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Glutenfri epidemi

Amerika

24% av hushållen har minst en person som äter 

glutenfritt

Australien

11% av vuxna undviker vete, 40% äter glutenfritt
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Mjöl och gluten

Livsmedel (100 g) Kalorier (kcal) Protein (g) Kolhydrat (g) Fett (g)

Vetemjöl 352 8,5 76 1,9

Gluten – protein i vete
• Betyder lim.

• Gör degen elastisk

• Kapslar in koldioxid och andra gaser i små 

bubblor – degen jäser
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Gluten-/veterelaterade sjukdomar

• Celiaki – 1-3%

– Reagerar på proteinet gluten i vete samt liknande proteiner 

i råg och korn

• Veteallergi – 0.4-1%

– Reagerar på andra proteiner än gluten i vete

• Non celiac gluten (wheat) sensitivity - ?%

– Reagerar möjligen på proteinet gluten, möjligen 

andra proteiner eller beståndsdelar i vete

• IBS – 10-15%

– Reagerar på fermenterbara kolhydrater i vete, råg och korn
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Celiaki

• Autoimmun sjukdom

• Immunologisk reaktion mot gluten i vete och liknande proteiner i 

korn och råg

• Associerad till viss gen
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Diagnos celiaki

• Mag-tarmsymtom

• Näringsbrist

• Avvikande tillväxt; vikt/längd

• Antikroppar

• Tarmskada
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Behandling celiaki

Livslång glutenfri kost

Undvik vete, råg och korn 
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Veteallergi

Veteallergi

Födoämnesallergi

WDEIA
Wheat Dependent
Exercise-Induced

Anaphylaxis

Bakers asthma Kontakturitkaria
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Diagnos veteallergi

IgE

Dubbelblind provokation

Pricktest
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Behandling veteallergi

Undvik vete tills ev. tolerans utvecklats!
• 65% utvecklade tolerans mot vete vid 12 års ålder                                                                       

(Keet et al. Ann Allergy Asthma 2009)

X

SAHLGRENSKA AKADEMIN

Non-celiac gluten sensitivity, NCGS

• Oönskade reaktioner på intag av glutenhaltiga livsmedel; 

– mag-tarmsymtom och symtom utanför mag-tarmkanalen

• Symtomen förbättras när gluten/vete utesluts ur kosten

• Prevalens är okänt

• Inga markörer/prover finns för att ställa diagnos

Gluten 
sensitivity

Gliadin
hypersensitivity

Glutenintolerance

Non-celiac wheat
sensitivity
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Diagnoskriterier NCGS

• Symtom vid intag av gluten/vete

• Symtomen försvinner när gluten/vete utesluts ur kosten

• Reintroduktion av gluten/vete ger symtom

• Negativt svar på IgE mot vete, antikroppar mot gluten, normal 

tarmslemhinna

Dubbelblind placebokontrollerad födoämnesprovokation 

förespråkas för diagnos

Diagnosen är kontroversiell
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Diagnoskriterier IBS

• Symtomdebut minst 6 månader innan diagnos

• Återkommande  besvär av smärta i buken minst 1 dag 

per vecka de senaste 3 månaderna  och med minst två 

av följande tre karaktäristika:

• Relaterad till tarmtömning och/eller

• Associerad med en förändring i avföringens  frekvens

och/eller

• Associerad med en förändring i avföringens form/konsistens
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Irritable Bowel Syndrome - IBS

Kraftigare 
rörelsemönster i 

tarmen efter måltid

Kan inte göra sig av 
med gas som bildas

Tarmen rör sig 
felaktigt

Förstärkta signaler 
till hjärnan

Känsligare för stress

”Ömtarmade”
-speciellt efter 

måltid

Mag-tarmsymtom som ej kan förklaras av 
mätbara avvikelser vid rutinmässiga 

undersökningar
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Känslighet i tarmen
- visceral hypersensitivitet

Mertz H, Gut 2002
Känsligheten förstärks vid intag av fett samt vid stress 

SAHLGRENSKA AKADEMIN

Mat- och måltidsrelaterade magtarm-symtom

Friska kontroller (n=19) IBS-patienter (n=67)

Posserud et al UEG Journal 2013
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Mat- och måltidsrelaterade magtarm-symtom vid IBS

Över 60% av IBS-patienter uppger försämring av mat - måltider 

och/eller enstaka livsmedel

• 62% - ”adverse reactions to one or more foods” 
(Dainse et al. Am J Gastroenterol 1999) 

• 64% - ”symptoms aggrevated by food” 
(Svedlund et al. Scand J Gastroenterol 1985) 

• 63% - ”meal related symptom” 

(Simrén et al. Digestion 2001) 

• 84% - ” food items are important triggers of gastrointestinal

symptoms”

