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Szimpózium

A cöliákia a gasztro intesz ti-
nális traktus autoimmun 
betegsége, amelyet az elfo-

gyasztott gabonafélék (búza, rozs és 
árpa) tárolási fehérjéje, a glutén (ma-
gyarul sikér) vált ki.1,2 A betegséget 
a vékonybél nyálkahártyájának króni-
kus gyulladása jellemzi, ami a bélboly-
hok atrófiájához és következ mé nye sen 
malabszorpcióhoz vezet. A cöliákiá-
nak számos manifesztációja lehet, 
és bármely életkorban kialakulhat. 
A betegség egyéb elnevezései: lisztér-
zékenység, nem trópusi sprue, glutén 
kiváltotta enteropátia, gluténszenzitív 
enteropátia, gluténintolerancia.

A cöliákia európai, közel-keleti, in-
diai, dél-amerikai és észak-afrikai 
nép csoportokban fordul elő;3,4 más 
ázsiai származású populációkban rit-
ka. A betegség nagyjából az Egyesült 
Államok lakosságának 1%-át érin-

ti.1,2 Ha nincsenek tünetek, vagy ha 
azok nagyon jellegtelenek, az állapo-
tot sok esetben nem diagnosztizálják, 
vagy csak későbbi életkorban állapít-
ják meg a cöliákia fennállását. Va-
lószínű, hogy a cöliákia sok esetben 
csak szubklinikus formában van je-
len. Amint az sok más autoimmun be-
tegségről is elmondható, a cöliákia is 

kétszer-háromszor gyakoribb a nők 
között.5 Ezenkívül több specifikus 
populációban nagyobb az átlagosnál 
a cöliákia kockázata (1. táblázat).2,6–8 
Bár az általános népesség szűrését 
nem javasolják, ezekben a nagy koc-
kázatú csoportokban mindig gondolni 
kell a betegség lehetőségére.

Etiológia, kórélettan, kockázati 
tényezők

A cöliákia immunmechanizmussal jön 
létre. A bél nem tudja teljesen lebonta-
ni a gliadint – a glutén alkohololdékony 
részét –, s ez rendszerint a bél lumené-
ben marad egészséges egyéneknél is. 
A cöliákiás betegek beleiben a gliadin 
olykor átjuthat a bélfali hámsejteken, 
és a genetikailag fogékony személyek-
ben immunválaszt válthat ki. Ilyenkor 
a gliadin fragmentumok az antigén pre-
zen táló sejtek DQ2 vagy DQ8 típusú 2. 
osztályú humán leukocita-antigénjeihez 
kötődnek, s ez aktiválja a bélfal nyálka-
hártyájában levő CD4+ T-sejteket. Az 
autoimmun aktiváció folytán a vékony-
bél proximális részén a bélnyálkahár-
tya krónikus gyulladása alakul ki, ami 
malabszorpcióhoz vezet. A klinikai ma-
nifesztációk súlyossága részben a bél ká-
rosodásának mértékétől függ.

A felnőttekre nézve egyelőre nem ál-
lapítottak meg egyértelmű kockázati 
tényezőket a cöliákiával kapcsolatban, 
de a gyermekeknél van néhány lehet-
séges kockázati tényező. Ha szoptatják 
a csecsemőt akkor, amikor étrendjébe 
bevezetik a glutént, csökken a cöliákia 
kockázata (esélyhányados: 0,48; 95%-
os MT: 0,40–0,59).9 Emellett úgy lát-
szik, hogy a hosszabb ideig tartó 
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szoptatás szintén csökkenti a cöliákia 
kialakulásának kockázatát az élet első 
évében (esélyhányados: 0,66; 95%-os 
MT: 0,48–0,89).9,10 Úgy tűnik, hogy 
van két olyan időszaka a csecsemőkor-
nak, amikor a glutén bevezetése növeli 
a cöliákia kockázatát. Ha a csecsemő 
3 hónapos kora előtt vagy 7 hónapos 
kora után kap először gluténtartalmú 
ételt, akkor gyakrabban alakul ki a be-
tegség (relatív hazárd: 3,98; 95%-os 
MT: 1,18–13,46).11 Ezeknek az össze-
függéseknek a mechanizmusát nem 
ismerjük. Nem tudjuk, hogy ha a cse-
csemő étrendjébe 3 és 7 hónapos kora 
között vezetik be a glutént, akkor ez 
véglegesen megelőzi-e a cöliákiát, vagy 
csak késlelteti a kialakulását. Végül azt 
is felvetették, hogy a császármetszés és 
a rotavírus-fertőzés is kockázati ténye-
zője lehet a cöliákia gyermekkori ki-
alakulásának.12–14

Diagnózis

Jellegzetes panaszok és tünetek

A cöliákia klinikai manifesztáció i 
sokfélék, és számos szervrendszert 
érintenek; sok beteg tünetmentes 
vagy csak egészen enyhe tünetei van-

nak. A manifesztációkat nagy vo-
nalakban két csoportra lehet oszta-
ni: intesztinális és extraintesztinális 
manifesztációkra (2. táblázat).15–39 
A cöliákiát a legtöbbször olyan 
esetekben diagnosztizálják, ami-
kor extraintesztinális manifesztá-
ciók vannak jelen.16 A leggyakoribb 
intesztinális manifesztációk a hasme-
nés és a puffadás (3. táb lázat), de az 
individuális panaszok és tünetek nem 
specifikusak.40 Sok extraintesztinális 
tünet a malabszorpció következmé-
nye (pl. anémiához vezető vashiány). 
Úgy tűnik azonban, hogy legalább 
néhány extraintesztinális manifesz-
tációért maga az autoimmun folya-
mat a felelős. Azok a kórállapotok 
és tünetek, melyekben legalább 10% 
a cöliákia fennállásának valószínű-
sége, a következők: olyan krónikus 
gasztrointesztinális panaszok, ame-
lyekhez vagy a cöliákia családi anam-
nézise, vagy a kórtörténetben sze-
replő autoimmun betegség, illetve 
IgA-hiány társul; biopsziával igazolt 
dermatitis herpetiformis; krónikus 
hasmenés; gyermekek növekedési el-
maradása; vashiányos anémia, amely 
refrakter az orális vaspótlásra.41

