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Úvod 
 

Už dlouho před začátkem devátého ročníku jsem přemýšlela nad tématem ročníkové           

práce. Rozhodovala jsem se mezi několika tématy. Protože moje mladší sestra má            

onemocnění střev - celiakii - a musí držet bezlepkovou dietu, nepřišel mi špatný             

nápad vybrat si právě toto téma. Chtěla bych vám vysvětlit, co to přesně celiakie je,               

jak se projevuje a léčí, a přiblížit vám omezenou stravu celiaka. 

 
 
 
 

 
1url.cz/mt8H9 
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Bezlepková dieta 

Lepek 
Lepek je komplex bílkovin obsažených v obilí. Jednu z těchto bílkovin s názvem             

gliadin střeva člověka s celiakií neumí rozložit. Imunitní systém chce lepek jako            

nepřítele zlikvidovat a napadá vlastní buňky tenkého střeva, kde způsobuje zánět a            

poškozuje ho.  

Lepek se nachází v pšenici, ječmeni, žitě a ovsu. Lepek z ovsa však mnoha lidem               

nevadí. 

Výraz lepek je odvozen od lepivosti, což je vlastnost každého těsta. Latinský název             

,,gluten” znamená lepidlo. 

Druhy nesnášenlivosti lepku 

● Alergie - rychlá reakce po snězení lepku, střevní problémy 

● Intolerance lepku - nesnášenlivost lepku, nevzniká zánět ve střevě jako při           

celiakii, může při nedodržování diety přejít v celiakii 

● Celiakie- zánět ve střevě 

 
1url.cz/dt8HP 
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Alergie na lepek 
Alergie všeobecně je imunitní onemocnění a představuje rychlou obranná reakci          

těla proti neškodným látkám. Alergie na lepek je jako každá jiná alergie, začne se              

projevovat po podání alergenu. Alergie nezpůsobuje žádný zánět. 

Příznaky alergie na lepek 

Nástup příznaků je velice rychlý (po podání lepku). Nástup je během několika            

prvních desítek minut. Začíná to svěděním v ústech a krku. Dále bolesti žaludku,             

průjmy a nadýmání. Mezi mimotrávící příznaky patří také rýma, dušnost, kopřivka a            

ekzém. 

Diagnostika 

Alergie se diagnostikuje pomocí krevních a kožních testů. Tyto testy vám udělá            

obvodní lékař, alergolog nebo gastrolog. 

Trvání diety 

Alergie na lepek je častější  v dětském věku, později už jen výjimečně. Stává se, 

že s věkem alergie na lepek může vymizet. Může se ale vytvořit během života po               

fyzické zátěži (nemoc,těhotenství). 

Léčba 

V první řadě spočívá v neporušované dietě. Je možné vyvolat toleranci organismu            

na lepek díky alergenové vakcinaci. 

  

Vakcinace = Opakované injekční podávání alergenu po dobu tří až pěti let. 
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Intolerance lepku 
Nejedná se o autoimunitní onemocnění. Ve střevě nevzniká typický zánět jako při            

celiakii. Průvodní příznaky jsou však stejné - zažívací potíže, únava, deprese,           

ekzémy...Vyčerpává se imunitní systém. Tělo nepřijímá dostatek živin, které         

potřebuje a strádá. Při nedodržování diety může přejít v celiakii. Je nutná bezlepková             

dieta případně výrazné omezení lepku dle osobní snášenlivosti. 

Celiakie 

● Je to autoimunitní onemocnění  

(imunitní systém napadá buňky vlastního těla ). 

● Je celoživotní. 

● Jediný lék = dodržovat dietu. 

● Co dělá lepek se střevem při celiakii? 

- Zdravé střevo má klky, což jsou výběžky, které mnoho násobně           

zvětšují vstřebávací plochu střeva. 

- Celiakie = ve střevě vzniká zánět a otok, klky se zmenšují až mizí,              

dochází k zmenšení vstřebávací plochy střeva a tělo nemá dostatek          

živin.  

 

Při nedodržování diety se zánětem ničí střevo a můžou vznikat časem nádory. Při             

neléčené celiakii se střevo ztenčuje a může prasknout. Tělo nemá dostatek živin a             

vznikají různé zdravotní potíže jako chudokrevnost či zubní problémy. Dochází k           

přetěžování imunitního systému, který s lepkem bojuje.  
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Člověk s celiakií nemusí mít vždy zažívací potíže, ale má jiné zdravotní problémy             

např.  

- Ekzém 

- Astma 

- Neplodnost 

- Osteoporoza 

- Epilepsie 

Kdo může mít celiakii a kdy? 

V podstatě celiakii může mít naprosto každý dospělý i malé dítě. V dětském věku se               

celiakie objevuje už po prvním podání lepku. 

Příznaky u malých dětí 

Děti začínají trpět průjmy, trpí plynatostí, křečemi, které postupně nabývají na           

intenzitě. Taky objemnými a nápadně zapáchajícími stolicemi. Ztrácejí chuť k jídlu,           

nenabírají na váze a málo rostou. Jsou mrzuté, protivné a uplakané, celkově            

neprospívají. Jsou bledé a mají kruhy pod očima.  

