
Z recenzji książki 
„Celiakia– autodiagnoza i samodzielne leczenie”

„Obowiązkowa pozycja dla każdego chorego na celiakię oraz 
dla każdego, kto zaobserwuje u siebie podobne objawy (pro-
blemy z układem trawiennym, anemia, zmęczenie, bóle głowy 
i stawów itd.). Jeśli możesz kupić tylko jedną książkę o celiakii, 
wybierz tę”.

— Living Without

„Oto książka, której potrzebują wszyscy chorzy na celiakię”.
— Gluten Intolerance Group (newsletter)

„Najlepsze źródło wiedzy dla każdego chorującego na celia-
kię, także dla osób, których jeszcze nie zdiagnozowano oraz 
dla ich rodzin. Kompleksowa i zwięzła książka, łatwa do zro-
zumienia. To pozycja, którą należy mieć”.

— Elaine Monarch, 
dyrektor Fundacji Walki z Celiakią

„Łatwa do przeczytania… Pełna zdroworozsądkowych po-
rad i sugestii, które trafiają w sedno problemów związanych 
z celiakią”.

— Gluten-Free Living

„Wyjątkowo kompletny, ale łatwy do przeczytania przewodnik 
dotyczący celiakii i strategii, aby dobrze z nią żyć… Gorąco 
polecamy”.

— ChildrenWithDiabetes.com



„Użyteczne, pogłębione informacje dla chorych… Ważna 
książka w księgarniach zajmujących się zdrowiem i księgo-
zbiorach dotyczących zdrowia w publicznych bibliotekach”.

— Library Journal

„Jako dyrektor Centrum ds. Celiakii przy Uniwersytecie Ko-
lumbii, Green jest najwyższej klasy ekspertem w zakresie jed-
nej z najbardziej niedoszacowanych chorób w Ameryce”.

— New York Post
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BADANIE STANU ZDROWIA

CZĘŚĆ I: OBJAWY
Zaznacz każdy objaw, którego doświadczyłeś przynajmniej 
raz w tygodniu w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

__ Wzdęcia
__ Wzdęcia i/lub bóle brzucha
__ Biegunka lub płynne stolce
__ Zaparcia
__ Bóle stawów
__ Drętwienie lub mrowienie kończyn
__ Swędzące zmiany skórne
__ Ciągłe niewyjaśnione zmęczenie
__ Częste bóle głowy lub migreny



CZĘŚĆ II: DIAGNOZY
Zaznacz, jeśli kiedykolwiek zdiagnozowano u  ciebie jedną 
z poniższych chorób:

__ Zespół jelita drażliwego
__ Egzema lub niewyjaśnione kontaktowe zapalenie skóry
__ Fibromialgia
__ Zespół przewlekłego zmęczenia 
__ Nerwowy żołądek (niestrawność niewrzodowa)

CZĘŚĆ III: CHOROBY WSPÓŁWYSTĘPUJĄCE 
Sprawdź, czy chorujesz na jedną z następujących chorób:

__ Nietolerancja laktozy
__ Osteopenia i/lub osteoporoza
__ Choroby autoimmunologiczne
__ Choroby tarczycy (niedoczynność/nadczynność)
__ Cukrzyca (typu 1)
__ Zespół Sjögrena
__ Przewlekła choroba wątroby
__ Najbliższy członek rodziny cierpi na chorobę autoimmu-

nologiczną
__ Neuropatia obwodowa
__ Chłoniak nieziarniczy
__ Nowotwór jelita cienkiego
__ Choroby psychiczne lub depresja
__ Anemia (niedobór żelaza)
__ Niepłodność



WYNIK
Jeśli zaznaczyłeś jedną lub więcej pozycji w  części I  lub II 
oraz chorujesz na jedną z  chorób wymienionych w  części 
III (szczególnie w przypadku mężczyzn lub kobiet w wieku 
poniżej 45 lat chorujących na osteopenię i/lub osteoporozę), 
powinieneś rozważyć badania na możliwość celiakii. Jeśli za-
znaczyłeś pozycje w wszystkich trzech częściach, powinieneś 
wraz z lekarzem zbadać możliwość celiakii.

