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Τι είναι η Λακτόζη?
Λακτόζη είναι η φυσική «ζάχαρη» που περιέχεται στο γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα.
Ποια είναι η «κρυµµένη λακτόζη»?
Η «κρυµµένη λακτόζη» βρίσκεται σε προϊόντα που καταναλώνουµε κάθε µέρα χωρίς όµως να έχουµε σκεφτεί, ή να έχουµε προσέξει οτι περιέχουν
λακτόζη.
Για παράδειγµα:
Ορισµένοι τύποι ψωµιού, πίτες που πωλούνται στους φούρνους (πχ. τυρόπιτες, λουκανικόπιτες, κτλ)
Σίριαλς (πχ. νιφάδες που τρώγονται συνήθως για πρωϊνό)
Προτηγανισµένες πατάτες, σούπες, και πρωϊνά ροφήµατα
Μαργαρίνη
Σάλτσες (πχ. Μαγιονέζα)
Γλυκά και σνάκς (π.χ. Σοκολάτες, πάστες, γκοφρέτες)
Μπισκότα, βουτήµατα, κεϊκ
Συµπληρώµατα διατροφής, φάρµακα (διαβάστε τα έκδοχα)
Πρέπει να σηµειωθεί οτι η ποσότητα που ενδεχοµένως να χρησιµοποιείται σε κάποια φάρµακα είναι αµελητέα και µπορεί να προκαλέσει
συµπτώµατα µόνο σε σοβαρές περιπτώσεις ∆υσανεξίας στην Λακτόζη.
Οποιοδήποτε τρόφιµο περιέχει στα συστατικά που αναγράφονται στην συσκευασία του, γάλα ή παράγωγα αυτού όπως π.χ. σκόνη γάλακτος, το
προϊόν θεωρείται οτι περιέχει λακτόζη.
Τι είναι η ∆υσανεξία στην Λακτόζη (∆σΛ)?
∆υσανεξία στην Λακτόζη είναι η αδυναµία του οργανισµού να διασπάσει την λακτόζη σε γλυκόζη και γαλακτόζη ή πιο απλά να απορροφήσει
ποσότητες λακτόζης.
Τι είναι η Λακτάση?
Η Λακτάση είναι ένα ένζυµο που βρίσκεται στον οργανισµό µας και είναι υπεύθυνο για την διάσπαση της λακτόζης.
Που οφείλεται η ∆υσανεξία στην Λακτόζη?
Η ∆υσανεξία στην Λακτόζη οφείλεται στην έλλειψη, µερική ή ολική (lactase deficiency), του ενζύµου λακτάση από τον οργανισµό. Τρεις είναι οι
λόγοι που σχετίζονται µε την έλλειψη της λακτάσης.
Ο πρώτος λόγος είναι οτι ο οργανισµός µας µετά την ηλικία των 2 ετών αρχίζει να µειώνει την παραγωγή λακτάσης. Οι περισσότεροι όµως
άνθρωποι δεν βιώνουν συµπτώµατα από την µείωση αυτή, παρά µόνο όταν µεγαλώσουν.
Ο δεύτερος λόγος είναι από τραυµατισµό του λεπτού εντέρου ή πιθανές ασθένειες του γαστρεντερικού, όπως είναι η νόσος Celiac, η νόσος
του Crohn ή του Φλεγµονώδους Εντέρου.
Ο τρίτος λόγος είναι η εκ γεννετής έλλειψη λακτάσης από τον οργανισµό οφειλόµενη σε γονιδιακά αίτια.
Τα µωρά που γεννιούνται πρόωρα έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν ∆σΛ, διότι τα επίπεδα λακτάσης δεν αυξάνοται έως το τρίτο
τρίµηνο της εγκυµοσύνης της µητέρας.
Ποια είναι τα συµπτώµατα?
