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Recenzje książki 
„Celiakia – autodiagnoza i samodzielne leczenie”

„Obowiązkowa pozycja dla każdego chorego na celiakię oraz 
dla każdego, kto zaobserwuje u siebie podobne objawy (pro-
blemy z układem trawiennym, anemia, zmęczenie, bóle głowy 
i stawów itd.). Jeśli możesz kupić tylko jedną książkę o celiakii, 
wybierz tę”.

— Living Without

„Oto książka, której potrzebują wszyscy chorzy na celiakię”.
— Gluten Intolerance Group (newsletter)

„Najlepsze źródło wiedzy dla każdego chorującego na celia-
kię, także dla osób, których jeszcze nie zdiagnozowano oraz 
dla ich rodzin. Kompleksowa i zwięzła książka, łatwa do zro-
zumienia. To pozycja, którą należy mieć”.

— Elaine Monarch, 
dyrektor Fundacji Walki z Celiakią

„Łatwa do przeczytania… Pełna zdroworozsądkowych po-
rad i sugestii, które trafiają w sedno problemów związanych 
z celiakią”.

— Gluten-Free Living

„Wyjątkowo kompletny, ale łatwy do przeczytania przewodnik 
dotyczący celiakii i strategii, aby dobrze z nią żyć… Gorąco 
polecamy”.

— ChildrenWithDiabetes.com



„Użyteczne, pogłębione informacje dla chorych… Ważna 
książka w księgarniach zajmujących się zdrowiem i księgo-
zbiorach dotyczących zdrowia w publicznych bibliotekach”.

— Library Journal

„Jako dyrektor Centrum ds. Celiakii przy Uniwersytecie Ko-
lumbii, Green jest najwyższej klasy ekspertem w zakresie jed-
nej z najbardziej niedoszacowanych chorób w Ameryce”.

— New York Post
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BADANIE STANU ZDROWIA

CZĘŚĆ I: OBJAWY
Zaznacz każdy objaw, którego doświadczyłeś przynajmniej 
raz w tygodniu w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

__ Wzdęcia
__ Wzdęcia i/lub bóle brzucha
__ Biegunka lub płynne stolce
__ Zaparcia
__ Bóle stawów
__ Drętwienie lub mrowienie kończyn
__ Swędzące zmiany skórne
__ Ciągłe niewyjaśnione zmęczenie
__ Częste bóle głowy lub migreny



CZĘŚĆ II: DIAGNOZY
Zaznacz, jeśli kiedykolwiek zdiagnozowano u  ciebie jedną 
z poniższych chorób:

__ Zespół jelita drażliwego
__ Egzema lub niewyjaśnione kontaktowe zapalenie skóry
__ Fibromialgia
__ Zespół przewlekłego zmęczenia 
__ Nerwowy żołądek (niestrawność niewrzodowa)

CZĘŚĆ III: CHOROBY WSPÓŁWYSTĘPUJĄCE 
Sprawdź, czy chorujesz na jedną z następujących chorób:

__ Nietolerancja laktozy
__ Osteopenia i/lub osteoporoza
__ Choroby autoimmunologiczne
__ Choroby tarczycy (niedoczynność/nadczynność)
__ Cukrzyca (typu 1)
__ Zespół Sjögrena
__ Przewlekła choroba wątroby
__ Najbliższy członek rodziny cierpi na chorobę autoimmu-

nologiczną
__ Neuropatia obwodowa
__ Chłoniak nieziarniczy
__ Nowotwór jelita cienkiego
__ Choroby psychiczne lub depresja
__ Anemia (niedobór żelaza)
__ Niepłodność



WYNIK
Jeśli zaznaczyłeś jedną lub więcej pozycji w  części I  lub II 
oraz chorujesz na jedną z chorób wymienionych w części III 
(szczególnie w przypadku mężczyzn lub kobiet w wieku po-
niżej 45  lat chorujących na osteopenię i/lub osteoporozę), 
powinieneś rozważyć badania na możliwość celiakii. Jeśli za-
znaczyłeś pozycje we wszystkich trzech częściach, powinieneś 
wraz z lekarzem zbadać możliwość celiakii.

Wszystkie objawy w części I, choroby w części II i wszyst-
kie współwystępujące choroby w części III są ściśle związane 
z celiakią. Jedna osoba na 100 w Stanach Zjednoczonych cho-
ruje na celiakię, a 85% z nich pozostaje niezdiagnozowanych!
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PODZIĘKOWANIA

Niniejsza książka powstała z połączenia dwóch niekiedy róż-
nych perspektyw: lekarza i pacjenta. Obejmuje ona zarówno 
badania naukowe, jak i perspektywę chorego, a także wspólną 
wiedzę, którą zdobyliśmy w trakcie procesu opracowywania 
książki. Poprawione wydanie odzwierciedla obecny rozwój 
w szybko zmieniającej się dziedzinie.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, z którymi współ-
pracowaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, ale niektórzy zasłu-
gują na specjalną wzmiankę.

Wiele nauczyłem się od współpracy z Baną Jabri, lek. med., 
Uniwersytet Chicagowski; Normanem Latovem, lek. med.; 
Howardem Sanderem, lek. med.; Tomem Brannaganem, 
lek. med. oraz Russellem Chinem, lek. med. z Centrum ds. 
Neuropatii Obwodowej (Peripheral Neuropathy Center) przy 
szpitalu New York Presbyterian Hospital; Elizabeth Shane, 
lek. med. i Shonni Silverberg, lek. med. z programu badania 
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metabolizmu kości na Uniwersytecie Columbia; a także Heidi 
Rotterdam, lek. med. i Govinda Bhagata, lek. med., z Wydzia-
łu Chirurgii na Uniwersytecie Columbia.

