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Wspó³wystêpowanie chorób autoimmunologicznych
 opis przypadku
Autoimmunological disorders coexistance - a case presentation
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Przedstawiono opis 23-letniej chorej, u
której stwierdzono wspó³wystêpowanie kilku schorzeñ autoimmunologicznych: cukrzycy, choroby Hashimoto oraz celiakii.

Wstêp
Chorzy z cukrzyc¹ typu 1 s¹ nara¿eni
na rozwój kolejnych schorzeñ autoimmunologicznych. Najczêciej opisuje siê
wspó³wystêpowanie cukrzycy wraz z celiaki¹ i/lub autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy  chorob¹ Hashimoto [1].
Trudnoci z wyrównaniem metabolicznym cukrzycy powinny sk³oniæ diabetologów do czynnego poszukiwania innych
chorób autoimmunologicznych. Tym bardziej, ¿e czas który up³ywa od rozpoznania cukrzycy do klinicznego ujawnienia
siê np. celiakii jest bardzo ró¿ny i czêsto
nieprzewidywalny dla prowadz¹cego lekarza [2].
Celiakia (enteropatia glutenowa) nale¿y do zespo³ów upoledzonego wch³aniania, spowodowanego nadwra¿liwoci¹
na zawarty w diecie gluten u osób predysponowanych genetycznie.
Opis przypadku
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Pacjentka 23-letnia zosta³a przyjêta
do Kliniki z powodu wie¿o rozpoznanej
cukrzycy typu 1. W wywiadzie  od oko³o miesi¹ca polidypsja i poliuria, os³abienie, spadek masy cia³a. W badaniach biochemicznych wykonanych w dniu hospitalizacji stwierdzono glikemiê 25 mmol/l
(450 mg/dl). W moczu obecnoæ glukozy i cia³ ketonowych. Wzrost: 167 cm
Waga cia³a: 45,95 kg; BMI: 16,5 kg/m2;
WHR: 66/82=0,81; RR: 100/70, 110/70
mmHg
W badaniach laboratoryjnych: OB:
10/24; Morfologia: Erytrocyty: 4450000/
ml; Hgb: 14,0 g/dl; Hct: 38,2%; Leukocyty: 7400/ml P³ytki krwi: 177000 /ml;
Parametry krzepniêcia: APTT: 24,6 sek;
INR: 1,04; Badania biochemiczne: Na:
133, 134, 134 141 mmol/l; K: 4,3; 3,4;
4,2; 4,4 mmol/l, mocznik: 6,4 mmol/l;
kreatynina: 80 mmol/l; bilirubina: 8,6

We presented 23-years patient with coexistance autoimmunological disorders: diabetes
type 1, Hashimoto thyroiditis and sprue.

mmol/l. Lipidogram: Ca³kowity cholesterol: 4,92 mmol/l, LDL-cholesterol: 2,90
mmol/l; HDL-cholesterol: 1,21 mmol/l;
triglicerydy: 1,75 mmol/l; Enzymy:
AspAT: 27 U/l, AlAT: 33 U/l,l fosfataza
alkaliczna: 107 U/l, GGTP: 15 U/l. Gazometria: pH: 7,431; pO2: 75,5 mmHg;
pCO2: 40,9 mmHg; HCO3-: 26,6 mmol/l;
BE: 2,1 mmol/l. Badania hormonalne:
TSH: 13,7 mU/ml; fT3: 2,84 pmol/l; fT4:
18,32 pmol/l. Badanie ogólne moczu:
ciê¿ar w³aciwy: 1,020 g/ml, pH: 8,0,
barwa: s³omkowa, przejrzysty, cukier: 0,
aceton: 0, bia³ko: 0 urobilinogen: w normie, osad moczu: nab³onki wielok¹tne
p³askie po kilka wpw, nab³onki okr¹g³e:
pojedyczne w preparacie, leukocyty: 2040 w polu widzenia (wpw), erytrocyty:
3-5 wpw, bakterie: doæ liczne wpw, fosforany bezpostaciowe liczne wpw, trójfosforany amonowo-magnezowe: liczne
wpw. Badanie bakteriologiczne moczu:
105 Proteus mirabilis. HbA1c: 18,1%
RTG klatki piersiowej: Pola p³ucne
bez zmian naciekowych. Wnêki obustronnie nieposzerzone. Sylwetka serca i aorta w granicach normy. Przepona wolna.
EKG: Normogram, rytm zatokowy,
miarowy, o czêstoci oko³o 100/min.
Morfologia zapisu w granicach normy.
W leczeniu zastosowano pocz¹tkowo
insulinê do¿ylnie w pompie infuzyjnej,
nastêpnie podskórnie w modelu 4
wstrzykniêæ z zastosowaniem 3 wstrzykniêæ analogu szybkodzia³aj¹cego i jednego wstrzykniêcia insuliny izofanowej.