Nemusí mít ale zažívací potíže, ale třeba ekzém nebo bývají děti častěji nemocné. 

Příznaky u starších dětí a dospělých 

Celiakie se v tomto věku může nápadněji projevit až po větší zátěži            

(těhotenství,nemoc…). V tomto případě je příznaků mnohem víc. Celiakie má vliv na            

celé tělo i psychiku. Tak jako u dětí můžou být i u starších průjmy, plynatost, nechuť                

k jídlu a navíc zácpa. Pacient může trpět chudokrevností a osteoporózou (řídnutí            

kostí), zvýšenou kazivostí zubů, aftami, poruchou skloviny, bolestmi kloubů a          

únavou. Mezi duševní příznaky patří deprese a úzkostlivé stavy. Často bývá celiakie            

spojována i s epilepsií. Ženy mohou mít často zpoždění menstruace a           

nepravidelnost menstruace. Celiakie může způsobovat neplodnost a spontánní        

potraty. 

Celiakie samozřejmě nemusí mít žádné viditelné či výrazné projevy. 
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Této chorobě se přezdívá nemoc chameleon pro mnoho příznaků, které ji doprovází,            

a pro obtížnost celiakii odhalit. 

 

 
1url.cz/Nt8Hc 

 

Diagnóza 

Prvním základním vyšetřením je obyčejné odebrání krve. V odběrech se sledují           

různé protilátky, které vytváří imunitní systém proti složkám lepku. 

 

Druhým vyšetřením je biopsie sliznice = odebrání vzorku tenkého střeva, tzv.           

endoskopie. Lékař zavede kameru do tenkého střeva, ve kterém odebere malý           

vzorek, který se pošle na histologické vyšetření. Kamerou si zároveň prohlédne           

střevní stěnu. Typický obraz pro celiakii je stěna bez klků, otok.. 

Léčba 

Léčba, po které by celiakie navždy vymizela, neexistuje. Pouze správným          

dodržováním diety může vymizet zánět sliznic. Dieta je prostě celoživotní. 

Při nedodržení diety nemoc propukne znovu. Střevo se dobře regeneruje, ale čím je             

člověk starší, tím to déle trvá. U dospělého až několik let a nemusí se střevo zcela                

zhojit. 
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Nesnášenlivost mléka při celiakii 

Produkce enzymu, který štěpí mléčný cukr (laktózu), přirozeně klesá s věkem. 

Při celiakii, kdy je  poškozeno střevo, je produkce tohoto enzymu ještě o to  menší.  

V některých případech neléčené celiakie může dojít k laktózové intoleranci          

(nesnášenlivosti mléka), proto by neměl pacient při zavedení bezlepkové diety          

mléčné výrobky na čas jíst a po určité době zase zpátky postupně vrátit do svého               

jídelníčku. Začít kysanými výrobky a postupně zkoušet další mléčné výrobky podle           

osobní tolerance. Někdy je ale lepší mléko úplně z jídelníčku vyřadit.  

Co je to Marshova tabulka? 

Marshova tabulka nám diagnostikuje stupeň poškození sliznice střeva při celiakii . 

Označuje se Marsh 0-3 a,b,c 

Marsh 0 (preinfiltrativní typ)- zdravá sliznice 

Marsh 1 (infiltrativní typ)-zvýšené IEL 

Marsh 2 (hyperplastický typ)-zánět,rozšíření klků a hlubší krypty 

Marsh 3(destruktivní typ)-a mírné vymizení klků 

                                        -b těžké vymizení klků 

                                        -c úplná absence klků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1url.cz/Qt8Hn  
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Bezlepkové potraviny 

Kde všude se lepek vyskytuje? 

Lepek se vyskytuje v obilí (pšenice, žito, oves a ječmen). Kde všude se vyskytují              

obilniny? Samozřejmě že v pečivu, ale lepek je skoro všude i tam, kde bychom ho               

mnozí nečekali. Je to z toho důvodu, že pšeničná mouka se používá jako levné              

zahušťovadlo. 

Kde např. najdeme lepek: 

Kroupy, kvasnice, pivo, kuskus, těstoviny, melta, oves, rostlinný protein, oves , ječný            

slad, sojová omáčka a worchestrová omáčka….Také marmeláda (pokud není         

domácí, ale i v té se může vyskytovat pokud do ní přidáváme želírovací cukr s               

obsahem lepku, hořčice, kečup, bujon, majonéza, dresingy, uzeniny        

(párky,salámy…) želatinové bonbony, zmrzlina, mléčné výrobky obsahující škrob        

atd. Lepek je prostě skoro všude. Je nutné číst složení výrobku.  

Pivo  

V pivu se nachází lepek taky, protože se vyrábí z ječmenného sladu. Ale příznivci 

piva nemusí zoufat, protože i pro ně se nyní vyrábí bezlepkové pivo.  

