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Μπαίνοντας για τα καλά στο πάντοτε θερμό ελληνικό καλοκαίρι, 
η ανάγκη για ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή γίνεται 
εντονότερη. Στο τεύχος αυτό του περιοδικού μας θα βρείτε πολλές 
και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, με κυρίαρχες ττις αναφορές στη 
σημασία της ισορροπημένης διατροφής και το ρόλο των τροφίμων 
και της δίαιτας. 

∆ε χρειάζονται επιδημιολογικές μελέτες για να αντιληφθούμε 
ότι η συχνότητα της παχυσαρκίας και των επιπλοκών της αυξάνουν 
συνεχώς. Γι’ αυτό η Ευρώπη οργανώνει διάφορα προγράμματα-
επιχειρήσεις, όπως η επιχείρηση Ρorgrow που σχολιάζεται από τον 
κ. Παπαμίκο,  η οποία στοχεύει στο να ξεκαθαρίσει τον τρόπο με τον 
οποίο θα ληφθούν οι μελλοντικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση 
της παχυσαρκίας από όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες που 
τελικά διαμορφώνουν το τι θα φθάσει στο πιάτο του μέσου πολίτη. 
Ανεξαρτήτως όμως των προγραμμάτων που θα σχεδιασθούν και 
ίσως υλοποιηθούν, η προσπάθεια απώλειας βάρους είναι ένας 
προσωπικός, μικρότερος ή μεγαλύτερος, «γολγοθάς» για κάθε 
παχύσαρκο. ∆υστυχώς, οι περισσότερες προσπάθειες απώλειας 
βάρους είναι μακροχρόνια αναποτελεσματικές. «Είμαι σε συνεχή 
δίαιτα τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Έχω χάσει συνολικά 345 κιλά» 
είχε πει μία επώνυμη παχύσαρκη. Η κα Μπέλλου σχολιάζει ότι η 
προσπάθεια αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε αλλαγή της διαιτητικής 
συμπεριφοράς του παχυσάρκου, δηλαδή σε αλλαγή στον τρόπο 
που σκέφτεται και λειτουργεί σχετικά με την επιλογή και πρόσληψη 
τροφής, ώστε τελικά να γίνεται τρόπος ζωής η ισορροπημένη 
διατροφή και η αυξημένη φυσική δραστηριότητα. ∆εν θα πρέπει 
να λησμονούμε ότι η φυσική δραστηριότητα και η γυμναστική, 
πέραν από την ωφέλεια στο πρόβλημα της παχυσαρκίας, μπορεί 
να έχει ευεργετικές επιδράσεις και στην πνευματική και ψυχική 
υγεία, όπως αναφέρει η κα Κασσίμη. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει 
να δίνουμε και στο είδος των τροφών που καταναλώνουμε. Έτσι, 
ο κ. ∆ήμκας υπενθυμίζει τις ∆ιεθνείς αλλά Ελληνικές οδηγίες που 
σαφώς τονίζουν ότι θα πρέπει να «χρωματίζουμε» καθημερινά τη 
διατροφή μας με φρούτα και λαχανικά σε μεγάλες ποσότητες, για να 
προστατέψουμε την υγεία μας αποτελεσματικά και αποφασιστικά. 

Είναι όμως οι τροφές πάντα αθώες; Mάλλον όχι. Σε περίπου 2% 
του πληθυσμού, κάποιες τροφές μπορεί να προκαλέσουν δυσανεξία 
ή αλλεργία, όπως σχολιάζει ο κ. Μωυσίδης, ενώ σε άρθρο της κας 

Γιάνναρου φαίνεται ότι τα ψάρια των ιχθυοτροφείων μπορεί να 

περιέχουν ουσίες επιβλαβείς για τον άνθρωπο, ακόμα και δυνητικά 

καρκινογόνες. Βέβαια, σε σχόλιο άρθρου στα «Μικρά και Νόστιμα» 

θα διαβάσετε μεταξύ άλλων ότι τα ιχθυέλαια των ψαριών μπορεί να 

μειώσουν τα καρδιακά συμβάματα. Επομένως, τα ψάρια αποτελούν 

ωφέλιμα τρόφιμα εφόσον είναι απαλλαγμένα από επικίνδυνες, μη 

φυσικές ουσίες. Παράλληλα, ο κ. Κάνταρος συστήνει ανεπιφύλακτα 

την ευρεία χρήση των βιολογικών προϊόντων και εξηγεί τους λόγους 

για τους οποίους θεωρεί ότι οι «ψαγμένοι καταναλωτές» θα πρέπει 

να βάλουν στη διατροφή τους τα βιολογικά προϊόντα. 

Οι κίνδυνοι της ατμοσφαιρικής και περιβαλλοντικής ρύπανσης 

είναι σε όλους γνωστοί. Φαίνεται όμως ότι κινδυνεύουμε και από 

ρύπους που υπάρχουν στον εργασιακό μας χώρο. Η κα Γιάνναρου 

σχολιάζει το θέμα του «εσωτερικού νέφους», που προέκυψε τα 

τελευταία χρόνια και φαίνεται να έχει βλαπτικές επιπτώσεις στην 

ανθρώπινη υγεία.   

Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε φάρμακα, 

τα οποία, εκτός από ευεργετικές επιδράσεις, μπορεί να έχουν και 

κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτές συνηθέστερα αφορούν το 

ήπαρ (συκώτι), όπως συνοπτικά σχολιάζεται από τον κ. Συμβουλάκη. 

Η κακοσμία του στόματος, που αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα με 

ιατροκοινωνικές διαστάσεις, σχολιάζεται από τον κ. Πάτρα. Τέλος, ο 

κ. Χριστοδούλου περιγράφει τις κύριες γνώσεις για τις κύστεις του 

παγκρέατος, που μπορεί να είναι απλό και αθώο ή δυνητικά πολύ 

σοβαρό πρόβλημα. 

Έχοντας εκδώσει τα 4 τεύχη του 2007, όλα τα μέλη της 

συντακτικής επιτροπής ελπίζουμε να έχετε μείνει ικανοποιημένοι 

από τη θεματολογία και τα περιεχόμενα του περιοδικού μέχρι 

τώρα. Θα θέλαμε, όμως, να έχουμε τις απόψεις και τις κρίσεις σας 

για τα θέματα που έχουν σχολιασθεί αλλά και τις επιθυμίες σας για 

ανάπτυξη συγκεκριμένων θεμάτων που θεωρείτε ότι έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Τυχόν σκέψεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη 

γραμματεία του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Υποσχόμαστε να προσπαθήσουμε να τις 

εκπληρώσουμε!

                                                                  
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Διευθυντής Σύνταξης



ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ4

ΙΟΥΛΙΟΣ/ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

Διευθυντής Σύνταξης: Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης, Γαστρεντερολόγος

Αναπληρωτές 
Διευθυντές Σύνταξης: Σπήλιος Μανωλακόπουλος, Γαστρεντερολόγος
 Ιωάννης Βλαχογιαννάκος, Γαστρεντερολόγος

Συντακτική Επιτροπή: Ιωάννης Δήµκας, Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
 (Περί Διαίτης) 
 Ηλίας Κάνταρος, Γεωπόνος
 (Περιβάλλον)
 Αλεξάνδρα Κασσίµη, Δηµοσιογράφος
 (Ευεξία)
                              Παναγιώτα Καφρίτσα, Παιδίατρος - Παιδογαστρεντερολόγος
 (Παιδί & Έφηβος)
 Ιωάννης Μανιός, Διαιτολόγος - Εργοφυσιολόγος
 (Διατροφή)
 Χρήστος Τριάντος, Γαστρεντερολόγος
 (Επικοινωνούµε)
 Εµµανουήλ Τσόχατζης, Ιατρός
 (Μικρά & Nόστιµα)

Επιµέλεια-
Διόρθωση κειµένων: Εύα Καραµανώλη, Aλίκη Τζάθα

Δηµόσιες Σχέσεις: Χάρης Τζάθας, Γαστρεντερολόγος

Π  Ε  Ρ  Ι  Ε  Χ  Ο  Μ  Ε  Ν  Α

18

26

12

ΕΥΕΞΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ    Διµηνιαία Έκδοση του Ελληνικού Ιδρύµατος  Γαστρεντερολογίας & Διατροφής

16

Άρθρο Σύνταξης  3

Μικρές Ιστορίες  6

Διατροφή: “Διαιτητική συµπεριφορά” 8

Περί διαίτης: “Πέντε χρώµατα την ηµέρα” 12

Ευεξία: “Γυµναστική & ψυχική υγεία” 16 

Παιδί & Έφηβος: “Τροφικές αλλεργίες”  18

Ψάρια ιχθυοτροφείων  22

Περιβάλλον:  “Βιολογικά προϊόντα” 26

Εσωτερικό νέφος 30

Κακοσµία στόµατος 32

Φάρµακα & Ήπαρ 34

Κύστεις παγκρέατος 38

Περί διαίτης: “Ευρώπη ενάντια σε παχυσαρκία” 40 

Επικοινωνούµε 44

Τα Νέα του Ιδρύµατος 46

Ιδιοκτήτης:  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Yπεύθυνος παρά τω νόµω: Δ. Παπαπαναγιώτου, Δηµοσιογράφος

Έδρα: Πατριάρχου Ιωακείµ 30, 106 75 Αθήνα
Τηλ. Fax.: 210 72 31 332,
e-mail: info@eligast.gr
URL: www.eligast.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:  Δ. Παπαπαναγιώτου
Διευθυντής:  Κ. Αρβανιτάκης
Γ. Γραµµατέας:  Δ. Γ. Καραµανώλης
Ταµίας:  Α. Παπασπύρου
Μέλη:  Α. Συνοδινού
 Β.Χ. Γολεµάτης
 Δ.Α. Καπράνος
 Γ. Κητής
 Σ.Δ. Λαδάς
 Α.Κ. Μπουρδάρας
 Ε.Β. Τσιάνος

Εκδοτική επιµέλεια: GlobalActivitiesKey

Υπεύθυνη Διαφήµισης: 
Σοφία Καϊσάκη
 Tηλ. 210 6844899
 Fax. 210 6843099 
 e.mail:  kaisaki@globalactivitieskey.gr

Σχεδιασµός & Παραγωγή: GlobalActivitiesKey

Kαλλιτεχνική διεύθυνση:  Nικόλαος Aύγουστος Γκεσκέρ
Καλλιτεχνική επιµέλεια-DTP: Aλεξάνδρα Παπαδοπούλου

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 τ
ε

ύ
χ

ο
ς

  
2

6

Διαβάστε στο επόµενο τεύχος για:
Δυσκοιλιότητα

Επιλογές τροφίµων στα παιδιά
Δυσανεξία στο γάλα

Δίαιτα µε βάση την οµάδα αίµατος
Γιόγκα
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Ψηνόµαστε εγκλωβισµένοι στον τερατοµεγέθη αττικό «θερµοσυσσωρευτή». Εκα-
τοµµύρια ανθρωπάκια φυλακισµένα στα κλιµατιζόµενα κουτάκια, µε τον φόβο της 
εξωτερικής πύρινης απειλής. Ο ήλιος ακτινοβολεί ανελέητα τις 700.000 οικοδοµές, 
το 1,5 εκατ. διαµερίσµατα, τα 25.000 µαγαζιά και γραφεία, τα 9.000 εργαστήρια, τα 
483 νοσοκοµεία, τα 465 πάρκινγκ, την άσφαλτο των 8.600 χλµ. και τις λαµαρίνες 
των 2,1 εκατ. αυτοκινήτων, που ανάβουν και κορώνουν και µετά ξερνούν φωτιά για 
µέρες και νύχτες. «Κολυµπάµε» αργά σπίτι – δουλειά, δουλειά – σπίτι, ναρκωµένοι 
από τη φλογερή ακινησία, περιµένοντας τη λήξη του συναγερµού.
Μέρες του ’87. Όταν, από 19 ως 27 Ιουλίου το θερµόµετρο άγγιζε τους 47°C σε κέ-
ντρο και δυτικά προάστια. Όταν η άσφαλτος βούλιαζε κάτω από τα πόδια κι έσκαγε 
κάτω από την κρούστα της χρήσης η µαύρη λιωµένη πίσσα. Όταν όλα τα αντικεί-
µενα, τραπέζια, καρέκλες, τοίχοι, προσωπικά µικροπράγµατα είχαν «πυρετό». Όταν 
περνούσες τις νύχτες µε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή, ή γυµνός πάνω στο βρεµέ-
νο µάρµαρο της βεράντας. Όταν η θάλασσα έβραζε και δεν έβρισκες ανακούφιση 
ούτε στην πιο πυκνή σκιά. Όταν οι ηλικιωµένοι πέθαιναν µόνοι στα διαµερίσµα-
τα και δεν υπήρχε παπάς να τους διαβάσει, µνήµα να τους δεχτεί – στοιβάζονταν 
κατά εκατοντάδες στα νεκροτοµεία (σε 86 νοσοκοµεία της χώρας είχαν πεθάνει 926 
– πολλαπλάσιοι έξω από αυτά).
Είκοσι χρόνια µετά. Τα αντικείµενα δεν έχουν πια «πυρετό» ούτε οι εργαζόµενοι 
στεγνώνουν τον ιδρώτα τους στον ανεµιστήρα. Τα 16 εκατ. κλιµατιστικά κρατούν 
τους τσιµεντανθρώπους στεγνούς µέσα, όµως ρίχνουν κι άλλη φωτιά στο γιγαντιαίο 
καµίνι.
Απουσία αέρα. Καυτή κοφτή ανάσα. Άλλες πέντε µέρες ψησίµατος. Και µετά δροσιά. 
Ίσως και βροχές, κατακλυσµοί. Μετά πάλι ζέστη. Τελειώνει η περίοδος της Ολοκαί-
νου, της κλιµατικής σταθερότητας των 12.000 χρόνων, λένε οι επιστήµονες, κι αντί 
να τη διατηρήσουµε, κάνουµε το πράσινο, µπετόν, καίµε τα τελευταία αποθέµατα 
ορυκτών καυσίµων ωθώντας το κλίµα σε µια δραµατική αναστροφή. Ό,τι συνέβαι-
νε κάθε 46.000 χρόνια (η θερµοκρασία να διατηρείται 8°C πάνω από το µέσο όρο 
για τρεις εβδοµάδες) τείνει να συµβαίνει κάθε δεύτερο καλοκαίρι, τρελαίνοντας αν-
θρώπους, ζώα και φυτά – στον καύσωνα του 2003, που στοίχισε τη ζωή σε 35.000 
άτοµα στη Δυτική Ευρώπη, τα δέντρα αποδέσµευσαν περισσότερο διοξείδιο του 
άνθρακα από όσο απορροφούσαν (αποδέσµευσαν συνολικά 500 εκατ. τόνους όταν 
οι ετήσιες παγκόσµιες εκποµπές από την καύση ορυκτών καυσίµων είναι 7.000 εκατ. 
τόνοι!) 
Η Γη, αυτός ο παράδεισος µε πάγους,  ζούγκλες κι ερήµους, αλλάζει. Δε θα χαθεί. 
Εµείς οι αλαζόνες και κουφιοκέφαλοι θα χαθούµε που τσαλαπατούµε – αµνήµονες- 
ό,τι µας συντηρεί στη ζωή.

Μέρες ’87 σε κλιματιζόμενα 
κουτάκια

Μικρές Ιστορίες
ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ∆ημοσιογράφος.  Το κείμενο έχει  δημοσιευθεί  στην εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Εκατοµµύρια 
ανθρωπάκια 
φυλακισµένα στα 
κλιµατιζόµενα κουτάκια, 
µε τον φόβο της 
εξωτερικής πύρινης 
απειλής



Η επίδραση 
της αλλαγής 

της διαιτητικής 
συμπεριφοράς 

στην 
απώλεια βάρους

Μικρές συμβουλές           
                                          

ΕΛΕΝΑ ΜΠΕΛΛΟΥ, ∆ιαιτολόγος-  ∆ιατροφολόγος

Πόσες είναι οι φορές που έχετε απογο-
ητευτεί από τις προσπάθειες σας για να 
χάσετε βάρος; Ξεκινώντας δίαιτα και γυ-
µναστική που µπορεί να σας βοηθήσουν 
να µειώσετε τα κιλά σας αλλά χωρίς να 
διατηρείτε µε επιτυχία αυτή την απώλεια 
όταν επιστρέφετε στον προηγούµενο 
τρόπο ζωής σας. Μήπως η δίαιτα και η 
άσκηση για ένα σύντοµο χρονικό διά-
στηµα δεν επαρκούν όταν ο στόχος µας 
είναι εκτός από την επίτευξη της απώλει-
ας και η µακροχρόνια διατήρηση ενός 
υγιούς βάρους;

Μια νέα προσέγγιση του προβλήµατος δίνει κε-
ντρικό ρόλο στην αλλαγή της διαιτητικής συµπε-
ριφοράς του ατόµου που θέλει να χάσει βάρος. 
Η αλλαγή της διαιτητικής συµπεριφοράς επι-
δρώντας στον τρόπο που σκεφτόµαστε και λει-
τουργούµε σχετικά µε την επιλογή και πρόσληψη 
τροφής στοχεύει στο να γίνουν τρόπος ζωής η 
ισορροπηµένη διατροφή και η αυξηµένη φυσική 
δραστηριότητα. Έτσι ενισχύει την επίδραση της 
δίαιτας και της άσκησης στην απώλεια βάρους 
και αυξάνει τις πιθανότητες για τη διατήρηση αυ-
τής της απώλειας. Πως όµως γίνεται αυτό στην 
πράξη;

1) Θέτοντας τους στόχους
Η σταδιακή απώλεια των κιλών έχει µεγαλύτερη 
πιθανότητα να οδηγήσει σε ένα υγιές και σταθε-
ρό βάρος. Οι στόχοι σας σχετικά µε το βάρος που 
θέλετε να αποκτήσετε αλλά και το διάστηµα µέσα 
στο οποίο επιθυµείτε αυτό να επιτευχθεί πρέπει 
να είναι εφικτοί έτσι ώστε να µην απογοητευτείτε 
γρήγορα. Είναι προτιµότερο να θέτετε ενδιάµε-
σους στόχους τους οποίους όσο προχωράτε να 
αναθεωρείτε συνεχώς και έτσι να φτάσετε µε 
µικρά βήµατα όλο και πιο κοντά στο τελικό σας 
στόχο. Επίσης είναι σηµαντικό οι στόχοι αυτοί να 
είναι σαφείς και συγκεκριµένοι. Για παράδειγµα 
ένας ενδιάµεσος στόχος θα µπορούσε να είναι η 
αντικατάσταση των ανθυγιεινών σνακ µε φρούτα 
ή η κατανάλωση πρωινού καθηµερινά. 

