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Anotace: 

Tato bakalářská práce pojednává o výţivě při celiakii. Teoretická část popisuje onemocnění, 

jeho klinické formy, symptomy nemoci, vyšetřovací metody a diagnózu, komplikace a léčbu. 

Část praktická je zaměřená na výzkum kvality edukace poskytované pacientům s celiakií. 

Výzkum byl prováděn formou anonymní dotazníkové studie zaměřené na osoby s celiakií.  

Součástí praktické části práce je rovněţ návrh edukačního plánu pacienta.  

 

 

Klíčová slova: celiakie, lepek, bezlepková dieta, edukace, výţiva 

 

Abstract: 

This bachelor’s thesis deals with nutrition celiac disease. The theoretical part describes the 

disease, its clinical form, disease symptoms, diagnosis, and diagnosis, complications and 

treatment. The practical part focuses on research into the quality of education provided to 

patients with celiac disease. The research was conducted through an anonymous questionnaire 

survey focused on people with celiac disease. The practical part also contains a concept of  an 

educational plan for the patient.  
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ÚVOD 

Celiakie se podle epidemiologických studií povaţuje po alergických chorobách za 

druhé nejčastější chronické onemocnění dětí a dospívajících a zezačátku také byla za výhradně 

dětskou nemoc povaţována. Aţ koncem 80. let minulého století studie upozornily na 

mnohonásobně vyšší výskyt tohoto onemocnění v populaci.1 Patogeneticky se jedná o 

autoimunitní onemocnění, jehoţ hlavním antigenem je tkáňová transglutamináza (enzym 

štěpící peptidy). Osoby s určitou genetickou dispozicí jsou náchylné k přecitlivělosti střevní 

sliznice na přítomný lepek (gluten), přesněji na bílkovinnou frakci gliadinu, který je jeho 

součástí.2 Tyto látky se nachází v některých obilovinách, zejména pšenici, ţitu a ječmeni.3 

Celiakie se vyskytuje po celém světě, ale vzhledem k nedostatku spolehlivých dat se prevalence 

nedá zcela upřesnit. Zřejmě je to způsobeno nepřesnou diagnostikou lékařů z různých zemí, 

kteří nemají dostatečné povědomí o této nemoci. Nemoc se objevuje v kterémkoliv období 

ţivota, spouštěčem můţe být například prodělaná nemoc, operace nebo porod.  

Jiţ děti v 6. měsíci ţivota se setkávají s lepkem (po zavedení obilných příkrmů do 

stravy), který můţe u geneticky citlivých jedinců vyvolat nesnášenlivost. Vzhledem 

k zánětlivým změnám na střevní sliznici se nedostatečně vstřebávají základní ţiviny, vitamíny a 

minerální látky, coţ vede u dětí k projevení symptomů jako celkové neprospívání (zejména 

zpomalení růstu), průjmy a vzedmuté bříško. Příznaky dospělých se projevují nejen typickými 

příznaky (jako průjem, zácpa, bolesti břicha), ale také řadou mimobřišních příznaků (například 

anémie-chudokrevnost, váhový úbytek, únava nebo deprese). Celiakie se dělí na několik forem 

a kaţdá z nich se projevuje jinými symptomy. Nejzákeřnější je tzv. silentní-tichá forma celiakie, 

                                                 
1 FRÜHAUF, Pavel, et al. Měnící se klinický obraz celiakální sprue v dětském věku. Časopis lékařů českých. 2006, 6, 
s. 470-474. 

2 KOLLÁROVÁ, Helena, et al. Rutinní biopsie z duodena prováděná během gastroskopie - jedna z moţností 
vyhledávání asymptomatické celiakie. Česká a Slovenská Gastroenterologie a Hepatologie [online]. 2007, 61 (5), [cit. 
2011-04-05]. Dostupný z WWW: <http://www.csgh.info/detail.php?stat=277>. 

3 Bílkoviny ovsa, tzv. aveniny mají podobné sloţení a účinek jako některé štěpné produkty lepku a mohou tedy 
vyvolat stejnou imunitní reakci jako gliadiny. 
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která nevykazuje ţádné subjektivní potíţe a nemoc bývá odhalena aţ při komplikacích, které 

mohou být i velmi závaţné.4 Je proto důleţité tyto pacienty včas odhalit.  

Téma celiakie jsem nezvolila náhodně, přestoţe jsem zezačátku věděla o této 

problematice také velmi málo. Kdyţ ale lékaři diagnostikovali celiakii mladšímu bratrovi mého 

dlouholetého přítele, začala jsem se o tuto nemoc zajímat mnohem více. Při společně 

trávených víkendech s rodinou mého přítele jsem postupně zjišťovala, jak nelehký úkol je pro 

dětského celiaka a jeho rodiče smířit se s novou ţivotní situací. Pochopila jsem, ţe celiakie 

můţe od základu změnit kvalitu ţivota pacienta, který si musí osvojit zcela nové návyky při 

stravování. Vedle toho musí řešit i vedlejší důsledky spojené s nemocí, jako např. zvýšenou 

finanční a časovou náročnost získávání potravin, omezení v různých společenských zálibách, 

při cestování apod.  

 S ohledem na to jsem za cíl této práce zvolila otázku problematiky výţivy pacientů 

nemocných celiakií. Jedním ze základních způsobů, jak usnadnit pacientovi nemocnému 

celiakií ţivot, je podle mého názoru zajištění edukace pacienta týkající se jeho nemoci a 

léčebného reţimu spočívajícího především v přísném dodrţování bezlepkové diety. Proto je 

předmětem této práce nejen zkoumání bezlepkové diety, ale současně téţ kvality edukace 

poskytované pacientovi v rámci zdravotní péče a rozsahu informací, kterými osoby trpící 

celiakií o své nemoci a její léčbě disponují.  

V teoretické části se práce zabývá nejen obecným popisem nemoci, ale také vysvětluje 

jednotlivé klinické formy, příznaky, diagnostické i screeningové (vyhledávací) metody a 

upozorňuje na komplikace, které nastávají při neléčené nebo pozdě diagnostikované celiakii. 

Dále popisuje také léčbu nemoci, jejíţ jedinou moţností je celoţivotní vyloučení lepku ze 

stravy. Podrobnostmi týkající se bezlepkové stravy se zabývá druhá část teoretické části, jejímţ 

obsahem je přehledný výčet povolených a zakázaných potravin a nápojů a podrobnější popis 

plodin, které jsou doporučovány místo vyloučené pšenice, ţita či ječmene. Navazují kapitoly o 

dostupnosti potravin a finanční stránce této speciální stravy.  

                                                 
4 K tomu blíţe viz teoretická část práce. 
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Praktická část se zabývá výše uvedenou otázkou týkající se kvality edukace a 

informovanosti pacientů o celiakii. Samotný výzkum probíhal formou anonymního dotazníku 

s předem připravenými otázkami na formuláři. Součástí praktické části je dále koncept 

edukačního plánu, na základě kterého by se v praxi mohlo realizovat vzdělávání pacientů 

s celiakií odborníky (nutričními specialisty aj.). 

Poslední součástí této práce jsou přílohy, které obsahují schematické znázornění 

diagnostiky celiakie, ukázku dotazníku pouţitého pro praktickou část práce; vlastní návrh 

edukačního letáku určeného nejen pro diagnostikované celiaky, ale také pro širokou veřejnost 

(kdy předpokládám, ţe široké povědomí o této nemoci můţe usnadnit celiakům jejich 

kaţdodenní ţivot, např. vhodnou nabídkou potravin při poskytování veřejného stravování); 

seznam organizací pro pomoc celiakům a poraden zaměřených na celiakii a konečně také 

příklad běţného týdenního jídelníčku pro osobu s celiakií.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. O CELIAKII 

1.1 Historie nemoci 

Dlouhé období pravěkého vývoje člověka, jeho společnosti a kultury můţeme 

periodicky rozdělit podle různých hledisek a jedním z nich je i rozdělení podle způsobu 

získávání potravy. V období paleolitu (2,6 milionů let aţ 10 000 př. n. l.) se člověk 

shromaţďoval do malých skupin a potravu si obstarával sběrem plodů, ořechů, kořínků a 

lovem divoké zvěře (tzv. „kořistnické hospodářství“). Jeho zaţívací systém byl tak proto po staletí 

zvyklý na tento druh potravy. Výrazná změna přišla v období neolitu5, kdy se pěstováním 

rostlin a domestikací zvířat do jídelníčku člověka dostaly bílkoviny kravského, kozího i oslího 

mléka, ptačí vejce a také obiloviny. Většina jedinců se této stravě rychle přizpůsobila, avšak 

zaţívací systém některých ji nepřijal tak dobře. Objevily se první potravinové intolerance a 

zrodila se i nemoc způsobená nesnášenlivostí lepku, o 8000 let později pojmenovaná jako 

celiakie.6  

 Odborné zdroje se zmiňují o tom, ţe poprvé tuto nemoc popsal antický lékař Galén, 

známý jako Arateus z Kapadocie v 1. století n. l. Popisoval příznaky celiakie označující jako 

koiliakos, podle řeckého slova koelia (břicho), doslovně znamenajícího trpící na střeva. Termín 

celiak odkazoval právě na pacienty, u kterých se tyto příznaky objevily. Aţ teprve na počátku 

19. století Dr. Mathew Baillei zveřejnil zprávu o svých pacientech trpících chronickým 

průjmem a vypouklým břichem. Všiml si, ţe některým jedincům se potíţe zlepšily, pokud se 

jejich strava skládala převáţně z rýţe. Také Samuel Jones Gee, anglický pediatr, dospěl 

k závěru, ţe pokud má být celiakie léčena, tak jedině pomocí diety. Došel k tomu na základě 

                                                 
5 Neolitická revoluce začíná na Blízkém východě v 10. - 9. tisíciletí př. n. l., ale začíná na různých území odlišně. 
Ve Střední Evropě se odhaduje na období mezi 6. -4. tisíciletí př. n. l. viz např. wikipedia, neolit 

6 GUANDALINI, Stefano. A brief history of celiac disease. Impact [online]. 2007, 3, [cit. 2011-02-27]. Dostupný 
z WWW: <http://www.celiacdisease.net/assets/pdf/SU07CeliacCtr.News.pdf>. 
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klinických studií provedených v Londýně v roce 1888 a dodal, ţe konzumace moučných 

potravin má být co nejmenší. V roce 1924 přišel Sydney Hass s banánovou dietou a tato se 

stala po celá desetiletí hlavní léčbou celiakie. Hass, na základě předchozích úspěchů s léčbou 

podvýţivy, léčil děti postiţené celiakií a popsal, ţe zdravotní stav těch, které byly na banánové 

dietě, se zlepšil. Dieta vylučovala chléb, suchary, brambory a všechny druhy obilovin., protoţe 

podle Hasse byly na vině sacharidy. Avšak Willem Karel Dicke, holandský pediatr, zjistil, ţe 

příčinou potíţí je protein z pšenice a ţita. Během 2. světové války (1939-1945), kdy byl 

nedostatek chleba, si totiţ všiml, ţe symptomy nemocných s celiakií vymizely nebo se výrazně 

zmírnily. Po skončení válečné chudoby ale došlo k opětovnému zhoršení zdravotního stavu, 

neboť se do jídelníčku opět dostala pšeničná mouka. O několik let později7 Dicke prokázal, ţe 

příčinou potíţí je lepek (gluten), bílkovina obsaţená v obilovinách.  8 

K objevu léčby celiakie bezlepkovou dietou přispěla rovněţ v roce 1950 profesorka 

Charlotta Andersonová se svými kolegy v Birminghamu. Při extrahování škrobu zjistili, ţe 

výsledná lepková hmota je právě tou částí, která poškozuje střevní sliznici. K důleţitým 

objevům profesora Dickeho a profesorky Andersonové se přidal ještě objev doktora J. W. 

Paulleyho, který popsal abnormální změny střevního epitelu při operaci dospělého celiaka. Dr. 

Paulley tuto změnu potvrdil i u dalších pacientů a také lékaři v USA i jiných zemích objevili 

stejný příznak. Proto se od roku 1950 indikuje bezlepková dieta jako základ v léčbě celiakie. 9 

V 50. letech minulého století byl objeven i jeden ze základních vyšetřovacích způsobů, 

kterým se dnes celiakie diagnostikuje a tím je střevní biopsie. Colonel Eddy Palmer, americký 

lékař, upravil hadičku původně navrhnutou k odebrání vzorku sliznice ze ţaludku. Chtěl ji 

zasunout aţ do tenkého střeva pacienta a touto technikou získal fotografie zdravé střevní 

výstelky, které přidal do svého spisu z roku 1953. Hadička se stala ještě více ohebnou po 

                                                 
7 SVAČINA, Štěpán. Klinická dietologie. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. Dieta při celiakii, s. 381 uvádí rok 1953. 
Jiné zdroje se zmiňují o období několika let po válce, např. GUANDALINI, Stefano. A brief history of celiac 
disease. Impact [online]. 2007, 3, [cit. 2011-02-27]. Dostupný z WWW: 
<http://www.celiacdisease.net/assets/pdf/SU07CeliacCtr.News.pdf>. 

8 GUANDALINI, Stefano. A brief history of celiac disease. Impact [online]. 2007, 3, [cit. 2011-02-27]. Dostupný 
z WWW: http://www.celiacdisease.net/assets/pdf/SU07CeliacCtr.News.pdf.  

9 STEWARD, James. Sdruţení celiaků České republiky [online]. 31. října 2004 [cit. 2011-03-17]. Dějiny celiakie. 
Dostupné z WWW: <http://www.celiac.cz/default.aspx?article=47>. 

http://www.celiacdisease.net/assets/pdf/SU07CeliacCtr.News.pdf
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upravení argentinskými lékaři o 2 roky později. Mohla tak ještě lépe projít ţaludkem aţ do 

tenkého střeva. V roce 1956 se podařilo dr. Israeli Doniachovi vysvětlit příčinu změn střevní 

výstelky a biopsie10 se stala běţným způsobem diagnózy celiakie. 

O další rok později byla jiţ navrhnuta kompletně ohebná hadička. Tento nástroj, 

později nazvaný Crosbyho kapsle (podle vojenského úředníka Colonela Crosbyho, který jej 

navrhnul spolu s inţenýrem Kuglerem), je nyní pouţívaný pro odebrání bioptického vzorku u 

dětí.11  Okrajem lze uvést, ţe celiakie není jediná nemoc, jehoţ léčbou je bezlepková dieta. 

V 60. letech objevili dermatologové, ţe určitý druh svědivé vyráţky je také spojen 

s poškozením střevní sliznice stejně jako u celiakie a ţe tyto potíţe mizí po zavedení 

bezlepkové diety. Toto onemocnění se nazvalo dermatitis herpetiformis a jedná se o jednu 

z několika forem celiakie.12  

1.2 Názvy nemoci 

Název celiakie (neboli celiakální sprue) je odvozen od latinského slova coeliacus, který 

pochází z řeckého κοιλιακός  koiliakόs, coţ se dá přeloţit jako trpící střevními problémy. 

Další moţné pojmenování je glutenová enteropatie(onemocnění střeva, zvláště jiné neţ 

zánětlivé13, proto je název nepřesný, protoţe celiakie je charakteristická zánětlivými změnami 

na sliznici), endemická sprue, primární malabsorční syndrom, Heubner-Herterova nemoc 

(Johan Heubner, první profesor pediatrie v Německu, průkopník výzkumu potravních 

poţadavků pro normální a špatně vyţivované děti) Gee-Herterův syndrom14, glutenová 

intolerance (nesnášenlivost lepku). 

                                                 
10 biopsií rozumíme odběr vzorku tkáně k histologickému rozboru (DÍTĚ, Petr, et al. Základy digestivní 
endoskopie. Praha: Grada, 1996. Pomocné výkony při orální endoskopii, s. 84.) 

11 podrobněji o Crosbyho kapsli viz kapitola 1.8 Diagnostika celiakie 

12 STEWARD, James. Sdruţení celiaků České republiky [online]. 31. října 2004 [cit. 2011-03-17]. Dějiny celiakie. 
Dostupné z WWW: <http://www.celiac.cz/default.aspx?article=47>. 

13 VOKURKA, Martin ; HUGO, Jan. Velký lékařský slovník. Praha : MAXDORF, 2009. 1159 s. 

14 podle wikipedia odvozen název od Christiana Hertera, amerického lékaře, který v roce 1908 napsal knihu o 
dětech trpící celiakií a rovněţ od Samuela Gee, který popisoval příznaky. 
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1.3 Popis nemoci 

Celiakální sprue je chronické autoimunitní onemocnění, které je charakterizované 

trvalou nesnášenlivostí lepku s typickými zánětlivými změnami sliznice tenkého střeva.15 

Přítomnost lepku ve střevním  lumen způsobí u geneticky vnímavých jedinců tvorbu protilátek 

proti enterocytům (základní buňka sliznice tenkého střeva), které jsou následně destruovány. 

Je to způsobeno přecitlivělostí na lepek (gluten), resp. jeho sloţku alfa- gliadin nebo další 

prolaminy, které jsou součástí bílkovin obilovin. U ječmene se jedná o hordein, u ţita o sekalin 

a u ječmene o avenin. Typicky zánětlivé změny sliznice tenkého střeva vedou k porušenému 

vstřebávání všech ţivin, vitamínů, minerálních látek i vody. Postiţena je především nejdelší 

část tenkého střeva, lačník (latinsky jejunum), kde probíhá trávení potravy a vstřebávání ţivin a 

některých iontů, například ţeleza (proto jeden z příznaků celiakie můţe být anémie 

(chudokrevnost). Stupeň této poruchy je závislý na stupni postiţení sliznice. Proto se vyskytují 

různé klinické formy od plně rozvinutých aţ po bezpříznakové formy. 

Jedná se o geneticky podmíněné autoimunitní onemocnění. Tedy k tomu, aby se 

choroba projevila, musí mít člověk vrozenou vnímavost k lepku. Buňky sliznice tenkého 

střeva-enterocyty, jsou napadeny a destruovány působením toxické části glutenu. Postupně tak 

dochází k jejich poškození aţ k zániku. Aby došlo k tomuto stavu, je nutná přítomnost lepku 

ve stravě a geneticky způsobená citlivost organismu.16 

1.3.1 Genetické vlivy 

Na dědičnosti celiakální sprue se podílí řada různých genů. Hlavní význam mají geny 

hlavního histokompatibilního systému člověka (MHC-major histocompatibility complex).  

Komplex genů a jimi kódovaných proteinů označujeme u člověka jako HLA systém (HLA = 

Human Leukocyte Antigens) a nachází se na krátkém raménku 6. chromozomu. Typickou 

vlastností HLA-glykoproteinů je jejich různorodost zajišťující individualitu kaţdého jedince 

                                                 
15 DVOŘÁK, Miloš. Celiakie [online]. 2011 [cit. 2011-04-02]. Česká gastroenterologická společnost. Dostupné z 
WWW: <http://www.cgs-cls.cz/informace-pro-pacienty/celiakie/>. 

16 Srov. Kohout, Pavel ; PAVLÍČKOVÁ, Jaroslava. Celiakie a bezlepková dieta. Praha : MAXDORF s.r.o., 2006. 
166 s. 
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v populaci Tento systém obsahuje více neţ 200 různých genů, které se podle svých funkcí a 

umístění rozdělují do 3 oblastí (HLA-1, HLA-2 a HLA-3). HLA molekuly se nacházejí na 

povrchu imunitních buněk a předkládají vybrané peptidy ke kontrole T-lymfocytům, které ho 

rozpoznají a následně spustí imunitní odpověď. T-lymfocyty rozpoznávají: cizí antigeny 

s vlastními molekulami MHC (coţ vede k imunitní reakci), vlastní antigeny s vlastními 

molekulami v komplexu MHC (coţ vede k toleranci) a cizí molekuly (transplantační reakce).17                                                                                     

 Některé HLA antigeny se vyskytují častěji u pacientů s určitou chorobou, neţ u zdravé 

populace. Tato průkazná souvislost mezi určitými znaky HLA a daným onemocněním se 

označuje jako asociace. Přibliţně u 95 % nemocných celiakií se vyskytuje HLA-DQ2 a u 

zbylých 5 % pacientů se popisuje příbuzný HLA-DQ8. Systém HLA-DQ2 se ale objevuje i u 

25-30 % normální zdravé populace, z toho lze usoudit, ţe na patogenezi celiakální sprue mají 

vliv i další geny mimo systém HLA. Souvislost autoimunitních nemocí se systémem HLA jsou 

však stále nejasné. 18 

1.3.2 Lepek (gluten) 

Jedná se o směs bílkovin (gliadin a glutenin) vyskytující se v povrchové části obilných 

zrn a je zodpovědný za lepivost těsta a jeho výslednou kvalitu. Rozpuštěním v 70 % etanolu se 

rozdělí na sloţku rozpustnou-prolaminy a nerozpustnou-gluteniny. Je pravděpodobné, ţe 

gluteniny významně nezasahují do patogeneze celiakie.. Zejména prolaminy mohou u 

geneticky vnímavých osob vyvolat zánětlivé změny na sliznici tenkého střeva Prolaminy 

pšenice nazýváme gliadiny, odpovídající frakce ţita jsou sekaliny, ječmene hordeiny a ovsa 

aveniny. Aminokyselina glutamin je v toxickém gliadinu a jeho příbuzných prolaminech 

obsaţena ze 30 % a aminokyselina prolin z 15 %, kdeţto v prolaminech kukuřice, ovsa nebo 

rýţe je obsah glutaminu i prolinu minimální (jsou také pro celiaky vhodné). Bohuţel stále není 

objasněn přesný mechanismus, jak toxické frakce obilovin poškozují střevní sliznici u 

vnímavého jedince. Lze předpokládat, ţe gliadin působící cytotoxicky na sliznici spouští 

zánětlivý proces přímo nebo pomocí mediátorů (například cytokinů). Po působení 

                                                 
17 ŠTEFÁNEK, Jiří . Medicína, nemoci, studium na 1.LF UK [online]. 2008 [cit. 2011-04-08]. Dostupné z WWW: 
<http://www.stefajir.cz/>. 