Wszystkie objawy w części I, choroby w części II i wszyst-
kie współwystępujące choroby w części III są ściśle związane 
z celiakią. Jedna osoba na 100 w Stanach Zjednoczonych cho-
ruje na celiakię, a 85% z nich pozostaje niezdiagnozowanych!
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PODZIĘKOWANIA

Niniejsza książka powstała z połączenia dwóch niekiedy róż-
nych perspektyw: lekarza i pacjenta. Obejmuje ona zarówno 
badania naukowe, jak i perspektywę chorego, a także wspólną 
wiedzę, którą zdobyliśmy w trakcie procesu opracowywania 
książki. Poprawione wydanie odzwierciedla obecny rozwój 
w szybko zmieniającej się dziedzinie.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, z którymi współ-
pracowaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, ale niektórzy zasłu-
gują na specjalną wzmiankę.

Wiele nauczyłem się od współpracy z Baną Jabri, lek. med., 
Uniwersytet Chicagowski; Normanem Latovem, lek. med.; 
Howardem Sanderem, lek. med.; Tomem Brannaganem, 
lek. med. oraz Russellem Chinem, lek. med. z Centrum ds. 
Neuropatii Obwodowej (Peripheral Neuropathy Center) przy 
szpitalu New York Presbyterian Hospital; Elizabeth Shane, 
lek. med. i Shonni Silverberg, lek. med. z programu badania 
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metabolizmu kości na Uniwersytecie Columbia; a także Heidi 
Rotterdam, lek. med. i Govinda Bhagata, lek. med., z Wydzia-
łu Chirurgii na Uniwersytecie Columbia.

Isabella, Alanya i Marise w dalszym ciągu tolerują wszyst-
kie moje „prace domowe” oraz rosnącą liczbę podróży na wy-
kłady w kraju i zagranicą.

— Peter Green, lekarz medycyny

Istnieje wiele osób, które przekazywały mi cenne informacje 
dotyczące celiakii i  opryszczkowatego zapalenia skóry, jak 
również uczyły mnie podejścia do przewlekłej choroby i życia 
z nią. Kilka osób nieustannie zapewniało mi wiedzę, energię 
i wsparcie. Są to:

John Zone, lek. med., profesor dermatologii i dyrektor Cen-
trum Nauk o Zdrowiu przy Uniwersytecie Utah; Elaine Mo-
narch, dyrektorka i założycielka Fundacji Walki z Celiakią oraz 
członkini zarządu grupy wsparcia Westchester Celiac Sprue.

Jak zawsze, David i Rebecca zasługują na najserdeczniejsze 
podziękowania za niekończącą się cierpliwość i humor, bez 
których nic nie byłoby możliwe.

— Rory Jones

Oboje chcemy wyrazić specjalne podziękowania dla:
Sue Goldstein, która popchnęła nas i  wciągnęła w  świat 

celiakii; dr Dona Kasardy z Departament Stanu USA ds. Rol-
nictwa, specjalisty w zakresie zbóż; Ann Whelan, założycielka 
i  redaktorki Gluten-Free Living, za dzielenie się swoją wie-
dzą o składnikach; Jennifer Civiletto, naszej redaktorki, która 
z wdziękiem i niestrudzenie zapewniła wsparcie i profesjonal-
ne doradztwo; Faith Hamlin, naszej menadżerki, która broniła 
książki jeszcze zanim dowiedziała się, że niektórzy jej najlepsi 



przyjaciele chorują na celiakię; Cathy Hemming, której wizja 
umożliwiała realizację planów; oraz Thoma Gravesa, główne-
go ilustratora w New York Hospital/Cornell University, który 
wykonał rysunki w niniejszej książce.

Na koniec chcemy podziękować wielu pacjentom, którzy 
tak ofiarnie poświęcali nam swój czas i podzielili się swoimi 
spostrzeżeniami i opowieściami o życiu z celiakią. Oto książ-
ka dla ciebie i wielu osób, które wciąż są na początku długiej 
drogi prowadzącej do właściwej diagnozy.

