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ABSTRACT:  

Background: The thesis deals with the issue of the celiac disease. In the theoretical part 

I dealt with the definition, pathogenesis and pathology of this disease. I also looked at 

different forms and possible complications of the celiac disease, epidemiology, 

diagnosis and therapy. In the practical part my goal was to evaluate the overall 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

 

AN-PEP   Aspergillus niger prolylendoproteáza 

anti tTG   protilátky proti tkáňové transglutamináze 

APC    antigen prezentující buňka 

CS    celiakální sprue 

DH    Duhringova choroba  

EMA    protilátky proti endomysiu 

FM-POP   prolyloligopeptidasa 

GWAS    Celogenomová asociační studie 

HCD    horní cesty dýchací 

HLA    lidský leukocytární antigen 

IgA    imunoglobulin A 

IgG    imunoglobulin G  

MHC    hlavní histokompatibilní komplex 

PEP    prolylendoproteáza 

tTG    tkáňová transglutamináza 
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1. ÚVOD 
 

Celiakie je choroba, která nepostihuje pouze děti. Nedělá rozdíly mezi ženami a 

muži. Nejedná se o endemické ani dočasné onemocnění. A pravděpodobně ovlivňuje 

životy několika tisícovkám lidí, kteří ani netuší, co stojí za jejich zdravotními problémy. 

Ale co tedy ta celiakie vlastně je a co obnáší? Na to se snažím ve své bakalářské práci 

odpovědět.  

K hlubšímu proniknutí do problému jsem využila dotazníkové studie, která mi 

dokázala, že s celiakií není život jednoduchý. Pro zdravého jedince, který se s tímto 

onemocněním nikdy nesetkal, může být poměrně složité si představit, že se pacienti 

neustále v myšlenkách zabývají jídlem, ať už vědomě nebo nevědomě. Po průkazu 

celiakie je totiž prvním krokem k zahájení léčby vyřazení mouky ze svého jídelníčku. 

Jenže sledováním etiket výrobků najednou pacient zjistí, že vyjma pečiva, zahuštěných 

omáček a polévek mohou mouku, resp. lepek obsahovat i přesnídávky, pudingy, pivo, 

uzeniny, různá aditiva a další. Na pacienta se tak vynoří řada otázek, na které je nutné 

pro správnost léčby a zachování kvality života, odpovědět. Dalo by se ale říci, že člověk 

trpící celiakií, který ovšem dodržuje přísnou bezlepkovou dietu, je vlastně zdravý, 

protože kde není mouka, tam nejsou příznaky celiakie. 

1.1. ZADÁNÍ - CÍL PRÁCE  

 

 Rešerše literárních pramenů. 

 Charakteristika onemocnění, jeho příčiny, patologický stav. 

 Principy testů zjištění celiakie, terapie. 

 Dotazníková studie. 

 Vyhodnocení výsledků, jejich interpretace a diskuze s využitím teoretických a 

praktických znalostí dané problematiky. 
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2. HISTORIE 
 

Celiakie má kořeny už v dávné minulosti. Toto onemocnění přišlo se vznikem a 

vývojem zemědělství tj. před 8 000 – 10 000 lety, v oblasti Turecka, Iráku a Íránu 

(oblast „úrodného půlměsíce“). Pěstování a zpracování obilnin dávalo nové možnosti 

obživy a zařazení obilných produktů do jídelníčku mělo těžký dopad na predisponované 

jedince. Celiakie pravděpodobně probíhala jako závažné onemocnění, končící úmrtím 

jedince ještě před dosažením reprodukčního věku. Důsledkem bylo ubývání dominantní 

linie s každou další generací a zůstala jen linie heterozygotů s recesivními genetickými 

vlohami. 

Nejstarší dochované záznamy a lékařské spisy pocházejí ze starého Řecka a Egypta. 

Nalezneme v nich první zmínky o příznacích a průběhu onemocnění, které se nápadně 

podobá celiakii. 

  „Chronické průjmové onemocnění spojené s chátráním organizmu“ popisuje 

také Areteus Kapadocký ve 2. století před naším letopočtem. Další historické zmínky 

existují v Galénových spisech (2. stol. n. l.), které nesou název „náchylnost k celiakii“. 

V historii celiakie má důležitou roli Samuel Gee. V roce 1888 poprvé pozoroval 

nepříznivé působení moučných jídel na vývoj dětských pacientů. Příčina ale zůstala 

zatím neznámá. V roce 1950 zaznamenal pediatr Dicke zlepšení zdravotního stavu 

neprospívajících dětských pacientů díky odstranění veškerých potravin obsahujících 

mouku pšeničnou, žitnou a ovesnou. Ve stejném roce britský lékař J. W. Paulley při 

pozorování výstelky tenkého střeva pacienta nalezl jisté abnormality a zároveň, díky 

birminghamskému lékařskému týmu, byla zjištěna a pojmenována příčina všech projevů 

– lepek (Frič a Mengerová 2008; Svoboda 2007). 
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3. CELIAKIE  
 

3.1. Definice  

 

Pod pojmem celiakie je třeba si představit nevyléčitelné, tedy celoživotní, 

onemocnění, při kterém organismus reaguje na lepek intolerancí. Protože se vše 

odehrává na autoimunitním podkladě, dochází tak k poškození sliznice tenkého střeva a 

alteraci imunitního systému (Pekárková a kol. 2009). Onemocnění zahrnuje 

gastrointestinální projevy, které se zjišťují především biopsií tenkého střeva. 

Nejčastějšími nálezy jsou vilózní atrofie, hyperplázie krypt a případná normalizace 

architektury klků jako odpověď na bezlepkovou dietu (Rewers 2004). Onemocnění 

často může vést ke vzniku malabsorbce, kdy dochází k nedostatečnému vstřebávání 

živin. Celiakie je také spojena se zvýšeným rizikem vzniku malignit (Dieterich a kol. 

1997). 

Celiakie se od potravinových alergií liší patogeneticky a také svými projevy. 

Nástup a první projevy bývají nejčastější několik měsíců po přechodu z mateřského 

mléka na obvyklou stravu. Není to však podmínkou a onemocnění se může 

manifestovat u starších dětí nebo dokonce až kolem 40. roku věku dospělého člověka 

(Pozler 1999). 

V krvi nacházíme zvýšené hodnoty imunoglobulinů A, G, M i E současně 

s protilátkami proti natrávenému glutenu, bílkovinám kravského mléka, retikulinu a 

občas lze prokázat i protilátky vázající se na střevní epitelie (Nouza a John 1987). 

 

3.2. Charakteristika autoimunitních chorob 

 

Základní vlastností imunitního systému je dokonalé rozlišení vlastních struktur 

od cizích (a patologicky pozměněných vlastních). Autoimunitou rozumíme vznik a 

rozvoj imunitních dějů proti složkám vlastního organismu, což odporuje původním 

rysům imunitních reakcí, vzniká totiž soubor chorobných příznaků (Nouza a John 

1987). Autoimunita může být i fyziologická, jedná se např. o reakci tělu vlastních 

protilátek s krevními buňkami, které se do organismu dostanou transfuzí, výsledkem 
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bývá hemolýza různého stupně závažnosti. Příčinou jsou rozdílné krevní skupiny 

pacienta a dárce.  

 

3.3. Názvosloví  

 

Názvů pro celiakii je hned několik, např.: celiakální sprue, primární 

malabsorpční syndrom, netropická sprue, gluten-senzitivní enteropatie, choroba 

Geeova-Herterova, Heubner-Herterova nemoc, dále nesnášenlivost lepku nebo také 

glutenová enteropatie (Pekárková a kol. 2009, wikipedie.org). Ze všech názvů jsou 

patrná klíčová slova, která s celiakií souvisí. Většina vychází buď z latinského caecum 

intestinum (tenké střevo) nebo z řeckého koilia (břicho). Další označení v sobě nesou 

příčinu celiakie, kterou je lepek neboli gluten. V jiných názvech pro celiakii se 

setkáváme také se jmény lékařů, kteří mají významný podíl na objevení této choroby. 

Označení „netropická sprue“ nás informuje o podobnosti příznaků celiakie a tzv. 

tropické sprue, což je onemocnění, které je zřejmě vyvoláno bakteriální infekcí a 

vyskytuje se u lidí žijících v tropech. Neexistuje však mezi nimi žádná souvislost 

(Gamlin a Brostoff 2003). 

 

3.4. Experimentální modely celiakie 

 

Moderní medicína se už neobejde bez experimentálních metod. Využívá je 

k analýzám, ke studiu faktorů, které danou chorobu mohou ovlivňovat a zejména pro 

rozvoj léčebných strategií.  

Ze studie, kterou ve své knize uvádí doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., vyplívá, 

že vyvinutím experimentálního modelu celiakie u citlivého kmene potkanů, kde byl 

podáván delší dobu intragastricky gliadin od prvního dne života, se posléze objevily 

změny sliznice jejuna, které byly velmi podobné histologickému obrazu pacientů 

s celiakií. Dále se doc. Pozler zmiňuje o větším poškození, pokud potkani nebyli kojeni, 

ale byli krmeni ručně kravským mlékem (Pozler 1999). 
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3.5. Etiologie 

 

Celiakie je onemocnění, které je často zaměňováno s klasickou potravinovou 

alergií a je označováno jako „nesnášenlivost lepku". Jedná se ovšem o složitější proces, 

založený na genetickém podkladě, na kterém se podílí lepek, který zde funguje jako 

spouštěč celé imunopatologické reakce (Šípek 2011).  

 

3.5.1. Genetika 

 

Celiakie je multifaktoriální onemocnění, na kterém se podílí genetické a non-

genetické faktory. Genetickým faktorem jsou HLA glykoproteiny, které jsou součástí 

hlavního histokompatibilního komplexu (MHC). Tyto molekuly se běžně vyskytují na 

různých buňkách v těle, v závislosti na své třídě. Za non-genetický, tzv. 

environmentální faktor, můžeme považovat lepek (Kumar a kol. 2012). 

Hlavním prvkem patogeneze je lidský leukocytární antigen (HLA), resp. jeho 

alely (viz. tabulka č. 1). Tyto alely z velké části zodpovídají za predispozici k celiakii. 

Nacházejí se na krátkém raménku 6. chromozomu. Tyto alely kódují povrchové 

glykoproteiny HLA II. třídy (Maňasková 2010; Medrano a kol. 2012). 

Tabulka č. 1: Povrchové glykoproteiny HLA II. třídy (Maňasková 2010) 

Povrchové 

glykoproteiny 

HLA II. třídy 

 

Alely 

 

Četnost výskytu 

u pacientů 

 

Četnost výskytu 

u pacientů v ČR 

HLA-DQ2 DQA1*05/DQB1*02 90 – 95% cca 98% 

HLA-DQ8 DQA1*0301/DQB1*0302  8% cca 2% 

 

HLA glykoproteiny jsou velice různorodé. Tato variabilita zajišťuje jedinečnost 

každého z nás v populaci. Smyslem těchto glykoproteinů je také imunologická a 

transplantační individualita. Mimo jiné má také zásluhu na přežití člověka v měnících se 

podmínkách životního prostředí (Maňasková 2010). 
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3.5.1.1. Popis HLA-DQ 

 

Existují tři třídy HLA molekul. Jedná se o HLA A, B, C ( HLAI. třídy), HLA 

DR, DQ, DP (HLAII. třídy) a složky komplementu a některé enzymy (HLA III. třídy). 

