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• Celiakija ir hroniska, sistēmiska autoimūna slimība ar 
paliekošu glutēna intoleranci ģenētiski uzņēmīgām personām. 

 

• Termins “gutēns” ir vispārīgs apzīmējums dažādu proteīnu 
“mikstūrai”, kas sastāv no prolamīniem, hordaīniem un 
sekalīniem (kviešos, miežos, rudzos). 

 

 

 









Celiakijas ārstēšanas iespējas 

• Līdz šim vienīgā iespēja celiakijas slimniekiem pilnvērtīgi 
dzīvot, ir – ievērojot striktu bezglutēna (BG) diētu! 

• Pilnīgi jāatsakās no kviešiem, miežiem, rudziem un visu šo 
graudu izstrādājumiem (milti, nūdeles, makaroni, pilngraudu 
kviešu manna, klijas, kuskuss, maizes kvass u.c.) 

• 70% pacientu jau divu nedēļu laikā kopš uzsākta stingra BG 
diēta ievērojami uzlabojas pašsajūta. 

• Izmaiņas asins analīzēs novērojamas 3 -12 mēnešu laikā kopš 
BG dietas uzsākšanas, taču tievo zarnu iekaisuma procesu 
apstādināšanai nepieciešams pat vēl ilgāks laiks.  

 



Cik daudz glutēna drīkst būt celiakijas slimnieka 
uzturā? 

• Kopš 2008. gada Codex Alimentarius noteiktā maksimāli 
pieļaujamā glutēna deva produktiem ar uzrakstu “Bezglutēna” 

 ir 20 mg/1 kg produkta (līdz 2008. gadam 200 mg/1 kg).  

Piemēram, 150 – 250 gramos kviešu miltu ir vidēji 10  - 20 grami glutēna! 

 

• Joprojām daļa celiakijas slimnieku reaģē uz ļoti mazām glutēna 
devām – pat 50 mg glutēna dienā  - šādas daudzums glutēna 
sastopams vienā nūdelē! 



Vai ir kādi preventīvi pasākumi attiecībā uz 
celiakiju? 

• Labi zināma, pret celiakiju aizsargājoša nozīme ir zīdaiņa 
barošanai ar mātes pienu. 

 

• Laika posmā no 4 līdz 6 mēnešiem paralēli bērniņa zīdīšanai ar 
krūti uzturā varētu ieviest nelielu daudzumu glutēnu 
saturošus produktus – šādas hipotēzes apstiprināšanai pašlaik 
daudzviet Eiropā tiek veikti klīniski pētījumi. 

 

• Pašlaik vēl nav skaidrs, vai to ģimenes locekļu, kuri ir 
predisponēti celiakijai, piesardzīgi uzsākta glutēnu saturošu 
produktu lietošana uzturā varētu pasargāt no, piemēram, 
1.tipa cukura diabēta. 



Komplikācijas un refraktārā celiakija 

• Celiakijai ir ļoti plaša spektra komplikācijas, ja BG diēta netiek 
strikti ievērota – var attīstīties gan malabsorbcija, gan 
ekstraintestinālas komplikācijas 



Komplikācijas un refraktārā celiakija 

• Nereti gados vecākiem pacientiem organisms nereaģē uz BG 
diētu un ir gadījumi, kad simptomi un tievo zarnu gļotādas 
bojājumi atgriežas, neskatoties uz striktu BG diētas 
ievērošanu. 

• Vidēji 3 – 5 gadu laikā apmēram pusei pacientu no šo pacientu 
attīstās atklāta T-šūnu limfoma  - slimība ar ļoti nelabvēlīgām 
prognozēm (pacientu dzīves laiks var ilgt no dažiem mēnešiem 
līdz dažiem gadiem). 

• Neārstēta celiakija vispār ievērojami pasliktina veselības 
stāvokli un ilgtermiņā ir saistīta ar kuņģa-zarnu trakta vēža 
attīstību, iekļaujot T-šūnu limfomu, kas kopumā ir ļoti reti 
sastopama slimība. 

 



Bezglutēna produkti 

• Pētījumi rāda, ka BG produktiem bieži ir augstāks ogļhidrātu 
un tauku saturs nekā šo pašu produktu glutēnu saturošajiem 
ekvivalentiem. 

