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Wprowadzanie glutenu a ryzyko wystąpienia
celiakii - aktualności i kontrowersje
Introduction of gluten and the risk of celiac disease - current controversies
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STRESZCZENIE
Według aktualnych zaleceń towarzystw gastroenterologicznych gluten należy wprowadzać do diety dziecka w wieku 4-6 miesięcy. Wyniki najnowszych, opublikowanych w 2014 roku, badań z randomizacją wskazują, że taka strategia nie zmniejsza ryzyka wystąpienia celiakii, jak wcześniej twierdzono. Wnioski płynące z tych badań wskazują na konieczność modyfikacji dotychczasowych zaleceń opartych jedynie na badaniach obserwacyjnych.
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ABSTRACT
Currently, pediatric gastroenterology societies recommend gluten introduction at the age of 4 to 6 months. The results of two randomized controlled
trials published in 2014 suggest that such strategy does not reduce the risk of celiac disease, as previously postulated. The conclusions of these trials
indicate the need to modify existing recommendations based solely on observational studies.
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Według aktualnie obowiązujących zaleceń (stan na
2014 rok) należy unikać zarówno zbyt wczesnego
(< 4 m.ż.), jak i późnego (≥ 7 m.ż.) wprowadzania
glutenu do diety niemowlęcia. Zalecenia te, oparte na badaniach obserwacyjnych, sformułowane
przez ekspertów z Komitetu ds. Żywienia Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii
i Żywienia Dzieci (ESPGHAN, rok 2008), przyjęte
zostały również przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (zasady żywienia zdrowych niemowląt, 2007, 2014)1-4.
W październikowym wydaniu prestiżowego czasopisma medycznego New England Journal of Medicine (NEJM) opublikowano pracę, w której poddano
wnikliwym badaniom wcześniejsze hipotezy mówiące o prewencji celiakii poprzez wczesne wprowadzanie początkowo niewielkich porcji glutenu do diety
dziecka, zwłaszcza w trakcie karmienia piersią. Założono, że taka strategia, wykorzystując możliwość
istnienia tzw. okna immunologicznego, umożliwia
stopniowe wytworzenie tolerancji immunologicznej
na gluten, zapobiegając rozwojowi celiakii5-7.
W ramach europejskiego projektu PreventCD (polska nazwa Zapobiec Celiakii, www.preventcd.com)
przeprowadzono wieloośrodkowe badanie z rando-

GŁÓWNE TEZY
W grupach zwiększonego ryzyka rozwoju celiakii czas wprowadzania glutenu do diety niemowlęcia oraz fakt karmienia
piersią nie wpływają na ryzyko wystąpienia choroby odpowiednio w 3 i 5 roku życia.

mizacją, kontrolowane placebo, metodą podwójnie
ślepej próby. Koordynatorem badania był ośrodek
holenderski (Leiden University Medical Center),
a jednym z partnerów - Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierownik: prof.
Hanna Szajewska).
Analizą objęto prawie 950 dzieci z potwierdzoną
predyspozycją genetyczną do wystąpienia celiakii
(tj. co najmniej 1 krewny I stopnia chory na celiakię i obecność antygenów HLA-DQ2 lub HLA-DQ8).
Podczas obserwacji 475 dzieci otrzymywało od 16.
do 24. tygodnia życia codziennie 100 mg immunologicznie czynnego glutenu. Dzieci z drugiej grupy,
obejmującej 469 dzieci, otrzymywały placebo (2
g laktozy), a gluten zaczęto podawać im w wieku
6 miesięcy. W obu grupach cyklicznie oznaczano
miano przeciwciał przeciwko transglutaminazie
typu 2 (anty-TG2A) i przeciwciał antygliadynowych
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(AGA). Głównym punktem końcowym była częstość
występowania celiakii potwierdzonej badaniem histopatologicznym bioptatu jelita cienkiego w wieku
3 lat. Celiakię rozpoznano u 77 dzieci. Uwzględniono
dodatkowo 3 dzieci, u których rozpoznano tę chorobę na podstawie opublikowanych po rozpoczęciu badania (2012) kryteriów diagnostycznych ESPGHAN,
tj. bez weryfikacji histopatologicznej (sumarycznie:
80 dzieci; średnia wieku: 2,8 roku, 59% dziewcząt,
41% chłopców). Skumulowana częstość występowania celiakii wynosiła 5,2% (95% przedział ufności CI
[ang. confidence interval] 3,6 do 6,8) z podobną częstością w grupie dzieci otrzymujących gluten i grupie otrzymującej placebo (odpowiednio 5,9% [95% CI
3,7 do 8,1] i 4,5% [95% CI 2,5 do 6,5], współczynnik ryzyka HR [ang. hazard ratio] w grupie glutenu,
1,23 [95% CI 0,79 do 1,91]). Częstość występowania
autoimmunizacji (podwyższonego miana przeciwciał
antyTG2A i AGA) była podobna w obu badanych grupach (7,0% [95% CI 4,7 do 9,4] w grupie dzieci otrzymujących gluten i 5,7% [95% CI 3,5 do 7,9] w grupie
dzieci otrzymujących placebo; HR 1,14 [95% CI 0,76
do 1,73]).
Wyniki badania wskazują, że wprowadzanie glutenu
do diety dzieci pomiędzy 16. a 24. tygodniem życia
nie zmniejsza ryzyka wystąpienia celiakii w 3 r.ż. Ponadto wykazano, że karmienie piersią (wyłączne lub
w trakcie wprowadzania glutenu) nie zmniejsza również ryzyka wystąpienia choroby trzewnej.
W dyskusji autorzy zwracają uwagę, że wiarygod-

