WITAMY
Na prezentacji EUROIMMUN

Monitorowanie diety bezglutenowej
anty-tTG, GAF, peptydy glutenowe w kale i moczu
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Gluten
Gluten – białko zawarte w zbożach, głównie
w pszenicy, ale również w życie,
jęczmieniu i owsie*
Spożywanie glutenu może wywoływać u osób
predysponowanych genetycznie celiakię, wraz z jej
poważnymi następstwami, jak również:
alergię oraz nieceliakalną nadwrażliwość na gluten.

*w wielu krajach dopuszcza się spożywanie umiarkowanej ilości owsa, ale wyłącznie
niezanieczyszczonego i spełniającego rygorystyczne kryteria dla produktów bezglutenowych.
W Polsce nie są dostępne produkty z czystego owsa, dlatego owies musi być eliminowany z diety.

Gluten

pszenica, żyto, jęczmień, owies*
(7-15% białko, 90% gluten)

Prolaminy w glutenie:
pszenica: Gliadyna
żyto:
Sekalina
jęczmień: Hordeina
owies:
Awenina

nasiona zboża
(zawierają gluten)

gluten
(mieszanina białek)

prolamina

glutelina

Celiakia
Celiakia – immunologiczne zaburzenie ogólnoustrojowe wywołane przez gluten u osób
podatnych genetycznie, charakteryzujące się obecnością:
● zmiennej kombinacji objawów klinicznych,
● specyficznych przeciwciał (m.in. anty-tTG, EmA, anty-GAF)
● antygenów HLA DQ2 i/lub HLA DQ8,
● enteropatii (patologicznego stanu) w obrębie jelit

U osób chorujących na celiakię spożycie glutenu prowadzi
do uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego
(zanik kosmków jelitowych i hyperplazja krypt)

Celiakia
Podstawowe dane
Prewalencja wynosi 1-3%
w ogólnej populacji zachodniej.

Jedyną terapią jest bezwzględna dieta
bezglutenowa (GFD, ang. Gluten-Free Diet).

Szacuje się, że 15-20 milionów pacjentów jest
dotkniętych celiakią, chociaż choroba ta
została zdiagnozowana u 1-1,5 miliona. Liczba
ta podwaja się co 20 lat.

U ponad 45% pacjentów z celiakią uszkodzenie
jelita utrzymuje się nawet po roku stosowania
diety GFD.

Roczny wzrost przypadków zachorowania na
celiakię na świecie przekracza 10%.

Monitorowanie pacjentów z celiakią pod
względem prawidłowego stosowania GFD jest
konieczne.

Aaron Lerner et al. Journal of Recent Scientific 2015; Belén Morón et al. Am J Nutr 2008; Catassi C et al. J Pediatric Gastroenterol Nutr 2014

Podsumowanie
Celiakia powoduje atrofię kosmków jelitowych, która uniemożliwia
poprawne wchłanianie substancji odżywczych, takich jak białka,
tłuszcze, węglowodany, minerały i witaminy

Gluten to mieszanina białek obecnych w zbożach, takich jak pszenica,
jęczmień, żyto oraz niektórych odmian owsa.
Gluten składa się z dwóch typów protein: prolaminy (gliadyny)
i gluteniny

Bezwzględna dieta bezglutenowa (GFD) jest jedyną formą terapii
celiakii, a także utrzymania kontroli nad niepożądanymi objawami
choroby, zapobiegania długoterminowym powikłaniom oraz chorobom
współistniejącym z celiakią
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Dieta bezglutenowa (GFD)

Diety
bez zbóż

Celiakia

Nieszczelne
jelito

Alergia
na gluten

Diety
bez GMO

Autyzm
ADHD

Nieprawidłowa
flora jelitowa
Nadwrażliwość
na gluten

Odchudzanie

Dieta bezglutenowa

Dieta bezglutenowa (GFD)
Ukryte źródła glutenu

Przetworzone mięso

Przyprawy, jedzenie
w proszku

Leki i suplementy
diety

Fast food

Dania gotowe,
konserwy

Sosy, dresingi

Przetwory

Alkohol

Słodycze

Dieta bezglutenowa
Wpływ diety bezglutenowej na celiakię

Dieta bezglutenowa
Brak ekspozycji na gluten
Zanik objawów
i regeneracja śluzówki jelita

Spadek specyficznych
przeciwciał

Poprzez przestrzeganie diety
bezglutenowej przez całe życie, następuje
zanik objawów i regeneracja śluzówki
jelita cienkiego.

Trudności w GFD

17-80% pacjentów chorujących na celiakię
nie przestrzega rygorystycznie GFD
(w zależności od wieku, płci).

Brak konsensusu dotyczącego
częstotliwości monitorowania GFD

U 36-55% pacjentów deklarujących
stosowanie się do zaleceń GFD
utrzymuje się uszkodzenie błony śluzowej
jelita, wynikające prawdopodobnie
z nieświadomego spożywania glutenu.

