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Úvod 

V absolventské práci se budu zabývat tématem Celiakie a přidružená 

onemocnění. Na úvod popíši celiakii jako nemoc, její příznaky a projevy. Dále chci 

upozornit na rozdíl mezi celiakií a alergií na lepek. Také se zaměřím na diagnostiku a 

léčbu tohoto onemocnění, která zahrnuje bezlepkovou dietu. V rámci bezlepkové diety 

vypíši potraviny, které jsou vhodné a které by se naopak neměly konzumovat. V práci 

dále přiblížím problematiku nemocí a alergií, které se s celiakií pojí, převážně z důvodu 

poškození střevní sliznice. V práci budou upřesněna nepravdivá tvrzení spojená s tímto 

onemocněním. V praktické části se budu zabývat kazuistikami lidí, trpících celiakií a 

dále mě budou zajímat jejich další potravinové alergie. 

Celiakie je autoimunitní onemocnění, způsobené nesnášenlivostí lepku. Řadí se 

mezi dědičné nemoci a může se vyskytnout v jakémkoli věku. Kvůli různorodým 

příznakům, jako je například průjem, plynatost, bolesti břicha nebo zácpa, je velmi 

obtížné ji diagnostikovat.  

Celiakii a přidružená onemocnění jsem si vybrala, protože se s onemocněním a 

jejími komplikacemi a problémy setkávám velmi často v rodinném kruhu. Je to 

onemocnění v poslední době hodně rozšířené a známé, ale myslím, že spousta 

veřejnosti i zdravotnických odborníků nemá příliš mnoho přesných informací o tom, co 

život s celiakií obnáší. Takže bych se chtěla zaměřit i na léčivé přípravky, potraviny a 

potravní doplňky, které jsou prospěšné lidem s tímto onemocnění, nebo naopak by jim 

mohly uškodit. 
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1 Cíle práce 

Hlavní cíl 

Hlavním cílem je popsat problematiku onemocnění a upozornit na další nemoci či 

alergie, které se s celiakií pojí a mohou se často u celiatiků vyskytovat. 

 

Dílčí cíle 
 
Zaměřit se na léčivé přípravky, doplňky stravy, a další sortiment zboží, který je hlavně 

k dostání v lékárnách pro pacienty s celiakií. 
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2 Teoretická část 

2.1 Anatomie trávicí soustavy 

Trávicí soustava (systema digestiva) se skládá z dutiny ústní (cavum oris), ke 

které se řadí zuby (dentes), jazyk (lingua), patro (palatum) a patrová mandle (tonsilla 

palatina), slinné žlázy (glandulae salivariae). K těm patří příušní žláza (glandula 

parotis), žláza podčelistní (glandula submandibularis) a podjazyková (glandula 

sublingualis). Dále se skládá z hltanu (pharynx), ten se dělí na pars nasalis pharyngis, 

pars oralis pharyngis a pars laryngea pharyngis, jícnu (oesophagus), žaludku (gaster), 

tenkého a tlustého střeva (intestinum tevum et crassum). Tenké střevo má tři části a to 

dvanáctník (duodenum), lačník a kyčelník (jejunum et ileum). Tlusté střevo začíná 

slepým střevem (caecum), následuje vzestupný tračník (colon ascendens), příčný 

tračník (colon transversum), sestupný a esovitý tračník (colon descendes et 

sigmoideum), konečník a řiť (rectum et anus). Dále se k trávicí soustavě řadí slinivka 

břišní (pankreas), játra (hepar), žlučové cesty a žlučník. 

Velkou část trávicího systému tvoří trávicí trubice. Stěna trávicí trubice má čtyři 

vrstvy. Nejvnitřnější vrstva je sliznice, dále je to podslizniční vazivo, svalová vrstva a 

nakonec vazivový obal. 

1. Sliznice, tunica mucosa, vystýlá dutiny trávicí trubice. Je měkká, růžová, 

zvlhčená sekretem ze žlázek. Tvoří ji epitel, na začátku a na konci je 

vrstevnatý dlaždicový nerohovějící, ve střední části je to epitel 

jednovrstevný cylindrický. 

2. Podslizniční vazivo, tunica submucosa, je řídké vazivo, připojující sliznici 

k další vrstvě, ke svalovině. V submukóze jsou uloženy pleteně silnějších cév 

a nervů. 

3. Svalová vrstva, tunica muscularis, je na začátku a na konci trávicí trubice 

tvořena příčně pruhovanou svalovinou, ve střední části, tj. od střední části 

jícnu k dolní části rekta svalovinou hladkou. Hladká i příčně pruhovaná 

svalovina je místy zesílena ve svěrače, sfinktery. 



9 
 
 

4. Zevní povrchová vrstva je vytvořena jako tunica adventia, která spojuje 

příslušný odstavec trávicí trubice s okolím. Takto vytvořená zevní vrstva 

obaluje části trávicí trubice, které neleží v pobřišnicové dutině. Druhou 

formou je hladká a lesklá tunica serosa, která obaluje část trávicí trubice, 

přivrácenou do břišní dutiny. 

 

Z hlediska celiakie je nejvýznamnější částí trávicího systému tenké střevo. Je to 

nejdelší část trávicí trubice, spojující pylorus žaludku s tlustým střevem. V tomto úseku 

probíhá největší část trávení a vstřebávání potravy. Tenké střevo začíná ve výši 

obratlového těla L1 a končí v pravé jámě kyčelní. Délka tenkého střeva je 3-5 metrů za 

života, ale po smrti je to asi 7 metrů vzhledem k uvolnění svalového tonu. Tenké střevo 

má tři části: duodenum, jejunum a ileum. 

Duodenum - dvanáctník, navazuje na pylor a jeho délka je kolem 25-28 

centimetrů. Má tři části, pars superior, pars horizontalis a pars ascendens. Sliznice má 

ploché klky a je složena v kruhovité řasy. Tyto řasy chybí v horní části duodena, tam je 

sliznice hladká. Sliznice obsahuje žlázky dvojího typu, glandulae intestinalis a glandulae 

duodenales, ty sahají do podslizničního vaziva a produkují alkalický sekret, který 

neutralizuje kyselinu solnou, obsaženou v žaludeční šťávě. V sestupné části vyúsťuje 

hlavní vývod pankreatu, ductus pancreaticus major. Pankreatický vývod zde ústí 

společně s vývodem žlučových cest, ductus choledochus. 

Lačník a kyčelník – jejunum et ileum, jsou uloženy v oblasti pod mesocolon 

transversum v pars inframesocolica cavi pertonei. Jejunum tvoří asi 2/5 délky střeva a 

je v horní levé části peritoneální dutiny. Ileum leží v její pravé dolní části a tvoří 3/5 

délky. Střevo leží zavěšeno na peritoneální duplikatuře, mesenterium. Jejunum je širší, 

má v průměru 3 centimetry a ileum má v průměru 2,5 centimetrů. Přechod jejuna do 

ilea je téměř nezřetelný. Ileum se v pravé jámě kyčelní napojuje ileocekálním ústím do 

tlustého střeva. Je zde vytvořená chlopeň, která směřuje střevní obsah do tlustého 

střeva. Chlopeň dovoluje za změněných podmínek částečnou regurgitaci střevního 

obsahu z tlustého střeva zpět do ilea. Obecně je střevní stěna tvořena ze sliznice a 

podslizničního vaziva, svaloviny a serózy. Sliznice je kryta buňkami enterocyty, což je 
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jednovrstevný cylindrický epitel s resorpčními schopnostmi. Vybíhá v klky, villi 

intestinales, které jsou výchlipkou epitelu a vaziva. Klky obsahují kapilární kličku a slepě 

začínající lymfatickou cévu, do krve se zde tak vstřebávají sacharidy a aminokyseliny a 

do lymfatického systému tuky. 

[ NAŇKA, 2009] 

2.2 Historie celiakie 

Celiakie neboli celiakální sprue je autoimunitní onemocnění, které bylo 

popsáno už ve 2. století. Již ve starém Řecku byl v literatuře popsán obraz dítěte 

s nafouklým bříškem a podobný popis se objevil také ve starém Egyptě. Onemocnění 

popsal Samuel Gee u dětí, kde předpokládal, že příčinou problémů je potrava, ale tuto 

hypotézu nepotvrdil. Na začátku 20. století se o porozumění celiakie zasloužili dětští 

lékaři, nejspíše proto, že děti reagovaly rychleji na dietní léčbu než dospělí. V roce 1908 

se objevila kniha o dětech jako celiaticích od pediatra Hertera. Nejdůležitějším 

příspěvkem byl názor, že tuky jsou lépe snášeny než uhlohydráty. Toto pozorování bylo 

i později podpořeno další pediatrem, který poprvé poukázal na škodlivé účinky chleba 

u celiatiků. Toto téma se dále rozvinulo v Americké pediatrické společnosti. Zavedena 

byla dieta, která povolovala uhlohydráty pouze ve třetí fázi diety a chléb, obilí a 

brambory byly poslední druhy, které byly povoleny. Po 2. světové válce byl 

nizozemským pediatrem, profesorem Dickem učiněn objev. Ukázal, že dětem prospěje, 

když se z potravy vyloučí pšeničná, ovesná a žitná mouka. Tvrdil, že když se tyto složky 

nahradí například kukuřičnou nebo rýžovou moukou, dětem se vrátí chuť k jídlu a jejich 

průjem zmizí. Tato práce byla rozšířena profesorkou Andersonovou a jejími kolegy, 

kteří extrahovali škrob z pšeničné mouky, a výsledkem byla lepkavá hmota jako část, 

která celiatikům škodí. Od roku 1950 je celiakie léčena bezlepkovou dietou. Dále Dr. 

Paulley popsal abnormalitu střevní výstelky u dospělého člověka, kterou našel při 

operaci. Tato abnormalita se projevovala zánětem. Necelé tři roky po objevu doktora 

Paulleyho pozměnil americký lékař Palmer sondu, která byla navrhnuta k odebrání 

vzorku žaludeční výstelky, tak, aby ji mohl zasunout až do tenkého střeva. O dva roky 

později lékaři z Argentiny upravili sondu tak, aby byla ohebnější a mohla projít do 
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tenkého střeva. V roce 1956 se střevní biopsie stala běžným způsobem diagnózy 

celiakie. V roce 1957 byla navrhnuta další sonda pro biopsii americkým vojenským 

úředníkem Colonelem Crosbym a inženýrem Kuglerem. Jejich nástroj, známý jako 

Crosbyho kapsle, se brzy stal nejpoužívanějším nástrojem pro biopsii na světě.  

