmunologicznego zapalenia w¹troby. U dwóch chorych
badaniem densytometrycznym koci stwierdzono osteoporozê, a 4 pacjentów znalaz³o
siê w grupie ryzyka osteoporozy (tabela II).
Analiza miana przeciwcia³ IgA tTG w
surowicy krwi u chorych z ZJN i celiaki¹, po
6 miesi¹cach stosowania diety bezglutenowej wykaza³a spadek miana tych przeciwcia³. U piêciu pacjentów po 6 miesi¹cach
stosowania diety bezglutenowej by³y one
ujemne (tabela III).
Zmianom mian przeciwcia³ IgA tTG po
6 miesi¹cach od w³¹czenia diety bezglutenowej towarzyszy³o ustêpowanie objawów
klinicznych, przy czym znamienne ró¿nice
obserwowano w odniesieniu do ustêpowania biegunki i wzdêæ brzucha w porównaniu
z chorymi z ZJN bez celiakii. Pozosta³e objawy, takie jak ból brzucha, uczucie niepe³nego wypró¿nienia, wymaga³y kontynuacji
leczenia mebeweryn¹ lub trimebutyn¹ (tabela IV).
G. Zwoliñska i wsp.

Dyskusja
Przeprowadzane przez nas badania serologiczne poziomu przeciwcia³ IgA tTG oraz
histopatologiczne wycinka z czêci pozaopuszkowej dwunastnicy w grupie 200 chorych z biegunkow¹ postaci¹ ZJN pozwoli³y
na rozpoznanie celiakii u 14 osób (7%) w
tej grupie chorych. Celiakia u doros³ych
mo¿e przebiegaæ z typowymi objawami klinicznymi, takimi jak biegunka, zespó³ upoledzonego wch³aniania. Najczêciej jednak
w jej obrazie klinicznym wystêpuj¹ objawy
nietypowe lub pozornie nie zwi¹zane z przewodem pokarmowym: anemia niedobarwliwa, osteoporoza, niep³odnoæ, podwy¿szenie aktywnoci aminotransferaz, objawy
neurologiczne, czy ból brzucha. Aktualnie
uwa¿a siê, ¿e z tego te¿ powodu celiakia
jest rozpoznawana rzadziej ni¿ w rzeczywistoci wystêpuje [7].
Natomiast jej nierozpoznanie zwiêksza
znamiennie ryzyko gronych powik³añ, takich jak osteoporoza, rak lub ch³oniak przewodu pokarmowego [1,13]. O'Leary i wsp.
podali wspó³wystêpowanie objawów ZJN u
20% chorych na celiakiê [14]. Wyniki naszych badañ s¹ zbli¿one do uzyskanych
przez Sandersa i wsp. Autorzy ci podali wystêpowanie celiakii u 5% chorych z rozpoznanym ZJN. Badanie w kierunki celiakii
by³o oparte na screeningu serologicznym
[18]. Badanie grupy irañskiej, Shahbazkhani i wsp. wykaza³o wystêpowanie celiakii u
11,4% chorych z ZJN [6]. Zmiany w wynikach prób w¹trobowych u czêci naszych
pacjentów, spowodowa³y poszerzenie diagnostyki hepatologicznej i rozpoznanie autoimmunologicznego zapalenia w¹troby.
Równie¿ badania poziomu TSH wykaza³y
zaburzenia czynnoci gruczo³u tarczowego.
Wyniki badania densytometrycznego koci
pozwoli³y na wy³onienie pacjentów zagro¿onych oraz dwóch z ju¿ rozpoznan¹ osteoporoz¹, co umo¿liwi³o leczenie tych zabu-
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rzeñ. Zastosowanie diety bezglutenowej u
pacjentów z ZJN i wspó³istniej¹c¹ celiakia
wp³ynê³o na poprawê kliniczn¹, polegaj¹c¹
na znamiennym zmniejszeniu czêstoci wystêpowania biegunki oraz wzdêæ brzucha.
Znaczenie wspó³wystêpowania celiakii i ZJN
nie zosta³o dot¹d wyjanione. Z jednej strony nie do koñca specyficzne kryteria rzymskie II ZJN pozwoli³y na zakwalifikowanie
chorych z celiaki¹ do ZJN. Z drugiej strony
przewlek³y stan zapalny b³ony luzowej jelita cienkiego o niewielkim nasileniu, towarzysz¹cy celiakii mo¿e spowodowaæ zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego i
predysponuje do pojawienia siê objawów
nadwra¿liwoci jelita [15]. Uwa¿amy, ¿e jest
wskazane przeprowadzenie screeningu serologicznego w kierunku celiakii u chorych
z ZJN. Umo¿liwi on wy³onienie chorych na
celiakiê oraz wykrycie nieprawid³owoci w
badaniach biochemicznych krwi, w tym pozwoli na profilaktykê lub leczenie osteoporozy. S¹dzimy równie¿, ¿e ze wzglêdu na
nietypowy obraz kliniczny celiakii u doros³ych, badania przesiewowe w kierunku celiakii powinny byæ równie¿ prowadzone w
innych postaciach ZJN.
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