∆ιατροφή
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2) Αλλάζοντας τον    
τρόπο σκέψης
Μην είστε  τελειοµανείς. Το να µην καταφέρετε να ακο-
λουθήσετε κατά γράµµα ένα διαιτολόγιο είναι απόλυτα 
λογικό. Επιπροσθέτως δεν χρειάζεται να διαχωρίζετε τα 
τρόφιµα σε αυτά που απαγορεύονται και σε αυτά που επι-
τρέπονται. Είναι δυνατό να καταναλώνουµε όλα τα τρόφι-
µα που µας αρέσουν και να εξακολουθούµε να χάνουµε 
βάρος. Αρχίστε να σκέφτεστε πιο θετικά. για παράδειγµα 
ποια είναι τα θετικά αποτελέσµατα της προσπάθειάς σας 
και όχι τις θυσίες που απαιτούνται για να χάσετε βάρος.

3) Αποκτώντας 
γνώσεις
Μαθαίνοντας για τις ιδιότητες των τροφίµων και των θρε-
πτικών συστατικών θα σας δοθεί  ένα κίνητρο παραπάνω 
για να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στα τρόφιµα που 
αγοράζετε, στα φαγητά που επιλέγετε να καταναλώσετε 
και στον τρόπο που θα τα µαγειρέψετε. Έτσι οι νέες γνώ-
σεις επιδρούν άµεσα στην διαιτητική σας πρόσληψη και 
έµµεσα στην απώλεια βάρους.
Η κατανόηση της σηµασίας της άσκησης στην επίτευξη 
και διατήρηση της απώλειας βάρους αλλά και στην βελ-
τίωση της ψυχολογίας σας θα βοηθήσει να κάνετε µικρές 
αλλαγές στον τρόπο ζωής σας που θα αυξήσουν την φυ-
σική σας δραστηριότητα. 

4) Ελέγχοντας   
τους πειρασμούς του 

περιβάλλοντος και 
τα συναισθήματα
Όταν ακολουθούµε µια δίαιτα δελεαζόµαστε από τρό-
φιµα που δεν καταναλώνουµε στο διαιτολόγιό µας ή τα 
καταναλώνουµε σε µικρές ποσότητες και τα βλέπουµε 
γύρω µας. Για να ελέγξετε αυτά τα ερεθίσµατα πρέπει να 
αναπτύξετε κάποιες στρατηγικές. Αρχικά θα βοηθήσει να 
σηµειώνετε σε ένα ηµερολόγιο τα τρόφιµα που κατανα-
λώνετε καθώς και την αιτία που σας οδήγησε στην αγορά 
και κατανάλωση τους  ώστε να αναγνωρίσετε τρόφιµα 
και ερεθίσµατα στο περιβάλλον σας που σας οδηγούν 
σε υπερβολές. Στη συνέχεια βρείτε τρόπους για να τα 
αντιµετωπίσετε. Για παράδειγµα σταµατήστε να αποθη-
κεύετε στο ψυγείο σας αυτά τα «προβληµατικά» τρόφιµα 
ή αποφύγετε να πηγαίνετε στο σούπερ-µάρκετ µε άδειο 
στοµάχι.
Επίσης ορισµένα συναισθήµατα µπορούν να µας οδηγή-
σουν σε υπερ-πρόσληψη τροφής, όπως είναι ο θυµός, η 
θλίψη και η απογοήτευση. Βρείτε εναλλακτικές δραστη-
ριότητες στις οποίες µπορείτε να «ξεσπάτε» όταν νιώθετε 
έτσι. Για παράδειγµα όταν η ψυχολογία σας είναι πεσµένη, 
βγείτε από το σπίτι περπατείστε για λίγο και γυρίστε µόλις 
νιώσετε καλύτερα.

5) Επιλύοντας 
τα προβλήματα
Πολλές φορές ορισµένα χαρακτηριστικά του τρόπου 
ζωής µάς εµποδίζουν να εκπληρώσουµε τους στόχους 
µας. Σύνηθες πρόβληµα είναι η έλλειψη ελεύθερου χρό-

Μην είστε  τελειοµανείς. Το να µην καταφέρετε να 
ακολουθήσετε κατά γράµµα ένα διαιτολόγιο 

είναι απόλυτα λογικό



∆ιατροφή

ºAPMAKEYTIKH A.E.B.E.

¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ ÂÈ‰ÈÎÔ› ÛÙÈ˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜. 

ºÚÔÓÙ›˙Ô˘ÌÂ fiÌˆ˜ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó 
«ÊˆÙÂÈÓ¤˜».

H Janssen-Cilag ¤¯ÂÈ Í·Ó·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÂ ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÂ fiÏË ÙË ÁË, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜

ÌÂÚÈÎ¿ ·fi Ù· ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ Ê¿ÚÌ·Î· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∂ÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ 2,6 ‰È˜

‰ÔÏÏ¿ÚÈ· ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ 80 ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚˆÙfiÙ˘· ÛÎÂ˘¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜

ÙË˜ ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜, ÙË˜ ÓÂÊÚÔÏÔÁ›·˜, ÙË˜ ÔÁÎÔÏÔÁ›·˜, ÙË˜ „˘¯È·ÙÚÈÎ‹˜, ÙË˜ ÓÂ˘ÚÔÏÔÁ›·˜, ÙË˜ Á˘Ó·ÈÎÔ-

ÏÔÁ›·˜, ÙË˜ Ì˘ÎËÙÔÏÔÁ›·˜, ÙË˜ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈÔ˘ fiÓÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î¿ÓÂÈ ÈÔ
fiÌÔÚÊË ÙË ˙ˆ‹, - Î·È ÈÔ «ÊˆÙÂÈÓ¤˜» ÙÈ˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜, ÛÂ Î¿ıÂ ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.

∞£∏¡∞: §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 56, 151 21 ¶∂À∫∏-∞£∏¡∞, ∆∏§.: 210 6140061
£∂™™∞§√¡π∫∏: 8,3 ¯ÏÌ. £∂™™∞§√¡π∫∏™- ª√À¢∞¡πø¡, ¶∂ƒπ√Ã∏ ¶À§∞π∞, £∂™∏ §À°∞ƒπ∞, £∂™™∞§√¡π∫∏, ∆∏§.: 2310 470800

kataxorisi_janssen 208x280  5-01-07  10:18  ™ÂÏ›‰·1

νου που οφείλεται στους έντονους ρυθµούς ζωής. Έτσι 
δεν έχουµε την πολυτέλεια να µαγειρεύουµε τα υγιεινά 
φαγητά που θα θέλαµε αλλά ούτε και τη δυνατότητα για 
περισσότερη άσκηση. Για αυτό είναι πολύ σηµαντικό να 
προσαρµόζετε τους στόχους σας στην καθηµερινότητα 
σας. Για παράδειγµα εάν συνηθίζετε να τρώτε στο χώρο 
εργασίας σας και δεν έχετε χρόνο για µαγείρεµα πάρτε 
µαζί σας υγιεινά σνακ, τα οποία θα έχετε προετοιµάσει 
στο σπίτι, ή ακόµα αναζητήστε στους καταλόγους έτοι-
µων φαγητών εναλλακτικές πιο υγιεινές επιλογές. Για να 
αυξήσετε τη φυσική σας δραστηριότητα δε χρειάζεται να 
περνάτε ώρες στο γυµναστήριο αλλά µπορείτε να βρείτε 
άλλους τρόπους, όπως το να χρησιµοποιείτε τις σκάλες 
αντί για το ασανσέρ,  να µην χρησιµοποιείτε το αυτοκί-
νητο για τις µικρές αποστάσεις ή και να πάτε βόλτα το 
σκύλο!

6) Αντιμετωπίζοντας  
καταστάσεις υψηλού 
κινδύνου
Κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες µπορεί να δυσκο-
λευτείτε να εφαρµόσετε τις νέες σας επιλογές. Τέτοιες 

δυσκολίες όπου συχνά χαλαρώνετε τους περιορισµούς 
που έχετε θέσει στον εαυτό σας συναντάτε συνήθως 
όταν βρίσκεστε σε διακοπές, σε δεξιώσεις και  γιορτές 
και σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Συστήνεται  να 
έχετε προετοιµάσει ποια θα είναι η  αντίδραση σας σε 
τέτοιες καταστάσεις. Όταν βρίσκεστε σε µια δεξίωση ή 
γιορτή όπου η κατανάλωση φαγητού είναι αναπόφευκτη 
µια πρόταση είναι να αρχίσετε από τη σαλάτα για να χορ-
τάσετε πιο γρήγορα, να χρησιµοποιήσετε µικρά πιάτα και 
να σερβιριστείτε µόνο µια φορά έτσι ώστε να καταναλώ-
σετε µικρότερες ποσότητες. Στις νυχτερινές σας εξόδους 
µην φεύγετε από το σπίτι πεινασµένοι και καταναλώνετε 
αρκετά υγρά για να αποφύγετε την αυξηµένη κατανάλω-
ση ξηρών καρπών και αλκοόλ. Τέλος, στις διακοπές ιδιαί-
τερα το καλοκαίρι που το σώµα έχει ανάγκη από υγρά και 
τροφές πλούσιες σε νερό, ενδείκνυται η αύξηση φρούτων 
και σαλάτας που είναι συγχρόνως και φτωχά σε θερµίδες. 
Επίσης η άσκηση µπορεί να αυξηθεί µε περισσότερο κο-
λύµπι στη θάλασσα ή βόλτες εξερεύνησης.

7) Πρόληψη υποτροπής και 
διατήρηση
Δεν πρέπει µια µικρή παρεκτροπή να σας απογοητεύει. 
Πρέπει να αναγνωρίζετε όσα έχετε πετύχει και να συνεχί-
ζετε για την επίτευξη του στόχου σας. Αν µάθετε από τα 
λάθη σας, έχετε λιγότερες πιθανότητες να τα επαναλάβε-
τε. Το σηµαντικό είναι να µην σας γίνουν συνήθεια.

Όταν η απώλεια βάρους επιτευχθεί, για να διατηρήσετε 
το νέο σας βάρος θα πρέπει να συνεχίσετε να εφαρµό-
ζετε δικές σας στρατηγικές για να αντεπεξέλθετε σε νέες 
προβληµατικές καταστάσεις ή ερεθίσµατα και συγχρό-
νως να παρακολουθείτε το βάρος σας. Να µην απογοη-
τεύεστε από τα τυχόν λάθη σας και κυρίως να µην έχετε 
ως στόχο την «τέλεια» δίαιτα.
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Δεν πρέπει µια µικρή παρεκτροπή 
να σας απογοητεύει. 
Πρέπει να αναγνωρίζετε όσα έχετε 
πετύχει και να συνεχίζετε για την 
επίτευξη του στόχου σας. 



Περί  ∆ιαίτης

Πέντε χρώματα
 την ημέρα. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΚΑΣ, Κλινικός ∆ιαιτολόγος -  Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς
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Tα φρούτα και τα λαχανικά στο επίκεντρο 
της διατροφικής πολιτικής. Γιατί ΠΕΝΤΕ την ημέρα;

Η έρευνα έχει δείξει ότι η κατανάλωση πέντε µερίδων συ-
νολικά Φ&Λ την ηµέρα, µειώνει τον κίνδυνο καρκίνου, καρ-
διοπαθειών, διαβήτη και άλλων νοσηµάτων. Είναι η πλούσια 
περιεκτικότητα των Φ&Λ σε βιταµίνες, µέταλλα, ιχνοστοιχεία, 
φυτικές ίνες και φυτοχηµικά (προσοχή: δεν αναφερόµαστε 
σε φυτοφάρµακα) και η χαµηλή απόδοσή τους σε ενέργεια 
(θερµίδες) που δηµιουργούν µία «ασπίδα» για την υγεία µας 
απέναντι σε νοσήµατα, βοηθώντας  ταυτόχρονα  τον έλεγχο 
του βάρους µας. Έτσι, για παράδειγµα ο κίνδυνος ανάπτυξης 
καρκίνου είναι τρεις φορές µικρότερος σε εκείνους που κα-
ταναλώνουν τουλάχιστον 5 µερίδες Φ&Λ την ηµέρα αν συ-
γκριθούν µε εκείνους που καταναλώνουν 1-2 µερίδες Φ&Λ 
την ηµέρα, ενώ αν καταναλώνονταν µία διατροφή πλούσια 
σε Φ&Λ από όλους θα προλαµβάνονταν περισσότερο από το 
20% των θανάτων που οφείλονται σε καρκίνο ετησίως.
Για την ακρίβεια οι πέντε µερίδες Φ&Λ είναι η ελάχιστη ποσό-
τητα που πρέπει να καταναλώνεται ηµερησίως, ενώ πιο σω-
στά θα λέγαµε ότι πρέπει να καταναλώνονται τουλάχιστον 
5-9 µερίδες Φ&Λ ηµερησίως, ανάλογα µε την ηλικία και το 
φύλο:
 
 5 µερίδες για τα παιδιά 2 – 6 ετών, τις περισσότερες γυ-

ναίκες και για µια δίαιτα 1600 θερµίδων ανά ηµέρα, 
 7 µερίδες για τα µεγαλύτερα από 6 ετών παιδιά, τα κο-

ρίτσια στην εφηβεία, τις γυναίκες µε έντονη σωµατική 
δραστηριότητα, τους περισσότερους άνδρες και για µια 
δίατα 2200 θερµίδων ανά ηµέρα,

 9 µερίδες για τα αγόρια στην εφηβεία, τους άνδρες µε 
έντονη σωµατική δραστηριότητα και για µια δίαιτα 2800 
θερµίδων ανά ηµέρα. 

Ως µερίδα Φ&Λ δε θα µπορούσαµε να ορίσουµε: 

 Ένα φρούτο µέτριου µεγέθους,
 ½ φλιτζάνι ωµά, µαγειρεµένα ή σε κονσέρβα φρούτα ή 

λαχανικά,
 ¾ φλιτζανιού χυµό φρούτων ή λαχανικών,
 ½ φλιτζάνι τεµαχισµένα φρούτα,
 ½ φλιτζάνι µαγειρεµένα ή σε κονσέρβα όσπρια,
 1 φλιτζάνι ωµά φυλλώδη λαχανικά,
 ¼ φλιτζανιού αποξηραµένα φρούτα.  

Γιατί πέντε ΧΡΩΜΑΤΑ 
την ημέρα;
Τα πέντε διαφορετικά χρώµατα καταρχήν µας θυµίζουν την 
αξία της ποικιλίας στις διατροφικές επιλογές µας, ακόµα και 
στα τρόφιµα της ίδιας οµάδας (εδώ τα Φ&Λ), καθώς κανένα 
τρόφιµο από µόνο του δεν αποτελεί τέλεια τροφή, αλλά είναι 
υποχρεωµένο να «συνεργαστεί» µε άλλα τρόφιµα, προκειµέ-
νου όλα µαζί (µε µέτρο και ισορροπία µεταξύ τους) να καλύ-
ψουν τις διατροφικές µας ανάγκες.  Πέρα από αυτό όµως, τα 
διαφορετικά χρώµατα στα Φ&Λ σηµαίνουν και την παρουσία 
διαφορετικών φυτοχηµικών και άλλων συστατικών σε αυτά 
(στα οποία οφείλεται και το ιδιαίτερο χρώµα), ουσίες που 
έχουν µελετηθεί και έχει διαπιστωθεί η προστατευτική τους 
αξία για την υγεία µας, έχοντας π.χ. αντιοξειδωτική ή αντι-
γηραντική δράση. Στον πίνακα παρατίθενται 5 διαφορετικά 
χρώµατα Φ&Λ µε µερικά από τα Φ&Λ που µπορούµε να συ-
ναντήσουµε µε το αντίστοιχο χρώµα. 