HLA-DQ je buněčný povrchový receptor, který je přítomen na B – lymfocytech, 

monocytech a makrofázích, a endotelových buňkách. Tato poměrně velká skupina 

buněk se souhrnně nazývá antigen prezentující buňky (APC), které předkládají antigen 

pomocným T – lymfocytům imunitního systému.  

Protože je HLA glykoprotein složen ze dvou různých řetězců (alfa a beta), jedná 

se o heterodimer. Tyto řetězce kódují na 6. chromozomu 2 lokusy, které leží poblíž 

sebe. Jedná se o HLA-DQA1 a HLA-DQB1 alelu.  

U predisponovaného jedince vykazuje HLA-DQ2 molekula vysokou afinitu 

k peptidům, které vznikají při štěpení lepku. Tyto peptidy potom váže a předkládá je Th 

buňkám, což spouští střevní zánět, který je charakteristický pro celiakii. 

První projevy celiakie závisí nejen na úzké genetické vazbě s HLA-DQ2 a DQ8, 

ale také na prvním vystavení organizmu potravě, ve které je přítomen gluten. Zároveň je 

neméně důležité množství glutenu v konzumované potravě. V případě časné expozice 

lepkem v kombinaci s nezralým imunitním systémem je rozvoj onemocnění poměrně 

rychlý. 

Genetická souvislost celiakie a genů HLA II. třídy byla známa již před 40 lety. 

Tehdy však žádná studie nedokázala určit další genetické faktory mimo těch doposud 

známých (HLA-DQA1 a HLA-DQB1). Se zavedením celogenomové asociační studie 

(GWAS) se počet genetických faktorů podílejících se na vzniku celiakie zvýšil. Díky 

tomu se odstranily některé nejasnosti, které souvisely s patogenezí celiakie (Maňasková 

2010; Medrano a kol. 2012; Kumara kol. 2012).  
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3.5.2. Lepek 

 

Lepek neboli gluten se vyskytuje ve vrchní části obilných klasů (viz. obrázek č. 

1). Chemicky se jedná o bílkovinu, která je přirozeně obsažená v pšenici, žitě a ječmenu 

a ovsu (www.withoutgluten.eu). Lepek obsahuje dvě hlavní skupiny proteinů: prolaminy 

a gluteliny (též gluteniny). Většinou jsou to právě prolaminy, které jsou odpovědné za 

imunitní reakci u pacientů s celiakií. Ty mají různé názvy v závislosti na druhu obilí, ve 

kterém jsou obsaženy. V pšenici jsou to gliadiny, v ječmeni hordeiny, v žitě secaliny, 

v kukuřici zeiny a v ovsu aveniny (Gujral a kol. 2012).  

 

Obrázek č. 1: Řez obilkou (http://www.revolucni-vyziva.cz/banery/zrno.jpg) 

 

Například u pšenice tedy můžeme mluvit o dvou frakcích: gliadin, který je 

rozpustný v 70 % ethanolu a glutenin, který je nerozpustný. Při elektroforetickém dělení 

na škrobovém gelu, při pH 3,1, se gliadin dělí na 8 komponent. Jeho molekulární váha 

je mezi 25.000 – 47.000 (Frič 1969).  

Obilné zrno se zpracovává válcovým mletím, kdy dochází k oddělení 

jednotlivých vrstev. (www.withoutgluten.eu). Například pšeničné zrno má tři hlavní 

složky: vnější slupku nebo otruby, pšeničný klíček a endosperm neboli vnitřní živné 

pletivo (viz. příloha č. 2). Endosperm je základem pro bílou mouku. Představuje 70 – 72 

http://www.withoutgluten.eu/
http://www.revolucni-vyziva.cz/banery/zrno.jpg
http://www.withoutgluten.eu/
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% hmotnosti celého pšeničného zrna (Ciclitira a kol. 2005). Obsahuje v průměru 70 % 

škrobu a 30 % bílkovin, převážně lepku. Tento materiál je ideální pro pečení bílého 

pečiva (www.withoutgluten.eu), ovšem rizikový a nevhodný pro pacienty s celiakií 

(Ciclitira a kol. 2005). 

Těsto z bílé mouky je díky lepku vláčné, to umožňuje jeho rozpínání při kynutí. 

Lepek totiž tvoří velmi silné a pružné provazce a v kombinaci s kvasnicemi nebo 

práškem do pečiva těsto zadržuje bubliny plynu. Výsledkem je odlehčené, křehké a 

nadýchané pečivo.  

Je známo, že žitná mouka obsahuje méně lepku než pšeničná. Navíc nejnovější 

výzkumy naznačují, že bílkovina avenin, kterou obsahuje oves, se od pšeničného lepku 

velkou mírou liší a to dokonce natolik, že je pro mnoho celiaků bezpečná. Každý 

pacient s celiakií by se ovšem měl nejdříve poradit s lékařem a na základě toho zařadit 

žitné případně ovesné produkty do svého jídelníčku (Gamlin a Brostoff 2003).  

 

3.6. Patogeneze  

 

Úlohu lepku a patogenezi celiakální sprue pozoroval, již v roce 1950 Dicke (Frič 

1969) (viz. kapitola Historie). Jak jsem již v předchozí kapitole zmínila, patogeneze 

celiakie je závislá na genetických a environmentálních faktorech (Gujral a kol. 2012). 

Toto onemocnění splňuje všechna kritéria autoimunitních chorob, tudíž celiakii 

můžeme považovat za modelové autoimunitní onemocnění. Je známa genetická vazba 

nemoci, specifická protilátková odpověď, při které jsou tvořeny autoprotilátky k  vlastní 

tkáňové transglutamináze a endomysiu, dále retikulinu a gliadinu, navíc je znám 

spouštěč, kterým je gluten. 

Poté co se do GIT dostane pokrm obsahující lepek, začínají působit digestivní 

proteázy žaludku, slinivky břišní a tenkého střeva. Dochází ke vzniku bílkovinných 

štěpů (gliadinové peptidy), které vyvolávají u predisponovaných jedinců imunitní 

odpověď střevní sliznice. Tvorba protilátek je trvalá.Gliadinové peptidy jsou navíc také 

substrátem pro tkáňovou transglutaminázu (tTG). Jedná se o enzym, který je obsažen 

v buňkách různých orgánů. K jeho uvolnění dochází vlivem buněčného stresu. Za 

takový stres se dá považovat i tvorba protilátek k lepkovým štěpům. Vlivem volné tTG 

http://www.withoutgluten.eu/
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dochází k změně struktury gliadinových peptidů. Navíc dochází ke vzájemným vazbám 

i k vazbám s tTG a dalšími bílkovinami, které jsou organizmu vlastní. Takto vznikají 

nové antigeny, na jejichž podnět se začínají tvořit autoprotilátky. 

Vlivem tzv. antigenního tlaku, který vzniká v případě trvalého podávání potravy 

obsahující lepek, dochází ke vzniku přidružených chorob autoimunitního charakteru, 

které mohou postihovat různé orgány. Následně může dojít až k selhání imunitního 

systému. Vznikají tak závažné komplikace, včetně zvýšeného výskytu maligních nádorů 

(Frič a Mengerová 2008). 

Podle několika studií může být kromě lepku spouštěčem celiakie také infekce 

Campylobacter jejuni, Giardia lamblia, adenovirem typu 12, virem hepatitidy C, 

rotaviry a také enterovirová infekce. Imunologická odpověď u geneticky vnímavých 

jedinců může být spuštěna souhrou virové infekce a lepkem (Gujral a kol. 2012).  

 

3.7. Patologie nemoci 

 

Změny vznikající při celiakii postihují nejeden tělesný orgán a funkci (Frič a 

Mengerová 2008). V této kapitole bych ráda poukázala na rozdíly mezi zdravým 

člověkem (případně celiakem, který dodržuje bezlepkovou dietu) a člověkem, který 

z různých důvodů bezlepkovou dietu nedodržuje. 

 

3.7.1. Tenké střevo zdravého jedince 

 

Tenké střevo, intestinum tenue, je dlouhé celkem 5 – 7 metrů a je členěno na tři 

části (duodenum, jejunum a ileum). Duodenum měří asi 30 cm a má tvar podkovy. Na 

duodenum navazuje jejunum (lačník). Tvoří 3 pětiny tenkého střeva. Ileum neboli 

kyčelník je uložen v oblasti pravé jámy kyčelní. Je kratší a užší než jejunum, ústí zleva 

a shora do slepého střeva (Holibková a Laichman 2004). 

Tenké střevo, je orgán, ve kterém se dokončuje štěpení složek potravy a dochází 

ke vstřebávání živin do krve a jejich následného využití v celém organizmu (Rokyta 

2000). Pro tuto svou funkci je střevo dokonale přizpůsobeno svou stavbou. Pro zvětšení 
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resorpční plochy je sliznice uspořádaná v kruhovité řasy, které dávají vzniknout 

střevním klkům (viz.obrázek č. 2) Sliznice tenkého střeva obsahuje žlázy, které 

produkují střevní šťávu obsahující enzymy (Holibková a Laichman 2004). Jedná se 

především o disacharidázy, které dokončují štěpení cukrů, dále peptidázy štěpící 

polypeptidy na aminokyseliny a střevní lipáza, která zajišťuje štěpení tuků na mastné 

kyseliny. Látky rozpustné ve vodě se vstřebávají do krve a látky rozpustné v tucích se 

odvádí do lymfy (Rokyta 2000).  

 

 
 

Obrázek č. 2: Endoskopický, mikroskopický a histologický obraz zdravé střevní 

mukózy 

(http://www.phadia.com/Global/Corporate%20Autoimmunity/Images/Physicians/Healt

hy%20Mucosa_480%20px.png) 

 

3.7.2. Tenké střevo pacienta s celiakií 

 

Při manifestaci celiakie je postiženo zejména proximální tenké střevo (viz. 

obrázek č. 3) Sliznice zde bývá atrofovaná, dochází k vymizení klků a prodloužení 

krypt. Současně dochází k intraepiteliální lymfocytární infiltraci. Po upravení diety 

pacienta (odstranění glutenu) se histologický obraz postupně upravuje. 

 

 

http://www.phadia.com/Global/Corporate%20Autoimmunity/Images/Physicians/Healthy%20Mucosa_480%20px.png
http://www.phadia.com/Global/Corporate%20Autoimmunity/Images/Physicians/Healthy%20Mucosa_480%20px.png
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Obrázek č. 3: Endoskopický, mikroskopický a histologický obraz poškozené střevní 

mukózy u pacienta s celiakií 

(http://www.phadia.com/Global/Corporate%20Autoimmunity/Images/Physicians/Dama

ged%20mucosa_480px.png) 

 

Pro zjištění typu postižení na základě histologického nálezu se používá 

Marshova klasifikace (viz. tabulka č. 2). 

(http://atlases.muni.cz/atlases/stud/atl_cz/main+pgit+ts.html#malabs+celiakie). 