Isabella, Alanya i Marise w dalszym ciągu tolerują wszyst-
kie moje „prace domowe” oraz rosnącą liczbę podróży na wy-
kłady w kraju i zagranicą.

— Peter Green, lekarz medycyny

Istnieje wiele osób, które przekazywały mi cenne informacje 
dotyczące celiakii i  opryszczkowatego zapalenia skóry, jak 
również uczyły mnie podejścia do przewlekłej choroby i życia 
z nią. Kilka osób nieustannie zapewniało mi wiedzę, energię 
i wsparcie. Są to:

John Zone, lek. med., profesor dermatologii i dyrektor Cen-
trum Nauk o Zdrowiu przy Uniwersytecie Utah; Elaine Mo-
narch, dyrektorka i założycielka Fundacji Walki z Celiakią oraz 
członkini zarządu grupy wsparcia Westchester Celiac Sprue.

Jak zawsze, David i Rebecca zasługują na najserdeczniejsze 
podziękowania za niekończącą się cierpliwość i humor, bez 
których nic nie byłoby możliwe.

— Rory Jones

Oboje chcemy wyrazić specjalne podziękowania dla:
Sue Goldstein, która popchnęła nas i wciągnęła w świat ce-

liakii; dr Dona Kasardy z Departamentu Stanu USA ds. Rol-
nictwa, specjalisty w zakresie zbóż; Ann Whelan, założycielki 
i redaktorki Gluten-Free Living, za dzielenie się swoją wiedzą 
o  składnikach; Jennifer Civiletto, naszej redaktorki, która 
z wdziękiem i niestrudzenie zapewniła wsparcie i profesjonal-
ne doradztwo; Faith Hamlin, naszej menedżerki, która broniła 
książki, jeszcze zanim dowiedziała się, że niektórzy jej najlepsi 



przyjaciele chorują na celiakię; Cathy Hemming, której wizja 
umożliwiała realizację planów; oraz Thoma Gravesa, główne-
go ilustratora w New York Hospital/Cornell University, który 
wykonał rysunki w niniejszej książce.

Na koniec chcemy podziękować wielu pacjentom, którzy 
tak ofiarnie poświęcali nam swój czas i podzielili się swoimi 
spostrzeżeniami i opowieściami o życiu z celiakią. Oto książ-
ka dla ciebie i wielu osób, które wciąż są na początku długiej 
drogi prowadzącej do właściwej diagnozy.

Centrum ds. Celiakii (The Celiac Disease Center, CDCC) 
przy Uniwersytecie Columbia

Centrum ds. Celiakii przy Uniwersytecie Columbia to jeden 
z niewielu wiodących ośrodków w Stanach Zjednoczonych, 
który zapewnia kompleksową opiekę medyczną, w tym po-
radnictwo dietetyczne, dla dorosłych i dzieci z celiakią. Jego 
misją jest zmiana przyszłości i leczenia celiakii poprzez nie-
ustanny rozwój badań, opieki nad pacjentem oraz edukacji 
publicznej i specjalistycznej. Rocznie ośrodek diagnozuje i le-
czy ponad dwa tysiące pacjentów z całego świata. Przez osiem 
lat swojej działalności Centrum wiele zyskało dzięki hojnym 
darczyńcom, którzy pomagali nam w realizacji naszych celów.
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Wszystkie informacje zawarte w niniejszej książce opierają się 
na aktualnym stanie wiedzy o przyczynach, objawach, diagno-
styce, leczeniu i skutkach celiakii. Wynikają z dogłębnej analizy 
literatury medycznej, rozległego doświadczenia klinicznego, 
wywiadów z pacjentami i specjalistami, a także trwających ba-
dań nad celiakią i związanymi z chorobą powikłaniami.

Różni specjaliści mogą przedstawiać odmienne opinie 
na temat literatury medycznej i  inne interpretacje. Wszę-
dzie tam, gdzie było to możliwe, autorzy próbowali zawrzeć 
sprzeczne punkty widzenia w  kluczowych kwestiach, jak 
również przedstawić problemy, które nie zostały jeszcze jed-
noznacznie rozstrzygnięte.

Wiele recenzowanych artykułów, które sprawdziliśmy, 
może nie być łatwo dostępnych dla wszystkich czytelników. 
Z tego powodu nie dodaliśmy przypisów do wszystkich in-
formacji z zakresu medycyny. Zamiast tego w załącznikach 
ujęliśmy wartościowe artykuły i książki na różne tematy.



Osobiste historie i diagnozy w niniejszej książce opierają 
się głównie na populacji pacjentów obserwowanych w Cen-
trum ds. Celiakii przy Uniwersytecie Columbia. Populacja 
regionu Nowego Jorku jest bardzo duża i różnorodna etnicz-
nie. Ponadto pacjenci, którzy szukają pomocy w wiodącym 
ośrodku medycznym, mogą zgłaszać bardziej nasilone i zło-
żone objawy. Mamy świadomość, że mogą to nie być typowe 
przypadki celiakii w danym mieście lub regionie Stanów Zjed-
noczonych. Niemniej jednak uważamy, że przekrój pacjentów 
opisywanych w niniejszej książce odzwierciedla obecny stan 
pacjentów z celiakią w Stanach Zjednoczonych.

Uwaga: Niniejsza książka nie jest podręcznikiem do samo-
dzielnej diagnostyki. Ma ona na celu uświadamianie pacjen-
tów, którzy powinni się dowiedzieć, jakie pytania zadawać 
swoim lekarzom oraz jak rozumieć odpowiedzi.




