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Celiakia, to choroba autoimmunologiczna manifestująca się nietolerancją na gluten. Po jego spożyciu 

zanikają kosmki jelitowe. Jest najgorszą formą nietolerancji glutenu, najbardziej uciążliwą, najbardziej 

utrudniającą życie, czasem może przebiegad w sposób ukryty. 

ALERGIA NA GLUTEN 

W przypadku alergii na gluten, po ekspozycji przez drogi pokarmowe bądź oddechowe, bardzo szybko 

dochodzi do reakcji. Jest to również przykre w skutkach, bo może się skooczyd nawet wstrząsem 

anafilaktycznym, ale reakcję alergiczną bardzo łatwo odkryd. 

NIETOLERANCJA GLUTENU 

Nietolerancję na gluten możemy stwierdzid w testach nietolerancji pokarmowej. W testach IgG – 

późna odpowiedź immunologiczna – to nie jest do kooca to samo co celiakia. 

Możemy mied nietolerancję na gluten i jego długotrwałe spożywanie może przyczynid się do 

powstania poważnych chorób autoimmunologicznych – reumatoidalne zapalenie stawów, 

łuszczycowe zapalenie stawów, łuszczyca, Hashimoto, twardzina, stwardnienie rozsiane. 

Nietolerancja glutenu nie bierze się znikąd. Na jej powstanie składa się kilka czynników. Często ta 

powiązana jest z innymi nietolerancjami, ze źle funkcjonującymi jelitami, z nieszczelnymi jelitami, 

niewłaściwą florą bakteryjną. Zatem organizm był zaniedbywany od dawna i wyłączenie glutenu z 

diety jest jedną z wielu rzeczy, które trzeba zrobid, aby przywrócid go do właściwego funkcjonowania. 

CELIAKIA 

Jednak bardziej chciałam dzisiaj skupid się na celiakii. Takiej nietolerancji glutenu, w której szkodliwa 

jest nawet jego znikoma ilośd. Zaszkodzid może to, że zjemy widelcem, którym wcześniej jedzona była 

tradycyjna potrawa zawierająca gluten lub to, że posiłek przygotowany był w kuchni, w której 

wcześniej przygotowywano potrawy go zawierające. 

Gluten jest białkiem roślinnym, znajdującym się w pszenicy, jęczmieniu, życie i owsie. Jest lektyną, a 

te przyklejają się do tkanek, udają coś czym nie są, zatem dla cierpiących na celiakię szkodliwe mogą 

byd również lektyny zawarte w innych produktach, takich jak ryż, kukurydza, orzechy czy pestki. 

Dlatego celiakia często łączy się z innymi nietolerancjami, ale jedzenie glutenu przynosi najgorsze 

skutki, ponieważ, jak już wspomniałam, powoduje zanik kosmków jelitowych, przez co traci się 

zdolnośd do wchłaniania pokarmu. 

JAK DIAGNOZUJEMY CELIAKIĘ, JAK TA CHOROBA PRZEBIEGA? 

Mówi się, że celiakia może pójśd do głowy, czyli może powodowad tzw. brain fog – czyli problemy z 

koncentracją, myśleniem – otępienie, przydmienie, wrażenie pozostawania pod wpływem alkoholu 

czy innych środków odurzających. 

Może pójśd w skórę (choroba Duhringa), czyli powodowad powstawanie wyprysków, które pojawiają 

się między włosami czy na twarzy. Są to pęcherzyki z płynem, które mogą pękad, swędzied. Może 

pojawid się również plackowate zaczerwienienie skóry. 

W koocu celiakia może pójśd w jelita, objawiając się ciągłymi biegunkami albo przeciwnie – 

zaparciami. 
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Miałam takie przypadki, w których objawy nie były do kooca swoiste. Bardzo często w badaniach 

występuje również niedobór żelaza i niski poziom hemoglobiny, ale nie jest to bezwzględne – nie 

każdy przypadek jest taki sam. Od dawna nie zdiagnozowany niedobór żelaza może świadczyd o tym, 

że organizm nie ma czym go wchłaniad i podawanie preparatów będzie tylko maskowało problem. 