 

Tabulka č. 2: Marshova klasifikace (http://www.mudr.org/web/marshova-klasifikace ) 

Marsh 

Intraepitelární 

lymfocyty na 100 

enterocytů 

Množství 

krypt   

Klky (poměr 

krypty/klky) 
Klinická poznámka 

0 < 40 normální normální 
vysoce nepravděpodobné 

či latentní onemocnění  

1 > 40 normální normální 

Infiltrativní typ: nemocní 

na dietě, pacienti s DH, 

příbuzní nemocných 

2 > 40 zvýšené  normální 
Hyperplastický typ: 

zřídka u DH 

3a > 40 zvýšené  

částečná atrofie, 

poměr 1:1 - 1:3-

4 
destruktivní léze u 

symptomatických 

pacientů 
3b  > 40  zvýšené  

subtotální 

atrofie, poměr < 

1:1 

3c > 40 zvýšené  absence klků 

http://www.phadia.com/Global/Corporate%20Autoimmunity/Images/Physicians/Damaged%20mucosa_480px.png
http://www.phadia.com/Global/Corporate%20Autoimmunity/Images/Physicians/Damaged%20mucosa_480px.png
http://atlases.muni.cz/atlases/stud/atl_cz/main+pgit+ts.html#malabs+celiakie
http://www.mudr.org/web/marshova-klasifikace
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Poškození se aborálním směrem postupně snižuje, v terminálním ileu je 

rozšířeno jen při těžké manifestaci. Ovšem při obzvlášť závažných případech byly 

pozorovány změny i na sliznici žaludku a rekta (CELIAKIA, Zdravý životný štýl). 

Gluten a gliadin obsažený v potravě vyvolává u pacientů chorobné změny jako 

je patologický obraz sliznice tenkého střeva, poruchu motility, poruchu vstřebávání 

různých látek (malabsorpce) (Frič 1969). Neléčený jedinec potom trpí např. 

dlouhotrvajícími průjmy, nadýmáním, únavou a zvýšeným vypadáváním vlasů.  

 

3.7.3. Kůže 

 

Existuje onemocnění zvané dermatitis herpetiformis Duhring neboli 

herpetiformní dermatitida. Choroba se projevuje svědivými puchýřky, které můžeme 

přirovnat k oparu rtů. Nejčastěji se vyskytují na končetinách v okolí velkých kloubů, 

také ve vlasech a na hýždích (Frič a Mengerová 2008). Spojitost mezi celiakií a touto 

chorobou tvoří histologický obraz, který nese charakteristické projevy celiakie. Jedná se 

o 60 – 90% pacientů, kteří herpetiformní dermatitidou trpí. Po odstranění lepku 

z jídelníčku tato enteropatie mizí, tudíž je dermatitis herpetiformis Duhring považována 

za kožní formu celiakie. Současně je geneticky daná citlivost k tomuto onemocnění, 

stejně jako u celiakie (Pozler 1999).  

 

3.8. Formy celiakie 

 

Rozeznáváme celkem pět forem celiakie, u kterých bývá nejčastějším příznakem 

pozitivita autoprotilátek k tkáňové transglutamináze a k endomysiu (součást hladkého 

svalstva). Liší se anamnézou, příznaky a patologickým nálezem (viz. tabulka č. 3). 

Klasická (typická) forma se nejčastěji objevuje u malých dětí. K manifestaci 

dochází do několika měsíců po ukončení kojení. Pro tuto formu jsou charakteristické 

průjmové stavy, zvracení a nechutenství. Dítě málo prospívá a projevuje se 

malabsorpce. Dále je potvrzen pozitivní histologický nález ve střevní biopsii. 
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U atypické (mimostřevní) formy nacházíme převážně mimostřevní příznaky, 

jako je například anémie z nedostatku železa, herpetiformní dermatitida nebo 

hypoplazie zubní skloviny. Nechybí ani pozitivní nález ve střevní biopsii. 

Silentní (tichá) forma bývá diagnostikována často náhodně. Pacienti se zdají být 

zdraví, protože příznaky nemoci u nich chybějí. Na základě vyšetření se ale zjistí 

pozitivní bioptický nález. Po zahájení léčebného procesu pacienti zaregistrují zlepšení 

fyzické i psychické pohody. Tuto formu celiakie často nacházíme i u dalších 

příbuzných. 

Případy latentní formy mají pozitivní protilátky a zvýšený počet 

intraepiteliálních lymfocytů, ale mají normální histologický obraz střevní sliznice. 

Latentní formu nacházíme u osob, kterým byla v minulosti diagnostikována celiakie. 

Ovšem výsledek kontrolní biopsie, která se provedla po konzumaci potravy obsahující 

lepek, byl normální histologický nález. Vysvětlením může být tvrzení, že se jedná o 

ložiskové změny sliznice v časné fázi celiakie. Jsou známi také pacienti, kteří díky léčbě 

dietou tolerují přechodně potravu s lepkem, pak se ovšem znovu objeví zánětlivé změny 

střevní sliznice.  

Potenciální forma bývá bezpříznaková. Projevuje se pouze jedním znakem 

imunologické abnormality, kterým je buď přítomnost autoprotilátek nebo zvýšení 

intraepiteliálních lymfocytů. Potenciální forma může přecházet v jiné formy CS (Frič a 

Mengerová 2008, Catassi).  

Tabulka č. 3: Formy celiakie (Frič a Mengerová 2008) 

Forma Protilátky Biopsie Příznaky 

Klasická + + + 

Atypická + + Mimostřevní 

Silentní + + 0, často RA(+) 

Latentní + ↑ IEL 0 

Potenciální + nebo 0 ↑ IEL nebo 0 většinou 0 

 

Vysvětlivky: + pozitivní, 0 negativní, ↑ zvýšení, RA rodinná anamnéza (předchorobí), 

IEL intraepiteliální lymfocyty.  
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3.9. Projevy celiakální sprue 

 

Dříve byla celiakie považována pouze za dětské onemocnění, které bylo 

charakteristické nedostatečným vstřebáváním a celkovým neprospíváním. Začali se ale 

objevovat dospělí pacienti, kteří si stěžovali na podobné příznaky. To vedlo 

k přehodnocení tohoto onemocnění. Převážná část dospělých, kterým byla 

diagnostikována celiakie před rokem 1980, si nejčastěji stěžovala na průjem.  

S příchodem sérologických testů ve stejném roce, se objasnily i další klinické projevy.  

Zejména u dětí se celiakie projevuje širokým spektrem znaků. Klasická forma 

celiakální sprue (CS), která se nejčastěji rozvine u velmi malých dětí (do 2 let), se 

prezentuje průjmy, pocitem plnosti a celkovým neprospíváním. Děti jsou na svůj věk 

velice drobné, jak například uvádí ve své knize paní Renata Červenková: „V patnácti 

měsících moje dcera Adéla vážila sotva 5 kilo. Nafouklé bříško, visící kůže místo 

zadečku, nohy jak tyčky, zoufale unavený pohled.“ U starších dětí a dospívajících jsou 

pravděpodobné atypické mimostřevní příznaky, jako je artritida, neurologické potíže a 

anémie. Není výjimkou ani tzv. silentií celiakie, která je bez zjevných příznaků (viz. 

formy celiakie). Zkušenosti ukazují, že se celiakie u dětí projevuje třemi 

nejvýraznějšími znaky: růstové potíže, které mohou vést přes neprospívání až k malému 

vzrůstu, dále opakované bolesti břicha a poslední znak je založen na sérologické 

vyšetření, které je prováděno v případě přímého příbuzenského vztahu s pacienty, kteří 

trpí CS nebo jedním či více autoimunitních onemocnění.  

Hlavním projevem u dospělých pacientů, stejně jako u dětských, jsou průjmové 

stavy, dále anémie, snížená hustota kostní hmoty, která se může projevovat 

osteoporózou a zvýšenou lomivostí kostí. Anémie a osteoporóza výrazně souvisí 

s malnutricí, tedy špatným vstřebáváním železa, vápníku a dalších důležitých složek 

potravy. Také díky endoskopii, která je provedená z jakéhokoliv důvodu, se mohou 

zjistit známky atrofie klků. Výjimkou nebývá ani dermatitis herpetiformis, nadýmání, 

chronická únava a další neurologické prezentace (Červenková 2006; Reilly 2012 ). 
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3.10. Komplikace  

 

Komplikace celiakální sprue (CS) mají různý charakter. Mohou postihovat 

bezprostředně tenké střevo, zde se jedná o komplikace typu refrakterní sprue, ulcerózní 

jejunoileitidu a T – lymfom. Nebo postihují jiné orgány (např. komplikace 

psychiatrického, hematologického a neurologického rázu, dále také metabolická 

osteopatie a malignity). Často vznikají především kvůli pozdní diagnóze nebo 

v důsledku nedodržování předepsané diety.  

 

3.10.1. Střevní komplikace 

 

Významnou střevní komplikací bývá refrakterní sprue. Jedná se o glutenovou 

enteropatii, při které léčebný účinek bezlepkové diety po čase ustane a následně se 

objeví opět pozitivita protilátek spolu s příznaky onemocnění. Příčinu často nalézáme v 

nedokonalém dodržování bezlepkové diety. 

Další komplikace mohou nastat sdružením CS s jinými autoimunitními 

chorobami chronické povahy.  Jedná se např. o DM I. typu, revmatoidní artritidu nebo 

tyroiditidu (Frič 2006, Pozler 1999, Frič a Mengerová 2008 ). 

 

3.10.2. Mimostřevní komplikace  

 

Novější studie poukázaly na skutečnost, že široké spektrum neurologických 

syndromů může představovat mimostřevní manifestaci celiakie i přesto, že ve střevě 

neprobíhá patologický proces. Mezi tyto neurologické poruchy můžeme zařadit migrény 

encefalopatie, dysfunkci mozkového kmene, periferní neuropatie atd.  

Deprese a další psychiatrické symptomy jako například apatie, nadměrná úzkost 

a podrážděnost, byly známy jako běžné komplikace CS vyskytující se zhruba u třetiny 

pacientů. Vznik deprese je stále nejasný, důvodem může být vliv malabsorpce a 

nutričních nedostatků, především vitaminu B6 a tryptofanu, spolu s jinými 

autoimunitními chorobami jako například onemocnění štítné žlázy. Existují zprávy, 
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které nás informují o několika případech zlepšení psychické pohody a odstranění 

depresivních stavů díky bezlepkové dietě. Z dalších zpráv vyplývá, že ke zlepšení stavu 

přispělo podávání vitamínu B6 (Bushara 2005).  

Jako hematologické změny v průběhu celiakie můžeme označit například aniso-

makro-ovalocytosu s hypersegmentací neutrofilů v obvodové krvi (Frič 1969), dále 

anémie různého typu. Vlivem malabsorpce může docházet k nedostatku látek, které jsou 

nepostradatelné v průběhu erytropoézy, jedná se o vitamín B12, kyselinu listovou nebo 

železo. V důsledku snížení hladin těchto látek v organismu může docházet k tvorbě 

pozměněných krvinek.  

Studie prováděná doktorem Harperem dokládá procentuální zastoupení anémií, 

vzniklé vlivem malabsorpce. Hematologické parametry v této studii byly měřeny zhruba 

3 měsíce u pacientů s diagnózou celiakální sprue. Deficit železa mělo 33 % mužů a 19 

% žen. Snížená hladina kyseliny listové byla naměřena u cca 12 % pacientů a deficit 

vitamínu B12 u ~ 5 % pacientů. Anémie byla zaznamenána u 20 % pacientů. 

Sideropenickou anémií z nedostatku železa trpělo více mužů (24 %) než žen (9 %). 

Ojedinělá byla perniciózní anémie (3 %) (Harper a kol. 2007). 

 

3.11. Epidemiologie  

 

Dle nejnovějších poznatků vyplynulo, že celiakie je mnohem více zastoupená 

v Evropě i USA, než jsme se domnívali. Jedná se o poměr 1:250, tzn. jeden pacient 

s celiakií na 250 zdravých jedinců. Onemocnění se může rozvinout už v dětství, ale i 

v dospělosti, u žen i u mužů (Pozler 1999). 