Πώς θα πετύχω να 
καταναλώνω τα πέντε 
χρώματα Φ&Λ την ημέρα;
Παρακάτω δίνονται µερικές πρακτικές συµβουλές για το πώς 
µπορούµε να αυξήσουµε την ηµερήσια κατανάλωση Φ&Λ. 
Αυτό που θα διαπιστώσουµε είναι ότι η κατανάλωση των πέ-
ντε χρωµάτων Φ&Λ κάθε µέρα είναι εφικτή, αρκεί να είµαστε 
προνοητικοί, πρακτικοί στη συµπεριφορά µας και να σκεφτό-
µαστε «έγχρωµα»…:

 Προσθέστε φρούτα στις σαλάτες σας για επιπλέον γεύση, 
ποικιλία, χρώµα και τραγανή υφή.

 Επεκτείνετε τις γεύσεις και την «παλέτα» σας µε πράσινες, 
κόκκινες, πορτοκαλί, κίτρινες και µοβ πιπεριές.

 Χρησιµοποιήστε κατεψυγµένα φρούτα και λαχανικά: εί-
ναι έτοιµα όποτε τα χρειάζεστε και εξίσου υγιεινά µε τα 
φρέσκα.

 Εξοικονοµείστε χρόνο έχοντας έτοιµα κοµµένα λαχανικά 
στο ψυγείο.

 Προσθέστε κατεψυγµένα ανάµεικτα λαχανικά σε σούπες.

Η έρευνα έχει δείξει ότι η κατανάλωση πέντε 
µερίδων συνολικά Φ&Λ την ηµέρα, µειώνει τον 
κίνδυνο καρκίνου, καρδιοπαθειών, διαβήτη και 
άλλων νοσηµάτων.

Τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν υιοθετήσει την 
«Πράσινη Βίβλο της ΕΕ για τη διατροφή, την άσκηση και την υγεία», 
την οποία  είχαµε παρουσιάσει σε προηγούµενο άρθρο µας, µαζί µε 
τα συµπεράσµατα αυτής της δηµόσιας διαβούλευσης κρατών-µελών 
της ΕΕ, των επιχειρήσεων, της ακαδηµαϊκής κοινότητας και διαφόρων 
φορέων. Μπορούµε να θυµηθούµε, ότι µεταξύ των προτάσεων-στό-
χων πολιτικής που διατυπώθηκαν, κυρίαρχη ήταν αυτή της ενθάρρυν-
σης της κατανάλωσης των φρούτων και των λαχανικών από τους Ευ-
ρωπαίους πολίτες. Ο κοινός αυτός τόπος στις σκέψεις και τις απόψεις 
που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της Πράσινης Βίβλου σχετικά µε τα 
φρούτα και τα λαχανικά (Φ&Λ), προέκυψε από τη διαπιστωµένη ερευ-
νητικά, αποφασιστική σηµασία των τελευταίων για την αντιµετώπιση 
της επιδηµίας της παχυσαρκίας στην ΕΕ, την πρόληψη νοσηµάτων 
όπως τα καρδιαγγειακά και διάφορες µορφές καρκίνου, αλλά και από 
την παρατήρηση ότι η κατανάλωση Φ&Λ στα κράτη µέλη της ΕΕ είναι 
ιδιαίτερα χαµηλή, µε εξαίρεση τη Φινλανδία και την Ελλάδα (να και µια 
θετική µας πρωτιά στην ΕΕ…). 
Έτσι, στη Λευκή Βίβλο που εξέδωσε σχετικά πρόσφατα (το 2007) η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τίτλο «Μια στρατηγική για την Ευρώπη για 
τα σχετικά µε τη Διατροφή, το Υπέρβαρο και την Παχυσαρκία θέ-
µατα υγείας», δίνεται ιδιαίτερη έµφαση γύρω από τα µέτρα και τους 
τρόπους µε τους οποίους πρέπει να προωθηθεί η κατανάλωση Φ&Λ 
στους κόλπους της ΕΕ, είτε µέσω της καλύτερης ενηµέρωσης των πο-
λιτών – ιδιαίτερα των παιδιών – είτε κάνοντας πιο προσιτή για τους 
πολίτες της ΕΕ την πρόσβαση σε Φ&Λ (π.χ. µε τη βελτίωση της τιµής 
τους µέσω πολιτικών της ένωσης). Στην Ελλάδα, από τον Μάρτιο του 
2006 έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Ανάπτυξης µία σχετική εθνική 
ενηµερωτική καµπάνια µε τον τίτλο «Πέντε χρώµατα την ηµέρα µε 
φρούτα και λαχανικά – Συνταγή ζωής». Αντίστοιχο πρόγραµµα έχει 
αναπτυχθεί εδώ και καιρό και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις 
Η.Π.Α., µε τον τίτλο «5 την ηµέρα – ο έγχρωµος τρόπος» («5 a day 
– THE COLOR WAY»), από µία συµµαχία ενώσεων και οργανισµών, µε-
ταξύ των οποίων το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου (NCI) και το Υπουρ-
γείο Γεωργίας των Η.Π.Α. (USDA). 
Γιατί όµως δίνεται τόση βαρύτητα τόσο στον «µαγικό» αριθµό πέντε 
όσο και στα χρώµατα σε ότι αφορά την κατανάλωση Φ&Λ; Αυτό θα 
προσπαθήσουµε λοιπόν να εξηγήσουµε στη συνέχεια, αλλά και να 
δούµε πως µπορεί να γίνει πράξη στην καθηµερινότητά µας.   



Περί  ∆ιαίτης

 Φτιάξτε στα γρήγορα ένα χυµό στο µπλέντερ χρησιµο-
ποιώντας κατεψυγµένα φρούτα.

 Διατηρείτε στο ψυγείο (σε εύκολα ορατή θέση) ένα µπολ 
έτοιµων πλυµένων φρούτων.

 Επιλέξτε έναν 100% φυσικό χυµό αντί ενός αναψυκτικού 
ή καφέ.

 Επιλέξτε αποξηραµένα φρούτα ή λαχανικά για σνακ (π.χ. 
καρότα) αντί για πατατάκια, γλυκά ή µπισκότα.

 Επιλέξτε σορµπέ φρούτων αντί για παγωτό.
 Επιλέξτε γλυκά από φρούτα (π.χ. γλυκά του κουταλιού) 

αντί άλλων γλυκών.
 Επιλέξτε σκέτη ψητή πατάτα αντί για τηγανητές πατάτες 

στα εστιατόρια.
 Δείξτε προνοητικότητα παίρνοντας φρούτα από το σπίτι 

µαζί σας στη δουλειά (δεν πιάνουν δα και τόσο χώρο).   

Συμβουλές προς γονείς 
Αν είστε γονείς, κατά πάσα πιθανότητα έχετε φτάσει τουλάχι-
στον µία φορά εκτός εαυτού επειδή το παιδί σας δεν έτρωγε 
τα φρούτα ή τη σαλάτα του. Έχετε υπόψη σας λοιπόν ότι το 
να τσακώνεστε µε το παιδί σας δεν είναι ο καταλληλότερος 
τρόπος για να το ωθήσετε σε µια πιο υγιεινή διατροφή. Και 
πώς θα τα καταφέρω να τρώει φρούτα και λαχανικά το παιδί 
µου, από τη στιγµή που έχουν τόση σηµασία για την υγεία 
του; Ορίστε λοιπόν µερικές αποτελεσµατικές συµβουλές:

 Αποτελέστε οι ίδιοι πρότυπο σωστής διατροφικής συµπε-
ριφοράς για τα παιδιά σας. Θα σας µιµηθούν αν κι εσείς 
καταναλώνετε πολλά και ποικίλα φρούτα και λαχανικά 
µπροστά στα µάτια τους.

 Τα παιδιά αγαπάνε το να παίζουν µε τα χρώµατα και τα 

σχήµατα. Ζητήστε τους λοιπόν να ετοιµάσουνε µαζί σας 
τα σνακ, τα γεύµατα ή τις σαλάτες τους, διαθέτοντάς τους 
ποικίλων χρωµάτων φρούτα και λαχανικά και προτρέπο-
ντάς τα να πειραµατιστούν µε αυτά. Διαθέστε τους και 
προτρέψτε τα να χρησιµοποιήσουν φόρµες µε διάφορα 
σχέδια για το κόψιµο των Φ&Λ.

 Φροντίστε να τους έχετε πάντα διαθέσιµα και εύκολα δια-
θέσιµα (π.χ. µπροστά – µπροστά στα ράφια του ψυγείου, 
προ-πλυµένα) φρούτα και λαχανικά.

 Εφοδιάστε τα µε φρούτα και χυµούς για το σνακ του σχο-
λείου. Μαζί µε τους άλλους γονείς απαιτείστε να υπάρ-
χουν αποκλειστικά υγιεινές επιλογές στο κυλικείο του 
σχολείου όπως ορίζει η ελληνική νοµοθεσία.

Χρώματα για την υγεία μας…    
Συµπερασµατικά από όλα τα παραπάνω θα µπορούσαµε 
να πούµε: «Χρωµατίστε» καθηµερινά τη διατροφή σας µε 
«πολύχρωµες» επιλογές φρούτων και λαχανικών σε µεγάλες 
ποσότητες, για να προστατέψετε την υγεία σας αποτελεσµα-
τικά και αποφασιστικά. Είναι εφικτό, µπορεί να γίνει εύκολα 
όποια κι αν είναι η καθηµερινότητά σας, σιγουρευτείτε ότι το 
εφαρµόζουν και τα παιδιά σας. Οι εθνικές και διεθνείς, κυβερ-
νητικές και µη οργανώσεις, το θεωρούν απαραίτητο για την 
προληπτική αντιµετώπιση σοβαρών νοσηµάτων, µεταξύ των 
οποίων ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά και η παχυσαρκία, και το 
βάζουν στο επίκεντρο της πολιτικής και της δράσης τους, ενώ 
η Μεσογειακή Διατροφή είναι εκείνο το µοντέλο διατροφής 
που εφαρµόζει απόλυτα το παραπάνω µήνυµα. Σε µια χώρα 
λοιπόν, που ευδοκιµούν τόσα φρούτα και λαχανικά, αλλά και 
που για αιώνες υπάρχει η παράδοση της διατροφής που στη-
ρίζεται σε αυτά, έχουµε το πλεονέκτηµα. Αρκεί να το διατη-
ρήσουµε και να το εκµεταλλευτούµε καλύτερα. 

Πέντε χρώµατα Φ&Λ την ηµέρα για περισσότερη υγεία.
ΧΡΩΜΑ Παραδείγµατα Φ&Λ

ΜΟΒ ή 
ΜΠΛΕ

Βατόµουρα, Αποξηραµένα δαµάσκηνα, Σύκα, Δαµάσκηνα, Σταφίδες
Μωβ Λάχανο, Μελιτζάνες, Μωβ πιπεριές, Πατάτες (µε µωβ σάρκα)

ΠΡΑΣΙΝΟ
Πράσινα µήλα, Αβοκάντο, Πεπόνια, Ακτινίδια, Πράσινα αχλάδια, Πράσινα σταφύλλια
Αγγινάρες, Σπαράγγια, Μπρόκολα, Λαχανάκια Βρυξελλών, Φασολάκια, Σέλινο, Αγγούρια, Χόρτα, Μαρούλι, 
Κρεµµυδάκια πράσινα, Μπάµιες, Πράσινες πιπεριές, Σπανάκι, Κολοκυθάκια

ΛΕΥΚΟ Μπανάνες, Λευκά ροδάκινα, Χουρµάδες
Κουνουπίδι, Σκόρδο, Μανιτάρια, Κρεµµύδια, Πατάτες (µε λευκή σάρκα)

ΚΙΤΡΙΝΟ 
ή ΠΟΡΤΟ-
ΚΑΛΙ

Κίτρινα µήλα, Βερίκοκα, Γκρέηπφρουτ, Λεµόνια, Μάνγκο, Νεκταρίνια, Πορτοκάλια, Ροδάκινα, Ανανάς, Μα-
νταρίνια
Καρότα, Κίτρινες πιπεριές, Κολοκύθες, Καλαµπόκι, Γλυκοπατάτες

ΚΟΚΚΙΝΟ Μήλα, Σανγκουίνια, Κεράσια, Κόκκινα σταφύλλια, Φράουλες, Καρπούζι
Παντζάρια, Κόκκινες πιπεριές, Ντοµάτες, Ραπανάκια
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Ευεξία ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ, ∆ημοσιογράφος
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Τα τελευταία χρόνια, αρκετές επιστηµονικές µελέτες φαί-
νεται ότι τεκµηριώνουν την άποψη ότι η γυµναστική λει-
τουργεί προς όφελος και του ψυχισµού του ατόµου, ενώ 
υπάρχουν καταγεγραµµένες περιπτώσεις καταπολέµησης 
ψυχικών νόσων µέσω της συστηµατικής άσκησης. Το 60% 
ασθενών µε κατάθλιψη απέβαλλαν τα συµπτώµατα, σε 
διάστηµα τεσσάρων µηνών κατά τη διάρκεια των οποίων 
έκαναν µισή ώρα γυµναστική, τρεις φορές την εβδοµάδα, 
χωρίς τη χρήση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων, σύµφωνα 
µε έρευνα που εκπονήθηκε στο πανεπιστήµιο Duke. 

Ωστόσο δεν χρειάζεται κανείς να υποφέρει από κάποια 
ψυχική νόσο προκειµένου να αποκοµίσει τα ψυχικά οφέ-
λη της άθλησης. Ένα 8λεπτο άσκησης αρκεί για να περι-
ορίσει το αίσθηµα της λύπης, της έντασης, του άγχους ή 
του θυµού, ενώ ισχυροποιεί, σύµφωνα µε τα αποτελέσµα-
τα µελέτης, και τις πνευµατικές αντιστάσεις ενός υγιούς 
οργανισµού. Σηµαντική µερίδα ανθρώπων εξασκείται 
για να τονώσει την αυτοπεποίθησή του και για να µειώ-
σει το άγχος, στοιχεία τα οποία φυσικά συµβάλλουν στη 
διαµόρφωση µιας καλής ψυχικής κατάστασης. Η άσκηση, 
λοιπόν θεωρείται πλέον µέθοδος πρόληψης ψυχικών δια-
ταραχών. Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι δεν χρει-
άζεται να ιδρώνετε µε τις ώρες στα γυµναστήρια, καθώς 
είναι αποδεδειγµένο ότι ακόµη και η περιορισµένη άσκη-
ση προσφέρει σχετική ψυχική ανάταση. 
Υπεύθυνη για αυτό το αίσθηµα ανάτασης είναι µια χηµι-
κή ουσία, η ενδορφίνη, που εκρίνεται από τον εγκέφαλο 
κατά την διάρκεια της άσκησης και θεωρείται το φυσικό 
παυσίπονο του οργανισµού που προσφέρει παράλλη-
λα και ένα αίσθηµα ευφορίας. Παράλληλα, επιστήµονες 
υποστηρίζουν ότι είναι πολλή σηµαντική η διάθεση που 
έχει κανείς όταν αθλείται. Καλό θα ήταν να µην αντιµετω-
πίζεται ως καταναγκαστικό έργο ή µια υποχρέωση, αλλά 
ως κάτι ευχάριστο που προσφέρει δύναµη και ζωντάνια. 
Προσπαθείτε να απολαµβάνετε κάθε λεπτό της άθλη-
σης. 
Ο διαλογισµός και η γιόγκα, παρά το γεγονός ότι θεωρού-
νται από τους δυτικούς λιγότερο παραδοσιακές µορφές 
άθλησης, χρησιµοποιούν την σωµατική άσκηση για να 
ενισχύσουν την πνευµατική κατάσταση του ατόµου. Πέρα 
από την γυµναστική που παρέχουν, βάζουν το άτοµο σε 
µια διαδικασία ενδοσκόπησης για την οποία δυστυχώς 
λίγοι έχουν χρόνο σήµερα. Ο σύγχρονος άνθρωπος κα-
λείται να αφοµοιώσει πολύ περισσότερες πληροφορίες 
από αυτόν του 15ου αιώνα για παράδειγµα, µε αποτέλε-
σµα λίγος χρόνος µε τον εαυτό του να είναι απαραίτητος. 
Ο χρόνος αυτός εξασφαλίζει παράλληλα και την ψυχική 
ισορροπία και την ανάταση που αισθάνεται κανείς µετά 
την άσκηση. 

Μία από της θεωρίες που εξηγούν επιστηµονικά τα οφέ-
λη της άθλησης στην ψυχική υγεία είναι και το «υπερθερ-
µικό» µοντέλο. Πρόκειται για µια άποψη που στηρίζεται 
στο γεγονός ότι η ευφορία που αισθάνεται κανείς αθλού-
µενος είναι αποτέλεσµα της αύξησης της θερµοκρασίας 
του σώµατος. Κατά τη διάρκεια της γυµναστικής, η θερ-
µοκρασία του σώµατος ανεβαίνει σηµαντικά, προκαλώ-
ντας σηµαντικές αλλαγές στη φυσιολογία του οργανι-
σµού, διαδικασία που ξεκινά από τον υποθάλαµο στον 
εγκέφαλο. Εµπειρικά διαπιστώνεται ότι η άνοδος της 
θερµοκρασίας του σώµατος έχει θεραπευτικές ιδιότητες, 
όπως για παράδειγµα στις περιπτώσεις σάουνα ή χαµάµ. 
Κατά τον ίδιο τρόπο χρησιµοποιείται και το παράδειγµα 
των ζεστών ντους, τα οποία αποδεδειγµένα αυξάνουν τη 
θερµοκρασία του σώµατος χαλαρώνοντας παράλληλα 
και τους µυς. 
Εξίσου διαδεδοµένη είναι η θεωρία που αποδίδει τις ευ-
εργετικές ιδιότητες της γυµναστικής στο γεγονός ότι ο 
αθλούµενος αποσπάται από τις έγνοιες του κατά τη διάρ-
κεια της άσκησης. Το συγκεκριµένο µοντέλο περιγράφει 
το χρόνο της γυµναστικής σαν ένα time – out από την 
καθηµερινότητα και παράλληλα από όλα τα προβλήµατα 
που τη συνοδεύουν. Το άτοµο συγκεντρώνεται στις ασκή-
σεις που κάνει ή στο τρέξιµο µε αποτέλεσµα να αποσπά-
ται από οποιοδήποτε ερέθισµα που µπορεί να προκαλέ-
σει άγχος ή νεύρα. Σε συνδυασµό µάλιστα µε τη θεωρία 
που θέλει το χρόνο της γυµναστικής να χρησιµοποιείται 
για ενδοσκόπηση, µπορεί κανείς πολύ εύκολα να συγκε-
ντρωθεί σε ζητήµατα έξω από την καθηµερινότητα.  