[www.cgs-cls.cz, 4; www.celiac.cz, 6 ] 

 

2.3 Celiakie jako onemocnění 

Celiakie, nebo také glutenová enteropatie nebo někdy nazývaná celiakální 

sprue, je chronické autoimunitní onemocnění tenkého střeva. Celiakie je reakcí těla na 

určitou složku potravy, na lepek neboli gluten. Během procesu trávení potrava nejprve 

dorazí do žaludku, kde je předtrávena. Poté je dopravena do tenkého střeva a během 

cesty se přimísí enzymy ze žaludku, žluči a slinivky. Potrava je dále štěpena tak, aby se 

mohly jednotlivé živiny vstřebávat přes sliznici tenkého střeva. Dále jsou živiny 

dopraveny do krevního řečiště a dostávají se do jednotlivých buněk těla. Aby se mohly 

živiny správně vstřebávat, měla by střevní sliznice mít co největší plochu, přes kterou 

se živiny dostávají do organismu. K tomu slouží velké množství střevních vyvýšenin, 

tedy klků, jejichž povrch je pokryt mikroklky. U lidí trpících celiakií reaguje sliznice 

tenkého střeva na lepek zánětem. Opakované zánětlivé procesy způsobují rychlejší 

odumírání epitelových buněk. Buňky se vytváří nové, ale pomaleji, než ty staré 

odumírají a proto se střevní klky postupně zmenšují a zplošťují.  Nejprve je poškozena 

horní část střeva, ale poté změny postupují dále. Vyhlazením klků se zmenší plocha 

střevní sliznice a tím se zhorší vstřebávání živin. Tento proces se také nazývá jako 

malabsorpce. Nevstřebané živiny jsou vyloučeny spolu se stolicí. Živiny, které se 

nevstřebaly, dále slouží bakteriím usídleným ve střevech jako výživa a způsobují další 

obtíže, jako nadýmání. 

[GRÄFE UND UNZER VERLAG, 2012] 

2.3.1 Patologie nemoci 

Celiakie je způsobena nepřiměřenou imunitní reakcí na gluten. U nemocných se 

rozvíjí zánětlivé změny ve sliznici tenkého střeva a jsou často doprovázeny alterací 
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epitelových struktur. Nejčastěji postihuje duodenum a jejunum. Makroskopický obraz 

se vyznačuje dilatací střevních kliček a stěna může být prosáklá. Mikroskopické změny 

se nejvíce vyskytují v proximálním úseku tenkého střeva. Základním obrazem sliznice 

tenkého střeva je zvýšený počet intraepitelových lymfocytů, zánětlivá infiltrace lamina 

propria mucosae a atrofie klků. Další významnou změnou z diagnostického hlediska je 

zvýšený počet T-lymfocytů, které jsou rozptýleny mezi epitelovými buňkami sliznice 

střeva. K plně vyvinutému obrazu celiakie patří změny epitelových struktur. Jde o 

výrazné rozšíření a snížení klků, nebo dojde až jejich úplnému vymizení. Mikroklky 

kartáčového lemu jsou redukované a nepravidelně uspořádané a je zřetelně snížená 

aktivita enzymů. Klinické projevy onemocnění i morfologické změny ve střevní sliznici 

většinou ustupují po odstranění lepku ze stravy. 

 Střevo je jedním z nejdůležitějších orgánů imunity. Vytváří se zde kolem 70 

procent všech imunitních buněk. V žaludku je díky žaludeční kyselině usmrcena většina 

bakterií, které se dostanou do těla s potravou. Ve střevní stěně jsou lymforetikulární 

tkáně, obranné buňky, které jsou součástí imunitního systému tenkého střeva. 

V povrchové vrstvě sliznice i ve tkáni pod ní jsou umístěny další buňky imunity, které 

dozrávají během imunitní reakce a regulují obranu proti cizorodým látkám. Za 

cizorodou látku se považuje i potrava. Naše tělo dokáže přijímat cizí bílkoviny zároveň 

s potravou, tomu se říká orální tolerance. U některých onemocnění, jako je například 

celiakie, je tato tolerance ztracena, nebo se správně nevytvořila, pokud onemocnění 

vypuklo brzy. Imunitní systém vyhledává cizorodé látky, nefunkční buňky a likviduje je. 

Jsou ale případy, kdy tento systém selže a natural killer (NK) buňky začnou napadat 

místo nepřátelských buněk buňky vlastní. NK buňky neboli přirozený zabíječ jsou buňky 

imunitního systému. Reakce proti vlastním strukturám organismu se nazývá jako 

autoimunitní, za něž je odpovědná kombinace genetických vloh a negativních vlivů 

vnějšího prostředí. 

[POVÝŠIL, 2007; GRÄFE UND UNZER VERLAG, 2012] 
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2.3.2 Co je to lepek 

Lepek neboli gluten je lepivá bílkovina, která je obsažena v obilných zrnech 

některých kulturně pěstovaných obilnin, jako je například pšenice, oves, ječmen, žito, 

špalda, kamut, dvouzrnka a jednozrnka. Nutriční hodnota lepku je velmi nízká. Jeho 

hlavní funkcí je, že funguje jako pojidlo, tedy drží pohromadě obilnou mouku. Gluten 

obsahuje dvě bílkovinné frakce: prolaminy rozpustné v alkoholu a gluteliny rozpustné 

ve vodě. Při celiakii je více škodlivá první skupina. Prolaminy v jednotlivých obilninách 

mají různé názvy. V pšenici je to gliadin, v ječmenu to je hordein, žito obsahuje sekalin 

a oves avenin. Žádný z prolaminů není tvořen jen jednou bílkovinou, ale velkým 

počtem různých bílkovin, které jsou charakterizovány určitým sledem stavebních 

kamenů, aminokyselin. Tenké střevo neumí tyto řetězce zcela rozložit, tedy se 

dostávají do střevní sliznice v podobě větších peptidů. Pokud jsou přítomny určité 

vlohy, tak tady mohou spouštět celiakii. 

[GRÄFE UND UNZER VERLAG, 2012] 

2.3.3 Vznik celiakie 

Hlavní roli u vzniku celiakie má dědičnost. Ukázalo se, že 98 procent lidí, trpících 

celiakií, vykazuje dědičné znaky. Jde o dvě varianty povrchových antigenů, 

glykoproteinů a leukocytů, nazývaných HLA-DQ2 a HLA-DQ8. V tomto případě stačí, 

aby byla přítomna i jedna varianta a může dojít k imunologické reakci při konzumaci 

lepku. I když je někdo nositelem dědičných znaků, nemusí to vždy znamenat, že u něj 

propukne celiakie. Velkou roli při vzniku celiakie může také hrát to, kdy je lepek do 

stravy zaveden. Riziko vzniku celiakie je menší, pokud je dítěti podáván lepek mezi 

začátkem pátého a koncem šestého měsíce, v menších dávkách. Pokud je lepek 

podáván již před koncem čtvrtého měsíce, může být riziko ke vzniku celiakie větší, 

zvyšuje se také při zavedení lepku po skončení sedmého měsíce, pokud dítě není již 

kojené. 

[GRÄFE UND UNZER VERLAG, 2012] 
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2.3.4 Projevy a příznaky 

  Toto onemocnění se u dětí projevuje nejčastěji od 6. měsíce věku do 10 – 12 

let. U dětí se celiakie většinou projevuje klasickými příznaky, jako jsou bolesti břicha, 

nepřibývání na váze. Dále se sem řadí vzedmuté břicho, mastné stolice a průjmy, 

nadýmání nebo ztráta chuti k jídlu. Nejvýraznější symptom je celkové neprospívání. 

Dítě od začátku nepřibývá na váze, na síle a později může zaostávat i v růstu. Čím starší 

dítě je, tím méně jsou specifické příznaky. K dalším příznaků se řadí také kazivost zubů 

a zubní skloviny, opožděný nástup puberty.  Někdy se objevují příznaky, které na první 

pohled nesouvisí s trávicím ústrojím, mezi ně se řadí třeba anémie, nedostatek železa, 

nedostatek vitamínů a minerálních solí. 

 U dospělých se projevy celiakie objevují až mezi 30. a 50. rokem věku. Nejčastěji 

celiakie propukne po nějaké zátěži nebo větším stresu, jako například svatba, porod, 

operace. Proto je velmi těžké určit diagnózu, příznaky velmi často bývají maskovány a 

sváděny na stres. Choroba se může u dospělých projevit stejně jako u dětí a to 

úbytkem na váze, průjmy, křečemi v břiše. Dále to mohou být velmi nenápadné 

projevy, pacient může být unavený, má sníženou výkonnost anebo má naopak neustále 

pocit hladu. Také mohou pacienti trpět nedostatkem železa, což se odhalí až při zjištění 

anémie. Ta způsobuje zemdlenost, poruchy koncentrace, bolesti hlavy. Dospělí 

většinou také trpí osteoporózou, bolestí kostí a kloubů z nedostatku vitamínu D a 

vápníku z důvodu malabsorpce. Tělu chybí vitamíny, minerály a stopové prvky, které by 

měly být vstřebávány v tenkém střevě, často dochází k nedostatku kyseliny listové a 

zinku. Deficit kyseliny listové má podobné příznaky jako nedostatek železa. Kyselina 

listová je velmi důležitá při vývoji nervového systému embrya a zinek je důležitý 

k obraně proti infekcím. 

Obecně se příznaky u celiakie rozdělují na abdominální a extraabdominální, 

způsobené malabsorpcí živin, vitamínů a minerálů. 
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Abdominální příznaky:  

Do této skupiny se řadí bolesti břicha, nadýmání, kručení a křeče v břiše. Dále 

přelévání střevního obsahu, objemná stolice. Stolice může být kašovitá, ale mohou se 

vyskytovat i průjmy. Při současné laktózové intoleranci se objevuje nauzea a zvracení. 

