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Çölyak hastal›¤› tüm dünyada yayg›n olarak görülen genetik, immünolojik ve çevresel faktörlerin fizyopatogenezinde rol ald›¤›, sistemik otoimmün bir hastal›kt›r. En önemli kaynaklar› bu¤day,
arpa ve çavdar olan gluten maddesinin a¤›zdan
al›nmas› sonras›nda, genetik yatk›nl›¤› bulunan
kiflilerde otoimmünite tetiklenir ve çölyak hastal›¤› meydana gelir.[1] Amerika Birleflik Devletleri’ndeki (ABD) s›kl›¤› yaklafl›k %0,5-1 aras›ndayken Avrupa’da ise modern serolojik tarama
testleri uygulanarak yap›lan nüfus temelli birkaç
tarama çal›flmas› ile s›kl›¤› 1:150 ile 1:300 aras›nda bulunmufltur.[2-4] Villöz atrofi ile sonuçlanabilen ince ba¤›rsak mukoza enflamasyonu ile iliflkili olan bu hastal›k hemen hemen her yaflta bafllayabilen farkl› gastrointestinal ve ekstraintestinal
semptomlara neden olabiIir. Tedavisi diyetten
gluten içeren g›dalar›n ç›kar›lmas›d›r ve bu diyetle s›kl›kla ince ba¤›rsak patolojisi de düzelir.[5]

Fizyopatoloji
‹mmünolojik Faktörler
Gerçekte temel karbonhidrat kaynaklar›ndan olan
tah›llar›n yap›s›nda çeflitli depo proteinleri de bulunur. Albüminler, globülinler ve prolaminler olarak üçe ayr›lmakta olan bu proteinlerden albümin
ve globülinler daha çok çiçekli bitkilerde bulunurken, alkolde çözülebilen prolaminler sadece
çim bitkilerinde görülmektedir. Prolamin proteinleri toksik etki yapmalar›yla tan›nmakta ve bu¤day, arpa, çavdar ve yulaf gibi bitkilerde bulunmaktad›rlar. Çölyak hastal›¤›nda as›l sorumlu
olan glutenin alkolde çözülebilen fraksiyonu prolaminlerdir. Glutende bulunan gliadin, glutamin