Ωστόσο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να  λαµβάνονται υπό-
ψη οι ιδιαιτερότητες των ψυχικά ασθενών όταν πρόκειται 
να χρησιµοποιηθεί για θεραπευτικούς σκοπούς κάποιο 
πρόγραµµα σωµατικής άσκησης. Πέρα από το γεγονός 
ότι καλό είναι αυτή η µέθοδος να συνοδεύεται και από 
συνεδρίες ψυχανάλυσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
µακροχρόνια ενασχόληση του ασθενή µε την γυµναστική. 
Η συµπεριφορά σηµαντικού αριθµού ασθενών που αντι-
µετωπίζουν κατάθλιψη, για παράδειγµα, χαρακτηρίζεται 
από υποτονικότητα. Κατά συνέπεια, δεν θα µπορούσαν 
να ακολουθήσουν ένα πλήρες και απαιτητικό πρόγραµµα 
γυµναστικής. Απαραίτητη κρίνεται η παρουσία κάποιου 
εξειδικευµένου γυµναστή ο ποίος διαθέτοντας την απαι-
τούµενη γνώση να παρέχει τη σωστή καθοδήγηση στον 
«αθλητή». Η συµβολή του εξειδικευµένου γυµναστή είναι 
απαραίτητη προκειµένου να µπορεί ο ασθενής να αθλεί-
ται σωστά, να εισπράττει τα αποτελέσµατα της προσπά-
θειάς του και να µπορεί να επωφεληθεί των ευεργετικών 
ιδιοτήτων για την πνευµατική του υγεία.

Η γυμναστική 
στην υπηρεσία 

της ψυχικής υγείας
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Ιδρώνετε ατελείωτες ώρες 
πάνω στους διαδρόµους 
του γυµναστηρίου και 
ακολουθείτε αναρίθµητα 
προγράµµατα αεροβικής 
γυµναστικής; Κάνετε 
τζόγκιγκ και εξασκείτε 
κάποιο οµαδικό 
άθληµα µε σκοπό να 
«χτίσετε» τέλειο σώµα 
και υγιή καρδιά; Αυτό 
που ενδεχοµένως δεν 
γνωρίζετε είναι ότι οι 
κόποι σας αποδίδουν 
περισσότερους καρπούς 
από όσους πιστεύατε... 
Εκτός από την σωµατική 
σας υγεία, η άσκηση 
βελτιώνει και την ψυχική 
σας υγεία! 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ, Αλλεργιολόγος

Σε ένα επεισόδιο αλλεργίας σε τροφή, το ανοσοποιητικό 
σύστηµα ενός ατόµου αντιδρά σε υπερβολικό βαθµό σε 
συνήθως αβλαβείς τροφές. Αυτό προκαλείται από ένα 
αλλεργικό αντίσωµα, ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE), το οποίο 
βρίσκεται σε αυξηµένα ποσοστά στους ανθρώπους µε 
αλλεργίες. Το ΙgE αντίσωµα µπορεί να αναπτυχθεί όταν 
ο αλλεργικός συνηθίζει να τρώει τη συγκεκριµένη τροφή 
επανειληµµένα στο παρελθόν, αλλά χωρίς την ύπαρξη 
προβληµάτων. Η αλλεργία τροφών µπορεί να εµφανιστεί 
συχνότερα σε κάποιον που έχει οικογενειακό ιστορικό 
αλλεργιών, και τα κλινικά συµπτώµατα µπορούν να εµφα-
νιστούν αφότου το αλλεργικό άτοµο καταναλώσει ακόµη 
και ένα µικροσκοπικό ποσό των τροφών.  
Η δυσανεξία τροφών µερικές φορές µπερδεύεται µε την 
αλλεργία τροφών.  Η δυσανεξία τροφών αναφέρεται σε 
µια ανώµαλη απάντηση του οργανισµού σε τροφές ή 
πρόσθετα συστατικά τους χωρίς όµως να είναι αλλερ-
γική αντίδραση. Διαφέρει από την αλλεργία ως προς το 
ότι δεν περιλαµβάνει αντίδραση του ανοσοποιητικού συ-

στήµατος. Ο αλλεργιολόγος µπορεί να σας βοηθήσει να 
καθορίσετε τη διαφορά µεταξύ της δυσανεξίας και της 
αλλεργίας όπως επίσης και να σας βοηθήσετε στην κα-
θιέρωση ενός διοικητικού σχεδίου γιά την αντιµετώπιση 
του προβλήµατος. 
 
Τα αλλεργιογόνα  τροφών  - εκείνα τα µέρη των τροφών 
που προκαλούν αλλεργική αντίδραση-είναι συνήθως 
πρωτεΐνες. Τα περισσότερα από αυτά τα αλλεργιογόνα 
µπορούν να προκαλέσουν τις αντιδράσεις ακόµα και 
αφού µαγειρευθούν ή έχουν υποβληθεί σε πέψη στα 
έντερα. Πολυάριθµες πρωτεΐνες τροφών έχουν µελετηθεί 
για να καθιερώσουν την περιεκτικότητα τους στα διάφο-
ρα αλλεργιογόνα. Μερικά αλλεργιογόνα (συχνότερα  τα 
φρούτα και τα λαχανικά) προκαλούν τις αλλεργικές αντι-
δράσεις µόνο εάν τρώγονται πριν µαγειρευθούν. Οι πε-
ρισσότερες τέτοιες αντιδράσεις περιορίζονται στο στόµα 
και το λαιµό.  

Τα πιο κοινά αλλεργιογόνα τροφών είναι οι πρωτεΐνες 
στο γάλα της αγελάδας, τα αυγά, τα φυστίκια και άλ-
λους ξηρούς καρπούς, το σίταρι, τη σόγια, το ψάρι, και 
τα οστρακοειδή.  
Όλα τα τρόφιµα προέρχονται είτε από µιά φυτική ή µια ζω-
ική πηγή και οµαδοποιούνται στις διατροφικές οικογένειες 
σύµφωνα µε την προέλευσή τους. Τα φυστίκια, τα µπιζέλια, 
οι φακές, τα φασόλια, και η σόγια είναι µέλη της οικογένειας 
οσπρίων, ενώ το σπαράγγι, τα φρέσκα πράσινα κρεµµύδια, 
το σκόρδο και το κρεµµύδι (βολβός) είναι, προς έκπληξη, 
µέλη της οικογένειας των κρίνων.  

Σε κάποια οµάδες τροφίµων, ειδικά καρύδια και θαλασσι-
νά, µια αλλεργία σε ένα µέλος µιας οικογένειας τροφίµων 
µπορεί να οδηγήσει το αλλεργικό άτοµο να είναι αλλεργικό 
σε όλα τα µέλη της ίδιας οµάδας. Αυτό είναι γνωστό και ως 
διασταυρούµενη αντίδραση. Μερικοί άν-
θρωποι, όµως, µπορεί να είναι αλλεργικοί 
και στα φυστίκια και στα καρύδια, τα οποία 
είναι από τις διαφορετικές οικογένειες 
τροφίµων - αυτές οι αλλεργίες καλούνται   
αλλεργίες κατά σύµπτωση,  επειδή δεν συ-
σχετίζονται.  
Μέσα στις ζωικές οµάδες τροφίµων, η δι-
ασταυρούµενη αντίδραση δεν είναι τόσο 
κοινή. Παραδείγµατος χάριν, οι άνθρωποι 
αλλεργικοί στο γάλα της αγελάδας µπο-
ρούν συνήθως να φάνε το βοδινό κρέας, 
και οι ασθενείς αλλεργικοί στα αυγά µπο-
ρούν συνήθως να φάνε το κοτόπουλο.  
Όσον αφορά στα θαλασσινά, τα οστρακοειδή (γαρίδες, κα-
βούρι και αστακός) είναι πλέον πιθανά να προκαλέσουν µια 
αλλεργική αντίδραση.  Τα µαλάκια (όπως µύδια, στρείδια) 
µπορεί να είναι αλλεργιογόνα, αλλά οι αντιδράσεις σε αυτό 
το είδος είναι λιγότερο κοινές. Περιστασιακά, οι άνθρωποι 
είναι αλλεργικοί και στους δύο τύπους οστρακόδερµων.  

Συμπτώματα των 
αλλεργικών αντιδράσεων 
στα τρόφιμα 
Η πιο κοινή αλλεργική αντίδραση δερµάτων σε τροφές εί-
ναι η κνίδωση. Τα συµπτώµατα είναι κόκκινες, πολύ κνιδω-
τικές, πρησµένες περιοχές του δέρµατος που µπορούν να 
εµφανιστούν ξαφνικά και να εξαφανιστούν γρήγορα. 
Η ατοπική δερµατίτιδα, ή έκζεµα, µια δερµατοπάθεια που 
χαρακτηρίζεται από το κνησµώδες, φολιδωτό και κόκκινο 
ερεθισµένο δέρµα, µπορεί να προκληθεί από την αλλεργία 

τροφίµων. Αυτή η αντίδραση είναι συχνά χρόνια και εµφα-
νίζεται σε άτοµα µε ατοµικό ή οικογενειακό ιστορικό  αλ-
λεργιών ή  άσθµατος.  
Τα συµπτώµατα του άσθµατος, όπως ο βήχας και η δυσκο-
λία αναπνοής λόγω των στενεµένων αεραγωγών, µπορούν 
να προκληθούν από την αλλεργία τροφίµων, ειδικά στα νή-
πια και τα παιδιά.  
Τα γαστρεντερικά  συµπτώµατα της αλλεργίας τροφίµων 
περιλαµβάνουν τον εµετό, τη διάρροια και τον κοιλιακό 
πόνο, και µερικές φορές ένα κόκκινο ερύθηµα γύρω από 
το στόµα, το πρήξιµο του στόµατος και του λαιµού, τις κοι-
λιακές κράµπες, τη διόγκωση του στοµαχιού και την παρα-
γωγή αερίων.  

Στα νήπια, οι µη-αλλεργικές, προσωρινές αντιδράσεις σε 
ορισµένα τρόφιµα, ειδικά φρούτα, είναι κοινές. Παραδείγ-

µατος χάριν, ένα ερύθηµα γύρω από το στόµα, 
λόγω των φυσικών οξέων στα τρόφιµα όπως 
τις ντοµάτες και τα πορτοκάλια, ή διάρροια 
λόγω της υπερβολικής ζάχαρης στο χυµό 
φρούτων ή άλλα ποτά, εµφανίζεται συχνά. 
Εντούτοις, άλλες αντιδράσεις είναι αλλεργικές 
και µπορούν να προκληθούν από τα ίχνη των 
προσβαλλόµενων τροφίµων όταν τρώγονται 
σε επανάληψη. Με την ηλικία, µερικά παιδιά 
µπορούν να ανεχτούν τα τρόφιµα που προκά-
λεσαν αρχικά τις αλλεργικές αντιδράσεις.  
Λιγότερο από 21% των ασθενών µε την αλ-
λεργία φυστικιών θα ξεπεράσουν αυτές τις 
αλλεργίες. Οι περιοδικές εξετάσεις αλλεργίας 

τροφίµων µε τις κατάλληλες προκλήσεις τροφίµων πρέπει 
να πραγµατοποιούνται υπό την επίβλεψη ενός αλλεργιολό-
γου.  

Σοβαρές αλλεργικές 
αντιδράσεις  
Σε βαριές περιπτώσεις, η κατανάλωση τροφίµων στα οποία 
κάποιος είναι αλλεργικός µπορεί να προκαλέσει µια απει-
λητική για τη ζωή αντίδραση, αποκαλούµενη  αναφυλαξία. 
Η αναφυλαξία είναι µια συστηµική αλλεργική αντίδραση 
που µπορεί να είναι σοβαρή και µερικές φορές µοιραία. Τα 
πρώτα σηµάδια της αναφυλαξίας µπορούν να είναι ένα αί-
σθηµα καύσου, πονοκέφαλος, µούδιασµα στο στόµα ή ένα 
κόκκινο, κνισµώδες εξάνθηµα. Άλλα συµπτώµατα µπορούν 
να περιλαµβάνουν τα αισθήµατα της ζαλάδας, δύσπνοιας, 
σοβαρού φτερνίσµατος, της αναστάτωσης του στοµαχιού, 
συσπάσεων της µήτρας ή/και του εµετού και της διάρροιας. 
Σε βαριές περιπτώσεις, οι ασθενείς µπορούν να πάθουν µια 

Μέχρι 2 εκατοµµύρια 

πληθυσµού, ή 8% 

των παιδιών και 2% 

των ενήλικων, στις 

Ηνωµένες Πολιτείες 

υπολογίζεται οτι 

υποφέρουν απο 

αλλεργίες τροφών.
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πτώση στην πίεση αίµατος που οδηγεί σε απώλεια συνείδη-
σης και σοκ. Χωρίς άµεση θεραπεία, η αναφυλαξία µπορεί να 
προκαλέσει το θάνατο.  
Τα συµπτώµατα της αναφυλαξίας αντιστρέφονται µε θερα-
πεία µε την ενέσιµη αδρεναλίνη, τα αντιισταµινικά, και άλλα 
µέτρα επείγουσας ιατρικής. Είναι πολύ σηµαντικό κάθε ασθε-
νής µε συµπτώµατα πιθανής αναφυλαξίας να λαµβάνει αµέ-
σα θεραπεία.

∆ιάγνωση  
Οι δερµατικές δοκιµές αλλεργίας  µπορούν να είναι χρήσι-
µες για να καθορίσουν ποια τρόφιµα ή άλλα αντιγόνα προ-
καλούν τα αλλεργικά συµπτώµατα ενός ασθενή. Στη δερ-
µατική δοκιµασία, ένα µικρό ποσό υγρού διαλύµατος που 
παρασκευάζεται  από τα τρόφιµα τοποθετείται στην πλάτη 
ή το βραχίονα. Σε αυτό το τεστ αποκαλούµενο «prick test», 
µιά βελόνα τρυπά το κορυφαίο στρώµα του δέρµατος, µέσω 
σταγόνας υγρού που τοποθετείται πανω στο δέρµα. Σε µερι-
κές περιπτώσεις, φρέσκα τρόφιµα µπορούν να απαιτηθούν 
για τη δερµατική δοκιµασία.  
Ο γιατρός σας µπορεί επίσης να χρησιµοποιήσει τις εξετάσεις 
αίµατος για IgE αντίσωµα σε συγκεκριµένα τρόφιµα, δηλα-
δή την αποκαλούµενη δοκιµασία RAST ή CAP-RAST, για να 
εντοπίσει τις αλλεργίες τροφίµων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, 
όπως το εκτεταµένο βαριάς µορφής έκζεµα, µια δερµατική 
δοκιµασία αλλεργίας δεν µπορεί να γίνει. Ο γιατρός σας τότε 
µπορεί να συστήσει µια εξέταση αίµατος τροφίµων RAST για 
να λάβει τις ίδιες πληροφορίες που µπορούν να ληφθούν µε 
µια δερµατική δοκιµασία. Για τη διάγνωση της αλλεργίας γά-
λακτος, αυγών, φυστικιών ή ψαριών, το επίπεδο της δοκιµής 
RAST ή CAP-RAST µπορεί να βοηθήσει να προβλέψει τις µελ-
λοντικές αντιδράσεις αλλεργίας τροφίµων σε αυτά τα τρόφι-
µα. Ψευδώς θετικά αποτελέσµατα µπορούν να εµφανιστούν  
µε τη δερµατική δοκιµασία αλλεργίας τροφίµων αλλά και µε 
τη δοκιµή αίµατος. Οι προκλήσεις  τροφίµων, που περιγρά-
φονται κατωτέρω, απαιτούνται συχνά για να επιβεβαιώσουν 
τη διάγνωση.  
Ο αλλεργιολόγος µπορεί να προτείνει ότι ασθενής κρατά ένα 
ηµερολόγιο τροφίµων, το οποίο είναι ένα λεπτοµερές αρχείο 
µε ηµεροµηνία, χρόνο πρόσληψης και οποιαδήποτε άλλα 
συµπτώµατα εµφανίστηκαν µετά το φαγητό. Όταν υπάρχει 

υποψία για αλλεργία σε µια συγκεκριµέ-
νη τροφή, συστήνεται αποφυγή της για 
ένα χρονικό διάστηµα. Εάν τα συµπτώ-
µατα δεν ξαναπαρουσιαστούν, µπορεί 
να προστεθεί το τρόφιµο στη διατροφή 
άλλη µια φορά για να καθορισθεί µε 
µεγαλύτερη βεβαιότητα η αλλεργική 
αντίδραση στο τρόφιµο (αυτό δεν γίνε-
ται ποτέ όταν έχει ο ασθενής ιστορικό 
αναφυλαξίας).  