Uzyskano zadowalaj¹ce wyrównanie
metaboliczne pacjentki przy diecie 1600
kcal i dawce dobowej insuliny 39 j.
Kolejne profile glikemii:
godz. 8:00 - 82 mg%, godz. 10:00 59 mg%, godz. 13:00 - 63 mg%, godz.
15:00 - 48 mg%, godz. 18:00 - 147 mg%,
godz. 20:00 - 109 mg%, godz. 21:30 118 mg%, godz. 24:00 - 61 mg%, godz.
03:30 - 83 mg%, godz. 08:00 - 101 mg%.
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godz. 08:00- 101 mg%, 10:00- 59
mg%, 13:00 - 61 mg%, 15:00 - 109 mg%,
18:30 - 81 mg%, 20:00 - 59 mg%, 21:30
- 104 mg%, 24:00 - 75 mg%, 03:30- 65
mg%, 08:00 - 116 mg%.
W trakcie leczenia obserwowano pogorszenie ostroci wzroku co wi¹zano z
nag³¹ normalizacj¹ glikemii. W zwi¹zku
z kilkuletnim wywiadem niedoczynnoci
tarczycy oznaczono TSH, stwierdzaj¹c
jego podwy¿szone stê¿enie, zwiêkszono
substytucyjn¹ dawkê lewotyroksyny. W
badaniu moczu stwierdzono cechy infekcji, wobec czego wdro¿ono leczenie celowanym antybiotykiem. Chora odby³a
cykl edukacyjny dla pacjentów z cukrzyc¹ typu 1. Chor¹ pouczono o mo¿liwoci
wyst¹pienia remisji i przejciowego
zmniejszenia zapotrzebowania na insulinê. Zalecono, ¿e nie nale¿y jednak ca³kowicie odstawiaæ insuliny w celu ochrony rezerw wydzielniczych komórek beta.
Równie¿ pouczono chor¹, ¿e objawy pogorszenia widzenia ust¹pi¹ w ci¹gu kilku
tygodni. Pacjentka w stanie ogólnym dobrym zosta³a wypisana do domu z zaleceniami: Dieta cukrzycowa wg pouczenia 1600 kcal. 4 posi³ki; insulinoterapia:
godz. 08.00 Insulina Humalog 10 j.
godz. 13.00 Insulina Humalog 10 j.
godz. 16.00 Insulina Humalog 1 j.
godz. 19.00 Insulina Humalog 7 j.
godz. 21.30
Insulina Humulin N 11 j.
oraz zalecono substytucyjn¹ dawkê lewotyroksyny 125 mg rano na czczo.
Po miesi¹cu od hospitalizacji chora
by³a konsultowana w Poradni Diabetologicznej, gdzie w badaniu fizykalnym
stwierdzono brak przyrostu masy cia³a
(waga 47 kg), cinienie têtnicze 108/67
mmHg, glukoza 1 godzina po posi³ku 118
mg%. Uzyskano wynik przeciwcia³ antyGAD z pobranego podczas hospitalizacji w Klinice materia³u  bardzo wysoki,
co potwierdzi³o autoimmunologiczne t³o
cukrzycy. Zmodyfikowano dawki insuliny, zwiêkszono kalorycznoæ diety.
Po kolejnych dwóch miesi¹cach chora ponownie konsultowana w tutejszej Poradni, do której zg³osi³a siê z powodu pogorszenia samopoczucia od 2 dni, silnych
dolegliwoci bólowych ze strony jamy
brzusznej, bardzo du¿ego wzdêcia brzucha, nudnoci, wymiotów treci¹ pokarmow¹, biegunki, niedocukrzeñ. Chora
zosta³a w trybie pilnym przyjêta do hospitalizacji. W badaniu fizykalnym
brzuch wzdêty, bolesnoæ palpacyjn¹ nad
ca³ym ródbrzuszem. Pacjentkê konsultowano chirurgicznie w II Katedrze Chirurgii Collegium Medicum UJ, wykona-
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no RTG klatki piersiowej, RTG i USG
jamy brzusznej. Stwierdzono znaczne zagazowanie pêtli jelitowych oraz zaleganie treci pokarmowej w ¿o³¹dku. Za³o¿ono sondê do ¿o³¹dka, uzupe³niano p³yny i elektrolity, zastosowano Buscolizynê, Nifuroksazyd uzyskuj¹c ust¹pienie
dolegliwoci. Zaplanowano dalsz¹ diagnostykê przewodu pokarmowego. Ze
wzglêdu na wywiad wspó³wystêpowania
chorób autoimmunologicznych pobrano
krew do badania przesiewowego w kierunku celiakii oraz zaplanowano badanie
gastroskopowe wraz z pobraniem wycinka z czêci pozaopuszkowej dwunastnicy do badania histopatologicznego. Ponadto z uwagi na brak miesi¹czki od sierpnia 2008, co wi¹zano ze znacznie niewyrównan¹ cukrzyc¹ przy rozpoznaniu choroby oraz niedowag¹ chor¹ dwukrotnie
konsultowano ginekologicznie. Zalecono
oznaczenie FSH i LH a w leczeniu Luteinê oraz dalsze leczenie w Poradni Endokrynologii Ginekologicznej.