• BG maize lielākoties ir cieti saturošs produkts ar ļoti augstu 
glikēmisko indeksu (83,3  - 96,1) salīdzinoši ar glutēnu 
saturošu kviešu maizi (GI - 71).  

• Komerciālie BG cepumi un citi konditorejas izstrādājumi satur 
vairāk piesātināto taukskābju, salīdzinot ar glutēnu 
saturošajiem šāda veida produktiem. 

 



Bezglutēna diēta 

• BG diēta un BG produkti bieži satur zemu B grupas vitamīnu, 
kalcija, D vitamīna, dzelzs, cinka, magnija  daudzumu, kā arī 
zemu balastvielu (šķiedrvielu) daudzumu. Daži no BG 
produktiem ir ar šīm vielām bagātināti (..)  

• Jaundiagnosticētiem pacientiem  vai neadekvāti ārstētiem 
celiakijas slimniekiem ir zems kaulu minerālvielu blīvums, 
nelīdzsvarots makroelementu daudzums organismā, zems 
balastvielu daudzums uzturā, kā arī mikroelementu trūkums.  

• Raizes rada palielināts adipozo pacientu skaits, kuri ievēro BG 
diētu. 

Gastroenterology. 2005 Apr;128(4 Suppl 1):S121-7. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15825119


 • Sastāvdaļas: kukurūzas milti, 
rīsu milti, cukurs, sāls. 

 
• Nelielā daudzumā var saturēt 

sojas gabaliņus. 
 
• Uzturvērtība (100 g 

produkta): enerģētiskā vērtība 
- 1535 kJ/362 kcal, 
olbaltumvielas - 6 g, ogļhidrāti 
- 79.1 g (no kuriem cukurs - 5.3 
g), tauki - 1.9 g (no kuriem 
piesātinātās taukskābes - 0.5 
g), šķiedrvielas - 2.3 g, soda - 
0.7 g. 

 



 

• Sastāvs: dabīgs griķu mīklas 
ieraugs* (pilngraudu griķu 
milti*, ūdens, kukurūzas milti*, 
zirņu milti*, medus*), ūdens, 
sezama sēklas* 14%, kukurūzas 
milti*, linsēklas*, pilngraudu 
griķu milti*, pilngraudu prosas 
graudi*, sojas milti*, jūras sāls, 
ābolu šķiedras*, medus*. 
  

• * sastāvdaļa no kontrolētas 
bioloģiskas saimniecības 

  
• 100g produkta 

satur: enerģētiskā vērtība 
985kJ/236kcal, olbaltumvielas 
8.9g, ogļhidrāti 23.4g, no tiem 
cukurs 2.1g, tauki 10.6g, no 
tiem piesātinātās taukskābes 
1.6g, šķiedrvielas 5.5g, nātrijs 
0.43g, magnijs 115mg (31% no 
IDD**). 
 



 

 

 Doves Farm ir organisko miltu speciālists 
kopš 1978. gada 

 Tiek izmantotas tikai augstas kvalitātes 
izejvielas, lai gādātu par iespējami lielāko 
labumu veselībai un labāko garšu 

 Nesatur hidrgenētos augu taukus vai 
enzīmus 

 Produktu izejvielas tiek audzētas bez 
pesticīdu klātbūtnes 

 Doves Farm rūpējas par apkārtējo vidi 
 Produkta iepakojums ir no pārstrādājama 

materiāla 
  
• Sastāvdaļas: miltu maisījums* (brūnie 

rīsi*, kartupeļi*, kukurūza*), cukurs*, 
palmu eļļa*, ingvera pasta* (ingvera 
stiebri* 39%, cukura sīrups*), malts 
ingvers 1%, irdinātājs (nātrija bikarbonāts). 
*bioloģiski audzēti.  

• 100g produkta satur - enerģētiskā vērtība 
1907kJ/453kcal, olbaltumvielas 3.5g, 
ogļhidrāti 73.5g, no tiem cukurs 30.2g, 
tauki 15.7g, no tiem piesātinātās 
taukskābes 6.9g, nātrijs 0.2g, šķiedrvielas 
1.2g. 