ve prolinden zengin 30-75 kd’luk bir proteindir.
Elektroforezde alfa, beta, gama ve epsilon gliadin
olmak üzere dört majör tipe ayr›l›r ve bunlar›n
hepsi klini¤i tetikleyebilir. Bu nedenle çölyakl›
bireyler bu¤day, arpa ve çavdara duyarl› iken,
farkl› bitki ailelerinden olan pirinç, m›s›r, soya,
baklagiller ve dar› gibi bitkilere duyarl›l›k göstermezler.[6]
A¤›zdan al›nan gluten maddesinin suda çözünmeyen ve toksik olan gliadin fraksiyonu mide,
pankreas ve ince ba¤›rsak taraf›ndan sindirilemez. Sindirilemeyen bu gliadin peptidleri ince
ba¤›rsak epiteliyal bariyerini geçerek, muhtemelen ince ba¤›rsak infeksiyonlar› s›ras›nda ya da
ince ba¤›rsaklarda permeabilitenin artt›¤› durumlarda ince ba¤›rsak lamina propias›nda bulunan,
antijen sunan hücrelerle etkileflir. Bu etkileflim
sonras›nda hem do¤al hem de adaptif immün yan›t geliflir ve primer olarak üst ince ba¤›rsak k›s›mlar›nda olmak üzere epitelde ve lamina propriada kronik enflamatuvar hücre infiltrasyonu ve
villöz atrofi ile kendini gösteren bir enflamasyon
meydana gelir.
Lamina propriada gliadin-reaktif CD4+ T hücrelerinin arac›l›k etti¤i adaptif immün yan›t sonucunda T hücreleri proenflamatuvar sitokinleri
özellikle de interferon gamay› üretir.[7,8] Doku
transglutaminaz› bir ince ba¤›rsak enzimidir ve
gliadin peptidlerini deamine ederek onlar›n immün yan›t oluflturmas›n› artt›r›r.[9] Peflpefle geliflen
enflamatuvar kaskad ile kript hiperplazisi ve villöz hasar yapan metalloproteinazlar ve di¤er doku hasar› yapan medyatörler serbest kal›r.[10]
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Gliadin peptidleri ince ba¤›rsak epitelinde do¤al
immüniteyi uyararak enterositlerden IL-15 sal›n›m›n› aktive eder, bu durum intraepitelyal lenfosit
aktivasyonu ile sonuçlanan ve bir natural-killer
marker› olan NK-G2D reseptör aktivasyonuna
yol açar.[11] ‹nfeksiyonlar s›ras›nda ya da baflka bir
stres faktörünün etkisiyle geliflen bu aktivasyon
enterositlerin ölümüne neden olan toksik etkili
MIC-A yüzey antijeninin salg›lanmas›na neden
olur ve antijen sunan hücrelerin yüzeyinde bulunan HLA DQ2 ya da DQ8 ile etkileflime yol
açar.[12,13] Lamina propria ve epitelyumdaki bu
proçesler aras›ndaki etkileflimin mekanizmas› henüz tam olarak aç›klanamam›flt›r.
Genetik Faktörler
Çölyak hastal›¤› kompleks genetik özelli¤e sahip
multifaktöriyel bir rahats›zl›kt›r ve çölyak enteropatisi genetik ve çevresel faktörlerin karfl›l›kl› etkileflimi sonucu geliflir. Genetik faktörlerden hem
HLA hem de non-HLA genler hastal›kta önemli
rol oynarlar.[14] Monozigot ikizler aras›ndaki konkordans h›z› (%75) ve birinci derece aile üyeleri
aras›ndaki yaklafl›k %10 olan etkilenme oran› genetik faktörlerin önemini göstermektedir.[15] Çölyak hastal›¤›n›n patogenezindeki genetik etki
onun ailesel olufluyla belirlenir.[16] HLA DQ2 ya
da DQ8 genleri olmayan kiflilerde çölyak hastal›¤› geliflmez.[14] Bununla birlikte bu alellere sahip
çok say›da hasta çölyak hastal›¤›na sahip de¤ildir; bu nedenle HLA DQ2 ve DQ8 alelleri çölyak
hastal›¤›n›n geliflmesi için gereklidir ancak yeterli de¤ildir. Pratik olarak çölyak hastalar›n›n tümü
HLA DQ2 ya da DQ8 tafl›rlar ve bu moleküllerin
yoklu¤unda negatif prediktif de¤er %100’dür.[17]
Kardefllerde ve tek yumurta ikizlerinde yap›lan
çal›flmalarda çölyak hastal›¤›n›n genetik komponentine HLA genlerinin katk›s› %50’den daha az
bulunmufltur.[15]
Çölyak hastal›¤›nda rolü olan MYO9B ve
CTLA4 genleri gibi birkaç tane non-HLA gen tan›mlanm›fl ancak bu genlerin katk›s› henüz tam
ayd›nlat›lamam›flt›r.[18-20] Ayr›ca baz› çal›flmalarda
ümit vaadeden tTG, FAS, MMP-1 ve 3, TCR αβγ
δ, IL12β, CD28, CD80, CD86, KIR, LILR, STAT
1, PGPEP1, IRF1, DPPIV, TGM2, NOS2, ya da
IFNγ gibi genlerle çölyak hastal›¤› aras›ndaki
iliflki henüz do¤rulanmam›flt›r.[21]
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Çevresel Faktörler
Çevresel faktörlerin çölyak hastal›¤› geliflimindeki önemi epidemiyolojik çal›flmalarla gösterilmifltir. Koruyucu bir etkisi olan anne sütü b›rak›ld›ktan sonraki gluten al›m› aç›k bir biçimde kritik
bir çevre faktörü olarak görünmektedir.[22,23] Hayat›n dördüncü ay›ndan önce gluten al›m›n›n bafllamas› çölyak hastal›¤› geliflimini artt›ran bir risk
faktörüyken yedinci ay›ndan sonra gluten maruziyetinde bu risk azalmaktad›r. Belirli gastrointestinal infeksiyonlar örne¤in rotavirüs infeksiyonu süt çocuklar›nda çölyak hastal›¤› geliflimini
artt›r›r.[24]
Emzirme, Gluten Miktar› ve Gluten Al›m›n›n
Bafllad›¤› Yafl
‹sveç’te 1980’lerin ortalar›nda iki yafl alt›ndaki
çocuklarda çölyak hastal›¤›n›n insidans›nda üç
kat art›fl görülmüfltür.[25] Bu durum süt çocuklar›nda 4-6 ayda emzirme d›fl›ndaki gluten al›m›ndaki
önerilerin de¤iflmesiyle k›smen aç›klansa da seksenli y›llarda bebek mamalar›ndaki gluten oran›da artm›flt›r. 1996 da ‹sveç’li araflt›rmac›lar emzirme devam ederken dördüncü aydan itibaren
gluten al›m›n›n kademeli olarak art›r›lmas›n›
önermifller ve yak›n zamanda çölyak hastal›¤›n›n
s›kl›¤› dramatik olarak azalm›flt›r.[17] Her ne kadar
emzirmenin çölyak hastal›¤›ndan korunmadaki
ya da en az›ndan hastal›k geliflimini geciktirmedeki etkisi net olmasa da güncel Avrupa kaynaklar› gluten al›m› süresince emzirmeyi önermektedirler.[22]
‹nfeksiyonlar
‹sviçreliler aras›nda ilginç olarak yaz›n do¤an çocuklarda çölyak hastal›¤› riski daha fazla bulunmufltur ve bunda k›fl›n infeksiyonlar›n daha fazla
olmas›n›n katk›s›n›n oldu¤u düflünülmüfltür.[26] Bu
durum iki flekilde aç›klanmaya çal›fl›lmaktad›r.
‹lk düflünülen mekanizmaya göre infeksiyonlar
s›ras›nda ince ba¤›rsak geçirgenli¤inin artmas› ile
immünojenik olan gluten peptidlerinin epitelyal
bariyeri geçmesi reaksiyon dizisini bafllat›r. ‹kinci düflünülen mekanizmaya göreyse adenovirüs
infeksiyonlar› s›ras›nda üretilen proteinler ile gluten proteinleri aras›nda var olan bir benzerlik reaksiyonu dizisini bafllatmaktad›r. 1987’de Kagnoff ve arkadafllar›[27] adenovirüsün çölyak hasta-
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l›¤› gelifliminde bir rolü oldu¤unu öne sürmüfllerdir. Son zamanlarda yap›lan ileriye dönük bir çal›flmada ise görülmüfltür ki çoklu rotavirüs infeksiyonlar› çölyak hastal›¤› riskini artt›rmaktad›r.[28]
‹laçlar
Yap›lan baz› çal›flmalarda interferon ile yap›lan
hepatit C tedavisi s›ras›nda bafllayan çölyak hastal›¤› olgular› bildirilmifltir.[29-31] Bu tedavi muhtemelen epitelyal geçirgenli¤i ve proenflamatuvar
sitokin üretimini artt›rmaktad›r.[32] Bu hastalarda
glutensiz diyet verilmeden sadece tedavinin kesilmesiyle semptomlar azalmakta birkaç ay içinde ise histolojik anormallikler durmaktad›r.[33]