A dermatitis herpetiformis 
a cöliákia egyik patognomikus extra-
intesz tiná lis manifesztációja, néha 
a bőr cöliákiájának is nevezik, mi-
vel a bőrtünet a gluténre adott im-
mun válasz folytán alakul ki. Ez 
a papu lo vezi ku láris kiütés rendkí-
vül erősen viszket, és az extenzor fel-
színeken, így a könyökön, a térden, 
a farpofákon és a fejbőrön találhat ó. 
A cöliákiás betegek mintegy 25%-a  
számol be róla, és a férfiak között 
gyakoribb, mint a nők körében.21,22 
A derma titis herpetiformis esetei-
nek kb. 80%-ában cöliákiára jellemző 
boholyatrófia mutatható ki a vékony-
bélből vett biopsziás mintában, de 
kezdetben csak e betegek 20%-ának 
vannak cöliákiában megszokott tü-
netei.23,24 A gluténnel való bőrkon-
taktus nem okoz ilyen kiütést, csak 
az emésztőrendszerbe jutott glutén. 
Dapsonnal kezelhető a kiütés, de 
a gyógyszer a bél károsodását nem 
előz i meg.25,26

A cöliákiás gyermekeknek gasztro-
intesz tinális tüneteik lehetnek: has-
menés, hasi fájdalom, hányás, szék-
rekedés, puffadás, növekedésbeli 
elmaradás.8 Ezek jellegzetesen 6 és 
24 hónapos kor között jelentkeznek, 
azután, hogy a glutént bevezették az 
étrendbe. Csak gyermekkorban elő-
forduló extraintesztinális tünet pl. az 
alacsony termet és a megkésett pu-
bertás.8

Fizikális vizsgálat

A legtöbb cöliákiás betegnél a betegség 
„néma” formája áll fenn, ilyenkor sem-
mit sem mutat ki a vizsgálat. Olykor ki-
fejezett malabszorpció áll fenn, számos 
más klinikai tünettel, pl. testsúlycsökke-
néssel, izomtömeg-csökkenéssel, sápadt-
sággal, sztomatitisszel és az alvadási fak-
torok alacsony szintje miatt kis ütésre is 
bekövetkező bőrvérzésekkel. Mint már 

1. táblázat. A cöliákia fokozott kockázatának kitett személyek

Csoport A csoport hány  
 százaléka érintett

Cöliákiás beteg elsőfokú rokona 10
Cöliákiás beteg másodfokú rokona 3–6
A következő betegségekben szenvedő személyek:
   Down-szindróma 8
   Williams-szindróma 8
   Turner-szindróma 6
Autoimmun pajzsmirigybetegség 3
Immunglobulin A hiány 2–8
Egyes típusú diabetes mellitus 2–5 (felnőttek)
 3–8 (gyermekek)
Általános népesség 1

Irodalmi adatok2,6–8 alapján
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említettük, a fizikális jelek közül leg-
inkább a dermatitis herpetiformis utal 
cöliákiára.

Diagnosztikus kritériumok

A cöliákia diagnózisát szerológia i 
tesztek kom bi náció ját használv a, 
vékonybél-biopszia segítségével és 
a glutén mentes étrendre adott választ 
megfigyelve állítják fel (1. ábra).1,2,6,42,43 
Számos szerológiai antitesttesztet le-
het alkalmazni a gyaníthatóan cöli á-

kiás betegek kezdet i kivizsgálásában 
(4. táblázat).42,44,45 A natív gliadin elleni 
antitestek vizsgálatát ma már nem java-
solják kezdeti tesztként, mivel a szenzi-
tivitása és a specificitása nem megfele-
lő. Az anti endo mízium antitest (EMA) 
tesztnek nagyobb a szenzitivitása és 
a specificitása, de egyben költségesebb 
is. A szöveti transzglutamináz (tissue 
trans glu ta mi nase, tTG) elleni antites-
tek kimutatása hasonlóan érzékeny és 
specifikus, de olcsóbb. Ezért jelenleg 

a szerológia i diagnózis felállításához 
és a cöliákia monitorozásához az IgA 
anti-tTG tesztet ajánlják.42–45

A deamidált gliadin peptidek elle-
ni antitestek kimutatása újabb mód-
szer azoknak a betegeknek a vizsgála-
tára, akiknél IgA-hiány is fennáll – ez 
10–15-ször gyakoribb a cöliákiások 
között, mint az általános népesség-
ben.6,45 Ezért a kezdeti IgA anti-tTG 
teszt elvégzésekor tanácsos ellenőriz-
ni a teljes IgA-szintet is.7 IgA-hiány 

2. táblázat. A cöliákia klinikai manifesztációi

Manifesztáció Leírás

Intesztinális
Laktózintolerancia A nyálkahártya károsodása miatt a beteg nem tudja megemészteni a tejet és a tejtermékeket; a nyálkahártya gyó- 
    gyulása után a laktóz bevezethető az étrendbe15

Malabszorpciós szindróma Hasmenés, testsúlycsökkenés, puffadás, zsírszéklet; a cöliákiának ez a klasszikus megjelenési formája ritkább lett16

Táplálkozási hiányállapotok A zsírban oldódó A-, D-, E- vagy K-vitamin, illetve a B-vitaminok hiánya; romolhat a vas, a kalcium, más ásványi anya- 
    gok és a folsav felszívódása17,18