 

3.11.1. Prevalence  

 

Dříve se předpokládalo, že celiakie je onemocnění vyskytující se v určitých 

zeměpisných lokalitách. Novější epidemiologické studie, které byly provedeny právě 

v těch oblastech, kde se výskyt nepředpokládal, ukazují, že onemocnění je celoplošně 
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rozšířené, jen nebylo dříve rozpoznáváno. Jedná se například o oblasti Afriky, Středního 

východu, Asie a Jižní Ameriky (viz. obrázek č. 4) (Gujral a kol. 2012). 

 

Obrázek č. 4: Celosvětová prevalence celiakie (Gujral a kol. 2012) 

Vysvětlivky: N/A except není k dispozici kromě Indie 

Současně prováděné studie zabývající se výskytem celiakie většinou využívají 

údaje o tzv. séroprevalenci. Obvykle se zaměřují na pacienty, kterým byly v séru 

potvrzeny IgA protilátky proti tkáňové transglutamináze, nebo endomyziální protilátky. 

Další studie jsou založeny na střevní biopsii. Díky těmto studiím bylo prokázáno, že 

celiakie se může vyskytovat jak u dětí tak dospělých v poměru, který se blíží k 1% 

populace v Evropě a USA. Častější výskyt celiakie byl zaznamenán u pacientů bílé 

pleti. Naopak nejvzácnější výskyt je ve střední Africe.  

Zastoupení pacientů s celiakií v evropských zemích stále roste. Ve Švédsku se 

odhalila prevalence, která se blíží 2 %. Podobně tomu tak je i ve Finsku (2,4 %). 

Naopak v Německu se prevalence odhaduje na 0,3 % a v Itálii na 0,7 %. 

Ženy jsou diagnostikovány dvakrát až třikrát častěji než muži, s výjimkou 

mladších pacientů, kde je rozšíření mezi děvčaty a chlapci víceméně rovnoměrné (Reilly 



25 
 

2012). Poměr 1 : 2,8 je zajímavým poznatkem. Objasnit tuto situaci nám může 

konstatování, že muži s celiakií byli diagnostikováni v pozdějším věku (Gujral a kol. 

2012). 

Sérologické screeningové studie upozorňují na poměrně dramatické zvýšení 

výskytu celiakie. V jedné z mnoha studií byl potvrzen nárůst pozitivity až pětinásobně 

v rámci padesáti let (Reilly 2012). Když porovnáme výskyt CS založený na klinických 

příznacích a na podkladě screeningových dat, zjistíme, že prevalence se zvýšila více jak 

12krát (Frič a Mengerová 2008). Díky neustále se vyvíjející medicíně dochází čím dál 

častěji k diagnostikování CS u starších lidí v porovnání s dětmi. Stále ale existuje 

spousta nediagnostikovaných pacientů, kteří i nadále netuší, co stojí za jejich 

zdravotními problémy (Reilly 2012).  

V České republice se odhaduje prevalence na 1 : 200 až 1 : 250. To znamená 40 

až 50 tisíc nemocných celiakií v ČR. Tento odhad prevalence je založen na několika 

souborech pacientů, kteří jsou pod dlouhodobým dohledem, a jejich příbuzných. Další 

součástí souboru jsou osoby s přidruženými autoimunitními chorobami. Na výsledku se 

podílely i screeningové studie. Bohužel stále však je ještě 10 – 15 % z celkového počtu 

nemocných, kteří nebyli diagnostikováni a tudíž nejsou pod odborným dohledem. (Frič 

a Mengerová 2008). 

 

3.12. Diagnostika celiakální sprue 

 

K diagnostice se využívá kombinace metod jako je odběr bioptického vzorku 

k histologickému vyšetření, testování krve na přítomnost autoprotilátek proti gliadinu, 

tkáňové transglutamináze apod. a také se pozorují tělesné změny a projevy, jako je třeba 

ztráta tělesné hmotnosti, celková slabost a bledost, atrofie svalstva a zvětšení břicha, 

periferní edémy a nadýmání (Frič 1969). 
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3.12.1. Laboratorní diagnostika autoprotilátek 

 

Celiakie s sebou nese různé imunopatologické rysy. Jedná se zejména o přítomnost 

specifických autoprotilátek vyskytujících se v krvi pacienta. Konkrétně to jsou 

autoprotilátky proti endomysiu (tzv. EMA), proti retikulinu a tkáňové transglutamináze 

(tzv. anti tTG). Stanovují se i protilátky proti samotnému „spouštěči“ (lepkový gliadin). 

Tyto autoprotilátky jsou využívány při laboratorní diagnostice onemocnění, vedle 

základního vyšetření, kterým je enterobiopsie.  

 Autoprotilátky proti endomysiu 

Jako velmi spolehlivý diagnostický marker k prokázání CS slouží protilátky proti 

endomysiu třídy IgA. Endomysium z řídkého vaziva obaluje jednotlivá vlákna uvnitř 

střevního svalu. Výše zmíněná tkáňová transglutamináza je nejvýznamnějším 

antigenem endomysia. Hodnoty těchto protilátek po zavedení bezlepkové diety rychle 

klesají, tudíž se využívají ke kontrole jejího dodržování. Ke stanovení se používá 

venózní srážlivá krev nebo sérum. Tento materiál je analyzován metodou nepřímé 

imunofluorescence.    

 Autoprotilátky proti tkáňové transglutamináze 

Autoprotilátky proti tTG se vyšetřují metodou enzymové imunoanalýzy (ELISA). 

Hodnoty protilátek proti endomysiu a tTG po zavedení bezlepkové diety rychle klesají, 

tudíž se také využívají ke kontrole jejího dodržování.  

 Autoprotilátky proti retikulinu 

Dalším diagnostickým parametrem jsou protilátky proti retikulinu. Využívá se 

metoda nepřímé imunofluorescence. Poškození sliznice střeva koresponduje 

s přítomností protilátek IgA proti retikulinu. Sensitivita a specifita tohoto testu je 

mnohem nižší než EMA a anti tTG. 

 Autoprotilátky proti gliadinu 

Dále se pro screening také používají protilátky třídy IgA proti gliadinu (AGA), což je 

důležitý spouštěcí faktor (viz. Patogeneze). 

Vyšetření protilátek ve třídě IgG se provádí u pacientů s celiakií, kteří zároveň 

trpí selektivním deficitem protilátek ve třídě IgA. Hodnota IgG protilátek nemá takový 

význam jako IgA. Odráží zvýšení střevní propustnosti. Na vyžádání je možné stanovit 
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vedle standardní kvalitativní podoby výsledku (pozitivní/negativní) i titr protilátek. 

K běžnému vyšetření se používá venózní srážlivá krev nebo sérum (Andrýs 2007). 

Metoda stanovení protilátek je kvalitativní (tzv. autoprotilátky k endomysiu, 

AEA) nebo kvantitativní, která je jednodušší, protože je plně automatizovaná. Navíc se 

při kvantitativní metodě používá rekombinantní lidská tkáňová transglutamináza, což je 

jednotný antigen. Díky tomu můžeme srovnávat výsledky provedené na jiných 

pracovištích. V příloze uvádím doporučené schéma testování u celiakie (viz. příloha č. 

1).   

Dnes je v lékárnách běžně k dostání souprava Biocard®, díky které si 

potenciální pacient může udělat test na celiakii v pohodlí domova. Samotná souprava 

zaručuje citlivost a specificitu stanovení autoprotilátek k tTG vyšší než 90%. Je ovšem 

zřejmé, že výsledek může být zkreslen neodborným provedením, proto je vždy rozumné 

konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem (Frič a Mengerová 2008).  

Test Biocard® mě zaujal natolik, že jsem se rozhodla ho sama vyzkoušet a 

zhodnotit jeho náročnost na provedení. Balení obsahuje vše, co je třeba, od 

srozumitelného návodu přes samotný testovací proužek, založený na 

imunochromatografickém testu, až po náplast (viz. příloha č. 2 a 3).  

Po očištění prstu alkoholovým tampónkem se provede bezbolestný vpich 

jednorázovou lancetou. Krev se pak díky skleněné kapilárce (objem 10 µl) přenese do 

pufrovacího roztoku, ve kterém se promíchá. Vzniklá tekutina se nakape pomocí 

pipetky na požadované místo samotného testu, v tuto chvíli dochází ke vzlínání roztoku 

krve směrem ke kontrolnímu a testovacímu poli. V případě pozitivity se v obou polích, 

kontrolním i testovacím, zobrazí červený proužek, který může mít různou intenzitu 

zabarvení. Poté je třeba svou situaci konzultovat s gastroenterologem. Pokud je test 

negativní, vybarví se pouze kontrolní pole (viz. příloha č. 3). Pokud se nevybarví ani 

kontrolní ani testovací pole je třeba test provést znovu (s jinou testovací sadou). 

Pro správné provedení testu stačí postupovat přesně podle návodu, který je 

doplněn i obrázky. Náročnost jeho provedení není vysoká, zvládne jej opravdu každý a 

není k tomu nutná ani asistence dalšího člověka. Je třeba ještě doplnit, že test je správně 

proveden pouze v případě, že testovaná osoba nevyřadila z jídelníčku potraviny 



28 
 

s lepkem, protože pouze tehdy jsou v krvi přítomny požadované protilátky, na které je 

test citlivý.  

 

3.12.2. Metoda perorální biopsie 

 

Rozhodující diagnostickou metodou, tzv. „zlatým standardem diagnostiky 

celiakie“, je biopsie sliznice tenkého střeva. Je provedena endoskopem, kterým se 

vyšetřuje horní část trávicí trubice. Endoskop je proto plně ohebný a tenký. 

Histologické vzorky jsou odebírány z druhé a třetí části duodena. U malých dětí se 

používá střevní bioptická kapsle. Vyšetření se provádí u osob, které nepřestali 

konzumovat potravu ve které je obsažen lepek. 

Samotné vyšetření netrvá dlouho (odhadem 10 minut), je prováděno na lačno a 

pacientovi jsou před zákrokem podána vhodná sedativa, tudíž je i nebolestivý a 

prakticky bez rizik.  

Následné mikroskopické zhodnocení bioptického vzorku bezpečně odhalí 

diagnózu a také posoudí míru poškození střevní sliznice. Od tohoto vyšetření se poté 

odvodí forma CS a její prognóza. Dále při prokázání celiakie je pacient seznámen 

s terapií, kterou je bezlepková dieta.  

Je třeba dbát na to, že některé výše zmíněné formy celiakie se manifestují 

především mimostřevními příznaky nebo architektonika jejich sliznice je normální. 

Bioptické vyšetření je třeba provést vždy při podezření na CS, i přesto, že v krvi nebyly 

testované protilátky prokázány a výsledek pro toto vyšetření byl negativní. 

Pro posouzení zdravotního stavu osoby můžeme použít i další metody jako je 

RTG nebo ultrazvukové vyšetření tenkého střeva (Frič a Mengerová 2008). 

Definitivně stanovit diagnózu lze pouze v případě, pokud pacient dlouhodobě 

přijímal lepek ve své potravě a v jeho krvi byly zjištěny EMA a/nebo anti tTG. Dále 

pokud byla provedena enterobiopsie při které byl zjištěn pozitivní histologický nález a 

také, když po zavedení bezlepkové diety vymizely příznaky CS i protilátky z krve.  
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U diagnózy herpetiformis se provádí vyšetření malého vzorku kůže, který je 

odebrán z okraje kožní léze, pouze tímto způsobem se toto onemocnění může potvrdit 

(Rukověť celiaka 2005). 

