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Skisofreenia puhul on juba ammu räägitud seostest gluteeni- ja kaseiinitalumatusega. Juba 

1960-ndatel pidas uurija F.C. Dohan võimalikuks, et skisofreenia madal esinemissagedus ühe 

Vaikse Ookeani lõunaosas asuva saare kogukondades on seotud piima ja nisu vähese 

tarbimisega nende rahvaste seas. Dohan arvas, et skisofreenia põhjuseks võib olla geneetiline 

defekt, mille tõttu inimesed ei suuda omastada gluteeni ja kaseiini, ning liigne lagundamata 

peptiidide hulk soolestikus põhjustab või soodustab skisofreenia sümptoome. 

Biopsiaanalüüsidele toetudes tuvastas Dohan, et skisofreenikute reaktsioon gluteenile ei ole 

sama, mis tsöliaakiahaigetel (tuntud gluteenitalumatuse vorm). Ta leidis, et teraviljagluteen ja 

piimatoodetes sisalduv kaseiin võivad avaldada tundlikele indiviididele tugevat 

psühhoaktiivset mõju. Dohan rakendas gluteeni- ja kaseiinivaba (GVKV) dieeti ka haigla 

psühhiaatriaosakonnas, kuid kahjuks jäi see alati lühiajaliseks, sest kõik haiged, kes 

osakonnast lahkusid, lõpetasid dieedi. Kõnekas on aga tõsiasi, et GVKV dieedil olnud 

patsiendid kirjutati haiglast välja kaks korda kiiremini kui teised (Dohan 1966, 1973, 1980, 

1984, 1988).  

 

Ka uurijad Singh ja Kay saavutasid 1976. aastal skisofreenikute seisundi paranemise GVKV 

dieediga ning näitasid seisundi halvenemist, kui gluteeni uuesti manustama hakati. Kui 

gluteeni tarbimine taas lõpetati, siis paranemine taastus. Nad järeldasid, et gluteenil on 

skisofreeniat soodustav toime. Drysdale jt. leidsid 1982. aastal skisofreenikute plasmast 

peptiidi sisaldava fraktsiooni, mis seob opioidseid retseptoreid ja tekitab rottidel 

hüperaktiivsust. Leitud peptiididel on opioidne ja dopamiinergiline aktiivsus. Norra professor 

Karl Reichelt näitas 1990. aastal, et gluteenivaba dieet mõjutab skisofreenikutel peptiidide 

sekretsiooni uriini kaudu ning haiguse kliinilist pilti. 

 

Reichelt oma meeskonnaga ja teisedki uurijad on leidnud skisofreenikutel veres ja uriinis 

kaso-, gliadino- ja glutenomorfiine, samuti IgA antikehi gliadiini, beeta-laktoglobuliini ja 

kaseiini vastu, ning seda ilma tsöliaakia sümptoomideta. Põhjuseks on soole limaskesta 

suurem läbilaskvus peptiididele. Reichelt ja tema kolleegidki arvavad, et skisofreenia puhul 

on oluline kasutada GVKV dieeti ja seda pikaaegselt, sest muutused on väga aeglased. Dieet 

peab tulemuste saamiseks kestma vähemalt pool aastat kuni aasta.  

 

Uuematest leidudest 

 

Skisofreenia põhjused on seniajani lõplikult avastamata, kuid ilmselt hõlmavad need 

mõlemat, nii geneetilist kui keskkondlikku komponenti. Mitmed uuringud viitavad 

immuunsuse aktivatsioonile skisofreenia puhul, mis on oluliseks keskkondlikuks teguriks 

paljudel juhtudel. Üks osa antigeenidest, mis on võimelised pikaajalist immuunvastust esile 

kutsuma, on toiduantigeenid – eeskätt kaseiin piimatoodetest ja gluteen teraviljast. Tõusnud 

antikehade hulka kaseiinile jt toiduantigeenidele on leitud skisofreenia puhul korduvalt 

(Reichelt ja Landmark 1995, Reichelt jt 1996, Severance jt 2010).  

 

Tänapäevased biokeemilised, keemilised, immunoloogilised ja epidemioloogilised uuringud 

kinnitavad Dohani poolt leitud seoseid gluteeni (selle alamliigi gliadiini) ja skisofreenia vahel. 

Füsioloogiliste mehhanismidega on võimalik seletada valkudest pärit bioaktiivsete peptiidide 

rolli teatud skisofreeniavormide avaldumisel. Samuti leiab kinnitust, et esineb üsna tugev 

geneetiline eelsoodumus (muutused teatavate keha valkude keemias ja funktsioonis).  Ning ka 



uuemad uuringud viitavad sellele, et dieediga sekkumine on paljudel juhtudel kasulik 

(Reichelt ja Gardner 2012). 

 

Mitmed uurimused, mis vaatlevad seoseid skisofreenia ja tsöliaakia vahel, on tuvastanud 

nende statistiliselt olulise koosesinemise (Peleg jt 2004, West 2006, Ludvigsson jt 2007), 

mõned uuringud aga ei ole seda kinnitanud. Toome näiteks kaks hiljutist uuringut skisofreenia 

ja tsöliaakia seoste kohta 

 

Dickersoni jt poolt 2010. aastal läbiviidud uuring hõlmas 471 isikut, nendest 129 olid 

hiljaaegu avastatud psühhoosiga, 191 põdesid multi-episoodset skisofreeniat ja 151 

moodustasid kontrollgrupi. Määrati tsöliaakiale iseloomulikke näitajaid (IgG ja IgA antikehad 

gliadiinile ja kudede transglutaminaasile ning IgG antikehad deamideeritud gliadiinile). 