Epidemiyoloji
Çölyak hastal›¤› dünya çap›nda gizli bir halk sa¤l›¤› sorunudur. Avrupal› ve Avrupa soyundan gelen nüfuslarda yap›lan çok say›da çal›flmada ço¤u
tan› konulmam›fl olgu olmak üzere etkilenme oran› %0,3-1 bulunmufltur.[4,23,34] Tatar ve ark.n›n[35]
Türkiye’de sa¤l›kl› eriflkin kan donörlerinde yapt›klar› çal›flmada doku transglutaminaz s›kl›¤›
%1,3 olarak bulunmufltur. Demirçeken ve ark.[36]
Türkiye’de 2008 y›l›nda, daha önceden çölyak
hastal›¤› olmayan 1000 çocuk üzerinde yapt›klar›
ileriye dönük çal›flmalar›nda çölyak hastal›¤› s›kl›¤›n› 1:111 bulmufllard›r. Farkl› gruplarda Türkiye’de yap›lan çölyak hastal›¤› için tarama çal›flmalar› Tablo I’de gösterilmifltir. Muray ve ark.n›n[37] 2003 y›l›nda yapt›¤› baflka bir çal›flmada
ise Kuzey Amerika’da hastal›k s›kl›¤›n›n son 50
y›lda 10 kat artt›¤› gösterilmifltir. Güncel tarama
programlar›na giren hastal›klar›n s›kl›¤› göz önüne al›nd›¤›nda, örne¤in do¤umsal duyma azl›¤›
(1/1000), do¤umsal hipotiroidi (1/3400) ve fenilketonüri (1/18000), çölyak hastal›¤›n›n bu s›kl›¤›n›n belirgin olarak yüksek oldu¤u ve risk gruplar›n›n belirlenip taranmas›n›n önemi aç›kça görülmektedir.
Tablo I. Farkl› gruplarda Türkiye’de yap›lan çölyak

hastal›¤› için tarama çal›flmalar›

Tarama yöntemi

Say›

S›kl›k

Doku transglutaminaz antikoru*
Doku transglutaminaz antikoru*
Doku transglutaminaz antikoru*

2000
1263
1000

1:77
1:158
1:111

* Serumda bak›lm›flt›r.
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Çölyak hastal›¤› eriflkinler aras›nda erkeklere göre kad›nlarda 2-3 kat daha s›k görülmektedir ve
bunun nedeni olarak otoimmün hastal›klar›n kad›nlarda daha s›k görülmesi ve bu otoimmün hastal›klar›n ço¤unun çölyak hastal›¤› ile birlikte olmas› düflünülmektedir. Kad›nlar aras›ndaki bu
bask›nl›k 65 yafl›ndan sonra azalmaktad›r.[38] Murray[37] ile Elsürer’in[39] yapt›¤› çal›flmalarda kad›n/erkek oran› yaklafl›k 2:1 olarak bulunmufltur.
Hastal›k çocuklarda ve eriflkinlerde herhangi bir
yaflta görülebilir. Elsürer ve ark.[39] Türkiye’de
yapt›klar› çal›flmada eriflkin hastalarda bafllang›ç
yafl›n› kad›nlar için 4. dekad›n bafllar› erkekler
için ise 4. dekad›n sonlar› olarak bulmufllard›r.

