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Τροφική δυσανεξία
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καθυστερημένες και το άτομο δεν αντιλαμβάνεται και δεν συνδέει τα τρόφιμα με τα διάφορα προβλήματα, συνεχίζοντας έτσι την κατανάλωσή τους και υποσκάπτοντας σιγά-σιγά τη λειτουργία του οργανισμού του.

Ί

σως να απορήσατε πολλές φορές, ακούγοντας ότι η δυσανεξία σας στο γάλα, στο ψωμί,
στην ντομάτα ή στον καφέ ευθύνονται για τις
ημικρανίες ή τους πονοκεφάλους σας, για τα
φουσκώματα ή τους πόνους στο στομάχι και
στα έντερα, ή για παθήσεις όπως άσθμα, ρινίτιδα
και ακμή, είτε ακόμα και για το βάρος σας που δεν
μειώνεται, παρά την εντατική σας δίαιτα και την
υγιεινή σας διατροφή. Κι όμως, όσο παράξενα κι αν
σας φαίνονται όλα αυτά, πολλές φορές ο δικός σας
οργανισμός αρχίζει να συμπεριφέρεται περίεργα και
αφύσικα απέναντι σε τροφές που κατά κανόνα θεωρούνται αβλαβείς και υγιεινές, προκαλώντας του
τροφική δυσανεξία.
Θα μπορούσε, επομένως, να χαρακτηριστεί ως
τροφική δυσανεξία η κάθε ανώμαλη αντίδραση
του οργανισμού σε χημικά ερεθίσματα κάποιας
τροφής ή συστατικά της και ειδικότερα στην αδυναμία κατανάλωσης και απορρόφησής της από τον
οργανισμό. Αυτή μπορεί να οφείλεται σε ελλείψεις
διαφόρων ενζύμων στον οργανισμό, σε αντιδράσεις συντηρητικών, χρωστικών, φυτοφαρμάκων
κλπ, σε φλεγμονές του εντέρου και σε διάφορους
ψυχοσωματικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα την
ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού (αμυντικού)
συστήματος του οργανισμού και την αυξημένη παραγωγή αντισωμάτων IgG, για να αμυνθεί και να
αντιμετωπίσει την τροφή αυτή, επειδή τη θεωρεί
και την αντιμετωπίζει ως «εχθρική» και «βλαβε-

Αξιόπιστη εξέταση

ρή». Διάφορες επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η τροφική δυσανεξία ταλαιπωρεί το
μισό (45%) περίπου πληθυσμό παγκόσμια, προκαλώντας του διάφορες παθήσεις και προβλήματα, όπως π.χ. γαστρεντερολογικά, νευροψυχολογικά, αναπνευστικά, δερματολογικά, μυοσκελετικά κλπ., χωρίς ουσιαστικά να το γνωρίζει, επειδή οι αντιδράσεις αυτές είναι χρονικά

Αυτός ήταν ουσιαστικά και ο λόγος που οδήγησε
τους επιστήμονες στη δημιουργία μιας αξιόπιστης
και αποτελεσματικής εξέτασης για την ανίχνευση
της τροφικής δυσανεξίας. Και η απάντηση ήρθε τελικά μέσα από την τεχνολογία της γενετικής. Οι
επιστήμονες, αντιλαμβανόμενοι την τεράστια σημασία και προοπτική της νέας αυτής τεχνολογίας
στον τομέα της υγείας και της διατροφής, προχώρησαν στη δημιουργία της πρώτης παγκόσμιας διαγνωστικής εξέτασης για την ανίχνευση της τροφικής δυσανεξίας με τη μέθοδο αυτή, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά και πρακτικά την τεχνολογία της γενετικής στην ανίχνευση της τροφικής δυσανεξίας.
Η τεχνολογία αυτή (Microarray) χρησιμοποιείται τα τελευταία 10 χρόνια με τεράστια επιτυχία στη
γενετική για τη μελέτη του DNA (ανίχνευση αλλοιώσεων, μεταλλάξεων κλπ.,) όπως επίσης και στη
φαρμακολογία και στη μελέτη διαφόρων τύπου καρκίνου. Η επαναστατική αυτή τεχνολογία έχει αλλάξει ήδη τα δεδομένα στην Ιατρική, αφού αποτελεί
τον ακρογωνιαίο λίθο της μοριακής έρευνας και
αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα πανίσχυρο όπλο της
Ιατρικής στον τομέα της διάγνωσης.
*Διευθυντής Κλινικού Εργαστηρίου

Καταμέτρηση
αντισωμάτων
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, η τεχνολογία Microarray
επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση
και καταμέτρηση των αντισωμάτων
IgG, τα οποία παράγει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, σε σημαντικό
αριθμό τροφίμων, πέραν των 220, με
μία μόνο εξέταση και με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Εξάλλου, τα
κλινικά αποτελέσματα της μεθόδου
αυτής έχουν επιβεβαιωθεί με επιστημονικές μελέτες όπως της Βρετανικής
Αλλεργιολογικής Εταιρείας, του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του South
Manchester, καθώς και από αρκετά
άλλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και
ινστιτούτα ερευνών.
Όπως αποδεικνύεται και από τις επιστημονικές έρευνες, το υψηλό επίπεδο
που παρέχει η τεχνολογία Microarray,
καθώς και η αξιοπιστία και η ακρίβεια
των αποτελεσμάτων της έναντι άλλων,
μη επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων, όπως κυτταροτοξικές,
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας κλπ, καθιστά
πλέον την αιματολογική αυτή εξέταση
ως τη μόνη έγκυρη και επιστημονικά
τεκμηριωμένη μέθοδο ελέγχου της
τροφικής δυσανεξίας, προσφέροντας
πλέον στους ειδικούς επιστήμονες της
υγείας και της διατροφής ένα ακόμη
«όπλο» στην αντιμετώπιση των διαφόρων ανεπιθύμητων προβλημάτων
υγείας.

