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המומחיםמפאנלותשובותשאלות
בישראלצליאקעמותתשלהארציבכנס
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לשאלהקשרבה :ניסמבלטיותם
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קיימת ,גלוטןללאתזונה
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ביום.מיליגרם-30הבאיזון

וצליאקתזונה
ויבחיידקיעםיוגורטשלצריכההאם

צליאק?לחולימסייעת

יוטיקהנורפבשימוש :יטל-פונמוריל

חיידקיםפלורתעלבשמירהמסייע

קשרללאל,ילכבאופןלהעיכוכתרבמע

שימוש .וטןלהגולהשפעתלצליאק
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להשלמתמזוןתוספילשלבצריךהאם

גלוטן?ללאהבתזונהמזוןאבות

לפנותממליצהאני :יטל-פונמוריל
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תירסמה,דאיחותפן,לבורזאלתלכו
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יותרלםהילדיאתלחשוףבחשו .םזונתיית

שלריותגדולהתמוכםגותליכ(שמקטניות
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גלוטן?
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אדלווריךצזאת,עםדיח .טרירלבשגלוטן

שרהבמטחנתבשטרי,טחוןרשבםשקוניכ

אוםחלירירובפ ,םבלחשימושנעשהלא

 .גלוטןהמכיליםבתבלינים

שועלשיבולת
איך ,שועלתשיבוללצווךטיםימחלאם

ליב ,למעיקזנגורמתהיאאםלזעתאפשר

ופסיה?יבלעשות

בדיקתלעשותממליץאניו:ישמ 'פוופ

לאחרחודשיםכשלושה ) tTG (נוגדנים

השועלשיבולתאתרוךצלםשמתחילי

םגבמקבילבוולעקלבדוקישסדיר.ופןאב

שעשוייםנוספים,םחסרירותצהיוואחר

שלריכהצמאהצכתוםנזקיעללהעיד

ן,נכמודורשים,אשרשועל,ולתבשי

 .תיקון
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אםשועל.משיבולתלהימנעעדייןהינה
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טבלניסמםיות ,רשמירענן 'ופרפ .וניל-פטלימורשפר.רקפתלשמאל:ןמימילהפאניברח

 ,עלוששיבולתוךצרילדישהלכםחשוב

נמצאהילדכשרקזאתלעשותמומלץ

תולנטדיאטהעלוגיוסרולקליניורפיבש
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לגלוטןמקריתחשיפהכל
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ובביתבמטבחצליאק
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ללאולכליםלתזונההביתכלאתלהעביר

כלים?להפרידצריךהאםטן?ולג
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עםלמזוןםגתומששמשנ-ץ ';'ככ~

להיותשראפואיוןמזפרוסנ-ץ~ '~ 'וטוג
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צליאקתיעלמנהנקה,יכדתוךלגלוטן
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ה.נשגילבםג
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הנכונה?בדרךהםאםיודעיםואיך
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אנחנוםיכרמקריםכהזמן.ירצעלוכמשקל
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 )והשלשוליםבטןהיכאב :וכמםפטומימסיכ

לתימתחשהלוש-םיישבועאחריככר

ךיהתהל .ןטרלגללאהתזונהלעההשמיר

ריותשךרממאוהעיהמיתרירוםשיקשל

םמבצעילכן .ויותרשנהכחציוקחול

תדמיתאקולבדידכ ,בדםדניםוגניקותבד

קותיבדןכו ,יאטהדהעלוהשמירהותניעהה

חסריםנםישםאבותלגלשמטרתןדם

 . Dיןטמויבאוברזלבחסר :מוכנתיים,ותז

החסריםאתםילהשלישורךצהבמידת

אחתמתבצעהנוגדניםבעקמנתיים.והתז

אחרולה,ונהראשהשנהבמהלךשנהחציל

לשנה.אחת-מכן

ממנושנמנעיםכךעלהילדאתלפצותאיך

אוכלים?שאחריםומזונותמאכלים

םירמקתאישימכירהאניפוני:-טללימור

פתעוטשומשפחהםהורישבהםםירב

לדהימעיםנומשהםםישימרגל,דיהאת

עליצויפעשותלםינסומ ,תונומזהרבה

ריותקנייתבטויבילידיואבללוכישך,כ

ןלצייבחשופרד.קאנרג'חטיפים ,ממתקים

שמירהשלההזדמנותאתלנצלשכדאי

לילדיםולהקנותגלוטןללאתזונהעל

תולפצלאובריאים,ואכילהתזונההרגלי

אנחנומזיקים.ףואםידנפסוןמזיצרומב

גםההשמנהיחותבשכעלייההיוםםואיר

וזיםשהיוילדיםרואהאנילעיתיםבילדים.

תוךגלוטןנטולתתזונהעללשמורוהתחילו

הםוחטיפים.ממתקיםיותרשלאכילהכדי

השנילצדולעבורבמשקללעלותעלולים

 ,לכןהשלכותיו.כלעל ,במשקלעודףשל

המקסימוםאתנעשהכהרריםשאנחנוחשוב

בריאחייםאורחשלמסריםלהעבירמנתעל

ילדינו.לכל

מותר?קצת,רק

של "תוקטנ''מעידותישאםקררהמה

גדול?כךכלאסוךזההאםגלוטן?אכילת

 ,"תודעימ"םאהיאשאלההשמיר:פרופ'