Centrum ds. Celiakii (The Celiac Disease Center, CDCC) 
przy Uniwersytecie Columbia

Centrum ds. Celiakii przy Uniwersytecie Columbia to jeden 
z niewielu wiodących ośrodków w Stanach Zjednoczonych, 
który zapewnia kompleksową opiekę medyczną, w tym po-
radnictwo dietetyczne, dla dorosłych i dzieci z celiakią. Jego 
misją jest zmiana przyszłości i leczenia celiakii poprzez nie-
ustanny rozwój badań, opieki nad pacjentem oraz edukacji 
publicznej i specjalistycznej. Rocznie ośrodek diagnozuje i le-
czy ponad dwa tysiące pacjentów z całego świata. Przez osiem 
lat swojej działalności Centrum wiele zyskało dzięki hojnym 
darczyńcom, którzy pomagali nam w realizacji naszych celów.
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Wszystkie informacje zawarte w niniejszej książce opierają się 
na aktualnym stanie wiedzy o przyczynach, objawach, diagno-
styce, leczeniu i skutkach celiakii. Wynikają z dogłębnej analizy 
literatury medycznej, rozległego doświadczenia klinicznego, 
wywiadów z pacjentami i specjalistami, a także trwających ba-
dań nad celiakią i związanymi z chorobą powikłaniami.

Różni specjaliści mogą przedstawiać odmienne opinie 
na temat literatury medycznej i  inne interpretacje. Wszę-
dzie tam, gdzie było to możliwe, autorzy próbowali zawrzeć 
sprzeczne punkty widzenia w  kluczowych kwestiach, jak 
również przedstawić problemy, które nie zostały jeszcze jed-
noznacznie rozstrzygnięte.

Wiele recenzowanych artykułów, które sprawdziliśmy, 
może nie być łatwo dostępnych dla wszystkich czytelników. 
Z tego powodu nie dodaliśmy przypisów do wszystkich da-
nych z zakresu medycyny. Zamiast tego w Załącznikach ujęli-
śmy wartościowe artykuły i książki na różne tematy.



Osobiste historie i diagnozy w niniejszej książce opierają 
się głównie na populacji pacjentów obserwowanych w Cen-
trum ds. Celiakii przy Uniwersytecie Columbia. Populacja 
regionu Nowego Jorku jest bardzo duża i różnorodna etnicz-
nie. Ponadto pacjenci, którzy szukają pomocy we wiodącym 
ośrodku medycznym, mogą zgłaszać bardziej nasilone i zło-
żone objawy. Mamy świadomość, że mogą to nie być typowe 
przypadki celiakii w danym mieście lub regionie Stanów Zjed-
noczonych. Niemniej jednak uważamy, że przekrój pacjentów 
opisywanych w niniejszej książce odzwierciedla obecny stan 
pacjentów z celiakią w Stanach Zjednoczonych.

Uwaga: Niniejsza książka nie jest podręcznikiem do samo-
dzielnej diagnostyki. Ma ona na celu uświadamianie pacjen-
tów, którzy powinni się dowiedzieć, jakie pytania zadawać 
swoim lekarzom oraz jak rozumieć odpowiedzi.



CELIAKIA
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WPROWADZENIE 

CO JEST ZE MNĄ NIE TAK?

Mój lekarz próbował pomóc mi w zakresie objawów, ale nigdy nie 
doszedł do tego, dlaczego mam takie problemy z żołądkiem. Zaczę-
łam mieć migreny, bóle stawów itd. Byłam chodzącą apteką i cały 
czas czułam się kiepsko. (Marg, 47)* 

Moja córka cały czas była zmęczona. Wśród jej znajomych krążył 
żart: gdzie jest Mel? Śpi. Spała w trakcie zajęć w college’u, to wpły-
wało na jej życie towarzyskie. Przebadali ją pod tym względem 
w szpitali, spała od 14 do 16 godzin na dobę. (Roni)

* Aby chronić anonimowość pacjentów, w książce używamy samych imion lub 
pseudonimów. Niektórzy pacjenci odmówili podania wieku.
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Moja córka miała nóżki jak patyczki i ogromny brzuszek, a pediatra 
powiedział, że jest dzieckiem z  nadwagą i  musi z  tego wyrosnąć. 
(Mike, 40)

Myślę, że ludzie sądzili, że jestem hipochondryczką, aż tak źle się 
czułam. (Heather, 43)

