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Τι σηµαίνει ο όρος;
Μ ε
τ ο ν
ό ρ ο
διατροφογενωμική
εννοούμε την επιστήμη η
οποία ερευνά τον ρόλο που
παίζουν
τα
θρεπτικά
συστατικά των τροφών που
καταναλώνουμε στον τρόπο
με τον οποίο εκφράζονται
τα γονίδιά μας, το κατά
πόσο δηλαδή η λειτουργία
και έκφραση των γονιδίων
μας επηρεάζεται από τα
θρεπτικά συστατικά.
Από
την
άλλη,
η
διατροφογενετική
ως
επιστήμη μελετά τον τρόπο
με τον οποίο ορισμένοι
μονονουκλεοτιδικοί
πολυμορφισμοί (SNPs) σε
γονίδια που σχετίζονται με
το μεταβολισμό θρεπτικών
ουσιών
μπορεί
να
επηρεάσουν τον τρόπο που
αντιδρά ο κάθε οργανισμός
στις
τροφές
και
τα
συστατικά τους, π.χ αν με
μία
δεδομένη
εκδοχή
γονιδίου που έχει κάποιος
θα αποκτήσει αυξημένες
τιμές χοληστερίνης αν
καταναλώσει
μεγάλες
ποσότητες
κορεσμένων
λιπαρών οξέων.

Στην
ουσία
πρόκειται για τις
δύο όψεις του
ίδιου νομίσματος,
για δύο επιστήμες
εκ των οποίων η
καθεμιά εστιάζει
σ ε
έ ν α ν
διαφορετικό
παράγοντα. Η μεν
διατροφογενετική
εστιάζει στον ρόλο
των γονιδίων, ενώ
η διατροφογενωμική στον
ρόλο
των
θρεπτικών
συστατικών.
Απώτερος στόχος και των
δύο επιστημών είναι να
κατανοήσουν πλήρως τους
συσχετισμούς
μεταξύ
διατροφής, γονιδίων και
ασθενειών
ώστε
να
επιτευχθεί η πολυπόθητη
εξατομικευμένη διατροφή
ανάλογα με το γενετικό
υπόβαθρο του καθενός.
Μερικά χρόνια πριν η
πρωτογενής
πρόληψη,
μέσω ενός ελέγχου του
προσωπικού
μας
γονοτύπου
ώστε
να
δημιουργηθεί
μια
εξατομικευμένη διατροφή

με βάση τις ανάγκες και
τους περιορισμούς του
κάθε
οργανισμού,
απο τε λο ύσε
π ροϊό ν
επιστημονικής φαντασίας.
Σήμερα όμως, γενετικά
τεστ που μας δίνουν
πληροφορίες
για
την
διατροφή που ταιριάζει
στον καθένα και δείχνουν
την προδιάθεση σε κοινές
παθήσεις τις οποίες μέσω
της σωστής διατροφής και
των
προσωπικών
συνηθειών
(lifestyle)
μπορούμε να προλάβουμε
είναι
προσβάσιμα
σε
όλους!

Σημεία ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος:
• Τα
διατροφογενετικα
τεστ στην
καθηµερινή πράξη.
• Λίγα λόγια για το
τεστ nutrigenomix.
• Ποια γονίδια
ελέγχονται.
• Πώς γίνεται η
εξέταση.
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Λίγες ̟ληροφορίες για τα διατροφογενετικά
τεστ...
κατανόηση της γενετικής προδιάθεσης

νοσήµατα,

ενός

συγκεκριµένες

µεταβολισµό των λιπαρών και της

συµπεριφορές,

χοληστερόλης, την ευαισθησία στην

οδηγός πρόληψης µέσω της γνώση

διατροφικές ανάγκες και τρόπους

ινσουλίνη, τον επαρκή µεταβολισµό

του γενετικού προφίλ του καθενός. Με

σωµατικής άσκησης, είναι ιδιαιτέρως

των βιταµινών µέσω ενζυµατικών

απλά λόγια, αν κάποιος φέρει ένα

σηµαντική για την υγεία του και την

λειτουργιών, τη σωστή αποτοξίνωση

γονίδιο που σχετίζεται µε κάποια

ευεξία του.

και τη φυσική άσκηση. Αυτά όλα

Τα

διατροφογενετικά

τεστ

αποτελούν διαγνωστικό
Αντίθετα

δεν

εργαλείο.

χρησιµοποιούνται

Για

σηµαίνει πως θα νοσήσει. Σηµαίνει

το

80%

των

των εγκεφαλικών επεισοδίων και

την εκδήλωση της πάθησης. Από εκεί

του διαβήτη (τύπου ΙΙ) µπορούν να

και πέρα αν το γονίδιο θα εκφραστεί,

προληφθούν

αν δηλαδή θα εµφανιστεί η νόσος

δράσης

σχετίζεται µε τον τρόπο ζωής, τις
κ αι

παράδειγµα

πρόωρων καρδιακών παθήσεων,

όµως ότι έχει αυξηµένη πιθανότητα για

συ νήθ ει ες

σε

διατροφικές

σαν

πάθηση ή κάποια διαταραχή δεν

διατροφικ έ ς

ατόµου

µέσω

των

της

γονιδίων

σωστής
και

του

εξαρτώνται

στη γονιδιακή ανάλυση, έτσι ώστε να
παρέχουµε τα εφόδια για επαρκή
πρόληψη µέσω της εξατοµικευµένης
διατροφικής δοσολογίας ή ευαισθησίας
για το κάθε άτοµο.