Θεραπεία  
1. Αποφύγετε τα τρόφιµα.  Ο καλύτερος τρόπος να αντι-

µετωπιστεί η αλλεργία τροφίµων είναι να αποφευχθούν 
τα συγκεκριµένα τρόφιµα που προκαλούν την αλλεργία.  

2. Ρωτήστε για τα συστατικά.  Για να αποφύγουν ένα 
«κρυµµένο» αλλεργιογόνο τροφίµων µακρυά από το 
σπίτι (εστιατόριο), τα τρόφιµο-αλλεργικά άτοµα πρέπει 
πάντα να ερευνούν για τα συστατικά κατά κατανάλωση 
στα εστιατόρια ή άλλα εξωτερικά µέρη και να κάνουν τη 
σοβαρότητα της αλλεργίας τους γνωστή στους υπόλοι-
πους. 

3. Διαβάστε τις ετικέτες τροφίµων.  Είναι σηµαντικό για 
τους τρόφιµο-αλλεργικούς ανθρώπους να διαβάσουν 
προσεκτικά τις ετικέτες τροφίµων. Πολλές χώρες έχουν 
θεσπίσει κανόνες επιβολής ετικέτας σε τρόφιµα που 
εξασφαλίζουν οτι τα αλλεργιογόνα των τροφίµων παρα-
τίθενται στην κοινή γλώσσα, όπως «το γάλα» παρά έναν 
επιστηµονικό ή τεχνικό όρο, όπως «την καζεϊνη.»   

4. Προετοιµάζεται για τις έκτακτες ανάγκες.  Οι αναφυ-
λακτικές αντιδράσεις που προκαλούνται από τις αλλεργί-
ες τροφίµων µπορούν να είναι ενδεχοµένως απειλητικές 
για τη ζωή. Εκείνοι που έχουν δοκιµάσει µια αναφυλακτι-
κή αντίδραση σε τρόφιµα πρέπει αυστηρά να αποφύγουν 
εκείνα τα τρόφιµα. Μπορεί να πρέπει να φέρουν και να 
ξέρουν πώς να χρησιµοποιήσουν την ενέσιµη αδρεναλί-
νη και τα αντισταµινικά για να θεραπεύσουν τις αλλεργι-
κές αντιδράσεις λόγω της τυχαίας κατάποσης. 

Πότε να δείτε έναν ειδικό 
αλλεργίας/άσθματος
Άτοµα µε τροφικές αλλεργίες πρέπει να συµβουλευθούν αλ-
λεργιολόγο όταν:
• Έχουν µια διαγνωσθείσα αλλεργία τροφίµων.  
• Έχουν περιορίσει την διατροφή τους βασιζόµενοι στις 

αντιληπτές δυσµενείς αντιδράσεις στα τρόφιµα ή τις πρό-
σθετες ουσίες.  

• Έχουν ένα οικογενειακό ιστορικό των αλλεργιών και  
αναµένουν έναν νεογέννητο και ενδιαφέρονται για τον 
προσδιορισµό στρατηγικών για την πρόληψη αλλεργίας 
στο νήπιο.  

• Έχουν αναπτύξει αλλεργικά συµπτώµατα (κνίδωση, αγ-
γειοοίδηµα, άσθµα, γαστρεντερικές επιπλοκές) σε συν-
δυασµό µε την έκθεση σε τροφές. 
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Αναλύοντας δείγµατα της τροφής µε τη οποία τρέφονται 
οι σολωµοί ιχθυοτροφείου, βρέθηκε ότι περιείχε υψηλά 
ποσοστά τοξικών ουσιών. Και αυτό επειδή τα ψάρια που 
χρησιµοποιούνται ως τροφή στα ιχθυοτροφεία, ψαρεύ-
ονται κυρίως από το Bόρειο Aτλαντικό, όπου εκβάλλουν 
πολλοί ποταµοί που µεταφέρουν απόβλητα στη θάλασ-
σα.
Ηταν η πρώτη φορά που το ψάρι, η πιο «αθώα» τροφή, 
ενοχοποιούνταν για βλάβες –και µάλιστα σοβαρές- στην 
υγεία. Έκτοτε, οι έρευνες που γκρεµίζουν το µύθο ότι τα 
ψάρια αποτελούν τις πλέον υγιεινές τροφές, ακολουθούν 
η µία την άλλη…
Άρθρο που δηµοσιεύθηκε πρόσφατα σε επιστηµονικό 
περιοδικό (Environmental Health Perspectives) αναφέρει 
πως οι διοξίνες, τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs), 
τα toxaphene και dieldrin και οι polybrominated 
diphenylethers, βρέθηκαν σε πολύ υψηλότε-
ρα ποσοστά σε σολωµούς που προέρχονται 
από ευρωπαϊκές ιχθυοκαλλιέργειες από ό,τι σε 
σολωµούς ιχθυοτροφείων Βόρειας και Νότιας 
Αµερικής. Οι συντάκτες της µελέτης συνιστούν 
µάλιστα στους ευρωπαίους καταναλωτές να µην 
καταναλώνουν σολωµό ευρωπαϊκού ιχθυοτροφείου 
συχνότερα από 4 φορές το µήνα, ενώ στους αµερικανούς 
επιτρέπουν µέχρι και 10 φορές µηνιαίως. 
Μόλις πρόσφατα, επίσης, στο πλαίσιο έρευνας του WWF 
για ανίχνευση συνθετικών χηµικών σε 27 δείγµατα δια-
φορετικών τροφίµων που αγοράστηκαν από σούπερ 
µάρκετ 7 Ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα, Μ. Βρετανία, Ιτα-
λία, Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία, Πολωνία), προέκυψε ότι 
τα ψάρια φέρουν στον ιστό τους ίχνη από απαγορευµένα 
εντοµοκτόνα. Γι’ αυτό ευθύνεται η ανεξέλεγκτη χρήση 
χηµικών από τη βιοµηχανία και η διαρροή τους κατά την 
παραγωγή, µεταφορά, και αποθήκευσή τους, και η χρήση 
τους σε πληθώρα προϊόντων, τα οποία πετιούνται στις 
χωµατερές και µολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα.
Δεν είναι όµως µόνο τα µολυσµένα νερά που επιβαρύ-
νουν τα ψάρια µε επικίνδυνες ουσίες. Στις ιχθυοκαλλι-
έργειες, από όπου πλέον προέρχεται το µεγαλύτερο πο-
σοστό των ψαριών που φθάνουν στην αγορά, τα ψάρια 
«βοµβαρδίζονται» µε αντιβιοτικά, τα υπολείµµατα των 
οποίων φθάνουν και στο πιάτο µας. Έχει βρεθεί ότι το 70% 
των αντιβιοτικών που πωλούνται ετησίως στις ΗΠΑ, δη-
λαδή περίπου 13 εκατοµµύρια τόνοι, χρησιµοποιούνται 
στην πτηνοτροφία, την κτηνοτροφία και τις ιχθυοκαλλι-
έργειες για να επιταχύνουν την ανάπτυξη των ειδών. Γιατί 

χρησιµοποιούνται τέτοιες ουσίες στις ιχθυοκαλλιέργειες; 
Γιατί, όπως σε κάθε περίπτωση εντατικής εκτροφής ζώων 
ή ψαριών, η συσσώρευση πολλών ψαριών στα κλουβιά, 
ευνοεί τη διάδοση ασθενειών. Ωστόσο, η τακτική χορή-
γηση αντιβιοτικών στα ψάρια των ιχθυοτροφείων µέσω 
της τροφής τους για να προστατεύονται από τις ασθέ-
νειες οδηγεί στη δηµιουργία βακτηρίων ανθεκτικών στα 
αντιβιοτικά, τα οποία µπορούν αποδειχθούν επικίνδυνα 
για τους καταναλωτές. 
Στην Ελλάδα, όπου ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών είναι 
ιδιαίτερα ανεπτυγµένος, παρατηρούνται τα ίδια φαινόµε-
να. Σύµφωνα µε έρευνες του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 
αυτά τα «υπερ-βακτηρίδια» ανιχνεύονται πράγµατι σε 
ψάρια ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, εξαιτίας της ανε-

ξέλεγκτης χρήσης αντιβιοτικών, αλλά και σε ψάρια 
ελεύθερης αλιείας που προέρχονται κυρίως 

από κλειστούς κόλπους µε µεγάλη ρύπανση, 
όπως ο Αµβρακικός, ο Σαρωνικός, ο Θερ-
µαϊκός κλπ. 
Οι επικίνδυνες αυτές ουσίες έχουν την τάση 

να συσσωρεύονται στο λιπώδη ιστό. Και τα 
ψάρια ιχθυοτροφείου χαρακτηρίζονται από… 

υπερβολικό λίπος. Κι αυτό γιατί εξαιτίας του περι-
ορισµένου χώρου, δεν κινούνται ελεύθερα, ενώ ταΐζονται 
µε λιπαρές τροφές. Όπως ακριβώς και οι άνθρωποι στο 
σύγχρονο τρόπο ζωής, αποθηκεύουν εύκολα λίπος, το 
οποίο δύσκολα αποβάλλουν. 
Σύµφωνα µε παλαιότερη µελέτη του Εθνικού Κέντρου 
Θαλασσίων Ερευνών, η χρήση των αντιµικροβιακών ου-
σιών µε κύρια παραδείγµατα το οξολινικό οξύ και την 
οξυτετρακυκλίνη είναι ευρύτατα διαδεδοµένη στις ελ-
ληνικές ιχθυοκαλλιέργειες για την αντιµετώπιση βακτη-
ριακών σηψαιµικών νοσηµάτων των ευρύαλων ψαριών. 
Η χρήση αυτή συχνά είναι αλόγιστη µε αποτέλεσµα την 
αποτυχία διάφορων θεραπευτικών αγωγών. Όπως ανα-
φέρουν οι ερευνητές, µερικά από τα κυριότερα αίτια που 
οδηγούν τις θεραπευτικές αγωγές σε αποτυχία είναι η
λανθασµένη επιλογή αντιβιοτικού και η ανάπτυξη ανθε-
κτικότητας, η χαµηλή δοσολογία, η ανεπαρκής ανάµειξη 
του αντιβιοτικού στην τροφή που οδηγεί σε ανοµοιο-
γενή κατανοµή του αντιβιοτικού στον ιχθυοπληθυσµό 
και λήψη µικρότερης από την επιβαλλόµενη ποσότητας 
αντιβιοτικού σε πολλά ψάρια. «Σηµαντικό επίσης είναι το 
ενδιαφέρον για την τύχη του αντιβιοτικού στους ιστούς 
των ψαριών, από την πλευρά της διασφάλισης της υγείας 
και της προστασίας του καταναλωτή», σηµειώνουν. 

«Ψάρια: 
υγιεινή τροφή με... 

αντιβιοτικά»

ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ∆ημοσιογράφος
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Πριν από λίγα χρόνια, η είδηση είχε κάνει το γύρο του κό-
σµου. Οι σολωµοί ιχθυοτροφείων της Σκωτίας περιείχαν 
τόσα καρκινογόνα τοξικά που οι επιστήµονες συνιστούσαν 
στους καταναλωτές να µην τρώνε το συγκεκριµένο ψάρι 
περισσότερο από µία φορά το δίµηνο (µία ή µισή µερίδα 
σολωµού που δεν θα ξεπερνά τα 224 γραµµάρια) και ειδικά 
στις εγκύους να µην το βάζουν καθόλου στο στόµα τους, 
καθώς µπορεί να προκαλέσουν ανωµαλίες και εγκεφαλικές 
βλάβες στο έµβρυο. Σύµφωνα µε τη σχετική έρευνα που 
δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, σε δείγµατα σολω-
µού Σκωτίας εντοπίστηκαν ορισµένες από τις πιο επικίνδυ-
νες χηµικές ουσίες οι οποίες συνδέονται µε την πρόκληση 
καρκίνου, όπως οι διοξίνες και τα PCB, ο οποίες είτε έχουν 
απαγορευθεί είτε έχουν τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο. 
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Δεν είναι όµως µόνο τα µολυσµένα νερά που επιβαρύνουν τα ψάρια µε επικίνδυνες ουσίες. Στις 
ιχθυοκαλλιέργειες, από όπου πλέον προέρχεται το µεγαλύτερο ποσοστό των ψαριών που φθάνουν 
στην αγορά, τα ψάρια «βοµβαρδίζονται» µε αντιβιοτικά, τα υπολείµµατα των οποίων φθάνουν και 
στο πιάτο µας.



Μικρά & Νόστιμα
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Η  υπερχοληστεριναιµία αποτελεί σηµαντικό προδια-
θεσικό παράγοντα νοσηρότητας και θνητότητας από 
καρδιαγγειακή νόσο και αποτελεί αντικείµενο επιθετι-
κών θεραπευτικών παρεµβάσεων, καθώς τα ανώτερα 
φυσιολογικά όρια της χοληστερίνης διαρκώς αναθε-
ωρούνται. Πρώτης εκλογής φάρµακα θεωρούνται οι 
στατίνες, οι οποίες πολλές φορές συγχορηγούνται µε 
άλλα αντιλιπιδαιµικά φάρµακα. Επιδηµιολογικά και 
κλινικά δεδοµένα υποστηρίζουν οτι η µακροχρόνια 
κατανάλωση µακράς αλύσου n-3 πολυακόρεστων 
λιπαρών οξέων και κυρίως εικοσιπεντανοϊκού οξέως 
(EPA), που περιέχονται στα ψάρια και στο ιχθυέλαιο, 
πιθανόν να έχει προστατευτική δράση έναντι στε-
φανιαίων συµβαµάτων. Για να επαληθεύσουν την 
παραπάνω παρατήρηση, µελετητές από την Ιαπωνία 
πραγµατοποίησαν µια τυχαιοποιηµένη διπλή τυφλή 
µελέτη µε χορήγηση εικοσιπεντανοϊκού οξέος, η 
οποία δηµοσιεύτηκε στο Lancet (2007; 369:1090-98). 
Στη µελέτη συµµετείχαν 18645 Ιάπωνες ασθενείς µε 
υπερχοληστεριναιµία, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν να 
λάβουν είτε 1800 mg EPA ηµερησίως σε συνδυασµό 
µε στατίνη είτε µόνο στατίνη. Οι ασθενείς είχαν µέση 
παρακολούθηση 4.6 έτη µετά την έναρξη της θερα-
πείας και καταγράφηκαν τα µείζονα στεφανιαία συµ-
βάµατα, δηλαδή αιφνίδιοι θάνατοι, οξέα εµφράγµατα 
µυοκαρδίου, ασταθής στηθάγχη, αγγειοπλαστική ή 
ενδοπρόθεση (stent) στα στεφανιαία. 
Στο τέλος της παρακολούθησης, καταγράφηκαν 19% 
λιγότερα στεφανιαία συµβάµατα στην οµάδα που 
ελάµβανε EPA, µείωση η οποία ήταν στατιστικά ση-
µαντική  (262 συµβάµατα έναντι 324, P=0.011). Η LDL 
χοληστερόλη ελαττώθηκε 25% και στις δύο οµάδες 
χωρίς ο βαθµός ελάττωσης να διαφέρει σηµαντικά, 
ενώ τα επίπεδά της δεν αποτέλεσαν στατιστικά σηµα-
ντικό παράγοντα ελάττωσης καρδιαγγειακού κινδύ-
νου. Συνεπώς η ευεργετική δράση του EPA δεν φαίνε-
ται να οφείλεται στην υπολιπιδαιµική αλλά σε πιθανή 
αντιθροµβωτική και αντιφλεγµονώδη δράση του. Τα 
αποτελέσµατα της παραπάνω µελέτης οφείλουν να 
επαληθευτούν σε πληθυσµούς άλλων εθνικών οµά-
δων πριν συστηθεί η ευρεία χρήση του EPA.