Extraintesztinális

Anémia A vas, a folsav és olykor a B12-vitamin rossz felszívódása okozza; ez lehet a cöliákia első tünete;19 krónikus cöliákiában is  
    előfordulhat anémia20

Dermatitis herpetiformis Autoimmun válasz az elfogyasztott gluténra, amely az extenzor felszíneken papulovezikuláris kiütésként mutatkozik;  
    bőrbiopsziával granuláris IgA-lerakódások láthatók az érintett bőrben, az irha és a felhám határán21–26

Máj és epeutak A kezdeti diagnózis idején a felnőttek 20–40%-ánál emelkedett transzaminázszintek gluténmentes étrend hatására  
     normalizálódnak; a primer biliáris cirrózis, az autoimmun hepatitisz és a primer szklerotizáló kolangitisz ritkább mani-

fesztációk27,28

Egyes malignus daganatok  Egyes limfómák, máj-epeúti és béldaganatok gyakrabban fordulnak elő; a gluténmentes étrend csökkentheti 
   nagyobb kockázata    a kockázatot19,29

Neurológiai rendellenességek Sokan beszámoltak a perifériás neuropátiával és a gluténataxiával való lehetséges kapcsolatról; előfordulnak görcs- 
    rohamok és a kognitív funkciók romlása is30–33

Orális tünetek Előfordulhatnak zománcdefektusok, aftózus fekélyek, cheilózis, lichen planus, atrófiás glosszitisz és gyermekkorban  
    a fogak késői előbújása34,35

Oszteoporózis Az életkortól függetlenül a cöliákiás betegek mintegy harmadának oszteoporózisa van, másik egyharmaduk oszteo - 
     péniás;29,36 a csontvesztés fokozódása valószínűleg a kalcium és a D-vitamin csökkent felszívódásának tudható be29,36 
 A cöliákiások körében nagyobb a csonttörések prevalenciája;37 felnőttek, újonnan diagnosztizált cöliákiás betegek  
    esetében 1 évvel a gluténmentes étrend bevezetése után fontolóra kell venni a csontsűrűség meghatározását38

Egyéb hematológiai  Előfordulhat trombocitopénia, trombocitózis, leukopénia vagy hiposzplénia; koagulopátia is kialakulhat (a K-vitamin- 
   rendellenességek    hiány miatt), de az anémiához képest ezek a rendellenességek ritkák19

Reproduktív zavarok Késői menarche, szekunder amenorrea, korai menopauza; terméketlenség vagy csökkent termékenység mind  
    a férfiak, mind a nők esetében39

Irodalmi adatok15–39 alapján
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esetén elvégezhető a deamidált gliadin 
peptidek elleni IgG antitestek kimuta-
tása. Ha a szérumban IgA kimutatha-
tó, de a szintje alacsony, az általában 
nem befolyásolja a cöliákia IgA alapú 
szerológiai vizsgálatának pontossá-
gát.42 Megjegyzendő, hogy az 5 évesnél 
fiatalabb gyermekek esetében, s külö-
nösen a 2 évesnél fiatalabb gyermekek 
között a szerológiai vizsgálat negatív 
eredménye kevésbé megbízható.42

A szerológiai tesztek önmaguk-
ban nem elégségesek a cöliákia meg-
állapításához. Általában szükség 
van a vékonybél szövettani vizs-
gálatára is. Felső endoszkópiát és 
biopsziát kell végezni pozitív sze-
rológiai tesztek esetén, illetve ak-
kor, ha a tesztek eredménye nega-
tív volt ugyan, de továbbra is erős 
a cöliákia gyanúja.2,6,8,43 A diagnó-
zis igazolásához az szükséges, hogy 
a biopsziás mintában megtalál-
ják a vékonybélben malabszorpciót 

okozó hisztopatológiai elváltozáso-
kat (a bélbolyhok különböző mérté-
kű atrófiáját).2 A vékonybél vizsgá-

la tának szükségessége kevésbé 
egyértelmű a bőrbiopsziás mintá-
ból immun fluo resz cens vizsgálat-
tal igazolt derma titis herpetiformis 
esetén, mivel az ilyen esetek több 
mint 80%-ában a vékonybél-biopszia 
is kóros eredményt ad.23,26 Emel-
lett a European Society for Pediatric 
Gastroenterology, Hepatology, and 
Nutrition nemrég kiadott irányel-
vei szerint gyermekeknél vékonybél-
biopszia nélkül is fellállítható 
a cöliákia diagnózisa, ha fennállnak 
a betegségre jellemző panaszok és tü-
netek, és az IgA anti-tTG szint több 
mint tízszeresen haladja meg a refe-
renciatartomány felső határát.46

A téves negatív eredmények lehe-
tősége miatt a diagnosztikus vizsgá-
latokat az étrendi gluténbevitel csök-