18 PETŘÍK, Martin. Hlavní histokompatibilní komplex člověka-základy teorie a praxe.Imunologie. 15.7.2002 
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gliadinových antigenů geneticky vnímavé tělo spustí imunologickou reakci. Gliadinové peptidy 

se váţou na intraepiteliální glutensenzitivní lymfocyty pozitivních buněk, které na základě toho 

spustí zánětlivou odpověď s typickým poškozením klků. Humorální-látková imunita pomocí 

B-lymfocytů produkuje protilátky vysoce specifické pro celiakii, protilátky proti tkáňové 

transglutamináze (enzym vyskytující se ve sliznici tenkého střeva, štěpící obilné bílkoviny).19 

1.4 Patologie 

Nejvýraznější změny lze pozorovat na sliznici tenkého střeva, v duodenu a jejunu, 

aborálně20 ubývající. U některých forem celiakie, kde je střevní symptomatologie negativní, 

mohou být změny pouze loţiskové a ani takový nález nevylučuje celiakii. 

Makroskopické (endoskopické) změny v duodenu a jejunu zahrnují sníţení výšky, počtu a 

vroubkování Kerckringových řas (lat. Plicae circulares21), vzhled mozaikového reliéfu sliznice a 

viditelnou cévní pleteň. Tyto změny ale nejsou pro celiakální sprue typické a mohou se 

vyskytnout i u jiných onemocnění (například tropická sprue22). Povaţujeme je za projev 

zánětlivých změn sliznice tenkého střeva.23 

Mikroskopické (histologické změny)- vypracoval Marsh v roce 1995 a lze jej rozdělit na 5 

typů. (viz Obrázek 1) 

Typ 0-preinfiltrativní :normální histologie, výskyt částečně u pacientů s potencionální 

formou a méně s herpetiformní dermatitidou 

Typ 1-infiltrativní : zvýšený obsah intraepiteliálních lymfocytů 

                                                 
19 PROKOPOVÁ, Lucie. Celiakie-co má vědět ambulantní internista. Interní medicína pro praxi [online]. 2008, 
10(5), [cit. 2011-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.bezlepkovadieta.cz/data/articles/down_297.pdf> 

20 Aborální=opak orální, vzdálený od úst 

21 Plicae circulares=cirkulární slizniční řasy v tenkém střevu, nejvíc patrné v duodenu, které jsou dále rozčleněny 
na slizničními klky, villi intestinales, aby se zvětšil resorpční povrch střeva 

22 Tropická sprue=onemocnění neznámého původu (předpoklad infekce, parazitů) projevující se malabsorbčním 
syndromem (průjmy, nedostatek vitamínů) vyskytující se hlavně v tropických oblastech  

23 FRIČ, Přemysl. Gastroenterologie 2006. Praha : Triton, 2006. Celiakální sprue, s. 222-223. 
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Typ 2- hyperplastický : zvýšený obsah intraepiteliálních lymfocytů (IEL), zvýšená 

hloubka krypt 

Typ 3- destruktivní : hypertrofie krypt, sníţení aţ vymizení klků (3a-částečná atrofie 

klků, 3b-subtotální atrofie klků, 3c-totální atrofie klků)24, neúplné vyzrávání enterocytů, 

infiltrace slizničního vaziva zánětlivými buňkami 

Typ 4-hypoplastický : nejváţnější stupeň poškození střevní sliznice vyskytující se u 

pacientů nereagujících na bezlepkovou dietu. Je přítomna difúzní (rozptýlená) atrofie, hustá 

buněčná infiltrace proprie 

 

Obrázek 1 Schéma slizničních změn25 

Při refrakterní sprue nebo ulcerózní jejunoileitidě je nezbytné provést 

imunohistochemické vyšetření IEL a vyloučit střevní T-lymfom. Různý stupeň atrofie sliznice 

střeva nemusí být typický pouze pro celiakii, ale objevit se mohou i u alergie na bílkovinu 

kravského mléka, IgA deficitu nebo střevní ischémie a některých dalších.26  

1.5 Klinické formy celiakie 

V současnosti rozeznáváme 5 forem celiakální sprue. Jednotlivé formy se od sebe liší 

histologií střevní sliznice a příznaky, které jsou typické, atypické nebo se neprojevují. 

Nejčastějším symptomem jsou pozitivní protilátky (protilátky proti endomysiu a/nebo 

tkáňové transglutamináze). Klasická forma je charakteristická pro dětský věk, zatímco u 

                                                 
24 FRIČ, Přemysl. Gastroenterologie 2006. Praha : Triton, 2006. Celiakální sprue, s. 222-223. 

25 ANDREAS 06 In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 
[cit. 2011-04-03]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coeliac_Disease_de.jpg GNU FDL.  

26 PROKOPOVÁ, Lucie. Celiakie-co má vědět ambulantní internista. Interní medicína pro praxi [online]. 2008, 
10(5), [cit. 2011-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.bezlepkovadieta.cz/data/articles/down_297.pdf> 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coeliac_Disease_de.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coeliac_Disease_de.jpg
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dospělých dominuje atypická forma.27 Pacienti s atypickou formou bývají často nerozpoznáni a  

léčeni pod jinou diagnózou u různých specialistů (hematolog, gynekolog, internista, imunolog 

a jiné). Pacient se silentní (tichou) formou je zcela asymptomatický, diagnóza se stanovuje 

obvykle náhodně při screeningu rodinných příslušníků. Přesný klinický význam formy latentní 

a potencionální není zcela znám, jedinci jsou obvykle dispenzarizováni.28 

1.5.1 Klasická forma 

Označuje se také jako forma aktivní, floridní nebo monosymptomatická. Jedná se o 

plně rozvinutý obraz vyskytující se v kterémkoliv věku asi u 30 % nemocných. Klasická forma 

celiakie se objevuje u dětí od 6. měsíce aţ do 2 let, brzy poté, co jim je přidán do stravy lepek 

(piškoty, krupicová kaše, polévky zahuštěné moukou), ale tato forma se můţe projevit i u 

dospělých. U malých dětí to je především celkové neprospívání, opoţděný růst, malnutrice 

s nadmutým bříškem, průjmy, hypovitaminóza všech vitamínů a nedostatek ţeleza a vápníku.  

Takové příznaky popsal jiţ zmíněný Samuel Gee. Klasické příznaky u dospělých zahrnují 

průjmy, objemné stolice s příměsí tuku, ztráta hmotnosti, slabost či různé zaţívací obtíţe 

(nechutenství, plynatost, pocit plnosti). Charakteristická je malabsorbce, zejména tuků a tím 

pádem i vitamínů v tucích rozpustných a také vitamínů skupiny B. Nevstřebává se ani vápník a 

ţelezo. Z toho vyplývá řada komplikací, jako osteoporóza, chudokrevnost (anémie) nebo 

slizniční poruchy (praskání koutků a kůţe). 29 

1.5.2 Atypická forma 

Takové příznaky často nepřipouští, ţe by se mohlo jednat o postiţení střeva. Jde 

například o nevysvětlitelnou anémii (z nedostatečného vstřebávání ţeleza, vitamínu B 12 a 

bílkovin) nebo metabolickou osteopatii (kombinace osteoporózy a osteomalácie- v případě 

                                                 
27 Celiakální sprue-současnost a perspektiva. Postgraduální medicína [online]. 2006, 6, [cit. 2011-04-02]. Dostupný z 
WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/postgradualni-medicina/celiakalni-sprue-soucasnost-a-perspektiva-
286573>. 

28 MALKUSOVÁ, Ivana; BLIHAR, Karel. Celiakie dospělých, často opomíjené onemocnění. Postgraduální 
medicína [online]. 8.6.2010, 6, [cit. 2011-04-02]. Dostupný z WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/sestra/celiakie-
dospelych-casto-opomijene-onemocneni-452656> 

29 POZLER, Oldřich, et al. Trendy soudobé pediatrie: Gastroenterologie. Praha: Galén, 1999. Diagnostika celiakální 
sprue v klinické praxi, s. 202. 
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neléčené celiakie se vyskytuje v 50-70 % případů). Časté jsou také gynekologické potíţe- 

neplodnost, samovolné potraty či nepravidelná menstruace. V literatuře se uvádí mezi tyto 

příznaky také únavový syndrom, plešatost (alopecia), epilepsie nebo deprese.30 

1.5.3 Silentní forma 

Silentní- tichá(nebo také asymptomatická-bezpříznaková či němá) forma nevykazuje 

ţádné příznaky a nemoc je odhalena aţ při komplikacích.  Sliznice tenkého střeva je však 

typicky poškozena a i v krvi jsou přítomné typické protilátky proti gliadinu a endomysiu.  

Proto je důleţité takové pacienty včas objevit, přestoţe je vyhledávání velmi obtíţné. Slouţí 

k tomu cílený screening (vyhledávání) zaměřený například na příbuzné pacientů s celiakií nebo 

je diagnóza stanovena náhodně. 

1.5.4 Latentní forma 

Tato forma celiakie je charakteristická pozitivními protilátkami proti endomysiu a 

tkáňové transglutamináze, zvýšenými T-lymfocyty v submukóze, ale nález na střevní sliznici je 

normální. U takového pacienta byly v minulosti přítomny klasické příznaky i histologické 

změny (atrofie sliznice) odpovídající diagnóze. Pro příklad uvedeme jedince, kteří se v dětství 

léčili bezlepkovou dietou, v dospělosti přešli na normální stravu, a přesto nemají ţádné 

příznaky. I u této formy je ale doporučeno drţet bezlepkovou dietu, protoţe nemoc se můţe 

ozvat kdykoliv v pozdějším věku.31 

1.5.5 Potencionální forma 

Jako potenciální nazýváme tu formu nemoci, která nevykazuje klinické příznaky a 

rovněţ histologický nález na jejunu je normální. Pacient ale trpí některým přidruţeným 

onemocněním, a tak se dá u něho očekávat zvýšené riziko vzniku celiakie, protoţe u 

                                                 
30 Kohout, Pavel ; PAVLÍČKOVÁ, Jaroslava. Celiakie a bezlepková dieta. Praha : MAXDORF s.r.o., 2006. 166 s. 

31 MARKS, Jay. MedicineNET.com [online]. ??? [cit. 2011-02-28]. Celiac disease. Dostupné z WWW: 
<http://www.medicinenet.com/celiac_disease/article.htm#>  
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postiţených pacientů dochází častěji k přechodu na ostatní formy neţ u běţné populace. 

Bezlepková dieta se ale nemusí striktně dodrţovat.32 

1.5.6 Duhringova herpetiformní dermatitida  

Duhringova dermatitida (rovněţ také Duhringův syndrom), nazývána někdy jako koţní 

forma, je jednou z variant celiakie. Nejedná se o přidruţenou chorobu, ani o komplikaci. 

Duhringova dermatitida vykazuje stejné laboratorní, morfologické i funkční změny jako 

celiakie. Dlouho se předpokládalo, ţe je to čistě koţní choroba, aţ do 60. let minulého století, 

kdy se prokázalo, ţe většina nemocných Duhringovou dermatitidou má poškozenou střevní 

sliznici stejně jako u celiakie, a ţe tyto i koţní symptomy po bezlepkové dietě mizí.33  Typický 

je koţní  nález -silně svědící vyráţka, někdy s puchýřky vyskytující se charakteristicky na 

stehnech, na ramenou, ve kštici a na zevních plochách kolen a loktů, při exacerbaci (zhoršení 

nebo nové vzplanutí nemoci) můţe být postiţen i trup a hlava. Souměrně nebo ve skupinách. 

Z histologického hlediska je vyráţka tvořena mikroabscesy přítomné v dermálních papilách. 

Diagnostika probíhá pomocí imunofluorescenčního vyšetření bioptického vzorku odebraného 

ze zdravého místa kůţe. Někdy je nesprávně léčena koţním lékařem nebo na alergologii, 

protoţe většina postiţených nemá klinické projevy svědčící pro poruchu zaţívacího ústrojí. 

Změny sliznice tenkého střeva u pacientů s Duhringovou dermatitidou mají ale 

charakteristický obraz stejně jako u celiakie, a to u 60-90  % nemocných. Choroba se ale 

manifestuje později, mezi 15-40 rokem ţivota se objevují první projevy.34  

1.6 Klinický obraz a symptomy 

Celiakie je onemocnění, které se projevuje příznaky různého stupně individuálně u 

kaţdého jedince. Spektrum příznaků je velmi široké od úplně bezpříznakových forem, přes 

                                                 
32 GOLDEMUND, Karel . Celiakie. Pediatrie pro praxi [online]. 200, 3, [cit. 2011-02-20]. Dostupný z WWW: 
www.prakticka-medicina.cz. Podobně také KOHOUT, Pavel ; PAVLÍČKOVÁ, Jaroslava. Celiakie a bezlepková 
dieta. Praha : MAXDORF s.r.o., 2006. 166 s. 

33 DVOŘÁK, Miloš. Česká gastroenterologická společnost [online]. 23. 1. 2007, 26. 9. 2008 [cit. 2011-03-04]. Celiakie. 
Dostupné z WWW: http://www.cgs-cls.cz/cps/rde/xchg/cgscls/xsl/index_21160.html#dve 

34 TLÁSKALOVÁ-HOGÉNOVÁ, Helena, et al. Trendy soudobé pediatrie. Praha : Galén, 1999. Imunogenetické 
mechanismy celiakie, s. 189. a také viz DVOŘÁK, Miloš. Choroby gastrointestinálního traktu v graviditě. Praha : Triton, 
2003. Glutenová enteropatie, 

http://www.prakticka-medicina.cz/
http://www.cgs-cls.cz/cps/rde/xchg/cgscls/xsl/index_21160.html#dve
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mírné aţ po mnohopříznakové a závaţné formy. Dříve se celiakie povaţovala za nemoc dětí, 

nyní je jasné, ţe se můţe projevit v dospělosti, dokonce i ve stáří. Typické příznaky se u 

jednotlivých věkových skupin mohou lišit. Zatímco kojenci a děti trpí obvykle průjmem, 

křečemi v břiše, nadýmáním, podráţděností a neprospíváním (zpomalený růst), u dospělých se 

jedná o neurčité bolesti břicha, hubnutí, proteinoenergetockou malnutrici a netypické potíţe, 

například zácpa, plešatost, kostní nemoci či deprese. Pokud nejsou příznaky celiakie včas 

rozpoznány, můţe dojít aţ k závaţným komplikacím, jako je selhání střeva (tenké střevo není 

schopno vstřebat ţádné ţiviny a je nutná úplná parenterální výţiva)35 Příznaky lze rozdělit na 

abdominální (břišní) a extraabdominální (mimobřišní).36  

1.6.1 Abdominální příznaky 

K abdominálním příznakům (klasické příznaky celiakie) řadíme bolesti břicha, 

nadýmání, zvýšenou plynatost, kručení v břiše a přelévání střevního obsahu. Při celiakii je 

sníţena absorpce všech ţivin, ale nejvíce je porušeno vstřebání tuků a z toho vyplývá většina 

gastrointestinálních potíţí. Mezi ně patří průjem (nevstřebaný tuk je rozloţen střevními 

bakteriemi na mastné kyseliny a tyto pak podporují sekreci vody do střeva), dále nadmutí 

břicha a zvýšené mnoţství tuku ve stolici ( steatorea). Mastná stolice je typicky objemná (můţe 

být i kašovitá), páchnoucí, světle hnědé nebo šedé barvy.  

U pacientů s celiakií je zvláště význačná laktózová insuficience (nedostatečné 

vstřebávání laktózy). Při celiakii je povrch sliznice poškozen a tím i ničen enzym laktáza, který 

laktózu (mléčný cukr) štěpí. Nevstřebaná laktóza se dostane do tlustého střeva, kde je některá 

rozloţena přirozenými bakteriemi (obsahující enzym laktázu) a vyuţita pro jejich účely. Při 

                                                 
35MARKS, Jay. MedicineNET.com [online]. 2011 [cit. 2011-02-28]. Celiac disease. Dostupné z WWW: 
http://www.medicinenet.com/celiac_disease/article.htm# a KOHOUT, Pavel. Diagnostika a léčba celiakie. 
Interní medicína pro praxi [online]. 2006, 7 a 8, [cit. 2011-03-04]. Dostupný z WWW: <http://www.celiakie-
jih.cz/fotky2772/fotos/_s_91Celiakie_interni_medicina.pdf>. 

36 KOHOUT, Pavel ; PAVLÍČKOVÁ, Jaroslava. Celiakie a bezlepková dieta. Praha : MAXDORF s.r.o., 2006. 166 
s. podobně téţ MARKS, Jay. MedicineNET.com [online]. ??? [cit. 2011-02-28]. Celiac disease. Dostupné z WWW: 
<http://www.medicinenet.com/celiac_disease/article.htm#>  

http://www.medicinenet.com/celiac_disease/article.htm
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rozkladu vznikají ale plyny, vodík a metan, které jsou zodpovědné za zvýšenou plynatost. 

Nerozloţená laktóza na sebe váţe vodu a podporuje tak průjem.37  

1.6.2 Extraabdominální příznaky 

Pokud se mimobřišní příznaky objevují samostatně bez břišních, mluvíme o tzv. 

atypické formě celiakie (viz kapitola 1.6 Klinický obraz a symptomy). Mezi tyto příznaky patří: 

 Váhový úbytek jako přímý důsledek nedostatečného vstřebávání všech ţivin. 

Hubnutí můţe být ale maskováno zadrţováním tekutin, coţ se objevuje u 

pokročilé malnutrice („malnutrici lze definovat jako abnormální složení těla spojené 

s poruchou funkce různých orgánů z důvodu akutní nebo chronické poruchy příjmu energie a 

živin“ 38  ). Příčinou malnutrice můţe být neadekvátní příjem potravy, poruchy 

metabolismu, poruchy digesce (trávení) a absorpce (vstřebávání) či zvýšená 

potřeba organismu.39 

 Anémie (chudokrevnost) z nedostatečného vstřebávání ţeleza, méně často 

z nedostatku kyseliny listové nebo vitamínu B12. 

 Osteoporóza (řídnutí kostní tkáně) a osteomalacie (měknutí kostí) vznikají na 

podkladě nedostatečného vstřebávání vitamínu D a vápníku. Z toho vyplívají 

častější zlomeniny, bolesti kostí nebo artritida. 

 Periferní neuropatie (postiţení periferního nervového systému) v důsledku 

hypovitaminózy B12 a tiaminu provázená svalovou slabostí, necitlivostí a 

brněním rukou a nohou. 

 Neplodnost (infertilita) muţská i ţenská. U ţen se vyskytují navíc gynekologické 

potíţe, jako amenorea (poruchy menstruačního cyklu) a samovolné potraty. 

 Svalová slabost 

 Psychiatrické potíže- deprese, úzkost 

                                                 
37MARKS, Jay. MedicineNET.com [online].neuvedeno [cit. 2011-02-28]. Celiac disease. Dostupné z WWW: 
<http://www.medicinenet.com/celiac_disease/article.htm#>   

38 SVAČINA, Štěpán. Klinická dietologie. Praha : Grada Publishing a.s., 2008. Dieta při celiakii, str. 167 

39 KOHOUT, Pavel; KOTRLÍKOVÁ, Eva. Základy klinické výživy. Praha : Agentura KRIGL, 2005. 113 s. 
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Mezi další mimobřišní příznaky se řadí hypoprotrombinémie (krvácení do sliznic a 

orgánů, vznikající na podkladě malabsorbce vitamínu K), poruchy obranyschopnosti spojené 

s větší náchylností k infekcím a jiţ zmíněná laktózová insuficience.40 

1.7 Stadia nemoci 

Podle závaţnosti příznaků je moţné celiakii rozdělit do několika stadií.   