Klinik Özellikler
Çölyak hastal›¤› gastrointestinal sisteme s›n›rl›
olmayan multisistemik bir hastal›kt›r ve klinik
prezentasyonu hastan›n yafl›, hastal›¤›n boyutu ve
süresi ile sindirim sistemi d›fl›ndaki belirtilerin
varl›¤›na ba¤l› olarak büyük oranda de¤iflkenlik
gösterir. Hastal›k primer olarak proksimal ince
ba¤›rsak segmentini etkilemesine ra¤men baz›
hastalarda ince ba¤ ›rsaklar›n tümü tutulabilir.
Hastal›¤›n bu yerleflimi s›kl›kla vitamin ve mineral malabsorbsiyonuna yol açar. Diyare hastal›¤›n
distal ince ba¤›rsaklara do¤ru progrese olmas› nedeniyle geliflir. Süt çocuklar› ve küçük çocuklarda genellikle diyare, kar›n fliflli¤i ve büyüme gerili¤i ile kendini göstermekle birlikte kusma, irritabilite, ifltahs›zl›k ve kab›zl›kta bu yafl grubunda
yayg›n olarak görülür.
Daha büyük çocuklarda ve adölesanlarda ise s›kl›kla anemi, boy k›sal›¤› ve nörolojik semptomlar
baflta olmak üzere diyare, kab›zl›k, kilo kayb›,
güçsüzlük, k›sa boy, mide gaz› flikayetleri, kar›n
a¤r›s› ve kusma ile de baflvurular olmaktad›r.[40]
Eriflkinlerdeki klasik baflvuru flekli kar›nda a¤r›
ya da rahats›zl›k duygusunun efllik edebildi¤i diyaredir. Bununla birlikte geçen son on y›lda olgular›n yar›s›ndan az›nda as›l baflvuru semptomu diyaredir. A B D’de çölyak hastalar›n›n daha az
oranda fliddetli gastrointestinal semptomlarla baflvurdu¤unu gösteren çal›flmalar vard›r.[41-43] Eriflkinlerdeki daha az yayg›n di¤er baflvuru flekilleri
ise kar›n a¤r›s›, kab›zl›k, zay›flama, nörolojik
semptomlar, dermatitis herpetiformis, hipoprote151
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inemi, hipokalsemi ve karaci¤er enzim yüksekli¤idir. Hastalar›n önemli bir bölümü daha önceden
irritable ba¤›rsak sendromu ve afl›r› kilolu tan›lar›na sahiptir ve bu nedenle obezitenin varl›¤› çölyak hastal›¤›n› d›fllamamaktad›r.[44,45] Hastalar›n
bir k›sm› uzun bir zamand›r semptomatiktir ve
çölyak hastal›¤› tan›s› almadan önce çeflitli cerrahi prosedürlere maruz kalm›fl ve hastaneye yat›r›lm›fllard›r.[38,46,47] Çölyak hastal›¤›n›n eriflkin prezentasyonu art›k çocuklar›nkinden daha yayg›nd›r, kad›nlarda üç kat daha s›k görülür, yeni tan›
alan çölyak hastalar›n›n %25’i 60 yafl›ndan büyük olan hastalard›r, subklinik ve atipik formlara
daha s›k rastlanmaktad›r ve ço¤u olgu genifl serolojik testler sonucunda tan› almaktad›r.
Çölyak hastal›¤› tüm yafl gruplar› için atipik klinik özellikler gösterebilir. Bu durumda genellikle
gastrointestinal semptom ya çok azd›r ya da yoktur. Subklinik çölyak hastal›¤›nda ince ba¤›rsak
biyopsisinde veya serolojideki pozitiflik d›fl›nda
hiç fiziksel bulgu yoktur. Bu hastalar risk gruplar›n›n taranmas›yla veya dispepsi veya reflü gibi
baflka bir endikasyon nedeniyle yap›lan biyopsiler sayesinde tan› al›rlar. Demir eksikli¤i anemisi,
azalm›fl kemik mineral yo¤unlu¤u, kronik yorgunluk, irritabl ba¤›rsak, dispepsi, infertilite, gebelik kay›plar›, transaminaz yüksekli¤i, p›ht›laflma bozuklu¤u, k›sa boy, pubertede gecikme, eklem a¤r›s›, aftöz stomatit, folat ya da çinko eksikli¤i, difl minesi hipoplazisi, periferal nöropati ve
ataksi gibi aç›klanamayan nörolojik bulgular çölyak hastal›¤›n›n atipik klinik özelliklerindendir.[41,42,48]
Çölyak hastal›¤›n›n nadir görülen bir prezentasyonu da hastalar›n %10-20 kadar›n› etkileyebilen
ve varl›¤›nda çölyak hastal›¤› tan›s› koyduran ve
derinin çölyak hastal›¤› denilen dermatitis herpetiformistir. Bu hastal›k genellikle s›rt, kalça, diz
ve dirseklerde görülen fliddetli kafl›nt› oluflturan,
deriden kabar›k simetrik papüloveziküler bir deri
lezyonu olarak görülmektedir. Dermatitis herpetiformisli hastalar genelikle gastointestinal veya
malabsorbsiyon belirtileri göstermeseler de, serolojik ve histolojik özellikleri çölyak hastalar›n›nki ile benzerdir ve glutensiz diyete yan›t verirler;
ayr›ca dermatitis herpetiformiste kullan›lan dapson dozu glutensiz diyet ile azalabilmektedir.[49]
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Ürtiker, herediter anjiyonörotik ödem, kutanöz
vaskülit, eritema nodozum, psöriyazis, vitiligo,
Behçet hastal›¤›, oral liken planus, dermatomiyozit ve piyoderma gangrenozum çölyak ile birlikte
olabilen di¤er kutanöz hastal›klard›r.
Otoimmün hastal›klar genel nüfusa göre çölyakl›
hastalarda 3-10 kat daha s›k görülmektedir. Glutene maruziyet süresi artt›kça otoimmün hastal›k
oluflma riski de artmaktad›r. Otoimmün hastal›klardan romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, otoimmün karaci¤er hastal›¤›, Turner sendromu, Williams sendromu, Addison hastal›¤›,
alopesi areata, Sjögren sendromu, kolanjit, primer bilyer siroz, otoimmün tiroid hastal›¤›, periferal nöropati, psöriyazis ve kardiyomiyopati durumlar›nda çölyak hastal›¤› s›kl›¤› artm›flt›r.
Green[50] ile Holmes[51] yapt›klar› çal›flmalarda,
çölyak hastal›¤›nda non-Hodgkin lenfoma, özofagusun skuamöz hücreli karsinomu, melanom ve
ince ba¤›rsak adenokarsinomunun genel nüfusa
göre görülme riskinin artm›fl oldu¤unu göstermifllerdir. Tedavi edilmemifl çölyak hastalar›nda ince
ba¤›rsak adenokarsinomu ve enteropati ile iliflkili T hücreli lenfoma s›kl›¤›nda bir art›fl bildirilmifltir.[38,52]
Çölyak hastalar›n›n birinci ve ikinci dereceden
akrabalar›, Down sendromlu hastalar, tip 1 diyabet ve Hashimoto tiroiditi gibi otoimmün hastal›klara sahip kifliler, irritabl ba¤›rsak sendromu,
tiroid hastal›¤›, kronik aç›klanamayan kar›n fliflkinli¤i, diyare, yorgunluk ve konstipasyon durumlar› çölyak hastal›¤› için tarama endikasyonlar›n› oluflturur. Ayr›ca idyopatik osteoporozlu
hastalar›n da çölyak hastal›¤› aç›s›ndan de¤erlendirilmesi önerilmektedir (Tablo II).[2]

Tan›
Tan› testleri glutensiz diyete bafllamadan önce yap›lmal›d›r çünkü diyetten glutenin ç›kar›lmas› ile
serolojik testler negatifleflebilir ve endoskopik
bulgular kaybolabilir. Hastal›¤›n tan›s› flüphelenilen ya da yüksek riskli kiflilerde ilk olarak serolojik testlerin uygulanmas›, pozitif sonuçlar›n üst
gastrointestinel sistem endoskopisi ve duodenumun ikinci k›sm›ndan multipl biyopsilerle do¤rulanmas› sonras›nda glutensiz diyete verilen pozi-
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Tablo II. Amerikan Gastroenteroloji Birli¤i’nin çölyak hastal›¤› taramas› için önerileri
Çölyak hastal›¤› için yüksek risk tafl›yan afla¤›daki
hastal›klar›n herhangi birine sahip olan hastalar

Afla¤›daki hastal›klardan çölyak hastal›¤›na ba¤l› olabilecek
bulgular› olan hastal›klar›n de¤erlendirilmesi s›ras›nda taranmas›