Będzie się wydawało, że został on rozwiązany, ale to nie pomoże odnaleźd pierwotnej przyczyny, dla 

której choroba się pojawiła. 

 

Powszechnie uważa się że celiakia to biegunka, wyniszczenie organizmu, wyjątkowo chuda sylwetka, 

tymczasem często spotykam osoby, które mają biegunkę bądź zaparcie, ale niekoniecznie są bardzo 

szczupłe, czasami są wręcz otyłe. 

CELIAKIA I OTYŁOŚĆ 

Dlaczego tak się może dziad? Kosmki jelitowe są nam najbardziej potrzebne do wchłaniania 

składników odżywczych – białek, tłuszczy, minerałów, witamin, węglowodanów. Te ostatnie mogą też 

byd wchłaniane przez śluzówki. Zauważyłam, że osoby chore na celiakię potrafią byd otyłe i 

jednocześnie mied insulinoopornośd. W badaniach krwi często wychodzi niedobór białka całkowitego 

a podczas analizy składu ciała okazuje się, że pomimo otyłości występuje niedożywienie organizmu. 

Nadmiar tkanki tłuszczowej, mała masa mięśniowa – to wszystko jest wynikiem słabego wchłaniania 

białek, zatem organizm wyciąga je z tkanki mięśniowej celem wbudowania ich w ważniejsze 

struktury. Organizm ma cały czas tzw. turn over białek – mimo dostarczania ich w pożywieniu, zostają 

wyciągnięte z własnych organów, głównie z mięśni. Powstaje wolna pula aminokwasów, z której 

później organizm czerpie budując ważne struktury. Białka mięśni są mniej istotne niż białka 

hormonów, enzymów, zatem często osoby cierpiące na celiakię są wątłej budowy. Tylko czasem jest 

to ukryte. 

SKŁAD CIAŁA 

Badanie analizatorem składu ciała, który potrafi rozpoznad czy struktura ciała jest mięśniem czy 

tkanką tłuszczową, wskazuje, że chora osoba ma dośd mało mięśni a dużo tkanki tłuszczowej. 

Jeśli taka nieświadoma swej choroby osoba przychodzi do gabinetu z zamiarem zrzucenia nadwagi, to 

często po zastosowaniu diety zauważa, że ilośd tkanki tłuszczowej spada tak samo jak zawartośd masy 

mięśniowej. Pojawia się podejrzenie że coś się dzieje nie tak, bo organizm nie odbudowuje się tak jak 

powinien. W tym momencie sugerowałabym wykonanie pewnych badao. 

Wyjaśnienie – dla czepialskich: analiza składu ciała nie jest badaniem „diagnostycznym”. Ale jako 

wprawiony dietetyk, pracujący z tym urządzeniem potrafię po pomiarach zauważyd że ktoś może 

cierpied na insulinoopornośd czy chorobę autoimmunologiczną. Stąd napisałam o tym badaniu. 

„Nieświadoma” osoba z problemami, która jeszcze nie robiła badao, nie chce lub jej nie stad bo lekarz 

nie zleci, która przychodzi do mnie w celu „poprawy” diety, może się dowiedzied, że coś jej nie tak, co 

widzę po impedancji. Na tej podstawie widzę „słusznośd” konkretnych badao diagnostycznych. 
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BADANIA – CELIAKIA 

transglutaminaza tkankowa (tTg) w klasie IgA, IgG 

endomysium mięśni gładkich (EmA) IgG, IgA 

gliadyna – laboratoria oferują kilka jej wariantów – AGA, GAF 3X i najnowsze odczynniki, tj. gliadyna 

deaminowana DGP 

Polecałabym znaleźd takie laboratorium, które oferują właśnie gliadynę deaminowaną lub GAF 3X. 

Badania AGA już właściwie wychodzą z obrotu, kiedyś mówiono, że świadczą one bardziej o 

nietolerancji glutenu niż o celiakii. Jeżeli wychodzi transglutaminaza tkankowa (+), można w stu 

procentach przypuszczad, że jest to celiakia. Czasami pojawia się taki problem, że transglutaminaza 

wychodzi ujemna albo w normie, natomiast pojawiają się przeciwciała IgG lub IgA endomysium bądź 

gliadyny. Endomysium ma mniejszą wartośd diagnostyczną, natomiast gliadyna większą i uznaje się, 

że jeżeli wynik jest dodatni, to organizm produkuje przeciwciała przeciw glutenowi. Zatem 

powinniśmy na pewno wyłączyd gluten z diety. 