W leczeniu cukrzycy zastosowano pocz¹tkowo insulinê w pompie infuzyjnej,
nastêpnie podskórnie w modelu 4
wstrzykniêæ z zastosowaniem 3 wstrzykniêæ analogu szybkodzia³aj¹cego i jednego wstrzykniêcia insuliny izofanowej.
Uzyskano zadowalaj¹ce wyrównanie metaboliczne pacjentki przy diecie 1800 kcal
i dawce dobowej insuliny 35j. W zwi¹zku z nisk¹ wartoci¹ TSH  0,036 mU/ml
zredukowano substytucyjn¹ dawkê lewotyroksyny do 112,5 mg. Wykonano USG
gruczo³u tarczowego, które potwierdzi³o
rozpoznanie choroby Hashimoto. Pacjentka w stanie ogólnym dobrym zosta³a wypisana z Kliniki.
Uzyskane wyniki badania przeciwcia³
przeciwko transglutaminazie w klasie IgA
i IgG ujemne. Natomiast w wyniku badania histopatologicznego materia³u z biopsji pobranego podczas gastroskopii
stwierdzono: powierzchowne i drobne
fragmenty b³ony luzowej jelita cienkiego o zachowanej budowie kosmków z
ogniskowym zwiêkszeniem liczby wewn¹trznab³onkowych limfocytów T
CD3+. Obraz histologiczny nie jest w
pe³ni charakterystyczny, jednak przy
zgodnych danych klinicznych (serologicznych) mo¿e odpowiadaæ celiakii, typ
I wg Marsha-Oberhubera.
Zlecono chorej wdro¿enie diety bezglutenowej oraz wykonano badania laboratoryjne: albumina 47 g/l, fosfor 1,56; 1,44
mmol/l, wapñ ca³kowity: 2,34 mmol/l, ¿elazo 20,80 mmol/l, kortyzol 13,5 mg/dl.
Kontrolna wizyta chorej w poradni
diabetologicznej wykaza³a znaczn¹ po-

prawê. Chora bez dolegliwoci gastrycznych, przyty³a 5 kg, powróci³ prawid³owy cykl miesiêczny. Ust¹pi³y problemy z
wyrównaniem cukrzycy.
Dyskusja
Wspó³wystêpowanie schorzeñ autoimmunologicznych jest bardzo wa¿nym
problem dla chorych na cukrzycê typu 1.
Szczególnie, ¿e zarówno choroba Hashimoto, jak i tym bardziej celiakia wp³ywaj¹ na wyrównanie metaboliczne cukrzycy. Nie wykryta celiakia u chorych,
którzy nie maj¹ objawów klinicznych
mo¿e spowodowaæ wtórne objawy, w tym
osteoporozê oraz anemiê [1-10].
Podstaw¹ rozpoznania celiakii jest
ocena histopatologiczna wycinka z czêci pozaopuszkowej dwunastnicy oraz
diagnostyka serologiczna polegaj¹ca na
oznaczeniu miana autoprzeciwcia³ przeciw endomysium (IgA EMA) oraz przeciw transglutaminazie tkankowej (IgA
tTG). W badaniu histopatologicznym celiakia charakteryzuje siê zanikiem kosmków w jelicie cienkim, jak równie¿ naciekami limfocytarnymi w zakresie b³ony luzowej jelita cienkiego, jelita grubego oraz w ¿o³¹dku. Przewlek³y stan
zapalny w zakresie jelita cienkiego jest
przyczyn¹ zaburzeñ wch³aniania, opónienia perystaltyki i tym samym odpowiada za zaburzenia we wch³anianiu wêglowodanów prostych. St¹d u chorych z cukrzyc¹ oraz wspó³wystêpuj¹c¹ nierozpoznan¹ celiaki¹ trudnoci z wyrównaniem
metabolicznym cukrzycy.