1) Celiakální krize 

2) Klasická celiakie 

3) Asymptomatická, atypická a silentií celiakie 

4) Latentní a potenciální celiakie 

5) Léčená celiakie 

Pojmem celiakální krize rozumíme nejtěţší formu celiakie vznikající nejčastěji po 

dlouhodobě neléčené celiakii. Jde o akutní, ţivot ohroţující formu projevující se zvracením, 

těţkými vodnatými průjmy a dehydratací, minerálovým rozvratem (hypokalémie, 

hypomagnezémie, hypokalcemie), metabolickou acidózou a otoky. V nejtěţším stadiu dochází 

k hypovolemickému šoku (ztráty objemu cirkulující krve následkem dehydratace) aţ ke smrti, 

pokud není včas zahájena léčba na metabolické jednotce intenzívní péče, která spočívá 

v úpravě vnitřního prostředí, podání parenterální výţivy a nasazení bezlepkové stravy., 

popřípadě léčba kortikoidy (například Prednison).41 

Při správném léčení celiakie (striktním dodrţováním bezlepkové diety) se neprojevují 

ţádné klinické příznaky, sliznice střeva je naprosto normální a funkční a nevznikají ţádné 

komplikace. Ovšem při porušování diety můţe dojít k relapsu onemocnění a to i bez 

klinických příznaků. Ostatní stadia nemoci jsou popsána v kapitole 1.5 Klinické formy celiakie. 

                                                 
40 MARKS, Jay. MedicineNET.com [online].neuvedeno [cit. 2011-02-28]. Celiac disease. Dostupné z WWW: 
<http://www.medicinenet.com/celiac_disease/article.htm#>   

41 VOSPĚLOVÁ, Jarmila, et al. Celiakální krize u batolete. Pediatria pre prax [online]. 2008, 5, [cit. 2011-03-04]. 
Dostupný z WWW: <http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=3472&magazine_id=4>. 
Podobně téţ Kohout, Pavel ; PAVLÍČKOVÁ, Jaroslava. Celiakie a bezlepková dieta. Praha : MAXDORF s.r.o., 
2006. 166 s. 
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1.8 Výskyt  

Podle odborné literatury je prevalence rozdílná v různých geografických zemích. 

Vysoká je například v Irsku (1:70) nebo v Izraeli, naopak nízká je v Austrálii a Asii (1:10 000). 

Poslední výzkumy běţné populace v 10 zemích Evropy, Afriky a USA ukázaly výskyt celiakie 

1:200-266. Pro Českou republiku to znamená 40 000 aţ 50 000 tisíc nemocných. Pouze 10-20 

% je ale skutečně diagnostikováno a léčeno (Viz Obrázek 2).  

Co se týče výskytu z hlediska stáří člověka, tak se celiakie objevuje jiţ mezi 3. a 6. 

měsícem ţivota (po přidání obilných kaší do stravy), ale i mezi 1. a 13. rokem. V období 

puberty příznaky často vymizí a nemocní přechází z bezlepkové diety na normální stravu. To 

jim ale můţe způsobit komplikace v pozdějším věku. V současné době stoupá manifestace 

celiakie v dospělém věku a je 2krát častější u ţen neţ u muţů. U ţen se můţe projevit mezi 20. 

a 30. rokem a potom kolem 50. roku. U muţů kolem 40. roku věku. Vyvolavatelem můţe být 

stresová situace- porod, infekční onemocnění nebo operace. 42 

 

Obrázek 2 Znázornění pomocí ledovce ukazuje problematiku diagnózy celiakie43 

                                                 
42 KOHOUT, Pavel ; PAVLÍČKOVÁ, Jaroslava. Celiakie a bezlepková dieta. Praha : MAXDORF s.r.o., 2006. 166 
s. podobně také ČERVENKOVÁ, Renata. Celiakie. Praha : Galén, 2006. 64 s. 

43 Celiak.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-03]. Společnost pro bezlepkovou dietu. Dostupné z WWW: 
<http://celiak.cz/uvod>. 
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1.9 Diagnostika 

Diagnóza celiakie je v současnosti zaloţena na kritériích stanovených Evropskou 

společností pro pediatrickou gastroenterologii, hepatologii a výţivu (European Society for 

Paediatric, Gastroenterology, Hepatology and Nutrition-ESPGHAN). Tato diagnostická 

kritéria jsou jednoznačně stanovená na základě klinických studií a byla publikována v roce 

1990.44 Podle ESPGHAN se postupuje se podle těchto bodů:  

 anamnéza, klinický obraz, testy na protilátky a histologické vyšetření střevní 

sliznice, 

 zjišťuje se,  zda se po nasazení bezlepkové diety  klinický stav upraví, 

 jedinec s podezřením na celiakii je starší 2 let, 

 zjišťuje se, zda diferenciální diagnostika vyloučila jiné onemocnění 

s podobným obrazem45 (například intolerance laktózy, chronická pankreatitida 

s insuficiencí zevně sekretorické funkce pankreatu, potravinové alergie nebo 

proteinoenergetická malnutrice z jiné příčiny).46 

Při anamnéze se lékař ptá na výskyt celiakie u příbuzných, a také na přítomnost 

typických příznaků v dětství, jakými jsou bolesti břicha, průjmy, nadýmání, menší vzrůst a 

další. Následuje fyzikální vyšetření, kde se sleduje případný zvětšený objem břicha, nadmutí, 

otoky dolních končetin a neméně důleţité je posoudit stav svalové hmoty a případný úbytek 

hmotnosti. Konečně zjistíme i vzhled kůţe, zda se nevyskytují někde svědivé puchýřky (koţní 

forma celiakie-Dermatitis herpetiformis Duhring). Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 

3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek, stanovila nová 

doporučení v rámci preventivních prohlídek pro lékaře směřující ke včasnému odhalení 

celiakie. V ust. § 2 odst. 5 písm. a) této vyhlášky se stanoví, ţe „Obsahem preventivních prohlídek 

                                                 
44 FRIČ, Přemysl, et al. Sdružení celiaků České republiky [online]. 12. 12. 2007 [cit. 2011-03-09]. Diagnostika celiakie. 
Dostupné z WWW: <http://www.celiac.cz/default.aspx?article=103>. 

45 FRIČ, Přemysl. Gastroenterologie a hepatologie. Praha : Triton, 2007. Celiakální sprue, s. 44-47. 

46 KOHOUT, Pavel ; PAVLÍČKOVÁ, Jaroslava. Celiakie a bezlepková dieta. Praha : MAXDORF s.r.o., 2006. 
Celiakie-podrobnější informace, s. 30. 
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dětí v 7, 9, 11 a 13 letech věku je (pozn. mimo jiné zde neuvedené) rozhovor s rodičem zaměřený na 

nová anamnestická fakta, včetně cílených dotazů směřujících k včasnému odhalení celiakie a jiných nemocí a 

stavů, které se v počátku projevují nejasnými příznaky.“  To by mohlo výrazně pomoci s včasnou 

diagnózou celiakální sprue.47 

1.10 Vyšetřovací metody 

Nespecifičtějšími metodami ke stanovení správné diagnózy jsou v současné době 

sérové protilátky ke tkáňové transglutamináze ve třídě IgA a protilátky proti endomysiu ve 

třídě IgA (u léčených bezlepkovou dietou vymizí, vhodné pro sledování) společně s biopsií 

sliznice tenkého střeva. Protilátky proti gliadinu ve třídě IgA a IgG se nyní pouţívají méně. 

Endoskopicky je moţné objektivně zhodnotit stav sliznice. Zátěţový a eliminační test 

s lepkem je také diagnosticky významný, avšak pouze okrajový význam mají RTG metody, 

jelikoţ nejsou dostatečně senzitivní.48 

1.10.1 Enterobiopsie 

Střevní biopsie je způsob vyšetření, při kterém se odebírá vzorek sliznice tenkého 

střeva (z první kličky jejuna, ale i duodenální vzorek je moţný) k histologickému rozboru. Bez 

tohoto vyšetření by nebylo moţné správně diagnostikovat celiakii. ESPGHAN (European 

Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition)49 stanovila enterobiopsii 

jako jednu ze dvou základních vyšetření při podezření na celiakii společně se sérologickým 

vyšetření krve (viz dále).50 

U dospělých je odběr proveden standardně pomocí gastroskopu pro horní část trávicí 

trubice, u dětí je preferována kapslová enterobiopsie pomocí Crosbyho kapsle. Upřednostňuje 

                                                 
47 Viz také příloha č. 1 této práce: Schéma diagnostiky celiakie. Převzato z GOLDEMUND, Karel. Celiakie. 
Praktická medicína, Pediatrie pro praxi 2001, č. 3. 

48 LATA, Jan , et al. Gastroenterologie. Praha : Galén, 2010. Nemoci tenkého střeva, s. 67-71. 

49 Také Americká gastroenterologická společnost a Severoamerická společnost pro pediatrickou gastroenterologii, 
hepatologii a výţivu (NASPGHAN) – podle NEVORAL, Jiří. Celiakální sprue v pediatrii a její diagnostika. 
Zdravotnické noviny [online]. 2008, 5, [cit. 2011-03-14]. Dostupný z WWW: 
<http://www.zdn.cz/clanek/postgradualni-medicina/celiakalni-sprue-v-pediatrii-a-jeji-diagnostika-367845>. 

50 FRIČ, Přemysl, et al. Sdružení celiaků České republiky [online]. 12. 12. 2007 [cit. 2011-03-09]. Diagnostika celiakie. 
Dostupné z WWW: <http://www.celiac.cz/default.aspx?article=103>. 
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se z toho důvodu, ţe u tohoto způsobu biopsie není nutná celková anestezie. V kaţdém 

případě by měl být odběr proveden aţ pod Vaterskou papilou (místo v sestupné části duodena, kde 

ústí žlučovod a vývod slinivky břišní51) z distálního duodena nebo proximálního jejuna. Odebraný 

vzorek se zkoumá pod světelným mikroskopem, kde se ukáţe, nakolik je střevní sliznice 

postiţena atrofií klků (viz Obrázek 3 a 4). 52 

 

         

Obrázek 3 Zdravá sliznice tenkého střeva53          Obrázek 4 Poškozená atrofická sliznice                    

                                                                                        s vyhlazenými klky54 

  

1.10.2 Endoskopie 

Endoskopické vyšetření zpravidla nevolíme jako první volbu v diagnostikování 

celiakie. Znalost obrazů sliznice je ale velmi důleţitá pro rozpoznání například silentní formy 

celiakální sprue či diagnostiku komplikací. Endoskopický obraz nám dovoluje objektivně 

zhodnotit stav sliznice, jako sníţení počtu nebo ztrátu příčných řas, vroubkování či rýhování 

                                                 
51 VOKURKA, Martin, et al. Velký lékařský slovník. Praha : MAXDORF s.r.o., 2009. 1144 s 

52 KOHOUT, Pavel. Celiakie v abulantní praxi. Medicína pro praxi [online]. 2006, 6, [cit. 2011-03-30]. Dostupný z 
WWW: <http://www.solen.cz/pdfs/med/2007/06/02.pdf> 

53 KOCNA, Petr. Http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/pkweb1.htm [online]. 19. května 2007 [cit. 2011-04-03]. 
Bezlepková dieta - od teorie k praxi. Dostupné z WWW: <http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/pkweb1.htm>. 

54 KOCNA, Petr. Http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/pkweb1.htm [online]. 19. května 2007 [cit. 2011-04-03]. 
Bezlepková dieta - od teorie k praxi. Dostupné z WWW: <http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/pkweb1.htm>. 
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střevní sliznice, mozaikový reliéf na sliznici. V duodenu můţe být vidět i abnormální cévní 

větvení. Nejvíce jsou ale změny přítomny v jejunu, méně v ileu.55 

V roce 2002 se v České republice objevila nová metoda  kapslové enteroskopie. Jedná 

se o jednoduchou, neinvazivní a přitom dostatečně senzitivní metodu, nicméně tato technika 

není vhodná pro diagnostiku celiakie, protoţe neumoţňuje odebrání vzorku sliznice, spíše 

můţe jen vyjádřit podezření. Kapslový systém se skládá z diagnostické kapsle, záznamového 

zařízení a speciálního počítačového programu určeného pro vyhodnocování obrazového 

záznamu. Dítě kapsli jednoduše spolkne (bez kousnutí), a zapije malým mnoţstvím vody. 

Pasáţ kapsle ţaludkem trvá průměrně 1 hodinu, tenkým střevem 4 hodiny a tlustým střevem 5 

hodin. Výrobce uvádí ţivotnost kapsle asi 8 hodin, a tak by mělo být ve většině případů 

vyšetřeno celé tenké střevo.56 

1.10.3 Sérologické vyšetření krve 

Pokud má lékař podezření na celiakii, provede odběr krve, ve kterém se zjišťuje 

pozitivita některých ze sérologických markerů, doporučeno je stanovení protilátek proti 

tkáňové transglutamináze ve třídě IgA. Pacienti s přidruţeným deficitem IgA mohou mít však 

tyto protilátky falešně negativní, proto se provádí odběr také protilátek třídy IgG.57 

1.10.3.1 Protilátky proti gliadinu 

Tyto protilátky poprvé popsal Berger v roce 1957 jako komplement fixující protilátky. 

Od té doby se vyuţívají k detekci protilátek antigeny- obilná zrna, surový lepek, gliadin či jeho 

frakce. Typ pouţitého antigenu nemá vliv na specifičnost pouţité metody, které se měnily od 

jednoduchých aţ po nyní nejčastěji uţívaný ELISA test s pouţitým gliadinem jako antigenem. 

Stanovení protilátek proti gliadinu (PPG) je vysoce senzitivní (citlivé) vyšetření, ale s niţší 

                                                 
55 BUREŠ, Jan, et al. Poradenské centrum pro celiakii a bezlepkovou dietu [online]. 8.6.2005 [cit. 2011-03-30]. Celiakie-
endoskopický obraz celiakie. Dostupné z WWW: <http://www.bezlepkovadieta.cz/celiakie-celiakalni-
sprue/223-3/endoskopicky-obraz-celiakie>. 

56 REJCHRT, Stanislav; TACHECÍ, Ilja; BUREŠ, Jan . Novinky v gastroenterologii a hepatologii. Praha : Grada, 2008. 
Kapslová endoskopie, s. 253-257 

57 KOHOUT, Pavel. Celiakie v abulantní praxi. Medicína pro praxi [online]. 2006, 6, [cit. 2011-03-30]. Dostupný z 
WWW: <http://www.solen.cz/pdfs/med/2007/06/02.pdf> 
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specifičností, to znamená, ţe zvýšenou hladinu těchto protilátek lze nalézt i u jiných chorob, 

např. Crohnova nemoc (zánětlivé střevní onemocnění postihující různé úseky střeva), atopický 

ekzém, alergie na kravské mléko nebo jiné nemoci gastrointestinálního traktu.58   Protoţe se 

z hlediska diagnostiky jedná o vyšetření nedostatečně specifické, vyuţívá se pouze například ke 

sledování compliance (ochota spolupráce) pacienta, zda správně dodrţuje dietu.59  

1.10.3.2 Protilátky proti tkáňové transglutamináze (tTG) 

Tkáňová transglutamináza je intracelulární enzym, který katalyzuje (urychlení chemické 

reakce katalyzátory) řetězení peptidů, tvorbu prolaminů a patří ke skupině transglutamináz 

s různou lokací (např. svalstvo, kůţe, centrální nervový systém, prostata). Pokud se buňka 

poškodí (zánět, infekce, mechanický stres, apoptóza), můţe se tTG intracelulárně aktivovat a 

uvolňovat z buňky do krevní cirkulace.60 

 Spolu se stanovením protilátek proti endomysiu patří mezi základní screeningové 

metody k odhalení celiakie.  Pokud jsou výsledky pozitivní, můţou znamenat neléčenou 

celiakii nebo dermatitis herpetiformis Duhring, je třeba vţdy potvrdit diagnózu provedením 

biopsie. Po zavedení bezlepkové diety protilátky postupně vymizí.61 

1.10.3.3 Protilátky proti endomysiu 

Vyšetření na přítomnost protilátek proti endomysiu patří ke zlatému standardu na 

detekci celiakie. Endomysium je sloţka pojivové tkáně obklopující snopce hladké svaloviny 

s určitou lokalizací, například v lidském pupečníku nebo opičím jícnu či játrech. Běţně se tyto 

protilátky stanovují ve třídě IgA, ale u jedinců trpících sníţenou hladinou IgA protilátek se 

doporučuje i stanovení protilátek ve třídě IgG, které ovšem není tak citlivé. Preferovanou 

                                                 
58 POZLER, Oldřich, et al. Trendy soudobé pediatrie : Gastroenterologie. Praha : Galén, 1999. Diagnostika celiakální sprue v klinické 

praxi, s. 204. a Kohout, Pavel ; PAVLÍČKOVÁ, Jaroslava. Celiakie a bezlepková dieta. Praha : MAXDORF s.r.o., 2006. 29 s. 
59 LIŠKA, Martin. Ústav imunologie a alergologie [online]. neuvedeno [cit. 2011-03-31]. Metody-protilátky proti 
gliadinu. Dostupné z WWW: <http://www.lfp.cuni.cz/imunologie/metody.php?Detaily=agliadin>. 

60 Celiakální sprue-současnost a perspektiva. Postgraduální medicína [online]. 22. 1. 2007, 6, [cit. 2011-03-18]. 
Dostupný z WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/postgradualni-medicina/celiakalni-sprue-soucasnost-a-
perspektiva-286573>. 

61 LIŠKA, Martin. Ústav imunologie a alergologie [online]. neuvedeno [cit. 2011-03-31]. Metody-protilátky proti 
transglutamináze. Dostupné z WWW: <http://www.lfp.cuni.cz/imunologie/metody.php?Detaily=agliadin 
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metodou je nepřímá imunofluorescence (mikroskopické vyšetření buněčných a tkáňových 

struktur pomocí protilátek značených fluoreskujícími látkami). V případě pozitivního nálezu se 

jedná o neléčenou celiakii nebo její koţní formu-dermatitis herpetiformis Duhring. Protilátky 

postupně vymizí po zavedení stravy bez lepku.62 

1.10.4 Testy střevní permeability 

Normálně funkční tenké střevo zajišťuje na jedné straně efektivní absorbování 

důleţitých ţivin a dalších potřebných látek, na straně druhé svou slizniční bariérou brání, aby 

se do vnitřního prostředí organismu nedostaly bakterie, toxiny nebo antigeny. Permeabilita 

neboli propustnost se definuje jako proces, při kterém látky pronikají mezibuněčnými prostory 

střevního epitelu. Pokud se funkce této střevní bariéry naruší, bakterie a toxiny se mohou 

dostat do krevního oběhu s nebezpečím vzniku sepse. Jedním z častých způsobu vyjádření 

střevní propustnosti je hodnota poměru disacharidu (laktulóza) a monosacharidu (mannitol) 

vyloučených do moči po perorálním podání (sběr moči trvá 5 hodin). Jiným způsobem je 

stanovení mnoţství laktulózy vyloučené v moči rovněţ během pětihodinovém sběru jako 

procento z perorálně podané dávky. Specifita testů je ale nízká, protoţe zvýšenou propustnost 

lze zjistit i u jiných patologických stavů, jako jaterní cirhóza, akutní pankreatitida, nespecifické 

střevní záněty nebo ekzém. Na vině mohou být i některé léky, například nesteroidní revmatika. 

Měření střevní propustnosti však můţe slouţit jako monitoring dodrţování bezlepkové diety.63 

1.10.5 Další možné metody 

Okrajový význam v diagnóze celiakie má například RTG vyšetření enteroklýza, coţ je 

metoda spočívající v podání kontrastní látky do tenkého střeva pomocí nasojejunální sondy 

(elastická trubice z plastické hmoty velmi malého průměru zavedená nosem do jejuna). Jako 

                                                 
62 LIŠKA, Martin. Ústav imunologie a alergologie [online]. Není uvedeno [cit. 2011-03-18].Metody-protilátky proti 
endomysiu. Dostupné z WWW: <http://www.lfp.cuni.cz/imunologie/metody.php?Detaily=aendomysium> 

63 DASTYCH, Milan, et al. LAMA-test střevní propustnosti. Klinická chemie a metabolismus [online]. 2007, 1, [cit. 
2011-03-18]. Dostupný z WWW: <http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2007/1-
07/KBM0701_Dastych_35.pdf> 
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pozitivní kontrastní látka je pouţívána baryová suspenze a negativní látkou je metylcelulóza.64 

Nevýhodou je ale radiační zátěţ pacienta. Tomu je moţné se vyhnout ultrazvukovým 

vyšetřením, které dnes patří mezi často uţívané metody v diagnostice chorob trávicí trubice, 

zejména u Crohnovy nemoci. Oproti enteroskopii je ale diagnostická výtěţnost enteroklýzy 

výrazně slabší.65 

1.11  Komplikace spojené s nemocí 

Pacientovi, který dodrţuje striktně bezlepkovou dietu, nehrozí v podstatě ţádné 

komplikace. Jeho histologické vyšetření sliznice tenkého střeva je normální a klinické příznaky 

vymizí. Jak jiţ ale bylo zmíněno, většina jedinců o nemoci vůbec neví, je například léčena na 

jinou nemoc nebo trpí bezpříznakovou formou celiakie. Nerozpoznané nebo pozdě 

diagnostikované onemocnění je velmi závaţné, zejména komplikacemi s tím spojené. Jedná se 

například o vysoké riziko rozvoje maligních nádorů (lymfomy intestinální i extraintestinální, 

adenokarcinom střeva a dlaţdicobuněčný karcinom jícnu). Jedním z nejvýznamnějších nádorů 

je maligní T-lymfom (enteropathy intestinal T-cell lymfom - viz Obrázek 6), jehoţ zvýšený 

výskyt bývá spojen s diagnózou celiakie u pacientů starších 60 let. Mnohdy se tak stane prvním 

projevem nemoci vůbec, ačkoliv se objevuje spíše po dlouhodobě neléčené nemoci s úplnou 

atrofií střeva. Tento typ lymfomu charakteristicky postihuje tenké střevo, obvykle proximální 

část jejuna, výjimečně je lokalizován v jiné části trávicího traktu. Jeho počínající formou můţe 

být tzv. refrakterní sprue (viz Obrázek 5), onemocnění, které zpočátku sice reaguje na 

bezlepkovou dietu, ale dochází k relapsům a pak uţ ani stravou bez lepku nedojde k úpravě 

atrofie střeva. Pacienti s refrakterní sprue mají prognózu nepříznivou, navíc s vysokým rizikem 

přechodu do maligního lymfomu.66  

 

                                                 
64 BARTUŠEK, Daniel; VÁLEK, Vlastimil. Vyšetření trávicí trubice-moţnosti radologie. Postgraduální medicína 
[online]. 3. 2. 2006, 1, [cit. 2011-03-18]. Dostupný z WWW::www.zdn.cz/clanek/postgradualni-
medicina/vysetreni-travici-trubice-moznosti-radiologie- 

65 ŠPIČÁK, Julius, et al. Novinky v gastroenterologii a hepatologii. Praha : Grada, 2008. 444 s. 