 
 



 

• Sastāvs: pasterizētas vistu olas*, 
margarīns* (palmu eļļa*, 
saulespuķu eļļa*, ūdens, sāls 
0.2%, emulgators: saulespuķu 
sēklu lecitīns, citronu sula*), 
cukurniedru cukurs*, mellenes* 
15%, rīsu milti*, kukurūzas milti*, 
kukurūzas ciete*, Burbonas 
vaniļas pulveris*, vīnakmens 
cepamais pulveris (tīrs 
vīnakmens, irdinātājs: soda 
(nātrija bikarbonāts), kukurūzas 
ciete*), biezinātājs: guāra sveķi, 
citronskābe, dabīgas 
aromātvielas, jūras sāls. 

• 100g produkta satur: enerģētiskā 
vērtība 1557kJ/372kcal, 
olbaltumvielas 4.1g, ogļhidrāti 
44g, tauki 19.5g. 



Bezglutēna diēta 

• Bērniem, kuri ievēro BG diētu, ieteiktais dienā uzņemamais 
kilokaloriju daudzums ir tāds pats kā līdzīga vecuma veseliem 
bērniem. 

• Kilokaloriju sadalījums: 55% ogļhidrātu; 15% olbaltumvielu; 
25% - 30% tauku (dodot priekšroku nepiesātinātajām 
taukskābēm). 

• Mononepiesātinātajām un polinepiesātinātajām taukskābēm 
vajadzētu nodrošināt vairāk kā attiecīgi 15% un 10% no 
kopējām dienas laikā uzņemtajām kilokalorijām.  

• Ir ļoti svarīgi informēt ar celiakiju slimo bērnu vecākus un 
pašus bērnus par pareizu dienas laikā uzņemamo kilokaloriju 
sadalījumu! 

 



Rīgā, Ģertrūdes ielā 60 

Darba laiks  

P.-S. 10:00 - 20:00  
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Bezglutēna diēta 

• “Pseido-graudi” – amarants, kvinoja, griķi ir veselīga 
alternatīva bieži lietotajiem speciālajiem BG produktiem.  

• Tie ir labs ogļhidrātu, proteīnu, balastvielu (vidēji 7-10 g/100 g 
produkta) , vitamīnu un polinepiesātināto taukskābju (pamatā 
alfa-linolēnskābe) avots. 

• Ievērojamā daudzumā sastopams lizīns, arginīns, histidīns, 
metionīns un cisteīns. 

• Folskābes daudzums kvinojā 78,1 mcg/100g; amarantā 102 
mcg/100 g (salīdzinot – kviešos 40 mcg/100 g). 

• Šie “pseido-graudi” ir arī vērtīgs riboflavīna, vitamīnu C un E 
avots. 

 







Auzas BG diētā 

• Auzas (tajās esošais avenīns) celiakijas pacientiem nav 
bīstamas, taču dažādu graudaugu novākšanas, pārstrādes, 
transportēšanas un iepakošanas laikā auzas varētu sajaukties 
ar “aizliegtajiem” graudaugiem – veidojas krusteniskā 
kontaminācija. 

• Tāpēc BG diētā drīkst iekļaut tikai tādas auzu pārslas, uz kuru 
iepakojuma norādīts “bezglutēna”! 

• Pētījumi liecina, ka auzu iekļaušana celiakijas slimnieku uzturā 
manāmi uzlabo organisma apgādi ar minerālvielām un 
vitamīniem, kā arī veiksmīgi palīdz ievērot stingro BG diētu 
(pazīstams graudaugs, lielāka garšas daudzveidība)  

 



Vitamīni un minerālvielas 

• Gaļa, zivis, dārzeņi un augļi ir ļoti nozīmīgs 
vitamīnu un minerālvielu avots celiakijas 
slimniekiem.  

 

• Augļi un dārzeņi satur vērtīgus 
antioksidantus, kam ir liela aizsargājoša 
nozīme pret slimībām, kas saistītas ar 
oksidatīviem bojājumiem.  

 

• Rieksti un sēklas – vērtīgu taukskābju avots. 

 

• Visi augstākminētie produkti – dabīgi 
nesatur glutēnu 

 





Paldies par uzmanību! 


