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Neurozym

Pharm a

AS

har

drevet

laboratorievirksomhet på Snåsa siden 1993 og

Peptidanalysen

begynte å arbeide med proteinintoleranse i
1999. Analysevirksomheten ble startet opp

Urinanalysen ble utviklet av overlege K. L. Reichelt

våren 2001. Høsten 2005 lanserte Neurozym et

ved Rikshospitalet i Oslo. Den ble tatt i bruk av

egenutviklet

Neurozym i 2001 i samarbeid med Reichelt. Siden da

proteinintolerante og personer med mage-tarm

har Neurozym forbedret og videreutviklet metoden.

problemer.

Analysen påviser opioide peptider som dannes ved

Neurozym ledes av dr. med. Gunnar Brønstad

probiotisk

produkt

for

Analyse av
urinpeptider

ufullstendig nedbryting av melkeprotein (kasein) og
gluten. Testen skiller mellom intoleranse mot gluten
og intoleranse mot melkeproteiner.

Probiozym

Testen kan ikke benyttes til å påvise verken allergi
eller

cøliaki.

Testen

påviser

heller

ikke

—Et probiotisk produkt for

laktoseintoleranse ettersom dette skyldes mangelfull

proteininntoleranse og

nedbrytning av melkesukker (laktose).

mage-tarm problemer

Prøvematriell kan bestilles fra Neurozym Pharma AS
på internett: www.neurozym.com eller på telefon:

Les mer om Probiozym på www. neurozym.com

Ved intoleranse
mot peptider
fra melk og gluten

(+47) 74 15 15 00.
I testsettet ligger det en instruksjon for prøvetaking
som bør leses og følges nøye. Dette er
avgjørende for at resultatet av testen skal
bli korrekt.
NB! Hvis du tenker på å ta testen må du
ikke begynne på diett først! For at vi
skal finne opioide peptider fra

Neurozym Pharma AS
Murbræk
7760 Snåsa

melkeprotein og gluten er du nødt til å
spise mat som inneholder disse Testsett for
innsending
proteinene i en viss tid før du tar av prøve
prøven.

Tlf: (+47) 74 15 15 00
Faks: (+47) 74 15 16 64
e-post: post@neurozym.com
www.neurozym.com

www.neurozym.com

Peptidanalyse —

Benyttes ved problematikk i forbindelse med intoleranse mot melk og gluten

Opioide peptider fra
melk og gluten
Under fordøyelsen brytes proteiner ned til peptider.
Noen av disse peptidene har biologisk aktivitet og har
virkninger som ligner på morfin. De kalles derfor
opioide peptider. Hos friske individer brytes de
nesten fullstendig ned, og bare små mengder kan
påvises i vevsvæsker som for eksempel urin. Ved
proteinintoleranse finner vi hos noen personer økte
mengder av disse peptidene i urin, noe som kan
skyldes redusert nedbrytning eller øket opptak fra
tarmen pga økt permeabilitet.

Tilstander hvor peptidanalysen benyttes:

•

ADHD

•

Autisme

•

Depresjoner

•

Angst

•

Schizofreni

•

ME

Proteinintoleranse kan
skyldes opioide peptider
Proteinintoleranse er en samlebetegneslse på en rekke
tilstander og sykdommer som har det til felles at de
utløses av proteiner som kommer utenfra, dvs. proteiner
fra mat eller fra mikroorganismer i tarmen når
tarmfloraen er forstyrret.
En type proteinintoleranse skyldes psykoaktive peptider
(opioide peptider) som dannes under fordøyelsen av
proteiner fra melk (kasein) og gluten.
En del autister reagerer kraftig på opioide peptider fra
melk og gluten og barn kan oppleve sterk bedring ved
streng diett. Dette kan vise seg i at de blir mer sosiale og
mer interessert i å kommunisere., får bedre språkutvikling
etc. For voksne kan gevinsten ved diett være mindre, men
hvis pasienten har andre psykiske problemer kan diett
likevel være til betydelig hjelp.

Lekk tarm
Normalt er tarmen lite gjennomtrengelig (permeabel)
for proteiner, og andre makromolekyler samt
mikroorganismer. Det er først når disse er brutt ned
til små bestanddeler at de blir transportert over til
blodet. Tarmbarrieren utgjør på denne måten en
viktig del av forsvaret mot skadelige stoffer (for
eksempel proteiner og bakterier) som kan nå kroppen
via tarmsystemet.
Ved ulike patologiske tilstander i tarmen øker
permeabiliteten. Dette kan føre til:
•

Peptider og proteiner tas opp i større
mengder

•

Bioaktive peptider kan nå perifere vev som
hjernen og gi forverring av symptomer.

Ved andre tilstander kan peptider fra melk og gluten
forverre mange av symptomene. Det ser vi for eksempel
ved schizofreni, ADHD og depresjoner. Også ved mer
diffuse plager virker det som om symptomer forverres av
opioide peptider. Vedvarende uopplagthet og trøtthet,
hodepine, søvnproblemer og konsentrasjonsvansker som
ikke har noen annen medisinsk forklaring kan skyldes
opioide peptider.

•

Patologisk stimulering av imunceller i tarmen
kan for eksempel utløse autoimmune
sykdommer.

Før man starter på en diett kan analyse av peptider i urin
være til nytte ved at det ved positivt utslag gir indikasjon
på om pasienten har intoleranse mot peptider fra melk
eller gluten.

Det er derfor stadig flere som benytter paptidanalysen
i problematikk som har med lekk tarm å gjøre .

Ved lettere proteinintoleranse er det ikke alltid
nødvendig med streng diett. Annen peptidreduserende
behandling (f.eks. Neurozyms probiotikum Probiozym)
eller en reduksjon i inntaket av gluten og kasein kan være
tilstrekkelig i mange tilfeller.

Økt opptak i tarmen fører til økt utskillelse i urin,
noe som vi kan måle som økt nivå av opioide
peptider.

HPLC-analyse
benyttes ved
analysering av
urinpeptider

