
 

 
ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΠΟΛΤΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΗ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ (ProCeDE) 

 
Η Κνηιηνθάθε είλαη κία λφζνο ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ δπζαλεμία πνπ παξνπζηάδνπλ  
γελεηηθά πξνδηαηεζεηκέλα άηνκα, ζηε γινπηέλε, κηα πξσηεΐλε πνπ βξίζθεηαη ζην ζηηάξη, ηε ζίθαιε θαη ην θξηζάξη.  
ηα άηνκα απηά, ε θαηαλάισζε ηξνθψλ πνπ πεξηέρνπλ γινπηέλε ελεξγνπνηεί αλνζνινγηθνχο κεραληζκνχο ζηνλ 
νξγαληζκφ ηνπο, πνπ νδεγνχλ ζε βιάβε ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ. Τπνινγίδεηαη φηη 
πεξίπνπ 1 ζηα 100-150 άηνκα ζηελ Δπξψπε πάζρνπλ απφ θνηιηνθάθε.  Απμεκέλε ζπρλφηεηα παξαηεξείηαη ζε 
ζπγγελείο αηφκσλ κε θνηιηνθάθε, θαζψο θαη ζε άηνκα κε ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 1, απηνάλνζε ζπξενεηδίηηδα, 
εξπεηηθή δεξκαηίηηδα ή δηάθνξα ζχλδξνκα (Down, Turner, Williams θ.ά.).  Σα πην ζπρλά ζπκπηψκαηα είλαη νη 
δηαξξντθέο θελψζεηο ή αληίζεηα, ε ρξφληα δπζθνηιηφηεηα, ην «θνχζθσκα» ηεο θνηιίαο, ε επεξεζηζηφηεηα, ε 
κεησκέλε πξφζιεςε βάξνπο, ην ρακειφ αλάζηεκα, ε θαζπζηέξεζε ηεο ήβεο, ε αλαηκία απφ έιιεηςε ζηδήξνπ, ηα 
απμεκέλα επαηηθά έλδπκα, ην ππνηξνπηάδνλ δεξκαηηθφ εμάλζεκα θ.ά.  

Μειέηεο σζηφζν, δείρλνπλ φηη ζε θάζε δηαγλσζζέλ άηνκν κε θνηιηνθάθε αλαινγνχλ πεξίπνπ 50 αδηάγλσζηα. 
Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ θιηληθά ζπκπηψκαηα απνηεινχλ κφλν ηελ θνξπθή ηνπ 
παγφβνπλνπ. Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κε θνηιηνθάθε είλαη αζπκπησκαηηθνί, κε απνηέιεζκα ε 
δηάγλσζε λα δηαθεχγεη γηα ρξφληα, κε απμεκέλν θίλδπλν λα παξνπζηάζνπλ καθξνπξφζεζκεο επηπινθέο, φπσο 
είλαη ε ζηδεξνπεληθή αλαηκία, ε νζηενπφξσζε, ε ππνγνληκφηεηα, ην ιέκθσκα ηνπ εληέξνπ θ.ά.   Η ρξήζε 
γξήγνξνπ αληρλεπηηθνχ ειέγρνπ απφ ηνπο παηδηάηξνπο (πσινχληαη ζηα θαξκαθεία θαη αληρλεχνπλ κέζα ζε ιίγα 
ιεπηά αληηζψκαηα έλαληη ηεο ηζηηθήο ηξαλζγινπηακηλάζεο ζε κία ζηαγφλα αίκαηνο απφ ην δάθηπιν), απνηειεί ην 
πξψην βήκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο λφζνπ ζε άηνκα πνπ έρνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνυπνζέζεηο ή ζπκπηψκαηα. 
ε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο, ην παηδί  πξέπεη λα ζηαιεί ζηνλ παηδνγαζηξεληεξνιφγν γηα λα 
πξνρσξήζεη ζε έιεγρν αληηζσκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην θαη επί ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο, λα 
δηελεξγήζεη γαζηξνζθφπεζε θαη βηνςίεο ιεπηνχ εληέξνπ. Η αμηνιφγεζε ηεο ηζηνινγηθήο εηθφλαο ησλ βηνςηψλ ηνπ 
ιεπηνχ εληέξνπ ζην κηθξνζθφπην απφ έκπεηξν παζνινγναλαηφκν ζέηεη ηε δηάγλσζε ηεο θνηιηνθάθεο. Η 
δηάγλσζε ηεο θνηιηνθάθεο δηαξθεί εθ΄φξνπ δσήο θαη ην παηδί κε θνηιηνθάθε νθείιεη λα αθνινπζήζεη δηα βίνπ 
δίαηηα ρσξίο γινπηέλε. Γη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε δηάγλσζε λα είλαη αδηακθηζβήηεηε θαη ζχκθσλε κε ηα 
ζχγρξνλα δεδνκέλα ηεο επηζηήκεο. 

