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Η κοιλιοκάκη είναι
αυτοάνοσου τύπου εντεροπάθεια

που οφείλεται σε υπερευαισθησία στη
γλουτένη λόγω γενετικής προδιάθεσης



Eπιδημιολογία



Η επιδημιολογία της «γνωστής» κοιλιοκάκης:

• Σπάνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας
• Συχνότητα που κυμαίνεται από

1/400 στην Ιρλανδία σε 1/10000 στη Δανία



Λονδίνο, Ετος 1938





Η αλλαγή στην επιδημιολογία της κοιλιοκάκης
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“Ορυχεία” κοιλιοκάκης

Συγγενείς Ασθενείς με

Χαμηλό ανάστημα, αναιμία

Συνοδά
νοσήματα

Αυτοάνοσα νοσήματα, σύνδρομο Down, 
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Συχνότητα κοιλιοκάκης σε γενετικά νοσήματα

• Down Syndrome: 4-19%

• Turner Syndrome: 4-8%

• Williams Syndrome: 8.2%

• Ανεπάρκεια IgA: 7%



Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι: 3.5 ‐ 13%

Θυρεοειδίτιδα: 4 ‐ 8%

Aρθρίτιδα: 1.5 ‐ 7.5%

Aυτοάνοση ηπατοπάθεια: 6 ‐ 8%

Sjögren’s syndrome: 2 ‐ 15%

Iδιοπαθής διατατική

καρδιομυοπάθεια: 5.7%

IgA νεφροπάθεια: 3.6%

Συχνότητα κοιλιοκάκης σε αυτοάνοσα
νοσήματα



Τι γίνεται πρώτο;
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Συχνότητα κοιλιοκάκης

ΧΩΡΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Brasil ? 1:400

Denmark 1:10,000 1:500

Finland 1:1,000 1:130

Germany 1:2,300 1:500

Italy 1:1,000 1:184

Netherlands 1:4,500 1:198

Norway 1:675 1:250

Sahara ? 1:70

Slovenia ? 1:550

Sweden 1:330 1:190

United Kingdom 1:300 1:112

USA 1:10,000 1:133

Μέση παγκόσμια 1:3,345 1:266

Fasano & Catassi, Gastroenterology 2001; 120:636-651.



The First Picture of the Celiac Iceberg 



ΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ

ΧΑΜΗΛΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΥΨΗΛΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ



Σε πολλά μέρη του κόσμου η συχνότητα
της νόσου αγγίζει το 1% του γενικού
πληθυσμού

Οι περισσότερες περιπτώσεις
διαφεύγουν της διάγνωσης και οι
ασθενείς είναι εκτεθειμένοι στον
κίνδυνο επιπλοκών

Η επιλεκτική ανίχνευση της νόσου είναι
απαραίτητη



Παθογένεση



Γενετική προδιάθεση

Περιβαλλοντικοί
παράγοντες

Διαιτητικοί
Μη διαιτητικοί?

Συχνότητα κοιλιοκάκης
• σε συγγενείς 1:20-1:40
• σε μονοζυγωτικούς
διδύμους 70%

• 90-95% ασθενών έχουν HLA-DQ2  



Κοιλιοκάκη

Γενετική Γλουτένη

Απαραίτητοι παράγοντες

• Διατροφή
βρέφους

• Λοιμώξεις
• Αλλα

Παράγοντες κινδύνου



Κλινικές εκδηλώσεις



Συμπτώματα από το γαστρεντερικό

Μη γαστρεντερικές εκδηλώσεις

«κλασσική μορφή»

«άτυπη μορφή»