3. táblázat. A cöliákia klinikai megjelenése

Tünet Szenzitivitás (%) Specificitás (%) LR+ LR–

A tünetek gyermekkor óta  35 89 3,18 0,73 
   fennállnak 

Puffadás 76 43 1,33 0,56

Testsúlycsökkenés 49 57 1,14 0,89

Étvágytalanság 20 81 1,05 0,99

Hasmenés 71 21 0,90 1,38

Hányinger 20 74 0,77 1,08

Hasi fájdalom 37 30 0,53 2,10

LR+: pozitív valószínűségi arány; LR–: negatív valószínűségi arány

Irodalmi adatok40 alapján

1. ábra. A cöliákia diagnózisának algoritmu-
sa. tTG: szöveti transzglutamináz

Irodalmi adatok1,2,6,42,43 alapján

*Továbbra is fölvethetik a cöliákia gyanúját bizonyos klinikai jellemzők, pl. cöliákia a családi anamnézisben, mással 
nem magyarázható vashiányos anémia vagy gyermek esetében növekedési elmaradás. Akkor is fennmaradhat 
a gyanú, ha a kezdeti vizsgálat csökkentett gluténtartalmú étrend mellett történt
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kentése előtt kell elvégezni. Sok beteg 
sajnos magától gluténmentes étrend-
re tér át, még mielőtt a cöliákia diag-
nózisa bebizonyosodott volna. Súlyos 
cöliákiában ez valószínűleg csak mi-
nimálisan befolyásolja a szerológiai 
tesztek és a biopszia eredményeit, ha 
a teszteket a gluténmentes étrend beve-
zetését követő 2 hónapon belül elvég-
zik.15 A hatás azonban függ attól, hogy 
mióta diétázik az illető, és mennyire 
szigorúan tartja magát a gluténmentes 
étrendhez. Ha a szerológiai tesztek po-
zitívak voltak, és a vékonybél-biopszia 
alapján fel állí tották a cöliákia diagnózi-
sát, akkor gluténmentes diétát kell elő-
írni. A gluténmentes étrend bevezetése 
után 6–12 hónappal többnyire már nor-
mális antitest-eredményeket kapunk.  
Immunszuppresszív gyógyszer előzetes 
szedése miatt is kaphatunk téves nega-
tív eredményt.6

Genetikai vizsgálat

A cöliákiás betegek több mint 99%-
ánál megtalálható a DQ2 és/vagy 
a DQ8 HLA allél.5 Valószínűtlen 

a cöliákia, ha e haplotípusok egyi-
ke sincs jelen (a negatív prediktív ér-
ték közel 100%).47 A genetikai vizsgá-
latot ritkán alkalmazzák, de olykor 
hasznos lehet: kizárhatja a betegséget, 
ha a többi vizsgálati eredmény nem 
egyértelmű. A DQ2 és a DQ8 allélok 
az általános, nem cöliákiás populá-

ció 25–30%-ában megtalálhatók, de 
hordozóiknak csak mintegy 4%-a lesz 
cöliákiás.48,49 Ezért ez a vizsgálat nem 
használható önmagában a cöliákia 
megállapítására és véletlenszerűen ki-
választott személyek cöliákiára való 
genetikai fogékonyságának meghatá-
rozására.18

Differenciáldiagnózis

A bélbolyhok atrófiája a biopsziás 
mintában nem specifikus a cöli-
áki ára. Ezért ha a beteg nem rea-
gál a glutén men tes étrendre, akkor 
a cöliákia d iagnózisát újra kell gon-
dolni. Az 5. táblázat felsorol néhány 
alternatív diagnózist.3 Ilyen esetekben 
célszerű gasztroenterológushoz kül-
deni a beteget.

Kezelés

A rendellenes immunreakcióért fe-
lelős antigén eltávolítása jellemzően 
megszünteti a cöliákia manifesztá cióit. 
A kezelés ezért az élethosszig tart ó 
gluténmentes étrend1,2,6,8,43 (6. táblá-
zat). Tünetekkel járó cöliákiában 
a glutén men tes étrend javítja a betegek 
életminőségét.50,51 Mivel az étkezési 
glutén megtalálható a búzában, a rozs-
ban és az árpában, ez a diéta bonyolult 
és nehezen betartható. Úgy találták, 
hogy a napi gluténbevitelnek biztosan 
50 mg alatt kell lennie ahhoz, hogy 
a bélgyulladás megszűnjön.52

Az étrendi tanácsadás középpont-
jában a glutén rejtett forrásainak, 
a kiegyensúlyozott étrendnek, az 
élelmiszercímkék elolvasására vonat-
kozó figyelemfelhívásnak kell áll-
nia, és a tanácsadásnak ki kell ter-
jednie az élelmiszer-vásárlásra, az 
éttermi és az utazás közbeni étkezés-
re is. Szükség lehet az étrend ásvá-
nyi anyagokkal és vitaminokkal való 
kiegészítésére. A dié ta többe kerül 

4. táblázat. Diagnosztikus tesztek cöliákia gyanúja esetén

Szerológiai teszt Szenzitivitás  Specificitás LR+ LR– 
 (%) (%)  

Deamidált gliadin peptidek elleni IgG antitest 80 98 40 0,20

Endomízium elleni IgA antitest >90 >95 18 <0,11

Deamidált gliadin peptidek elleni IgA antitest 88 95 17,6 0,13

Szöveti transzglutamináz elleni IgA antitest* 95–98 94–95 17,5 0,04

Natív gliadin elleni IgA antitest 80–90 85–95 8,5 0,17

Endomízium elleni IgG antitest 40 95 8 0,63

Szöveti transzglutamináz elleni IgG antitest 40 95 8 0,63

Natív gliadin elleni IgG antitest 80 80 4 0,25

Megjegyzés. A valószínűségi arányokat (LR) a szenzitivitás és a specificitás alapján számították ki. Ha a szenzi-
tivitást és a specificitást értéktartományként adták meg, akkor a számítások az intervallum középértéke alapján 
történtek
Ig: immunglobulin; LR+: pozitív valószínűségi arány; LR–: negatív valószínűségi arány
*A legtöbb esetben az IgA szöveti transzglutamináz teszt a javasolt kezdeti vizsgálat