Extraabdominální příznaky a příznaky malabsorpce: 

 Amenorhoea, mužská i ženská infertilita. 

 Anémie způsobená nedostatkem železa a kyseliny listové. 

 Hypovitaminóza vitaminu A s šeroslepostí. 

 Hypovitaminóza vitaminu B-komplexu s následnou neuropatií. 

 Hypoprotrombinémie s poruchou koagulace na podkladě malabsorpce 

vitamínu K. 

 Osteomalácie a osteoporóza s častějším výskytem zlomenin 

z nedostatku vitamínu D a vápníku a sekundární hyperparathyreózou. 

 Proteinokalorická malnutrice, se s níženou hladinou celkové bílkoviny, 

hypoalbuminémie, vznik otoků dolních končetin, únava, slabost, 

poruchy vývoje u dětí. 

 Váhový úbytek, u dětí porucha růstu, celkové neprospívání. 

[KOHOUT, 2006; GRÄFE UND UNZER VERLAG, 2012] 

2.3.5 Formy celiakie 

1 Klasická forma celiakie  

Klasická forma se projevuje typickými příznaky, jako je průjem, nadýmání, 

ztráta hmotnosti, bolesti a křeče břicha, nevolnost. U dětí lze pozorovat i mrzutost 

nebo svalovou bolest. Příznaky se ale nemusí vždy objevit všechny. 

2 Oligosymptomatická a monosymptomatická forma 

Tyto formy se objevují častěji než forma klasická. Objeví se jen několik málo 

příznaků nebo pouze jeden. Příznaky jsou často nespecifické, objevují se bolesti břicha, 
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měkká stolice, nedostatek železa a tyto příznaky jsou často řazeny k jiným 

onemocněním, jako je dráždivý tračník nebo dietní chyby. 

3 Bezpříznaková forma 

Také nazývaná němá nebo tichá forma. Tato forma celiakie se většinou zjistí 

náhodou nebo v rámci vyšetřování rodinných příslušníků. Postižení v běžném životě 

většinou nemají žádné problémy. Zpětně se ale dají vypozorovat některé příznaky jako 

nepravidelné vyprazdňování, občasné bolesti břicha, únava. I při takto zanedbatelných 

příznacích je ale střevní sliznice velmi poškozena, proto se nasazuje bezlepková dieta. 

4 Atypická forma 

Zvláštní formou celiakie je celiakie atypická. Problémy se neobjevují v tenkém 

střevě, ale postihují jiné části těla. Extraintestinální příznaky mohou postihnout 

prakticky všechny orgány. Bohužel stále není objasněno, k čemu v těle dochází. Soudí 

se, že imunologické procesy, které lepek spustí ve střevě, mohou zasáhnout i jiné 

orgány.  U obou pohlaví může neléčená celiakie vést k infertilitě. U žen se vyskytují 

sklony k předčasným porodům nebo potratům. Diagnóza u atypické formy se určuje 

velice špatně, protože na začátku nic neukazuje na poškození trávicího traktu. 

Atypické projevy: 

Orgánový systém    Projev 

Kůže      Duhringova dermatitida 

Játra      Celiakií podmíněný zánět 

Ledviny     IgA nefropatie 

Nervová soustava    Periferní neuropatie, migrény, deprese 

Ženské pohlavní orgány   Poruchy cyklu, neplodnost, potraty 

Mužské pohlavní orgány   Neplodnost 

Srdce      Onemocnění srdečního svalu 

[KOHOUT, 2006; GRÄFE UND UNZER VERLAG, 2012] 
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2.3.6 Alergie na lepek 

Kromě celiakie se vyskytují i jiná onemocnění spojená s lepkem a v některých 

případech není jednoduché rozeznat celiakii od alergie na pšenici či nesnášenlivosti 

lepku. Léčba bývá vždy stejná, ale je důležité určit správnou diagnózu kvůli případným 

komplikacím nebo jiným souběžným nemocem. 

Nesnášenlivost lepku 

Při nesnášenlivosti se objevují podobné obtíže jako u celiakie, také sliznice 

střeva může být pozměněná. Vyšetření u nesnášenlivosti lepku ale neprokáže 

protilátky proti transglutamináze ani těžší poškození střeva, jako je tomu u celiakie. 

Alergie na lepek 

Při této potravinové alergii vyvolává lepek v těle jiný typ biochemické reakce, 

v niž hraje roli imunoglobulin E. Na rozdíl od klasické celiakie reaguje organismus 

okamžitě na nepřátelský alergen, do několika hodin se dostaví průjmy, bolesti nebo 

zvracení. U alergie se nevyskytuje typické poškození střevní sliznice. Klinické projevy 

jsou nevolnost, nadýmání, průjmy a únava. K odstranění potíží je důležité zavést 

bezlepkovou dietu, ale na rozdíl od celiakie je tady tolerováno nepatrné množství 

lepku. Jestli jde o celiakii nebo alergii na lepek, musí rozhodnout lékař. Diagnostika 

alergie na lepek se provádí krevními nebo kožními imunologickými testy. Alergie 

nemusí být celoživotní. 

[ČERVENKOVÁ, 2006; GRÄFE UND UNZER VERLAG, 2012] 

 

2.3.7 Diagnostika celiakie 

Stanovit diagnózu celiakie je velmi obtížné. Jak již bylo zmíněno, příznaky, které 

se u tohoto onemocnění vyskytují, mohou být považovány za běžné, například z 

důvodu dietních chyb, nebo ze stresu. A tak málo kdo vyhledává pomoc lékaře. 
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Při podezření na celiakii lékař obvykle provede tato vyšetření: odběr osobní a 

rodinné anamnézy, provede test na IgA protilátky proti transglutamináze nebo 

endomysiu, biopsie tenkého střeva s odebráním vzorků, velký krevní obraz, jaterní 

testy. Při nejistých výsledcích je možno udělat genetický test glykoproteinů HLA-DQ2 a 

HLA-DQ8, který může vyloučit celiakii. 

 

1 Anamnéza 

U anamnézy se zjišťuje, zda se celiakie nevyskytuje u příbuzných. Dále je 

důležité zjistit, zda se vyskytovaly typické příznaky od dětství, například menší 

vzrůst, bolesti břicha, průjmy, celkové neprospívání. Při odběru anamnézy se 

udělá i vyšetření, kde se zhodnotí vzhled břicha, jestli je nadmuté, nebo zvýšená 

peristaltika. 

 

2 Laboratorní testy 

Udělá se hematologický odběr – krevní obraz, počet krevních destiček a 

leukocytů. Dále se provádí biochemický odběr – stanovuje se hladina močoviny 

a kreatininu, minerálů, ukazatele jaterní tkáně a výživové proteiny, cholesterol, 

hladina tuků a glukózy. 

 

3 Sérologické vyšetření 

Diagnostika celiakie je stanovena na základě přítomnosti protilátek. Stanovují se 

protilátky proti gliadinu, retikulinu, endomysiu a tkáňové transglutamináze. 

Nejlevnějším z vyšetření je vyšetření protilátek proti gliadinu, které určí jen 

zvýšenou hladinu protilátek, čili je málo specifické. Dále se využívá vyšetření 

protilátek proti tkáňové transglutamináze na přítomnost IgA protilátek. Tyto 

hodnoty mají velmi dobrou vypovídací schopnost o tom, zda u pacienta probíhá 

celiakie. U pacientů s celkovým deficitem IgA je nutno provádět vyšetření také 

v řadě IgG. 

4 Test stolice 
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Vyšetření stolice bývá někdy alternativou ke krevním testům na přítomnost 

protilátek proti gliadinu a transglutamináze. Výsledky tohoto testu nejsou úplně 

jednoznačné, proto se dnes už moc nepoužívají. 

 

5 Biopsie tenkého střeva 

U pacientů s podezřením na celiakii a při pozitivních krevních testech je nutné 

provést střevní biopsii. Nejprve probíhá endoskopické vyšetření žaludku, které 

je spojeno s odebráním vzorku z prvního úseku tenkého střeva. Nejčastěji se 

odebírá čtyři až šest vzorků, které jsou z různých míst duodena.  Dodatečně se 

ještě odebere vzorek z oblasti tenkého střeva, která přiléhá k žaludku. Vzorky 

jsou poté vyšetřeny pod světelným mikroskopem, kdy lze zjistit atrofii střevní 

sliznice. Vzorky jsou hodnoceny podle tzv. Marschovy klasifikace. Ta popisuje 

změny na sliznici, normální stavbu sliznice nebo až úplné vymizení klků.  

 Marsh 1 

V první fázi jde o zmnožení zánětlivých buněk ve střevě. Potvrzením 

zvýšeného počtu intraepiteálních lymfocytů je pro celiakii typická, ale 

není to dostatečný důkaz, protože se tyto bílé krvinky mohou vyskytovat 

i u jiných nemocí. 

 Marsh 2 

Zánětlivé procesy pokračují, buňky na vrcholcích klků jsou rychleji 

odpuzovány a mezi klky se tvoří rychleji nové buňky. V důsledku toho 

dochází k nadměrnému prohlubování krypt. 

 Marsh 3 

V důsledku zánětů dochází k rychlejšímu odpuzování buněk, které vede 

k tomu, že nestačí dosáhnout na vrcholek klku, dochází k atrofii klků, 

tedy k jejich zkracování. Lze rozlišit stupně poškození: Marsh 3a – mírná 

atrofie, Marsh 3b – těžká atrofie, Marsh 3c – úplná atrofie, hladká 

sliznice. Poslední stupeň představuje přeměnu sliznice na typickou pro 

celiakii. 
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6 Vyšetření střevní propustnosti 

Laktuloso-mannitolový test může pomoci při podezření na celiakii, dále 

v posouzení závažnosti funkčního poškození tenkého střeva. 

 

7 Odpověď na bezlepkovou dietu 

Při správné diagnóze by mělo dojít k normalizaci hodnot střevní propustnosti, 

úpravě hladiny protilátek proti transglutamináze a k postupné minimalizaci 

histologických nálezů na sliznici tenkého střeva. 