4-30% pacjentów zgłasza utrzymujące się
objawy choroby pomimo stosowania się do
GFD. Jedynie u 10% z nich stwierdzono
celiakię oporną na leczenie
(RCD, ang. Refractory Celiac Disease).

Herman et al. al.Clin. Gastroenterol. Hepatol 2012; Leffler et al.Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2007; Ludvigsson et al. Gastroenterol 2014

Plan prezentacji
1

Gluten i celiakia – podstawowe informacje

2

Dieta bezglutenowa (GFD)

3

Testy do monitorowania diety bezglutenowej

4

Oferta EUROIMMUN

Po co kontrolować spożycie glutenu?

Dla pewności uzyskania pełnej regeneracji uszkodzonej śluzówki jelita, gdyż
nieprzestrzeganie GFD podnosi ryzyko rozwoju innych chorób autoimmunologicznych,
niepłodności, złamań kości czy chłoniaka.
Bezwzględne wykluczenie glutenu z diety jest trudne, ponieważ stanowi on podstawowy składnik
wielu produktów spożywczych.
By zidentyfikować, czy przyczyna dolegliwości pacjenta z celiakią wynika z nieumyślnego
spożywania glutenu. Tego rodzaju powód można wykryć i ograniczyć ekspozycję pacjenta na
gluten wynikającą z jego zaniedbań czy braku świadomości.

Monitorowanie diety bezglutenowej
Kiedy wykonać pierwsze badanie po wprowadzeniu diety bezglutenowej?
Badanie w kierunku:
● przeciwciał anty-tTG i anty-GAF – po 6 miesiącach. Testy serologiczne nie są przeznaczone do
wykrywania sporadycznego odstępstwa od GFD, które mogą utrudniać pełną regenerację
śluzówki jelita.
● immunogennych peptydów glutenu (GIP) w kale i moczu – już po kilku dniach od ostatniego
spożycia glutenu

Immunogenne peptydy glutenowe (GIP)
GIP – immunogenne peptydy glutenowe
(ang. Gluten Immunogen Peptides)
● nie ulegają trawieniu w jelicie
● można je wykryć w kale i/lub moczu jako dowód
spożycia glutenu
● wysoka korelacja pomiędzy ilością spożytego glutenu
a ilością GIP w kale/moczu
● w moczu bada się peptydy glutenu wchłonięte
z pokarmu w ciągu 2-24 godzin

● w kale wykrywane są składniki glutenu spożywanego
w ciągu ostatnich 2-6 dni

Występowanie GIP u pacjentów stosujących GFD
Pacjenci chorujący na celiakię nie przestrzegają rygorystycznie GFD

GIP negatywne
(<0,16 µg GIP/g kału)

GIP niskopozytywne
(0,16-0,30 µg GIP/g kału)
GIP wysokopozytywne
(<0,30 µg GIP/g kału)

● u 85,7% dzieci (0-3 lat) nie wykryto GIP

przestrzeganie GFD

● u 27,8% dzieci (4-12 lat) wykryto GIP
● u 39,2% pacjentów >13 lat wykryto GIP, w tym: u 60% mężczyzn i 31,5% kobiet
Comino 2016 „Fecal gluten peptidesreveallimitationsof serologicaltestsand food questionnairesfor monitoring gluten-freediet in celiacdiseasepatients”

odstępstwa od GFD

Monitorowanie odpowiedzi klinicznej a GIP

Odpowiedź kliniczna nie jest optymalną metodą do monitorowania przestrzegania GFD, ponieważ duży odsetek
pacjentów z celiakią jest asymptomatycznych.

Badania analizujące wpływ kontrolowanego obciążenia glutenem u pacjentów
z celiakią, wykazały, że 22% z nich było bezobjawowych, pomimo występowania
atrofii kosmków jelitowych.

Wykazano wysoką korelację pomiędzy znaczącymi zmianami w śluzówce jelita
(Marsh II/III) a obecnością GIP (immunogenne peptydy glutenowe) w moczu pacjentów.