Irodalmi adatok42,44,45 alapján

5. táblázat. A nem cöliákia okozta 
bélboholy-atrófia differenciáldiagnózisa

Autoimmun enteropátia
Besugárzásos enteritisz
Crohn-betegség
Eozinofil sejtes gasztroenteritisz
Giardiázis
HIV-enteropátia
Intesztinális limfóma
Kollagén sprue
Közönséges variábilis immundeficiencia
Táplálékintolerancia (pl. tej, szója, csirke-

hús, tonhal)
Trópusi sprue
Tuberkulózis
Whipple-kór
Zollinger–Ellison-szindróma
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a szokásos étrendnél. Az internet se-
gítségével könnyebben megtalálhatók 
a gluténmentes ételeket árusító cégek, 
és sok élelmiszerbolt figyel ma már az 
USA-ban arra, hogy az élelmiszerek 
gluténmentes változatát is árusítsa. 
A színhúsok, az adalék nélküli tejter-
mékek, a gyümölcsök és a zöldségek 
gluténmentesek. Régebben azt hit-
ték, hogy a zab is kiváltja a cöliákiát, 
a vizsgálatok azonban kimutat-
ták, hogy mérsékelt mennyiségben 
a zab biztonságosan fogyasztható, és 
cöliákiában előnyös lehet, ha része az 
étrendnek.53–55 A National Institutes 
of Health konszenzuskonferenciáj a 
létrehozott a cöliákia angol nevéből 
egy mnemotechnikai kifejezést, amely 
azt fejezi ki, hogy miként kell kezelni 
a betegséget.1 Ennek alapján a kezelés 
elemei: konzultáció szakképzett die-
tetikussal, élethossziglani adherencia 
a gluténmentes étrendhez, a táplál-
kozási hiányállapotok felismerése és 
kezelése, támogató csoporttal való 
kapcsolat biztosítása és folyamatos kö-
vetés. Nem minden beteg igényli e ke-
zelés valamennyi elemét (pl. a diete-
tikust vagy a támogató csoportot), de 
ezek a tényezők hasznosak lehetnek, 
különösen azok számára, akiknek ne-
hézséget jelent az étrend betartása.

Nem javasolható, hogy a beteg em-
pirikusan, biopszia nélkül megpró-
bálkozzon a gluténmentes étrenddel, 
mivel más betegségek (pl. irritábilis 
bél szindróma, reflux, funkcioná-
lis diszpepszia) is javulhatnak e dié-
t a hatására. Az egyik vizsgálatban 
azt találták, hogy a glutén elhagyásá-
ra mutatkozó javulás pozitív predik-
tív értéke csak 36%.56 Bár léteznek 
otthon használható tesztek, amelyek 
a cöliákiára jellemző tTG elleni anti-
testeket mutatják ki, mind az orvoso-
kat, mind a betegeket figyelmeztetni 
kell arra, hogy ne diagnosztizálja-
nak cöliákiát pusztán ezek alapján, 
a betegséget alátámasztó vékonybél-
biopszia nélkül.57

Prognózis

Bár a szövettani javulás hónapokb a 
vagy évekbe telhet, azokban az esetek-
ben, amikor a beteg betartj a a glutén-
mentes étrendet, mintegy 95%-os 
valószínűséggel heteken belül bekö-
vetkezik a klinikai javulás.3 A bete-
gek együttműködése azonban gyak-
ran rossz.58 Ha kb. 6 hónapon belül 
nem csökken az IgA anti-tTG antites-
tek szérumszintje, az azt jelzi, hogy 
a beteg továbbra is fogyaszt glutént.59 

A betegeknek és családjaiknak gya-
kori diétás tanácsadásra lehet szük-
ségük, sok esetben az együttműkö-
dési készségük felmérése is indokolt. 
A támogató csoportok hasznosak le-
hetnek, segíthetik az étrend betar-
tását. Az endoszkópos vizsgálatok 
rutinszerű ismétlésére nincs szük-
ség, de az antitest-meghatározásokat 
az értékek normalizálódásáig célsze-
rű 3–6 havonta ismételni.6 Ha a beteg 
6–12 hónapig megfelelően étkezik, és 
az antitestek szintje mégsem csök-
ken, fontolóra kell venni a biopszia 
megismétlését.6 Több irányelv is lé-
tezik a cöliákiás betegek monitoro-
zására vonatkozóan.1,6,8 E króni kus 
betegség gyakorta jár együtt dep-
resszió val, ennek tüneteire nézve 
rutin szerűen ellenőrizni, s szükség 
esetén megfelelően kezelni kell a be-
teget.60 A cöliákiás betegek mintegy 
5%-a refrakter a gluténmentes ét-
rendre.3,15 Őket gasztro ente ro ló gus-
hoz kell küldeni a diag nózis revízió-
jára és más típusú, erélyesebb kezelés 
– pl. kortikoszteroid vagy immun-
modu láns gyógyszer (azathioprin, 
6-merkaptopurin, cyclosporin) – elbí-
rálására.61,62

Az adatok forrása. A szerzők a következő adatbá-
zisokban folytattak keresést celiac disease kulcsszó-
val: PubMed, Agency for Healthcare Research and 
Quality Guidelines and Evidence Reports, Essential 
Evidence Plus, MD Consult, National Guideline 
Clearinghouse és UpToDate. A keresés eredményei 
metaanalízisek, randomizált, kontrollcsoportos 
vizsgálatok, klinikai vizsgálatok és áttekintések 
lehettek. A keresés időpontja: 2013. július 25.
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Kerülendő gabonafélék
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A cöliákia hazánkban is nagyon 
gyakori megbetegedés, minden 

80–100. embert érinti, így minden or-
vos találkozik ezekkel a betegekkel. Ez 
az általános orvosoknak szóló össze-
foglaló ismét felhívja a figyelmet a leg-
fontosabb tünetekre és jelekre, melyek 
a diagnózishoz segíthetnek. Részle-
tesen foglalkozik a diagnózis felál-
lítása utáni teendőkkel is. Az Egye-
sült Államokban az utóbbi évtizedben 
vált nyilvánvalóvá, hogy ez a kórálla-
pot milyen gyakori, és több menedzs-
ment jellegű ténykedést is igényel az 
orvosoktól, amire megfelelően fel kell 
készíteni őket. Korábban úgy gondol-
ták, hogy ott eltűnt ez a betegség, mi-
vel a súlyos, kórházi kezelést igénylő, 
generalizált felszívódási zavar ritkává 
vált, ezért a cikk igyekszik bemutat-
ni, hogy számos, felszívódási zavarra 
visszavezethető, klasszikus vagy enyhe 
tünet is lehet a cöliákia jele.