Obecnie w  Stanach Zjednoczonych miliony pacjentów 
cierpią z  powodu objawów, których nie da się wyjaśnić, 
a  które jednak nie mijają. Młode i  starsze osoby zażywa-
ją leki i  odwiedzają licznych specjalistów, skarżąc się na 
problemy związane z  układem trawiennym, anemię, bóle 
stawów, świąd skóry, stałe zmęczenie czy bóle głowy. Pró-
buje się leczyć objawy, ale nie można ustalić ich przyczy-
ny. Pierwszy lekarz diagnozuje fibromialgię, drugi zespół 
przewlekłego zmęczenia, a  trzeci zespół jelita drażliwego. 
Spożywanie zbyt dużych lub zbyt małych ilości pożywienia, 
nietolerancja laktozy lub fruktozy, smażone lub pikantne 
jedzenie to powody, które mają wyjaśniać powtarzający się 
refluks, biegunki, zaparcia, bóle brzucha i  gazy. Napięcie 
mięśni lub „niewłaściwy rodzaj materaca” ma być wytłuma-
czeniem bólu stawów lub mrowienia kończyn, które rano 
nie budzą się wraz z resztą organizmu.

Sfrustrowani pacjenci szukają opieki u lekarzy medycyny 
alternatywnej, którzy pomogli znajomemu lub sąsiadowi albo 
u lekarzy występujących w programach telewizyjnych. Setki 
wydanych dolarów później, po serii badań krwi lub kału, 
których wyników większość lekarzy medycyny nawet nie 
przejrzy, gdy zobaczą nazwę laboratorium, które je wykonało, 
diagnoza sprowadza się do „nieszczelnego” jelita lub zbyt du-
żej ilości złych bakterii. Próby przeciwbakteryjne, drogie do-
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żylne wlewy witaminowe, różne ziołowe preparaty lub diety 
o niskiej zawartości drożdży mają być właściwą odpowiedzią. 
Mogą one zapewnić chwilową ulgę, jeśli wykształceni lekarze 
nie są w stanie udzielić odpowiedzi.

Po sześciu lub siedmiu latach sinusoidy zdrowia fizycz-
nego i psychicznego lekarz internista może zasugerować, że 
przyczyną jest stres. Innymi słowy, nie można znaleźć niczego 
nieprawidłowego w organizmie pacjenta, więc być może po-
wód jest „w jego głowie”. Wielu pacjentów żyje w permanent-
nym, niewyjaśnionym złym stanie zdrowia, który po pewnym 
czasie zaczynają akceptować jako normalny. Niektóre objawy 
wydają się przebiegać w grupie.

Cierpię na to (refluks i niestrawność) tak długo, że myślę, że to nor-
malna część mojego życia. Moja mama choruje, tak samo mój brat. 
Zakładam więc, że tak powinno być. (Cindy, 45)

W przypadku wielu pacjentów istnieje diagnoza obejmu-
jąca wszystkie objawy, które muszą znosić. Zdiagnozowanie 
i  leczenie choroby nie tylko wpłynie na twój stan zdrowia, 
może uratować ci życie.

Góra lodowa o nazwie „celiakia”

Celiakia jest chorobą wieloukładową, która głównie uszkadza 
jelito cienkie. Chorobę powoduje gluten, główne białko maga-
zynujące znajdujące się w niektórych zbożach. Gluten uszka-
dza jelito cienkie, które nie jest w stanie prawidłowo wchłaniać 
składników odżywczych. Jako że nieprawidłowe wchłanianie 
utrzymuje się, a choroba postępuje, objawy w nieunikniony 
sposób stają się coraz bardziej zróżnicowane i złożone.
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Dzisiaj celiakia to jedna z  najczęściej występujących 
oraz najczęściej niediagnozowanych dziedzicznych chorób 
autoimmunologicznych w Stanach Zjednoczonych. Jest tak 
powszechna jak dziedziczny wysoki poziom cholesterolu.

Kiedyś uważana za rzadką, „biegunkową” chorobę wieku 
dziecięcego, celiakia jest obecnie uznawana za chorobą do-
rosłych, a większość przypadków to przypadki bezobjawowe 
lub pacjenci konsultują się z  lekarzami z  powodu różnych 
innych objawów.

Podczas gdy choroba jest uważana za powszechną w Euro-
pie, Ameryce Południowej i Australii (ostatnie badania dzieci 
w wieku szkolnym w Finlandii wykazały, że zapadalność wy-
nosi 1 na 99, w niektórych częściach Anglii 1 na 100), ba-
dania wykazują, że celiakia dotyka ok. 1% populacji USA 
(ok. 1 na 100 osób), ale 85% z nich pozostaje niezdiagnozo-
wanych. Niestety, jeśli choroba postępuje i pozostaje niezdia-
gnozowana do wieku dorosłego, pacjenci często mają wiele 
innych objawów, począwszy od stanów zapalnych i niedobo-
rów składników mineralnych, witamin i innych niezbędnych 
składników odżywczych.