66 ADAM, Zdeněk, et al. Hematologie : přehled maligních hematologických nemocí. Praha : Grada Publishing a.s., 2008. T-
buněčné lymfomy, s. 152. 
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Obrázek 5 Těžké postižení proximálního 

jejuna u refrakterní sprue67 

Obrázek 6 T-buněčný lymfom, infiltrovaná sliznice 

je křehká a má granulatózní reliéf68 

 

Vzácnou, ale velmi závaţnou komplikací je Ulcerózní jejunoileitida- vředovitý zánět 

tenkého střeva (Obrázek 7) projevující se hlubokými, hvězdicovitými vředy na jejunu 

obklopené atrofickou sliznicí. Onemocnění můţe přejít v maligní lymfom a navíc hrozí riziko 

perforace a s tím spojený zánět pobřišnice.69 

                                                 
67 BUREŠ J, REJCHRT S, KOPÁČOVÁ M, TACHECÍ I, PAPÍK Z, ŠIROKÝ M, POZLER O. Endoskopický 
obraz celiakie. Folia Gastroenterol Hepatol 2005; 3 (1): 32 – 41. Dostupný z http://www.pro-
folia.org/files/1/2005/1/bures.pdf. 

68 BUREŠ J, REJCHRT S, KOPÁČOVÁ M, TACHECÍ I, PAPÍK Z, ŠIROKÝ M, POZLER O. Endoskopický 
obraz celiakie. Folia Gastroenterol Hepatol 2005; 3 (1): 32 – 41. Dostupný z http://www.pro-
folia.org/files/1/2005/1/bures.pdf. 

69 LATA, Jan , et al. Gastroenterologie. Praha : Galén, 2010. Nemoci tenkého střeva, s. 67-71. 
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Obrázek 7 Ulcerózní jejunoileitida komplikující celiakii 

Mezi další váţné komplikace celiakie patří komplikace v těhotenství. Gravidita totiţ 

patří ke spouštěcím mechanismům (stejně jako operace nebo trauma), a proto je třeba myslet 

na moţnost celiakie, zvláště pokud těhotná ţena hubne, má chronický deficit ţeleza a v její 

anamnéze se jiţ vyskytuje předčasný porod nebo jiné příznaky. Závaţné jsou hlavně časté 

předčasné porody. Spontánním a mnohdy opakovaným abortem končí 15-20 % těhotenství. 

Oproti normální populaci se riziko zvyšuje aţ devětkrát. Je nutné, aby ţena s celiakií 

těhotenství plánovala nejlépe v době úplné remise nemoci. Při početí ve floridním období 

mohou komplikace ohrozit matku i plod. Co se týče hereditárního přenosu na plod, je 

pravděpodobnost asi 10 %. 

Na okraj lze zmínit, ţe otázka vlivu choroby na plodnost se řeší jiţ od počátku 80. let 

minulého století a ţe u nemocných ţen je délka reprodukčního období zkrácena aţ o 5 let 

(menarche nastává později a menopauza dříve). Sníţená fertilita je pravděpodobně důsledkem 

malnutrice, deficitu ţeleza, kyseliny listové a vitamínu B.70 

Dalšími komplikacemi jsou například metabolická osteopatie (remodelace kosti 

v důsledku poruchy vstřebávání aminokyselin, vitamínu D a vápníku) a zaznamenáno bylo i 

časté spojení celiakie s psychiatrickými poruchami, jako jsou depresivní stavy s těţkým 

průběhem.71 

                                                 
70 DVOŘÁK, Miloš. Choroby gastrointestinálního traktu v graviditě. Praha : Triton, 2003. Glutenová enteropatie, s. ???. 

71 ZAVORAL, Miroslav, et al. Gastroenterologie a hepatologie. Praha : Triton, 2007. Celiakální sprue, s. 43. 
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1.12  Přidružené choroby 

Celiakie je onemocnění autoimunitního charakteru, proto se můţe častěji sdruţovat 

s jinými autoimunitními chorobami. Autoimunitní onemocnění vznikají v důsledku 

abnormální imunitní reakce na vnitřní antigeny a postihují 5-7 % populace. Etiologie je 

multifaktoriální a vznik závisí na faktorech vnějších (spouštěče) i vnitřních (genetické, 

hormonální) vyskytující se v různé míře u jednotlivých pacientů. Pro celkovou poruchu 

tolerančních mechanismů svědčí i jev nazývaný jako kaleidoskop autoimunity, kterým 

rozumíme výskyt různých autoimunitních chorob různého charakteru u jednoho jedince.72 

Mezi nejčastější choroby spojené s celiakií patří diabetes mellitus 1. typu a autoimunitní 

tyreoiditida (zánět štítné ţlázy). Často se vyskytují také s deficitem sérového IgA, primární 

biliární cirhózou nebo Bergerovou nefropatií (Bergerova choroba-onemocnění ledvin 

charakterizované hematurií), dále Downův nebo Turnerův syndrom, nemoci spojené s určitou 

genetickou anomálií.73  

Autoimunitní choroby asociované s celiakií 

Autoimunitní thyreoiditida (více než 10 
%) 

Lupus erythromatodes 

Diabetes mellitus 1.typu (3-8 %) Revmatoidní artritida 

Deficit sérového IgA (1,7-7 %) Sjogrenův syndrom 

Primární biliární cirhóza (2-3,5 %) polymyozitida 

Downův syndrom (5-12 %) autoimunitní hepatitida  
(1-3 %) Turnerův syndrom (4-8 %) 

Tabulka 1 Autoimunitní choroby asociované s celiakií 74 

  

                                                 
72 BARTŮŇKOVÁ, Jiřina. Autoimunitní onemocnění. Forum medicinae [online]. 10. 7. 2002, č. 5-6, [cit. 2011-03-
20]. Dostupný z WWW: <http://www.medicina.cz/odborne/clanek.dss?s_id=4729>. 

73 KOHOUT, Pavel. Diagnostika a léčba celiakie. Interní medicína pro praxi [online]. 2006, 7 a 8, [cit. 2011-03-04]. 
Dostupný z WWW: <http://www.celiakie-jih.cz/fotky2772/fotos/_s_91Celiakie_interni_medicina.pdf>. 

74 Celiakální sprue-současnost a perspektiva. Postgraduální medicína [online]. 22.1.2007, 6, [cit. 2011-03-18]. 
Dostupný z WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/postgradualni-medicina/celiakalni-sprue-soucasnost-a-
perspektiva-286573>. Dále téţ MALKUSOVÁ, Ivana; BLIHAR, Karel . Celiakie dospělých - často opomíjené 
onemocnění. Sestra [online]. 8.6.2010, 6, [cit. 2011-04-03]. Dostupný z WWW: 
<http://www.zdn.cz/clanek/sestra/celiakie-dospelych-casto-opomijene-onemocneni-452656>.  
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1.13  Léčba 

Celiakii léčíme podle toho, v jakém stadiu se pacient nachází. V nejtěţším stadiu (tzv. 

celiakální krize) je hospitalizován na jednotce intenzívní metabolické péče z důvodu váţného 

ohroţení na ţivotě rozvratem vnitřního prostředí a vodního i minerálového hospodářství. 

V tomto období je nutné vyloučit perorální příjem stravy a podat totální parenterální výţivu. 

Pacienta rehydratujeme a v případě těţkého stavu indikujeme kortikoidy, které jsou vyuţívány 

ke sníţení imunitní odpovědi a protizánětlivé léčbě. Postupně převádíme pacienta na enterální 

výţivu a nakonec na bezlepkovou stravu.75 V akutním stadiu jsou špatně tolerovány i mléčné 

výrobky a je třeba je tedy přechodně vyřadit. Subjektivní příznaky po zavedení bezlepkové 

diety vymizí a zhruba během 1 roku se obnoví i střevní sliznice a tvorba enzymů, a tak jsou 

mléčné výrobky- cenný zdroj vápníku- opět tolerovány. Bezlepková dieta je indikována všem 

pacientům, u kterých byly zjištěny změny sliznice tenkého střeva, to znamená i u pacientů 

s tichou nebo oligosymptomatickou formou a rovněţ u pacientů s dermatitis herpetiformis 

Duhring (koţní projevy lze zmírnit lékem Dapsonem, který má ovšem mnoho neţádoucích 

účinků a po jeho vysazení se vyráţka opět objeví, navíc nemá účinek na zlepšení stavu střevní 

sliznice, coţ můţe vést ke komplikacím).  

Bezlepková dieta je nutričně plnohodnotná, obsahuje všechny potřebné látky a 

vlákninu a při striktním dodrţování předchází vzniku komplikací, například maligních nádorů. 

V začátcích léčby je moţné podávat i medikamenty, které ovšem mají jen dočasný a podpůrný 

charakter. Doplňují se ztráty ţeleza, vápníku, kyseliny listové nebo dalších vitamínů.76 Podle 

různých studií dodrţuje bezlepkovou dietu 45-81 % pacientů a 6-37 % postiţených celiakií 

dietu nedodrţuje (srov. také výsledky praktické části této práce obsaţené v kapitole 3.3). 

Z toho vyplývá, ţe edukace nového stravovacího reţimu je velmi důleţitým začátkem léčby.77 

                                                 
75 KOHOUT, Pavel ; PAVLÍČKOVÁ, Jaroslava . Celiakie a bezlepková dieta. Praha : MAXDORF, 2004. Celiakie-
podrobnější informace, s. 166. 

76 DVOŘÁK, Miloš. Česká gastroenterologická společnost [online]. 23. 1. 2007 [cit. 2011-03-20]. Celiakie. Dostupné z 
WWW: <http://www.cgs-cls.cz/cps/rde/xchg/cgscls/xsl/index_21160.html#pet>. 

77 FRÜHAUF, Pavel. Celiakální sprue. Pediatrie pro praxi [online]. 2007, 8(6), [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.solen.cz/pdfs/ped/2007/06/02.pdf>. 
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1.14  Prognóza 

Včasně diagnostikovaná a správně léčená celiakie má prognózu velmi příznivou a 

komplikace se neobjevují více jak u ostatní populace. Ovšem závaţné aţ ţivot ohroţující 

situace mohou nastat při nerozpoznaném onemocnění, které není léčeno. Prognóza tedy závisí 

na včasnosti diagnózy, respektive na stupni poškození tenkého střeva, které můţe dojít aţ 

k výskytu malignit. Je třeba pacienty trvale monitorovat a kontrolovat, zda dietu dodrţují.78 

1.15  Screening celiakie 

Celiakie je celosvětový zdravotní problém. Vzhledem k závaţným důsledkům pozdní 

diagnózy a vysoký výskyt jiných forem, neţ klasických, je zavedení screeningového 

(vyhledávacího) programu velmi důleţité. Neléčená celiakie můţe mít totiţ dlouhodobé 

komplikace. Tato nemoc, jako jedna z nejdůleţitějších onemocnění tenkého střeva, splňuje 

všechna kritéria stanovená Světové zdravotnická organizace (World Health Organization dále 

jako „WHO“). Mezi tyto kritéria patří:  

 Na základě klinické symptomatologie je obtíţné nemoc včas diagnostikovat 

 Onemocnění je časté 

 Screeningový test je vysoce specifický 

 Nerozpoznané onemocnění můţe vyvolat řadu komplikací, které jsou obtíţně 

léčitelné 

V současné době se screening zaměřuje zejména na cílové skupiny, ve kterých se dá 

očekávat vyšší výskyt jedinců s nerozpoznanou celiakií. V prvé řadě mezi cílové skupiny patří 

rizikové osoby a nemoci. To znamená příbuzní pacienta s celiakií (1. popřípadě 2. stupně), 

onemocnění dermatitis herpetiformis, osteoporóza, anémie, průjmová forma syndromu 

dráţdivého střeva, polyneuropatie (etiologicky rozsáhlá skupina netraumatického postiţení 

periferních nervů), ataxie (porucha koordinace pohybů), deprese (vyskytující se u pacientů s 

celiakií z 31 %), poruchy chování, infertilita a poruchy reprodukce, Downův syndrom a 

                                                 
78 DVOŘÁK, Miloš. Česká gastroenterologická společnost [online]. 23. 1. 2007 [cit. 2011-03-20]. Celiakie. Dostupné z 
WWW: <http://www.cgs-cls.cz/cps/rde/xchg/cgscls/xsl/index_21160.html#pet>. 
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Turnerův syndrom. Dále do cílových skupin řadíme podezřelé symptomy. Zejména anémie, 

úbytek tělesné hmotnosti a průjem jsou povaţovány za vysoce rizikové. Rovněţ malý vrůst u 

dětí můţe znamenat nerozpoznanou celiakii aţ u 10 %. Mezi další rizikové symptomy patří 

nízké sérové ţelezo, koţní změny, recidivující aftózní stomatitida nebo hypoplazie zubní 

skloviny. Významné pro screening je skupina osob s přidruţenými autoimunitními 

chorobami.79  

U pacientů s celiakií se autoimunitní nemoci objevují 10-30 krát častěji neţ ostatní 

populaci. V tomto případě mohou být symptomy celiakie maskovány přidruţenou chorobou. 

Vyjmenuji nejčastější přidruţené choroby: diabetes mellitus 1. typu, autoimunitní thyreoiditida, 

autoimunitní hepatitida, systémový lupus erythematodes, primární sklerozující cholangitida, 

primární biliární cirhóza, Sjögrenův syndrom (porucha funkce ţláz s vnější sekrecí, hlavně 

slinných a slzných, poměrně vzácné), onemocnění pojiva a IgA nefropatie (=Bergerova 

choroba). 

1.15.1 Provedení screeningu 

U jedinců ve výše jmenovaných dolovacích skupinách se doporučuje dvoustupňový 

screeningový postup. Je nezbytné zařadit stravu s obsahem lepku. K první části screeningu 

odesílá děti a dospívající pediatr nebo praktický lékař. Dospělé by měl odeslat jejich praktický 

lékař. Nejprve se stanoví hladina protilátek proti tkáňové transglutamináze (at-tTG). Při 

pozitivním výsledku následuje druhý stupeň screeningu a tím je perorální biopsie duodena.80  

  Při vysoce rizikových symptomech (jako úbytek hmotnosti, průjem, anémie) se 

biopsie doporučuje i přes negativní at-TGA IgA, popř. IgG. Zákrok provádí gastroenterolog s 

licencí pro endoskopii horní části trávicí trubice na gastroenterologickém pracovišti. Při 

vyšetření se odebírá 4-5 vzorků sliznice tenkého střeva, které se vloţí do fixačního roztoku 

klky nahoru, aby se mohla správně zhodnotit architektonika klků. U malých dětí je vhodnější 

                                                 
79 NEVORAL, Jiří. Cílený screening celiakie. Postgraduální medicína [online]. 7.6.2010, 2, [cit. 2011-03-30]. 
Dostupný z WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/cileny-screening-celiakie-
452401>. 

80 FRIČ, Přemysl, et al. Cílený screenig celiakální sprue. Klinická biochemie a metabolismus [online]. 2009, 1, [cit. 
2011-04-02]. Dostupný z WWW: <http://www.cskb.cz/res/file/doporuceni/KBM-screening-CS.pdf>. 
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vyšetření pomocí entrobioptické kapsle, u starších dětí (obvykle od 12 let) se provede 

endoskopické vyšetření s pouţitím endoskopu vhodných pro tento věk, dospělé čeká klasická 

gastroskopie. Vzorek se následně odesílá na histologický rozbor na pracoviště patologické 

anatomie, kde pomocí světelného mikroskopu zhodnotí tkáňové řezy (řezy se získají 

z fixovaných tkáňových vzorků zalitých parafínem). Nově diagnostikovaní celiaci se odesílají 

do péče na gastronterologické pracoviště pro děti a dorost nebo pro dospělé.81 

1.15.2 Cíl screeningu 

Hlavním cílem je časná diagnostika, léčba a dispenzarizace. Podle ministerstva 

zdravotnictví vysvětlujeme slovo dispenzarizace jako: „aktivní sledování zdravotního stavu pacienta 

ohroženého nebo trpícího onemocněním, které v době zařazování do dispenzární péče nevyžaduje poskytování 

akutní zdravotní péče, ale z předpokládaného vývoje nemoci lze důvodně předpokládat takovou změnu 

zdravotního stavu, jejíž včasné zachycení může mít zásadní význam pro další léčbu a vývoj onemocnění a 

včasné zjištění nepříznivého vývoje zdravotního stavu pacienta.“  

Pojištěnec je zařazen do dispenzární péče na doporučení svého praktického lékaře, 

který také provede dispenzarizaci nebo předá pojištěnce do péče jinému ošetřujícímu lékaři.82 

Pacienty s celiakií je nutno sledovat, protoţe se jedná o celoţivotní onemocnění a můţe se 

sdruţovat se vznikem komplikací. Důleţité je pokračovat se sledováním nemocných dětí i po 

dosaţení dospělosti v gastroenterologických poradnách pro dospělé, a to jednou ročně. 

Pacientům bez příznaků postačí kontroly hmotnosti, sérologie a laboratorních ukazatelů 

výţivy. Neméně důleţité je i sledování obsahu vápníků v kostech pomocí denzitometrického 

vyšetření (neinvazivní metoda ke stanovení hustoty kostní tkáně a k určení mnoţství minerálů 

v kostech. Předepisuje se hlavně lidem s podezřením na osteoporózu).83  

                                                 
81 FRIČ, Přemysl. Česká gaastroenterologická společnost [online]. 2011 [cit. 2011-04-02]. Cílený screening 
celiakie-metodický pokyn. Dostupné z WWW: <http://www.cgs-cls.cz/informace-pro-pacienty-cileny-screening-
celiakie/>. 

82 Ministerstvo zdravotnictví české republiky [online]. 19. 2. 2008 [cit. 2011-02-03]. Www.mzcr.cz. Dostupné z 
WWW: www.mzcr.cz) 

83 KOHOUT, Pavel ; PAVLÍČKOVÁ, Jaroslava . Celiakie a bezlepková dieta. Praha : MAXDORF, 2004. Celiakie-
podrobnější informace, s. 166. 
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1.16  Prevence 

Preventivně proti celiakii se doporučuje zavádět lepek kojencům do stravy mezi 

ukončeným 4. aţ 7. měsícem věku dítěte (jiný autor doporučuje zavedení lepku aţ na konci 6. 

měsíce ţivota84). Kojení má velký význam při zavádění lepku do stravy. Švédská studie z roku 

2002 (publikovaná v American Journal of clinical nutrition) se zabývala vlivem kojení na 

ochranu před celiakií a zjistila, ţe pokud je dítě kojeno při zavádění lepku do stravy, výskyt 

nemoci je mnohem niţší, neţ kdyţ kojeno není. Riziko se ještě sniţuje, pokud matka v kojení 

pokračuje i nadále. Uvádí také, ţe záleţí na mnoţství lepku, které dítěti poprvé dáme. Velké 

mnoţství opět zvyšuje vznik celiakie. Lépe je podávat malou nebo přiměřenou dávku a není 

podstatné, jaký typ potravy podáme.  