A leggyakoribb tünetek napjainkban

A cikkben említettek mellett fontos 
megjegyezni, hogy manapság számos 
olyan tünet lehet a cöliákia vezető tü-
nete, melyet korábban nem tartot-
tak elég súlyosnak ahhoz, hogy a be-
teget tovább vizsgálják, vagy hogy 
azt felszívódási zavar következmé-
nyének tartsák. Ilyenek a visszatérő 
haspuffadás, jellegtelen bőrtünetek, 
csontritkulás, hajhullás, fáradékony-
ság, infertilitás stb. Számos betegnek 
nincs szubjektív panasza, annak elle-
nére, hogy zajlik a betegségre jellemző 
autoimmun folyamat, antitestek ter-
melődnek a szöveti transzglutamináz 
enzim ellen (anti-tTG antitestek), és 
a vékonybélben az atrófia már ész-
lelhető. Ezt gyakran szubklinikus 

vagy „néma” formának nevezik, ám 
semmiképp sem állítható, hogy eny-
hébb megbetegedésről lenne szó. 
A cöliákiás gluténintoleranciának 
nincsenek fokozatai, a kevés tünet-
tel jelentkező beteg éppúgy intoleráns, 
mint az, akinél súlyos malabszorpciós 
tünetegyüttest találunk, és hasonlóak 
lehetnek a szövődmények is: tumo-

rok, neurodegeneráció, csonttörések, 
végstádiumú parenchimás betegségek 
(máj-, szív-, veseelégtelenség, inzulin-
hiányos diabétesz). Ezekben az érintett 
szervekben is kimutathatók az anti-
tTG antitestek, melyekről az utóbbi 
évek kísérletes vizsgálatai kimutatták, 
hogy biológiailag aktívak és a kiserek 
falában rakódnak le.

In vitro vizsgálatokban az anti-tTG 
anti testek gátolják az endotél sejtek 
diffe ren ciálódását. Valószínűleg ezzel 
a mecha niz mussal okozzák a boholy-
atrófiát a vékonybélben és a többi 
szerv károsodását, azonban a glutén 
által közvetlenül okozott gyulladás is 
jelentős lehet.

A cöliákia mai európai szemlélete 
már elszakad a malabszorpció keresé-
sétől, és a betegséget szisztémás auto-

immun betegségként definiálja (lásd 
a cikk irodalomjegyzékében a 46. hi-
vatkozást).

Új diagnosztikus vizsgálatok

A cöliákia felismerésére elsősorban 
szérumantitest-vizsgálatokat alkalma-
zunk, ezekkel válogatjuk ki a betege-
ket a felső endoszkópia, a szövettani 
vizsgálat elvégzésére. Az IgA anti-tTG 
antitestek kimutatása a legelterjed-
tebb, hazánkban is széles körben el-
érhető. Ugyanezt az antitestet mutat-
ja ki az endomízium elleni antitest 
vizsgálata, melyet szövetmetszeten 
végeznek immunfluoreszcens mód-
szerrel (spe ciá lis mikroszkópot igé-
nyel). A két vizsgálati eljárás ered-
ményei hason lóak, IgA-hiány esetén 
IgG-változatban is végezhetők, de 
az technikailag bonyolultabb. Ezért 
újabb vizsgálatnak a deamidált gliadin 
peptidek elleni antitestek meghatáro-
zását ajánlották, ezeknek az IgG for-
mája is viszonylag könnyen mérhető. 
Bár gliadin elleni antitesteket több mint 
50 éve mérnek diagnosztikus céllal, 
a natív (nem deamidált) peptidek elle-
ni antitestek mérése diagnosztikusan 
nem előnyös: egészséges embernél is 
jelen lehetnek, és nem csak HLA-DQ2- 
és HLA-DQ8-hordozóknál, ugyan-
akkor nem minden cöliákiás beteg-
nél mérhetők. A deamidált gliadin 
peptideket a tTG enzim hozza létre 
a natív peptidekből, és a gliadinnak 
ez a formája az, amire az immunreak-
ció irányul. Ezért a deamidált gliadin 
peptid antigénekkel végzett antitestmé-
rések megbízhatósága megközelíti az 
anti-tTG antitest mérésének megbízha-
tóságát 2 évesnél idősebb gyermekek és 
a felnőttek esetében.

Sajnos csecsemőkorban, a glutén-
fogyasz tás megkezdése körüli idő-
szakban ezek az antitestek átmenetileg 
egészséges egyénekben is termelődnek, 
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így ebben az életkorban félrevezetőe k 
lehetnek. Felnőttkorban gyakrabban 
pozitív a deamidált gliadin peptid an-
titest teszt rosszul diétázó betegek-
nél vagy akkor, ha az anti-tTG anti-
test a diéta előtt sem volt kimutatható 
a vérből. Ennek az az oka, hogy a tTG 
enzim sok szervben előfordul (vé-
konybél, idegrendszer, máj, szív, vese, 
izmok, hasnyálmirigy), az antitestek 
pedig ezekbe kötődve már nem ke-
ringenek. A deamidált peptidek elleni 
antitesteknek azonban nincs szöve-
ti targetjük, így jobban kimutathatók 
maradhatnak hosszabban fennálló be-
tegségfolyamat során vagy IgA-hiány 
esetén.