Σν Ιαηξείν Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο & Γηαηξνθήο ηεο Α΄ Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ 
«Π. & Α. Κπξηαθνχ» ζπκκεηέρεη ζε δηεζλή, πνιπθεληξηθή κειέηε ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο 
Γαζηξεληεξνινγίαο, Ηπαηνινγίαο & Γηαηξνθήο (ESPGHAN) πνπ δηελεξγείηαη παξάιιεια ζε 24 ρψξεο ηνπ 
θφζκνπ: Γεξκαλία, Ιζπαλία, Διιάδα, Απζηξία, Μεγάιε Βξεηαλία, νπεδία, Γαλία, Φηλιαλδία, Ννξβεγία, Διβεηία, 
Ιηαιία, Γαιία, Βέιγην, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία, Πνισλία, Ρσζία,  Οπγγαξία, ινβελία, Ρνπκαλία, Κξναηία, Σζερία, 
Ιζξαήι θαη Ιξάλ. ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ δηάγλσζεο ηεο θνηιηνθάθεο απφ ρψξα 
ζε ρψξα, θαη ν έιεγρνο ηεο δπλαηφηεηαο δηάγλσζεο ηεο λφζνπ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ δεηθηψλ ζην αίκα θαη 
γελεηηθψλ εμεηάζεσλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ν αζζελήο λα ππνβάιιεηαη ζε βηνςία εληέξνπ.  
 
ην παηδί πνπ ζα εληαρζεί ζην πξφγξακκα, ην κφλν πνπ ζα ρξεηαζηεί είλαη λα ιεθζεί κηθξνπνζφηεηα αίκαηνο (~5 
mls) πξνθεηκέλνπ λα ζηαιεί ζε εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην ηεο Δπξψπεο (Γαλία) γηα ηε κέηξεζε ησλ εηδηθψλ 
αληηζσκάησλ ζην αίκα θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ πηζαλήο γελεηηθήο πξνδηάζεζεο ζηε λφζν (HLA DQ2 θαη DQ8), ηα 
δε, πιαθάθηα ησλ βηνςηψλ εληέξνπ λα ζηαινχλ γηα αμηνιφγεζε ζε εμεηδηθεπκέλν θέληξν ηεο Δπξψπεο (Ιηαιία) γηα 
ηελ ζίγνπξε θαη ρσξίο θακία ακθηζβήηεζε δηάγλσζε ηεο λφζνπ. Η απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ ζα γίλεη ρσξίο 
θαλέλα θφζηνο γηα ηελ νηθνγέλεηα, ην λνζνθνκείν ή ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ηνπ παηδηνχ. Σα πξνζσπηθά 
δεδνκέλα ηνπ ζα δηαθπιαρηνχλ θαη ε απνζηνιή ηνπ αίκαηνο θαη ησλ βηνςηψλ ζα θέξνπλ θσδηθνπνηεκέλα 
ζηνηρεία. Σα πιαθάθηα ησλ βηνςηψλ ηνπ εληέξνπ κεηά ηελ αμηνιφγεζε, ζα επηζηξαθνχλ ζην εξγαζηήξην απ΄ φπνπ 
πξνήιζαλ.  
 
Οη γνλείο πνπ έρνπλ παηδί πνπ παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα χπνπηα γηα θνηιηνθάθε ή αλήθεη ζε νκάδεο απμεκέλνπ 
θηλδχλνπ γηα αλάπηπμε θνηιηνθάθεο θαη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα, κπνξνχλ λα 
επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ Α΄ Παηδηαηξηθή Κιηληθή (ηειέθσλν 210 7726352 θ. Θενδσξαθνπνχινπ).  
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