Η χορήγηση 
εικοσιπεντανοϊκού οξέος 
ελαττώνει τα στεφανιαία 
συμβάματα σε ασθενείς με 
υπερχοληστεριναιμία

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί τη δεύτερη 
συχνότερη νεοπλασία στις ανεπτυγµένες χώρες, µε 
ένα εκατοµµύριο πρωτοδιαγνωσθέντα περιστατικά 
κάθε έτος. Οι περισσότεροι καρκίνοι προέρχονται από 
κακοήθη εξαλλαγή αδενωµάτων. Υπάρχουν αρκετές 
µελέτες που έδειξαν ότι η ασπιρίνη ελαττώνει την 
υποτροπή αδενωµάτων σε ποσοστό περίπου 40% σε 
ασθενείς µε εξαιρεθέντα αδενώµατα ή καρκίνο πα-
χέος εντέρου, εντούτοις δεν υπάρχουν δεδοµένα για 
πιθανή επίδραση της ασπιρίνης στην επίπτωση του 
καρκίνου του παχέος εντέρου. Μελετητές από τη Με-
γάλη Βρετανία ανέλυσαν τα δεδοµένα δυο µεγάλων 
τυχαιοποιηµένων µελετών, στις οποίες οι ασθενείς 
έλαβαν ασπιρίνη για τουλάχιστον 5 χρόνια και στη 
συνέχεια παρακολουθήθηκαν για µια δεκαετία, και τα 
αποτελέσµατα της µελέτης τους δηµοσιεύτηκαν στο 
Lancet (2007; 369:1603-13). Συνολικά 5000 ασθενείς 
χωρίς γνωστό ιστορικό αδενωµάτων έλαβαν ασπιρίνη 
σε δόσεις 300-1200 mg ηµερησίως για 5-7 χρόνια ενώ 
2500 έλαβαν εικονικό φάρµακο. Η ασπιρίνη ελάττωσε 
την επίπτωση του καρκίνου του παχέος εντέρου [σχε-
τικός κίνδυνος (HR) 0.72, 95% όρια αξιοπιστίας (CI): 
0.56-0.97, P=0.02] ενώ σε χορήγηση πέραν της πεντα-
ετίας ο σχετικός κίνδυνος ελλατωνόταν περαιτέρω (HR 
0.63, 95% CI 0.47-0.85, P=0.002). Είναι αξιοσηµείωτο 
οτι τα ευεργετικά αποτελέσµατα της ασπιρίνης εµφα-
νίζονταν µετά την παρέλευση δεκαετίας (έτη 0-9 HR 
0.92, 95% CI 0.56-1.49, P=0.73 – έτη 10-19 HR 0.6, 95% 
CI 0.42-0.87, P=0.007). Δεν παρατηρήθηκε σηµαντική 
επίδραση της ασπιρίνης στην επίπτωση άλλων κακοη-
θειών (HR 1.01, 95% CI 0.88-1.16, P=0.87). Τα παραπά-
νω δεδοµένα συνηγορούν στο ότι η λήψη τουλάχιστον 
300 mg ασπιρίνης ηµερησίως για 5 χρόνια συµβάλλει 
στην πρωτοπαθή πρόληψη του καρκίνου του παχέος 
εντέρου, ενώ για την επίδραση αυτή απαιτείται λανθά-
νων χρόνος δέκα ετών. Απαιτείται µακχροχρόνια πα-
ρακολούθηση των ασθενών που έλαβαν µικρότερες 
δόσεις ασπιρίνης σε τυχαιοποιηµένες µελέτες προ-
κειµένου να αποσαφηνιστεί αν η επίδραση αυτή είναι 
δοσοεξαρτώµενη.

Η λήψη ασπιρίνης ελαττώνει 
το μακροχρόνιο κίνδυνο 
ανάπτυξης καρκίνου παχέος 
εντέρου

Είναι γνωστό ότι η έκθεση σε µολυσµένο αστικό πε-
ριβάλλον επηρεάζει αρνητικά την πνευµονική λει-
τουργία των παιδιών. Εντούτοις είναι άγνωστο αν η 
διαβίωση κοντά σε µεγάλους αυτοκινητοδρόµους 
επηρεάζει την οµαλή πνευµονική ανάπτυξη σε ηλι-
κίες 10-18 ετών. Σε µια µελέτη που δηµοσιεύτηκε 
στο Lancet (2007; 369:571-77), ερευνητές από τις 
Ηνωµένες Πολιτείες µελέτησαν τη σχέση µεταξύ  οι-
κιακής έκθεσης στην κυκλοφορία και πνευµονικής 
ανάπτυξης. Στην προοπτική αυτή µελέτη, 3677 παι-
διά µε µέση ηλικία 10 ετών από 12 κοινότητες της 
Καλιφόρνια παρακολουθήθηκαν για 8 έτη, µε ετήσια 
µέτρηση της πνευµονικής τους λειτουργίας. Για κάθε 
παιδί υπολογίστηκαν µε σύνθετα µοντέλα δείκτες 
έκθεσης σε κυκλοφορία µεγάλων δρόµων. Τα παι-
διά που ζούσαν σε απόσταση µικρότερη των 500 
µέτρων από αυτοκινητοδρόµους, είχαν σηµαντικά 
ελλείµµατα στις πνευµονικές λειτουργικές µελέτες 
σε σχέση µε αυτά που ζούσαν σε απόσταση µεγα-
λύτερη των 1500 µέτρων µετά από 8-ετη παρακο-
λούθηση. Συγκεκριµένα, ο βίαια εκπνεόµενος όγκος 
αέρα σε 1 δευτερόλεπτο (FEV1) ήταν κατά µέσο όρο 
ελαττωµένος κατά 81 mL (P=0.01, 95% όρια αξιοπι-
στίας: -143 έως -18) ενώ η µέγιστη µεσοεκπνευστική 
ροή (MMEF) κατά 127 mL/sec (P=0.03, 95% όρια αξι-
οπιστίας: -243 έως -11). Επίσης τόσο η τοπική έκθεση 
σε αυτοκινητόδροµους όσο και η περιοχική ατµο-
σφαιρική ρύπανση είχαν δυσµενή και ανεξάρτητη 
επίδραση στην ανάπτυξη φυσιολογικών πνευµονι-
κών λειτουργιών. Η παραπάνω µελέτη έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις µέρες µας, όπου η αλόγιστη οικιστική 
ανάπτυξη έχει σαν αποτέλεσµα την κατασκευή οικει-
ών και σχολείων κοντά σε µεγάλους αυτοκινητόδρο-
µους. Καθώς οι διαταραχές πνευµονικής λειτουργίας 
αποτελούν σηµαντικό παράγοντα ενήλικης νοσηρό-
τητας και θνητότητας, οι στρατηγικές ελάττωσης της 
έκθεσης των παιδιών σε ρυπογόνους παράγοντες 
θα οδηγούσε σε σηµαντική βελτίωση της δηµόσιας 
υγείας.

Η κατοικία εγγύς μεγάλων 
αυτοκινητοδρόμων επιδρά 
δυσμενώς στην πνευμονική 
ανάπτυξη σε ηλικίες 10-18 
ετών

Η υπέρταση αποτελεί δυσµενή προγνωστικό παράγο-

ντα καρδιαγγειακού κινδύνου και ο κίνδυνος εµφάνι-

σής της είναι αυξηµένος σε όσους καταναλώνουν >30 

γραµµάρια αλκοόλ ηµερησίως. Εντούτοις, η κατανά-

λωση µέτριας ποσότητας αλκοόλ ελαττώνει την καρ-

διαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα. Σε µια µελέτη 

που δηµοσιεύτηκε στο Annals of Internal Medicine 

(2007; 146:10-19), ερευνήθηκε η επίδραση της κατα-

νάλωσης αλκοόλ στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα σε 

11711 υπερτασικούς άνδρες  στις Ηνωµένες Πολιτεί-

ες. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν προοπτικά και η 

κατανάλωση αλκοόλ καταγράφηκε µε συµπλήρωση 

ερωτηµατολογίων ανά τετραετία. Η καταγραφή συµ-

βαµάτων διήρκεσε 16 έτη (1986-2002) και στο χρονικό 

αυτό διάστηµα 653 ασθενείς εµφάνισαν έµφραγµα του 

µυοκαρδίου. Σε σχέση µε αυτούς που απείχαν εντελώς 

από το αλκοόλ, όσοι κατανάλωναν 0.1-4.9 γραµ/ηµέ-

ρα είχαν σχετικό κίνδυνο (HR) εµφάγµατος 1.09 (95% 

όρια αξιοπιστίας: 0.86-1.39); από 5-9.9 γραµ/ηµέρα HR 

0.81 (0.6-1.08); από 10-14.9 γραµ/ηµέρα HR 0.68 (0.51-

0.91); από 15-29.9 γραµ/ηµέρα HR 0.72 (0.54-0.97); από 

30-49.9 γραµ/ηµέρα HR 0.67 (0.48-0.94); και τέλος >50 

γραµ/ηµέρα HR 0.41 (0.22-0.77). Οι συσχετίσεις δεν 

διέφεραν µεταξύ θανατηφόρων και µη θανατηφόρων 

συµβαµάτων ενώ η κατανάλωση αλκοόλ δε συσχετί-

στηκε µε τον κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου. Όπως 

γίνεται σαφές, σε ένα µεγάλο πληθυσµό υπερτασικών 

ανδρών, η µέτρια κατανάλωση αλκοόλ συσχετίστηκε 

µε ελαττωµένο κίνδυνο εµφράγµατος του µυοκαρδί-

ου χωρίς να επηρεάζει τον κίνδυνο θανάτου. Συνεπώς, 

είναι πιθανό οι υπερτασικοί που πίνουν µέτριες ποσό-

τητες αλκοόλ να µη χρειάζεται να αλλάξουν τις συνή-

θειες τους.

Κατανάλωση αλκοόλ και 
κίνδυνος στεφανιαίας νόσου 
σε υπερτασικούς άνδρες

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ , Ιατρός
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Περιβάλλον ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΤΑΡΟΣ, Γεωπόνος

Η “αξία” 
των βιολογικών 

προúόντων

=

+
Γιατί να βάλω στη διατροφή µου, τα βιολογικά προϊόντα; 
Έχουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που τα διαφορο-
ποιούν από τα αντίστοιχα συµβατικά; Γιατί είναι ακριβό-
τερα; 
Αυτές είναι µόνο κάποιες από τις απορίες, τις οποίες εκ-
φράζει ο κάθε καταναλωτής ‘’που ψάχνει’’ τη διατροφή 
του. 
Ας προσπαθήσουµε λοιπόν να δώσουµε κάποιες απαντή-
σεις στα παραπάνω ερωτήµατα, ξεκινώντας όµως από το 
τέλος.

Είναι πράγµατι ακριβότερα τα βιολογικά προϊόντα; 
Επιλέγοντας σαν µέτρο σύγκρισης, την ονοµαστική τους 
τιµή, θα µπορούσαµε να πούµε µε µεγάλη ευκολία, Ναι. 
Τα βιολογικά προϊόντα είναι ακριβότερα σε σχέση µε τα 
αντίστοιχα συµβατικά κατά 30 – 50% ή και περισσότερο 
µερικές φορές ( κυρίως όταν είναι εισαγόµενα ή όταν η 
προσφορά για κάποια από αυτά είναι αρκετά µικρή, ενώ 
η ζήτηση µεγάλη).
Ας αντιστρέψουµε όµως την ερώτηση. 

Είναι πράγµατι φθηνότερα τα συµβατικά 
προϊόντα; 
Η απάντηση είναι µάλλον Όχι. Αυτό οφείλεται στο ότι, 
στην ονοµαστική τιµή των συµβατικών προϊόντων δεν 
εµπεριέχονται όλα τα κόστη, τα οποία καλύπτονται έµµε-
σα από τον Εθνικό προϋπολογισµό και κατ’ επέκταση από 
όλους εµάς δια µέσω της  φορολογίας µας.
o Το κόστος της απορρύπανσης των εδαφών και ιδιαί-

τερα των υδάτων (λόγω της χρήσης των λιπασµάτων 
και των φυτοφαρµάκων), καλύπτεται εν µέρει από 
τον Εθνικό προϋπολογισµό.  Σύµφωνα µε στοιχεία 
του  FAO ( Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας των 
Ηνωµένων Εθνών), η συµβατική γεωργία, ρυπαίνει 
το περιβάλλον µε νιτρικά κατά  40-64% περισσότερο 
από την βιολογική.

o Το κόστος της απόσυρσης αρκετών αγροτικών προ-
ϊόντων και η ταφή τους  στις χωµατερές (λόγω της 
υπερπαραγωγής που επιτυγχάνεται µε την χρήση των 
χηµικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων) καλύπτεται 
και αυτό εν µέρη από τον Εθνικό προϋπολογισµό. Το 

οξύµωρο σε αυτή την  περίπτωση είναι,  ότι τα προ-
ϊόντα που αποσύρονται και στην συνέχεια θάβονται, 
έχουν καλλιεργηθεί κανονικά και έχουν συνεισφέρει 
στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος, στην κατανά-
λωση ενέργειας, κ.λ.π.  

o  Το κόστος των µεγαλύτερων ποσοτήτων ενέργειας,  
που απαιτείται για την παραγωγή τους, επιβαρύνει και 
αυτό τόσο τον Εθνικό προϋπολογισµό όσο και την 
ενεργειακή πολιτική της χώρας.  Τα χηµικά λιπάσµα-
τα και τα φυτοφάρµακα για να παραχθούν απαιτείται 
ενέργεια, οι πολλαπλές και βαθιές κατεργασίες του 
εδάφους απαιτούν ενέργεια,  τα µεγάλα και ενεργο-
βόρα αρδευτικά συστήµατα και τα θερµοκήπια που 
λειτουργούν σε µη ενδεδειγµένες περιοχές, για να λει-
τουργήσουν απαιτούν και αυτά ενέργεια. 

 Πάντα σύµφωνα µε τον FAO, η κατανάλωση ενέργειας 
στην συµβατική γεωργία, φθάνει έως και 69% παρα-
πάνω από ότι στην βιολογική. 

o Οι µεγαλύτερες ποσότητες νερού που καταναλώνο-
νται για την παραγωγή τους, µειώνουν τα υπάρχο-
ντα αποθέµατα και καλείται η Πολιτεία µε διάφορες 
παρεµβάσεις (που έχουν και αυτές το κόστος τους) 
να καλύψει τις ανάγκες του αστικού πληθυσµού σε 
νερό.

o Η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας και της βιο-
ποικιλότητας, από την χρήση των αγροχηµικών, δηµι-
ουργεί την ανάγκη ειδικών παρεµβάσεων (που έχουν 
και αυτές το κόστος τους) από την Πολιτεία, για την 
αποκατάστασή τους.

o Και άλλα πολλά.
 Αν όλα τα παραπάνω κόστη, ποσοτικοποιηθούν και 

προστεθούν στην ονοµαστική τιµή των συµβατικών 
προϊόντων, τότε θα δούµε,  ότι η πραγµατική τιµή 
τους µάλλον είναι υψηλότερη και όχι χαµηλότερη από 
τα αντίστοιχα βιολογικά. 

 Προχωρώντας όµως ακόµη περισσότερο και συνυπο-
λογίζοντας και τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των βιολογικών προϊόντων που θα αναλύσουµε πα-
ρακάτω, τότε η ψαλίδα ανοίγει ακόµα περισσότερο 
εις βάρος των συµβατικών.  

+

+

+
Συνυπολογίζοντας τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των βιολογικών προϊόντων, 

η ψαλίδα ανοίγει ακόµα περισσότερο εις βάρος των συµβατικών. 
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 Ποια είναι λοιπόν αυτά τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, που κάνουν τα βιολογικά 
προϊόντα να υπερέχουν σε σχέση µε τα 
αντίστοιχα συµβατικά;  

o Λόγω της µη χρήσης αγροχηµικών στην καλλιέργεια, 
τα παραγόµενα βιολογικά προϊόντα είναι απαλλαγ-
µένα από υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, µε ό,τι αυτό 
µπορεί να σηµαίνει για την υγεία των παραγωγών και 
των καταναλωτών.  

o Λόγω της µη χρήσης, κατά την παραγωγική διαδικα-
σία, αλλά  και κατά τη µεταποίηση τους, γενετικά τρο-
ποποιηµένων οργανισµών ή παραγώγων αυτών, τα 
βιολογικά προϊόντα είναι τα µοναδικά πιστοποιηµένα 
‘’GMO free’’ προϊόντα, µε κέρδος για την υγεία (π.χ. αλ-
λεργίες) των παραγωγών και των καταναλωτών. 

 Τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά, επειδή έχουν να 
κάνουν µε την ανθρώπινη υγεία - η αξία της οποίας 
είναι ανεκτίµητη -, είναι αδύνατον να κοστολογηθούν 
και κατά  τη γνώµη µου, αρκούν από µόνα τους για να 
πειστεί και ο δύσπιστος καταναλωτής, στο γιατί πρέ-
πει να βάλει στην διατροφή του τα βιολογικά προϊό-
ντα.

o Από τις µελέτες που έχουν πραγµατοποιήσει, διάφο-
ρα Ερευνητικά Ιδρύµατα, Ινστιτούτα, Πανεπιστήµια, 
κ.λ.π. του εξωτερικού,  µας δείχνουν ότι τα βιολογικά 
προϊόντα έχουν µία µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 
θρεπτικά συστατικά και µία µικρότερη περιεκτικότη-
τα σε νερό.  

- Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 1984 
στο κρατικό πανεπιστήµιο Rutgers της πολιτείας του  
New Jersey, Η.Π.Α.,  οι βιολογικές τοµάτες  περιέχουν 
30% λιγότερο νερό σε σχέση µε τις αντίστοιχες συµ-
βατικές.  

- Σύµφωνα µε τον Pither C Hall A, (Memorandum 
tecnico n. 597, Ερευνητικός σταθµός Campden, Μ. 
Βρετανία, 1990) η βιολογική ντοµάτα έχει 21,1% πε-
ρισσότερη βιταµίνη C και 34,3% περισσότερη βιταµί-
νη Α, σε σχέση µε την αντίστοιχη συµβατική.

- Σύµφωνα µε τον Shuphan, (Ερευνητικό Ινστιτούτο για 
την  ποιότητα των φυτικών προϊόντων, Heisenheim, 
Γερµανία, 2001), τα βιολογικά προϊόντα  περιέχουν 26 
% λιγότερο νερό, 18% περισσότερες πρωτεΐνες, 19% 
περισσότερα ολικά ζάχαρα, 13-18% περισσότερο κά-
λιο, 10-56% περισσότερο ασβέστιο, 6-13% περισσό-
τερο φώσφορο, 29-77% περισσότερο σίδηρο, 49% 
περισσότερο µαγνήσιο και 69-97% λιγότερα νιτρικά. 

