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История на целиакията

Целиакия (Η κοιλιοκάκη Στοργή, 
коремна болест) – „Измършавял
и атрофирал, блед, слаб и 
неспособен да изпълнява някоя
от обичайните си работи и ако 
се опита да върви, крайниците 
му се подгъват. Вените в 
слепоочията са изпъкнали,
поради това, че слепоочията са 
хлътнали, но и в цялото тяло 
вените са разширени.“ 

Aretaei Cappadoci



История на целиакията

„Налице е един вид хронично стомашно
разстройство, което засяга хора от всички
възрасти, но е особено склонно да засегне
децата между една и пет години. Симптомите
на болестта се доминират от изпражнеията –
те са кашави, неоформени, но не и воднисти, 
по-големи по обем от приетата храната, 
което изглежда е начин за справяне на 
организма, бледи са, сякаш ахолични, 
шуплести и пенести на външен вид, което
вероятно се дължи на ферментация, 
зловонни, често миришещи непоносимо, 
поради гниене, а не смилане на храната.“

Samuel Gee





История на целиакията

Целиакията е заболяване:

• Характерно за кърмаческата и 
ранна детска възраст;

• Протича с хронична диария;

• Характерно е населението на 
Европа;

• Честотата му варира по време 
и място (1:400 в Ирландия до 
1:10 000 в Дания).

1. Fasano A, Catassi C. Current approaches to diagnosis and treatment of celiac disease: an evolving spectrum. Gastroenterology 2001; 120: 636-651.

2. Ковачева Ю. Целиакия. в Педиатрия п/р Генав Е, Бобев Д. МИ Арсо, 1998; 284 – 90.



История на целиакията

Целиакията е имуно-медиирано системно заболяване, 
предизвикано от глутена или свързаните с него проламини у 
генетично предразположени индивиди, и се характеризира с 
наличието на разнообразни комбинации от глутен-свързани 
клинични изяви, специфични за целиакията антитела, HLA DQ2/HLA 
DQ8 – хаплотип и ентеропатия. Специфичните за целиакията
антитела включват автоантитела срещу тъканната 
трансглутаминаза (TG2), включително ендомизиумни (ЕМА) и 
такива срещу диамидирани глиадинови пептиди (DGP).

Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR  et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition 
guidelines for the diagnosis of coeliac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012; 54(1): 136-60.



Епидемиология

Fasano A, Catassi C. Current approaches to diagnosis and treatment of celiac disease: an evolving spectrum. Gastroenterology 2001; 120: 636-651.

Географски район Честота при диагностика Честота при скрининг

Бразилия ? 1:400

Дания 1:10,000 1:500

Финландия 1:1,000 1:130

Германия 1:2,300 1:500

Итания 1:1,000 1:184

Холандия 1:4,500 1:198

Норвегия 1:675 1:250

Западна Сахара ? 1:70

Словения ? 1:550

Швеция 1:330 1:190

Великобритания 1:300 1:112

САЩ 1:10,000 1:133

Средно за света 1:3,345 1:266



• Симптоматична (типична) 
целиакия – кърмачета и 
малки деца

• „Атипична“ целиакия –
големи деца

• „Тиха“ целиакия – възрастни

• Възможна целиакия – всяка 
възраст



Husby, Steffen, et al. "European society paediatric gastroenterology, hepatology and nutrition guidelines for diagnosing coeliac disease 2020." Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 70.1 (2020): 141-156.



Грешки при диагностициране на Целиакията

• Провежданене на диагностичния процес при пациент спазващ безглутенова
диета;

• Вземане на недостатъчне брой биопсии от дуоденума;

• Диагностициране на Целиакията, единствено по ефекта от провежданата 
безглутенова диета;

• Диагностициране на Целиакията на основата на минимални хостологични
изменения (Marsh – Oberhuber I);

• Диагностициране на Целиакията единствено по хистологичните промени, при 
негативна серология.

1. Volta U, Caio G, De Giorgio R. Mistakes in coeliac disease diagnosis and how to avoid them. January 27, 2016: https://www.ueg.eu/education/latest-news/article/article/mistakes-in-coeliac-disease-
diagnosis-and-how-to-avoid-them/



Грешки при диагностициране на Целиакията

• Изключване на заболяването при симптоматичен пациент с негативна 
серология, без хистологично изследване;

• Диагностициране на Целиакията единствено по положителен тест за HLA-
DQ2/ DQ8;

• Пропускане на възможен Ig А-дефицит, в хода на диагностиката;

• Използване на остарели серологични маркери (напр. Anti-AGA Ig A/Ig G Ab);

• Хипердиагностика на рефрактерната целиакия, при пациенти с персистиращи 
оплаквания, на фона на беазглутенова диета.