A cikk említi, hogy a gyermekek 
szerológiai értékelése bizonyos élet-
kor alatt nehezebb lehet, ez azonban 
nem igaz azokra az esetekre, ahol az 
anti-tTG, illetve az endomízium el-
leni antitest meghatározása pozitív 
eredményt ad. Ezek a leletek épp-
oly megbízhatók a kisgyermekeknél, 
mint későbbi életkorban. Kétségkívül 
bizonyos időnek el kell telnie, amíg 
a gluténfogyasztás megkezdése után 
a vérben kimutathatóvá válnak az an-
titestek, de itt annak is szerepe van, 
hogy a gyermek mikortól és milyen 
mennyiségben kapott már glutént. 
Főleg a már diétázó cöliákiás betegek 
családjában, gyermekeinél alacsony 
lehet a gluténexpozíció, így előfordul-
hat, hogy az antitestek termelődése 
csak akkor ér el kimutatható mérté-
ket, amikor a gyermek már közös-
ségbe jár. Ennek ellenére egy nagy, 
prospektív európai követéses vizsgá-
latban úgy találtuk, hogy az anti-tTG 
antitest szérumbeli megjelenése még 
az ilyen gyermekek esetében is nagyon 
érzékeny és megbízható, már koráb-
ban jelzi a cöliákia kialakulását, mint 
a tünetek, melyek jó ideig teljesen hiá-
nyozhatnak. Célszerű ezért a veszé-

lyeztetett csoportokban, családokban 
a gyermekeket legalább 6 éves korig 
követni, és korábbi negatív eredmény 
esetén az antitestek kimutatását meg-
ismételni.

A szérum anti-tTG antitest magas 
értékei korrelálnak a vékonybélben ki-
alakult boholyatrófia súlyosságával. Ez 
ad módot arra, hogy a European So-
ciety for Pediatric Gastroenterology, 
Hepatology, and Nutrition (ESPGHN) 
új irányelvei alapján gyermekeknél, 
cöliákiának megfelelő klinikai tüne-
tek megléte és HLA-DQ2 vagy DQ8 
genetikai adottság esetén a normál fel-
ső határának tízszeresét meghalad ó 
anti-tTG antitest szintek esetében 
a szakorvos szövettani vizsgálat mel-
lőzésével is véglegesíthesse a cöliákia 
diagnózisát. Ebben az életkorban a fel-
ső endoszkópia elvégzéséhez általá-
ban altatásra és kórházi felvételre van 
szükség, ami a szövettani vizsgálatot 
invazívabb eljárássá teszi, mint a fel-
nőtteknél. Ennek megfelelően sokszor 
a szülők hozzájárulását is nehezebb 
megszerezni. Az új irányelv felhív-
ja a figyelmet arra, hogy a noninvazív 
diagnózis választásához további kri-
tériumoknak is teljesülniük kell, töb-
bek között második vérvétellel és az 
endomízium elleni antitest kimutatá-
sával meg kell győződni az anti-tTG 
antitest kimutatás pozitív eredményé-
nek helyességéről, és a gondozás vár-
ható kimenetelét a szülőkkel meg kell 
beszélni. Ha ugyanis a szülők nem 
tudják így elfogadni a diagnózist és az 
életre szóló gluténmentes diéta szük-
ségességét, jobb elvégezni a szövet-
tani vizsgálatot az elején, máskülön-
ben nagy a valószínűsége annak, hogy 
a diétás adherencia nem lesz megfele-
lő, vagy hogy a szülők másutt kérnek 
újabb véleményt, miután az előzetes 
diéta esetleg erősen csökkenti a vizs-
gálatok értékelhetőségét. Egyelőre 

úgy tűnik, hogy a deamidált gliadin 
peptidek elleni antitestek magas szé-
rumszintje nem használható az anti-
tTG antitesthez hasonlóan a cöliákia 
noninvazív diagnózisához, mert a ko-
rai, nem cöliákiás gliadin peptid elleni 
antitestválasz is lehet magas.

Gluténmentes diéta

A cikk kitér arra, hogy milyen követ-
kezményei lehetnek a szakszerű diag-
nózis nélkül elkezdett gluténmentes 
étkezésnek. Mivel az antitestek szintje 
már hetek alatt jelentősen csökkenhet, 
semmiképp sem tanácsolható a diéta 
elkezdése a biopszia vagy a noninvazív 
megerősítő vizsgálatok előtt, sőt a be-
teget, illetve a szülőt külön figyel-
meztetni kell arra, hogy még csak ne 
is csökkentse a gluténbevitelt. Így is 
gyakran tapasztaljuk, hogy a szérum-
antitestek mennyisége a biopszia ide-
jére jelentősen csökken, különösen 
akkor, ha hosszú az előjegyzési idő. 
Az időfaktor nagyon fontos a cöliákia 
hathatós bizonyításához, ezért ezeket 
a vizsgálatokat rövid határidővel, prio-
ritással kell elvégezni.

A gluténmentes diéta újabban több 
országban divatba jött, számosan azt 
állítják, hogy hasi vagy más panaszai-
kat megszünteti. Az Egyesült Álla-
mok ban jelenleg a népesség 7%-a 
alkal maz magától gluténmentes étren-
det. Az „új kórkép” a nem cöliákiás 
glutén szen zi ti vitás nevet kapta, jólle-
het semmiféle bizonyíték nincs arra, 
hogy a gluténnek itt valóban oki szere-
pe lenne, és a mechanizmus sem tisz-
tázott. Az is lehet, hogy a gabonafélék-
ből készített ételek más alkotórészei 
felelősek a panaszokért. Többbnyire 
hasi puffadásról, fájdalomról, migrén-
ről, fáradtságról van szó. Az állapot-
nak jelenleg nincs biomarkere, így 
nehezen lehet korrekt módon megálla-
pítani, többnyire kettős vak, placebo-
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kont rollos terhelésre van szükség. 
Egyesek a gliadin elleni antitestek 
alapján mondják ki ezt a diagnózist, 
de ezek szerepe nem nyert bizonyí-
tást. Általában a betegek maguktól 
kezdenek gluténmentes diétát, ezért 
a cöliákia kizárása is nehéz. Segíthet 
viszont a HLA-DQ2 vagy -DQ8 ki-
mutatása, mivel ezek hiánya kizárja 
a cöliákia diagnózisát.