Ale czy powinna to byd ścisła dieta bezglutenowa? Czym innym jest spożywanie produktów z zasady 

bezglutenowych – mięsa, ryb, warzyw, owoców, jaj, kasz bezglutenowych jak komosa ryżowa, 

amarantu, gryka, kukurydza, ryż. A czym innym jest wyłączenie glutenu w stu procentach – 

wspomniane kasze mogą byd zanieczyszczone glutenem, ponieważ konfekcjonuje się je w tych 

samych miejscach co zboża glutenowe. Jeśli nie są oznaczone przekreślonym kłosem, to producent 

dopuszcza zanieczyszczenie glutenem. Osoba z nietolerancją glutenu, będzie takie produkty z natury 

bezglutenowe tolerowad, nawet jeśli są w nich śladowe ilości glutenu. Wszystko zależy od ilości 

zjedzonych produktów, jaka jest indywidualna tolerancja danej osoby i jak bardzo był zanieczyszczony 

dany produkt. W kaszy gryczanej mogą znajdowad się nawet ziarna pszenicy, bywa bardziej 

zanieczyszczona niż zboża egzotyczne, które nie są uprawiane w naszym kraju. 

W diagnostyce celiakii sugerowałabym wykonanie jeszcze dwóch ważnych badao: 

Pierwsze, najbardziej istotne, to gastroskopia z pobraniem wycinka w kierunku choroby trzewnej. Tu 

powinno byd wyraźnie zaznaczone ‘w kierunku choroby trzewnej’. Dlatego że standardowo pobiera 

się wycinek w celu zdiagnozowania helicobacter pylori (tzw. test ureazowy), natomiast nam zależy, 

żeby w kilku miejscach dwunastnicy zostały pobrane wycinki z kosmkami jelitowymi. Diagnosta 

histopatolog ocenia je w skali Marsha. Wynik w skali 1 i 2 na pewno sugeruje nam, że coś się dzieje, 

kosmki są w pewnym stopniu upośledzone. Wtedy nie możemy jeszcze do kooca mówid o celiakii, ale 

już 3 i wyżej w skali Marsha już tak. 

Drugie badanie to badanie genu HL DQ2/DQ8 – wynik pozytywny świadczy o grupie ryzyka zagrożenia 

celiakią. Organizm, który posiada ten gen jest bardziej predysponowany do zachorowania na celiakię. 

Czasem niektórzy przy 2 – 3 w skali Marsha oraz dodatnich przeciwciałach gliadynowych i 

endomysialnych szukają potwierdzenia, że to jeszcze nie jest celiakia, ale moim zdaniem już wtedy 

powinno się zastosowad dietę całkowicie bezglutenową (produkty z przekreślonym kłosem). 

Dlaczego? Bo za rok lub dwa, zanik kosmków może byd większy, miano przeciwciał może się 

powiększyd, ale też mogą pojawid się w tym czasie inne choroby autoimmunologiczne. Spożywanie 

pokarmów, których organizm nie toleruje, powoduje wytwarzanie przeciwko nim przeciwciał i może 



str. 4 
 

wtedy dojśd do pomyłki skutkiem czego zaczną również powstawad przeciwciała przeciw własnym 

organom. 

Dodatkowo stale wzrasta niedobór pokarmowy w organizmie, który niekoniecznie musi byd 

widoczny. Tak jak po kobiecie w ciąży nie widad niedoborów, a przekazuje dziecku wszystkie składniki 

odżywcze i dopiero po porodzie okazuje się, że jej organizm się ‘rozsypuje’. Zatem może byd tak, że 

organizm przez długi czas zniesie pewnego rodzaju niedobory pokarmowe, ale w koocu doprowadzi 

to do takiego niedożywienia, że bardzo trudno będzie to naprawid. Uważam, że należy reagowad 

dużo szybciej i nie bagatelizowad wyników. Nie można traktowad tego jako dramatyzowanie czy 

histeryzowanie – lepiej dmuchad na zimne, bo z chorobami autoimmunologicznymi nie ma żartów. 

