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Cøliaki – gluten intolerans

Korn, cerealier, enårige græsarter,
der dyrkes for de stivelsesholdige
frugters skyld. I Danmark dyrkes fire
arter, rug, hvede, byg og havre.
Alle fire kornarter stammer fra vilde
arter i Mellemøsten og har været
dyrket i flere tusinde år.

Laktose intolerans

Laktose fra latin lactis, "mælk" + -ose, et suffiks
for ”sukkerarter” eller mælkesukker er en naturlig
bestanddel af mælk. Laktose er et såkaldt
disakkarid opbygget af to monosakkarider,
glukose og galaktose.
Det gennemsnitlige indhold af laktose i dansk
komælk er ca. 4,5 %, og laktosen er vigtig i
mælkeindustrien i forbindelse med syrning af
mælk ved fremstilling af ost, smør og syrnede
mælkeprodukter.
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Tyndtarmsbiopsi

Vævstype

Serologi

Serologiske markører:
IgA anti-tTG
IgG anti-tTG
IgG anti DAG

Et lille antal patienter har
negative markører. Der skal
biopteres ved klinisk mistanke !

Bestemmelse af HLA DQ2 DQ8
kan inddrages

Differential diagnoser:

Overvej cøliaki ved:

Infektiøs gastroenteritis

Uforklaret jern mangel anæmi

Mb. Crohn

Uforklaret forhøjede transaminaser

Fødemiddelintolerans

Tidligt indsættende osteoporose

Giardiasis

Down´s syndrom

Helicobakter pylori infektion

Autoimmun hepatitis

Kollagen kolitis med TT
affektion

Primær biliær cirrhose
Type 1 diabetes

Behandling:
Kost uden prolaminer fra Hvede, Rug og Byg.
Ren Havre tåles.

Kompenserende kost tilskud
Laktose-fri kost de første måneder

Kontrol
Vejledning klinisk diætist
6. uger

Klinisk kontrol
Biokemi
Serologi

6. mdr

ut supra

Gentages så årligt
Knogledensiometri indenfor et års tid,
og herefter hvert 4. år

Diagnostiske redskaber og kriterier for Cøliaki
Non-responsive coeliac disease
Refraktær cøliaki
NCGS
Persisterende eller tilbagevendende symptomer –
subjektive / objektive - til trods for
12 MÅNEDERS
Diagnostisk
stategi diæt behandling

Behandling – kontrol
Kompensation for merudgift

Usikkert diagnosticeret cøliaki

NCGS

Non-celiac gluten sensitivity

Provokation med 1-2 skiver franskbrød dagligt – optrapning
Serologi med 4-6 ugers mellemrum
Når / hvis serologi bliver positiv – da bioptering

En tilstand hvor der udløses intestinale /
ekstraintestinale symptomer hos personer der
IKKE har cøliaki eller allergi mod korn
komponenter.

Husk HLA DQ2 / DQ8

Ikke allergisk lidelse
Ikke autoimmunitet
Ingen mangelsymptomer

Dermatitis herpetiformis
Sjælden lidelse
85 % af patienterne har reel cøliaki
10 % af cøliaki patienter har DH

Laktose intoleranse / Laktase mangel

Laktose
fra latin lactis, "mælk" + -ose, et suffiks for
”sukkerarter” eller mælkesukker er en naturlig
bestanddel af mælk.
Laktose er et såkaldt disakkarid opbygget af to
monosakkarider, glukose og galaktose.

Laktase Brush-border enzym. Spalter Lactose til
monosakkariderne Glukose og Galaktose.

Laktase aktivitet forekommer fra 8 foetal uge og topper omkring fødslen.
Hos de fleste nedreguleres laktase expressionen langsomt i løbet af de første 4-6 leveår.

Primær
laktose intolerans

Sekundær
laktose intolerans

Genetisk betinget
enzymdefekt

Tilkommet / forbigående
laktase mangel

Nedsat / manglende
expression af LCT genet

Bakteriel gastroenteritis
Bakteriel overvækst
Giardia
Cøliaki
etc.

HYDROGEN PUSTEPRØVE
Efter indtagelse af 50 g laktose måles koncentrationen
af H2 i udåndingsluften i 3-4 timer efter peroral
indtagelse
Stigning på over end 20 ppm hydrogen i den
udåndede luft indenfor 90 minutter er en positiv test
(indikerer at ikke-absorberet laktose i tarmlumen
undergår bakteriel metabolisme/fermentering)
Testen er vildledende ved bakteriel overvækst i
tyndtarme

HYDROGEN PUSTEPRØVE

ex. for us af Laktose intolerans

LIDT PRAKTISK INFO

De praktiserende læger og/eller de praktiserende specialister kan sende en ganske simpel henvisning til RefHost Henvisningshotel med specifikation
på hvilken breath test, der skal gennemføres for den pågældende patient.
Henvisningen adresseres til ”intern mediciner” Salvatore Leotta Ydernummer 213047. J
eg kan, med mit udstyr, gennemføre følgende breath tests:
SIBO = glukose breath test mhp bakterielovervækst i tyndtarm,
Fruktose, Laktose og Sorbitol mhp intolerance overfor disse kulhydrater.
Helicobacter Pylori breath test som kan bruges som screening, inden gastroskopi eller efter eradikationsbehandling for at kontrollere, om der er en
vellykket eradikationsbehandling.
Alle prøver gennemføres i patientens hjem.
Efter henvisning er modtaget, sender vi et eller flere sæt breath test(s) ud med præ-frankeret svarkuvert med mit postboksnummer samt en simpel og
klar vejledning til patienten.
Prøverne bliver hentet 2-3 gange om ugen og målt.
Denne måde er meget patientvenlig og giver en vis frihed til patienten, som selv kan vælge, hvornår han/hun vil gennemføre prøven.
Patienten skal være fastende i minimum 8 timer før hver prøve og kan kun gennemføre en breath test per dag.
Hverken patient eller læge skal betale noget, da prøven er finansieret via sygesikring.
Den henvisende læge vil får svar via EDIfakt svarbrev ca. 1 uge efter, at jeg har modtaget breath test retur fra patient.
Har I brug på flere oplysninger, kan i maile til mig (aovlas@Yahoo.com) eller ringe til mobil 60172579.
Med venlig hilsen
Salvatore Leotta

LAKTOSE BELASTNING
Lav sensitivitet og specificitet
Er abnorm ved både primær og sekundær laktoseintolerans
Der gives 50 g laktose per os (en liter mælk indeholder ca. 50 g laktose).
Manglende eller lav stigning (<1,4 mmol/l) i blodsukker (s-glukose) over to timer indikerer
laktosemalabsorption
HYDROGEN PUSTEPRØVE
Efter indtagelse af 50 g laktose måles koncentrationen af H2 i udåndingsluften i 3-4 timer efter peroral
indtagelse
Stigning på over end 20 ppm hydrogen i den udåndede luft indenfor 90 minutter er en positiv test
(indikerer at ikke-absorberet laktose i tarmlumen undergår bakteriel metabolisme/fermentering)
Testen er vildledende ved bakteriel overvækst i tyndtarme
GENETISK ANALYSE (PCR) ved LAKTASEGENET
Anbefales som en test ved mistanke om primær (genetisk) laktoseintolerans
Påvirkes ikke af andre sygdomstilstande som cøliaki - eller biologiske variationer som ventrikelretention
Kan bruges som enetest, hvis man alene ønsker at påvise eller udelukke en arvelig laktasemangel
Mest nyttig hos personer af nordeuropæisk oprindelse