[KOHOUT, 2006; GRÄFE UND UNZER VERLAG, 2012] 

2. 4 Častá přidružená onemocnění 

 Četné zkušenosti dokládají, že celiakie bývá doprovázena několika dalšími 

onemocněními. 

Laktózová intolerance 

Laktóza neboli mléčný cukr je disacharid, který je složen z glukózy a galaktózy. 

Nesnášenlivost laktózy je nejčastějším onemocněním, které doprovází celiakii. Mléčný 

cukr je obsažen i v mateřském mléce. Ke strávení mléčného cukru tělo potřebuje 

speciální enzym laktázu, který se obvykle tvoří v tenkém střevě. Laktáza štěpí 

disacharid laktózu na glukózu a galaktózu. Když chybí laktáza, nemůže být mléčný cukr 

štěpen a proniká do spodní části tlustého střeva, kde ho střevní bakterie využijí jako 

základ živin a následkem toho vzniká velké množství organických kyselin a plynů, jako 

kyselina mléčná, kyselina octová, oxid uhličitý, methan. Jsou dva druhy laktózové 

intolerance. U primárního deficitu jde o genetickou variantu, při které tělo tvoří stále 

méně laktázy. Častější je sekundární deficit laktázy, při němž zánětlivé procesy poškodí 

sliznici střeva a ta není schopna produkovat dostatek enzymu. Poškození je nejčastěji 

vyvoláno nějakým jiným onemocněním, například celiakií nebo Crohnovou nemocí. Při 

dodržování bezlepkové diety dojde k regeneraci sliznice střeva a produkce enzymu se 

často obnoví. Pacienti poté snáší laktózu mnohem lépe. To je rozdíl mezi primárním a 

sekundárním deficitem. U primárního deficitu bezlepková dieta nepřinese zlepšení 

schopnosti snášet mléčný cukr. Poté je nutné dodržovat i bezlaktózovou dietu. Při 
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laktózové intoleranci způsobuje nadměrný přísun cukru uvolňování tekutiny do střeva 

a to způsobuje měkkou stolici, průjmy, nadýmání a bolesti břicha. 

Typické obtíže při laktózové intoleranci jsou nadýmání a bolesti břicha, které 

vznikají zvýšenou tvorbou plynů. Také se objevují průjmy, nevolnost až zvracení, pocit 

plnosti. Obtíže se dostaví přibližně 30 minut až 2 hodiny po požití mléčného cukru 

v potravě. Pokud ale následuje kopřivka nebo jiné kožní projevy může se jednat o 

alergii na mléko. 

Je potřeba odlišovat laktózovou intoleranci a alergii na mléko. U alergie vzniká 

intolerance na speciální bílkovinné složky, například kasein. Alergie na kravské mléko 

se objevuje nejčastěji u dětí. 

U diagnostiky intolerance laktózy se nejprve nasadí dvoutýdenní dieta, kde se 

smí pouze malé množství mléčného cukru. Až potíže odezní, provádí se diagnóza 

zátěžovým testem mléčného cukru nebo dechovým testem. Při dechovém testu se 

měří koncentrace vodíku H2 ve vydechovaném vzduchu. Koncentrace stoupá přímo 

úměrně k hydrolýze podaného substrátu. Po podání testovaného substrátu jsou 

odebírány vzorky a jsou stanoveny metodou plynové chromatografie nebo pomocí 

ručních analyzátorů (H2 monitorů). Laktózový test se provádí hodnocením hladiny 

glykémie. Podává se roztok mléčného cukru a v časových intervalech 15, 30, 60 a 90 

minut se provádí měření hladiny krevního cukru. Průkazem deficitu je zvýšení glykémie 

o méně než 1 mmol/l. 

Mléčný cukr je součástí každého druhu mléka. Je obsažen v mateřském mléce, 

kozím i buvolím. Nejvíce je ho obsaženo v kobylím a oslím mléce. Při bezlaktózové 

dietě je problém pokrýt potřebné množství vápníku. Proto se doporučuje dodávat 

vápník v jiné podobě nebo podávat vápníkové preparáty. 

Fruktózová malabsorpce 

 Jedná se o nesnášenlivost ovocného cukru, tedy poruchu jeho vstřebávání ve 

střevě, která je příčinou některých obtíží. Fruktóza patří mezi jednoduché cukry a 

vyskytuje se v ovoci, zelenině, cukrové řepě a v medu. Rozlišujeme intoleranci fruktózy, 

která je dědičným onemocněním a malabsorpci fruktózy, u které se fruktóza 

nevstřebává tenkým střevem. U dědičné vady látkové výměny fruktózy chybí enzym 
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aldoláza B, který řídí zpracování ovocného cukru v těle. Poté dochází k nahromadění 

částečně zpracovaného cukru v buňkách, nemůže docházet k průchodu přes stěny 

buněk a k procesům látkové výměny, takže tělo poskytuje například méně energie 

svalstvu. U fruktózové malabsorpce tělo produkuje všechny potřebné enzymy, ale ty se 

nedostávají do buněk, které jsou k těmto procesům určeny. Problém je v transportním 

systému, který v těle zdravého jedince transportuje fruktózu do tenkého střeva a poté 

do krve. Fruktóza se dostane do tlustého střeva, kde pomocí střevních bakterií vzniká 

větší množství oxidu uhličitého, vodíku a krátkých řetězců organických kyselin. To 

zapříčiňuje nadýmání a průjem. Nadměrný přísun fruktózy může přinést podobné 

obtíže jako u laktózové intolerance nebo u syndromu dráždivého tračníku. 

Z epitelových buněk se do vnitřku střeva uvolní voda a důsledkem toho je měkká 

stolice či průjem, dále nadýmání a bolesti břicha.  

Typické obtíže při fruktózové malabsorpci: průjem, měkká stolice, nadýmání, 

pocit plnosti, bolesti břicha. 

Diagnostika malabsorpce fruktózy se provádí pomocí dechového testu. Měří se 

koncentrace H2 ve vydechovaném vzduchu. Podá se fruktóza v dávce 25 – 50 g a 

v časovém úseku 2 hodin se měří každých 30 minut hladina vydechovaného vodíku. 

Když koncentrace stoupne na více než 20 ppm oproti výchozí hodnotě, jedná se o 

fruktózovou malabsorpci. 

U fruktózové malabsorpce se ukázalo, že mnoho jedinců má nízkou hladinu 

kyseliny listové a vitamínů B6 a B12 .Charakteristický je také nedostatek zinku. Proto je 

vhodné tyto živiny doplňovat z potravy nebo produkty které jsou dostupné 

v lékárnách. 

Potravinové alergie 

 U pacientů s celiakií je prokázána potravinová alergie. Pokud se sliznice tenkého 

střeva zanítí, naruší se normální struktura klků, v důsledku zánětu se stane střevo 

propustnější. Cizorodé látky mohou snáze prostupovat přes narušenou bariéru, což 

vede k senzibilizaci proti cizím bílkovinám a ke vzniku alergické reakce na potraviny. 

Nejčastějšími alergeny u dětí jsou mléčná bílkovina, sója, vejce, ořechy, lepek. U 

dospělých jsou to častěji zkřížené alergie spojené s alergií na pyly a například na jablka, 

celer, buráky, citrusy, vejce nebo ryby. 
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Typické obtíže u potravinových alergií: kýchání, svědění v ústech a hrdle, astmatické 

potíže, svědění očí, ekzém, průjem, kopřivka, bolesti břicha, nevolnost a nadýmání. 

Autoimunitní nemoci 

 Pacienti s celiakií často trpí dalšími autoimunitními nemocemi. Bývají to nemoci 

štítné žlázy, jako například Morbus Basedow – hyperfunkce štítné žlázy a nebo 

Hashimotova tyreoiditida – to je hypofunkce štítné žlázy. Z dalších chorob se mohou 

objevovat revmatická onemocnění, onemocnění jater a žlučových cest a chronická 

onemocnění střev Morbus Crohn a Colitis ulcerosa. Crohnova choroba je chronický 

zánětlivý proces, který se může vyskytovat v jakékoliv části zažívacího traktu, nejčastěji 

se ale objevuje v tenkém a tlustém střevě. Vyznačuje se ztluštěním střeva a zúžením 

průsvitu. Ulcerózní kolitida je chronický ulcerózní zánět, kde není jasná etiologie. Zánět 

začíná v rektu a šíří se do dalších částí tlustého střeva. 

Typické obtíže u Morbus Basedow: ztráta hmotnosti, nadměrné pocení, průjem, 

zvýšená chuť k jídlu, nervozita, bušení srdce, svalová slabost. 

Typické obtíže u Hashimotovy tyreoiditidy: mrazení, přibývání na váze, zácpa, únava, 

porucha koncentrace, vypadávání vlasů. 

Diabetes mellitus 

 Diabetes mellitus I. typu se vyskytuje s celiakií celkem často, z důvodu stejného 

genetického základu. Autoimunitně podmíněný diabetes celiakii většinou předchází. 

Nerozpoznaná cukrovka často připomíná příznaky celiakie. U celiakie může být vinou 

atrofie sliznice příjem sacharidů z potravy nerovnoměrný, což znamená, že krevní cukr 

kolísá a je těžké odhadnout potřebné množství inzulinu. Bezlepková dieta obsahuje 

málo vlákniny, což může mít vliv na vývoj cukrovky. Potrava je rychleji vstřebána a tak 

dojde i k rychlému vzestupu hladiny krevního cukru. 

Typické obtíže u diabetu mellitu I. typu: žízeň, časté močení, úbytek váhy, bolesti 

břicha, zvracení, bolesti hlavy, únava. 

[GRÄFE UND UNZER VERLAG, 2012; KRAMER – PRIESCH, 2009; POVÝŠIL, 1997] 
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2.5 Dermatitis herpetiformis (Duhringova dermatitida) 

Jedná se o autoimunitní kožní onemocnění, které se projevuje na kůži puchýřky, 

pupínky, zarudnutím a svěděním. Vyrážka se projevuje většinou v okolí velkých kloubů, 

například v oblasti lokte, kolen, lícních kostí, zápěstí nebo ramen. Předpokládá se, že 

sliznice tenkého střeva je postižena ložiskově. Pacienti mají rovněž zvýšenou citlivost 

na jód. Prokázaní Duhringa se provádí většinou na gastroenterologii nebo na 

alergologii. Provede se vyšetření z krve a také biopsie kůže. Odebere se část kůže 

s puchýřkem a odešle se k diagnostice. Při odpovídající diagnóze by mělo být vyšetřeno 

i tenké střevo. Jako léčba u Duhringové dermatitidy se používá stejně jako u celiakie 

bezlepková dieta.  

