Εςαιζθηζία ή δςζανεξία ζηη γλοςηένη 4 μύθοι πος
ππέπει να ζηαμαηήζεηε να πιζηεύεηε.

Παξόηη νη πιεξνθνξίεο γύξσ από ηελ θνηιηνθάθε, επξύηεξα γλσζηή σο δπζαλεμία
ζηε γινπηέλε, έρνπλ απμεζεί πνιύ ηα ηειεπηαία ρξόληα, γίλνληαη αθόκε πνιιέο
παξαλνήζεηο ιόγσ ησλ κύζσλ πνπ επηθξαηνύλ.
Δείηε ποιοι είναι αςηοί και γιαηί ππέπει να ζηαμαηήζεηε να ηοςρ πιζηεύεηε:
Δεν ππόκειηαι να εμθανίζεηε κοιλιοκάκη αν ηο αποηέλεζμα ηηρ εξέηαζηρ είναι
απνηηικό
Κάπνηνη άλζξσπνη εκθαλίδνπλ δπζαλεμία ζηε γινπηέλε δεθαεηίεο κεηά ηε γέλλεζή
ηνπο. Σρεηηθή κειέηε ζε 3.500 αλζξώπνπο, έδεημε όηη ηα ζπκπηώκαηα κπνξνύλ λα
εθδεισζνύλ θαη ζε όζνπο έρνπλ πεξάζεη ηα 70, αθόκε θαη αλ νη εμεηάζεηο πνπ είραλ
θάλεη θαηά ην παξειζόλ ήηαλ αξλεηηθέο. Ο θίλδπλνο αλάπηπμεο δπζαλεμίαο ζηε
γινπηέλε θαίλεηαη όηη είλαη κεγαιύηεξνο όζν πεξλνύλ ηα ρξόληα.
Η γλοςηένη δημιοςπγεί ππόβλημα μόνο όηαν καηαναλώνεηαι ζε μεγάλερ
ποζόηηηερ
Λόγσ ηεο δηαζηαπξνύκελεο επηκόιπλζεο κεηαμύ ησλ ηξνθίκσλ, έλα άηνκν κπνξεί λα
εθηεζεί ζε κηθξέο πνζόηεηεο γινπηέλεο. Σηνπο πάζρνληεο από θνηιηνθάθε, αθόκε θαη
ηα ίρλε γινπηέλεο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ επηβιαβείο αληηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνύ.
Σύκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο ηνπ Χάξβαξλη, αθόκε θαη κηθξέο πνζόηεηεο κπνξνύλ
λα βιάςνπλ ηε ιεπηή δνκή ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ,
πξνθαιώληαο δπζαπνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ησλ ηξνθώλ. Απηό κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε άιια ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, όπσο ε νζηενπόξσζε, ε
ζηεηξόηεηα, νη βιάβεο ησλ λεύξσλ θαη νη επηιεπηηθέο θξίζεηο.

Η κοιλιοκάκη και η εςαιζθηζία ζηη γλοςηένη είναι ηο ίδιο ππάγμα
Αλ θαη νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε επαηζζεζία ζηε γινπηέλε είλαη κηα πξαγκαηηθή
θαηάζηαζε, δελ είλαη ίδηα κε ηελ θνηιηνθάθε. Οη εηδηθνί έρνπλ εληνπίζεη πνιιέο
δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δύν θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν κε επαηζζεζία
ζηε γινπηέλε, κπνξεί λα αλερηεί κηθξέο πνζόηεηεο γινπηέλεο ρσξίο λα εθδειώζεη
ζπκπηώκαηα θαη ην πξόβιεκα κπνξεί θάπνηα ζηηγκή λα ππνρσξήζεη.
Από ηελ άιιε, ε θνηιηνθάθε δελ ζεξαπεύεηαη θαη ν κόλνο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο είλαη
λα απνθεύγεη ηε γινπηέλε. Σηελ θνηιηνθάθε, ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα αληηδξά κε
ηνλ ίδην ηξόπν ζε κία θξαηδόια θαη ζε έλα ςίρνπιν.
Όζοι έσοςν αδιάγνωζηη κοιλιοκάκη είναι λεπηοί ή λιποβαπείρ
Απηή ε εζθαικέλε άπνςε πξνέθπςε εμαηηίαο ησλ ζπκπησκάησλ δηάξξνηαο, απώιεηαο
βάξνπο θαη θαθήο απνξξόθεζεο ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ πνπ πξνθαιεί ε δπζαλεμία
ζηε γινπηέλε. Τν ζσκαηηθό βάξνο σζηόζν, δελ απνηειεί αμηόπηζην δείθηε γηα ην αλ
έλα άηνκν πάζρεη από θνηιηνθάθε.
Αλαζθόπεζε ηεο ηαηξηθήο βηβιηνγξαθίαο δηαπίζησζε όηη ν επηπνιαζκόο ησλ
ππέξβαξσλ θαη παρύζαξθσλ παηδηώλ κε θνηιηνθάθε ήηαλ πςειόηεξνο από ηνλ
αλακελόκελν. Αλεμάξηεηα από ην αλ είζηε ππέξβαξνη, ιηπνβαξείο ή θπζηνινγηθνύ
βάξνπο, είλαη ζεκαληηθό λα ζπκβνπιεπηείηε γηαηξό αλ αληηκεησπίδεηε ζπκπηώκαηα
θνηιηνθάθεο.