(Böhn et al. Am J Gastroenterol 2013)

http://gut.bmj.com/content/51/suppl_1/i29/F1.large.jpg
http://gut.bmj.com/content/51/suppl_1/i29/F1.large.jpg
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLGmzsLO-8gCFeuRcgodMX4HDA&url=http://www.sats.se/lar-dig-om/kost/kosttillskott-ned-i-vikt/&bvm=bv.106923889,d.bGQ&psig=AFQjCNFRaejkc2rS4qSySWV22_C_wPunVA&ust=1446892957266931
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLGmzsLO-8gCFeuRcgodMX4HDA&url=http://www.sats.se/lar-dig-om/kost/kosttillskott-ned-i-vikt/&bvm=bv.106923889,d.bGQ&psig=AFQjCNFRaejkc2rS4qSySWV22_C_wPunVA&ust=1446892957266931


2017-11-10

7

SAHLGRENSKA AKADEMIN

De Giorgio et al Gut 2016

Kostfaktorer och symtom vid IBS
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• n = 101 kvinnor remitterade till ätstörningsenhet 

• AN 44%, BN 22%, EDNOS 34%

• 98% uppfyller kriterier för minst en funktionell mag-tarmstörning (IBS 52%)
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• n = 234 (98% kvinnor)

• 64% uppfyller kriterierna för IBS 

Eating disorder prior to IBS

Eating disorder and IBS at the same time

IBS prior to eating disorder 
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• n = 160 kvinnor med ätstörningar 

• AN 44%, BN 18%, EDNOS 38%

• 93% uppfyller kriterierna för funktionell magtarmsjukdom

• 45% uppfyller kriterierna för IBS
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Kostbehandling IBS 

• Ät små frekventa måltider, ät i lugn och ro

• Drick tillräckligt (gärna vatten)

• Minska mängden fiber och resistent stärkelse

• Minska mängden fett

• Minska mängden kolsyrat dryck, kaffe och alkohol

• Ät max 3 färska frukter per dag

• Prova probiotika

• Minska mängden fermenterbara kolhydrater      

(FODMAPs)

2008

McKenzie et al Hum Nutr Diet 2016
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FODMAPs

= inkomplett absorberbara 

kolhydrater som fermenteras 

(jäser) av bakterier i 

tjocktarmen.
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Absorption/upptag
• Enzymer

• Transit

• Måltidens sammansättning

Stress

Ångest och depression

Erfarenheter

Känslighet

Tarmflora

Sort och dos FODMAP

FODMAP

Mag-tarmsymtom

Buksvullnad
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Gluten-/vetefritt innehåller mindre FODMAPs

Glutenfree

Biesiekierski et al. 2011 
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Fördelar med gluten-/vetefri kost

• Den enda behandlingen vid celiaki och veteallergi, oftast mycket 

effektiv

• Kan förbättra näringsintaget hos den enskilda 

– Lägre intag av processad mat, söta och feta livsmedel som kakor och kex

– Ökad intag av naturligt gluten-/vetefria livsmedel som grönsaker och frukt
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Nackdelar med gluten-/vetefri kost

• Lägre intag av fiber, kolhydrater, B-vitaminer, D-vitamin, järn, zink och 

kalcium samt högre intag av fett, mättat fett, socker och protein (Mariani

1998, Bardella 2000, Grehn 2001, Thompson, 2005, Hopman 2006, Kinsey 2008, Wild 2010, Martin 

2013)

• Sociala konsekvenser

• Ökad kostnad 

– glutenfritt är dyrare än motsvarande produkt

• Sämre smak, konsistens, hållbarhet

• Försvårar/gör det omöjligt att ställa diagnosen celiaki om detta inte 

redan gjorts
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Nackdelar med låg-FODMAP kost

• Lägre energi- och näringsintag (Böhn et al. Gastroenterology 2015) 

• Psykologiska konsekvenser

• Sociala konsekvenser

• Negativ påverkan på microbiota

Staudacher et al. AJ Nutr. 2012 Aug Bennet et al. Gut 2017
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Mag-tarmbesvär är mer än bara mat

 Regelbundna toalettvanor

 Stress

 Psykisk hälsa

 Sömn

 Hormoner

 Fysisk aktivitet

 Avslappning 

och andning

 Fysisk hälsa

http://www.feroviarul.ro/images/stories/diverse/altele/zzzzzzz.jpg
http://www.feroviarul.ro/images/stories/diverse/altele/zzzzzzz.jpg
http://www.depressionguide.co.uk/wp-content/uploads/2012/10/depressed-man-4-e1351544345377.jpg
http://www.depressionguide.co.uk/wp-content/uploads/2012/10/depressed-man-4-e1351544345377.jpg
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• Glutenfri kost är en mycket effektiv – och den enda behandlingen 

vid celiaki

• Vetefri kost används vid behandling av veteallergi

• Låg-FODMAP diet används till ett urval av patienter med IBS

• Uteslut inte gluten ur kosten för att lindra mag-tarmsymtom 

innan man testat för celiaki!

• Hitta bra – ur näringssynpunkt – ersättningar för gluten-/vetehaltiga 

spannmål

Gör det inte svårare än nödvändigt!