Hostie 

Také hostie k svatému přijímání během mše se vyrábí s nízkým obsahem lepku a jsou 

vhodné pro celiaky. Jen je třeba se před mší nahlásit u faráře.  
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Pečivo 

Pečivo je jednou ze základních složek každého jídelníčku. A co dělat, když pšeničné             

pečivo kvůli lepku nemůžete? Existují dvě možnosti, jednou z nich je, že si pečivo              

budeme doma péct sami. Úplně obyčejně za pomocí vařečky a trouby, anebo si             

koupíme domů pekárnu, která je skvělým pomocníkem a ulehčovačem práce. 

Do pekárny si můžeme nakoupit spoustu druhů směsí na chleba např. (hnědý chléb,             

světlý chléb nebo třeba s podmáslím-samozřejmě bezlepkové). Velikou výhodou         

pečení domácího chlebu je, že si můžeme přisypat ingredience, jaké chceme např.            

slunečnicová semínka. 

 

A když si těsto chceme umíchat sami, 

je na výběr z velkého sortimentu mouk       

(kukuřičná, mouka, jáhlová mouka,    

rýžová mouka, pohanková, mouka,...) 

 

Tou druhou možností je si chleba      

kupovat už připravený. Jednou z     

nejrozšířenějších firem, která vyrábí    

tento chleba je značka Schär. Vyrábí se       

v Německu.  
1url.cz/kt8H6 

Místní pekárny 

Bartl Jaroslav- Brno 

Amaranth live s.r.o.- Židlochovice 
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Mouky  bez lepku 

Mouk máme velikou škálu, takže každý si může vybrat, jakou bude chtít. 

 

● pohanková 

● rýžová-černá 

                       -hnědá 

                       -bílá 

                       -červená 

● z čočky 

● lněná  

● kokosová 

● lněná 

● kokosová  

● kaštanová 

● jáhlová 

● dýňová 

● čiroková 

● cizrná 

● amarantová 

● adina 

● kurakanová 

● z fazolí 

● z hroznových jadérek 

● nopálová-z kaktusu 

● ze žlutého hrachu 

● z ostropestřce 

● quinoová 

 
 
1url.cz/xt8H8 
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Směsi 

Směsi jsou už předem namíchané, zabalené a připravené na vaření místo mouky.            

Směsí je mnoho druhů. Jsou univerzální směsi, které se dají použít na cokoliv, a              

dále směsi, které jsou určeny na určitý druh jídla. Některé jsou vhodné na kynuté              

těsto, některé vám nevykynou, ale jsou vhodné na třená těsta. Pak se dají koupit              

sypké směsi na konkrétní jídlo, např. směs na brownies. 

 

Bezlepkové mouky a směsi obsahují různé složky. Např. v univerzální směsi Labeta            

je pšeničná mouka vyměněná za bramborový škrob a kukuřičný škrob, rýžovou a            

kukuřičnou mouku a zahušťovadlo guarovou gumu. 

Jak poznáme bezlepkové výrobky, aniž bychom si četli 

složení? 

Některé bezlepkové výrobky mají tzv. odznáček neboli nálepku, většinou na ní je            

napsáno “gluten free”, “bezlepkový” a nebo jen přeškrknutý klas. Taky existuje           

kartička jako označení celiaka, tzv. restaurační kartička. Mezinárodní označení pro          

výrobky bez lepku je právě přeškrknutý klas. 

 
1url.cz/dt8Hx                                      1url.cz/TtARN 
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Kde to všechno koupíme? 

Ve většině supermarketech se nově objevují regály s bezlepkovými potravinami,          

dále ve zdravých výživách nebo v lékárnách. 

 

Bezlepková strava je velmi zdravá ale taky o hodně dražší než normální potraviny. 

Bezlepkový chléb                         Obyčejný chléb 

300 g…….90,-                             půl chleba…….17,- 

Pohanková mouka                       Obyčejná mouka 

            500 g…….40.,-                          1 kg…………...15,- 

 

Mléko (při začátcích léčby) 

Nahrazení mléka 

 

● Laktose free - odstraněná laktóza(mléčný     

cukr) 

● sojové mléko 

● mandlové mléko 

● rýžové mléko 

● kokosové mléko 

● pohankové mléko 

● makové mléko 

 
1url.cz/Tt8HA 
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Závěr 
Myslím si, že žít s alergií na lepek nebo celiakií není vůbec jednoduché. Představa,              

že už celý život nebudu moct jíst pečivo a mé milované croissanty, je prostě              

strašná. Taky doufám, že lékaři vymyslí nějakou úspěšnou léčbu, při které by bylo             

možné konzumovat lepek, aniž by tělo poškozoval. A věřím, že bude čím dál tím              

více obchodů a restaurací, kde by se tyto bezlepkové produkty prodávaly. 

 
 

Resumé 
I think, that a live with allergy to gluten or celiakie is not easy at all. The Idea, that I                    

will not eat pastry and my loving croissants for whole live, is horrible. I hope too, that                 

doctor will find out some successful therapy, which will allow to eat gluten without              

any damage to body. 

I believe, that in the future more markets and restaurants will sell products without 

gluten. 
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