W pracy opublikowanej przez Karavanaki i wsp. [6] na ³amach Hormon Research autorzy wród 144 dzieci w wieku 12,3 ± 4,6 lat z cukrzyc¹ typu 1 rednio trwaj¹c¹ 4,6 ± 3,8 lat ocenili czêstoæ
wystêpowania przeciwcia³ przeciwko peroksydazie tarczycowej (anty-TPO), tyreoglobulinie (anty-TG), tkankowej transglutaminazie (anty-tTG IgA) oraz przeciwko kwasowi glutaminowemu (antyGAD). Wykazali, ¿e anty-GAD wystêpuj¹
u 53,2% dzieci, anty-TPO u 17,4%, antiTG u 11,1%, anty-tTG IgA u 7,6%. U
dzieci z dodatnimi przeciwcia³ami antiTG i anty-TPO a¿ u 60% dosz³o do rozwiniêcia autoimmunologicznego zapalenia tarczycy a u tych, u których by³y dodatnie przeciwcia³a anty-tTg IgA potwierdzon¹ w badaniu biopsyjnym celiakiê
stwierdzono a¿ u 62,5%. Ponadto w grupie dzieci z dodatnimi przeciwcia³ami
anty-TG IgA dominowa³y dziewczynki
(OR 4,47; p=0,068) natomiast starszy
wiek dzieci by³ zwi¹zany z obecnoci¹
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przeciwcia³ anty-TG (OR 22,9, p=0,041).
Autorzy tej pracy wykazali ponadto
wspó³wystêpowanie przeciwcia³ antiGAD z przeciwcia³ami przeciwtarczycowymi (anty-TPO i anty-TG) (OR 4,98;
p=0,09)  co mo¿na wi¹zaæ jak sugeruj¹
autorzy z koniecznoci¹ rozwa¿enia diagnostyki w kierunku wspó³wystêpowania
chorób autoimmunologicznych w wieku
doros³ym [8].
Czynne poszukiwanie celiakii lub autoimmunologicznego zapalenia tarczycy
w wieku doros³ym zaleca tak¿e Freeman,
szczególnie u chorych z osteopeni¹ [7].
W badaniu wieloorodkowym (177
orodków w Austrii i Niemczech) obejmuj¹cym 31 104 pacjentów w wieku poni¿ej 18 lat, leczonych z powodu cukrzycy typu 1 dodatnie przeciwcia³a sugeruj¹ce celiakiê stwierdzono u 11% a dodatnie przeciwcia³a przeciw tarczycowe a¿
u 15% [9].
Bardella i wsp. wykazali wspó³wystêpowanie innych chorób o pod³o¿u autoimmunologicznym w grupie chorych na
celiakiê odpowiednio 25,6%, w grupie
chorych z chorob¹ Crohna  21,1% a w
grupie z wrzodziej¹cym zapaleniem jelita  10%. Najczêciej choroby przewodu pokarmowego wspó³wystêpowa³y z
autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy (chorob¹ Hashimoto) [8].
Równie¿ w oparciu o uzyskane wyniki autorzy z orodka duñskiego Hadithi M. i wsp. zalecaj¹ czynne poszukiwanie choroby Hashimoto u chorych na celiakiê i odwrotnie u chorych na choroby
Hashimoto celiakii [10].
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W schemacie leczenia nale¿y
uwzglêdniæ mo¿liwoæ spo¿ywania w ramach diety bezglutenowej wielu posi³ków
w ci¹gu dnia wraz z odpowiedni¹ dawk¹
analogu szybkodzia³aj¹cego. Taki schemat terapeutyczny zapobiegnie nag³ej
hipo- i hiperglikemii u chorego szczególnie w okresie rozpoznania celiakii. Analog o d³ugim czasie dzia³ania, który mo¿na by³o rozwa¿yæ u opisywanej chorej zapewni³by sta³¹ stabiln¹ dawkê insuliny. Ze
wzglêdu jednak na koszty tego preparatu
w Polsce, nie ka¿dy chory mo¿e go zakupiæ.
W dalszej obserwacji klinicznej nale¿y uwzglêdniæ mo¿liwoæ wyst¹pienia
niedoczynnoci kory nadnerczy, szczególnie u chorej z ju¿ rozpoznanymi chorobami o tle autoimmunologicznym.
Wnioski
1. U chorych z chorobami o tle autoimmunologicznym w tym cukrzyc¹ typu
1 i/lub chorob¹ Hashimoto nale¿y czynnie poszukiwaæ celiakii. Wczesne rozpoznanie celiakii i w³¹czenie leczenia dietetycznego mo¿e zapobiec gronym jej
powik³aniom oraz poprawiæ jakoæ ¿ycia
tych chorych.
2. Konieczne jest wprowadzenie schematów diagnostycznych u chorych z cukrzyc¹ typu 1 w celu poszukiwania innych
schorzeñ o pod³o¿u autoimmunologicznym w tym przede wszystkim celiakii oraz
choroby Hashimoto.
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