Często lubią chodzid ze sobą w parze. 

MLEKO 

Spotkałam wiele takich przypadków, w których u dzieci zaczynało się od nietolerancji mleka, skazą 

białkową, atopowym zapaleniem skóry, po czym pojawiały się problemy z górnymi drogami 

oddechowymi, wycinano im migdałki, stale utrzymując nabiał w diecie, i nagle pojawiała się cukrzyca 

typu I, która jest chorobą autoimmunologiczną i mogła byd efektem spożywania nabiału. Potem 

pojawia się celiakia, która nie musi wynikad z wcześniejszych problemów, może się ujawnid w wieku 

dwóch, trzech ale i pięddziesięciu lat. Możemy nosid w sobie geny predysponujące nas do celiakii i 

nigdy na nią nie zachorowad. Ale mogą ją wywoład inne nietolerancje pokarmowe, choroby 

autoimmunologiczne i drażnienie układu immunologicznego. 

ODŻYWIANIE W CELIAKII 

Odżywianie w celiakii, jak już wspomniałam, polega na całkowitym usunięciu z diety glutenu. 

Kupujemy produkty oznaczone jako bezglutenowe. Nie kupujemy mięsa z miejsc, w których były 

robione przetwory, bo te jeśli zawierają przyprawy, najczęściej również będą zawierad gluten. 

Zdarzyło mi się kupid w markecie mięso, a na jego etykiecie było napisane, że może zawierad śladowe 

ilości orzechów i glutenu. Taki produkt będzie toksyczny dla osoby cierpiącej na celiakię. Spowoduje 

dalszy zanik kosmków jelitowych, nawet jeśli ta osoba nie poczuje, że spożyła gluten. Trzeba szukad 

takich źródeł, gdzie nie produkuje się przetworów mięsnych – w skupie dziczyzny czy u rzeźnika. W 

sklepach mięsnych surowe mięso jest oddzielone od wędlin, więc jest duża szansa, że nie jest 

zanieczyszczone. Bardzo często dobrze tolerowane są jaja, chociaż sugerowałabym zrobid test 

nietolerancji pokarmowych, dlatego że ok. 50% osób z chorobą autoimmunologiczną może ich nie 

tolerowad. Mogą więc stanowid czynnik prozapalny. 

U osób z celiakią bardzo źle tolerowany jest nabiał. Nawet jeżeli nie jest to odczuwane. Nie ważne czy 

nabiał jest krowi, kozi czy owczy. 

PROTOKÓŁ AUTOIMMUNOLOGICZNY 

Jeśli celiakia jest zdiagnozowana w momencie zaniku kosmków jelitowych na poziomie 3 w skali 

Marsha sugerowałabym zastosowanie protokołu autoimmunologicznego. 

Czyli pozbywamy się z diety roślin strączkowych, orzechów, pestek, kasz. A po jakimś czasie 

zaczynamy systematycznie wprowadzad niektóre z produktów bezglutenowych, ale starajmy się żeby 

to były produkty wartościowe. 
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Gryka, amarantus i komosa ryżowa to trzy kasze, które zawierają komplet aminokwasów 

egzogennych i mogą zastąpid mięso. Natomiast kukurydza jest produktem wysoce przetworzonym i 

zmodyfikowanym genetycznie – roundup ready… Czyli można powiedzied że to trucizna. Ryż ma 

podobne białka do glutenu, zatem również nie jest polecany, a jego wysoki indeks glikemiczny może 

powodowad nasilenie insulinooporności, która często współistnieje z celiakią z powodu wybiórczego 

wchłaniania składników odżywczych. Również ryż basmati i ryż brązowy (ten zawiera również kwas 

fitynowy zmniejszający wchłanianie składników odżywczych), które uważane są za najzdrowsze 

odmiany. Jeśli mamy celiakię z dużym prawdopodobieostwem możemy mied inną chorobę 

autoimmunologiczną – po co zatem ryzykowad. Zdecydowanie lepsze będą wspomniane trzy kasze – 

gryka, amarantus i komosa ryżowa, ale tylko z przekreślonym kłosem na opakowaniu. Tylko taki 

produkt jest przebadany i może byd bezpieczny. 