[www.celiakieaja.cz, 7; www.celiak.cz, 5] 

2.6 Léčba celiakie 

2.6.1 Bezlepková dieta 

 Léčit celiakii se dá jen jedním způsobem a to znamená dodržovat bezlepkovou 

dietu. Lepek je jednou ze součástí zrna některých obilnin. Při dodržování diety dochází 

ke zlepšení příznaků celiakie a k prevenci komplikací. Znamená to, že je potřeba 

vyloučit ze stravy veškerý lepek. Jedná se především o mouku, chléb, rohlíky či jiné 

pečivo, dále knedlíky, pizza, veškeré těstoviny, různá zahušťovadla a některé masné 

výrobky a další. U pacientů s celiakií je nebezpečné i požívání potravin, které mohou 

obsahovat stopy lepku, protože to znamená, že jsou zpracovávány v závodě, kde jsou 

zpracovávány potraviny s lepkem a může dojít k jejich kontaminaci. 

Normální strava obsahuje 7 – 13 g lepku za den a k vyvolání příznaků celiakie 

stačí jen minimální množství. K tomu, aby byla potravina pokládána za bezlepkovou, 

musí obsahovat maximálně 10 mg gliadinu na 100 g výrobku. Základem pro 

bezlepkovou dietu jsou tedy brambory, rýže, kukuřice, pohanka, zelenina a ovoce.  
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2.6.2 Označování potravin 

   Legislativní požadavky na obsah a označování lepku jsou upraveny nařízením 

(ES) č. 41/2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí 

lepku, které stanovuje jednotná evropská pravidla pro označování potravin z hlediska 

obsahu lepku. V našich obchodech jsou bezlepkové výrobky označovány logem pro 

bezlepkové potraviny, což je přeškrtnutý klásek. Výrobci jsou povinni potraviny 

označovat, buď jako bezlepkové, nebo do složení napsat pozor obsahuje lepek, nebo 

může obsahovat stopy lepku. 

Při označování musí být na obalu uvedeno:  

Charakteristika potraviny – o jaký výrobek se jedná, dále objem/hmotnost. Také 

je uveden seznam surovin – musí být uvedeny použité suroviny v sestupném pořadí 

podle podílu na výrobku. Datum minimální trvanlivosti a označení výrobce – jméno a 

název firmy, adresa výrobce, balírny nebo distributora. Dále je povinnost uvádět ve 

složení látky, které mohou vyvolat alergické reakce a ty jsou uvedeny v seznamu 

alergenů – viz příloha. 

[GRÄFE UND UNZER VERLAG, 2012; www.bezpecnostpotravin.cz, 10 ] 

V dnešní době již existuje spousta firem, které bezlepkové potraviny vyrábí. Dají 

se koupit bezlepkové mouky, směsi na pečení, dále pečivo, těstoviny, sušenky a 

oplatky. V některých zemích jsou potraviny označovány jako gluten free. S tímto 

označením se můžeme setkat i u nás v některých řetězcích s potravinami jako je Albert 

nebo Kaufland. 

 

2.6.3 Seznam doporučených potravin 

Mezi doporučené potraviny se řadí rýže, kukuřice, proso – jáhly, pohanka, sója, 

fazole, čočka, hrách, cizrna, brambory. Dále se doporučují ořechy a semena – vlašské, 

lískové, kešu, para, mandle, slunečnicová semena, dýňová, sezamová, lněná, mák, dále 

kokos, amarant, zelenina a ovoce, tuky rostlinné i živočišné. Vhodné jsou majonézy a 

dochucovadla kde značka Hellman´s® je ověřená, cukrovinky a pochutiny – tyčinky, 
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piškoty, oplatky, chipsy – pod označením bezlepkové. Ověřené výrobky má firma 

Nestlé, Dr. Oetker – puding, zahušťovadla. Maso a uzeniny jen pod označením.  

Vhodné alkoholické nápoje: víno, rum, originální vinné destiláty: koňak, brandy 

 

2.6.4 Přehled zakázaných a nevhodných potravin 

Mezi zakázané potraviny patří pšenice, žito, ječmen, oves, pečivo a chléb. Dále 

zmrzlina, nanuky – bez označení a známého složení se nedoporučují, stejně jako plněné 

cukroví a čokolády. Nevhodné jsou müsli tyčinky nebezlepkové, smažené pokrmy – 

obsahují mouku a strouhanku, podobně i zahuštěné omáčky. Nevyhovující jsou i 

přílohy jako těstoviny, knedlík, bramboráky nebo lívance, ovesné vločky a kaše a 

z nápojů je zakázané pivo. 

[KOHOUT, 2006] 

 

Dále existuje databáze, kde jsou uvedeny všechny otestované bezlepkové potraviny: 

například na webových stránkách http://www.potravinybezlepku.cz/ 

 

 2.7 Příspěvky pojišťoven 

Všeobecná zdravotní pojišťovna: Přispěje v roce 2015 svým pojištěncům až 6000 

korun na nákup bezlepkových potravin. Příspěvek je určen pojištěncům VZP do 26 let, 

za předpokladu, že jsou studenty s diagnózou celiakie. Příspěvek mohou čerpat 

v červenci a srpnu za první pololetí a v prosinci za pololetí druhé, vždy v hodnotě 3000 

korun. Podmínky pro čerpání: potvrzená diagnóza celiakie, musí být členy v Klubu 

pevného zdraví. 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: Poskytuje v roce 2015 příspěvek dětem i 

dospělým ve výši 500 korun. 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: Přispívá v roce 2015 na nákup 

bezlepkových potravin 500 korun, pokud je léčen na celiakii a doloží potvrzenou 

diagnózu. 



27 
 
 

Vojenská zdravotní pojišťovna: Přispívá 400 korun dětem do 18 let, jednou ročně na 

bezlepkové potraviny. K žádosti se přikládá originální doklad a potvrzená diagnóza. 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: V současné době příspěvek neposkytuje, o 

příspěvcích se bude jednat a vypadá to, že budou schváleny příspěvky pro děti ve věku 

7 – 15 let. 

[www.ordinace.cz, 12] 

2.8 Nepravdivá tvrzení o celiakii 

Celiakie je dětská nemoc: 

 Dnes je už známo, že celiakie může být diagnostikována v jakémkoli 

věku. 

Z celiakie se vyroste: 

 Z celiakie se bohužel nevyroste, bezlepkovou dietu je nutné dodržovat 

celý život. 

Bezlepková dieta pomůže k vyléčení celiakie: 

 To bohužel není pravda. Celiakie se nedá vyléčit, bezlepkovou dietou se 

dá předejít dalším komplikacím, vymizí příznaky. Ale celiakie je 

celoživotní a neznamená to, že po vymizení příznaků je možné vrátit se 

k normální stravě. 

Při celiakii se hubne: 

 Hubnutí vyvolává podezření na celiakii, nemocný však místo průjmu 

může mít zácpu a v tomto případě se na celiakii nepomýšlí. Po nasazení 

diety se přestane hubnout a většinou se lidé vrátí na původní váhu. 
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Při porušení diety se nic nestalo, nemusím to tedy dodržovat tak přísně: 

 To že se nevypozorují nějaké problémy, neznamená, že lepek střevu 

neškodí. Při opakovaném porušování diety klky ve sliznici začnou zase 

ubývat. 

[www.celiak.cz, 9] 

2.9 Nedostatek vitamínů a minerálů 

U celiakie může docházet k úbytku minerálů a vitamínů z důvodu špatného 

vstřebávání živin ve střevě. Poté tělo začne využívat vlastní zásoby minerálů, vitamínů 

a stopových prvků. To může vést k různým obtížím.  

Nejčastější živiny, které mohou celiatikům chybět: 

Nedostatek železa 

Železo je v těle důležité k přepravě kyslíku k buňkám. Železo je centrální prvek krevního 

barviva hemoglobinu v erytrocytech, na který se váže kyslík. Důsledkem nedostatku 

železa je chudokrevnost – anémie. 

Příznaky nedostatku železa se projevují jako poruchy soustředění, únava, bolesti hlavy, 

lámavost nehtů a prasklinky ústních koutků. 

Nedostatek kyseliny listové 

Kyselina listová neboli vitamín B9, je důležitá pro krvetvorbu a buněčné dělení. Tělo si 

kyselinu listovou neumí vytvořit, proto ji musíme přijímat z potravy. Její nedostatek 

vede k chudokrevnosti a ke snížené tvorbě leukocytů. 

Příznaky nedostatku kyseliny listové jsou únava, nesoustředěnost, depresivní nálada a 

pomalejší hojení ran. 

Nedostatek vitamínu B12 
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Vitamín B12 je také důležitý pro krvetvorbu. Běžně je potřeba tohoto vitamínu pokryta 

ze stravy. Denní dávka je poměrně malá a vitamín je skladován v játrech, proto může 

trvat několik let, než se jeho nedostatek projeví. 

Příznaky nedostatku vitamínu B12 jsou únava, brnění rukou a nohou, nejistota při chůzi 

a nesoustředěnost. 

Nedostatek vitamínu D 

Vitamín D tělo získává z potravy a také si ho samo vyrábí za přítomnosti ultrafialových 

paprsků. Doporučená denní spotřeba je 200 – 400 mezinárodních jednotek. Vitamín D 

je důležitý pro správné fungování organismu, pro stabilitu kostního aparátu. Spolu se 

změnou hladiny vitamínu D se snižuje i hladina vápníku, což má za následek zvýšenou 

lámavost kostí, osteomalácii. Důsledkem nedostatku vitamínu D je nedostatek vápníku. 

Příznaky nedostatku vitamínu D jsou bolesti kostí a kloubů, bolesti svalů, křeče, 

mravenčení, ztuhlost rukou a nohou, lámavé nehty a vypadávání vlasů. 