Alternatív kezelés? Megelőzés?

A gluténmentes diéta betartása nem 
könnyű, de jelenleg csak a diétás ke-
zelés hatásosságára van bizonyí-
ték. A cikk említi, hogy 50 mg napi 
glutén bevitel felett már számolni kell 
a vékonybél-károsodás nem megfele-
lő javulásával, azt azonban nem lehet 
megállapítani, hogy egyedileg ennél 
kisebb mennyiségek mennyire tolerál-
hatók. Ezért minden cöliákiás beteg-
nek pontos és szigorú gluténmentes 
d iétát kell előírni, és segíteni kell nekik 
abban, hogy ezt be is tudják tartani. 
Egyértelmű, hogy nem lehet egy ártal-
matlannak minősíthető mennyiséget 
kititrálni.

Gyermekkori diagnózis esetén ma 
Magyarországon 90% feletti adhe-
ren cia és tartós szeronegativitás ér-
hető el. A serdülőkor után és fel-
nőttkorban is viszonylag jó a diétás 
adherencia, általában 70–80% feletti. 
Ezzel szemben az Egyesült Államok-
ban 40% körüli adherenciával szá-
molnak, ebből is ered a cikk megle-
hetően pesszimista álláspontja és az 
a törekvés, hogy alternatív kezelés i 
módokat találjanak. Ez a törekvés 
érthetően az Egyesült Államokban 
a legerősebb. Erről a cikk nem beszél, 
feltehetően azért, mert nincs még hu-
mán vizsgálat, amely az ilyen kezelé-
si módok tartós hatásosságát igazolta 
volna. A természetgyó gyászati ke-
zelések egyértelműen hatástalanok, 

a diéta abbahagyása után az immun-
reakció és a bélkárosodás visszatér. 
A kutatás olyan gluténbontó enzi-
meket igyekszik kifejleszteni, amelyek 
az ételekhez adagolva alkalmazha-
tók, ám ezek gluténbontó kapacitása 
limitáltnak látszik. Ezért elsősorban 
a nem tudatos, készételekben elő-
forduló gluténszennyezések hatá sai-
nak kivédésére jönnek szóba, és nem 
a gluténmentes diéta valódi alternatí-
vájaként.

Még ma is fontos kérdés, hogy 
a cöliákia megelőzhető-e a korai cse-
csemőtáplálással. Az újabb prospektív 
vizsgálatok nem igazolták sem az 
anyatej korábban feltételezett védő ha-
tását, sem a gluténbevitel idejének lé-
nyeges szerepét. Az sem dőlt még el, 
hogy a glutén által okozott késői ká-
rosodások, autoimmun folyamatok 
kivédhetők-e a népesség korai szűré-
sével.

Mi történik, ha a beteg nem reagál 

a gluténmentes diétára?

A cikk említi, hogy ilyen esetekben 
a gluténmentes diétánál erélyesebb 
kezelés jön szóba, ezt azonban ponto-
sítani kell, ahogy azt a kijelentést is, 
hogy diétára refrakter állapot a bete-
gek 5%-ánál fordul elő. Az igazi ref-
rak ter sprue ennél sokkal ritkább, de 
az Egyesült Államokban a betegek 
diétás adherenciája lényegesen rosz-
szabb, mint nálunk, így ez a kérdés 
sokkal több alkalommal merül fel. Az 
első kérdés az, hogy a tünetek marad-
nak-e fenn, a szerológiai leletek nem 
javulnak-e, vagy a vékonybél szövet-
tani állapota marad-e kóros. Ha a tü-
netek fennmaradnak, de a tTG elleni 
antitestek szintje és a szövettani kép 
az elvárható mértékben javul, ak-
kor elsősorban más okra kell gondol-
ni, pl. irritábilis bél szindrómára vagy 
refluxbetegségre, és azt kell kezelni. 

Ha az antitestek szérumszintje nem 
csökken, akkor diétahibák okozzák 
a károsodások fennmaradását, tehát  
nem refrakter cöliákiáról van szó 
(a cöliákia mindig gluténdependens), 
h anem nonadherenciáról.

Az igazi refrakter állapotot ezért 
megkülönböztetésül refrakter sprue-
nak nevezik. Ilyenkor a szérumanti-
testek szinte mindig negatívak, de 
a vékonybélben a boholyatrófia 
továbbra is perzisztál, és nem 
ritk a a súlyos formában fennálló 
malabszorp ció, mely a beteg halá-
lához is vezethet. A refrakter ál-
lapot lehet primer, vagy átmeneti 
kedvező diétás válasz után szekun-
der. A primer refrakter sprue, fő-
ként ha sosem voltak kimutatha-
tók jellemző cöliákia-antitestek 
a beteg vérében előzőleg sem, le-
het más kórkép, pl. ritka immun-
defektus, autoimmun enteropátia, 
malignus állapot, limfóma, ezért igé-
nyelhet  immunszuppresszív keze-
lést. A szekunder refrakter állapotok 
alapja többnyire kóros T-limfocita-
klónok jelenléte a vékonybélben, ami 
premalignus állapotnak felel meg, és 
a II. típus gyakran limfómába megy 
át. Ezeknek a T-sejteknek a felszíné-
ről hiányoznak a szokásos CD3 mar-
kerek, és glutén nélkül is szaporod-
nak, illetve gyulladást tartanak fenn 
a vékonybélben, talán az évtizedekig 
fennálló fokozott immunreakció kö-
vetkezményeként. Ezért van szük-
ség ilyenkor is gyakran agresszív, 
antitumor jellegű kezelésre, újabban 
csontvelő-transzplantáció is eredmé-
nyes lehet. Magát a cöliákiát azon-
ban nem kezeljük kortikoszteroiddal 
vagy immunmodulánsokkal, ha a be-
teg dié tás együttműködésének hiánya 
miatt marad el a javulás.
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