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Za celiakijo danes v Evropi zboli 1-2% ljudi. Bolezen je v porastu, a tabletke proti njej še ni. Edino zdravilo je stroga 
doživljenjska brezglutenska dieta. Pot od začetka težav do postavitve diagnoze je ponavadi trnova, sama diagnoza 
celiakija ali glutenska enteropatija pa šok. Sprijaznjenje z boleznijo nastopi šele takrat, ko posameznik obvlada pripravo 
brezglutenskega obroka, si organizira prehrano v službi kar ni lahko, saj dieta brez glutena zahteva strogo disciplino 
brez zavednih prekrškov. Da se bolezen poslabša je potrebno le 20mg/kg glutena. Po izkušnjah obolelih so celiakaši 
v obdobju po postavitvi diagnoze kljub napotkom zdravnikov, medicinskih sester in dietetikov zelo zbegani, ko morajo 
doma sami pripraviti brezglutenski obrok.

Tu nastopi vloga društva, ki je bolniku v oporo v tem zgodnjem obdobju soočenja 
s celiakijo. Najprej je potrebno reorganizirati kuhinjo in narediti temeljit 
pregled živil v trgovini. Ob tem pa se soočati z do življenjsko spremembo 
temeljne človeške potrebe – prehranjevanje. Z dojemanjem 100% 
brezglutenske diete imamo na začetku težave sami, kaj šele sorodniki, 
prijatelji, kuharji v šoli ali v službi in gostinci. Takšno dieto dojemajo 
preveč površno k temu pa prispeva še svoj del »trend izločanja 
glutena iz prehrane«. Ko uredimo osnovno prehrano, si želimo 
vključiti še sladice in ostale priboljške. Vzporedno poglobljeno 
iščemo informacije o celiakiji in o njenih povezavah z drugimi 
zdravstvenimi težavami ter si izmenjujemo izkušnje z ostalimi 
»celiakaši«. Predvsem si poskušamo normalizirati življenje in se 
sprijazniti z doživljenjsko brezglutensko dieto.

V humanitarnem Društvu Celiac – Življenje brez glutena smo v oporo 
bolnikom s celiakijo in njihovim družinskim članom skozi različne aktivnosti. 
Organiziramo kuharske delavnice, strokovna predavanja, družabna srečanja, 
kot so pohodi, pikniki, izleti, silvestrovanja in skupščine, na katerih dobijo celiakaši 
humanitarne pakete z brezglutenskimi izdelki. 

Kontakt:  info@celiac.si, 031 761 844,        (www.facebook.com/groups/drustvoceliac/), www.celiac.si
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KLINIČNA OBRAVNAVA ODRASLIH BOLNIKOV S CELIAKIJO
Darko Siuka, dr. med., Klinični oddelek za gastroenterologijo, UKC Ljubljana