Opóźnienie diagnostyki zwiększa również możliwość 
rozwoju różnych chorób autoimmunologicznych. Większość 
osób dorosłych chorujących na celiakię cierpi także na pro-
blemy z kośćmi powodujące osteopenię lub osteoporozę. Ane-
mia, nowotwory złośliwe, neuropatie obwodowe (drętwienie 
i/lub mrowienie kończyn), problemy stomatologiczne, hipo-
splenizm (niedoczynność śledziony) i niepłodność są również 
schorzeniami wtórnie związanymi z tą chorobą.

Jako że u pacjentów z jedną chorobą autoimmunologiczną 
istnieje większe prawdopodobieństwo rozwoju innej, pacjenci 
z celiakią chorują także na zespół Sjögrena, cukrzycę typu 1, 
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autoimmunologiczne choroby tarczycy, opryszczkowate zapa-
lenie skóry (intensywny świąd skóry) lub łysienie plackowate 
(wypadanie włosów). Spośród 1,25 miliona osób z cukrzycą 
typu 1, 8 do 10% choruje również na celiakię.

Często pacjenci przed zachorowaniem na celiakię są lecze-
ni z powodu choroby autoimmunologicznej.

Niestety, występuje zwiększony wskaźnik śmiertelności 
dla osób chorych na celiakię, przewyższający wskaźnik ogól-
nej populacji, głównie ze względu na nowotwory złośliwe. 
Obecne badania wskazują na statystyczne ryzyko, które jest 
33 razy większe w przypadku gruczolakoraka jelita cienkiego, 
11,6 razy większe w przypadku raka przełyku, 9,1 razy większe 
w przypadku chłoniaka nieziarnistego, 5 razy większe w przy-
padku czerniaka i 23 razy większe w przypadku raka brodaw-
kowatego tarczycy.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowanie ce-
liakii może zająć od pięciu do siedmiu lat. Pacjenci zwykle 
odwiedzają licznych lekarzy i specjalistów z powodu błędnych 
rozpoznań, nie reagują na leki lub nie są leczeni ze względu 
na przyczynę.

Małe dzieci mogą cierpieć od jednej trzeciej do połowy ży-
cia przed uzyskaniem diagnozy.

Większość osób w Stanach Zjednoczonych posiada utajoną 
postać celiakii. U wielu z tych pacjentów bez wyraźnych ob-
jawów żołądkowo-jelitowych zdiagnozowano celiakię współ-
istniejącą z  inną chorobą, często złośliwą. Taki scenariusz 
występuje również u dorosłych, którzy jako dziecko otrzymali 
diagnozę celiakii i których rodzice zostali poinformowani, że 
„wyrosną z tego”.
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Wiele, wiele lat temu moja mama powiedziała mi, że jako dziecko 
chorowałam na celiakię. Miałam intensywne biegunki, a lekarz za-
lecił mi specjalną mleczno-bananową dietę. Biegunki minęły i był to 
koniec leczenia. Gdy zdiagnozowano u mnie celiakię dwa lata temu 
powiedziałam „Chorowałam na to jako dziecko”. (Linda, 62)

Nie wyrasta się z  celiakii. Za to pojawiają się objawy 
wskazujące na inne schorzenia, które są częścią góry lodo-
wej znajdującej się „poniżej linii wodnej”, czyli poza ekranem 
medycznego radaru. Pacjenci często widzą lekarzy z powodu 
wielu innych dolegliwości, a  ich łagodne lub pozornie nie-
powiązane objawy są często rozpoznawane tylko po analizie 
historii pacjenta.

„Dlaczego trzeba się martwić?”

Celiakia jest poważnym schorzeniem. Jest zbyt często ma-
skowana przez częściej diagnozowane choroby lub z nimi my-
lona. W wyniku tego istnieje ogromna populacja pacjentów 
niepotrzebnie cierpiących na poważne powikłania. Pacjenci 
ci mogą również cierpieć z powodu depresji i skomplikowanej 
sytuacji zawodowej i rodzinnej, powodowanej długotrwałym 
istnieniem niezdiagnozowanej choroby.

Celiakia jest niczym ogromna góra lodowa, która porusza 
się, wywierając duży wpływ na całe nasze życie.