Podle Kohouta lze prevenci rozdělit na primární a sekundární. K primární prevenci 

patří moţnost předcházení vzniku nemoci a to výše popsaným kojením v období přidání 

obilných příkrmů. Sekundární prevence spočívá hlavně v zabránění relapsu choroby, coţ 

souvisí s léčbou celiakie a jde tedy o striktní dodrţování bezlepkové diety.85  

                                                 
84 POZLER, Oldřich, et al. Trendy soudobé pediatrie : Gastroenterologie. Praha : Galén, 1999. Umělá výţiva kojenců, s. 
26-27 

85 Kohout, Pavel ; PAVLÍČKOVÁ, Jaroslava. Celiakie a bezlepková dieta. Praha : MAXDORF s.r.o., 2006. 32 s. 
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2. BEZLEPKOVÁ DIETA 

Pacienta, kterému byla diagnostikována celiakie, čeká důleţitá změna stravovacích 

návyků. Vzhledem k tomu, ţe příčinou poškození střevní sliznice je přítomný lepek ve stravě, 

jedinou terapií je celoţivotní dodrţování bezlepkové diety, coţ znamená úplné a trvalé 

vyloučení pšenice, ţita, ječmene a ovsa (diskuze o bezpečnosti ovsa zatím nemají jednoznačný 

závěr, a tak se nedoporučuje konzumovat) a všech výrobků z nich připravených. Nemocný 

celiakií se musí naučit, které potraviny lepek obsahují a kterých je třeba se vyvarovat.86  

V začátku diety by strava měla mít šetřící a protiprůjmový charakter, volíme i vhodnou 

technologickou úpravu jako vaření a dušení, smaţení omezíme. Pokud pacient trpí laktózovou 

intolerancí, vyřadíme i mléko do doby, neţ se stav zlepší. Potom můţeme bezlepkovou dietu 

upravovat normálně, se všemi povolenými druhy koření a povaţuje se za plnohodnotné 

stravování. Bez doporučení lékaře ji pacient nesmí sám přerušit, mohlo by rychle dojít 

k opětovnému poškození střevní sliznice. Jedná se o celoţivotní záleţitost, ačkoliv se nemocní 

celiakií cítí zdrávi.87  

2.1 Povolené potraviny 

Obiloviny, které musí nemocný celiakií vyřadit ze svého jídelníčku, tvoří podstatnou 

část naší stravy, a tak je třeba důkladně edukovat, čím tyto obiloviny nahradit. Máme poměrně 

bohatý rozsah plodin, které jsou přirozeně bezlepkové, a proto tvoří základ v bezlepkové 

dietě. Jedná se zejména o brambory, rýţi, luštěniny, kukuřici, pohanku, jáhly, amarant 

(laskavec) nebo quinou (merlík chilský).88  

Nutričně velmi významné jsou brambory, hlíznaté plodiny z čeledi lilkovitých. 

Obsahují velké mnoţství vody (aţ 76 %) a sušina tvoří asi 23-24 %, z toho aţ 75 % škrobu. 

Jsou chudé na tuky a bílkoviny tvoří kolem 10 % sušiny. Obsahují ale mnoho vitamínů (vit. C 

                                                 
86 BUREŠOVÁ, Pavla; NOVÁKOVÁ, Jana. Státní zemědělská a potravinářská inspekce [online]. 23.3.2006 [cit. 
2011-04-02]. Celiakie, bezlepková dieta. Dostupné z WWW: 
<http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1000147&docType=ART&nid=11325&chnum=2>. 

87 SVAČINA, Štěpán; BRETŠNAJDROVÁ, Alena. Dietologický slovník. Praha : Triton, 2008. 272 s. 

88 KOHOUT, Pavel ; PAVLÍČKOVÁ, Jaroslava. Celiakie a bezlepková dieta. Praha : MAXDORF s.r.o., 2006. 
Celiakie-podrobnější informace, s. 34 
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kolísá v závislosti na uskladnění a způsobu zpracování, vitamín B1, B2 a kyselina listová) a 

minerálních látek (obsah okolo 1 %, převáţně draslík, fosfor a hořčík).89 Nejvíce ţivin a 

vlákniny se skrývá pod slupkou a tak velmi záleţí na kulinářském zpracování. Brambory řádně 

očistíme, omyjeme a vaříme nejlépe v celku, popřípadě loupeme těsně před vařením a 

pouţíváme takovou škrabku, která odstraní jen tu nejtenčí vrstvu slupky. Brambory můţeme 

upravovat vařením, pečením, smaţením, zapékáním a dají se snadno kombinovat s masem, 

zeleninou a jinými potravinami.90  

Rýţe patří také mezi základní potravinu v bezlepkové dietě a navíc je vhodná i pro 

diabetiky, protoţe škrob obsaţený v hnědé i bílé rýţi se absorbuje pomalu a nezvedá prudce 

hladinu krevního cukru. Rýţe je velmi dobře stravitelná, obsahuje 60-80 % škrobů, téměř 

ţádný tuk, ale také poměrně málo bílkovin. Z nutričního hlediska je nejhodnotnější přírodní 

hnědá rýţe (často označovaná jako „natural“), ze které je odstraněna pouze slupka a tak 

zachovává mnoho vlákniny, minerálních látek (ţelezo, zinek, draslík a hořčík) a vitamínů 

skupiny B, zatímco bílá rýţe je zbavena slupky i vrchních obalů zrna leštěním a je o tyto 

důleţité látky ochuzena. Bílkoviny obsaţené v rýţi jsou neplnohodnotné (neobsahují všechny 

esenciální aminokyseliny, limitující je lysin), a proto je zajímavá kombinace s luštěninami, které 

mají limitující jinou aminokyselinu-methionin, a tak se vzájemně doplňují. Celiaci mohou rýţi 

vyuţít podle své fantazie nejen jako přílohu k masu nebo k přípravě sladké rýţové kaše, ale 

ocení jistě i rýţovou mouku, která se získává mletím leštěné rýţe. 91 

Mezi další přirozeně bezlepkové plodiny patří luštěniny- čočka, hrách, cizrna, fazole a 

sója. Lze je připravit jako samostatné jídlo, přidávat do polévek, pomazánek nebo 

zeleninových salátů a obohatit svůj pokrm o kvalitní rostlinné bílkoviny, kterých luštěniny 

obsahují aţ 20 %. Všechny luštěniny mají nízký glykemický index, to znamená, ţe se tráví 

pomalu a nezvedají prudce hladinu krevního cukru, coţ je vhodné pro diabetiky. Dodávají 

nám i minerální látky (hořčík, draslík, vápník, ţelezo, zinek), vitamíny (E, B), vlákninu a 

                                                 
89 KUČEROVÁ, Jindřiška; PELIKÁN, Miloš ; HŘIVNA, Luděk. Zpracování a zbožíznalství rostlinných produktů. 
Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 112 s. 

90 BRHLÍK, Eduard; ROMAŇUK, Juraj. Technologie přípravy pokrmů 2. Praha : IQ 147, 2003. 350 s. 

91 Informační centrum bezpečnosti potravin [online]. 2009 [cit. 2011-04-04]. A-Z slovník pro spotřebitele. Dostupné z 
WWW: <http://www.agronavigator.cz/az/index.htm>. 
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nenasycené mastné kyseliny. Pacienti, kteří trpí nadýmáním, by se měli luštěninám vyhýbat 

nebo si vybrat nenadýmavé druhy, například červenou čočku nebo fazole adzuki. Obecně lze 

nadýmavost sníţit máčením luštěnin několik hodin ve vodě a před vařením vodu slít a pouţít 

novou. Nestravitelné oligosacharidy odpovědné za nadýmání  se totiţ ve vodě rozpouštějí. 

Pomoci nám můţou také přidané bylinky (kmín, anýz, majoránka, fenykl) nebo mořská řasa. 

Lépe stravitelnější jsou kašovité konzistence nebo produkty z luštěnin, například sójový sýr 

tofu. Recepty ze sóji se bohatě vyskytují v bezlepkových kuchařkách a nejen díky své zvláštní 

chuti. Semena sóji, sójové boby, jsou nutričně přínosné pro celiaky, ale i pro zdravou populaci. 

Jsou cenným zdrojem bílkovin (i kdyţ neplnohodnotných, limitující jsou aminokyseliny 

methionin a cystin), které neobsahují cholesterol, na rozdíl od bílkovin ţivočišných a jejich 

cena je také přijatelná. Další významnou sloţkou jsou lipidy, obsahují prospěšné omega 3 

mastné kyseliny, zejména kyselinu linoleovou, která preventivně působí na vznik 

kardiovaskulárních onemocnění. Co se týče zastoupení vitamínů a minerálních látek, je sója 

zdrojem ţeleza, vápníku, fosforu a hořčíku, vitamínu E, B1 a niacinu. Vyuţitelnost těchto látek 

je však ale niţší, neţ z bílkovin ţivočišných, proto by v jídelníčku celiaka nemělo chybět maso, 

vejce a mléčné výrobky. Jako náhrada za vyřazené obiloviny je ale sója velmi uţitečná. Vyrábí 

se z ní sójová mouka, vločky i krupice a mimo jiné například i sójová majonéza (běţná 

majonéza pro celiaky vhodná není, pokud není označená jako bezlepková). Také hrách, čočka, 

cizrna (římský hrách) nebo podzemnice olejná se dají rozemlít na mouku, kterou nemocní 

mohou konzumovat místo mouky pšeničné.92 

Kukuřice také lepek neobsahuje a kromě vyuţití v potravinářství a průmyslu se vyuţívá 

rovněţ jako krmivo. Z kukuřice se získává škrob, který je součástí mnoha potravinářských 

výrobků. V bezlepkové dietě se kukuřičný škrob skvěle hodí hlavně na zahušťování pokrmů 

(známe ho pod obchodním názvem Maizena). Je známo několik typů kukuřice, z nichţ 

některý typ je určen pro přímou spotřebu, jiný pro výrobu mouky, oleje nebo jako krmivo. 

                                                 
92 DOSTÁLOVÁ, Jana; STROSSEROVÁ, Alena. Luštěniny. Výživa a potraviny [online]. 23.11.2009, 5, [cit. 2011-
04-02]. Dostupný z WWW: <http://www.vyzivaspol.cz/clanky-casopis/lusteniny.html>. 
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Kukuřičné zrno obsahuje významné mnoţství vitamínů skupiny B, zejména thiaminu, biotinu, 

kyseliny pantotenové a kyseliny listové.93 

Cennou, často opomíjenou bezlepkovou obilovinou je pohanka. Přitom její příprava 

oproti například luštěninám je mnohonásobně jednodušší. Pohanková zrna se pouze spaří 

horkou vodou a nechají nabobtnat pod utěrkou. Snadno tak připravíme přílohu, polévku či 

pomazánku bohatou na vitamíny B1, B2, niacin, E, C a široké spektrum minerálních látek 

(draslík, vápník, zinek, měď, fosfor, mangan). Pohanka se prodává loupaná, neloupaná, ve 

formě lámanky nebo mouky.94 

Často zpracovávanou potravinou v bezlepkové kuchyni jsou jáhly-loupané proso. 

Kromě jiných vitamínů a minerálních látek obsahují ţelezo, coţ je pro celiaky prospěšné, 

protoţe většinou trpí chudokrevností. Vysoký obsah fosforu zase pomáhá proti únavě a 

depresím. Podobně jako rýţi můţeme jáhly připravit naslano i nasladko (jáhlová kaše).95  

Největší obsah bílkovin ze všech obilovin má amarant neboli laskavec a obsahuje i 

dostatek lysinu, aminokyseliny, která ostatním obilovinám většinou chybí a navíc má i 

mnohem víc vlákniny. Konzumací laskavce přijmeme do svého organismu vápník, hořčík, 

ţelezo a kyselinu listovou. Na pečení pouţijeme amarantovou mouku, semínka dusíme, 

pečeme nebo se výborně hodí na zahušťování polévek.96   

Merlík chilský neboli Quinoa, jehoţ semena se podobají prosu, je lehce stravitelný, 

neobsahuje lepek a hodí se proto pro bezlepkovou dietu dětí i dospělých. Protoţe dokáţe růst 

i za extrémně nepříznivých podmínek, zvolila FAO (Food and agricultural organization) tuto 

plodinu za jednu z důleţitých při zajišťování stravy v 21. století. Merlík patří mezi nutričně 

nejhodnotnější potravinářské plodiny díky vysokému obsahu esenciálních aminokyselin (lysin, 

methionin, threonin), které většina obilovin a luštěnin postrádá. Co se týče vitamínů a 

                                                 
93 KUČEROVÁ, Jindřiška; PELIKÁN, Miloš ; HŘIVNA, Luděk. Zpracování a zbožíznalství rostlinných produktů. 
Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 112 s. 

94 PAŘÍZKOVÁ, Kateřina. Zdravá výţiva.net [online]. 2010 [cit. 2011-04-02]. Pohanka. Dostupné z WWW: 
<http://www.zdrava-vyziva.net/pohanka.php> 

95 Jáhly. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last 
modified on 2.2.2011 [cit. 2011-04-02]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Jáhly>. 

96 GROTTO, David. 101 potravin, které Vám mohou zachránit ţivot. [s.l.] : Levné knihy, 2009. 399 s. 
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minerálních látek, obsahuje především vitamíny A, B2, E a minerálních látky vápník, měď a 

zinek. Vzhledem k vysokému obsahu ţeleza můţe být pro celiaky významný v léčbě anémie.97  

Má jemnou oříškovou příchuť a dá se různě kombinovat se zeleninou, masem, omáčkami 

nebo přidat do salátu. K snídani si celiak můţe připravit kaši z quinoi smíchanou s ovocem, 

ořechy a podobně. Inspiraci lze hledat v bezlepkových kuchařkách, kterých je v dnešní době 

na trhu jiţ dostatek nebo na internetových stránkách určených pro celiaky.98 

Mezi další přirozeně bezlepkové potraviny patří maso, ovoce a zelenina, vejce, mléko, 

tvaroh, sýry, šunka, cukr, čaj, kakao, káva zrnková, ořechy a semena (kokos, kešu, kaštany, 

mák, lněné semeno atd.), med, mentol, olej rostlinný, olivy, mořské řasy, čistá syrovátka, 

bambusové výhonky. 

Mezi přirozeně bezlepkové nápoje patří víno bílé, červené i šampaňské, voda, mléko. 

U některých potravin záleţí na sloţení, zda mohou nebo nemohou obsahovat 

lepkovou přísadu. Jedná se o alkoholické nápoje (podle přísad, barviv-karamel), praţené 

arašídy (moţnost pouţití modifikovaného škrobu), aspik, bujón, rostlinné proteiny, bonbony, 

corn-flakes, instantní čaj a čajové směsi, droţdí, dţem, dţusy, hořčice, nakládané houby, 

chmel, instantní výrobky, jogurty, instantní kakao, kečup, kávovinové náhraţky, kořenící 

směsi, krabí tyčinky, kypřící prášek, likéry, majonézy, marmeláda, masné výrobky, mléčné 

výrobky, sušené a kondenzované mléko, ţelatina, tatarské omáčky, sójové maso, prášek do 

pečiva, sladidla nebo sirupy. 

Vyhláška č.54/2002 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výţivu a způsobu jejich 

pouţití, definuje bezlepkové potraviny jako potraviny, které jsou sloţeny nebo vyrobeny pouze 

ze surovin, které neobsahují ţádné sloţky z pšenice nebo ostatních druhů Triticum jako 

špalda, kamut99, ječmen, pšenice, ţito, oves a z jejich kříţených odrůd nebo obsahují mnoţství 

                                                 
97 KVASNIČKOVÁ, Alexandra. Merlík chilský-potravinářská plodina pro 21. století. Food Reviews International 
[online]. 2003, 1 & 2, [cit. 2011-04-02]. Dostupný z WWW: 
<http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=13&ids=149&typ=1&val=15234>. 

98 Bezlepková a bezmléčná dieta [online]. 13.6.2008 [cit. 2011-04-02]. Quinoa- objevujeme Ameriku. Dostupné z 
WWW: <http://gfcfdieta.blogz.cz/2008/06/13/quinoa-objevujeme-ameriku/>. 

99 kamut – znovuobjevená starověká varianta pšenice. Podle společnosti Kamut International - Ancient Grain 
Organically Grown se jedná o Triticum turgidum spp turanicum (nazývanou rovněţ Khorasan wheat), která má 
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lepku nejvýše 100mg/kg potraviny ve stavu určeném ke spotřebě nebo potraviny, které 

obsahují směs obilovin obsahujících lepek v mnoţství nejvýše 100mg/kg potraviny ve stavu 

určeném ke spotřebě. Dle § 19 odst. 1 této vyhlášky se jako „bezlepkové“ nebo „přirozeně 

bezlepkové“ mohou označit pouze potraviny splňující poţadavky na bezlepkové potraviny v § 

18, odst. 2.  

                                      

Obrázek 8 Logo přeškrtnutého klasu označuje potravinu bez lepku a je mezinárodně                                

uznávané100 

2.2 Zakázané potraviny 

Pacient s bezlepkovou dietou musí ze svého jídelníčku vyřadit všechny obiloviny 

obsahující lepek- pšenice, ţito, ječmen, oves a výrobky z nich připravené. Znamená to 

vyškrtnout mouku, chléb, rohlíky a jiné běţné pečivo, veškeré těstoviny (přílohové i 

zavářkové, pokud nejsou značeny jako bezlepkové), knedlíky, ječné kroupy a krupky, vločky 

vyráběné ze zakázaných obilovin. Zvýšené pozornosti je třeba dbát u potravin, které by mohly 

obsahovat pšeničnou, ţitnou, ječnou či ovesnou mouku, zejména uzeniny (párky, salámy), 

konzervy, také sušenky, bonbony, oplatky a některé čokolády. Nebezpečí hrozí i v případě, 

kdy je potravina lepkem kontaminována, především se jedná o bezlepkovou mouku, která je 

ale mleta v jednom mlýně na stejném mlecím stroji jako mouka pšeničná či ţitná. V neposlední 

                                                                                                                                                    
nejblíţe k pšenici durum (Tritcium durum). Zrna kamutu mají stejný tvar jako běţné druhy pšenice, jsou ovšem 
minimálně dvakrát tak velká, mají v průměru o 30 % více proteinu a zvýšený obsah vitaminů E, B1, B2, fosforu, 
hořčíku, zinku, kyseliny pantotenové, mědi a komplexních sacharidů.  

100 Obrázek loga převzat z Dia-potraviny.cz [online]. 2006 [cit. 2011-04-02]. Dostupné z 
WWW:http://www.diapotraviny.cz/proc_bezlepek.html 
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řadě hlídáme i látky přídatné, které také mohou být lepkem kontaminovány, například karamel 

(podrobný přehled viz       Tabulka 2).101  

Zakázané a nevhodné potraviny (platí, ţe potravina je povolena, pokud je označena 

jako bezlepková): 

Pšenice - mouka, krupice, krupky, vločky i ve směsích, zrno pšenice, pšenice Špalda a 

výrobky z ní. 

Žito - mouka, vločky i ve směsích, zrno ţita a ţito praţené na kávu. 

Ječmen - mouka, kroupy, krupky, lámanka, vločky i ve směsích, zrno ječmene. 

Oves - mouka, vločky i ve směsích, zrno ovsa, ovesné mléko. 

Chléb a pečivo - všechny kupované druhy chleba a pečiva. 

Masa - uzeniny, salámy, párky, klobásy, jitrnice, paštiky, pomazánky, jelita, sekané, masové 

konzervy. 

Ovoce - ovocné přesnídávky. 

Zelenina - zeleninové pokrmy zahuštěné moukou nebo jinými produkty z ţita, pšenice, 

ječmene nebo ovsa, hotová zmrazená nebo sterilovaná zeleninová jídla, kupované saláty 

s majonézou, kupované zeleninové přesnídávky a pomazánky. 

Majonézy a dochucovadla - veškeré kupované majonézy, tatarské omáčky, dresingy, sójové 

omáčky, kečup. 

Cukrovinky - všechny plněné čokoládové tyčinky, zmrzlina, nanuky, karamely, nugátové 

bonbony, nugátový krém, pudinky a krémy, fondánové cukrovinky, zmrzlina, polárkové dorty, 

mysli tyčinky, různé kukuřičné, pohankové lupínky, křupky (mohou obsahovat pšeničnou 

mouku). 

Příkrmy - běţné těstoviny, knedlíky, příkrmy vyráběné z pšeničné, ţitné, ječné či ovesné 

mouky nebo vloček, výrobky v prášku-knedlíky, bramborová kaše, bramboráky a podobně. 