 

3.13. Bezlepková dieta jako terapie 

 

Jedinou dosud známou terapií celiakie je bezlepková dieta. Protože se jedná o 

nesnášenlivost lepku, je třeba ho z potravy zcela vyřadit. Jedná se o veškeré potraviny a 

nápoje připravené z pšenice, případně žita a ječmene. Navíc pacienti s akutní formou by 

měli na několik týdnů vynechat z jídelníčku také mléko a další těžké a dráždivé 

potraviny (Rukověť celiaka 2005). Jde o to, že buňkám atrofované sliznice chybí 

enzymy (laktázy) štěpící mléčný cukr (laktózu). Proto se v těchto případech doporučuje 

dočasné vynechání mléčných výrobků z jídelníčku (Červenková 2006). Při těžších 

případech je možné využívat doplňků stravy, vitamínů případně léků (kortikoidy).  

Postupně po odeznění akutní fáze pacient přechází na běžnou bezlepkovou 

stravu. Tuto dietu je třeba dodržovat celoživotně. Provedené studie prokázaly, že strava 

bez lepku, je plnohodnotná a nemá vliv na zdravý duševní a tělesný vývoj dítěte.  

Bezlepkové potraviny a nápoje jsou kontrolovány na obsah lepku a toto 

množství musí být uvedeno ve složení výrobku na jeho etiketě. Dále jsou bezlepkové 

potraviny označovány logem přeškrtnutého klasu (viz. obrázek č. 5). Při striktním 

dodržování této diety se atrofovaná sliznice tenkého střeva po pár měsících zcela obnoví 

a příznaky vymizí (Rukověť celiaka 2005). 

 

Obrázek č. 5: Mezinárodní označení bezlepkových potravin 

(http://www.bezlepkovadieta.cz/data/articles/down_431.jpg)   

http://www.bezlepkovadieta.cz/data/articles/down_431.jpg
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3.13.1. Nový způsob léčby celiakie? 

 

Enzym prolylendoproteáza (PEP), který štěpí lepkové molekuly a T-buněčné 

receptorové peptidy, byl původně vyvinutý pro potravinářské technologie. Získáván je 

z poměrně hojně rozšířené plísně Aspergillus niger (česky Kropidlák černý), která 

způsobuje obecně známou plíseň, např. na ovoci a zelenině, charakteristickou svými 

černými koloniemi. Představuje slibný prostředek pro všechny celiaky.  

PEP působí aktivně v kyselém prostředí žaludku. Studie o jeho efektech při 

celiakii byly publikovány v časopisu společnosti American Journal of Physiology: 

Gastrointestinal and Liver Physiology. Studie nás informuje o možnosti poměrně reálné 

šance, že v případě perorální suplementace může PEP zajistit degradaci lepku v kyselém 

prostředí lidského žaludku ještě před tím, než se trávenina dostane do tenkého střeva, na 

které má lepek nejzásadnější vliv. Účinnost enzymové léčby – detoxikace – pomocí 

PEP (resp. AN-PEP od Aspergillus niger prolylendoproteáza) byla posuzována při 

klinických studií na pacientech s celiakií. Zjistilo se, že degradace lepkových proteinů 

pomocí AN-PEP trvala cca 4 minuty. To znamená, že účinek AN-PEP byl 60x rychlejší 

než FM-POP (prolyloligopeptidasa), což je enzym, který byl neúspěšně testován jako 

nástroj k léčbě CS v 50. letech minulého století. Velkou výhodou PEP je, že je stabilní a 

její výroba nemá vysoké náklady (Kopáčová 2007). 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Pro doplnění teoretické práce jsem zvolila dotazníkovou studii, kterou jsem 

předložila pacientům, kterým byla celiakie diagnostikována (viz. příloha č. 4). Před 

sestavením dotazníku jsem si stanovila cíle, které jsem díky dotazníkovému šetření 

chtěla zjistit. Na základě těchto cílů jsem vytvořila hypotézy. Následně jsem zpracovala 

jednotlivé dotazníkové otázky. 

 

4.1. Cíle a hypotézy 

 

Cíl č. 1  

Zjistit, jak dlouhá doba může uplynout od příznaků ke konečnému vyřčení diagnózy 

celiakie. 

Cíl č. 2 

Zjistit, zda jsou pacienti s celiakií dostatečně obeznámeni s principem nemoci a dále 

odkud si rozšiřují svoje znalosti o celiakii. 

Cíl č. 3 

Zjistit, zda pacienti využívají pravidelných návštěv gastroenterologické poradny v rámci 

monitorování svého zdravotního stavu. 

Cíl č. 4 

Zjistit míru spokojenosti pacientů s kvalitou svého života s celiakií. 

Cíl č. 5 

Zjistit, zda pacienti souhlasí s cenou bezlepkových potravin a jejich dostupností.  

Hypotéza č. 1 

Domnívám se, že více jak 50 % pacientů byla CS jednoznačně diagnostikována až 

v průběhu několika let.  
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Hypotéza č. 2 

Předpokládám, že k získání informací pacienti nejčastěji využívají internet. 

Hypotéza č. 3 

Předpokládám, že alespoň 75 % respondentů má pocit, že je o CS dostatečně 

informovaná.  

Hypotéza č. 4 

Domnívám se, že více jak 90 % pacientů bude seznámeno s faktem, že CS je celoživotní 

onemocnění. 

Hypotéza č. 5 

Domnívám se, že alespoň 75% dodržuje striktně bezlepkovou dietu. 

Hypotéza č. 6 

Předpokládám, že alespoň 75 % respondentů navštěvuje pravidelně 

gastroenterologickou poradnu a využívá tak možnosti konzultace svých zdravotních 

potíží s odborníkem. 

Hypotéza č. 7 

Předpokládám, že minimálně 60 % celiaků je trvale nespokojena s cenou bezlepkových 

potravin. 

Hypotéza č. 8 

Domnívám se, že minimálně 40 % celiaků je trvale nespokojena s dostupností 

bezlepkových potravin. 
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 4.2. Dotazníková studie 

 

Dotazník obsahoval 20 otázek. Jejich výběr byl konzultován s dětským 

gastroenterologem doc. MUDr. Oldřichem Pozlerem, CSc., který působí ve Fakultní 

nemocnici v Hradci Králové. V dotazníku byly použity otázky otevřeného, 

polootevřeného a uzavřeného typu. 

Převážná většina otázek byla uzavřeného typu, respondent tedy svou odpověď 

volil z nabídnutých variant. U otevřených typů otázek respondent odpovídal na 

položený dotaz svými slovy. Zbylé otázky byly typu polootevřeného, tzn., že 

respondent volil odpověď z nabídnutých možností a navíc mohl svou odpověď volně 

doplnit svou poznámkou.   

Před zveřejněním jsem dotazník předložila několika pacientům, kteří zhodnotili 

jeho jasnost a srozumitelnost. Teprve poté jsem se rozhodla dotazník rozšířit mezi 

pacienty k vyplnění.  
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5. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ STUDIE 

 

Dotazník (viz. příloha č. 4) jsem vytvořila za pomoci stránky 

http://www.oursurvey.biz/cs a prezentovala jsem ho pomocí odkazu na českých i 

slovenských webových stránkách určených pro celiaky (http://www.bezlepkova-

dieta.cz/component/option,com_easybook/Itemid,20/, http://www.celiakia.sk/diskusne-

forum/celiakia-rozne, http://www.celiac.cz/discussion.aspx, http://celia-zbl.cz/). Studie 

probíhala od 19. 1. 2013 do 5. 4. 2013 a zúčastnilo se 38 celiaků. Získané výsledky jsem 

zpracovala do přehledných tabulek. 

 

 5.1. Analýza jednotlivých otázek dotazníku 

 

Otázka č. 1: Jste muž nebo žena? 

V souboru respondentů převažovaly ženy, 32 respondentů (84,2 %). Zbylých 6 

respondentů byli muži (15,8 %) (viz. tabulka č. 4).  

Tabulka č. 4: Rozdělení respondentů podle pohlaví 

Pohlaví                   % Absolutní četnost 

Muž 15,8 6 

Žena 84,2 32 

Celkem 100 38 

 

Otázka č. 2: Váš věk je? 

V souboru respondentů byla nejvíce zastoupena věková kategorie od 26 do 35 

let (34,2 %), tedy 13 respondentů. Druhou nejvíce zastoupenou věkovou kategorií byla 

skupina pacientů mezi 36 až 45 let (23,7 %), tedy 9 respondentů. Následovala věková 

kategorie od 16 do 25 let (15,8 %), 6 respondentů, dále věková kategorie do 15 let (10,5 

%), 4 respondenti. Dále věková kategorie od 56 do 65 let (7,9 %), tedy 3 respondenti a 

od 46 do 55 let (5,3 %), tedy 2 respondenti. Nejméně zastoupená věková kategorie 66 

let a více (2,6 %), 1 respondent (viz. tabulka č. 5 a graf č. 1). 

 

http://www.oursurvey.biz/cs
http://www.bezlepkova-dieta.cz/component/option,com_easybook/Itemid,20/
http://www.bezlepkova-dieta.cz/component/option,com_easybook/Itemid,20/
http://www.celiakia.sk/diskusne-forum/celiakia-rozne
http://www.celiakia.sk/diskusne-forum/celiakia-rozne
http://www.celiac.cz/discussion.aspx
http://celia-zbl.cz/
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Tabulka č. 5: Věk respondentů  

Věk % Absolutní četnost 

do 15 let 10,5 4 

od 16 do 25 let 15,8 6 

od 26 do 35 let 34,2 13 

od 36 do 45 let 23,7 9 

od 46 do 55 let 5,3 2 

od 56 do 65 let 7,9 3 

66 let a více 2,6 1 

Celkem 100 38 

 

Graf č. 1: Věk respondentů 

 

 

Otázka č. 3: Kolika členům Vaší rodiny byla diagnostikována celiakie? 

Nejčastěji respondenti uváděli, že onemocněním trpí v rodině sami, tedy jeden 

člen rodiny (78,9 %), tj. 30 respondentů. V rodinách 6 respondentů byla celiakie 

diagnostikována 2 členům (15,7 %). Nejmenší a rovnoměrné zastoupení bylo u 3 (2,7 

%) a 4 a více členů rodiny (2,7 %), pokaždé jeden respondent (viz. tabulka č. 6). 
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Tabulka č. 6: Počet členů rodiny, kterým byla diagnostikována celiakie 

Kolika členům Vaší rodiny byla 
diagnostikována celiakie? 

% Absolutní 
četnost 

1 78,9 30 

2 15,7 6 

3 2,7 1 

4 a více členům 2,7 1 

Celkem 100 38 

 

Otázka č. 4: V jakém věku Vám byla zjištěna celiakie? 

Nejvyšší procento respondentů tvořili pacienti, jimž byla celiakie zjištěna ve 

věku od 16 do 25 let, jednalo se o 9 respondentů (23,7 %). Další rovnoměrně 

zastoupené skupiny respondentů byly skupina do 5 let (21,1 %) a skupina od 26 do 35 

let (21,1 %), pokaždé 8 respondentů. Následovala skupina pacientů od 6 do 15 let (13,1 

%) a od 36 do 45 let (13,1 %), pokaždé 5 respondentů. Nejméně zastoupenou skupinou 

byli ti, jimž bylo onemocnění diagnostikováno od 46 do 55 let (7,9 %), 3 respondenti 

(viz. tabulka č. 7). 

Tabulka č. 7: Věk, ve kterém byla respondentům zjištěna CS 

V jakém věku Vám byla zjištěna celiakie? % Absolutní 
četnost 

do 5 let 21,1 8 

od 6 do 15 let 13,1 5 

od 16 do 25 let 23,7 9 

od 26 do 35 let 21,1 8 

od 36 do 45 let 13,1 5 

od 46 do 55 let 7,9 3 

od 56 do 65 let 0 0 

65 let a více 0 0 

Celkem 100 38 
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Otázka č. 5: Jak dlouho trvalo, než se celiakie jednoznačně potvrdila jako příčina 

Vašich zdravotních potíží? 

