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25 y ld r iddetli migren a lar ya ayan
anne, diyetinden sadece 2 g day ç kararak
sa kl hayat na sonunda geri döndü.
46 ya ndaki Lincolnshire’l anne 25 y l migrenle u ra .
Andrea Henson, inek sütü ve m ra olan intolerans
ke fetti.
Bu g dalar ya am n yar nda migren ataklar na sebep
olmu tu.
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Hayat n yar ndan fazlas etkileyen migreni tetikleyen g dalar diyetinden
kartt nda yeniden normal hissetmeye ba lad .
Lincolnshire’da bir catering irketi olan 46 ya ndaki anne Andrea Henson, yirmili
ya lardan beri migren a lar çekiyordu ve bu durum kimi zaman sevdiklerini
çaresiz b rak yordu.
Atak dereceleri orta ve iddetli aras nda de irken a
emboli üphesiyle hastaneye yatmak zorunda kald .

bir olay yüzünden Andrea

Andrea Henson (K Mckenna, 18, o lu Carter, 16, ve e i Andrew) Lincolnshire’da bir catering irketi olan
46 ya ndaki anne Andrea Henson, yirmili ya lardan beri migren a lar çekiyordu ve bu durum kimi zaman
sevdiklerini çaresiz b rak yordu.

Andrea diyor ki “Bu benim en zor dönemimdi. Lomber ponksiyon ve tomogrofi
içeren pek çok test yap ld . Bu çok korkutucuydu ve sadece migrenlerin daha ne
kadar kötü olabilece ini gösteriyordu.”
“Ataklar m her zaman tahmin edilemiyordu ve ya am
etkileyebiliyor, 1 ila 3 gün
sürebiliyor ve herhangi bir anda ba lay p bitebiliyordu. Beni bitkin b rak yordu ama
yapabilece im bir ey yoktu. Kendi i imi yapmaya çal yordum ve çok
yorucuydu.” diye ekliyor.
Andrea sabit ataklarla ba etmek için gitti i her yere migren tabletleri ta yordu.
Ancak tabletler çok kuvvetli oldu u için s rl dozda ayda sadece 4 adet
alabiliyordu.

Andrea e i Andrew ile

“Sürekli migren ataklar yönetmek zordu; Rahatlamaya ihtiyac m olmas na
ra men ilac
kullan rken ya daha sonra daha fazla ac çekece im bir atak olursa
diye korkuyordum”
Birçok ilaç da oldu u gibi Andrea’n n tabletlerinin de uyu ukluk ve kusma hissi
gibi yan etkileri vard .
Kurumsal etkinlikler ve dü ün organizasyonlar için catering hizmeti veren Andrea,
intolerans olan g dalar ö renerek, bu g dalar n olmad bir beslenme program
olu turulmas na yard mc olan YorkTest programlar yla ilgileniyordu.
“YorkTest ciddi bir gluten intolerans te hisi konulan bir arkada m taraf ndan
iddetle tavsiye edildi.” dedi.
Kocam ve çocuklar n benimle birlikte kat
sa lad ktan sonra test yaparak
ailenin sa
na derinlemesine bakarken, i için farkl duyarl klara daha derin bir
bak aç kazanmak için mükemmel bir f rsat olaca
dü ündüm.
O zamana kadar g da intolerans
fikrim yoktu.

n migren a

lar na neden olabilece ine dair bir

Program ailesiyle birlikte alan Andrea, haftal k migren ataklar na sebeb olan g dalar n inek sütü ve m r
oldu unu ke fetti.

Program uygulad ktan sonra, Andrea, inek sütü ve m ra intolernas
ve bunun haftal k migren a lar tetikledi ini ke fetti.

n oldu unu

Kocas Andrew, bu day, süt ve Brezilya f st na kar , çocuklar 18 ya ndaki
Mckenna ve 16 ya ndaki Carter her ikisinde ise inek sütüne intolernslar oldu unu
ke fettiler.
Mckenna kuru otlara kar da intolerans oldu unu ö rendi inde çok

rd .

Henson ailesi, intolerans olan g dalar n tümünü diyetlerinden ç kard ve inek sütü
yerine soya sütü kulland . 12 hafta sonra rahats z eden g dalar yeniden tüketmeye
ba lad lar ve çok iyi sonuçlar ald lar.
Andrea: “Önceleri yeme al kanl klar
de tirmedi imizde Andrew ve ben bizi
rahats z eden g dalar tüketti imizde kinlik ya ard k ve bu bütün geceyi
mahvederdi. Art k rahats zl k duymadan yediklerimizin tad ç karabiliyoruz.
Yeni diyetime ba lad ktan 6 hafta sonra temelde haftada 1 gün bazen 3 günü bulan
migren a lar m kayboldu ve kendimi inan lmaz iyi hissettim.

laca art k ihtiyac m olmad
hissetmeme sebep oldu.

için yan mda ta mamak büyük bir rahatlama

Migrenler eskiden hayat n bir parças yd ama art k bu sorun olmadan
ya ayabilece im. 25 y ll k migren cehenneminin üstesinden geldim.” diyor.

Henson ailesi, intolerans olan g dalar n tümünü diyetlerinden ç kard ve inek sütü yerine soya sütü kulland .
12 hafta sonra rahats z eden g dalar yeniden tüketmeye ba lad lar ve çok iyi sonuçlar ald lar.

YORKTEST B MSEL YÖNETMEN DR GILL HART'IN BEYANI
YorkTest, g da intolerans
yönetme biçimimizi ekillendirmede yard mc olan
eliminasyon diyetlerinin migren üzerindeki etkisine bakan bir dizi ara rma
çal malar destekledi.
Problem u ki ‘herkese uyan tek bir’ diyet yok.
Bu nedenle, tüm mü terilerimize semptomlar için ki iselle tirilerek haz rlanm bir
diyet yakla
önemle uyguluyoruz.
bbi tavsiye almak istedikten sonra herkesi, t pk Andrea ve ailesinin yapt gibi,
yedikten ve içtikten sonra kendilerine olumsuz etkileri olan g dalar diyetlerinden
kartt rarak ya am kalitelerini geri almaya te vik ediyoruz.