V kuchyni upravované pokrmy - polévky zahuštěné pšeničnou, ţitnou, ječnou nebo 

ovesnou moukou a produkty z nich vyrobenými, smaţené pokrmy připravované s lepkovou 

                                                 
101 KOHOUT, Pavel ; PAVLÍČKOVÁ, Jaroslava. Celiakie a bezlepková dieta. Praha : MAXDORF s.r.o., 2006. 
Celiakie-podrobnější informace, s. 
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moukou a strouhankou, masitá jídla neznámého sloţení připravovaná s moukou, omáčky 

zahuštěné lepkovou moukou.102 

Přídatné látky, které mohou být lepkem kontaminovány 

E 150 karamel-může být vyráběn z pšeničného škrobu, jako barvivo se 
používá do alkoholických nápojů (rum, brandy), sójových omáček, piva 
nebo octa 

E 620 kyselina glutamová, E 621 glutamát sodný, E 622-625 další 
glutamany, 

E 965 malnitol- sladidlo, ve výrobcích typu light, žvýkačkách, zmrzlinách 
a podobně 

E 1100 amyláza (v ČR již není považována za aditivum, může být značena 
i bez E kódu) 

E 1400-1457 modifikované škroby-mohou obsahovat příměs lepku podle 
toho, z jakého škrobu se vyrábějí 

      Tabulka 2 Přídatné látky, které mohou být kontaminovány lepkem  

2.3 Výběr nápojů 

Mezi povolené druhy nápojů patří určitě čistá voda, s přídavkem například ovocného 

sirupu, dále přírodní ovocné nebo zeleninové šťávy. Upřednostňujeme domácí lisované šťávy, 

doporučena je šťáva mrkvová, rajčatová nebo z listové zeleniny. Pokud vybíráme šťávu 

v obchodě, volíme tu s nízkým obsahem cukru a bez přidaných konzervačních látek. Čaje je 

vhodné střídat, stejně jako minerální vody. Na začátku léčby je lepší podávat vody neperlivé. 

Podle snášenlivosti zařazujeme kravské nebo kozí mléko a kakao. Alergici mohou kravské 

mléko snadno nahradit mlékem sójovým trvanlivým nebo v prášku. Káva je povolena pouze 

čistá zrnková, co se týče bezkofeinových náhraţek kávy, tak se můţe konzumovat cikorka, 

vyráběná praţením kořene čekanky. Ostatní náhraţky kávy vhodné nejsou, protoţe obsahují 

pšenici špaldu nebo ţito ( špaldová káva, melta) a vyvarovat se musíme i instančních kávových 

směsí. Alkohol není obecně prospěšný ani zdravému člověku, při dlouhodobé konzumaci 

můţe vyvolat například ţaludeční vředy, poškodit játra, slinivku břišní, srdce a další orgány. 

V souvislosti s bezlepkovou dietou je naprosto nevhodné pivo, které můţe obsahovat zbytky 

                                                 
102 SVAČINA, Štěpán. Klinická dietologie. Praha : Grada Publishing a.s., 2008. Dieta při celiakii, s. 381 a 
KOHOUT, Pavel ; PAVLÍČKOVÁ, Jaroslava. Celiakie a bezlepková dieta. Praha : MAXDORF s.r.o., 2006. 
Celiakie-přehled zakázaných a nevhodných pokrmů. s.48-51 
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lepku.103 Některé restaurace nabízejí pivo bezlepkové nazývané Celia pocházející z ţateckého 

pivovaru. Vyrábí se stejným postupem jako obyčejné pivo, jen se část ječmene nahradí 

pohankou a speciálním druhem prosa. Obsah lepku nesmí být vyšší neţ 0,5mg/100ml.104  

Naopak víno je přirozeně bezlepkové a tak je pro celiaky bezpečné jak přírodní, tak šumivé 

nebo šampaňské a dokonce i víno s přídavkem destilátů (portské či cherry). Destiláty, pokud 

se dobarvují, mohou lepek obsahovat. Například karamel, kterým se barví rum nebo brandy, 

se můţe vyrábět s pšeničného škrobu a hrozí tak nebezpečí kontaminace lepkem. Lepek 

neobsahují originální vinné destiláty, jako koňak, brandy nebo grappa, jablečná pálenka 

Calvados nebo Armagnac. U ostatních platí pozorně sledovat sloţení.105 

2.4 Dostupnost potravin 

Ještě v 80. a 90. letech byla nabídka bezlepkových potravin velmi nedostatečná. 

V dnešní době je situace o poznání lepší.106 Bezlepkové potraviny nabízejí některé super a 

hypermarkety ve speciálním oddělení, seţeneme je bez problémů v obchodech se zdravou 

výţivou a poměrně dobře si můţeme vybrat také v lékárnách. Ve velkých městech je tedy dnes 

dostatek moţností, kam si pro bezlepkové potraviny nebo suroviny zajít. Nevýhodu mají 

bohuţel celiaci ţijící v menších městech či na vesnici, kde nejsou obchody se zdravou výţivou 

ani supermarkety. Takoví pacienti mohou vyuţít sluţby zásilkového internetového obchodu, 

popřípadě si objednat potraviny v lékárně. V nabídce jsou různé druhy směsí na pečení chleba 

a sladkého pečiva, bezlepkové těstoviny, kukuřičné křupky nebo strouhanka, ale i bezlepkové 

piškoty, sušenky, čokolády a další pochutiny. Zatím nepříliš uspokojivá je nabídka čerstvého 

bezlepkového pečiva. Velkou výhodu mají ti, kteří bydlí blízko jedné z mála pekáren, které se 

                                                 
103 KOHOUT, Pavel ; PAVLÍČKOVÁ, Jaroslava. Celiakie a bezlepková dieta. Praha : MAXDORF s.r.o., 2006. 
Přehled povolených pokrmů, s.43 a Bezlepková dieta, s. 34-35 

104 KASSAL, Tomáš. IDnes.cz [online]. 25.ledna 2011 [cit. 2011-04-02]. Ţatecké pivo pro celiaky získalo cenu za 
mimořádný společenský přínos. Dostupné z WWW: <http://usti.idnes.cz/zatecke-pivo-pro-celiaky-ziskalo-cenu-
za-mimoradny-spolecensky-prinos-1ml-/usti-zpravy.asp?c=A110125_1520886_usti-zpravy_alh>. 

105 KOHOUT, Pavel ; PAVLÍČKOVÁ, Jaroslava. Celiakie a bezlepková dieta. Praha : MAXDORF s.r.o., 2006. 
Přehled povolených pokrmů, s.43 

106 ČERVENKOVÁ, Renata. Celiakie. Praha : Galén, 2006. 64 s. 
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zaměřují na pečení bezlepkového pečiva.107 Takové jsou například v Ostravě nebo 

v Libereckém Kraji, kde můţete vyuţít i objednání pečiva podle přání, například i bezlepkový 

dort a podobně. V bezlepkových pekárnách můţete sehnat z běţného pečiva kromě několika 

druhů chleba také bezlepkové dalamánky, bagetky, ciabatty, preclíky, vánočky, rohlíky či veky. 

Široký je i výběr jemného pečiva. Pekárny nabízejí několik druhů bezlepkových koláčů 

s různou náplní (tvaroh, mák, meruňky, švestky, kokos, ořechy), záviny, loupáčky, koblihy, 

dukátové buchtičky, šátečky ale i svatební koláčky a mnoho dalšího.108 Koupit je moţné i 

houskový knedlík, trvanlivé pečivo (korpusy na dorty, rakvičky, kokosky), zákusky (věneček, 

špička, indián, košíček s ovocem, punčový řez, marcipán)nebo dorty (i na zakázku). Do zásoby 

si můţete pořídit i jednu z mnoha druhů mouk.109 Většina celiaků ale nemá moţnost koupit si 

čerstvé pečivo přímo v pekárně, a proto si pečou chléb sami doma ve své domácí pekárně 

z předem připravené směsi, popřípadě si mohou směs sami namíchat z bezlepkových mouk, 

které jsou k dostání bez problému. Konkurencí domácích výrobců bezlepkových potravin jsou 

zahraniční firmy, které do České republiky dováţí zejména hotové pečivo v široké nabídce. 

Jedná se například o výrobky z Rakouska, Polska, Itálie nebo Švédska.110  

2.5 Ekonomická stránka diety 

Cena bezlepkových potravin se liší v závislosti na prodejci, protoţe ten výši ceny 

udává. Bezlepkové potraviny jsou aţ 10krát draţší, neţ obdobné výrobky obsahující lepek. 

(cena bezlepkových těstovin se pohybuje od 30 aţ 100 Kč). Vzhledem k tomu, ţe v jedné 

rodině bývá nemocí postiţeno více členů, můţe být financování bezlepkové stravy velmi 

náročné. Odhaduje se, ţe léčba bezlepkovou dietou stojí jednoho celiaka přibliţně 3000 Kč 

měsíčně. To znamená 36 000 Kč ročně. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) je 

z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazen jen takový dietní reţim, který je 

v souladu s čerpáním zdravotní péče v nemocnici či lázních, nikoliv v běţném ţivotě. Zvýšené 

                                                 
107 BUŠINOVÁ, Iva. Bezlepkové potraviny léčí nemoc zvanou celiakie. Potravinářská revue. 2006, 1, s. 43-45. 

108 Jizerské pekárny [online]. 2007 [cit. 2011-04-02]. Dostupné z WWW: <http://www.jipek.cz/>. 

109 Bezlepková prodejna [online]. neuvedeno [cit. 2011-04-02]. Dostupné z WWW: 
<http://www.bezlepkovaprodejna.cz/bezlepkovaprodejna>. 

110 BUŠINOVÁ, Iva. Bezlepkové potraviny léčí nemoc zvanou celiakie. Potravinářská revue. 2006, 1, s. 43-45. 
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náklady spojené s léčbou řeší v ČR zákon o sociální potřebnosti, avšak v podstatě se jedná 

pouze o navýšení ţivotního minima lidem, kteří jej svými příjmy nedosahují. Některé 

zdravotní pojišťovny se rozhodli nemocné s celiakií podpořit pomocí příspěvků nebo jiných 

výhod.111  

VZP se věnuje podpoře svých klientů s celiakií jiţ řadu let a letos poprvé vyhlásila 

samostatný program Bezlepková dieta v rámci preventivních programů. Tento program je 

určen pro klienty s diagnózou celiakie do věku 19 let včetně na nákup bezlepkových potravin. 

Pokud je klient nezletilý, musí být klientem VZP i jeho zákonný zástupce, který v tomto 

případě o příspěvek ţádá. Příspěvek se čerpá zpětně za čtvrtletí do maximální výše 900 Kč, 

coţ celkově představuje 3600 Kč ročně. K ţádosti je nutné předloţit potvrzení lékaře o 

diagnóze a originály platebních dokladů na nákup potravin označené jako „bezlepkové“ nebo 

„bez lepku“.112 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) poskytuje v rámci preventivních 

programů pro rok 2011 svým pojištěncům s diagnózou celiakie příspěvek v celkové výši 1500 

Kč ročně, a to dětem i dospělým od 19 let. Příspěvek je moţné čerpat na: 

 veškeré bezlepkové potraviny patřící do oblasti bezlepkové diety zakoupené 

v supermarketech, lékárnách, obchodech zdravé výţivy nebo jiných 

specializovaných obchodech a na internetových stránkách (přirozeně 

bezlepkové potraviny nejsou akceptovány), 

 veškeré bezlepkové suroviny určené pro přípravu bezlepkových pokrmů 

zakoupené v supermarketech, lékárnách, obchodech zdravé výţivy nebo jiných 

specializovaných obchodech a na internetových stránkách, 

 nákup domácí pekárny, která má speciální program pro zpracování 

bezlepkových surovin.113 

                                                 
111 Občanské sdruţení Celia-ţivot bez lepku [online]. neuvedeno [cit. 2011-04-03]. Dostupné z WWW: 
<http://www.celialiberec.info/index.php?str=21&tp=1> 

112 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky [online]. 2011 [cit. 2011-04-03]. Dostupné z WWW: 
<http://www.vzp.cz/>. 

113 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [online]. 2009 [cit. 2011-04-03]. Dostupné z WWW: 
<http://www.cpzp.cz/main/index.php>. 



 
 
 
 
 

52 

 

Poslední pojišťovnou, která přispívá svým pojištěncům, je Zaměstnanecká pojišťovna 

Škoda, která v rámci programu Podpora aktivit s preventivním účinkem poskytne 1x ročně 

svým klientům s celiakií příspěvek do výše 1500 Kč na nákup dietní stravy. Nutno předloţit 

potvrzení od lékaře o nutnosti dodrţování bezlepkové diety a doklad o zaplacení 

bezlepkových potravin.114 

2.6 Stravování mimo domov 

Nemocnému s celiakií se můţe zdát stravování mimo domov dost problematické, 

protoţe většina stravovacích zařízení nenabízí ve svém jídelním lístku zvláštní bezlepkové 

menu. Existují sice restaurace, které bezlepkové jídlo vaří, ale je jich velmi málo a je tak dost 

nepravděpodobné, ţe na takovou restauraci v okolí svého domova či práce narazíte. Ve 

většině restaurací se však zákazníkům snaţí vyjít vstříc a připravit individuální pokrm dle 

přání.115 

 Také cestování můţe znamenat jisté omezení pro celiaky. Proto vytvořila společnost 

FTonline projekt Rekreace bez lepku, aby usnadnila ţivot lidem s celiakií. Sestavila síť 

ubytovacích zařízení, která zajišťují bezlepkové stravování. Do projektu se přihlásilo 200 

takových zařízení, vybráno bylo 60 hotelů, penzionů nebo rekreačních areálů s lokalizací po 

celé ČR, jejichţ personál absolvoval důkladné proškolení o celiakii a přípravě bezlepkového 

jídla a dostal k dispozici manuál pro bezpečný bezlepkový provoz. Seznam těchto zařízení lze 

prohlédnout na webových stránkách společnosti.116  

Některé cestovní kanceláře jsou schopni zajistit bezlepkové stravování i při cestování 

do zahraničí, například Cestovní kancelář Hanka nebo Cestovní kancelář Príma 

dovolená.(společnost pro bezlepkovou dietu). Na internetových stránkách organizací pro 

pomoc celiakům jsou přehledné informace o tom, jak bezpečně cestovat a také mnoho 

                                                 
114 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda [online]. 2006 [cit. 2011-04-03]. Dostupné z WWW: 
<http://www.zpskoda.cz/cs/>. 

115 Společnost pro bezlepkovou dietu o.s. [online]. neuvedeno [cit. 2011-04-03]. Veřejné stravování. Dostupné z 
WWW: <http://celiak.cz/stravovani>. 

116 Rekreace bez lepku [online]. 2010 [cit. 2011-04-03]. Dostupné z WWW: <http://www.rekreace-
bezlepku.cz/>. 
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zkušeností jiných nemocných s cestováním do různých zemí. Skvělé informace podává 

například Společnost pro bezlepkovou dietu. Při návštěvě restaurací v zahraničí je vhodné mít 

u sebe kartičku s popisem nemoci celiakie, základními informacemi, co nesmí celiak jíst a co je 

pro něho naopak vhodné. To můţe být velmi uţitečné pro personál restaurace a hlavně pro 

kuchaře. Příklady kartiček viz níţe, Obrázek 9.117 

  

Obrázek 9 Informační kartičky118 

                                                 
117 Společnost pro bezlepkovou dietu o.s. [online]. neuvedeno [cit. 2011-04-03]. Dostupné z WWW: 
<http://celiak.cz/cestovani>. 

118 Celiak Travel.com : Free Gluten-Free Restaurant Cards [online]. neuvedeno [cit. 2011-04-03]. Dostupné z 
WWW: <http://www.celiactravel.com/restaurant-cards.html>. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

3. DOTAZNÍKOVÁ STUDIE 

3.1 Cíl práce 

Lze předpokládat, ţe dostatečná a včasná edukace pacienta trpícího celiakií je 

nezbytnou podmínkou úspěšné léčby této nemoci a předcházení komplikací spojených s touto 

chorobou. V teoretické části této práce bylo uvedeno, ţe neléčená celiakie můţe být např. 

příčinou vyššího rizika vzniku zhoubného nádoru, nebo můţe vést k závaţným komplikacím 

v těhotenství.119 Cílem této práce je nalezení odpovědi na otázku, jak jsou diagnostikovaní 

pacienti s celiakií informováni o své nemoci a o způsobu a moţnostech její léčby a 

předcházení komplikací. Předmětem zkoumání je snaha zjistit, jak pacient vnímá edukaci, jaké 

informace dostal od zdravotnického personálu v době diagnózy, zda rozumí tomu, co mu je 

sdělováno a zda dokáţe tyto informace vyuţít ve svém ţivotě.  

3.2 Metodika práce 

Samotný výzkum probíhal formou anonymního dotazníku s předem připravenými 

otázkami na formuláři. Dotazník se sestává z 26 otázek. Vzor dotazníku tvoří přílohu č. 2 této 

práce. Obrátila jsem se zejména na provozovatele několika webových stránek určených pro 

celiaky a poţádala je o spolupráci na výzkumném šetření, se kterým souhlasili.120 Ţádost byla 

poté na internetu zveřejněna společně s dotazníkovým formulářem a kontaktním emailem, na 

který se má vyplněný dotazník poslat. Celkem mně bylo doručeno 98 dotazníků od osob 

s diagnostikovanou celiakií. Odpovědi na otázky byly zpracovány v programu Microsoft Excel 

a některé jsou pro větší názornost doplněny tabulkami, případně grafy.   

                                                 
119 Viz kapitola 1.11 Komplikace spojené s nemocí. 

120 Jednalo se o zejména webové stránky na adrese:  

http://www.bezlepkovadieta.cz/ provozované Poradenským centrem pro celiakii a bezlepkovou dietu, 
občanským sdruţením;  

http://celiak.cz/ provozované Společností pro bezlepkovou dietu o.s. a Klub celiakie Brno 

  

http://www.bezlepkovadieta.cz/
http://celiak.cz/
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3.3 Výsledky 

3.3.1 Charakteristika respondentů 

 

Otázka č. 1  Jste muž / žena 

Otázka č. 2  Věková kategorie    

Na dotazník odpovědělo celkem 81 ţen a 17 muţů. Věkové sloţení respondentů a jejich 

procentuální zastoupení v celkovém počtu všech dotázaných ukazuje Tabulka 3. Za osobu 

dětského věku odpovídal jejich zákonný zástupce. 

Věková skupina  
respondentů 

Počet respondentů v 
dané věkové skupině 

Počet respondentů v dané věkové 
skupině ve vztahu k celku 

0-10 11 11 % 

11-20 11 11 % 

21-30 23 24 % 

31-40 31 32 % 

41-a více 22 23 % 
Tabulka 3 Věkové složení respondentů dotazníkové studie 

3.3.2 Analýza odpovědí  

Tato část práce zahrnuje jednak obecné informace o pacientovi (věk, kdy došlo ke 

stanovení diagnózy, typové rozlišení výskytu obtíţí před diagnózou), další otázky se poté 

soustředí na hodnocení hlediska kvality a rozsahu poskytnuté edukace.     

 

Otázka č. 3  Kdy Vám byla diagnostikována celiakie? Uveďte věk 

Předpokladem úspěšného léčení celiakie a předcházení komplikací spojených s touto nemocí 

je především její včasná diagnóza. V tomto ohledu lze na základě provedeného dotazníku 

sledovat poměrně příznivý vývoj, kdy u osob niţšího věku docházelo v průměru k diagnostice 

nemoci podstatně dříve neţ u osob staršího data narození. Z dotazníku vyplynulo, ţe 

průměrný věk pacienta, kdy mu byla diagnostikována celiakie, byl: 

a) 5. rok věku ve věkové skupině 0-10 let; 
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b) 9. rok věku ve věkové skupině 11-20 let 

c) 18. rok věku ve věkové skupině 21-30 let 

d) 26. rok věku ve věkové skupině 31-40 let 

e) 43. rok věku ve věkové skupině 41 a více let. 

 

Graf 1 Průměrný věk diagnózy celiakie v jednotlivých věkových skupinách  

 

Otázka č. 4 Jaké obtíže jste pociťoval, když Jste ještě o celiakii nevěděl?  

Z hlediska typu obtíţí, které pacienti pociťovali v době, neţ jim byla diagnostikována celiakie, 

převaţuje ta část, kteří trpěli jak břišními, tak i nebřišními potíţemi; přibliţně stejně velká 

skupina osob pak uvedla pouze břišní potíţe. Nebřišní (byly uvedeny zejména ekzém, deprese 

a únava) nebo ţádné potíţe uvedlo poměrně malé procento lidí. Procentní zastoupení 

jednotlivých obtíţí v odpovědích respondentů ukazuje následující         Tabulka 4 (pozn. 

pacient mohl zvolit více moţností). 

 

Obtíže % 

bolesti břicha 26% 

průjem 26% 

zvracení 5% 

zácpa 12% 

plynatost/nadýmání 6% 
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únava 7% 

úbytek na váze 3% 

deprese 5% 

neprospívání 7% 

nedostatek železa 2% 

menses 1% 
        Tabulka 4 Výskyt obtíží u respondentů 

Výše uvedené obtíţe lze rozdělit i podle toho, zda pacient odpověděl, ţe trpěl výlučně břišními 

obtíţemi, nebřišními, současně břišními i nebřišními, a konečně ţádnými (viz Graf 2). Většina 

respondentů (43 %) uvedla, ţe pociťovala jak břišní, tak i nebřišní potíţe, menší skupina 

(37%) uvedla, ţe pouze břišní, nejméně pacientů (13 %) trpělo výlučně nebřišními. Celkem 7 

% osob nepociťovaly ţádné obtíţe.    

 

Graf 2 Výskyt obtíží před diagnostikou celiakie 

Otázka č. 5. Navštívil jste lékaře v době obtíží?    