Otoimmün hepatit
Down sendromu
Prematür bafllang›çl› osteoporoz
Primer biliyer siroz
Aç›klanamam›fl karaci¤er transaminaz yüksekli¤i
Aç›klanamam›fl demir eksikli¤i anemisi

Otoimmün tiroid hastal›¤›
Serebellar ataksi
Çölyak hastalar›n›n I. ya da II. dereceden akrabalar›
‹rritabl ba¤›rsak sendromu
Periferik nöropati
Tekrarlayan migren
Seçici immünglobulin A eksikli¤i
Çocuklarda k›sa boy
Sjögren sendromu
Turner sendromu
Tip 1 diabetes mellitus
Aç›klanamam›fl gecikmifl puberte

tif yan›tla konmaktad›r. Tan› için hem karakteristik patolojik bulgular hem de glutensiz diyete yan›t gerekmektedir. Çünkü çölyak hastal›¤›ndaki
patolojik bulgular baflka hastal›klarda da görülebilmektedir. Hastalar›n bir k›sm›nda klinik, serolojik ve endoskopik veriler tan› için yeterli olmayabilir, bu durumda genetik çal›flmalar bize yol
gösterebilir.[1]
Serolojik Testler
Serolojik testlerin tipik endikasyonlar›; aç›klanamayan abdominal distansiyon, kronik malabsorbsiyonlu ya da malabsorbsiyonsuz diyare, irritabl
ba¤ ›rsak sendromu, malabsorbsiyon nedeniyle
oluflabilecek laboratuvar sonuçlar› örne¤in; folat
eksikli¤i ve demir eksikli¤i anemisi, çölyakl› kiflilerin birinci derece akrabalar›, otoimmün hastal›klar ve çölyak ile iliflkisi bilinen di¤er hastal›klard›r. En duyarl› antikor testleri IgA s›n›f›ndand›r. fiu an uygulanabilen testler antigliadin antikorlar›, konnektif doku antikorlar› örne¤in antiretikülin ve antiendomisyal antikorlar ve direkt olarak lamina propriada gliadinin deaminasyonundan sorumlu olan doku transaminaz›na karfl› geliflen antikorlard›r. Bunlar›n içinde tan› için standart olan› yaklafl›k %100’lük do¤ruluk oran›yla
endomisyal IgA antikorlar›d›r. Hem doku transglutaminaz hem de endomisyal antikorlar›n duyarl›l›¤› %90’›n üzerindedir ve çölyak hastal›¤›n›n taranmas› için en iyi belirteçlerdir.[53] Bu iki
antikorun titresi ince ba¤›rsak mukoza hasar› ile
2007;XVIII(3):149-157

koreledir.[54] IgA eksikli¤i olan çölyak hastalar›nda ise bu iki antikordan IgG ye karfl› geliflen alt
tiplerinin taranmas› gerekmektedir ve çölyak hastalar›nda bu testlerin spesifitesi %100’e yak›nd›r.[55]
Endoskopik Biyopsi ve Histoloji
Çölyak hastal›¤›n›n tan›s›nda hala ince ba¤›rsak
biyopsisi alt›n standartt›r. Pozitif tarama test sonuçlar›n› do¤rulamak için uygulanabilece¤i gibi
test sonuçlar› negatif ç›kt›¤›nda e¤er klinik olarak
hala çölyak flüphesi varsa biyopsi mutlaka yap›lmal›d›r. Biyopsi ve seroloji negatif bile gelse e¤er
klinik flüphe devam ediyorsa testler birkaç y›lda
bir tekrarlanmal›d›r.[56]
Çölyak hastal›¤›ndaki histolojik bulgular kendine
özgüdür ancak spesifik de¤ildir. Bulgular hemen
hemen normal olan villöz yap›da intraepitelyal
lenfositozdan kript hiperplazisi ve total villöz atrofiye kadar de¤iflen genifl bir yelpazeye sahiptir.
Bu yelpazedeki bir histolojiye sahip olan hastalar
glutensiz diyete bafllamal› ve en geç alt› ay içinde
klinik olarak yan›t al›nmal›d›r; aksi takdirde bu
histolojiyi özellikle de villöz atrofiyi yapan di¤er
nedenler araflt›r›lmal›d›r (Tablo III). Bu hastal›klar ayn› zamanda çölyak hastal›¤›n›n ay›r›c› tan›s›na giren hastal›klard›r. Çölyak hastal›¤›ndan
glutensiz diyete yan›ts›z olmalar› ve tipik çölyak
klini¤ine sahip olmamalar› ile ayr›labilirler.[1,48]
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Tablo III.Çölyak hastal›¤› d›fl›nda villöz atrofi yapabilen
di¤er nedenler
Giyardiyazis
Kollajenöz spru
Yayg›n-de¤iflken immün yetmezlik
Otoimmün enteropati
Radyasyon enterit
Whipple hastal›¤›
Tüberküloz
Tropikal spru
Eozinofilik gastroenterit
HIV enteropatisi
‹nce ba¤›rsak lenfomas›
Zollinger–Ellison sendromu
Crohn hastal›¤›
Gluten d›fl› di¤er yiyeceklerin intolerans›
(örne¤in süt, soya, tavuk, ton bal›¤›,...)