Η έλλειψη της λακτάσης από τον οργανισµό µπορεί να οδηγήσει σε ενοχλήσεις κατά την χώνεψη προϊόντων που περιέχουν λακτόζη. Τα συνήθη
συµπτώµατα, τα οποία ενδέχεται να είναι από ήπια έως έντονα, είναι ναυτία, κράµπες,τυµπανισµός, αέρια και διάρροια. Τα συµπτώµατα
εµφανίζονται κατά προσέγγιση 30 λεπτά έως 2 ώρες µετά την κατανάλωση προϊόντων που περιέχουν λακτόζη και η ένταση τους εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων είναι η ποσότητα λακτόζης που έχει την δυνατότητα το άτοµο να “χωνέψει”, σε συνάρτηση µε την
ποσότητα που κατανάλωσε. Επίσης σηµαντικό ρόλο παίζει η ηλικία του ατόµου, η εθνικότητά του καθώς επίσης και η ταχύτητα χώνεψης.
Πώς γίνεται η διάγνωση της ∆σΛ?
Η ∆σΛ µπορεί να είναι δύσκολο να αυτοδιαγνωστεί παρατηρώντας τα συµπτώµατα. Πολλά άτοµα θεωρούν ότι έχουν ∆σΛ, χωρίς όµως να
γνωρίζουν ότι άλλες παθήσεις µπορούν να προκαλούν παρόµοια συµπτώµατα, για παράδειγµα το Σύνδροµο του Ευερέθιστου Εντέρου. Η
διάγνωση µπορεί να γίνει είτε µε ειδική ακολουθία παρατηρήσεων από τον ειδήµονα γιατρό, είτε µε εργαστηριακές εξετάσεις.
Αξίζει να τονιστεί
οτι κάθε άτοµο έχει διαφορετική ανεκτικότητα στην ποσότητα λακτόζης που µπορεί να καταναλώσει και στους τύπους τροφών που την περιέχουν.
Για παράδειγµα, ένα άτοµο µε ∆σΛ µπορεί να δύναται να καταναλώσει ένα ποτήρι γάλα ενώ ένα δεύτερο άτοµο να µπορεί να καταναλώσει
δύο ποτήρια γάλα χωρίς να εµφανιστούν τα συµπτώµατα οφειλόµενα στην ∆σΛ. Και τα δύο άτοµα έχουν ∆σΛ αλλά το δεύτερο άτοµο
είναι λιγότερο δυσανεκτικό, ΣΤΟ ΓΑΛΑ. Το δεύερο άτοµο όµως µπορεί να είναι πιο δυσανεκτικικό από το πρώτο στην κατανάλωση για
παράδειγµα ενός είδους τυριού. Το µέγεθος και το είδος της δίαιτας που πρέπει να ακολουθηθεί είναι ανάλογο της δυνατότητας που έχει
κάθε άτοµο να «χωνέψει» την λακτόζη.
Λόγω της µεγάλης θρεπτικής αξίας του γάλακτος γενικά αλλά και ειδικότερα σε ασβέστιο, η αποφυγή της κατανάλωσής του δεν αποτελεί
το ιδανικό µέτρο αντιµετώπισης της ∆υσανεξίας στη Λακτόζη. Οι σταγόνες Lacteeze προσφέρουν τη δυνατότητα στα άτοµα µε δυσανεξία
να κρατήσουν το γάλα στο καθηµερνό διατροφικό τους πρόγραµµα διατηρώντας τη λήψη ασβεστίου στα απαιτούµενα επίπεδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι σταγόνες καθώς και οι ταµπλέτες, προορίζονται για την αντιµετώπιση των συµπτωµάτων που
οφείλονται στην ∆υσανξία στην Λακτόζη. Η έννοια ∆υσανεξία ∆ΕΝ πρέπει να ταυτίζεται ή να συγχέεται
µε την αλλεργία και εν προκειµένω στο γάλα ή στα γαλακτοκοµικά προϊόντα. Συνεπώς το Lacteeze ∆ΕΝ
αποτελεί µέτρο αντιµετώπισης ή προφύλαξης για άτοµα που έχουν ΑΛΛΕΡΓΙΑ στο γάλα.