Celkem 79 % všech respondentů uvedlo, ţe v době, kdy obtíţe pociťovali, navštívili lékaře, a 

21 % uvedlo, ţe nikoliv.  

 

Otázka č. 6 Věděl jste něco o této chorobě, než Vám ji diagnostikovali?  

Na otázku, zda respondenti věděli o celiakii ještě před tím, neţ jim byla diagnostikována, 

odpovědělo 22 % pacientů kladně, 40 % uvedlo, ţe pouze částečně, a 38 % osob uvedlo, ţe 

nikoliv (viz Graf 3). 



 
 
 
 
 

58 

 

 

Graf 3 Povědomí o nemoci před diagnózou 

 

Na základě toho by bylo moţné se domnívat, ţe téměř přes 60 % lidí je o existenci této 

choroby informováno. Je však nutné podotknout, ţe z některých dotazníků rovněţ vyplynulo, 

ţe celiakií trpí i jiní členové rodiny, a lze proto předpokládat, ţe informovanost o této chorobě 

můţe být ve společnosti niţší. 

 

Otázka č. 7 Jak Vám bylo sděleno, že máte tuto nemoc? 

Cílem otázky bylo zjistit, jakým způsobem byla pacientům sdělena diagnóza. Ve všech 

případech respondenti sdělili, ţe je o nemoci informoval lékař po výsledcích vyšetření, jinak na 

poloţenou otázku neodpověděli.   

 

Otázka č. 8 Jaké další informace Vám byly poskytnuty a od koho? 

Ve 48 % případů byly další informace o nemoci sděleny pacientům přímo zdravotnickým 

personálem (lékařem nebo sestrou), v dalších případech dostali broţury (12 %), nebo byli 

odkázáni na internet (12 %). Celkem 28 % respondentů uvedlo, ţe ţádné další informace 

neobdrţeli (viz Graf 4). 
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Graf 4 Zdroje prvotní edukace 

Otázka č. 9 Zdály se Vám informace srozumitelné? 

Jak vyplývá z předchozí otázky, z celkového počtu všech respondentů 72 % osob uvedlo, ţe 

jim byla poskytnuta prvotní edukace. Většina z nich uvedla, ţe se jim informace zdály 

srozumitelné (viz Tabulka 5). 

 

Informace 
srozumitelné 

N % 

ANO 59 83% 

NE 12 17% 

 Celkem 71 100% 
         Tabulka 5 Srozumitelnost prvotní edukace 

 

Otázka č. 10 Jak dlouho se Vám věnoval ošetřující personál, aby Vám předal 
informace o nemoci a o její léčbě pomocí diety? Uveďte přibližný čas. 

V případě edukace poskytnuté ošetřujícími osobami z dotazníků vyplývá, ţe průměrná doba 

podání vysvětlení trvala 15 minut.  

 

 

Otázka č. 11 Dostal jste informace o tom, jaké potraviny vyloučit a proč?  
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Otázka č. 12 Dostal jste informace o tom, jaké potraviny jsou pro Vás naopak 
bezpečné a které můžete konzumovat? 

Otázka č. 13 Byl jste informován o tom, že dieta je celoživotní? 

Otázka č. 14 Byl jste informován o dostupnosti bezlepkových potravin ve Vašem 
okolí? 

Odpovědi na otázky č. 11 aţ 14 jsou z důvodu příbuznosti vyhodnoceny současně. 

Následující Tabulka 6 ukazuje přehled odpovědí všech respondentů. 

Informace o 
zakázaných 
potravinách 

Informace o bezpečných 
potravinách 

Informace o celoživotní 
dietě 

Dostupnost 
bezlepkových potravin 

Odpověď N % Odpověď N % Odpověď N % Odpověď N % 

ANO 80 82% ANO 63 64% ANO 86 88% ANO 13 13% 

NE 18 18% NE 35 36% NE 12 12% NE 85 87% 

Celkem 98 100%   98 100%   98 100%   98 100% 
Tabulka 6 Informace o zakázaných a povolených potravinách, o dostupnosti bezlepkových potravin v 

okolí bydliště a o nutnosti dodržovat celoživotní dietu. 

 

Graf 5 znázorňuje vztah mezi tím, kolik pacientů dostalo informace o zakázaných a 

povolených potravinách a dostupnosti bezlepkových potravin v okolí bydliště. Z odpovědí 

vyplývá, ţe lékaři spíše edukují o zakázaných potravinách, neţ o povolených.  

 

Graf 5 Informace o zakázaných a povolených potravinách a o dostupnosti bezlepkových potravin v okolí 

bydliště 
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Otázka č. 15 Ohodnoťte podání informací o Vaší nemoci v nemocnici 

Součástí dotazníku byla i otázka na subjektivní hodnocení podání informací o celiakii ve 

zdravotnickém zařízení. Respondenti měli ohodnotit poskytnutou edukaci známkami od 1 do 

5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší). Výsledek znázorňuje následující Graf 6. Průměrná dosaţená 

známka je 3,25. 

 

Graf 6 Hodnocení edukace 

 

Otázka č. 16 Víte o příspěvcích na bezlepkové potraviny? 

Otázka č. 17  Jak jste se dozvěděl o příspěvcích? 

Otázka č. 18  Využíváte tyto příspěvky? 

Dále bylo zkoumáno, zda pacienti vědí o peněţitých příspěvcích na bezlepkovou dietu, 

případně, zda tyto příspěvky vyuţívají. Z dotazníků vyplývá následující zjištění:  

a) celkem 62 % všech respondentů uvedlo, ţe ví o příspěvcích na bezlepkové potraviny, 

38 % uvedlo, ţe nikoliv. 

b) z toho 43 % z osob, které uvedly, ţe ví o příspěvcích na bezlepkové potraviny, (tj. 26 

% z celkového počtu) příspěvky vyuţívají. Z hlediska rozdělení dle věku osob, které 

vyuţívají příspěvky, je 64 % z nich mladší 21 let.  
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c) zhruba 17 % osob z té skupiny pacientů, kteří uvedli, ţe o příspěvcích ví, ale nepobírají 

je, sdělilo, ţe se domnívají, ţe příspěvky jsou určeny pouze pro děti.  

Rovněţ byly zjišťovány zdroje, ze kterých se respondenti dozvěděli o existenci příspěvků, 

shrnutí ukazuje Graf 7 (respondenti mohli uvést jeden i více zdrojů). 

 

 

Graf 7 Zdroje informací o příspěvcích 

 

Otázka č. 19 Informace o celiakii. Většinu jsem získal: 

Odpověď na dotaz, ze kterých zdrojů získali pacienti většinu informací o celiakii, zobrazuje 

následující Graf 8. Respondenti mohli uvést jeden i více zdrojů (v nemocnici od lékaře/ sestry, 

z internetu, z literatury nebo edukačních letáčků, či z jiného zdroje). V 57 % odpovědí pacienti 

uvedli internet, ve 32 % literaturu (vč. broţur), v 6 % uvedli jiné a v 5 % případů sdělili, ţe 

většinu informací obdrţeli v nemocnici (od lékaře či sestry).  
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Graf 8 Zdroje většiny informací o celiakii 

Otázka č. 20  Znáte tyto organizace? 

Otázka č. 21 Jste členem nějaké z výše uvedených organizací? 

Pacienti měli na výběr z těchto organizací: Česká gastroenterologická společnost, Společnost 

pro bezlepkovou dietu, Sdruţení celiaků ČR, Celia-ţivot bez lepku o.s., 

www.bezlepkovádieta.cz (Poradenské centrum pro celiakii a bezlepkovou dietu o.s.), 

www.klubceliakie.cz (Klub celiakie Brno), případně mohli uvést jiné. 

Z dotazníků vyplynulo, ţe pouze cca 5 % respondentů nemělo povědomí o ţádné z organizací 

sdruţující osoby s celiakií. Pacienti znají v průměru alespoň dvě z nich. Členem některé 

z těchto organizací je 26 % ze všech pacientů. 

 

Otázka č. 22 Porušujete někdy dietu? 

Další část průzkumu obsahovala otázky týkající se dodrţování bezlepkové diety. Na otázku, 

zda respondent porušuje bezlepkovou dietu, odpovědělo kladně pouze 12 %, tj. 88 % 

z celkového počtu všech respondentů bezlepkovou dietu neporušuje.  

 

Otázka č. 23 Pokud ano, je to z důvodu: 

Důvody porušování bezlepkové diety pak znázorňuje Graf 9. 

http://www.bezlepkovádieta.cz/
http://www.klubceliakie.cz/
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Graf 9 Důvody porušení bezlepkové diety 

Otázka č. 24  Máte dostatek materiálů s bezlepkovými recepty? Víte, jaké suroviny 
použít? (např. na zahuštění pokrmů) 

Na otázku ohledně dostatku receptů na přípravu bezlepkových pokrmů odpovědělo 58 % 

respondentů, ţe jich mají dostatek, 7 % ţe nikoliv a celých 35 % pacientů sdělilo, ţe podle 

receptů nevaří. Celkem 88 % osob ví, jaké suroviny při přípravě pokrmů pouţít. 

 

Otázka č. 25  Chodíte na pravidelné kontroly ke gastroenterologovi? 

Většina pacientů (66 %) uvedla, ţe chodí na pravidelné návštěvy ke gastroenterologovi, zbylá 

část chodí k praktickému lékaři (11 %), nebo pouze do poradny (5 %) – viz Graf 10. 

 

 Graf 10 Pravidelné návštěvy u gastroenterologa 



 
 
 
 
 

65 

 

 

Otázka č. 26 Domníváte se, že máte k dispozici dostatek informačních materiálů o 
celiakii a bezlepkové dietě? 

Pacienti konečně odpovídali na otázku, zda se domnívají, ţe mají dostatek informačních 

materiálů o celiakii a bezlepkové dietě. Odpovědi znázorňuje Graf 11. Většina (34 %) uvedla, 

ţe ano, nebo spíše ano (47 %), dále 11 % odpovědělo nevím, 7 % spíše ne a 1 % ne. 

 

Graf 11 Hodnocení dostatku informačních materiálů 

 

3.4 Diskuze 

Tato kapitola obsahuje shrnutí výsledků dotazníkového průzkumu. Předně je třeba 

uvést, ţe dotazník byl pro všechny respondenty stejný bez ohledu na jejich pohlaví nebo věk. 

Zejména v případě dětí lze předpokládat, ţe některé otázky nebyly zcela příhodné. Na druhou 

stranu u těchto osob se předpokládalo, ţe aktivní úlohu v jejich léčbě převezme jejich zákonný 

zástupce. Nelze odhlédnout od toho, ţe skutečnost, ţe většina respondentů byla ţenského 

pohlaví, potvrzuje v odborné literatuře uvedený fakt, ţe celiakie je rozšířená více mezi 

ţenami.121 

                                                 
121 Srov. blíţe kapitolu 1.8 Výskyt. 
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Převáţná část otázek obsaţených v dotazníku se týkala edukace pacienta s celiakií. 

Jednalo se o otázky zaměřené jednak na prvotní edukaci a dále na edukaci následnou. Za 

prvotní edukaci povaţuji sdělení základních informací o nemoci a léčebném reţimu 

bezprostředně poté, co je pacientovi stanovená diagnóza. Následnou edukací pak označuji 

získávání doplňkových informací o nemoci směřujících ke zlepšení kvality jeho ţivota. 

Význam prvotní edukace dle mého názoru spočívá nejen v tom, aby pacient začal dodrţovat 

léčebný reţim, ale také aby byl motivován k získávání dalších informací. Kvalitu poskytnuté 

prvotní edukace lze proto hodnotit i podle toho, jaké informace se dozvěděl o moţnostech 

získávání následného vzdělávání (např. odkazy na organizace sdruţující celiaky, internetové 

stránky, literatura aj.). K tomu blíţe viz také následující kapitola 4 Edukace pacienta s celiakií. 

 Domnívám se, ţe z provedeného průzkumu vyplývá, ţe prvotní edukace není pacienty 

vnímána jako dostatečná, jak ukazují výsledky obsaţené v kapitole 3.3 Výsledky. Především 

poukazuji na to, ţe celá čtvrtina respondentů uvedla, ţe kromě sdělení, ţe mají celiakii a musí 

dodrţovat bezlepkovou dietu, ţádné další informace nedostala. Také je nutné poukázat na to, 

ţe pacienti hodnotili podání informací o své nemoci v průměru známkou 3. Není reálné 

předpokládat, ţe by lékaři měli dostatek času k tomu, aby pacientovi po sdělení diagnózy 

mohli vysvětlit všechny potřebné informace (z výsledku dotazníku vyplývá, ţe průměrná doba 

byla 15min). Na druhou stranu si myslím, ţe není moţné sdělit pacientovi jen základní 

informace a potom odkázat na samostudium. Takový postup by nesplňoval výše uvedené 

poţadavky na kvalitu prvotní edukace. S ohledem na to je moţné doporučit pouţívání 

kvalitních edukačních materiálů (například broţury), které by byly rozdávány ve 

zdravotnickém zařízení na náklady zdravotních pojišťoven všem pacientům s celiakií. Vedle 

toho by tento leták mohl být přístupný například i v čekárnách praktických lékařů, neboť je 

vhodné, aby základní informace o celiakii získaly i osoby, které mohou být celiakií postiţeny, 

ale neléčí se na ni. Příklad takového edukačního letáku je přílohou č. 3 této práce. Obsah 

tohoto letáku byl ovlivněn i zjištěnými výsledky provedené dotazníkové studie, ze kterých 

například vyplývá, ţe existuje poměrně významné procento pacientů, kteří nedostali 
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dostatečné informace o povolených potravinách122 a jejich dostupnosti nebo příspěvcích na 

bezlepkové potraviny. 

 

                                                 
122 Narozdíl od informací o potravinách zakázaných, kdy z dotazníku vyplynulo, ţe tyto informace jsou 
dostatečné (viz 3.3 Výsledky). 
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4. EDUKACE PACIENTA S CELIAKIÍ 

Definice 

Edukaci pacienta s celiakií (popřípadě také jeho rodinných příslušníků) definuji jako 

výchovu k samostatnému zvládnutí celiakie a orientace v bezlepkové dietě. Povaţuji ji za 

nezbytnou součástí úspěšné léčby celiaka. Edukace začíná prvním setkáním nemocného 

s lékařem nebo nutričním terapeutem. 

Smysl a podstata edukace 

U všech onemocnění obecně platí, ţe základem péče o kaţdého pacienta je seznámit 

ho s příčinou nemoci a s principy léčby. Obvykle poučujeme o lécích, jak často a v jakých 

dávkách je brát a o prognóze nemoci. Edukace celiaka je specifická tím, ţe jedinou moţností, 

jak se léčit, je bezlepková dieta. Pokud se nemoc neléčí, můţe vést k závaţným komplikacím, 

jak jiţ bylo uvedeno v jiných částech této práce123. Problémem je, ţe lidé nemusí tušit, co se 

vůbec pod pojmem celiakie skrývá. 

Fáze edukace 

V předcházející kapitole byl edukační proces rozdělen na více částí, a to na edukaci 

prvotní počáteční (základní) bezprostředně navazující na dobu, kdy je pacient diagnostikován 

a na následnou, kterou je potom moţné dělit na edukaci komplexní (specializovanou), která se 

realizuje na specializovaném edukačním pracovišti (gastroenterologická poradna, organizace 

na pomoc celiakům) a následnou reedukaci (opakovaná edukace, slouţí k odstranění 

neţádoucích návyků). Pokud je pacient hospitalizován v nemocnici z důvodů váţnějšího stavu, 

lze edukaci rozdělit na vstupní (při příjmu), průběţnou (během hospitalizace) a závěrečnou 

(při propuštění). 

Forma edukace 

Edukační proces má probíhat podle předem naplánované struktury v přátelském a 

příjemném prostředí formou diskuze se sdělováním zkušeností jiných pacientů. Striktní zákazy 

                                                 
123 Viz kapitola 1.11 Komplikace spojené s nemocí. 
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vhodné nejsou. Nezbytným poţadavkem je opakování, dostatek edukačních materiálů a 

praktických pomůcek. Nejcennější je osobní edukace, kterou je moţné doplnit i jinými 

formami (například broţurami, edukačním videem, internetovými aplikacemi aj.).  Při kaţdé 

edukaci by měl pacient obdrţet písemný souhrn a doporučení. 

Kdo by měl celiaky edukovat? 

Edukaci provádí lékař, v případě celiakie je to většinou gastroenterolog, který sdělí 

pacientovi diagnózu, ale také praktický lékař na základě zaslaných výsledků krevních testů, 

popřípadě biopsie. Je tedy důleţité, aby i praktičtí lékaři měli povědomí o této nemoci a 

dokázali pacientovi předat základní informace a odkázat na specializované edukační 

pracoviště. Protoţe se celiakie léčí bezlepkovou dietou, je hlavním edukátorem nutriční 

terapeut, samostatný odborník ve zdravotnictví zabývající se výţivou klinickou i preventivní. 

Nutriční terapeut pověřený edukací celiaka by měl mít zájem o problematiku celiakie, 

zkušenosti s takovými pacienty a rovněţ by se měl orientovat v základních bezlepkových 

potravinách.  

Podmínky úspěšné edukace 

K tomu, aby edukace byla pro pacienta prospěšná a dokázala ho motivovat 

k dodrţování bezlepkové diety a samostatně se zajímat o problematiku své nemoci, domnívám 

se, ţe je nutné splnit tyto podmínky: 

 zvolit dostatečný časový prostor nejlépe ve speciálních ordinačních hodinách 

 zajistit klidné místo pro edukaci- intimita, ticho, vhodná teplota a osvětlení 

 snaha o poznání osobnosti pacienta, zjistit, zda je dostatečně motivován ke 

změně ţivotního stylu, zda přikládá své léčbě význam 

 zajistit vhodné materiální pomůcky, například broţury, video atd. 

 navázání vzájemné důvěry 

 edukaci provádí odborný zdravotnický lékař, posléze nutriční terapeut 

zaměřený na problematiku celiakie 
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 zpětná vazba- ověření, co pacient jiţ zná a prohloubení edukace v neznámých 

oblastech 

Obsah edukačního programu: 

 podstata onemocnění celiakie, výskyt 

 informace o léčbě celiakie a jejím celoţivotním trvání 

 co je lepek, mechanismus působení v tenkém střevě geneticky vnímavého 

jednice 

 přehled potravin, ve kterých je lepek obsaţen a které jsou pro celiaka nevhodné 

 přehled potravin přirozeně bezlepkových, tedy bezpečných a doporučených ke 

konzumaci 

 jak se orientovat v bezlepkových potravinách, značení bezlepkových potravin, 

dostupnost bezlepkových surovin a potravin 

 finanční stránka bezlepkové diety a moţnost vyuţití příspěvku od pojišťovny 

 informace o přípravě bezlepkových pokrmů, moţnosti náhrady pšeničné, ţitné, 

ječné či ovesné mouky a produktů z nich 

 písemné shrnutí a doporučení, edukační broţura a seznam organizací pro 

pomoc celiakům, popřípadě kontakt na nutričního terapeuta, gastroenterologa 

nebo jiného specialistu v okolí bydliště pacienta, na kterého se celiak bude 

moct obrátit v případě nejasností po nastudování materiálů 

Zpětná vazba 

Zpětná vazba je nezbytnou součástí edukačního procesu. Ověřujeme si, co nemocný 

zná, a zjistíme, v jaké oblasti je třeba edukaci zopakovat nebo vysvětlit jinak. Vhodné je 

kladení otázek, například „Čím si tedy zahustíte omáčku, kdyţ nyní nebudete moct pouţívat 

normální mouku, na kterou jste zvyklý?“ Otázkami směřujícími k pacientovi si ověříme, zda 

rozuměl tomu, co mu bylo sděleno a zda dokáţe tyto informace úspěšně vyuţít ve svém 

ţivotě. 
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Způsob edukace 

Kaţdý pacient má své individuální potřeby a na to je třeba při edukaci myslet. Je nutné 

edukaci přizpůsobit věku pacienta. Jinak budeme přistupovat k malému dítěti, jinak 

k dospívajícímu a jinak ke starším osobám. Zvláštní pozornost věnujeme edukaci gravidních 

ţen, které mají speciální nároky. U kaţdého nově diagnostikovaného pacienta je vhodnější 

zvolit edukaci individuální neţ kolektivní (kolektivní edukaci lze vyuţít v následné komplexní 

edukaci v poradnách či klubech pro celiaky).  

Zápis o edukaci 

Důleţitou součástí edukace je její zápis do dokumentace, který je pomůckou v dalším 

edukačním procesu a také důkazem, ţe edukace proběhla a ţe byl tedy pacient informován. 

Součástí zápisu by měl být obsah edukace, a čemu se věnovala, individuální zhodnocení a co 

z edukace vyplynulo, zda pacient všemu porozuměl, anebo je nutná reedukace. Při opakované 

edukaci také zhodnotíme výsledek edukace předcházející. Nezbytné je doplnit datum a podpis 

edukátora. 