Lähdeaho et al. BMC Gastroenterology 2011

Obecność GIP a poziom patologicznych zmian w jelicie
Wysoka korelacja pomiędzy występowaniem GIP a zmianami w śluzówce jelita

GIP negatywne
GIP niskopozytywne
GIP wysokopozytywne

Moreno 2015 „Detectionof gluten immunogenicpeptidesin the urineof patientswith coeliacdiseaserevealstransgressionsin the gluten-freediet and incopletemucosalhealing”
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Oferta EUROIMMUN
Test EUROLINE Celiakia IgA i IgG – NOWOŚĆ
Jednoczesne badanie przeciwciał przeciwko:
1. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG)
● Najwyższa czułość i swoistość dzięki zastosowaniu jako antygenu ludzkiej rekombinowanej
transglutaminazy tkankowej
2. deamidowanym peptydom gliadyny (anty-GAF-(3X))
● GAF-(3X) – peptyd powstały na skutek fuzji sekwencji DNA kodujących nanopeptydy
gliadyny zawierający 3 powtarzające się sekwencje
3. oraz badanie niedoboru przeciwciał IgA
● Pozwala ocenić czy przeciwciała IgA są obecne w surowicy i wykluczyć niedobór IgA

Idealny test do małych serii – bez strat odczynnikowych przy inkubacji 1 próbki
Możliwość pełnej automatyzacji inkubacji i oceny testu

Oferta EUROIMMUN
ELISA
ELISA

Transglutaminaza tkankowa (tTG)

IgA, IgG

Deamidowane peptydy gliadyny
(DGP) GAF-(3X) IgA, IgG

● antygenem jest ludzka rekombinowana
transglutaminaza tkankowa,
co zapewnia najwyższą czułość
i specyficzność

● antygenem są deamidowane peptydy
gliadyny, DGP (gliadyna GAF-3X)

● wyniki ilościowe w klasie IgA pozwalają
na kontrola diety bezglutenowej

● test w klasie IgG – najwyższa czułość
i specyficzność u osób z niedoborem
IgA

● zgodnie z zaleceniami ESPGHAN

● kontrola diety bezglutenowej
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GIP ELISA
Test ilościowy do wykrywania immunogennych peptydów glutenowych w próbkach kału
• Limit detekcji: 0,06 µg GIP/g kału
• Zakres dynamiczny: 0,156–5 µg GIP/g kału

• Okno diagnostyczne: 2-6 dni po spożyciu glutenu
• PPV: 100%
• NPV: 96,15%
• Swoistość: 100%
• Czułość: 98,5%
96 studzienek, Research use only
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GIP ELISA
Test ilościowy do wykrywania immunogennych peptydów glutenowych w próbkach kału
• Przechowywanie testu: 4-8°C
• Czas inkubacji: ok. 3 godzin
• Przechowywanie próbek kału: -20°C (próbkę rozmrożoną trzeba od razu zbadać)
• Transport próbek kału: -20°C, do 6 godzin w temperaturze pokojowej
• Odczynniki gotowe do użycia (oprócz buforu płuczącego)
• Pozytywna i negatywna kontrola w zestawie
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GIP test kasetkowy
Szybki test kasetkowy jakościowy do detekcji GIP w kale
•

Limit detekcji: 0,15 µg GIP/g kału

•

Okno diagnostyczne: 2-6 dni po spożyciu glutenu

•

Przechowywanie testu: 2-30°C

•

Czas inkubacji: 10-30 minut

•

Przechowywanie próbek kału: -20°C (próbkę rozmrożoną trzeba od razu zbadać)

•

Transport próbek kału: -20°C, do 8 godzin w temperaturze pokojowej

•

Odczyt wizualny

Wynik pozytywny: czerwona linia w strefie T i zielona linia
kontrolna w strefie C (przy wysokim stężeniu GIP wynik pojawia
się po 10 minutach, przy niskim stężeniu GIP do 30 minut)
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GIP test kasetkowy
Szybki test kasetkowy jakościowy do detekcji GIP w moczu
•

Limit detekcji: 2,20 ng GIP/ml moczu

•

Okno diagnostyczne: 2-24 godzin po spożyciu glutenu

•

Przechowywanie testu: 2-30°C

•

Czas inkubacji: 10-30 minut

•

Przechowywanie próbek moczu: -20°C (4°C do 72 godzin)

•

Odczyt wizualny
Wynik pozytywny: czerwona linia w strefie T i zielona linia
kontrolna w strefie C (przy wysokim stężeniu GIP wynik pojawia
się po 10 minutach, przy niskim stężeniu GIP do 30 minut)
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Zastosowanie testów GIP:
U pacjentów:

● z nowo zdiagnozowaną celiakią, aby upewnić się, że umiejętnie stosują dietę bezglutenową
● na diecie bezglutenowej, aby sprawdzić czy nie spożywają glutenu z ukrytych źródeł
● którzy pomimo stosowania diety bezglutenowej wciąż odczuwają dolegliwości
● którzy stosując dietę bezglutenową, wciąż mają wysoki poziom przeciwciał przeciwko transglutaminazie

lub deamidowanym peptydom gliadyny (jak przy nieleczonej celiakii)
● z podejrzeniem celiakii opornej na leczenie dietą bezglutenową, aby upewnić się, że dolegliwości nie są skutkiem
zaniedbań w diecie
oraz
● w celu kontroli przestrzegania diety u dzieci, które żywią się poza domem

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Zapraszam do kontaktu

FB EUROIMMUN