DO ZAPAMIĘTANIA
1. W grupach ryzyka wystąpienia celiakii, w porównaniu
z placebo, wprowadzanie glutenu do diety dzieci pomiędzy 16. a 24. tygodniem życia nie zmniejsza ryzyka
wystąpienia celiakii w 3 roku życia.
2. Karmienie piersią (wyłączne lub w trakcie wprowadzania glutenu) również nie zmniejsza ryzyka wystąpienia
celiakii w 3 r.ż.
3. Wczesna ekspozycja na gluten w grupie potwierdzonego ryzyka rozwoju celiakii powoduje wcześniejsze ujawnienie się choroby w 2 r.ż., ale nie ma wpływu na ryzyko
celiakii w 5 r.ż.

ność wyników poparta jest rzetelną metodyką badania, podważają wcześniejsze zalecenia oparte jedynie
na badaniach obserwacyjnych i opiniach ekspertów.
W ramach projektu PreventCD kontynuowana jest
odległa obserwacja dzieci biorących udział w omawianym badaniu (oznaczanie miana przeciwciał, badania endoskopowe).
Warto również wspomnieć o drugiej pracy (badanie
CELIPREV), która ukazała się w tym samym numerze NEJM8. W badaniu z randomizacją, metodą
otwartej próby, wprowadzano gluten do diety dzieci
w wieku 6. lub 12. miesięcy. Wyniki badania wskazują, że wczesna ekspozycja w grupie potwierdzonego ryzyka powoduje wcześniejsze ujawnienie się
celiakii w 2 r.ż. (12% vs 5%), ale nie ma wpływu na
ryzyko celiakii w 5 r.ż. (16% vs 16%). 
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Na VI Warszawskim Forum Żywieniowym (Warszawa, 16-17 listopada 2006 r.) przedstawiłem propozycję zmiany w zasadach żywienia niemowląt, przewidującą, że niemowlę karmione wyłącznie piersią może otrzymywać gluten w czasie pierwszych
6 miesięcy życia, ale nie przed końcem 4 miesiąca
życia, a niemowlę żywione mlekiem początkowym
i następnym może otrzymywać gluten w czasie
pierwszych 10 miesięcy życia, ale nie przed końcem
5 miesiąca życia. Ta propozycja spotkała się z krytyką lekarzy przyzwyczajonych do „tradycyjnych”
zasad (wprowadzenie glutenu w końcu 1 roku życia
lub później), a nawet stała się podstawą do inter-

pelacji poselskiej! W maju 2007 roku Zespół Ekspertów powołany przez Konsultanta Krajowego ds.
Pediatrii potwierdził zasadność proponowanych
przeze mnie zmian.
A teraz? Z przyjemnością informuję Państwa, że
byłem w błędzie. Podobnie jak gremia eksperckie
po obydwu stronach Atlantyku. Nie potwierdziło
się także stwierdzenie, że stopniowe wprowadzanie
glutenu do diety niemowlęcia, gdy jest jeszcze karmione piersią, zmniejsza ryzyko choroby trzewnej
we wczesnym i prawdopodobnie późniejszym dzieciństwie9. Jedyna pociecha jest taka, że zalecenia
z roku 2007 nie przyniosły nikomu szkody. 
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Czy celiakii można zapobiec poprzez modyfikację
żywienia niemowląt? Raczej nie. Wskazują na to
wyniki dwóch powyżej omówionych badań z randomizacją. Zagadnienie jest ważne, gdyż celiakia jest
jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych. Szacuje się, że choruje na nią co najmniej
1/100 Europejczyków (wg niektórych danych nawet
3/100), a u 90% spośród nich choroba pozostaje
nierozpoznana10. Jakość życia chorych na celiakię
jest obniżona11. Możliwość pierwotnej prewencji byłaby optymalnym rozwiązaniem, stąd badania dotyczące tego zagadnienia.
Celiakia jest chorobą spowodowaną przez gluten
(frakcję białek obecnych w nasionach pszenicy, żyta
i jęczmienia), występującą u osób z predyspozycją
genetyczną (z antygenami HLA-DQ2 i/lub HLA-DQ8). Brak ww. antygenów wyklucza rozpoznanie
celiakii. Przy obecności glutenu (bez glutenu nie ma
celiakii!) dochodzi do wytwarzania swoistych przeciwciał (przeciwko transglutaminazie tkankowej
TG2, przeciwendomyzjalnych oraz przeciwko deami-
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dowanym peptydom gliadyny) i autoimmunologicznej reakcji zapalnej prowadzącej do zaniku kosmków błony śluzowej jelita cienkiego. Osoby chore na
celiakię muszą do końca życia przestrzegać trudnej
i kosztownej diety bezglutenowej, eliminując ze swego jadłospisu produkty zawierające pszenicę, jęczmień i żyto.
Przedmiotem dyskusji pozostaje, jakie inne czynniki - poza glutenem - odgrywają rolę w inicjowaniu
zachorowania. Wśród potencjalnych kandydatów
wymienia się zakażenia przewodu pokarmowego, zaburzenia mikrobioty jelitowej oraz żywienie niemowląt. W tym ostatnim przypadku wątpliwości dotyczą
optymalnego czasu wprowadzania glutenu do diety
oraz jego ilości, a także roli karmienia piersią.
Zgodnie z aktualnymi zaleceniami, zarówno europejskimi, jak i polskimi, należy unikać zbyt wczesnego
(< 4 m.ż.), jak i późnego (≥ 7 m.ż.) wprowadzania
glutenu do diety niemowlęcia3,4. Ponadto, zaleca się,
by gluten wprowadzać stopniowo, jeszcze w okresie
karmienia piersią. Zalecenia powyższe sformuło-
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Tabela 1. Porównanie badań PreventCD i CELIPREV
BADANIE