• Ασυμπτωματική μορφή



Tο παγόβουνο της κοιλιοκάκης
Συμπτωματική μορφή

κοιλιοκάκης

Σιωπηρή μορφή
κοιλιοκάκης

Λανθάνουσα μορφή
κοιλιοκάκης

Γενετική προδιάθεση: - DQ2, DQ8
Θετικός ορολογικός έλεγχος

Παρουσιάζει
μορφολογικές
αλλοιώσεις

Φυσιολογικός
βλεννογόνος

Ασυμπτωματική
μορφή

κοιλιοκάκης



• Χρόνια διάρροια

• Μετεωρισμός κοιλιάς

• Aνορεξία

• Ανεπαρκής πρόσληψη βάρους

• Κοιλιακό άλγος
• Εμετοι
• Δυσκοιλιότητα
• Ευερεθιστότητα

Γαστρεντερικές εκδηλώσεις κοιλιοκάκης
«Kλασσική μορφή»

Συνήθως εμφανίζονται σε ηλικία: 6-24 μηνών



Γαστρεντερικές εκδηλώσεις κοιλιοκάκης
«Kλασσική μορφή»

Συνήθως εμφανίζονται σε ηλικία: 6-24 μηνών





Ατυπη μορφή με μη γαστρεντερικές εκδηλώσεις

• Δερματίτιδα ερπητοειδής

• Υποπλασία της οδοντικής αδαμαντίνης

• Oστεοπενία ‐ οστεοπόρωση

• Χαμηλό ανάστημα

• Καθυστέρηση ήβης

• Σιδηροπενική αναιμία
• Hπατοπάθεια
• Aρθρίτιδα
• Eπιληψία

Ηλικία εμφάνισης: παιδική ηλικία – ενήλικος ζωή



Ατυπη μορφή με μη γαστρεντερικές εκδηλώσεις

Ηλικία εμφάνισης: παιδική ηλικία – ενήλικος ζωή



Χαμηλό ανάστημα. Καθυστέρηση ενήβωσης

Χαμηλό ανάστημα σε παιδιά/εφήβους:
• ∼10% των παιδιών με χαμηλό ανάστημα
έχουν κοιλιοκάκη

Καθυστέρηση ενήβωσης:
• αυξημένη συχνότητα σε εφήβους με

κοιλιοκάκη



Ηπατίτιδα

• Ποσοστό 9% των ασθενών με ALT / AST  έχουν
σιωπηρή μορφή κοιλιοκάκης

• Η βιοψία ήπατος δείχνει μη ειδική

αντιδραστική ηπατοπάθεια

• Τα ηπατικά ένζυμα γίνονται φυσιολογικά υπό

δίαιτα ελεύθερη γλουτένης



AAρθρίτιδαρθρίτιδα καικαι νευρολογικάνευρολογικά προβλήματαπροβλήματα

Νεανική χρόνια αρθρίτιδα

Ποσοστό ~ 3% των ασθενών έχουν κοιλιοκάκη

Nευρολογικά προβλήματα

Eπιληψία με κρανιακές ασβεστώσεις σε ενήλικες

Στα παιδιά είναι σπάνιο



o Καθόλου ή ελάχιστα συμπτώματα

o Θετικός ορολογικός έλεγχος

o Παθολογικός βλεννογόνος

Aσυμπτωματική μορφή

Σιωπηρή Λανθάνουσα

o Οχι συμπτώματα

o Θετικός ορολογικός έλεγχος

o Φυσιολογικός βλεννογόνος



Επιπλοκές



Mηχανισμοί

Εντερική δυσαπορρόφηση

υποθρεψία

ανεπάρκεια θρεπτικών ουσιών

Γενετική προδιάθεση

Aυτοανοσία



Υποτροπιάζουσες άφθες



Ερπητειδής δερματίτιδα



Ελάττωση οστικής πυκνότητας



AAναιμίαναιμία

Mικροκυτταρική αναιμία –
ανεπάρκεια απορρόφησης
σιδήρου στο λεπτό έντερο

Mεγαλοβλαστική/μακροκυτταρική
αναιμία – το φυλικό οξύ
απορροφάται αρχικά στο εγγύς
τρίτο του λεπτού εντέρου

Ανεπάρκεια βιταμίνης B‐12 ‐
σπάνια



ΕνδοκρανιακέςΕνδοκρανιακές ασβεστώσειςασβεστώσεις



Τ‐κυτταρικό Λέμφωμα συνοδευόμενο από
εντεροπάθεια (EATL)
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Increased Overall Mortality In Adult Life