Závěr 

Na edukaci základní navazuje pokračující edukace. Celiakovi  totiţ můţe trvat 

poměrně dlouho, neţ si na nový způsob stravování zvykne. Během svého ţivota se setkává 

s novými typy potravin, novými potravinovými doplňky nebo léky. Sortiment databáze 

bezlepkových potravin se stále rozšiřuje124 a je třeba o nových potravinách diskutovat.125  

                                                 
124 Stále aktualizující se databáze bezlepkových potravin je k dispozici na webových stránkách Výzkumného 
ústavu potravinářského v Praze  

125 s pomocí zdrojů: SVAČINA, Štěpán. Základní principy edukace diabetiků. Practicus [online]. 2009, 7, [cit. 
2011-04-03]. Dostupný z WWW: http://web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2009-07/30-zakladni-
principy-edukace-diabetiku.pdf, a Doporučení k edukaci diabetika. Česká diabetologická společnost. Dostupný z 
http://www.diabetes.cz/data/standardy/5-edukace.pdf 

http://web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2009-07/30-zakladni-principy-edukace-diabetiku.pdf
http://web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2009-07/30-zakladni-principy-edukace-diabetiku.pdf
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ZÁVĚR 

Cílem teoretické části této práce bylo seznámit se s nemocí zvanou celiakie. Celiakie 

svou historií zasahuje aţ do antických dob, kdy byly popsány první příznaky. Setkáváme se 

s několika názvy nemoci, z nichţ některé vycházejí ze jmen odborníků, kteří se na výzkumu 

etiopatogeneze podíleli.  

Jedná se o nemoc autoimunitní povahy, kdy přítomnost lepku ve stravě geneticky 

vnímavého jedince způsobí tvorbu protilátek proti buňkám sliznice tenkého střeva- 

enterocytům. Můţe se projevit kdykoliv během ţivota, jak u muţů, tak u ţen, spektrum 

příznaků je velmi široké a liší se u dětí i u dospělých. Diagnózu stěţuje právě toto široké 

spektrum příznaků od klasických břišních po atypické mimobřišní. Dozvěděla jsem se, ţe 

někteří pacienti ale ţádné příznaky nevykazují, přestoţe jsou celiakií postiţeni. V této  práci 

bylo několikrát zmíněno, ţe neléčená celiakie vede k závaţným komplikacím, je tedy klíčové 

tyto pacienty včas odhalit pomocí screeningového programu, který je naštěstí v ČR jiţ 

schválen.126 Díky tomu by se mohlo dařit odhalit právě celiaky s tichou formou. To je velmi 

důleţité zejména i pro těhotné ţeny, jimţ můţe nerozpoznaná celiakie váţně zhoršit zdravotní 

stav a ohrozit i plod. 

Základním kamenem správné diagnózy je sérologické vyšetření krve a rozbor střevní 

biopsie, který podezření potvrdí. Zjistila jsem také, ţe lidé trpící nějakou jinou autoimunitní 

nemocí, například diabetem mellitus (úplavice cukrová) nebo zánětem štítné ţlázy, jsou více 

náchylní ke vzniku celiakie neţ zdravá populace, a ţe tito jedinci by proto měli správně patřit 

do dispenzární péče, stejně jako příbuzní nemocného celiakií. V práci popisuji, jak takový 

screening probíhá. Důleţitou skutečností je, ţe se jedná o celoţivotní onemocnění a není tedy 

moţné, aby nemocný po vymizení příznaků přestal dodrţovat dietu. Pokud je jednou celiakie 

diagnostikována, je třeba vyloučit lepek doţivotně, je třeba přistupovat zodpovědně ke své 

nemoci a naučit se změnit celý ţivotní styl.  

                                                 
126 Věstník MZ ČR- Metodický pokyn- Cílený screening celiakie, vydáno 28.2.2011 (Zpracoval tým odborníků 
v čele s prof. Fričem) 
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Bezlepková strava je velmi zdravá, skládá se ze zdraví prospěšných plodin, jako sója, 

pohanka, kukuřice, luštěniny, je plná ovoce, zeleniny, ořechů, zařazuje se kvalitní maso a 

rostlinné oleje a také řada zdravých jedinců se rozhodla pro ţivot bez lepku, přestoţe jim 

nepůsobí problémy. Přechod na tyto potraviny můţe být těţký pro osoby, které byly zvyklé 

například na klasickou českou kuchyni, protoţe ta obsahuje plno pokrmů připravovaných 

z mouky (omáčky, zahuštěné polévky, přílohy), a dále pro osoby odkázané na veřejné 

stravování (školy, veřejné instituce, podniky apod.) I z tohoto důvodů je edukace podstatná a 

měla by se více zaměřit na přípravu jídel bez lepku, vysvětlit lidem, ţe se nemusí vzdát svých 

oblíbených pokrmů. Stačí pouze na jejich přípravu pouţít vhodné náhraţky, kterých je dnes na 

trhu jiţ dostatek. 

Praktická část, zpracovaná formou dotazníku zaměřeného na celiaky, při hodnocení 

výsledků tohoto dotazníku ukázala, ţe u mladších jedinců dochází k diagnóze podstatně dříve, 

neţ u osob nad 40 let. Přikládám to čím dál více se rozšiřujícímu odbornému i laickému 

povědomí o této nemoci a také zavedení cíleného screeningu. Zejména všeobecné povědomí 

je důleţité, kdyţ si uvědomíme, ţe podle dotazníkové studie 80 % dotázaných uvedlo, ţe neţ 

jim celiakii diagnostikovali, neměli o této chorobě ţádné tušení, nebo měli jen částečné 

povědomí. Situace se zlepšuje, avšak stále není uspokojivá. 

Z výsledků dotazníku dále vyplynulo, ţe kvalita prvotní edukace můţe být stále na 

relativně nízké úrovni. Přestoţe většina pacientů uvedla, ţe disponují dostatkem relevantních 

informací, je otázkou, zda by jim nemohlo být jejich vzdělávání více usnadněno a to zejména 

v době, kdy jim byla diagnóza stanovena a kdy se mohou nacházet ve sloţitém ţivotním 

období vyplývajícího z nutnosti výrazně přizpůsobit svůj styl ţivota léčebným poţadavkům.  

Současně pokládám za vhodné sníţit počet osob, které dosud o své nemoci a bezlepkové dietě 

dostatek informací nemají a případně neví, kde si takové informace mohou obstarat.  Pokud se 

lékař pacientovi při sdělení diagnózy věnuje průměrně 15 minut, lze předpokládat, ţe je to pro 

pacienty nedostačující. Čtvrtina pacientů kromě základních informací o tom, co jim vlastně je, 

nedostala navíc ţádné další informace, například broţuru či odkaz na specializované 

internetové stránky nebo doporučení k návštěvě nutričního terapeuta. Takovýto přístup 

povaţuji za nedostatečný a v této oblasti by mělo dojít k zlepšení. Například tím, ţe kaţdý 
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diagnostikovaný celiak dostane od svého praktického lékaře či gastroenterologa informační 

broţuru a napíše pacientovi doporučení k nutričnímu specialistovi, který by si měl na tohoto 

pacienta vyhradit dostatek času (jak je popsáno v edukačním plánu v praktické části této 

práce). 

Tento stav by proto mohl vylepšit i obor nutriční terapeut, jehoţ absolventi by se 

mohli zaměřovat na určité skupiny nemocných, u nichţ v jejich léčbě hraje výţiva zásadní roli. 

Podobně jako existují diabetologická a obezitologická pracoviště zaměřená na určitou skupinu 

pacientů, bylo by účelné rozšířit i poradny pro celiaky, které budou vést specializovaní nutriční 

terapeuti. 

Závěrem bych chtěla uvést, ţe mi zpracování této práce velmi pomohlo pochopit 

nemoc celiakii nejen z lékařského hlediska, ale i z hlediska pacientů, o čemţ se domnívám, ţe 

by mohlo přispět mému vzdělání nutričního terapeuta a ve svém důsledku i mým budoucím 

klientům.  
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Příloha 2 Vzor dotazníku 

Dotazník se týká kvality informovanosti o celiakii a bezlepkové dietě. 

Prosím, aby za dětské celiaky vyplnili dotazník rodiče. (V případě elektronického vyplnění označte zvolenou 
odpověď tučně, popřípadě jinak viditelně označte) Vyplněný dotazník prosím pošlete na moji emailovou 
adresu:  denisa.lamacova@atlas.cz. 

 
 

1. Jste muž / žena 
2. Věková kategorie  a) do 10 let       b)11- 20       c)21- 30       d)31- 40       e) 41 a více 
3. Kdy Vám byla diagnostikována celiakie? Uveďte věk 
 ………………………………………………………… 
4. Jaké obtíže jste pociťoval, když Jste ještě o celiakii nevěděl? (Možno zakroužkovat více možností) 

a) bolesti břicha 
b) průjem 
c)  zácpa 
d) zvracení 
e) jiné – napište jaké  

……………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 
5. Navštívil jste lékaře v době obtíží? 
                Ano          Ne 
    
6. Věděl jste něco o této chorobě, než Vám ji diagnostikovali? 
          Ano         Ne         Částečně 
       
7. Jak Vám bylo sděleno, že máte tuto nemoc? 
 …………………………………………………………… 
 …………………………………………………………… 

……………………………………………………………    
                    

8. Jaké další informace Vám byly poskytnuty a od koho? 
 …………………………………………………………… 
 …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
9. Zdály se Vám informace srozumitelné?  

Ano            Ne 
 

10. Jak dlouho se Vám věnoval ošetřující personál, aby Vám předal informace o nemoci a o její léčbě 
pomocí diety? Uveďte přibližný čas. 
………………………………………………………. 
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Příloha 2 Vzor dotazníku - pokračování 

 
11. Dostal jste informace o tom, jaké potraviny vyloučit a proč?  
 Ano              Ne 

   
12. Dostal jste informace o tom, jaké potraviny jsou pro Vás naopak bezpečné a které můžete 

konzumovat? 
Ano               Ne 

                
13. Byl jste informován o tom, že dieta je celoživotní?       
 Ano              Ne 

 
14. Byl jste informován o dostupnosti bezlepkových potravin ve Vašem okolí?   
 Ano               Ne 

 
15. Ohodnoťte podání informací o Vaší nemoci v nemocnici:      1   2    3    4    5  
 (1 nejlepší, 5 nejhorší) 

 
16. Víte o příspěvcích na bezlepkové potraviny?  (V případě záporné odpovědi přeskočte na otázku 

číslo 19) 
Ano             Ne 

 
17. Jak jste se dozvěděl o příspěvcích? 

………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

     
 

18.  Využíváte tyto příspěvky? 
  Ano           Ne 
 
19. Informace o celiakii: Většinu jsem získal: 

a) v nemocnici od lékaře/ sestry 
b) z internetu 
c) z literatury nebo edukačních letáčků  
d) jiný zdroj, uveďte:  

                      ………………………………………………………     
       
20. Znáte tyto organizace ? (Pokud ne, přeskočte na otázku 22) (Označte ty, které znáte) 

a) česká gastroenterologická společnost 
b) společnost pro bezlepkovou dietu 
c) Sdružení celiaků ČR 
d) Celia-život bez lepku o.s. 
e) www.bezlepkovádieta.cz 
f) www.klubceliakie.cz 
g) Znám jiné 

(Napište jaké) ……………………………………………………………………………. 
h)      Neznám 

 

http://www.bezlepkovádieta.cz/
http://www.klubceliakie.cz/
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Příloha 2 Vzor dotazníku - pokračování 
 
21. Jste členem nějaké z výše uvedených organizací? 

Ano                Ne 
               
22. Porušujete někdy dietu? 
                Ano               Ne 
 
23. Pokud ano, je to z důvodu:     

a) Nevím, co nesmím jíst 
b) Cítím se dobře, nemám komplikace 
c) Nedokážu zvládnout chuť na ………………………………………… 

 
24. Při vaření svých pokrmů:  

Máte dostatek materiálů s bezlepkovými recepty? 
a) Ano   
b) Ne   
c) Nevařím podle receptů 

 
Víte, jaké suroviny použít?(např. na zahuštění pokrmů) 

a) Ano   
b) Někdy si nejsem jist/a   
c) Nevím 

 
25. Chodíte na pravidelné kontroly ke gastroenterologovi? 

a) Ano  
b) Ne  
c) Chodím jen k praktickému lékaři  
d) Ne, ale chodím pravidelně do poradny                                             

 
26. Domníváte se, že máte k dispozici dostatek informačních materiálů o celiakii a                              

bezlepkové dietě? 
Ano            Spíše ano           Nevím  Spíše ne    Ne   

 
 
 
 
 
 
 
 

Mockrát děkuji za Váš čas při vyplnění dotazníku. Uvedené informace použiji výhradně pro moji bakalářskou 
práci. 

 
 

Denisa Lamačová, studentka 3.ročníku oboru nutriční terapeut 
                                                                1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
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Příloha 3 Edukační leták 
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Příloha 4 Seznam organizací pro pomoc celiakům a seznam poraden pro celiaky 

Seznam organizací pro pomoc celiakům 

Sdružení celiaků ČR www.celiac.cz 

Klub celiakie Brno www.klubceliakie.cz 

Společnost pro bezlepkovou dietu o.s. 
(Praha) 

www.celiak.cz 

Sdružení jihočeských celiaků 
(České Budějovice) 

www.celiakie-jih.cz 

Celia- život bez lepku 
(Liberec) 
Klub celiakie Česká Lípa 
Klub celiakie Litoměřice 
Klub celiakie Turnov 

www.celialiberec.info 

Poradenské centrum pro celiakii a bezlepkovou 
dietu 

www.bezlepkovadieta.cz 

Občanské sdružení DIACEL (Písek) www.diacel.cz 

Poradny pro celiaky 

Sdružení celiaků ČR- Klinika dětského a dorostového 
lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2, 
Ke Karlovu 2, budova C, 2. patro 
(gastroenterologická ambulance) 

Poradna pro rodiče dětských pacientů i pro dospělé 
celiaky, nově i dříve diagnostikované. 
Každé pondělí a úterý 14-18hod 
Pro členy Sdružení celiaků ČR je poradenství 
zdarma 

Poradenské centrum pro celiakii a bezlepkovou 
dietu 
 Brno 

Konzultace jsou určeny pro děti, dospělé i osoby 
pečující o celiaky. 
Kontaktní osoba Ing. Iva Svobodová - Bušinová 

Specializovaná poradna pro celiakální sprue 
Gastroenterologické oddělení  Nemocnice v Českých 
Budějovicích 

Poradenství ve všech otázkách týkající se celiakie, 
pomoc při orientaci v komunikaci s pojišťovnami, 
otázky ohledně stravování, psychologická pomoc 

Gastroenterologická a interní ambulance Mudr. 
Vladimír Compel, České Budějovice 

poradna pro potravinové alergie a celiakii 

Poradenské a informační centrum pro celiakii a 
výživu Liberec 
 

poradenství v oblasti: diagnostikování nemoci, 
bezlepkové diety, psychické zátěži spojené s 
dodržováním BZL diety, výchova dítěte s celiakií.                                                         
Cíl: pomoc lidem s celiakií a jejich rodinám, jejich 
znovuzačlenění do běžného života, pomoc lidem, 
kteří mají zdravotní problémy signalizující možnost 
onemocnění celiakií. Cílová skupina: projekt je 
určen lidem nemocným celiakií, lidem s alergií na 
lepek, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu, 
lidem se zdravotními problémy, které mohou 
signalizovat celiakii a všem rodinným příslušníkům 
celiaka 

 

 

http://www.celiac.cz/
http://www.klubceliakie.cz/
http://www.celiak.cz/
http://www.celiakie-jih.cz/
http://www.celialiberec.info/
http://www.bezlepkovadieta.cz/
http://www.diacel.cz/
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Příloha 5 Příklad týdenního jídelního lístku pro celiaky 

Pondělí 

Snídaně Bezlepkový chléb. Margarín. Šunka od kosti. Rajče. 

Svačina Banán. Bílý jogurt. 

Oběd Polévka krémová zeleninová. 

Přírodní krůtí plátek na žampionech. Dušená rýže. Hlávkový salát. 

Svačina Ovocný salát. 

Večeře Bramborový guláš. 

Úterý 

Snídaně Bezlepková bábovka. Kakao 

Svačina Kukuřičný chlebíček. Sýr eidam. Salátová okurka. 

Oběd Polévka hovězí vývar s rýží. 

Masové ragú. Bezlepkové těstoviny. Rajčatový salát. 

Svačina Kefírové mléko. 

Večeře Rybí pomazánka. Bezlepkový chléb. Červená paprika. 

Středa 

Snídaně Bezlepkový chléb. Lučina. Žlutá paprika. Čaj šípkový. 

Svačina Ovocný jogurt. 

Oběd Polévka čočková. 

Rybí filé.  Bramborová kaše. Červená řepa. 

Svačina Mandarinky. 

Večeře Pohankové placky. 

Čtvrtek 

Snídaně Bezlepkové kukuřičné lupínky. Jogurt. Jahody. Kiwi. Banán. 

Čaj černý s citrónem. 

Svačina Bezlepkový chléb. Žervé s pažitkou. 

Oběd Polévka květáková. 

Sójová čína. Dušená rýže natural.  

Svačina Kefírové mléko meruňkové. 

Večeře Pečené plněné papriky 

Pátek 

Snídaně Bezlepkový chléb. Tvarohová pomazánka s bylinkami. Rajče. Čaj bylinkový 

Svačina Jahodová přesnídávka. Bezlepkové sušenky 

Oběd Polévka pohanková. Bramboráky. 

Svačina Banán. 

Večeře Cizrnový salát. Bezlepkové pečivo. 

Sobota 

Snídaně Křehký kukuřičný chlebíček. Rostlinný margarín. Jahodový džem. Černý čaj. 

Svačina Jablko. 

Oběd Polévka bramborová. Bezlepkové palačinky plněné tvarohem. 

Svačina Acidofilní mléko. 

Večeře Zeleninové rizoto s kuřecím masem. Kyselá okurka. 

Neděle 

Snídaně Bezlepková vánočka. Bílá káva 

Svačina Rýžový chlebíček. Rostlinný margarín. Debrecínka. 

Oběd Polévka hovězí vývar s játrovými sójovými knedlíčky. 

Pečené kuře. Dušená rýže. Rajčatový salát. 

Svačina Pomelo. 

Večeře Sójová pomazánka se žampiony. Bezlepkové pečivo. 
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Příloha 5 – Pondělní jídelníček s propočtem energetické hodnoty a hlavních živin 

  Potravina 
Množství 

(g) 
Energetická hodnota 

(KJ) 
Bílkoviny 

(g) 
Sacharidy (g) Tuky (g) 

Snídaně Pohankový chléb 80 1248 6,16 62,56 1,48 

  Rostlinný margarín 15 334 0 0 9 

  Šunka od kosti 50 217 9 0,5 1 

  Rajče 100 84 0,8 3,8 0,3 

Celkem      1885 15,96 66,86 11,78 

Svačina Banán 150 597 0,51 39,5 0,45 

  Bílý jogurt 150 480 4,1 11,25 5,55 

Celkem      1077 4,55 45,75 6 

Oběd Polévka krémová zeleninová           

  Mrkev 10 16 0,07 0,87 0,02 

  Celer 10 21 0,17 0,99 0,03 

  Petržel 10 26 0,29 1,22 0,06 

  Květák 20 24 0,48 0,88 0,06 

  Mléko 25ml 48 0,8 1,18 0,38 

  Maizena 5 75 0 4,35 0 

  Tuk 10 364 0 0 9,82 

  Voda, sůl, zelená petrželka           

Celkem     574 1 9,5 10,3 

  Krůtí prsa 80 352 16,2 0 0,8 

  sterilované žampiony 50 37 0,4 1,35 0,2 

  cibule 10 14 0,1 1,06 0,02 

  Rostlinný olej 15 545 0 0 14,73 

  bezlepková mouka 5 73 1,8 1,5 1,03 

  dušená rýže 80 1286 7,2 62 3 

  hlávkový salát 150 77 1,6 1,5 0,4 

Celkem     2384 27,3 67,4 20,18 

Oběd celkem   2958 28,3 76,9 30,5 

Svačina Ovocný salát           

  Jablko 50 128 0,2 7,2 0,2 

  pomeranč 50 99 0,4 5,8 0,1 

  kiwi 50 104 0,5 4,5 0,2 

  Mandle 30 776 5,25 5,7 15,72 

Celkem     1107 6,35 23,2 16,22 

Večeře Bramborový guláš           

  brambory 100 331 1,8 18,2 0,3 

  sójové kostky 30 354 12,5 6 0,6 

  zelená paprika 30 20 0,24 0,78 0,09 

  cibule 20 27 0,2 2,12 0,04 

  Rostlinný olej 15 545 0 0 14,73 

  sójová mouka 20 291 7,18 5,98 4,12 

  
česnek,sůl,majoránka,kmín, mletá 
paprika 

          

Celkem     1568 21,9 37,8 19,8 

CELKEM 
    8595 KJ 77g 

 bílkovin 
250g 

sacharidů 
84g  

tuků 
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