1. Volta U, Caio G, De Giorgio R. Mistakes in coeliac disease diagnosis and how to avoid them. January 27, 2016: https://www.ueg.eu/education/latest-news/article/article/mistakes-in-coeliac-disease-
diagnosis-and-how-to-avoid-them/



Прояви на целиакията

• Желязодефицитна анеммия, 
резистентна на лечение с 
перорално Fe+

• Нисък ръст

• Късен пубертет

• Остеопения и остеопороза

• Хепатит

• Хронична коремна болка

• Dermatitis herpetiformis

• Хипоплазия на зъбния емайл

• Артрит

• Рецидивиращи афтозни
стоматит

• Неврологични нарушения

• Запек

• Хронична диария



Прояви на целиакията

Хронична диария

• Най-честата проява при деца 
до 2 години;

• Съпровожда се с промяна в 
настроението, отслабване и 
подуване на корема;

• Честа е нощната дефекация.

1. Bottaro G et al. The clinical pattern of subclinical/silent celiac disease: an analysis on 1026 consecutive cases. Am J Gastroenterol. 1999; 94(3): 691-6.



Прояви на целиакията

Запек

• Не се отличава от 
функционалният запек по 
своята проява;

• Липсва задоволителен ефект 
от прилаганите мерки;

• Рецидивира след спиране на 
лечението.

1. Bottaro G et al. The clinical pattern of subclinical/silent celiac disease: an analysis on 1026 consecutive cases. Am J Gastroenterol. 1999; 94(3): 691-6.



Прояви на целиакията

Хронична коремна болка

• При 1 % от децата с хронична коремна болка се 
доказва Целиакия;

• При 10 % от децата с Целиакия заболяването 
дебютира с хронична коремна болка; 

• Липсват други оплаквания.

1. Bottaro G et al. The clinical pattern of subclinical/silent celiac disease: an analysis on 1026 consecutive cases. Am J Gastroenterol. 1999; 94(3): 691-6.



Прояви на целиакията

Хепатит

• Високи стойности на АЛАТ при 20 % от 
децата с целиакия;

• Неясен механизъм – директна токсичност 
или имуномедиирана увреда; 

• Релапс при ново въвеждане на глутен в 
диетата.

1. Bottaro G et al. The clinical pattern of subclinical/silent celiac disease: an analysis on 1026 consecutive cases. Am J Gastroenterol. 1999; 94(3): 691-6.



Прояви на целиакията

Желязодефицитна анеммия

• Най-честата “екстраинтестинална” проява 
(до 35 %);

• Резистентна на терапия с перорални 
средства; 

• Неотличима по други белези от 
“обикновената” Желязодефицина анемия.

1. Bottaro G et al. The clinical pattern of subclinical/silent celiac disease: an analysis on 1026 consecutive cases. Am J Gastroenterol. 1999; 94(3): 691-6.



Прояви на целиакията

Нисък ръст

• От децата с нисък ръст 2 – 8 % имат 
Целиакия;

• Сред децата с целиакия 30 % са с нисък 
ръст; 

• Растежен скок 6 – 9 мес след началото на 
диетата.

1. Bottaro G et al. The clinical pattern of subclinical/silent celiac disease: an analysis on 1026 consecutive cases. Am J Gastroenterol. 1999; 94(3): 691-6.



Прояви на целиакията



Прояви на целиакията

Късен пубертет

• Късно начало при двата пола и 
менструални нарушения при 
момичетата;

• Сексуална дисфункция; 

• Безплодие.

1. Bottaro G et al. The clinical pattern of subclinical/silent celiac disease: an analysis on 1026 consecutive cases. Am J Gastroenterol. 1999; 94(3): 691-6.



Прояви на целиакията

Остеопения и остеопороза

• Ниски нива на VitD и хипокалцемия;

• Развитие на остеопороза при нелекувани 
пациенти; 

• Скринингът не е показан при всички 
пациенти.