U 21 respondentů (55, 3 %) se jednalo o časové období v rámci let. 21,0 %, 

tedy 8 respondentů uvádí časové období v rámci měsíců, dalších 7 respondentů 

označilo, že se jednalo o období trvající týdny (18,4 %) a nejméně zastoupenou 

skupinou (2 respondenti) byli ti, u nichž byla celiakie diagnostikována v rámci dnů (5,3 

%) (viz. tabulka č. 8).  

Tabulka č. 8: Časové období jednoznačně diagnózy 

Jak dlouho trvalo, než se celiakie jednoznačně potvrdila jako 
příčina Vašich zdravotních potíží? 

% Absolutní četnost 

Jednalo se o časové období v rámci dnů 5,3 2 

v rámci týdnů 18,4 7 

v rámci měsíců 21,0 8 

v rámci let 55,3 21 

Celkem 100 38 

 

Otázka č. 6: Jste obeznámen s obecným principem nemoci? Uveďte prosím 

(bodově) co je podstatou celiakie? 

Na otázku číslo 6 jsem respondenty nechala odpovídat vlastními slovy. 

Většina respondentů je obeznámena s obecným principem nemoci. Překvapilo 

mě, že odpověď 13 respondentů (což je 34,2 %) zněla stroze: „vše“. Jde tedy o to, že 13 

pacientů ze 38 členné skupiny celiaků, se neustále vzdělává a hledá novinky spojené 

s touto nemocí? Vzhledem k tomu, že jejich odpověď neobsahovala žádnou jinou 

poznámku týkající se jejich onemocnění, můžeme o jejich znalostech pouze spekulovat. 

Velká část odpovědí respondentů (celkem 8) obsahovala zmínku o autoimunitním 

onemocnění a celoživotním dodržování diety (21,05 %).  S genetickým předpokladem 

celiakie je seznámeno 21,05 % respondentů trpících celiakií, (tedy 8 respondentů). 

Celkem 4 respondenti (tedy 10,5 %) uvedli, že celiakie je spojena s nesnášenlivostí 

lepku, který působí zánětlivě na střevní sliznici, která v důsledku toho atrofuje a má tak 

vliv i na špatné vstřebávání živin. Uvedli také, že jsou s tímto procesem spojeny 

zažívací ale i kožní problémy. Navíc tato část skupiny respondentů věděla, že 

s nedodržováním bezlepkové diety hrozí nádorová onemocnění, ale i jiná autoimunitní 
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onemocnění jako např. diabetes. Tři respondenti (7,9 %) neuvedli žádnou odpověď. 

Dva respondenti uvedli, že s principem nemoci nejsou zcela obeznámeni a problematiku 

stále studují (5,3 %). 

Otázka č. 7: Odkud čerpáte informace o celiakii? 

Nejčastějším zdrojem informací a novinek pro pacienty s CS je internet        

(40,5 %), což není v dnešní době až tak překvapivé. 22,6 % celiaků čerpá informace od 

lékaře nebo jiného odborníka. Poměrně častým zdrojem jsou také knihy (19,1 %).      

8,3 % pacientů shromažďuje a doplňuje znalosti z informačních letáčků. Zbylých      

9,5 % uvedlo jiné zdroje, z toho jsou přátelé a další pacienti s celiakií (3,6 %), dále 

pacienti využívají služeb poskytovaných Sdružením celiaků ČR (2,3 %). Mezi 

uvedenými jinými zdroji měly své zastoupení také přednášky lékařů (1,2 %), vědecké 

články (1,2 %) a poradny pro pacienty s CS (1,2 %) (viz. tabulka č. 9 a 10). 

Tabulka č. 9: Zdroje informací 

Odkud čerpáte informace o celiakii?      % Absolutní počet 

knihy 19,1 16 

internet 40,5 34 

informace od lékaře 22,6 19 

informační letáčky 8,3 7 

jiné  9,5 8 

Celkem 100 84 

 

Tabulka č. 10: Jiné zdroje informací 

Jiné % Absolutní počet 

přednášky lékařů 1,2 1 

přátelé a další pacienti s CS 3,6 3 

vědecké články 1,2 1 

poradna pro pacienty CS 1,2 1 

informace od Sdržení celiaků Čr (zpravodaje, 
setkání celiaků, apod.) 

2,3 2 

Celkem 9,5 8 

 

Otázka č. 7 byla tzv. polootevřeného typu, respondenti tedy mohli vybírat 

odpověď z nabídnutých možností a mohli je doplnit sami. Vzhledem k tomu, že někteří 
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uváděli více než jeden zdroj informací, má absolutní četnost vyšší hodnotu než 

v předešlých tabulkách. 

 

Otázka č. 8: Maté pocit, že jste dostatečně informován o celiakii? 

Dle výsledků dotazníkového šetření má 71,1 %, tedy 27 respondentů dojem, že 

je o své nemoci dostatečně informováno. 21,0 %, tedy 8 respondentů, si myslí, že jejich 

znalosti o tomto onemocnění nejsou úplné. A zbylých 7,9 %, tedy 3 respondenti, 

nedokáže zhodnotit úroveň svých znalostí o CS (viz. tabulka č. 11).  

Tabulka č. 11: Informovanost respondentů  

Máte pocit, že jste dostatečně informován o celiakii? % Absolutní četnost 

ano 71,1 27 

ne 21,0 8 

nevím 7,9 3 

Celkem 100 38 

 

Otázka č. 9: Myslíte, že je celiakie celoživotním onemocněním? 

Naprostá většina, 37 respondentů (97,4 %), je obeznámena s faktem, že celiakii 

nelze vyléčit. Pouze jeden respondent (2,6 %) v dotazníku uvedl, že celiakie není 

celoživotním onemocněním (viz. tabulka č. 12).  

Tabulka č. 12: Celiakie je/není celoživotním onemocněním 

Myslíte, že je celiakie celoživotním onemocněním? 
% 

Absolutní 
četnost 

ano 97,4 37 

ne 2,6 1 

Celkem 100 38 
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Otázka č. 10: Uveďte prosím nejvýraznější příznaky (max. 2), které u Vás vedly k 

podezření na celiakii: 

Mezi respondenty převažoval jako hlavní příznak celiakie průjem (11 

respondentů tedy 23,5 %). Dalších 9 respondentů (19,2 %) uvádí bolesti břicha. 

Následuje úbytek váhy a anémie (pokaždé 5 respondentů tedy pokaždé 10,8 %). Únava, 

zvracení, bolesti kloubů, nadýmání a kožní projevy (Duhring) byly nejvýraznější 

pokaždé u 2 respondentů (pokaždé 4,2 %). Zbylé projevy jako např. bolest svalů, 

astma, osteoporóza apod. uvedl jako svůj nejvýraznější příznak pokaždé jeden 

respondent (tedy pokaždé 2,1 %) (viz. tabulka č. 13). 

Tabulka č. 13: Nejvýraznější příznaky, které u respondentů vedly k podezření na celiakii. 

Typ příznaku % Absolutní četnost 

Průjem 23,5 11 

Bolesti břicha 19,2 9 

Úbytek váhy 10,8 5 

Anémie 10,8 5 

Únava 4,2 2 

Zvracení 4,2 2 

Bolesti kloubů 4,2 2 

Nadýmání 4,2 2 

Kožní projevy (Duhring) 4,2 2 

Bolest svalů 2,1 1 

Astma 2,1 1 

Osteoporóza 2,1 1 

Svalová atrofie 2,1 1 

Snížená imunita 2,1 1 

Zánět dutin horních cest dýchacích 2,1 1 

Nespecifické obtíže 2,1 1 

Celkem 100 47 

 

Otázka č. 10 byla tzv. otevřeného typu, respondenti tedy tvořili své odpovědi 

sami a vzhledem k tomu, že někteří uváděli více než jeden nejvýraznější příznak, má 

absolutní četnost vyšší hodnotu než v předešlých tabulkách. 
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Otázka č. 11: Uveďte další příznaky.  

Mezi ostatními příznaky celiakie u respondentů dominovala únava, kterou 

uvedlo 10 respondentů (13,7 %). Následovala anémie a úbytek váhy pokaždé u šesti 

respondentů (pokaždé 7,9 %). Bolesti břicha, křeče a zpomalení růstu zmínili pokaždé 

5,3 % (tedy pokaždé u 4 respondentů). Nadýmání a kožní projevy uvedli pokaždé 3,9 

% (tedy pokaždé 3 respondenti). Osteoporózu, změnu menstruačního cyklu, nevolnost, 

objemnou stolici, brnění prstů, sníženou obranyschopnost organizmu, omdlévání, zácpu 

a nechutenství zařadili mezi ostatní potíže pokaždé 2,6 % respondentů (tedy pokaždé 2 

respondenti). Zbylé doprovodné problémy, jako např. průjem, zvracení, apatie, apod., 

byly zmíněny vždy jedním respondentem (tedy pokaždé 1,3 %) (viz. tabulka č. 14).  
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Tabulka č. 14: Další příznaky. 

Typ příznaku % Absolutní četnost 

Únava 13,7 10 

Anémie 7,9 6 

Úbytek váhy 7,9 6 

Bolesti břicha 5,3 4 

Křeče 5,3 4 

Zpomalení růstu 5,3 4 

Nadýmání 3,9 3 

Kožní projevy (vyrážka) 3,9 3 

Osteoporóza 2,6 2 

Změna menstruačního cyklu 2,6 2 

Nevolnost 2,6 2 

Objemná stolice 2,6 2 

Brnění prstů 2,6 2 

Snížení obranyschopnosti organismu 2,6 2 

Omdlévání 2,6 2 

Zácpa 2,6 2 

Nechutenství 2,6 2 

Průjem 1,3 1 

Zvracení 1,3 1 

Apatie 1,3 1 

Pálení žáhy 1,3 1 

Mazlavá stolice 1,3 1 

Psychické problémy 1,3 1 

Hyperaktivní močový měchýř 1,3 1 

Poruchy srdečního rytmu 1,3 1 

Poševní výtoky 1,3 1 

Zvýšená pigmentace 1,3 1 

Tiky 1,3 1 

Tmavé kruhy kolem očí 1,3 1 

Permanentní rýma 1,3 1 

Selhání organismu 1,3 1 

Pálení chodidel 1,3 1 

Bolest páteře 1,3 1 

Bolest hlavy 1,3 1 

Vypadávání vlasů 1,3 1 

Celkem 100 76 

 

Otázka č. 11 byla tzv. otevřeného typu, respondenti tedy tvořili své odpovědi 

sami a vzhledem k tomu, že někteří uváděli více než jeden příznak, má absolutní četnost 

vyšší hodnotu než v ostatních tabulkách. 
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Otázka č. 12: Dodržujete přísně bezlepkovou dietu? 

84,2 % tedy 32 respondentů dodržuje striktně bezlepkovou dietu, 13,2 % tedy 5 

respondentů uvedlo, že dietu dodržuje částečně (spíše ano) a jeden respondent (2,6 %) 

zvolil možnost „spíše ne“ (viz. tabulka č. 15).  