Mõlemas psühhiaatrilises grupis saadud antikehade tasemeid võrreldi kontrollgrupiga. 

Vaadeldi ka seda, kas antikehade tase vastab tsöliaakiastandarditele. Mõlemas psühhiaatrilises 

grupis leiti kõrgenenud näitajaid, mis olid iseloomulikud tsöliaakiale, kuid vaid vähem kui 1 

protsendil vaadeldutest. Tehti järeldus, et hiljutise algusega psühhoosi ning multi-episoodse 

skisofreenia korral on indiviide, kes võivad omada tsöliaakiahaigusele sarnaseid 

immunoloogilisi näitajaid, kuid nende immuunvastus erineb tsöliaakiast.  Samasugused 

tulemused saadi ka 2011.a. Gascella jt poolt teostatud uuringus, mis hõlmas 1401 

skisofreeniapatsienti  ja 900 kontrollisikut. Skisofreeniapatsientidel olid kõrgemad 

tsöliaakiahaiguse ja gluteenitundlikkusega seotud antikehade tiitrid kui kontrollgrupil.  

 

Gluteenitundlikkuseks nimetatakse kõrgenenud immuunvastust gluteenile. Paljudel 

gluteenitundlikkusega isikutel areneb tsöliaakia, põletikuline enteropaatia, mille vallandab 

gluteeni sisaldava teravilja tarbimine (nisu, rukis ja oder) geneetiliselt vastuvõtlikel 

indiviididel. Haigusel on erinevad kliinilised tunnused, sealhulgas toitainete imendumise 

puudulikkus, ning lai ulatus neuroloogilisi sümptoome ja psühhiaatrilisi seisundeid nagu 

ärevus ja depressioon, tähelepanuhäire ja hüperaktiivsus, söömishäired ja autism. Kõiki neid 

sümptoome on seoses tsöliaakiaga kirjeldatud.  Kuna tsöliaakia esineb sageli atüüpiliselt ja 

varjatult, jäävad paljud juhud diagnoosimata.  

 

Tsöliaakia esineb umbes 0,3 -1 protsendil Euroopa elanikest, madalam on esinemissagedus 

Aafikas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas, USA-s aga umbes 0.75%. Kui skisofreenia 

esinemissagedus on 0,5 kuni 1%, siis nende kahe haiguse koosesinemise võimalus peaks 

olema üliväike. Hiljutised andmed viitavad skisofreenia ja tsöliaakia üpris sagedale  

koosesinemisele. Kuigi ei teata selle täpset põhjust ja on püstitatud mitmeid erinevaid 

hüpoteese, tuleb kliinilist informatsiooni gluteenitundlikkuse immunoloogilistest markeritest 

skisofreeniaravi seisukohast oluliseks pidada, kuna gluteenivaba dieet leevendab haiguse 

sümptoome (De Santis jt 1997).  

 

Lisaks gluteenile on pikaleveninud immuunvastust võimeline genereerima ka lehmapiimast 

pärit kaseiin. Kaseiinivastaste antikehade kõrgenenud taset on skisofreenikutel tuvastatud 

korduvalt. Näiteks uuriti sõjaväelasi, kes olid teenistusest eemaldatud skisofreenia tõttu 

aastatel 1992 kuni 2005 (seerumit võeti 855 juhul, võrdlusgrupis oli 1165 tervet 

kontrollisikut). Tõusnud IgG antikehade tase kaseiinile oli seotud 18% kõrgema riskiga 

skisofreeniale. Fakt, et ainult gluteeni eemaldamine toidust ei anna alati tulemusi, viitab 

sellele, et ka kaseiin võib skisofreenia sümptoomidega seotud olla (Niebuhr jt 2011). Ka 

Reichelt on oma varasemates uuringutes täheldanud skisofreeniadiagnoosiga haigete uriinis 

kasomorfiinide hulga suurenemist. 2012. a avaldatud uuringus (Tveiten ja Reichelt) leiti 

hüperpeptiduuriat ja tuvastati opioidsete peptiidide liig (piimast pärit kasomorfiinid 1-3 ja 1-



4) kaheksal ravi mitte saanud skisoafektiivsel patsiendil kaheteistkümnest. Rootsi teadlase L. 

Lindströmi järgi võivad opioidid seletada selle sündroomi patofüsioloogiat, ta on oma 

kolleegidega kirjeldanud skisofreenia sümptoome liigsete opioidide teooriast lähtudes, samuti 

on leitud kasomorfiine sünnitusjärgse psühhoosi ja depressiooni korral (Lindström jt 1986 ja 

2007, Lund ja Lundberg 2007). 

 

Opioidsed peptiidid võivad põhjustada tõusnud dopamiinergilist funktsiooni (Reichelt ja 

Trygstad  1979), mis võib näidata teatud toiduvalkude seost psühhoosiga. Mis omakorda 

viitab sellele, et neil juhtudel võib piima- ja gluteenivabast dieedist abi olla. 
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