  - Σύµφωνα µε ερευνητικό πρόγράµµα, του πανεπιστη-
µίου Hohenheim της Γερµανίας (2006),  οι βιολογικές 
ντοµάτες, περιέχουν περισσότερη ξηρά ουσία, ζάχα-
ρα, βιταµίνη C, β-καροτίνη και φλαβονοειδή σε σχέση 
µε τις αντίστοιχες συµβατικές.

 - Σύµφωνα µε µια τελευταία έρευνα (2006) που πραγ-
µατοποίησαν Αµερικάνοι   επιστήµονες του  πανε-
πιστηµίου του Τέξας, φαίνονται καθαρά τα αποτελέ-
σµατα που έχει επιφέρει στα προϊόντα διατροφής, ο 
συµβατικός τρόπος παραγωγής.

    Η έρευνα έδειξε, ότι η περιεκτικότητα σε ασβέστιο, 
πρωτεΐνες, βιταµίνη C, σίδηρο, κάλλιο και ριβοφλαβί-
νη, των φρούτων και των λαχανικών, µειώθηκε αισθη-
τά ξεκινώντας από το 1950, µε µία µεγάλη µείωση της 
τάξης του 40% τα τελευταία 20 χρόνια. 

    Τα φρούτα είναι πια πιο πλούσια σε νερό και σε ινώ-
δη ιστό, ενώ ταυτόχρονα µειώνεται η περιεκτικότητά 
τους σε βιταµίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά. Με-
ταξύ των αιτιών που προκάλεσαν τη µείωση των θρε-
πτικών συστατικών σε φρούτα και λαχανικά, είναι η 
υπερεκµετάλλευση του εδάφους, η χρήση των χηµι-
κών λιπασµάτων, οι κλιµατικές αλλαγές και η  αύξηση 
του επιπέδου του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµό-
σφαιρα.

   
Από τα παραπάνω, µπορεί να απαντηθεί άµεσα από τον 
‘’ψαγµένο καταναλωτή’’ και η τελευταία ερώτηση, ‘’ Γιατί 
να βάλω στη διατροφή µου, τα βιολογικά προϊόντα; ‘’ 
χωρίς να  απαιτείται, ο  περαιτέρω δικός µας σχολιασµός. 

Τα βιολογικά προϊόντα είναι 

τα µοναδικά πιστοποιηµένα 

‘’GMO free’’ προϊόντα, µε κέρδος 

για την υγεία (π.χ. αλλεργίες) 

των παραγωγών και των 

καταναλωτών.
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ποιότητα του φωτισµού), επιδρούν από µόνοι τους ή και 
σε συνδυασµό µε την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, 
τόσο στην αποτελεσµατικότητα της εργασίας όσο και 
στην ευεξία και την υγεία των χρηστών.
Το πλέον ανησυχητικό ωστόσο είναι ότι οι ρύποι που ει-
σπνέουµε στους χώρους εργασίας, στα σχολεία ή ακόµα 
και στο σπίτι δρουν βιοσυσσωρευτικά –δηλαδή δεν απο-
βάλλονται από τον οργανισµό, αλλά η συγκέντρωσή τους 
σε αυτόν συνεχώς αυξάνεται. Έρευνα του πανεπιστηµίου 
του Σίδνεϊ αποκάλυψε ότι το 11% των περιπτώσεων καρ-
κίνου στους άντρες και το 2% στις γυναίκες σχετίζεται µε 
το εργασιακό τους περιβάλλον λόγω της καθηµερινής 
επαφής µε τοξικές και καρκινογόνες ουσίες. Σύµφωνα µε 
τους ερευνητές το 22% των εργαζόµενων στην Αυστρα-
λία εισπνέουν επιβλαβείς ουσίες κατά το ένα τέταρτο του 
εργασιακού τους βίου.

Το εσωτερικό νέφος 
Μπορούν να προκαλέσουν από αίσθηµα κόπωσης και 
υπνηλίας µέχρι σοβαρές και µακροχρόνιες βλάβες στην 
υγεία. Ας δούµε σε τι είδους ρύπους εκτιθέµεθα στο σπίτι 
ή στο γραφείο:
Φορµαλδεΰδη 
Εκλύεται από τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κα-
τασκευή επίπλων, όπως το ξύλο κόντρα πλακέ, προϊόντα 
από χαρτί, υφάσµατα, χαλιά, βαφές, κάπνισµα, καπνός 
από τζάκι. 
Eπιπτώσεις: αίσθηµα καψίµατος στα µάτια και στον λαι-
µό, ναυτία, δυσκολία στην αναπνοή, ερεθισµός στη µύτη, 
λαχάνιασµα, βήχας, αίσθηµα κόπωσης, πιθανότητα εµφά-
νισης καρκίνου. 
Mονοξείδιο του άνθρακα 
Κουζίνες που λειτουργούν µε φυσικό αέριο, κεντρικές 
θερµάνσεις, ξυλόσοµπες, τζάκι, κάπνισµα. 

Eπιπτώσεις: αίσθηµα κόπωσης, σε υψηλότερες συγκε-
ντρώσεις προβλήµατα στην όραση και τον προσανατο-
λισµό, έντονο πονοκέφαλο, ναυτία. Σε πολύ υψηλές συ-
γκεντρώσεις (κυρίως σε περιτώσεις πυρκαγιάς) µπορεί να 
προκαλέσει το θάνατο. 
Πτητικές οργανικές ενώσεις 
Προέρχονται κυρίως από τα υλικά κατασκευής των κτιρί-
ων (µπογιές, επένδυση τοίχων, κλπ), από τη χρήση αρω-
µατικών ουσιών που χρησιµοποιούνται για τον καθαρι-
σµό των εσωτερικών χώρων και από το κάπνισµα. 
Eπιπτώσεις: ερεθισµός σε µάτια, µύτη, λαιµό, πονοκέφα-
λος, απώλεια προσανατολισµού, βλάβη στα νεφρά και 
στο ήπαρ, στο αναπνευστικό και νευρικό σύστηµα. 
Διοξείδιο του άνθρακα 
Με διοξείδιο του άνθρακα επιβαρύνεται η ατµόσφαιρα 
περισσότερο µε τη µεγάλη συγκέντρωση ατόµων µέσα 
σε εσωτερικό χώρο. 
Eπιπτώσεις: Σε υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να προ-
καλέσει προβλήµατα στην αναπνοή, ζαλάδα και έντονο 
αίσθηµα κόπωσης. 
Μικροσωµατίδια 
Εκλύονται από τον καπνό του τσιγάρου, τις κακώς δια-
τηρηµένες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης και τις 
συσκευές που έχουν ανοιχτές εστίες φωτιάς. 
Eπιπτώσεις: εµφάνιση άσθµατος, βήχας και δυσκολία 
στην αναπνοή, χρόνια βρογχίτιδα, µειωµένη λειτουργία 
πνευµόνων και µακροχρόνια έκθεση σε υψηλές συγκε-
ντρώσεις προκαλεί θάνατο.
Διοξείδιο αζώτου 
Πιθανές πηγές είναι οι σόµπες αερίου και οι κουζίνες φυ-
σικού αερίου. 
Eπιπτώσεις: ερεθισµός σε µάτια, µύτη, λαιµό, µακροχρό-
νια έκθεση µπορεί να προκαλέσει χρόνια βρογχίτιδα.

Ο σύγχρονος άνθρωπος περνά το 80% του χρόνου 
του κλεισµένος σε κάποιο κτίριο. Ελάχιστοι από εµάς 
σκεφτόµαστε πως, ακόµα και προστατευµένοι πίσω 
από τους τέσσερις τοίχους του γραφείου ή του σπι-
τιού µας, ερχόµαστε σε επαφή µε τις ίδιες ουσίες που 
απαρτίζουν το γνωστό µας νέφος. Κι όµως, έρευνες 
του πανεπιστηµίου Αθηνών έχουν καταδείξει ότι στο 
70% των κτιρίων, δηµόσιων ή ιδιωτικών, καταγράφεται 
τουλάχιστον ένα είδος ρύπου πάνω από τα επιτρεπτά 
όρια, ενώ υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 2.000 
εργαζοµενοι στην Ελλάδα νοσούν ετησίως εξαιτίας 
των κακών συνθηκών υγιεινής που επικρατούν στους 
χώρους εργασίας.

Σύµφωνα µε τους ειδικούς, οι παράγοντες που συµβάλλουν 
στην υποβάθµιση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλο-
ντος είναι: η ενισχυµένη θερµοµόνωση και οι θερµογέφυρες, η 
µείωση των εναλλαγών του αέρα µε τα αεροστεγή κουφώµατα, 
οι µεγάλες γυάλινες προσόψεις σε νότο, ανατολή και δύση και 
αντίστοιχα τα µικρά ανοίγµατα στο βορρά, η χρησιµοποίηση 
νέων βιοµηχανοποιηµένων υλικών για τα εσωτερικά τελειώµατα 
και τις επενδύσεις, το κάπνισµα, αλλά και εξωτερικοί παράγοντες 
όπως η ρύπανση, η έλλειψη πρασίνου, οι υψηλές θερµοκρασίες 
στις αστικές περιοχές κ.α. 
Τα προβλήµατα της υποβάθµισης του εσωτερικού περιβάλλο-
ντος εµφανίζονται σε όλες τις κατηγορίες των κτιρίων. Στο πλαί-
σιο της έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών για την ποιότητα 
του εσωτερικού αέρα των κτιρίων ελέγχθηκαν και σχολεία. Όπως 
προέκυψε, επτά στις δέκα αίθουσες παρουσιάζουν αυξηµένες 
διοξειδίου του άνθρακα άνω των επιτρεπτών ορίων. Στο 93% 
των αιθουσών καταγράφηκε υπέρβαση των κατώτατων ορίων 
που έχουν θεσπιστεί για τις οργανικές πτητικές ενώσεις, ενώ στο 
20% των περιπτώσεων η συγκέντρωση αυτών των επικίνδυνων 
ουσιών είναι µεγαλύτερη και από το ανώτατο επιτρεπτό όριο. 
Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι αυξηµένη ρύπανση εµφα-
νίζουν ακόµη και νοσοκοµειακοί χώροι. Οι ερευνητές µέτρησαν 
την ποιότητα εσωτερικού αέρα σε χειρουργικές αίθουσες νοσο-
κοµείων, αποκαλύπτοντας ότι στο 18% των περιπτώσεων υπήρ-
ξε υπέρβαση των ανώτατων ορίων συγκέντρωσης φορµαλδεϋ-
δης καθώς και άλλων ρύπων.
Όλα αυτά, η ποιότητα δηλαδή του εσωτερικού αέρα, αλλά και 
η θερµική, οπτική και ακουστική άνεση επηρεάζουν σε µεγάλο 
βαθµό την ανθρώπινη υγεία, την ευεξία και την απόδοση. Δεν 
είναι άσχετο µε την ποιότητα του εσωκλίµατος ότι µεγάλη µε-
ρίδα των πολιτών εµφανίζουν προβλήµατα υγείας, όπως πονο-
κεφάλους ή ότι το 20% του πληθυσµού υποφέρει από άσθµα 
ή αλλεργίες.... Οι αέριοι ρύποι, οι µικροοργανισµοί, τα βακτήρια 
και η φτωχή περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο είναι από τις 
κύριες αιτίες των συµπτωµάτων κακής υγείας. Συγχρόνως, οι πα-
ράγοντες που διαµορφώνουν τη θερµική άνεση, την ακουστική 
άνεση και την οπτική άνεση (θερµοκρασία του αέρα, υγρασία 
του αέρα, κίνηση του αέρα στο χώρο, θόρυβος, ποσότητα και 
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την ανθρώπινη υγεία, την ευεξία και την απόδοση.



ΑΙΤΙΑ
Α) ΤΡΟΦΕΣ
Η κακοσµία του στόµατος είναι ευρέως γνωστό πως συν-
δέεται µε την κατανάλωση ορισµένων τροφών ή ποτών 
(σκόρδο, κρεµµύδι, πράσο, µπρόκολο, διάφορες πικάντι-
κες και όξινες τροφές, µπαχαρικά, τυριά, κρασί, ουίσκι, µπί-
ρα). Τα παραπάνω περιέχουν πτητικά έλαια, εστέρες ή φαι-
νόλες που απορροφούνται από το έντερο, περνούν στην 
αιµατική κυκλοφορία και αποβάλλονται από τους πνεύµο-
νες µε την αναπνοή, για χρονική διάρκεια που ποικίλλει και 
που µπορεί να φθάσει έως και τις 2 ηµέρες.

Β) ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Μελέτες έχουν δείξει πως το 80% περίπου των περιπτώ-
σεων οφείλονται σε παράγοντες που προέρχονται από 
τη στοµατική περιοχή και έχουν σχέση µε την αύξηση 
του αριθµού των αναερόβιων µικροβίων. Τερηδονισµένα 
δόντια, µικροβιακή πλάκα και τρυγία στα δόντια ή σε πε-
ριοδοντικούς θυλάκους, που προκαλούν φλεγµονές των 
ούλων (ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα), προσθετικές εργασίες 
(π.χ. οδοντοστοιχίες) ή ορθοδοντικά µηχανήµατα που δεν 
καθαρίζονται επιµελώς και οι θηλές της ραχιαίας επιφάνει-
ας της γλώσσας, αποτελούν τους κυριότερους από αυτούς, 
καθώς λειτουργούν ως «κρύπτες», όπου κατακρατούνται 
τροφές και συσσωρεύονται τα µικρόβια. Τα τελευταία και 
ιδίως τα Gram-αρνητικά αναερόβια,  διασπούν τα υπο-
λείµµατα των τροφών ή νεκρά κύτταρα στην περιοχή και 
παράγουν οξέα και θειούχες πτητικές ενώσεις  που ευθύ-
νονται για τη δύσοσµη αναπνοή. 
Ιδιαίτερη µνεία θα γίνει στην περίπτωση της ύπαρξης ξη-
ροστοµίας, λόγω της µειωµένης έκκρισης σάλιου από τους 
σιελογόνους αδένες. Το σάλιο διαβρέχει τα δόντια, λειτουρ-
γεί δηλαδή ως παράγοντας έκπλυσης στο στόµα, καθαρί-
ζοντας τις επιφάνειες των δοντιών και παρασύροντας τα 
µικρόβια προς το στοµάχι µε την κατάποση. Είναι άλλωστε 
γνώριµη η κακοσµία του στόµατος µετά το πρωινό ξύπνη-
µα, πράγµα που οφείλεται στη µειωµένη έκκριση σάλιου 
τη νύχτα σε σχέση µε την ηµέρα, αλλά και στο γεγονός ότι 
αυτό λιµνάζει και δεν αποµακρύνεται µε τον ίδιο ρυθµό. 
Άτοµα µε υποπλασία ή καταστροφή των σιαλογόνων αδέ-
νων, που κοιµούνται µε ανοικτό το στόµα, πάσχουν από 
άσθµα, σακχαρώδη διαβήτη ή παίρνουν φάρµακα που 
προκαλούν ξηροστοµία, δείχνουν πιο επιρρεπή.

Γ) ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Παθήσεις των ιγµορείων, του ρινοφάρυγγα, ή των πνευµό-
νων (χρόνιες λοιµώξεις, αποστήµατα, φυµατίωση), η ύπαρ-
ξη φαρυγγίτιδας ή αµυγδαλίτιδας (διαπυηµένες αµυγδαλι-
κές κρύπτες), οδηγούν σε παραγωγή δύσοσµων εκκρίσε-
ων (π.χ πτύελα, πυώδη έµβολα) που αποβάλλονται από 
το στόµα. Ανάλογες καταστάσεις µπορεί σπανιότερα να 

δηµιουργηθούν και σε στοµαχικές διαταραχές (π.χ. χρόνια 
γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση, λοίµωξη µε Ε. Pylori, 
νόσος του Crohn, ελκώδης κολίτιδα). 
Όσον αφορά στα συστηµατικά νοσήµατα, παρατηρούνται 
χαρακτηριστικές οσµές, που έχουν µεγάλη διαγνωστική 
αξία, καθώς συχνά συµβάλλουν στην ανακάλυψη υποκεί-
µενης νόσου, η οποία συχνά δεν είχε γίνει καν αντιληπτή 
από τον ασθενή. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν ο αρ-
ρύθµιστος σακχαρώδης διαβήτης (οσµή ακετόνης), ηπα-
τοπάθειες (οσµή ψαριού), ή νοσήµατα των νεφρών (οσµή 
αµµωνίας).