Tabulka č. 15: Striktnost bezlepkového režimu respondentů 

Dodržujete přísně bezlepkovou dietu? % Absolutní četnost 

ano 84,2 32 

spíše ano 13,2 5 

spíše ne 2,6 1 

ne 0 0 

Celkem 100 38 

 

Otázka č. 13: Pocítil/a jste po zjištění celiakie a následném dietním režimu změny 

týkající se Vašeho zdravotního stavu? 

Celkové zlepšení všech obtíží zaznamenalo 63,2 % (tedy 24) respondentů, 9 

respondentů (tedy 23,7 %) uvádí, že došlo pouze k částečnému zlepšení obtíží a 5 

respondentů uvedlo, že  jejich zdravotní stav nezměnil (13,1 %) (viz. tabulka č. 16). 

Tabulka č. 16: Změny zdravotního stavu po zavedení bezlepkové diety  

Pocítil/a jste po zjištění celiakie a následném dietním režimu 
změny týkající se Vašeho zdravotního stavu? 

% Absolutní četnost 

Celkové zlepšení všech obtíží 63,2 24 

částečné zlepšení všech obtíží 23,7 9 

Nic se nezměnilo 13,1 5 

Celkem 100 38 

 

Otázka č. 14: Navštěvujete pravidelně gastroenterologickou poradnu? 

31 respondentů (81,6 %) uvedlo, že navštěvuje pravidelně gastroenterologickou 

poradnu, zbylých 7 respondentů (18,4 %) nikoliv (viz. tabulka č. 17). 
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Tabulka č. 17: Návštěvnost gastroenterologických poraden 

Navštěvujete pravidelně gastroenterologickou poradnu? % Absolutní četnost 

ano 81,6 31 

ne 18,4 7 

Celkem 100 38 

 

Otázka č. 15: Máte pocit, že na Vás měla celiakie před zahájením bezlepkové diety 

psychický dopad? 

55,3 %, tedy 21 respondentů, uvedlo, že před zahájením bezlepkové diety na 

sobě pozorovaly psychické změny pramenící z CS onemocnění. 14 respondentů (tedy 

36,8 %) uvedlo, že celiakie neměla vliv na jejich psychický stav. Zbylých 7,9 % (3 

respondenti) má pocit, že je celiakie ovlivňuje i nadále, přesto, že dodržují bezlepkovou 

dietu (viz. tabulka č. 18). 

Tabulka č. 18: Psychický dopad celiakie před zahájením diety 

 
Máte pocit, že na Vás měla celiakie před zahájením 

bezlepkové diety psychický dopad? 

 
% 

 
Absolutní četnost 

     

ano   55,3 21 
ne   36,8 14 
stále má   7,9 3 

Celkem   100 38 

 

Otázka č. 16: Objevily se u Vás nějaké zdravotní komplikace spolu s celiakií? 

Nadpoloviční většina, 26 respondentů (68,4 %), v dotazníku označila, že se u 

nich neobjevily žádné zdravotní komplikace spolu s celiakií. Zbylých 12 respondentů 

(31,6 %) uvedlo, že ano (viz. tabulka č. 19). 

Tabulka č. 19: Zdravotní komplikace 

Objevily se u Vás nějaké zdravotní 
komplikace spolu s celiakií? 

% Absolutní četnost 

ano 31,6 12 

ne 68,4 26 

Celkem 100 38 
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Otázka č. 17: Jste spokojen s dostupností bezlepkových potravin? 

52,6 %, tedy 20 respondentů uvedlo, že jsou spokojení s dostupností 

bezlepkových potravin. Zbylých 47,4 %, tedy 18 respondentů s dostupností 

spokojených není (viz. tabulka č. 20). To může korespondovat s místem, ve kterém 

respondenti žijí. Menší města nebo vesnice nebývají takovými potravinami dostatečně 

zásobeny, zde je ale možnost využít objednávku bezlepkových potravin do nejbližší 

lékárny. 

Tabulka č. 20: Spokojenost respondentů s dostupností bezlepkových potravin  

Jste spokojen s dostupností bezlepkových 
potravin? 

% Absolutní četnost 

ano 52,6 20 

ne 47,4 18 

Celkem 100 38 

 

Otázka č. 18: Jste spokojen s cenou bezlepkových potravin? 

Pouhý jeden respondent (2,6 %) uvedl, že je spokojen s cenou bezlepkových 

potravin. Zbylých 37 respondentů (97,4 %) spokojených není (viz. tabulka č. 21). Cena 

těchto potravin je příčinou neustálých sporů pacientů s pojišťovnami. Některé 

pojišťovny nepřispívají vůbec, jiné takovou částkou, která je vyplácena na celý rok a 

kterou ovšem běžný pacient vyčerpá cca během tří měsíců, (u VZP se jedná o částku 

6 000 Kč na rok pro pacienta do 26 let včetně). V internetových diskuzích pacientů s 

celiakií jsem se dočetla, že člověk, který je nucen dodržovat bezlepkovou dietu a 

kupovat tak speciální potraviny, utratí v průměru 1 500 – 2 000 Kč měsíčně pouze za 

jídlo.  

Tabulka č. 21: Spokojenost respondentů s cenou bezlepkových potravin  

Jste spokojen s cenou bezlepkových 
potravin? 

% Absolutní četnost 

ano 2,6 1 

ne 97,4 37 

Celkem 100 38 
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Otázka č. 19: Ve které oblasti má celiakie vliv na Váš život? 

Nejvýraznější vliv má celiakie na cestování, uvedlo to 28 respondentů (36,8 %). 

16 respondentů pociťuje vliv celiakie v oblasti jejich zaměstnání (21,1 %). Několik z 

nich navíc tuto odpověď doplnilo, že nošením vlastního jídla do práce jsou stranou 

kolektivu, protože nemohou v době oběda upevňovat společenské vztahy. 11 

respondentů (14,4 %) využilo možnosti uvést jiné oblasti jejich života, na které má 

celiakie vliv, z čehož 5 respondentů (6,5 %) je nespokojeno s veřejným stravováním. 

Na celiakii bere ohled stále více restaurací a jídelen, ale v menších městech to může být 

ještě pořád překážka. Další 4 respondenti (5,3 %) uvedli dopad na jejich společenský 

život. Problémem může být např. plánování rodinných oslav, svatby, návštěvy aj. 

Zejména když je pacient jediným příslušníkem dané společnosti, který trpí celiakií, je 

uveden do značně nepříjemné situace, protože musí mít výhradně svoje jídlo, pochutiny 

a pití (např. pivo) a okolí na to (byť s dobrým úmyslem) upozorňuje, aby se 

bezlepkového jídla „neujal“ jiný z hostů, který bezlepkovou dietu dodržovat nemusí. Na 

těchto situacích má také svůj značný podíl cena bezlepkových výrobků. A nakonec 

finanční zátěž uvedli 2 respondenti (2,6 %). 10 respondentů zmínilo vliv celiakie na 

jejich studium (13,2 %), 6 respondentů uvádí vliv na sport (7,9 %) a 5 respondentů 

nepociťuje výrazný dopad celiakie na jejich život (6,6 %) (viz tabulky č. 22 a 23). 

Tabulka č. 22: Vliv celiakie na různé oblasti života 

Ve které oblasti má celiakie vliv na Váš 
život? 

% Absolutní četnost 

práce 21,1 16 

studium 13,2 10 

cestování 36,8 28 

sport 7,9 6 

nepociťuji výrazný dopad celiakie na můj život 6,6 5 

jiné (uveďte prosím) 14,4 11 

Celkem 100 76 
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Tabulka č. 23: Jiné oblasti života, na které má celiakie vliv. 

Jiné % Absolutní počet 

společenský život (návštěvy, oslavy, apod.) 5,3 4 

veřejné stravování 6,5 5 

finanční zátěž 2,6 2 

Celkem 14,4 11 

 

Otázka č. 19 byla tzv. polootevřeného typu (viz. tabulka č. 24), navíc respondenti 

mohli označit více možných odpovědí, z tohoto důvodu je hodnota absolutní četnosti 

vyšší než v ostatních tabulkách. 

Otázka č. 20: Chcete něco doplnit? 

Tato otázka sloužila pro volné vyjádření respondentů. Této možnosti využilo 

pouze 6 z nich (15,8 %).  

Jeden respondent (2,6 %) uvádí, že zjištění příčin jeho zdravotních problémů, 

tedy diagnóza celiakie, je pro něj jistým vysvobozením z kolotoče otazníků a neustálého 

strachu o své zdraví, protože po přechodu na bezlepkovou dietu se jeho zdravotní stav 

změnil k lepšímu. Další respondent (2,6 %) zmiňuje, že k přesné diagnóze vedla dlouhá 

cesta, především kvůli atypickým příznakům celiakie. Zbylí 4 respondenti (10,6 %) 

poukazují na jistý nezájem lékařů a také zdravotních pojišťoven. Na tuto dietu se totiž 

nijak výrazně nepřispívá (např. u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) se jedná o 

částku 6 000 Kč na celý rok, přičemž je tento příspěvek určen pouze pro klienty do 26 

let, za předpokladu, že se jedná o nezaopatřené děti, resp. studenty) a přitom cena 

bezlepkových potravin bývá často na české poměry „astronomická“. Výjimkou nejsou 

až 4 násobně vyšší ceny než je tomu u běžných potravin. To může být například pro 

svobodné matky značná finanční zátěž.  

Dále jsem zjistila, že Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV) a 

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) žádné příspěvky na bezlepkové potraviny 

neposkytují (http://www.celiakie-jih.cz 2013). 

Zbylých 84,2 % respondentů tuto otázku nevyplnilo. 

 

http://www.celiakie-jih.cz/
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6. DISKUZE 

 

Hlavní myšlenkou této práce bylo seznámení se s celiakální sprue, jednak 

prostřednictvím literatury a jednak prostřednictvím respondentů. Literatura přispěla 

teoretickými poznatky a vědeckými fakty. Díky dotazníkové studii jsem měla možnost 

proniknout do života pacientů, kteří s  celiakií žijí.  

Otázkou č. 1 (Jste muž nebo žena?) jsem jistila, že na můj dotazník odpovídalo 

84,2 % žen a 15,8 % mužů. Profesor Frič uvádí, že většina studií udává poměr 2 : 1 

v postižení žen a mužů (Frič a Mengerová 2008). Poměr respondentů odpovídajících na 

můj dotazník je 5 : 1, přičemž převažují ženy. Díky tomuto zjištění ovšem nemohu 

tvrdit, že CS je u žen mnohonásobně častější, protože na dotazník odpověděl poměrně 

nízký počet (celkem 38) respondentů. Navíc vzhledem k takto nízkému počtu 

vyplněných dotazníků mohu pouze usuzovat na větší zájem a ochotu žen, podělit se o 

své problémy a dotazník vyplnit. 

Po vyhodnocení tohoto šetření jsem zjistila, že vlivem elektronického 

prezentování samotného dotazníku jsem nejspíše nechtěně ovlivnila zastoupení 

jednotlivých věkových skupin. Nejčetněji zastoupenou byla totiž věková kategorie od 

26 do 35 let (viz. otázka č. 2 v dotazníku). Což je věková skupina lidí, kteří jsou 

s výpočetní technikou dobře seznámeni a aktivně využívají možnosti internetu. Naopak 

s rostoucím věkem (nad 46 let) se počty respondentů výrazně snižovaly.  