Nedostatek zinku 

Zinek je důležitý pro některé procesy v těle. Potřebný je k utváření nových tkání a 

syntéze DNA. Dále podporuje imunitní systém. Tělo není schopno skladovat velké 

množství zinku, proto je potřeba ho přijímat z potravy. 

Příznaky nedostatku zinku mohou být suchá kůže, zhoršené hojení ran, častější padání 

vlasů nebo zhoršená imunita. 

Nedostatek selenu 

Selen je řazen mezi stopové prvky, ale podílí se na utváření několika bílkovin a enzymů. 

Důležitý je pro tvorbu hormonů štítné žlázy.  

Příznaky nedostatku selenu bývají opakovaná nachlazení, infekce, padání vlasů a 

lámavost nehtů, bílé linky na nehtech. 

[GRÄFE UND UNZER VERLAG, 2012;] 
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3 Praktická část 
 

Praktická část je tvořena kazuistikami, které jsem získala řízeným rozhovorem 

s lidmi, kteří trpí celiakií. Z kazuistik jsem chtěla zjistit, jak vypadal začátek a průběh 

onemocnění a jaké další potíže mají. Dále jsou v praktické části uvedeny léčivé 

přípravky a doplňky stravy, které jsou vhodné pro celiatiky při různých obtížích nebo 

při nedostatku živin. Informace o léčivých přípravcích a doplňcích stravy jsem čerpala 

hlavně během praxe v lékárně, z obalů přípravků, příbalových letáků a informací 

z databáze AISLP. 

 

 3.1 Kazuistiky 

Kazuistiky byly získány řízeným rozhovorem s lidmi, u kterých byla 

diagnostikována celiakie. U dětí na otázky odpovídali jejich rodiče. Hlavní otázky byly 

jméno a věk, prvotní obtíže, délka jejich onemocnění, co je vedlo k lékaři, jaká 

vyšetření podstoupili, jestli přetrvávají nějaké obtíže i při dodržování diety, zda mají 

problém i s jinými potravinami či nějaké jiné onemocnění z výše popsaných a jestli trpí 

celiakií někdo další z rodiny. S respondenty jsem se sešla v průběhu měsíce únor a 

březen. Kontakty na respondenty jsem získala od rodinného příslušníka a po setkání 

s některými celiatiky jsem získala kontakt na další, protože lidé s celiakií se znají a 

předávají si informace. 

Lukáš, 8 let  

Dodržuje bezlepkovou dietu od 3 let. Od malička býval často nemocný, trpěl 

také na virová onemocnění. Byla mu opakovaně podávána antibiotika. Dále trpěl 

bolestmi a křečemi břicha, které byly provázeny průjmy. Z důvodu často podávaných 

antibiotik a oslabené imunity byly u obvodního lékaře udělány testy. Testy byly 

provedeny na imunitu, laktózu a lepek. Z krevních testů vyšel pozitivně lepek. Poté 

Lukáš absolvoval bioptické vyšetření, které potvrdilo diagnózu celiakie. Při dodržování 
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diety žádné větší obtíže nemá. Co se týče dalších potravin, tak se objevují bolesti břicha 

a průjmy po jablku a občas po mléčných výrobcích, pokud jsou ve větším množství. 

 

Hana, 16 let 

Dodržuje bezlepkovou dietu 8 let. Jako první příznaky se objevily noční děsy, 

měla vypouklé bříško, atopický ekzém, dále kazivost zubů, únava. Lékaře navštívila 

mnohokrát, ale k diagnóze celiakie se dostala až na alergologii a imunologii. 

Podstoupila gastroskopii – odběr vzorku sliznice, dále test na trasglutaminázu. Celiakií 

trpí také její bratr, který měl stejné příznaky. Hana nemá další potravinové alergie, ale 

její bratr má alergii na mléčný cukr. Po nasazení bezlepkové diety neudává žádné 

potíže. 

 

Beata, 13 let 

Drží bezlepkovou dietu již 10 let. Prvními příznaky byly bolesti břicha a 

nechutenství. To i vedlo k návštěvě lékaře. Poté podstoupila krevní testy a také střevní 

biopsii, která potvrdila diagnózu celiakie. Při dodržování bezlepkové diety už se žádné 

problémy neobjevují. Uvádí, že nemá problémy s jinými potravinami. V rodině celiakii 

nikdo prokázanou nemá. 

 

Kateřina, 22 let 

Dodržuje bezlepkovou dietu 4 roky. Od základní školy měla potíže s váhou, 

nepřibírala. Na střední škole se objevilo kručení v břiše, poté navštívila lékaře, ale 

nebylo provedeno vyšetření na celiakii. Dále neměla pocit hladu, ale pořád se 

objevovalo kručení v břiše a také křeče. Nejprve lékař bez vyšetření indikoval léky proti 

nadýmání (Espumizan®). Problémy se vyskytly u mladší sestry, které byla prokázaná 

celiakie. Poté byla Kateřina odeslána na vyšetření. Podstoupila krevní testy a biopsii. Po 

vyšetření byla stanovena diagnóza celiakie. Nyní má občasné bolesti a křeče v břiše. 
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Trpí také nedostatkem železa. Mezi další potraviny, které dělají Kateřině problémy, 

patří vajíčka, sója a mléčné výrobky. 

 

Tereza, 16 let 

Drží bezlepkovou dietu asi 4 a půl roku. Jako příznaky se u ní objevovaly bolesti 

břicha. Také velmi málo jedla, neměla moc hlad. K návštěvě lékaře ji dovedly bolesti 

břicha, časté průjmy, nesoustředěnost a únava. Podstoupila vyšetření z odběrů krve a 

poté gastroenterologické vyšetření. Nyní má občasné bolesti břicha a průjem. Mezi 

další potraviny, které ji nedělají dobře, řadí mléko a mléčné výrobky. V rodině celiakii 

má i starší sestra. 

 

Justina, 8 let 

Dodržuje bezlepkovou dietu asi 6 let. Jako první příznaky se objevily bolesti 

břicha, občasné zvracení a vyrážka. Testy na celiakii podstoupila, až když ji při 

preventivní prohlídce pediatr odeslal na alergologii. Justina podstoupila vyšetření 

z krve. Maminka má vypozorované občasné problémy po snědení mléčných výrobků a 

mléka. Při dodržování bezlepkové diety již problémy neudává. V rodině celikii nikdo 

diagnostikovanou nemá. 

 

Petr, 13 let 

Drží bezlepkovou dietu 7,5 roku. Petrovi byla po několika urgencích u pediatra 

odebrána krev na transglutaminázu, z důvodu celiakie u sestry. Jinak byl Petr 

bezpříznakový. V období diagnostiky začal reagovat na mléčný cukr – horečky, průjmy. 

Po testech se prokázala celiakie i u něj. Podstoupil gastroskopii a odběry vzorků 

sliznice. Při dodržování diety přetrvávají pouze potíže s trávením mléčného cukru. 
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 Aleš, 47 let 

Celiakie mu byla diagnostikována před dvěma lety, od té doby drží bezlepkovou 

dietu. Příznaky se projevovaly delší dobu, ale nepředpokládal, že to bude nějaký 

vážnější problém. Vzhledem k pracovním cestám po celé Evropě a různým druhům 

stravy a nepravidelnostem jídla odůvodňoval své problémy tímto a životním stylem. 

Často se objevovaly bolesti břicha, průjmy, nadýmání. Jelikož dceři byla zjištěna 

celiakie, dostal doporučení, aby vyšetření podstoupil také. Podstoupil vyšetření krve, 

které bylo pozitivní, dále také gastroskopické vyšetření, které potvrdilo celiakii.  Na 

doporučení lékaře zahájil bezlepkovou i bezlaktózovou dietu. V současné době mléčné 

výrobky již konzumuje, ale s omezením. Dále vypozoroval, že mu problémy způsobují i 

vejce. Bezlepkovou dietu se snaží dodržovat úplně, ale není možné to uhlídat mimo 

vlastní kuchyň.  Několikrát měl problémy po jídle v restauraci, i když byl ujištěn, že vše 

je určitě bezlepkové. Tento nekomfortní stav poté trvá asi týden a je provázen i jinými 

problémy, objevují se mu malé praskliny na rukou. 

 

Martin, 24 let 

Bezlepkovou dietu dodržuje již 6 let. Jako první příznaky se objevilo 

nechutenství, nadýmání a průjmy. K návštěvě lékaře ho vedly časté průjmy a ubývání 

na váze. Vyšetření, která podstoupil, byla kolonoskopie, gastroskopie a ultrazvuk. Při 

dodržování diety již žádné potíže neudává. Další potíž, kterou má, je intolerance 

laktózy. Celiakií trpí také jeho otec. 

 

Jana, 40 let 

Drží bezlepkovou dietu 8 let. Mezi první příznaky řadí únavu, zácpu, pokles 

hmotnosti a nadýmání. K lékaři ji dovedly tyto příznaky a celkově se necítila dobře. 

Nejprve podstoupila vyšetření krve, dále ultrazvuk zažívacího traktu, gastroskopii a 

kolonoskopii. Při dodržování diety příznaky ustoupily a již netrpí žádnými problémy. 
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Také uvádí, že trpí intolerancí laktózy. Celiakie v rodině zatím nebyla u nikoho 

prokázána. 

 

Andrea, 15 let 

 Dodržuje bezlepkovou dietu od tří let. Od dvou let už nechtěla mléko a mléčné 

výrobky, vyhýbala se jim, později se ukázalo, že jí mléko nedělá dobře. Začala mít 

nafouklé bříško, bolesti a křeče břicha. Lékaři si nejdříve mysleli, že jde o kýlu. Nejprve 

byla na ultrazvuku, kde měl lékař podezření na problém v oblasti střeva. Poté byla 

odeslána na krevní testy, které ukázaly, že se jedná o celiakii. Pro potvrzení musela 

ještě absolvovat bioptickou sondu s odebráním vzorku. Po tomto vyšetření byla 

diagnostikovaná celiakie. I přes přísně drženou dietu má často potíže jako bolesti a 

křeče břicha, průjem. Podle jejího lékaře z gastroenterologie se vymyká tabulkám 

celiatiků, protože většinou jsou menšího vzrůstu a hubení. Andrea má asi 173 cm a 

normální váhu. Dále má problémy s některými dalšími potravinami. Jak bylo zmíněno, 

mléko a mléčné výrobky jí způsobují bolesti břicha a průjmy. Dále jí nedělá dobře kiwi. 