AUTOIMMUNE DISEASES

OSTEOPOROSIS

LIVER  DISEASES

CANCER



Διάγνωση



Διαγνωστικά κριτήρια κοιλιοκάκης

Τυπική ιστολογική εικόνα του λεπτού εντέρου
σε συμπτωματικό ασθενή

Πλήρης υποχώρηση των συμπτωμάτων υπό
δίαιτα ελεύθερη γλουτένης

• Οι ορολογικές δοκιμασίες υποστηρίζουν την διάγνωση

• Ειδικές περιπτώσεις απαιτούν συμπληρωματικές εξετάσεις



Εντοπισμός των συμπτωματικών
ασθενών που χρειάζονται βιοψία
εντέρου

Ανίχνευση των ασυμπτωματικών
παιδιών από τις ομάδες “υψηλού
κινδύνου”

Παρακολούθηση της
αποτελεσματικότητας της θεραπείας

Στόχος των ορολογικών δοκιμασιών:

Ορολογικές εξετάσεις



Αντιγλιαδινικά αντισώματα (AGA)

Αντισώματα έναντι του ενδομυίου (EMA)

Ιστική τρανσγλουταμινάση (TTG)

Ταυτοποίηση HLA

Ορολογικές εξετάσεις



Σύγκριση των ορολογικών δοκιμασιών
Farrell RJ, and Kelly CP.  Am J Gastroenterol 2001;96:3237-46.

Ευαισθησία % Ειδικότητα %

AGA‐IgG 69 – 85 73 – 90
AGA‐IgA 75 – 90 82 – 95

EMA (IgA) 85 – 98 97 – 100

TTG (IgA) 90 – 98 94 – 97

προσδιορισμός IgA του ορού



HLA Tests

Το DQ2 ανευρίσκεται σε ποσοστό 95% των ασθενών με
κοιλιοκάκη

Το DQ8 ανευρίσκεται στους υπόλοιπους ασθενείς

Schuppan. Gastroenterology 2000;119:234
Kaukinen. Am J Gastroenterol 2002;97:695

το DQ2 ανευρίσκεται σε ποσοστό 30% στον υγιή πληθυσμό



Eνδοσκοπική εικόνα



Bιοψία εντέρου

Ιστολογικά ευρήματα:

αλλαγή του επιθηλίου από κυλινδρώδη σε
κυβοειδή
αύξηση IEL’s ( > 30/100)

φλεγμονώδης διήθηση χορίου
επιμήκυνση και υπερπλασία των κρυπτών
αύξηση του μιτωτικού δείκτη των κρυπτών
σταδιακή επιπέδωση των λαχνών



Ιστολογική εικόνα

Φυσιολογικός
βλεννογόνος

Διήθηση Υπερπλασία

Horvath K. Recent Advances in Pediatrics, 2002

Τοπική ατροφία λαχνών Υποτροφία λαχνών Ατροφία λαχνών



Θεραπεία



Αυστηρή δίαιτα εφ’ όρου ζωής

Χωρίς:
• σιτηρά

• σίκαλη

• βρώμη

• κριθάρι

Δίαιτα ελεύθερη γλουτένης



Βιοχημική παρακολούθηση του ασθενούς κατά τη
διάρκεια της θεραπείας

• Σίδηρος
• Φυλικό οξύ
• Βιταμίνη B-12
• ADEK
• Θειαμίνη

• Νιασίνη
• Βιταμίνη B6
• Βιταμίνη Α
• Ψευδάργυρος
• Σημαντικά λιπαρά οξέα



Χαμηλή οστική πυκνότητα σε αγόρια

Χορήγηση 800 ‐ 1200 mg
ημερησίως ασβεστίου

Χαμηλή οστική πυκνότητα σε κορίτσια

Χορήγηση 1200 ‐ 1500 mg
ημερησίως ασβεστίου

Συμπληρωματικά: 400 IU βιταμίνης D 





Eλληνική Εταιρεία Παιδιατρικής
Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας & Διατροφής

www.helspghan.orwww.helspghan.or
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