Radyoloji
Çölyak hastal›¤›nda tan› koydurucu bir radyolojik bulgu yoktur. ‹nce ba¤›rsak baryumlu grafileri, enterokliziste ve bilgisayarl› tomografide çölyak hastal›¤›nda görülebilen bulgular olmakla
birlikte bu bulgular hastal›¤›n komplike olup olmamas›na göre de¤iflmektedir. Komplike olmayan hastalarda özellikle jejunumda ince ba¤›rsak
dilatasyonu, k›vr›mlarda artma, hava-s›v› seviyeleri ve flokülasyon görülebilirken, komplike hastalarda geçici, obstüksiyon yapmayan, asemptomatik intussepsiyon ile premalign bir lezyon olan
ülseratif jejunoileite ba¤l› duvar kal›nlaflmas› ve
ülserler görülebilmekte, ayr›ca malign dönüflüme
ba¤l› lenfadenopatiler ve malign oluflumlar seçilebilmektedir.[57]
HLA DQ2 ve DQ8’in Tan›daki Rolü
HLA DQ2 ya da DQ8 genleri olmayan kiflilerde
çölyak hastal›¤› geliflmez.[14] Bununla birlikte bu
alellere sahip çok say›da hasta çölyak hastal›¤›na
sahip de¤ildir. Bu moleküllerin yoklu¤unda negatif prediktif de¤er %100’dür.[17] Çölyak taramas›
için kullan›m› ekonomik olmad›¤› gibi normal
nüfusta ç›kabilen yüksek pozitif de¤erler de bunu
engellemektedir. Genetik testler çölyak hastal›¤›n›n tan›s›ndan çok hastal›¤› d›fllamak için daha
elveriflli gibi görünmektedir. Klinik olarak flüpheli ve yüksek riskli olan ancak seroloji ve histolojisi negatif ç›km›fl bir hastada e¤er HLA sonuçla154

r› da negatif ç›karsa çölyak hastal›¤›ndan uzaklafl›l›r.

Tedavi
Günümüzde çölyak hastal›¤›n›n tek geçerli tedavi yöntemi diyetten gluten içeren g›dalar›n ç›kar›lmas›d›r. Bu¤day, arpa ve çavdar ile bunlar› içeren bira gibi alkoller, ilaçlar içilmemelidir. Haz›r
g›dalar›n içerikleri iyi okunmal› stabilize edici
maddelere dikkat edilmelidir. Un olarak m›s›r, pirinç, soya, patates ve di¤er ticari glutensiz unlar
ve makarnalar tüketilmelidir. Bafllang›çta süt ve
süt ürünleri de tüketilmemelidir. Ticari laktozsuz
veya laktazl› sütler kullan›labilir.
Hastalar›n tedaviye uyumu kolay olmamaktad›r.
Bu hastalar çölyakla iliflkili sivil toplum kurulufllar› ve diyetisyenle birlikte doktorun gözetiminde
multidisipliner bir yaklafl›mla de¤erlendirilmelidir.
Hastal›¤›n patogenezinin daha iyi anlafl›lmas›yla
farmakolojik tedaviler gelifltirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Deneysel olarak gluteni enzimatik olarak
parçalama, bu¤day ununu enzimatik olarak detoksifiye etme, ince ba¤›rsak geçirgenli¤ini azaltma ve gluten reaktif patojenik hücrelerin immün
modülasyonuna yönelik peptidleri kullanma çal›flmalar› yürütülmektedir.[8]

Komplikasyonlar
Çölyak hastal›¤›, primer olarak malignensilerin
özellikle de non-Hodgkin lenfoman›n s›kl›¤›ndaki üç ile alt› kat art›fl nedeniyle, mortalite art›fl›yla iliflkilidir. Çölyakl› hastalarda orofarinks, özofagus ve ince ba¤›rsak adenokarsinomu riski artm›flt›r ancak bu art›fl›n nedeni tam olarak bilinmese de glutensiz diyetle riskin azald›¤› bilinmektedir.[5] Ayr›ca ülseratif jejunoileit ve kollajenöz
spru gibi kötü prognozlu hastal›klar malignite d›fl›ndaki önemli komplikasyonlard›r.

Özet
Çölyak hastal›¤› tüm dünyada yayg›n olarak görülen genetik, immünolojik ve çevresel faktörlerin fizyopatogenezinde rol ald›¤›, sistemik otoimmün bir hastal›kt›r. Glutende bulunan gliadin çölyak hastal›¤›ndan sorumludur. Fizyopatolojisinde
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immünolojik, genetik ve çevresel faktörler rol oynamaktad›r. Çölyak hastal›¤› tüm dünyada gizli
bir halk sa¤l›¤› sorunudur, s›kl›¤› %0,3-1 aras›nda de¤iflmektedir. Hastal›k eriflkinlerde erkeklere
göre kad›nlarda 2-3 kat daha s›k görülmektedir.
Çölyak hastal›¤› gastrointestinal sisteme s›n›rl›
olmayan multisistemik bir hastal›kt›r ve klinik
prezentasyonu hastan›n yafl›, hastal›¤›n boyutu ve
süresi ile sindirim sistemi d›fl›ndaki belirtilerin
varl›¤›na ba¤l› olarak büyük oranda de¤iflkenlik
gösterir. Hastal›k primer olarak proksimal ince
ba¤›rsak segmentini etkilemesine ra¤men baz›
hastalarda ince ba¤›rsaklar›n tümü tutulabilir. Tan› klinik, serolojik ve patolojik bulgulara dayanarak konmaktad›r. Tek geçerli tedavi yöntemi diyetten gluten içeren g›dalar›n ç›kar›lmas›d›r.
Kaynaklar
1. Green PH, Cellier C. Celiac disease. N Engl J Med
2007;357(17):1731-43.
2. Fasano A, Berti I, Gerarduzzi T, Not T, Colletti RB,
Drago S, et al. Prevalence of celiac disease in atrisk and not-at-risk groups in the United States: a
l a rge multicenter study. Arch Intern Med
2003;163(3):286-92.
3. Rostom A, Murray JA, Kagnoff MF. American
Gastroenterological Association (AGA) Institute
technical review on the diagnosis and management
of
celiac
disease.
Gastroenterology
2006;131(6):1981-2002.
4. Ivarsson A. The Swedish epidemic of coeliac disease explored using an epidemiological approach-some lessons to be learnt. Best Pract Res Clin
Gastroenterol 2005;19(3):425-40.
5. Presutti RJ, Cangemi JR, Cassidy HD, Hill DA.
Celiac
disease.
Am
Fam
Physician
2007;76(12):1809-10.
6. Shewry PR, Napier JA, Tatham AS. Seed storage
proteins: structures and biosynthesis. Plant Cell
1995;7(7):945-56.
7. Sollid LM. Coeliac disease: dissecting a complex
inflammatory disorder. Nat Rev Immunol
2002;2(9):647-55.
8. Gianfrani C, Troncone R, La Cava A.
Autoimmunity and celiac disease. Mini Rev Med
Chem 2008;8(2):129-34.
9. Arentz-Hansen H, Körner R, Molberg O, Quarsten
H, Vader W, Kooy YM, et al. The intestinal T cell
response to alpha-gliadin in adult celiac disease is
focused on a single deamidated glutamine targeted
by tissue transglutaminase. J Exp Med
2007;XVIII(3):149-157