JEŚLI JEST PODEJRZENIE NIETOLERANCJI GLUTENU ALE NIE WIESZ CZY TO CELIAKIA 

Np. gdy cierpisz na biegunki lub masz gen HL DQ2/DQ8 lub masz po prostu przeświadczenie, że to „na 

pewno nietolerancja glutenu” 

Zalecam skierowanie się ku diecie paleo, czy ku moim 10 zasadom skutecznego odchudzania, w 

których proponuję zmniejszenie ilości węglowodanów, jeśli już, to tylko żyto na zakwasie raz dziennie 

i wprowadzamy dobre kasze (komosa ryżowa, amarantus, gryka). Wtedy ekspozycja na gluten jest 

wyraźnie zmniejszona. Pozostałe badania diagnostyczne powinny byd zrobione jak najszybciej, bo 

wraz ze zmianą diety przeciwciała mogą znikad (choroba pozostaje na całe życie), a kosmki jelitowe – 

regenerowad co jest efektem ‘czystej diety’. 

PS. Niektórzy tak bardzo przechodzą na paleo, że dieta może byd w 100% bezglutenowa, stąd ‚czysta 

dieta’. Dobre kasze są dobrymi, bo jako nieliczne nie zawierają aminokwasu ograniczającego lizyny, 

zatem mają komplet aminokwasów egzogennych. Żytni na zakwasie – bo żyto jest mniej 

modyfikowane, a zakwas unieczynnia kwas fitynowy, który zmniejsza biodostępnośd żywności. 

Zakwas powoduje też poprawę składu aminokwasów. Oczywiście żytniego nie stosuje się w celiakii, 

ale mówię o podejrzeniu. Podejrzenie może się okazad nietolerancją FODMAPS. Nie przechodź na 

100% dietę bezglutenową, bo możesz stracid szansę na diagnostykę czy masz celiakię, nietolerancję 

glutenu i jak silną (ile glutenu ci szkodzi) czy to nietolerancja FODMAPS. 

NIEMOWLĘTA I GLUTEN 

Padło również pytanie odnośnie wprowadzania glutenu do diety niemowląt. Jeśli stanie się to między 

czwartym a szóstym miesiącem życia, możemy nie zauważyd pierwszych symptomów celiakii. Jednak 

to, czy gluten zostanie wprowadzony wcześniej czy później, nie ma znaczenia, bo jeśli dziecko ma 

predyspozycje do celiakii, to na nią zachoruje. Nie ma znaczenia też wprowadzanie glutenu pod 

osłoną karmienia piersią. Jeśli wprowadzamy gluten później to jesteśmy w stanie zauważyd pierwsze 

symptomy choroby – zaburzony rozwój dziecka, mały przyrost masy ciała, zaburzenia psychologiczne. 

Im młodsze dziecko tym łatwiej skutki spożywania glutenu przegapid, a uszkodzenie kosmków 

jelitowych i upośledzenie wchłaniania składników odżywczych w czasie kiedy najszybciej się rozwija 

będzie znamienne w skutkach. 
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Jest tyle wartościowych produktów, o których już wspominałam, że nie ma takiej potrzeby, aby 

dziecko eksponowad na pszenicę, skoro wiemy, że jest zbożem modyfikowanym, często źle 

rozpoznawanym przez organizm. Należy tylko pamiętad o jednej ważnej rzeczy przy podawaniu 

dziecku komosy ryżowej czy amarantusa – te kasze zawierają saponiny (mydło) – należy je dobrze 

przepłukad, a najlepiej namoczyd na 8-12h, przed gotowaniem. W ten sposób aktywujemy fitazę – 

enzym rozkładający kwas fitynowy, dzięki czemu kasza będzie dużo bardziej wartościowa i 

biodostępna dla dziecka. 

- See more at: http://www.ajwendieta.pl/blog/podcast/celiakia-podstepna-

choroba/#sthash.WdICDs4X.dpuf 


