
ЗАХВОРЮВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З 
ГЛЮТЕНОМ

ГЛЮТЕН
суміш рослинних білків, які є в зернах злаків, тобто:

Симптоми як шлунково-кишкового тракту, так 
і позакишкові симптоми

Методом лікування є безглютенова дієта

ЯКІ СИМПТОМИ СВІДЧАТЬ, ПРО НЕОБХІДНІСТЬ 
ПЕРЕВІРКИ НА НАЯВНІСТЬ, ЗАХВОРЮВАНЬ 

ПОВʼЯЗАНИХ З ГЛЮТЕНОМ

БЕЗГЛЮТЕНОВА ДІЄТА

ЯК ГЛЮТЕН ВПЛИВАЄ НА ОРГАНІЗМ?
глютен безпечний для переважної більшості споживачів, лише в деяких 
випадках він має некорисний ефект для організму (викликає некорисні 

наслідки)

пшениці жита ячменю тритикале 

КОЛИ У ВАС ПІДОЗРА, ЩО ГЛЮТЕН ВАМ ШКОДИТЬ
 ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЬ З ЛІКАРЕМ !!!

НЕ ПОТРІБНО САМОСТІЙНО ЗАПРОВАДЖУВАТИ БЕЗГЛЮТЕНОВУ ДІЄТУ, 
ТОМУ ЩО ЦЕ МОЖЕ УСКЛАДНИТИ ВИЯВЛЕННЯ (ДІАГНОСТИКУ) 

ЗАХВОРЮВАННЯ

ФАКТ: Ризик розвитку целіакії на 5-10% вищий у родичів першого 
ступеня (батьки, діти, брати та сестри) людей з целіакією та у людей 
з аутоімунними захворюваннями (хвороба Хашимото; діабет 1 типу).

ШЛУНКОВО-
-КИШКОВИЙ ТРАКТ:
діарея, болі у животі, 
гази

ШКІРА:
вугрі, плями, лупа, 
екзема, синці

ПСИХІКА:
дратівливість, 
деменція, проблеми з 
концентрацією, 
депресія

НЕСТАЧА:
анемія, 
дефіцит віт. D, B12

РОТОВА ПОРОЖНИНА:
афти, ерозія зубної 
емалі, несвіжий запах 
з рота

М'ЯЗИ ТА СУХОЖИЛЛЯ:
біль у мʼязах та 
суглобах, судоми, 
оніміння рук і ніг

РЕПРОДУКТИВНА 
СИСТЕМА:
безпліддя у жінок часті 
викидні, рання 
менопауза, у чоловіків 
низька якість сперми

ІНШІ:
хронічна втома, 
головний біль, 
коливання маси тіла, 
часті переломи 
кінцівок

ЗАХВОРЮВАННЯ, ПОВʼЯЗАНІ З ГЛЮТЕНОМ:

рис, кукурудза, гречка, пшоно, 
а також борошно та крупи з цих 
злаків

борошна, крупи, висівки 
і крупа виготовлені з 
пшениці (у тч. спельти, 
однозерної та польби) 
жита, ячменю і тритикале

м'ясо, риба, яйця

молоко та молочні продукти 
(йогурт / кефір / пахта, 
кисломолочний сир, 
твердий сир)

масло, свинячий жир, олія та 
оливкова олія

овочі, фрукти, 
горіхи

мед, цукор, оцет, 
сіль, перець

натуральний чай, 
кава, какао

продукти, що не містять 
глютену, які позначені 
міжнародним знаком 
"Перекресленого колоса"

діагностовано 
у будь-якому віці

НЕЦЕЛІАКІЙНА 
ЧУТЛИВІСТЬ 
ДО ГЛЮТЕНУ

ЦЕЛІАКІЯ

діагностовано у дорослих, 
рідше у дітей

діагностовано вдвічі частіше 
у жінок, ніж у чоловіків

діагностовано у пʼять разів 
частіше у жінок, ніж у чоловіків

викликає атрофію (зникнення) 
кишкових ворсинок

не викликає атрофії (зникнення) 
кишкових ворсинок

ДОЗВОЛЕНІ ПРОДУКТИ:

хліб та панірувальні 
сухарі

макарони та крупи 

торти та тістечка

ЗАБОРОНЕНІ ПРОДУКТИ:

musztarda dipy/dresingi sos sojowy guma do żucia

ФАКТ: Безпечними безглютеновими 
переробленими продуктами вважаються 

такі, де вміст глютену не перевищує 
20 мг на кг продукту.

ПРИХОВАНІ ДЖЕРЕЛА ГЛЮТЕНУ
глютен зазвичай використовується у харчовій промисловості як 

загусник, носій смаку та аромату, тому потрібно звертати увагу на його 
приховані джерела:

мюслі паштет сосиски кровʼянка

сири з пліснявою фруктові 
йогурти

майонез кетчуп

гірчиця соуси соєвий соус жуйка

батончики чіпси цукерки з начинкою бульйонні кубики

суміші 
спецій

розчинні супи 
та соуси

розчинна кава порошок для 
випічки

ванільний цукор цукрова маса деякі ліки та 
дієтичні добавки

пиво

1% 
населення

6% 
населення

ЦЕЛІАКІЯ
НЕЦЕЛІАКІЙНА 
ЧУТЛИВІСТЬ ДО 

ГЛЮТЕНУ

АЛЕРГІЯ 
НА ПШЕНИЦЮ

Безглютенова дієта, яка 
запроваджена без медичних 
рекомендації може збільшити 
ризик виникнення розвитку 
серцево-судинних 
захворювань, діабету, 
ожиріння