Asi ve 12 letech jí byla zjištěna alergie na jablka, když po větší konzumaci musela být 

hospitalizována v nemocnici. Asi před půl rokem byla opět na bioptické sondě, 

z důvodu častých průjmů a křečí břicha. Byla jí zjištěna funkční porucha žaludku, což 

znamená, že žaludek nemá normální tvar, ale tvoří se tam prověšenina, kde se ukládá 

potrava a to způsobuje její obtíže. Doporučeno jí tedy bylo, aby jedla častěji a po 

menších porcích a v klidu. Tato porucha by se ale měla časem upravit a vrátit do 

normálu. Celiakie v její rodině nebyla nikomu diagnostikována. 

 

Svatava, 53 let 

Svatava nemá diagnostikovanou celiakii, ale drží bezlepkovou dietu asi rok a půl. 

Důvodem je Duhringova dermatitida, která má kožní projevy. K lékaři ji dovedly 

několikaleté puchýřky na břiše a kolem kyčlí. Několik let to považovala za vyrážku. 

V posledních letech se u ní vyskytovaly i zažívací obtíže jako průjmy a bolesti břicha. 
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Teprve po operaci kolene zjistila, že je alergická na jód a to vše dohromady vedlo k 

diagnóze Duhringovy dermatitidy. Nyní dodržuje bezlepkovou dietu a puchýřky na těle 

téměř vymizely a zažívací obtíže se zlepšily. 

Souhrn kazuistik: 

Kazuistiky jsem získala od 12 respondentů, z toho je 8 žen a 4 muži. Získané 

informace z kazuistik ukazují, že se celiakie objevila častěji v dětském věku, kolem 3 

roku života. U dvou respondentů se projevila po 15. roce a u tří respondentů až 

v dospělosti, po 30. roce. Mezi první a časté příznaky se řadí bolesti břicha a průjem. Po 

nasazení bezlepkové diety potíže odezněly. Nejčastěji u respondentů bylo provedeno 

vyšetření pomocí krevních testů a poté střevní biopsie. Z kazuistik nevyplývá výskyt 

přidružených nemocí, kromě intolerance laktózy. 6 z 12 respondentů trpí laktózovou 

intolerancí a další 3 uvádějí občasné potíže po konzumaci mléčných výrobků. Dále se 

objevily některé potravinové alergie a to na jablka, vejce a sóju. 

3.2 Doporučené volně prodejné přípravky 

U celiakie dochází ke špatnému vstřebávání látek ze střeva, což zapříčiňuje, že 

tělo může mít nedostatek potřebných látek a živin. Proto je důležité, aby tyto látky byly 

dodávány. V této situaci mohou pomoci přípravky, které jsou volně prodejné 

v lékárnách a farmaceut nebo farmaceutický asistent je může doporučit. Dnes na trhu 

již nejsou léky a léčivé přípravky, které by celiatiky ohrožovaly, lepek by už neměl být 

přidáván do žádného léčiva. Ve většině lékáren je také dostupný sortiment 

bezlepkového zboží, nebo je možné ho objednat. Spousta výrobků, která je k dostání 

v lékárnách je nejčastěji od značky Schar. Je možné koupit či objednat mouky, chléb, 

pečivo, různé směsi na vaření či pečení. Dále lékárny mívají často kukuřičné chleby a 

müsli tyčinky. U lidí, kteří trpí intolerancí laktózy, je potřeba sledovat složení léků, které 

laktózu obsahují, například jako plnidlo. Náhradou za mléko se dá v lékárnách koupit 

sójové mléko, pohankové mléko nebo rýžové mléko Zajíc®. Dále u pacientů, kteří mají 

kožní projevy, Duhringovu dermatitidu, by se mělo dávat pozor na přípravky obsahující 

jód. Tito pacienti na něj bývají často alergičtí, takže je potřeba se jich zeptat, popřípadě 

neprodávat přípravky jako Jox®, Betadine® a další. 
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Vhodné léčivé přípravky 

Potíže s nadýmáním: 

 Espumizan ®, je vhodný pro těhotné i děti 

 Sab simplex® 

Průjem:  

 Medicinální uhlí – používá se k léčbě průjmů po dietní chybě, nadýmání 

nebo plynatosti. Přípravky Carbo medicinalis®, Carbosorb®, Carbocit® 

 Enterol® – používá se při léčbě chronického a akutního průjmu, u průjmu 

vzniklých na základě porušení rovnováhy střevní flóry a u cestovatelských 

průjmů. 

 Probiotika – je možné je užívat jako prevenci, u podání antibiotik, dále u 

léčby průjmu. Přípravky Biopron®, Apo- lactobacillus® 

Zácpa:  

 List/plod senny  

 Projímavé čajové směsi 

 Vláknina  

 Glycerinové čípky 

 Laktulóza – pozor při přecitlivělosti na laktulózu a laktózu 

Pocit plnost: 

 Motilium – nevolnost, zvracení, pocit plnosti 

Pálení žáhy: 

 Talcid® -  účinná látka hydrotalcit, obtíže s překyselením žaludku, pálení 

žáhy 

 Gaviscon® - účinná látka kyselina alginová 

 Helicid® - účinná látka omeprazol, při zvýšené tvorbě žaludečních kyselin – 

volně prodejný je 10 mg v jedné dávce 
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Nedostatek živin: 

Vitamín B12 – kyanokobalamin 

Je vitamín rozpustný ve vodě, podílí se na krvetvorbě. 

Denní potřeba je 0,2 – 2 mikrogramy 

Přípravky: 

- Vitamín B12® 

Kyselina listová – vitamín B9, nebo L – metylfolát 

Používá se k prevenci vzniku a léčbě anémie. 

Denní potřeba je 0,4 – 0,8 mg 

Přípravky:  

- Kyselina listová plus® 

- MedPharma kyselina listová® 

- Elasti – Q kyselina listová® 

- Femibion 800 kyselina listová Metafolin® 

Vitamin D – cholekalciferol 

Vitamin D3 je nejdůležitější formou vitamínu D. Je to v tucích rozpustný vitamín, 

důležitý pro mineralizaci a demineralizaci kostní hmoty. Podporuje také vstřebávání 

vápníku a fosforu ve střevě. V kombinaci s vápníkem slouží jako prevence křivice a 

osteoporózy.  

Denní potřeba – normálně je vitamín D získáván během roku ze slunečních paprsků, ale 

doporučený příjem je 200 – 400 IU 

Přípravky: samotný vitamín D není volně prodejný, prodávají se v kombinaci 

s vápníkem.  
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- Caltrate plus® 

- Calcichew D3® 

-  MedPharma Vápník + Vitamín D® 

- Calcium 1000 + D3 combi Generica® 

Vápník 

Vápník je minerál, nutný pro správnou funkci svalů a nervů. Dále je nezbytný pro 

srážení krve a pro stavbu kostí a zubů. 

Denní potřeba: dospělí 1000 mg, děti 220 – 1200 mg. 

Přípravky: 

S uhličitanem vápenatým 

- Calcii carbonici Medicamenta® 

- Calcium Pharmavit® 

- Vitacalcin tablety® 

Vápník, kombinace různých solí 

- Calcium šumivý Slovakofarma® 

- Calcium – Sandoz® 

Vápník, kombinace s jinými léčivy 

- Biomin H® 

- Calcichew D3® 

- Calcium C Neo Slovakofarma® 

- Caltrate plus® 

- GS Vápník + hořčík + zinek Plus® 

- Walmark Vápník – hořčík – zinek® 

- MedPharma Vápník + hořčík + zinek® 

Selen 
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Selen je významný stopový prvek, používá se u stavů s nedostatkem nebo zvýšenou 

potřebou selenu – stres, fyzická zátěž, zvýšená psychická zátěž. 

Denní dávka pro dospělé a děti starší 12 let je 25 – 100 µq. 

Přípravky: 

- GS Selen Forte® 

- Walmark Selen® 

- MedPharma Selen® 

- Harmony Line – Selen + zinek® 

Zinek 

Zinek patří mezi významné mikroprvky, je součástí řady enzymů v organismu. 

Používá se k aktivaci imunitního systému a u řady různých dermatologických změn, 

jako například akné, špatně se hojící rány, vypadávání vlasů. 

Denní dávka u dospělých a dětí od 12 let je 10 – 50 mg. 

Přípravky: 

- MedPharma Zinek® 

- Walmark Zinek® 

- Harmony Line – Zinek + Vitamin C® 

Železo  

Železo je přechodný kov, který je důležitý pro tvorbu červených krvinek a k přenosu 

kyslíku. Používá se k prevenci a k léčbě anémie a preventivně se podává v těhotenství a 

u dárců krve. 

Denní dávka pro dospělého a děti starší 12 let je v iniciační fázi 200 mg, dále 

v udržovací fázi to je 50 – 100 mg. U dětí od 6 let je dávka 50 – 100 mg. 

Přípravky: 

- Feroglobin B12® 
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- MedPharma Železo 20 mg + vitamin C® 

- Superželezo® 

- Železo plus® 

- Vital Železo Plus® 

Dále je možno užívat multivitaminy, které jsou určeny pro preventivní podávání a 

obsahují doporučené denní dávky. 

Pro dospělé 

- Bion 3® 

- Centrum AZ s Multi – Efektem® 

- GS Extra C Multivitamin® 

Pro děti 

- Marťánci® 

- Vibovit 3+ Dino® 

Přípravky na podporu imunity, které se většinou používají jako prevence v období 

infekční zátěže, v zimním období. 

- Preventan® 

- Echinacea® 

[SUCHOPÁR, 2011] 
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4 Diskuse 

Celiakie je onemocnění, se kterým se pacienti potýkají celý život a vzhledem 

k léčbě bývá často omezující. Poškozením střevní sliznice pacienti trpí nepříjemnými 

obtížemi převážně trávicího traktu, mezi které se řadí průjmy, křeče a bolesti břicha. 