Celiakija, imenovana tudi glutenska enteropatija ali sprue je kronična avtoimunska, imunsko pogojena bolezen. Ni 
samo tankočrevesna, ampak sistemska bolezen, za nastanek katere je potrebna izpostavljenost glutenu pri genetsko 
dovzetnih posameznikih vseh starosti. Ker je avtoimunska bolezen, pogosto nastopa skupaj z drugimi avtoimunskimi 
boleznimi.
Gluteni, žitni proteini sprožijo imunski odziv. V pšenici je imunogen gliadin, v ječmenu hordein, v rži sekalin. Glede 
imunogenosti avenina v ovsu so mnenja študij deljena, najverjetneje pa je za večino težav kriva kontaminacija z 
glutenom, nekaj tudi alergenost. Preko HLA DQ2 in DQ 8 površinske celične molekule gluten povzroči vnetni citokinski 
odgovor, ki povzroči obsežno poškodbo tankočrevesne povrhnjice. Limfociti izločajo kemične spojine, kar privablja 
dodatne imunske celice. Sproži se tudi imunski odziv s tvorbo protiteles. O sprožilnih dejavnikih, ki omogočijo začetek 
imunskega odziva na gluten pri genetsko dovzetnih ljudeh je več teorij, najbolj verjetna je tista o zmanjšani črevesni 
barieri po poškodbi sluznice ( npr. po okužbah z virusi) in sočasni izpostavljenosti glutenu.
Prevalenca celiakije je v splošni zdravi populaciji do 1%, vendar ostane mnogokrat prezrta in nedokazana. Poznamo 
tipično obliko s črevesno simptomatiko, največ pa je bolnikov z atipično, tiho in latentno obliko. Bolniki s celiakijo imajo 
dokazano višjo stopnjo umrljivosti kot preostala populacija. Ta stopnja se ob brezglutenski dieti zniža na normalo čez 3-5 
let. Zmotno je dolgoletno prepričanje zdravnikov, da nastopa le s tipično gastrointestinalno klinično sliko. Prav nasprotno, 
velik delež obolelih ima malo simptomov ali pa se le-ti atipično izražajo, zato pri odraslih bolnikih s celiakijo v povprečju 
premine 10 let od začetka prvih simptomov do diagnoze. Zaradi izboljšanja kvalitete življenja obolelih je potrebno pravilno 
prepoznavanje in diagnostično dokazovanje. Serološki testi so pomembni pri dokazovanju celiakije in predstavljajo 
prvi diagnostični korak. Patohistološki pregled biopsij dvanajstnika ostaja zlati standard potrditve diagnoze, čeprav 
bo v prihodnje pri bolnikih z več kot 10x povišano anti-TTG najverjetneje le to že dovolj za diagnozo. Sorodniki bolnika s 
celiakijo iz prvega ( do 10-15%) in drugega kolena ( do 5%) imajo višje tveganje za celiakijo, zato je zanje pomembno 
presejanje s serologijo, presejanje splošne populacije pa zaenkrat ni utemeljeno. Genetsko testiranje ( DQ2 in DQ8) se 
za vse bolnike s celiakijo ne uporablja, ker ima le negativno napovedno vrednost, v veliko pomoč pa je v primerih, ko je 
diagnoza celiakije vprašljiva. Po diagnostični potrditvi uvedemo zdravljenje z brezglutensko dieto, ki predstavlja hrano 
brez pšenice, pire, rži, ječmena. Prvi mesec do dva zaradi pogoste sočasne sekundarne laktoze intolerance uvedemo 
tudi prehrano brez laktoze. Pri bolnikih s celiakijo je pomembno, da je brezglutenska dieta dosledna in doživljenjska. V 
primeru vztrajajoče simptomatike je potrebno preverjati doslednost brezglutenske diete, pomisliti pa je potrebno tudi na 
pridružene bolezni, ki so pri celiakiji pogostejše, prav tako pa tudi na refraktarno celiakijo.
Pri obravnavi bolnika s celiakijo so pomembni dobra komunikacija, sodelovanje v društvu bolnikov s celiakijo, sodelovanje 
med bolnikom s celikijo ter njegovim zdravnikom, prav tako pa tudi interdisciplinarno sodelovanje zlasti med pediatrom 
in gastroenterologom, ki omogoča nemoteno obravnavo bolnikov s celiakijo tudi v prehodu iz adolescenčnega v odraslo 
obdobje. Vse to privede do boljše ozaveščenosti, boljše doslednosti z brezglutensko dieto, manj težav in posledičnega 
izboljšanja kvalitete življenja bolnikov s celiakijo.

ŽIVLJENJE BREZ GLUTENA – BOLEZEN IN MODNI TREND
prof. dr. Rok Orel, pediater gastroenterolog, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

V zadnjih letih število ljudi, ki se v prehrani popolnoma ali vsaj deloma izogibajo glutenu, narašča. V nekaterih delih sveta 
naj bi bilo takih že preko deset odstotkov prebivalstva. Ali je gluten res škodljiv tako velikemu deležu ljudi? Ali velike 
količine glutena potencialno škodijo vsakomur? Ali pa gre le za trenutno modno muho?
Predstavil bom tri oblike preobčutljivosti na gluten: alergijo na gluten (in druge beljakovine žit), celiakijo in neceliakalno 
glutensko občutljivost. 
Alergija na gluten je klasična alergijska reakcija, katere simptomi se pokažejo kmalu po zaužitju živil, ki vsebujejo 
beljakovine pšenice ali sorodnih žit. Največkrat gre za imunsko reakcijo 1. tipa, pri kateri so pomembna specifična 
protitelesa razreda IgE. Kaže se lahko s kožnimi reakcijami (koprivnica, angoedem), simptomi s strani prebavil (oralni 
sindrom, krči v trebuhu, driska), simptomi s strani dihal (laringoedem, bronhospazem), sistemsko prizadetostjo (porast 
srčne frekvence, padec tlaka), v skrajnih primerij celo z anafilaktičnim šokom.