2000;191(4):603-12.
10. Mohamed BM, Feighery C, Kelly J, Coates C,
O’Shea U, Barnes L, et al. Increased protein expression of matrix metalloproteinases -1, -3, and -9 and
TIMP-1 in patients with gluten-sensitive enteropathy. Dig Dis Sci 2006;51(10):1862-8.
11. Mention JJ, Ben Ahmed M, Bègue B, Barbe U,
Verkarre V, Asnafi V, et al. Interleukin 15: a key to
disrupted intraepithelial lymphocyte homeostasis
and lymphomagenesis in celiac disease.
Gastroenterology 2003;125(3):730-45.
12. Meresse B, Chen Z, Ciszewski C, Tretiakova M,
Bhagat G, Krausz TN, et al. Coordinated induction
by IL15 of a TCR-independent NKG2D signaling
pathway converts CTL into lymphokine-activated
killer cells in celiac disease. Immunity
2004;21(3):357-66.
13. Hüe S, Mention JJ, Monteiro RC, Zhang S, Cellier
C, Schmitz J, et al. A direct role for NKG2D/MICA
interaction in villous atrophy during celiac disease.
Immunity 2004;21(3):367-77.
14. Sollid LM, Lie BA. Celiac disease genetics: current
concepts and practical applications. Clin
Gastroenterol Hepatol 2005;3(9):843-51.
15. Greco L, Romino R, Coto I, Di Cosmo N, Percopo
S, Maglio M, et al. The first large population based
twin study of coeliac disease. Gut 2002;50(5):6248.
16. Bevan S, Popat S, Braegger CP, Busch A,
O’Donoghue D, Falth-Magnusson K, et al.
Contribution of the MHC region to the familial risk
of coeliac disease. J Med Genet 1999;36(9):687-90.
17. Wolters VM, Wijmenga C. Genetic background of
celiac disease and its clinical implications. Am J
Gastroenterol 2008;103(1):190-5.
18. Hunt KA, McGovern DP, Kumar PJ, Ghosh S,
Travis SP, Walters JR, et al. A common CTLA4
haplotype associated with coeliac disease. Eur J
Hum Genet 2005;13(4):440-4.
19. van Belzen MJ, Mulder CJ, Zhernakova A, Pearson
PL, Houwen RH, Wijmenga C. CTLA4 +49 A/G
and CT60 polymorphisms in Dutch coeliac disease
patients. Eur J Hum Genet 2004;12(9):782-5.
20. Núñez C, Márquez A, Varadé J, Martínez A,
Polanco I, Maluenda C, et al. No evidence of association of the MYO9B polymorphisms with celiac
disease in the Spanish population. Tissue Antigens
2006;68(6):489-92.
21. van Heel DA, Hunt K, Greco L, Wijmenga C.
Genetics in coeliac disease. Best Pract Res Clin
Gastroenterol 2005;19(3):323-39.
22. Ivarsson A, Hernell O, Stenlund H, Persson LA.
Breast-feeding protects against celiac disease. Am J
155

Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi T›p Dergisi

Clin Nutr 2002;75(5):914-21.
23. Carlsson A, Agardh D, Borulf S, Grodzinsky E,
Axelsson I, Ivarsson SA. Prevalence of celiac disease: before and after a national change in feeding
recommendations. Scand J Gastroenterol
2006;41(5):553-8.
24. Norris JM, Barriga K, Hoffenberg EJ, Taki I, Miao
D, Haas JE, et al. Risk of celiac disease autoimmunity and timing of gluten introduction in the diet of
infants at increased risk of disease. JAMA
2005;293(19):2343-51.
25. Ivarsson A, Persson LA, Nyström L, Hernell O. The
Swedish coeliac disease epidemic with a prevailing
twofold higher risk in girls compared to boys may
reflect gender specific risk factors. Eur J Epidemiol
2003;18(7):677-84.
26. Ivarsson A, Hernell O, Nyström L, Persson LA.
Children born in the summer have increased risk for
coeliac disease. J Epidemiol Community Health
2003;57(1):36-9.
27. Kagnoff MF, Paterson YJ, Kumar PJ, Kasarda DD,
Carbone FR, Unsworth DJ, et al. Evidence for the
role of a human intestinal adenovirus in the pathogenesis of coeliac disease. Gut 1987;28(8):9951001.
28. Stene LC, Honeyman MC, Hoffenberg EJ, Haas JE,
Sokol RJ, Emery L, et al. Rotavirus infection frequency and risk of celiac disease autoimmunity in
early childhood: a longitudinal study. Am J
Gastroenterol 2006;101(10):2333-40.
29. Bardella MT, Marino R, Meroni PL. Celiac disease
during interferon treatment. Ann Intern Med
1999;131(2):157-8.
30. Adinolfi LE, Durante Mangoni E, Andreana A.
Interferon and ribavirin treatment for chronic hepatitis C may activate celiac disease. Am J
Gastroenterol 2001;96(2):607-8.
31. Cammarota G, Cuoco L, Cianci R, Pandolfi F,
Gasbarrini G. Onset of coeliac disease during treatment with interferon for chronic hepatitis C. Lancet
2000;356(9240):1494-5.
32. Watson CJ, Hoare CJ, Garrod DR, Carlson GL,
Warhurst G. Interferon-gamma selectively increases epithelial permeability to large molecules by
activating different populations of paracellular
pores. J Cell Sci 2005;118(Pt 22):5221-30.
33. Durante-Mangoni E, Iardino P, Resse M, Cesaro G,
Sica A, Farzati B, et al. Silent celiac disease in
chronic hepatitis C: impact of interferon treatment
on the disease onset and clinical outcome. J Clin
Gastroenterol 2004;38(10):901-5.
34. Mearin ML, Ivarsson A, Dickey W. Coeliac disease:
is it time for mass screening? Best Pract Res Clin
156