Z důvodu poškození sliznice může docházet ke vzniku jiných onemocnění, která mohou 

být autoimunitní povahy, nebo se objevují další potravinové alergie. Lidé trpící celiakií 

mohou být častěji ohrožování nedostatkem různých živin z důvodu změn sliznice 

střeva, kde proběhly zánětlivé procesy a sliznice je více propustná. 

Na základě informací z kazuistik se ukazuje, že k diagnostice a návštěvě lékaře 

vedly nejčastěji gastrointestinální obtíže, tedy průjmy, bolesti břicha, potíže s váhou či 

nechutenství. K diagnostice v některých případech vedla nesnášenlivost laktózy, kde se 

poté přišlo na celiakii. V menším množství případů se ukazuje, že prvotní příznaky byly 

jiné nebo se vůbec nepředpokládalo, že by se mohlo jednat o onemocnění zažívacího 

ústrojí, vyskytuje se vyrážka, noční děsy či celkový diskomfort. 

Ze získaných kazuistik také vyplývá, že většina pacientů s celiakií trpí další 

potravinovou alergií nebo jiným onemocněním. Nejčastěji se vyskytuje intolerance 

laktózy, která byla u některých případů prvotním ukazatelem k celiakii. Většině 

pacientů dělají obtíže mléčné výrobky. Dále se setkáváme s alergií na vejce a jablka. 

Celkově se příznaky zažívacích potíží objevují u potravin, které se konzumují v 

nadměrném množství a lidé s celiakií mohou být více náchylní k další alergii.  

Ze získaných kazuistik se bohužel nepotvrdilo žádné další přidružené 

onemocnění, které bylo výše popisováno v teoretické části a nejčastěji se pojí s celiakií. 

Výjimku tvoří intolerance laktózy. 

Základem pro vymizení příznaků je dodržování bezlepkové diety, což je jediná 

léčba celiakie. Po zavedení diety by obtíže měly zcela odeznít a sliznice střeva by se 

měla postupně zhojit. 

Největším problémem u celiakie je zvyknout si na bezlepkové potraviny a 

zorientovat se v sortimentu zboží. Značení bezlepkových potravin je celkem dobře 
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viditelné a mělo by obsahovat typický znak přeškrtnutého klasu. Dnes jsou bezlepkové 

potraviny k sehnání téměř v každém supermarketu, v prodejnách zdravé výživy a 

v lékárnách se dá také pořídit několik bezlepkových potravin, popřípadě je lze 

objednat. Dalším problémem, dnes již lépe řešitelným, je stravování v restauracích 

nebo jídelnách. Rozšiřuje se síť bezlepkových restaurací, nebo takových, kde poskytují 

bezlepkovou stravu. Někde záleží na domluvě, ale pacienti si nejsou nikdy zcela jisti, 

zda je jídlo pro ně opravdu bezpečné. Tím že se celiakie více rozšiřuje, nebo je lépe 

diagnostikována, některé školy jsou ochotny pro více celiatiků připravovat bezlepkové 

obědy. 

Bezlepkové potraviny jsou o značnou část dražší než běžné potraviny. To 

pacienti během rozhovoru často udávali jako omezující faktor u bezlepkové diety. 

Nejdražší je pečivo a bezlepkové mouky. Některé pojišťovny poskytují lidem trpícím 

celiakií finanční podporu na nákup bezlepkových potravin. Bohužel to není velká částka 

a většinou pokryje náklady na jeden větší nákup. Příspěvky jsou poskytovány jen dětem 

nebo studentům nejvýše do 26 let. Příspěvek bohužel neposkytují všechny zdravotní 

pojišťovny v České republice. 

 Pacienti s celiakií mohou doplňovat chybějící živiny pomocí preparátů 

dostupných v lékárnách. Tady je důležitou součástí práce farmaceutického asistenta, 

který doporučí správný volně prodejný produkt. Také je potřeba dávat si pozor na 

přípravky, které obsahují laktózu, většinou jako pomocnou látku u pacientů 

s intolerancí laktózy. U celiatiků je vhodné prostudovat složení přípravku, někde se 

může objevit znění, může obsahovat stopy lepku, což znamená, že se přípravek 

vyskytuje v prostředí, kde je také přítomný lepek. V tomto případě je lepší zvolit jiný 

přípravek. 
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Závěr  

Celiakie je autoimunitní onemocnění, které je způsobeno nesnášenlivostí lepku. 

Onemocnění poškozuje sliznici tenkého střeva zánětlivými reakcemi a dochází 

k vymizení klků ve střevě. Změnou střevní sliznice dochází i k nedostatečnému 

vstřebávání živin. Nejčastějšími příznaky jsou bolesti a křeče břicha, průjem, zácpa, 

nadýmání. U dětí se objevuje také celkové neprospívání, nepřibývání na váze. 

S celiakií se pojí několik onemocnění, která jsou také autoimunitní povahy, 

nebo nemoci spojené s porušenou střevní sliznicí. Mezi autoimunitní onemocnění se 

řadí diabetes mellitus I. typu a nemoci štítné žlázy - Morbus Basedow a Hashimotova 

tyreoiditida. K dalším přidruženým onemocněním patří laktózová intolerance a 

fruktózová malabsorpce. Často se vyskytují další potravinové alergie. 

Ke stanovení diagnózy celiakie se používají krevní testy, kde při pozitivním 

výsledku by pacient měl podstoupit střevní biopsii. A až poté se stanoví diagnóza 

celiakie. 

Celiakie je celoživotní onemocnění, jedinou léčbou je dodržování bezlepkové 

diety. To obnáší úplné vyloučení lepku ze stravy a ostatních produktů jako jsou 

například léčivé přípravky. Tady hraje důležitou roli farmaceutický asistent, který 

doporučí vhodné přípravky a doplňky stravy. 
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Summary 

Celiac disease and other associated diseases 

The assignment deals with celiac disease. The aim is to summarize information 

about the celiac disease and to draw attention to allergies associated with this disease. 

A partial objective is to describe O-T-C medicines suitable for celiacs and other 

products which are designed to help this group of people, also included restaurants 

suitable for them. 

Celiac disease is an autoimmune disease caused by gluten intolerance. In 

people who suffer from gluten intolerance the change in the mucosal surface of the 

small intestine occurs. Consequently, it reduces the ability of digestion and absorption 

of nutrients. The main symptoms are diarrhea, flatulence, cramps and fatigue. 

 The work describes its course, symptoms and diagnosis. The diagnosis of celiac 

disease is determined by blood tests and intestinal biopsy. It also explains the 

difference between celiac disease and being allergic to gluten. It also examines how to 

treat the celiac disease, what rules should be followed when a person is on a gluten-

free diet, which foods are appropriate for him and which are not. 

To other discussed topic belong diseases and allergies, which often occur in 

people suffering from this disease. The most frequently occurring diseases include 

lactose intolerance, fructose malabsorption, food allergies, and other autoimmune 

diseases. Autoimmune diseases are diabetes mellitus type 1 and thyroid disease.The 

skin disease is also described and is called Duhring dermatitis; it is necessary to follow 

a gluten-free diet as a treatment. 

 Finally, the assignment includes information about health insurance companies 

and clarifies myths associated with the celiac disease. Health insurance companies in 

the Czech Republic contribute only smaller amounts to buy gluten-free products 

especially for children and students under 26 years. The General Health Insurance 

Company pays the biggest amount of money this year. 
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The practical part includes case studies of people with celiac disease. Case 

histories were obtained by directed interviews with these patients. The items are 

related to the initial symptoms, tests, other diseases or a food allergy. 

In comparison with the theoretical part of the assignment any associated 

diseases were not confirmed, only lactose intolerance. 6 out of 12 respondents suffer 

from lactose intolerance and other 3 reported problems after consuming dairy 

products. Some respondents have experienced food allergies, most commonly to 

apples, eggs and soy. 

The practical part describes O-T-C medicines and dietary supplements suitable 

for celiacs. Supplements are presented for specific health problems of users as well as 

suitable vitamin and mineral preparations. 

Key words: celiac disease, gluten, lactose, lactose intolerance, gluten – free diet, 

associated diseases 
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Přílohy 

Do příloh jsem zařadila seznam alergenů, symbol pro označování bezlepkových 

potravin a seznam restaurací, které připravují bezlepkovou stravu. 

Seznam příloh 

Příloha číslo 1 - Seznam alergenů 

Příloha číslo 2 - Symbol pro označování bezlepkových potravin 

Příloha číslo 3 – Restaurace 

 

Příloha č. 1:  Seznam alergenů 

1. Lepek 

2. Korýši 

3. Vejce 

4. Ryby 

5. Podzemnice olejná 

6. Sójové boby 

7. Mléko 

8. Skořápkové plody 

9. Celer 

10. Hořčice 

[www.szpi.gov.cz, 11] 
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Příloha č. 2: Symbol pro označení bezlepkových potravin 

 

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

 

Příloha č. 3: Restaurace 

Restaurace pro celiatiky jsou stále problémem. V České republice již máme 

mnoho restaurací, kde se dá bezlepkově najíst, ale ne vždy si můžeme být jistí. Seznam 

alergenů by měl ulehčit výběr jídla, ale ne všude mohou zajistit naprosto bezlepkové 

jídlo. Restaurace, které jsou označovány jako bezlepkové, musejí mít oddělenou 

kuchyň, nebo alespoň rozdělenou kuchyň tak, že v jedné části jsou připravovány pouze 

bezlepkové pokrmy. 

Restaurace připravující bezlepkové pokrmy:  

 Restaurace sítě Globus 

 La Strada Brno – pizzerie, Kounicova ulice 

 Švejk restaurant U Karla – Praha, Křemencova ulice 

 Bistro Le Social – bezlepkové hamburgry, Brno, Úvoz 

 Restaurace UNO v obchodním domě Palladium, Praha 

 Pizza Coloseum – řetězec pizzerií, Praha, Ostrava 

 Restaurace Alriso – Praha, Betlémské náměstí 

[www.globus.cz, 13; www.lastrada-brno.cz, 8; www.svejk-restaurant.cz, 14; 

bezlepkovebrno.blogspot.cz, 3; www.unorestaurant.cz, 15; www.pizzacoloseum.cz, 2; 

www.al-riso.cz, 1] 