PREVENTCD

CELIPREV

Model/lokalizacja

Wielośrodkowe badanie
z randomizacją (8 krajów europejskich,
w tym Polska), analiza ITT (ang. intention
to treat, zgodnie z zaplanowanym
leczeniem)

Badanie z randomizacją (Włochy)

Populacja

Krewny Io z celiakią
+ obecne HLA-DQ2/DQ8
n = 944

Krewny Io z celiakią + obecne HLA-DQ2/DQ8
n = 832
(poddano randomizacji)
n = 553 (obecne HLA-DQ2/DQ8, poddani
analizie)

Interwencja

16-24 tyg.ż.
Gluten 100 mg (n = 475)

Gluten w 6 m.ż.

Porównanie

16-24 tyg.ż.
Placebo (n = 469)

Gluten w 12 m.ż.

Normalna dieta
zawierająca gluten

Po 24 tyg. ż. stopniowe wprowadzanie
glutenu

W 12 m.ż.

Celiakia w 3 r.ż. potwierdzona biopsją
(pierwotny
punkt końcowy)

5,9% vs 4,5%, p = 0,47

Nie oceniano

Autoimmunizacja
celiakalna w 2 r.ż.

Nie oceniano

16% vs 7%, p = 0,002

Celiakia w 2 r.ż.

Nie oceniano

12% vs 5%, p = 0,01

Autoimmunizacja
celiakalna w 5 r.ż.

Nie oceniano

21% vs 20%, p = 0,59

Celiakia w 5 r.ż. (pierwotny punkt końcowy)

Nie oceniano

16% vs 16% , p = 0,78

wano na podstawie badań obserwacyjnych (kliniczno-kontrolnych i kohortowych). W badaniach tego
typu badacz nie decyduje o ekspozycji na dany czynnik. Należy zatem zachować ostrożność formułując
związki przyczynowo-skutkowe na ich podstawie.
O ile jest to możliwe, wyniki badań obserwacyjnych
zawsze należy zweryfikować badaniami z randomizacją. W tym kontekście wyniki badania PreventCD
i CELIPREV zasługują na szczególną uwagę.
W Tabeli 1 przedstawiono porównanie ww. badań.
Pomimo pewnych rozbieżności, wyniki są spójne
w grupach zwiększonego ryzyka rozwoju celiakii czas
wprowadzania glutenu do diety niemowlęcia oraz
fakt karmienia piersią nie wpływają na ryzyko wystąpienia choroby odpowiednio w 3 i 5 r.ż. Oba badania
dotyczą dzieci z potwierdzoną predyspozycją genetyczną, stąd może się pojawić pytanie o przydatność
ich wyników dla ogólnej populacji. Do rozwoju celiakii niezbędna jest obecność antygenów HLA-DQ2
lub HLA-DQ8. Ich nieobecność w zasadzie wyklucza
możliwość wystąpienia celiakii.

Wskazana jest aktualizacja zaleceń dotyczących wprowadzania glutenu do diety niemowląt,
uwzględniająca wyniki nowych, wiarygodnych metodologicznie badań.

Podziękowania

Badanie PreventCD (Zapobiec Celiakii) było realizowane m.in. w Polsce. Pragniemy podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji,
w szczególności dr med. Małgorzacie Pieścik-Lech,
dr med. Piotrowi Dziechciarzowi, dr hab. Annie
Szaflarskiej-Szczepanik oraz Małgorzacie Źródlak,
prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią
i Na Diecie Bezglutenowej. Przede wszystkim zaś
dziękujemy rodzinom, które zgodziły się na udział
w badaniu. Bez pomocy i zaangażowania wszystkich wymienionych osób badanie PreventCD nie
zostałoby zrealizowane. 
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