Gastroenterol 2005;19(3):441-52.
35. Tatar G, Elsurer R, Simsek H, Balaban YH,
Hascelik G, Ozcebe OI, et al. Screening of tissue
transglutaminase antibody in healthy blood donors
for celiac disease screening in the Turkish population. Dig Dis Sci 2004;49(9):1479-84.
36. Demirçeken FG, Kansu A, Kulo¤lu Z, G›rg›n N,
Gür›z H, Ensar› A. Human tissue transglutaminase
antibody screening by immunochromatographic
line immunoassay for early diagnosis of celiac disease in Turkish children. Turk J Gastroenterol
2008;19(1):14-21.
37. Murray JA, Van Dyke C, Plevak MF, Dierkhising
RA, Zinsmeister AR, Melton LJ 3rd. Trends in the
identification and clinical features of celiac disease
in a North American community, 1950-2001. Clin
Gastroenterol Hepatol 2003;1(1):19-27.
38. Green PHR, Stavropoulos SN, Panagi SG,
Goldstein SL, Mcmahon DJ, Absan H, et al.
Characteristics of adult celiac disease in the USA:
results of a national survey. Am J Gastroenterol
2001;96(1):126-31.
39. Elsurer R, Tatar G, Simsek H, Balaban YH, Aydinli
M, Sokmensuer C. Celiac disease in the Turkish
population. Dig Dis Sci 2005;50(1):136-42.
40. D’Amico MA, Holmes J, Stavropoulos SN,
Frederick M, Levy J, DeFelice AR, et al.
Presentation of pediatric celiac disease in the
United States: prominent effect of breastfeeding.
Clin Pediatr (Phila) 2005;44(3):249-58.
41. Green PH. The many faces of celiac disease: clinical
presentation of celiac disease in the adult population. Gastroenterology 2005;128(4 Suppl 1):S74-8.
42. Fasano A. Clinical presentation of celiac disease in
the pediatric population. Gastroenterology
2005;128(4 Suppl 1):S68-73.
43. Lo W, Sano K, Lebwohl B, Diamond B, Green PH.
Changing presentation of adult celiac disease. Dig
Dis Sci 2003;48(2):395-8.
44. National Institutes of Health Consensus
Development Conference Statement on Celiac
Disease, June 28-30, 2004. Gastroenterology
2005;128(4 Suppl 1):S1-9.
45. Leffler D, Saha S, Farrell RJ. Celiac disease. Am J
Manag Care 2003;9(12):825-31.
46. Dickey W, McConnell JB. How many hospital visits does it take before celiac sprue is diagnosed? J
Clin Gastroenterol 1996;23(1):21-3.
47. Ciacci C, Cavallaro R, Romano R, Galletta DS,
Labanca F, Marino M, et al. Increased risk of surgery in undiagnosed celiac disease. Dig Dis Sci
2001;46(10):2206-8.
48. Dewar DH, Ciclitira PJ. Clinical features and diag-

Çölyak Hastal›¤›

nosis of celiac disease. Gastroenterology
2005;128(4 Suppl 1):S19-24.
49. Oxentenko AS, Murray JA. Celiac disease and dermatitis herpetiformis: the spectrum of gluten-sensitive enteropathy. Int J Dermatol 2003;42(8):585-7.
50. Green PH, Fleischauer AT, Bhagat G, Goyal R,
Jabri B, Neugut AI. Risk of malignancy in patients
with celiac disease. Am J Med 2003;115(3):191-5.
51. Holmes GK, Prior P, Lane MR, Pope D, Allan RN.
Malignancy in coeliac disease--effect of a gluten
free diet. Gut 1989;30(3):333-8.
52. Card TR, West J, Holmes GK. Risk of malignancy
in diagnosed coeliac disease: a 24-year prospective,
population-based, cohort study. Aliment Pharmacol
Ther 2004;20(7):769-75.
53. Rostom A, Dubé C, Cranney A, Saloojee N, Sy R,
Garritty C, et al. The diagnostic accuracy of sero-

2007;XVIII(3):149-157

logic tests for celiac disease: a systematic review.
Gastroenterology 2005;128(4 Suppl 1):S38-46.
54. Tursi A, Brandimarte G, Giorgetti GM. Prevalence
of antitissue transglutaminase antibodies in different degrees of intestinal damage in celiac disease. J
Clin Gastroenterol 2003;36(3):219-21.
55. Korponay-Szabó IR, Dahlbom I, Laurila K,
Koskinen S, Woolley N, Partanen J, et al. Elevation
of IgG antibodies against tissue transglutaminase as
a diagnostic tool for coeliac disease in selective IgA
deficiency. Gut 2003;52(11):1567-71.
56. Green PH, Jabri B. Coeliac disease. Lancet
2003;362(9381):383-91.
57. Buckley O, Brien JO, Ward E, Doody O, Govender
P, Torreggiani WC. The imaging of coeliac disease
and its complications. Eur J Radiol 2008;65(3):48390.

157