1. Bottaro G et al. The clinical pattern of subclinical/silent celiac disease: an analysis on 1026 consecutive cases. Am J Gastroenterol. 1999; 94(3): 691-6.



Прояви на целиакията

Dermatitis herpetiformis

• Силно сърбящ полиморфен обрив;

• Разположен симетрично по екстензорните 
повърхности;

• Обривът е рецидивиращ и зависи от 
количеството на приемания глутен;

• Налице е и съчетана контактна 
непоносимост към халогени.

1. Bottaro G et al. The clinical pattern of subclinical/silent celiac disease: an analysis on 1026 consecutive cases. Am J Gastroenterol. 1999; 94(3): 691-6.



Прояви на целиакията

Хипоплазия на зъбния емайл

• Нарушения в образуването на емайла през 
първите 7 години;

• Обезцветяване (бели, жълти или кафяви 
петна); 

• Структурни нарушения (образуване на 
бразди, ямки, “прозрачни зъби”,).

1. Bottaro G et al. The clinical pattern of subclinical/silent celiac disease: an analysis on 1026 consecutive cases. Am J Gastroenterol. 1999; 94(3): 691-6.



Прояви на целиакията

Афтозен стоматит

• Афтозните стоматити имат честота подобна 
на нарушенията във формиране на зъбния 
емайл;

• Често са асоциирани; 

• Не са патогномонични.

1. Bottaro G et al. The clinical pattern of subclinical/silent celiac disease: an analysis on 1026 consecutive cases. Am J Gastroenterol. 1999; 94(3): 691-6.



Прояви на целиакията

Неврологични нарушения

• До 4 % от децата с Целиакия има 
неврологични нарушения;

• Имуномедииран механизъм;

• Най-честото е рецидивиращо главоболие; 

• Мускулна хипотония

• Дефицит на вниманието

• Церебрална атаксия

• Епилепсия с окципитални калцификати.

1. Bottaro G et al. The clinical pattern of subclinical/silent celiac disease: an analysis on 1026 consecutive cases. Am J Gastroenterol. 1999; 94(3): 691-6.



Прояви на целиакията

Рефрактерна целиакия

• Рядка в детската възраст (0,04 –
1,5 %);

• Протича с персистиране или 
рецидив на симптомите и 
вилозна атрофия, при пациент на 
безглутеновата диета в рамките 
на 6-12 месечен период;

• Изисква специфичен 
диагностичен подход

• Потвърждаване диагнозата 
„Целиакия“;

• Отрицателната серология (tTG Ig 
A, EMA) не изключват 
диагнозата;

• Определяне на HLA-DQ статуса е 
важен за диагнозата;

• Критична оценка на първичните 
лабораторни изследвания, 
биопсии и образни изследвания.

Rubio-Tapia A, Murray JA. Classification and management of refractory coeliac disease. Gut. 2010;59(4):547-57.



Подлежаща причина

• Контаминация с глутен

- неволна

- съзнателна консумация на глутен

• Наличие на съпътстващо 
заболяване:

- Лактозна/фруктозна непоносимост

- Алергичен гастроентерит

- Екзопанкреасна недостатъчност

- Болест на Crohn

• Наличие на съпътстващо 
заболяване:

- Микроскопски колит

- Тънкочревен бактериален 
свръхрастеж

- Синдром на раздразненото дебело 
черво

- Злокачествено заболяване

1. Rubio-Tapia A, Murray JA. Classification and management of refractory coeliac disease. Gut. 2010;59(4):547-57.

2. Ciacci C, Mazzacca G. Unintentional gluten ingestion in celiac patients. Gastroenterology, 1998; 115: 243–250



Подлежаща причина

1. Ciacci C, Mazzacca G. Unintentional gluten ingestion in celiac patients. Gastroenterology, 1998; 115: 243–250



Подлежаща причина



Провокация с глутен

• Провокацията с глутен ВИНАГИ води 
до рецидив при пациенти с 
Целиакия;

• Изследвани са количества от 0,02 –
4,6 г/кг глутен дневно;

• Всяка от изследваните дози води до 
рецидив;

• Винаги позитивират авто-антителата 
и се стига до вилозна атрофия;

• Време за изявата на оплакванията –
5 – 51 седмици (1,5 – 12 месеца); 

1. Laurin P, Wolving M, Fälth-Magnusson K. Even small amounts of gluten cause relapse in children with celiac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2002; 34(1): 26-30.