Celiakija je avtoimuna bolezen in ne alergija, saj jo kljub temu, da jo sproži prehranski antigen (šeštidi iz glutena), 
karakterizira imunski odziv proti telesu lastnim sestavinam (npr. encimu tkivni transglutaminazi). Poleg prebavil je lahko 
prizadetih še veliko drugih tkiv. Razložili bomo zakaj je kronično vnetje in avtoimunski način reagiranja pri celiakiji lahko 
vzrok za pojav drugih avtoimunih bolezni ali celo raka.
Neceliakalna glutenska občutljivost je za enkrat še slabo definirana bolezen, za katero je značilno, da simptomi izginejo 
ob prenehanju uživanja glutena in se znova pojavijo, če gluten uvedemo v hrano, bolnik pa nima ne celiakije in ne 
alergije na gluten. Nedvomno, gre pri številnih »samodiagnosticiranih« primerih za učinek placeba. Vendar pa vse več 
kvalitetnih objektivnih (slepih s placebom kontroliranih) raziskav kaže, da pri nekaterih ljudeh, zlasti tistih s klinično sliko 
sindroma razdražljivega črevesa, dejansko gre za neko vrsto preobčutljivosti. Kateri mehanizmi so na delu, še ni znano, a 
nekatere raziskave kažejo na vpletenost imunskega odziva. Še težje so razložljive povezave med uživanjem glutena ter 
splošnim počutjem, težavami s skeletno mišičnim sistemom, nevrološkimi in psihiatričnimi boleznimi. Prav tako ni jasno, 
ali je pri teh bolnikih potrebna enako striktna brezglutenska dieta kot pri celiakiji.
Na koncu bo predstavljenih še nekaj možnih mehanizmov, s katerimi bi lahko gluten škodljivo deloval  na vse ljudi, kot 
sta lektinsko delovanje in vpliv na črevesno pregrado. Te mehanizme poznamo iz poskusov na živalskih modelih. Ali do 
potencialnega nastanka škode pride le ob uživanju ogromnih ali pa morda tudi  že zmernih količin glutena, v resnici ne 
vemo. Znanost načeloma zavrača idejo, da bi bile količine glutena, ki ga užijemo v običajni hrani, škodljive, razen seveda 
v primeru prej opisanih bolezni.

VITAMIN D IN KALCIJ PRI CELIAKIJI
asis. dr. Evgen Benedik, univ. dipl. inž. živil. tehn.
dietetik na Pediatrični kliniki v Ljubljani

Vitamin D in kalcij sta poleg železa, folne kisline (B9), vitamina B12, cinka in magnezija dve pomembni mikrohranili na 
katere je potrebno biti pozoren, ko govorimo o celiakiji. 

Vitamin D je prohormon, ki je bistven za regulacijo absorpcije kalcija in fosforja iz prebavil, s čimer posredno vpliva na 
zdravje kosti in zob. Najzanesljivejši vir vitamina D predstavlja sinteza le-tega v koži pod vplivom sončne svetlobe (UVB). 
Vir vitamina D so tudi živila živalskega in rastlinskega izvora ter prehranska dopolnila. 
Danes močno narašča razširjenost pomanjkanja vitamina D, predvsem na račun sodobnega načina življenja. 
Izpostavljenost soncu se je zmanjšala zaradi urbanizacije in povečanja notranjih aktivnosti, uporab močnih zaščitnih 
sončnih krem, neustrezne prehrane in podobno. 
Dojenčki, otroci, starejši od enega leta, mladostnice in mladostniki, nosečnice, doječe matere in odrasli naj bi prejemali 
dodatek vitamina D3 v obliki prehranskih dopolnil (dojenčki 400 mednarodnih enot, ostali 800 mednarodnih enot 
vitamina D na dan). 

Kalcij je potreben za zdrav razvoj kosti in zob. Zadosten vnos kalcija, predvsem v dobi otroštva, ima pomembno vlogo 
za normalno mineralizacijo kosti, ki je pomembna za celo življenje. Dojenčki, otroci in mladostniki potrebujejo med 200 in 
1.200 mg kalcija/dan, nosečnice, doječe matere in odrasli pa 1.000 mg kalcija/dan. Najzanesljivejši vir kalcije iz prehrane 
so mleko in mlečni izdelki (120 mg kalcija = 100 ml mleka = 100 ml jogurta = 100 g skute = 30 g mehkega sira = 15 g 
trdega sira). Bogat vir kalcija so tudi izdelki iz (a) polnozrnate ajdove, koruzne ali prosene moke, (b) drobne ribice, ki se 
lahko zaužijejo skupaj s kostmi (npr. sardelice), (c) zelena zelenjava z nizko vsebnostjo oksalatov (ohrovt, zelje, brokoli, 
koromač, blitva), (d) mineralne vode ter (e) ostali izdelki, ki jim je kalcij dodan (npr. riževi ali sojini napitki z dodanim 
kalcijem). Potrebe po prehranskih dopolnilih s kalcijem so ob ustrezni, zdravi in uravnoteženi brezglutenski prehrani 
odveč. 