Otázkou č. 10 (Uveďte prosím nejvýraznější příznaky (max. 2), které u Vás 

vedly k podezření na celiakii) jsem zjistila, že nejvýraznějšími projevy CS byly průjmy 

(23,5 %) a bolesti břicha respondentů (19,2 %). Profesor Frič ve své knize zmiňuje 

anketu Poradenského centra pro celiakii a bezlepkovou dietu (1 375 českých 

respondentů – dětských i dospělých celiaků), ve které uvedlo 31 % dotázaných celiaků 

příznaky střevního charakteru. Dále uvádí, že z dotazníkového šetření, provedeného 

v USA (více než 1 600 respondentů – dospělých celiaků), vyplynul fakt, že 85 % 

respondentů uvádělo mezi hlavní příznaky průjem. 

Otázkou č. 13 (Pocítil/a jste po zjištění celiakie a následném dietním režimu 

změny týkající se Vašeho zdravotního stavu?) jsem chtěla zjistit, zda se u dotázaných 

pacientů zlepšila kvalita jejich zdraví, poté co zahájili bezlepkovou dietu. Překvapilo 
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mě, že celkově se zdravotní potíže zlepšily pouze u 63,2 % respondentů. Frič uvádí 

zlepšení kvality života u 77 % nemocných. Dalo by se tedy předpokládat, že svůj podíl 

na tomto zjištění má pozdní stanovení diagnózy (Frič a Mengerová 2008).  

Dle výsledků získaných z dotazníku (otázka č. 15: Máte pocit, že na Vás měla 

celiakie před zahájením bezlepkové diety psychický dopad?) jsem zjistila, že více jak 

polovina pacientů (55,3 %) před zahájení diety pociťovala psychické změny a dalších 

7,9 % stále psychické změny pociťují. Článek na webových stránkách výživové 

poradkyně Ing. Ivy Bušínové (http://www.bezlepkovadieta.cz 2013) poukazuje na fakt, 

že v důsledku nízkých příspěvků zdravotních pojišťoven, jsou rodiny pacientů jistým 

způsobem diskriminované. Vlivem genetického podkladu se může v rodině vyskytovat 

více než jeden pacient s celiakií a to se odráží na nákladech spojených s bezlepkovou 

stravou. Dnešní lékařská věda nemá k dispozici jiný lék, který by byl účinný. Z toho 

vyplývá, že pokud bude pacient nucen na dietě šetřit a nebude běžnou stravu nahrazovat 

bezlepkovými potravinami, způsobí si výrazné zdravotní problémy. To koresponduje 

s nedodržováním diety, kvůli její finanční náročnosti. Navíc nabídka, především 

vesnických obchodů, cukráren a restaurací, často nenabízí bezlepkové potraviny, což 

může mít také vliv na psychiku pacientů. 

 

6.1. Zhodnocení dosažených cílů a hypotéz  

 

Prvním cílem práce bylo zjistit, jak dlouhá doba může uplynout od příznaků ke 

konečnému vyřčení diagnózy celiakie. Nadpoloviční většina pacientů (55,3 %) 

odpověděla, že období, ve kterém se lékaři snažili zjistit příčinu jejich problémů, mělo 

časový rozsah v rámci let. To potvrzuje mou první hypotézu, že více jak 50 % pacientů 

byla CS jednoznačně diagnostikována až v průběhu několika let.  

Druhým cílem bylo zjistit, zda jsou pacienti s celiakií dostatečně obeznámeni 

s principem nemoci a dále odkud si rozšiřují svoje znalosti o celiakii. Jako zdroj 

informací nejčastěji respondenti uváděli internet, jednalo se o 40,5 % odpovědí. Navíc 

71,7 % respondentů uvedlo, že mají pocit dostatečné informovanosti. Hypotéza č. 2, 

kdy jsem předpokládala, že k získání informací pacienti nejčastěji využívají internet, se 

http://www.bezlepkovadieta.cz/
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potvrdila. Zatímco třetí hypotéza, kdy jsem předpokládala, že alespoň 75 % 

respondentů má pocit, že je o CS dostatečně informovaná, se nepotvrdila.  

Třetím cílem bylo zjistit, zda pacienti využívají pravidelných návštěv 

gastroenterologické poradny v rámci monitorování svého zdravotního stavu. Zjistila 

jsem, že ve skupině respondentů, kteří vyplňovali můj dotazník, navštěvuje 81,6 % 

odborníka. Tím se potvrdila má 6. hypotéza, kdy jsem předpokládala, že alespoň 75 % 

respondentů navštěvuje pravidelně gastroenterologickou poradnu a využívá tak 

možnosti konzultace svých zdravotních potíží s odborníkem. 

Mým čtvrtým cílem bylo zjistit míru spokojenosti pacientů s kvalitou svého 

života s celiakií. Pouhých 6,6 % respondentů uvedlo, že nepociťuje výrazný vliv CS na 

svůj život. Oproti tomu, 55,3 % dotázaných uvedlo, že před zahájením bezlepkové diety 

mělo psychické problémy a u 7,9 % respondentů tyto problémy přetrvávají i přesto, že 

dietu dodržují.  

Dalším, pátým cílem, bylo zjistit, zda pacienti souhlasí s cenou bezlepkových 

potravin a jejich dostupností. S cenou není spokojeno 97,4 % dotázaných a 

s dostupností je naopak nadpoloviční část respondentů spokojena (52,6 %). To 

jednoznačně potvrdilo mou hypotézu č. 7, kdy jsem předpokládala, že minimálně 60 % 

pacientů s celiakií je trvale nespokojena s cenou bezlepkových potravin. I hypotéza č. 

8, kdy jsem se domnívala, že minimálně 40 % pacientů je trvale nespokojena 

s dostupností bezlepkových potravin, se potvrdila. 

Hypotéza č. 4, kdy jsem se domnívala, že více jak 90 % pacientů bude 

seznámeno s faktem, že CS je celoživotní onemocnění, se potvrdila, protože 97,4 % 

pacientů odpovědělo, že celiakie se nedá vyléčit. 

Hypotéza č. 5, kdy jsem se domnívala, že alespoň 75% dodržuje striktně 

bezlepkovou dietu, se potvrdila, protože 84,2 % dotázaných uvedlo, že dietu dodržuje 

přísně. 

Mohu tedy konstatovat, že díky získaným datům, bylo vytyčených cílů dosaženo 

a pracovní hypotézy se převážně potvrdily. 
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7. ZÁVĚR 

 

Celiakie je onemocnění, které pacienta provází celý život. I přesto, že probíhají 

výzkumy zabývající se tím, jak celiakii vyléčit, neexistuje zatím jiný „lék“ než je 

bezlepková dieta.  

V dnešní době bývá celiakie častěji diagnostikována již v dětském věku. 

Výjimkou ale nejsou ani starší pacienti, kteří se dozvědí o své nemoci až ve středním 

věku. Celiakie se prokazuje krevními testy a enterobiopsií. Z histologických materiálů 

se pak zjišťuje její forma. Od toho se odvíjí i prognóza a striktnost bezlepkové diety 

(někteří pacienti snesou tzv. stopy lepku, jiní musí dietu dodržovat velice přísně). Toto 

onemocnění se nejvýrazněji projevuje na sliznici tenkého střeva, kde na základě požití 

lepku ve spojitosti s genetickým předurčením k jeho nesnášenlivosti, dochází 

k chronickým zánětlivým změnám. Onemocnění je doprovázeno častým průjmem, 

bolestmi břicha a úbytkem váhy. Malé děti jsou plačtivé a bez nálady. Starší pacienti si 

často stěžují na „zažívací problémy“.  

V ČR se vyskytuje 40 – 50 tisíc celiaků, ale 10 – 15 % z celkového počtu 

nemocných zatím nebylo diagnostikováno.  
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12. PŘÍLOHY  

 

Příloha č. 1: Doporučené schéma testování u celiakie 

(http://www.testlinecd.cz/file/1698/Celiakie%20a%20intolerance.pdf)  

 

 

http://www.testlinecd.cz/file/1698/Celiakie%20a%20intolerance.pdf
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Příloha č. 2: Testovací sada Biocard®  

 

 

Příloha č. 3: Negativní výsledek testu Biocard® 
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Příloha č. 4: Dotazník 

Vážená paní, vážený pane, 

jsem studentkou 3. ročníku Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, obor Zdravotní 

laborant. Následujících 20 otázek, se zabývá problematikou celiakie, zejména pak 

kvalitou života celiaků a problémy spojené s dodržováním bezlepkové diety. Dotazník 

je zcela anonymní a získaná data budou sloužit pouze pro zpracování mé bakalářské 

práce. Prosím aby dotazník vyplňovali pouze osoby, kterým byla celiakie 

diagnostikována, nebo rodiče malých dětí, které celiakií trpí a samy by dotazník 

nezvládly vyplnit, děkuji.  

 

1. Jste: 

a. Muž  

b. Žena 

2. Váš věk je: 

a. Do 15 let 

b. Od 16 do 25 let 

c. Od 26 do 35 let 

d. Od 36 do 45 let 

e. od 46 do 55 let 

f. od 56 do 65 let 

g. 65 let a více  

3. Kolika členům Vaší rodiny byla diagnostikována celiakie?  

a. 1  

b. 2 

c. 3 

d. 4 a více členům 
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4. V jakém věku Vám byla zjištěna celiakie? 

a. Do 5 let  

b. Od 6 do 15 let 

c. Od 16 do 25 let 

d. Od 26 do 35 let 

e. Od 36 do 45 let 

f. od 46 do 55 let 

g. od 56 do 65 let 

h. 65 let a více  

5. Jak dlouho trvalo, než se celiakie jednoznačně potvrdila jako příčina Vašich zdravotních 

potíží? 

a. Jednalo se o časové období v rámci dnů 

b. V rámci týdnů 

c. V rámci měsíců 

d. V rámci let 

6. Jste obeznámen s obecným principem nemoci? Uveďte prosím (bodově) co je podstatou 

celiakie? 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Odkud čerpáte informace o celiakii? 

a. Knihy 

b. Internet 

c. Informace od lékaře 

d. Informační letáčky 

e. Jiné (uveďte prosím)  

………………………………………………………..…………………………………………… 



63 
 

8. Máte pocit, že jste dostatečně informován o celiakii? 

a. Ano  

b. Ne 

c. Nevím 

9. Myslíte, že je celiakie celoživotním onemocněním? 

a. Ano 

b. Ne 

10. Uveďte prosím nejvýraznější příznaky (max. 2), které u Vás vedl k podezření na 

celiakii: 

…………………………………………………………………………………………………… 

11. Uveďte další příznaky: 

…………………………………………………………………………………………………… 

12. Dodržujete přísně bezlepkovou dietu? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

13. Pocítil/a jste po zjištění celiakie a následném dietním režimu změny týkající se vašeho 

zdravotního stavu? 

a. Celkové zlepšení všech obtíží 

b. Částečné zlepšení obtíží 

c. Nic se nezměnilo 

14. Navštěvujete pravidelně gastroenterologickou poradnu? 

a. Ano 

b. Ne  
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15. Máte pocit, že na Vás měla celiakie před zahájením bezlepkové diety psychický dopad? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Stále má 

16. Objevily se u Vás nějaké zdravotní komplikace spolu s celiakií? 

a. Ne 

b. Ano (uveďte prosím jaké)  

………….………………………………………………………………………………………… 

17. Jste spokojen s dostupností bezlepkových potravin? 

a. Ano 

b. Ne  

18. Jste spokojen s cenou bezlepkových potravin? 

a. Ano  

b. Ne 

19. Ve které oblasti má celiakie vliv na Váš život?  

a. Práce 

b. Studium 

c. Cestování 

d. Sport  

e. Nepociťuji výrazný dopad celiakie na můj život 

f. Jiné (uveďte prosím) 

…………………………………………………………………………………………………… 

20. Chcete něco doplnit? 

…………………………………………………………………………………………………… 