περιβάλλοντος.
Οι παράγοντες ρίσκου για αυτές τις
ασθένειες, όπως και για κάποια χρόνια

Τι αναλύει το τεστ διατροφογενετικής Nutrigenomix;
Το

τεστ

διατροφογενετικής

Nutrigenomix

περιλαµβάνει τον έλεγχο 45 γονιδίων τα οποία
σχετίζονται µε µεταβολισµό θρεπτικών ουσιών,
τροφικές

δυσανεξίες,

βάρους,

προδιάθεση

διαχείριση
για

σωµατικού

καρδιαγγειακά

και

µεταβολικά νοσήµατα, διατροφικές συνήθειες και
σωµατική

δραστηριότητα.

Οι

δείκτες

που

ελέγχονται είναι οι ίδιοι και για τα 3 τεστ που
προσφέρονται (Υγεία, Άθληση, Γονιµότητα). Αυτό
που αλλάζει είναι η ανάλυση του αποτελέσµατος,
δίνοντας κάθε φορά βάση στους στόχους και την
µοναδικότητας του κάθε ασθενή. Για το λόγο αυτό
µιλάµε για προσωποποιηµένα αποτελέσµατα της
ανάλυσης, µε

αναφορές αποτελεσµάτων που

είναι ξεχωριστές για κάθε ασθενή, λαµβάνοντας
υπόψη το γενετικό του προφίλ και στα 45 γονίδια
και

τους

στόχους

του.

Οι

αναφορές

αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν και συµβουλές
για την καλύτερη διαχείριση σε επίπεδο διατροφής
και

εκγύµνασης

του

µοναδικού

αποτυπώµατος του καθενός.

γενετικού

τον

αποτελούν στοιχεία που ελέγχονται

το

περιβάλλον στο οποίο θα ζήσει. Η

από
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Πίνακας µε τα 45 γονίδια που ελέγχονται καθώς και µε τι σχετίζεται το κάθε ένα από αυτά

“Εκείνο ̟ου α̟οτελεί φαγητό για
κά̟οιον, µ̟ορεί να είναι το δηλητήριο
κά̟οιου άλλου.” – Τίτος Λουκρήτιος
“Φάρµακο ας γίνει η τροφή σας και η
τροφή σας ας γίνει φάρµακό σας.” Ι̟̟οκράτης

ΒΙΟGENETIKA
Μανωλάκη 13-15, Λάρισα

Η βιοGenetika αποτελέι ένα σύγχρονο κέντρο Μοριακής

Τηλέφωνο: 2411 103252
Φαξ: 2411 103251
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
biogenetika.lab@gmail.com

Βιολογίας και Κυτταρογενετικής που ιδρύθηκε το 2018
στη Λάρισα με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων
εργαστηριακών υπηρεσιών στον τομέα της μοριακής
διαγνωστικής και γενετικής στους λειτουργούς της υγείας

#ΕΙΜΑΣΤΕ_∆ΙΠΛΑ_ΣΑΣ

στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας. Σκοπός μας είναι η
παροχή έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων στο
συντομότερο χρονικό διάστημα και με το χαμηλότερο
δυνατό κόστος.

Επισκεφθείτε την
τοποθεσία µας στο Web!

Η βιοGenetika ειδικεύεται στους εξής τομείς:

www.biogenetika.gr

-Προγεννητικός έλεγχος
-Διερεύνηση υπογονιμότητας
-Μοριακή μικροβιολογία
-Γενετικός έλεγχος κληρονομούμενων παθήσεων
-Ογκογενετική
-Διερεύνηση χρωμοσωμικών ανωμαλιών

Πώς γίνεται η εξέταση;
Η εξέταση πραγµατοποιείται µε απλή

διατροφής

λήψη

συµπεριφοράς ανάλογα µε το τεστ

σιέλου

µε

ειδικό

Τα αποτελέσµατα είναι έτοιµα σε 3-4
εβδοµάδες από τη στιγµή της λήψης
του δείγµατος.
ασθ ενή

αθλητικής

που έχει επιλέξει (υγεία, γονιµότητα,

βαµβακοφόρο στυλεό.

Στ ο ν

και

δίνετ αι

προσωποποιηµένη απάντηση που
περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα του
ελέγχου των πολυµορφισµών στα 45
γονίδια που εξετάζονται καθώς και
ανάλυση του τι ακριβώς σηµαίνει για
τον οργανισµό του και τις διατροφικές
και αθλητικές του συνήθειες αυτός ο
πολυµορφισµός.
Η απάντηση περιλαµβάνει συµβουλές

άθληση)