וסלחיי ,הכומרןבלשו ,"חטאים"או

ספקאיןבסדר?אתההכלבסךיכלך,

םיצרלאאחת,מעידהשכשנעשית

יןלהבבוחשאבל .עשהזהמהםידקובו

לכוו,השמעושהכזאתדהימעשכל

תובשנלמעי.ומשהשהרעתימקרחשיפה

המעיברקמתשינוייםרופאיםגילו-70ה

 ,צליאקליחושלרקטאליותיותפסיובב

נזקישהאםלבד!באחתהדמעיאחריםג

עםדיחמחקרים.כךלעאיןזמן?ךרולא

לעצמושמוותרשמיהניח,לריסב ,זאת

ןלכב.שוזאתשהויעריחזואחת,פעם

 :המסרעלשרבובשולחזורמתעקשאני

ללאתזונהעלושומריםכשמקפידיםגם

לגלרטךמודעתבלתיחשיפהקיימתגלוטך,

םשאברור .םיובגרםילימ-30הזוןיבא

 ,תולעשמהאיןלדעת,מבליפתחששנקרה

שישעתדלךירצבלא ,להיבדקוץרתלאו

שעישוןםיודעילםוכון.נכ .יפהלחשמחיר

ישייןדוע-שניםרעשבהחייםתאמקצר

עשן!לריםוחבשאלהכ

ששמירהאה,הרנושאבשנערךמחקר

חייםמקצרתגלרטןללאתזונהעלחלקית

הצליאק.סיבוכיאתומחמירה

 ,רעיהצגילבכשמדובר :פוניטללימור

יכעי,משמ-דוחררבולהיותיךצררמסה

 ... 8עמודבהמשך
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ברורים,חוקיםעםילדיכםאתתגדלואם ...

תזונהעלישמרוהם .ותלחייתרגלוהםכ-

פינות.לעגלבלי ,בהמשךגםגלוטןללא

אחרותומחלותאקיצל

עלשמקפידיםצליאק,חוליכמהעד

מחלותלקבלמ~עדיםגלוטן,ללאתזונה

נמצאיםהםהאםנוספות?אוטואימוניות

האוכלוסיה?כללשלבסטטיסטיקה

היחידימצבהלצערי' :שמירפרופ'

האפשרותחושפת.הואקיאלצלשהגנטיקה

אחרות.אוטואימוניותמחלותגםיעופשיו

תזונהעלוההקפדההשמירהאומנם

למחלותהסיכוןאתינותמקטגלוטןללא

עדייןאךנוספות,אוטואימוניות

האוכלוסיהשלמזוגבוהההיאההסתברות

הכללית.

הפהוחללשיניים

ובחניכייםבשינייםמסויימותבעיותהאם

צליאק?עלמעידות

שלאופייניותונותתמקיימותשמיר:פרופ'

אפטותכךוניכייםבחוהשןיילבאמםיפגמ

לקיומםהרופאתנימבחסימןהךש ,זרותחו

רםיגלההעלוליםתזונתיים,םירחסשל

ק.יאמצלקראלךאמצליאק,

 .השןבזגוגיתבעיותבאיחורגילינואנחנו

הצליאק?אתולאבחןלהקדיםהיהניתןהאם

לזהותיודעיםשינייםירופאשמיר:פרופ'

מקריםבוהשן,וגיתבזגהפגימותנושאאת

לנושא,שינייםאיפורשלערנות ,םימיימסו

יאקצלשלקדםומגילוילאפשרעשויה

ם.יבילד

צליאק?הרבה-צליאקקצת

הצליאקים,שלבפורומיםשוניםבדיונים

צליאק.שלשונותרמותעלשומעיםאנחנו

דרגתהאם-כןואםכזה?דברישהאם

מחולהשונההיאלגלוטןבחשיפההסיכון

לחולה?

אבחנהנצליאק!דרגותןיאשמיר: 'פרופ

תיסוניהחשהמערכתאומרת,צליאקשל

ישוטך.לגלנחשףהכשאתעובדתשלך

הדקעיבמפגיעהשלשונותותדרגאכן

יןלהבצריךאבל ,נוגדניםשלשונותורמות

היאקלה,ולכיכבהרמהאם :יםפנולה

ימנעותבהתטופללאיאהאםקשה,תהיה

מגלוטך.טתלוחמ

ואומרבנושאשנכתבמאמרכלירמכאני

לדיוניםהכבודכלועם ,חד-משמעיתלכם

או ,צליאקשישאו-נפייסנוקבקבוצות

דרגות.איןשאין.

-~»)I /'!/J!/Jc) 

תמיד?מדייקתהביופסיההאם

יש .ידתמלאהרב,לצערישמיר:פרופי

ךלהנמצאלאשעדייןעיקריותותבעיכמה

אופטימלי:וןפתר

אתמבצעשהמכשיראוריינטציה:א.

תויכזוהדגימותאתלקחתךצרייופסיההב

כשפהנוח.הפעעללהקליכדמסויימת,

 .יה"וריינטצ"אנקראזהשלנותועימקצה

מהביופסיות 40%עד 30%ןיכאבל

 ,בהטומספיקאלאוריינטציהעםמגיעות

 .ןשלהוחבפענקיוהדעלשמקשה

מצביםישנםהמפענח:הפתולוגמיומנותב.

לאאחרולוגופתמזהה,אחדשפתולוג

ואלמצשוניםירנותכסנעשיםמזהה.

הזאת,הבעיהעלרובשיתגבמחשתוכנות

קיימת.עדייךהיאאבל

צףראיךיאקצלבמחלת :הדגימהאיזורג.

המעיכללארוךפגועהרקמהשלדאחי

כוליךכ ." skip vision "נקראזהדק.ה

םוגמידיופסיה,בםעיבצשכשמלקרות,

רקמהשאיךאומרלאוזהבריא,איזון

מסיבהאחר.עבמקטלצליאקטיפוסית

גימות.דפרמסוקחיםלאנחנוזו

לאאברירהלנואיןכיוםזאת,כללמרות

נוגדניםבדיקותשלשילובעללהסתמך

וביופסיה.

r.ry-,, בii נון--.-