Δ) ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Το κάπνισµα ενοχοποιείται άµεσα και έµµεσα για την κα-
κοσµία. Άµεσα, λόγω του ίδιου του καπνού που παράγεται 
και έµµεσα, προκαλώντας µια σχετική ξηροστοµία και ευ-
νοώντας τη συσσώρευση οδοντικής µικροβιακής πλάκας 
και τρυγίας, γεγονός που οδηγεί σε αυξηµένες πιθανότητες 
εµφάνισης περιοδοντικών νόσων. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Από τη στιγµή που διαπιστώνεται η ύπαρξη κακοσµίας, 
πρέπει να καταφεύγουµε στον οδοντίατρό µας. Αυτός θα 
διερευνήσει τα αίτιά της και θα αναλάβει την αντιµετώπι-
σή της ή θα παραπέµψει το περιστατικό σε ιατρό άλλης 
ειδικότητας, αν  χρειάζεται. Αν τα αίτια εστιάζονται στη 
στοµατική κοιλότητα, τότε θα αξιολογήσει  την κατάστα-
ση, θα ενηµερώσει τον ασθενή, θα αποκαταστήσει όλες 
τις προσβεβληµένες περιοχές του στόµατος και θα προβεί 
στη διδασκαλία και την άσκηση του ασθενή στη στοµατι-
κή υγιεινή. Οι τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο κάθε 
έξι µήνες συµβάλλουν στη διατήρηση του θεραπευτικού 
αποτελέσµατος. Στην περίπτωση που θα γίνει παραποµπή 
σε άλλη ειδικότητα, επιβάλλεται η αντιµετώπιση του υπο-
κείµενου νοσήµατος.  
Η σωστή στοµατική υγιεινή αποτελεί την κύρια γραµµή 
αντιµετώπισης σε καθηµερινή βάση. Γι’ αυτό θεωρείται επι-
τακτικό το πλύσιµο των δοντιών µετά από κάθε γεύµα µε 
οδοντόβουρτσα και φθοριούχο οδοντόκρεµα, παράλληλα 
µε οδοντικό νήµα ή µεσοδόντια βουρτσάκια. Σηµαντικός 
θεωρείται και ο καθαρισµός της άνω επιφάνειας της γλώσ-
σας µε την οδοντόβουρτσα ή ειδικά εργαλεία που κυκλο-
φορούν στα φαρµακεία, όπως και η σχολαστική περιποίη-
ση κινητών προσθετικών εργασιών (π.χ. οδοντοστοιχιών). 
Τα στοµατικά διαλύµατα δεν αποτελούν πανάκεια, δρουν 
συµπληρωµατικά, προσφέρουν προσωρινή λύση και η 
αλόγιστη χρήση τους αντενδείκνυται. Πάντως τα διαλύµα-
τα διγλυκονικής χλωρεξιδίνης αναφέρεται ότι έχουν καλύ-
τερα αποτελέσµατα. Η χρήση τσιχλών µε ξυλιτόλη ή actizol 
µπορεί επίσης να δράσει επικουρικά.. Σε περίπτωση ξηρο-
στοµίας, δίνεται η κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή ή/και 
υποκατάστατα σιέλου. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΡΑΣ, Οδοντίατρος

Kακοσμία  στόματος

Η κακοσµία του στόµατος αποτελεί ένα πρόβληµα µε µε-

γάλες ιατροκοινωνικές διαστάσεις, που απασχολεί και προ-

βληµατίζει πολύ µεγάλο αριθµό ατόµων. Καθηµερινά κατα-

κλυζόµαστε από ένα µεγάλο αριθµό διαφηµίσεων, που µας 

παρουσιάζουν σωρεία σκευασµάτων και προϊόντων (καρα-

µέλες, τσίχλες, spray, στοµατικά διαλύµατα) για την καταπο-

λέµησή της και µας υπόσχονται δροσερή αναπνοή. 

Ως κακοσµία στόµατος ορίζεται κάθε δυσάρεστη οσµή που 

αναδύεται κατά την εκπνοή ή την οµιλία και προέρχεται από 

τη στοµατική κοιλότητα ή παρακείµενες ή συνδεόµενες µε 

αυτή περιοχές του σώµατος. Αποτελεί πρόβληµα που ενο-

χλεί το ίδιο το άτοµο (αν το έχει συνειδητοποιήσει), αλλά 

και τον περίγυρό του (ο οποίος συνήθως του το αναφέρει), 

δηµιουργεί αµηχανία και κακή εντύπωση και δεν ευνοεί την 

επικοινωνία, καθώς επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις 

και τις κοινωνικές επαφές, σε σηµείο µάλιστα που µπορεί να 

προκαλεί και ψυχολογικά προβλήµατα στο ίδιο το άτοµο. 

Η σωστή στοµατική 

υγιεινή αποτελεί 

την κύρια γραµµή 

αντιµετώπισης σε 

καθηµερινή βάση.

Οι τακτικές επισκέψεις στον 

οδοντίατρο κάθε έξι µήνες 

συµβάλλουν στη διατήρηση 

του θεραπευτικού 

αποτελέσµατος.



Περίπου το 2% των περιπτώσεων ικτέρου σε ενδονο-
σοκοµειακούς ασθενείς προκαλούνται από φάρµακα. 
Περίπου το 25% των περιπτώσεων οξείας ηπατικής ανε-
πάρκειας στις Η.Π.Α. σχετίζεται µε την λήψη 
φαρµάκων.
Μια µικρή µειοψηφία φαρµάκων 
προκαλεί προβλέψιµη/δοσοε-
ξαρτώµενη ηπατική βλάβη, 
αλλά στη συντριπτική πλει-
οψηφία των περιπτώσεων 
έχουµε µία µη προβλέ-
ψιµη, ιδιοσυγκρασιακή 
αντίδραση στη θεραπευ-
τική δόση του φαρµά-
κου. Συνήθως δεν είναι 
υπεύθυνο το φάρµακο 
αυτό καθ’εαυτό αλλά κά-
ποιος µεταβολίτης του που 
προέρχεται από βιοµετατροπή 
του φαρµάκου από τα ηπατικά 
ένζυµα.

ΗΠΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

Η µετατροπή των φαρµάκων από λιπόφιλα σε υδρόφι-
λα έτσι ώστε να διαπερνούν κυτταρικές µεµβράνες και 
να αποβάλλονται από τα ούρα ή την χολή ονοµάζεται 
ηπατική βιοµετατροπή και γίνεται σε 3 φάσεις. Η πρώτη 
περιλαµβάνει την οξέιδωση/αναγωγή/υδρόλυση από 
οξειδο-αναγωγάσες/υδρολάσες του κυτοχρώµατος P450 
(φάση 1), η δεύτερη την σύνδεση µε χηµικές ουσίες όπως 
γλουταθειόνη, γλυκουρονικό οξύ, θειούχες οµάδες, αµι-

νοξέα (φάση 2) και η τρίτη την απέκκριση του υδρόφιλου 
πλέον συµπλόκου στα ούρα ή την χολή (φάση 3).

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΗΠΑ-
ΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ

 
Ο κύριος προστατευτικός µηχα-

νισµός που διαθέτει το ήπαρ 
για να προστατευθεί από την 

πιθανή ηπατοτοξικότητα 
µεταβολιτών φαρµάκων εί-
ναι η παρουσία γλουταθει-
όνης στα ηπατοκύτταρα η 
οποία δρά αντιοξειδωτικά, 
κυρίως σαν δεσµευτικός 

παράγων ελευθέρων ρι-
ζών. Η έλλειψη γλουταθειό-

νης στους αλκοολικούς αλλά 
και στους ασθενείς µε AIDS και 

στους υποθρεπτικούς ( π.χ. επί νευ-
ρογενούς ανορεξίας ) τους καθιστά 

περισσότερο ευάλωτους στην τοξικότητα 
διαφόρων φαρµάκων όπως π.χ. η παρακεταµόλη 

(Depon) .

ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Παρακεταµόλη   
Η παρακεταµόλη προκαλεί δοσοεξαρτώµενη ηπατική 
βλάβη που οδηγεί σε νέκρωση των ηπατοκκυτάρων. Η 
χορήγηση δόσης > 10-15 gr οδηγεί στην παραγωγή του 
τοξικού µεταβολίτη NAPQI που προκαλεί διαταραχή στην 
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Πίνακας 1

Η ηπατοτοξικότητα από φάρµακα µπορεί 
να µιµηθεί οποιαδήποτε ηπατική νόσο: Νέκρωση

Χολόσταση

Στεατοηπατίτιδα

Κοκκιωµατώδη ηπατίτιδα

Αυτοάνοση ηπατίτιδα

Ίνωση

Κίρρωση

Καλοήθεις/Κακοήθεις όγκους

Αγγειακές βλάβες

Το ήπαρ αντιπροσωπεύει το κύριο 
όργανο µεταβολισµού των φαρ-
µάκων στον οργανισµό και κυρίως 
των φαρµάκων που προσλαµβάνο-
νται από το στόµα.
Τα περισσότερα φάρµακα είναι 
λιπόφιλα και για να εκκριθούν από 
την χολή ή τα ούρα (ανάλογα µε 
το µέγεθος τους) πρέπει να γίνουν 
υδρόφιλα και αυτήν ακριβώς την 
αποστολή επιτελεί το ήπαρ.
Τα φάρµακα µπορούν να προκαλέ-
σουν τοξικές ανεπιθύµητες ενέρ-
γειες που µπρορούν να υποδυθούν 
πρακτικά όλα τα είδη ηπατικής βλά-
βης (Πίνακας 1).

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ,  Γαστρεντερολόγος

Φάρμακα 
& Ήπαρ



ενδοκυττάρια οµοιόσταση ασβεστίου µε επακόλουθο 
τον κυτταρικό θάνατο. Σε χρόνιους αλκοολικούς, που  
στερούνται –όπως έχουµε ήδη πεί– της προστατευτικής 
δράσης της γλουταθειόνης αρκεί µικρότερη δόση 2-6 
gr παρακεταµόλης για να εµφανιστεί ηπατοτοξικότητα. 
Λίγες ώρες µετά την υπερδοσολογία οι ασθενείς εµφα-
νίζουν ναυτία και εµέτους και ακολουθεί τυπικά 24ωρη 
ασυµπτωµατική περίοδος. Ακολούθως όµως παρατη-
ρείται κλινική και βιοχηµική εικόνα ηπατοπάθειας που 
µπορεί να καταλήξει ακόµα και στο θάνατο. Ο σηµαντι-
κότερος προγνωστικός παράγων είναι τα επίπεδα παρα-
κεταµόλης στο αίµα. Η θεραπεία περιλαµβάνει -πλήν των 
υποστηρικτικών µέτρων- την χορήγηση Ν-ακετυλοκυ-
στεϊνης εντός των πρώτων 16 ωρών από του 
στόµατος ή ενδοφλεβίως. Η Ν-ακετυ-
λοκυστεϊνη δρά ενεργοποιώντας 
την ενδογενή σύνθεση γλου-
ταθειόνης .

Iσονιαζίδη
Πρόκειται για φάρµακο 
που χρησιµοποιείται ως 
αντιφυµατικό. Το 20% 
των ασθενών που το 
λαµβάνουν ως µονοθε-
ραπεία εµφανίζουν ήπια 
αύξηση των ηπατικών 
ενζύµων (τρανσαµινα-
σών) τις πρώτες εβδοµάδες 
θεραπείας µε ακόλουθη υπο-
χώρηση των τιµών παρ’ όλη τη 
συνέχιση του φαρµάκου. Το 0,6% των 
ασθενών όµως που λαµβάνουν το φάρµα-
κο (2% των ατόµων > 50 ετών !) θα εµφανίσουν σοβαρή 
ηπατίτιδα. Η τοξικότητα της ισονιαζίδης οφείλεται στον 
µεταβολίτη αυτής monoacetyl hydrazine που παράγε-
ται µέσω του µεταβολισµού από το κυτόχρωµα P450. Οι 
ασθενείς που λαµβάνουν ταυτοχρόνως στα πλαίσια της 
αντιφυµατικής αγωγής το φάρµακο ριφαµπικίνη επάγουν 
την παραγωγή κυτοχρώµατος P450, οπότε υπάρχει αυξη-
µένη πιθανότητα ηπατοτοξικότητας της ισονιαζίδης.

Ερυθροµυκίνη - Πενικιλλίνες
Χαρακτηριστικά προκαλείται φλεγµονώδης χολόστα-
ση που αναφέρεται και ως χολοστατική ηπατίτιδα, ενώ 
υπάρχει και ηπατοκυτταρική νέκρωση. Το σύνδροµο συ-
µπληρώνεται συχνά από εξάνθηµα/πυρετό/αρθραλγίες 
και παρατηρείται σε 1: 5000  που λαµβάνουν αµοξικιλ-
λίνη και κλαβουλανικό (Augmentin). Η χολοστατική ηπα-
τίτιδα από ερυθροµυκίνη χαρακτηρίζεται ενίοτε και από 

άλγος δεξιού υποχονδρίου µιµούµενη την εικόνα οξείας 
χολοκυστίτιδας/χολαγγειϊτιδας.

Βαλπροϊκό οξύ
Χρησιµοποιείται στην επιληψία (petit mal) και είναι θανα-
τηφόρα ηπατοτοξικό σε 1: 800 παιδιά ηλικίας < 2 ετών. 
Κάποιος µεταβολίτης του βαλπροϊκού οξέος εµποδίζει τη 
µιτοχονδριακή β-οξείδωση λιπαρών οξέων οδηγώντας 
σε βαρειά µικροφυσαλλιδώδη στεάτωση. Βοηθά η χορή-
γηση L-καρνιτίνης.

Αµιοδαρόνη
To 20% των σαθενών που λαµβάνουν αµιοδαρόνη εµφα-

νίζει µικρή αύξηση των τρανσαµινασών. Το 1-3% 
όµως εµφανίζει πιο σοβαρή ηπατική βλάβη 

που οµοιάζει µε αλκοολική ηπατίτιδα 
και µπορεί να οδηγήσει σε κίρρω-

ση. Η ηπατική διαταραχή µπορεί 
να επιµείνει για µήνες µετά την 

διακοπή του φαρµάκου.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Απαιτείται κλινική υποψία και 
λήψη λεπτοµερούς ιστορι-
κού. Είναι αναγκαίο να γνωρί-

ζουµε σε κάθε ασθενή µε ηπα-
τοπάθεια όλα τα φάρµακα που 

έχουν ληφθεί τους τελευταίους 
3 µήνες τουλάχιστον και ο κλινικός 

ιατρός θα πρέπει να επιστρατεύσει ικα-
νότητες ντετέκτιβ προκειµένου να ανιχνεύ-

σει όλα αυτά τα φάρµακα.
Η διάγνωση φαρµακευτικής ηπατικής βλάβης βασίζεται :
Α) στο ιστορικό έκθεσης
Β) στην συµβατή κλινικοεργαστηριακή εικόνα
Γ) στον αποκλεισµό άλλων αιτίων
Δ) στην επίτευξη ύφεσης µετά την διακοπή του ύποπτου 
φαρµάκου
Ε) στην ηπατική βιοψία, σε επιλεγµένες περιπτώσεις

Δεν συνιστάται δοκιµασία πρόκλησης µε επανεισαγωγή 
του ενεχόµενου φαρµάκου. Λυδία λίθος της θεραπεί-
ας είναι η διακοπή του φαρµάκου, ενώ παρέχονται και 
υποστηρικτικά µέτρα. Ευτυχείς περιπτώσεις όπου δια-
θέτουµε ειδική θεραπεία είναι όπως έχει ήδη ειπωθεί η 
Ν-ακετυλοκυστεϊνη στην παρακεταµόλη και  η L-καρνι-
τίνη στο βαλπροϊκό οξύ. Η χορήγηση κορτικοειδών δεν 
συνιστάται, παρά µόνο για την ύφεση των συστηµατικών 
(αλλεργικών) συµπτωµάτων.
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Ποια είναι η αιτιολογία;
Η παθογένεση των κυστικών νεοπλασµάτων του πα-
γκρέατος δεν είναι πλήρως γνωστή, έχουν συσχετιστεί 
όµως µε µεταλλάξεις ορισµένων γονιδίων. Τα ορώδη 
κυσταδενώµατα είναι µεγάλοι, καλοήθεις κυστικοί 
όγκοι που ξεκινούν από τα κεντροκυψελιδικά κύττα-
ρα του παγκρεάτος. Μπορεί να είναι µονόχωρα ή να 
περιέχουν πολλαπλές µικρές κύστεις όπως η κηρύθρα. 
Το πιο χαρακτηριστικό τους εύρηµα είναι µία κεντρική 
ασβεστωµένη ή στενωτική ουλή. Το υγρό που περιέ-
χουν δεν είναι βλεννώδες. 
Τα βλεννώδη κυστικά νεοπλάσµατα αποτελούνται από 
ξεχωριστά κυστικά διαµερίσµατα ποικίλης διαµέτρου 
και τα κυλινδρικά κύτταρα του τοιχώµατος παράγουν 
βλεννώδες υγρό. Τα πορογενή θηλώδη βλεννώδη νε-
οπλάσµατα παράγουν επίσης βλεννώδες υγρό, αλλά 
χαρακτηρίζονται από ένα θηλώδες επιθήλιο που ξεκι-
νά από το επιθήλιο των πόρων. Τα νεοπλάσµατα αυτά 
προκαλούν συχνά διάταση του παγκρεατικού πόρου 
και έξοδο βλέννας προς το δωδεκαδάκτυλο. 

Ποια είναι η κλινική εικόνα και ποια 
η διαφορική διάγνωση;
Οι περισσότερες παγκρεατικές κυστικές βλάβες δεν 
προκαλούν συµπτώµατα. Η κυστική βλάβη ανακαλύ-
πτεται συνήθως τυχαία κατά τη διάρκεια υπερηχογρα-
φήµατος ή αξονικής τοµογραφίας, που γίνεται για άλλο 
λόγο. Όταν υπάρχουν συµπτώµατα, αυτά συνήθως 
αφορούν υποτροπιάζοντα κοιλιακό πόνο, ναυτία και 
έµετο, ως αποτέλεσµα ήπιας παγκρεατίτιδας. Οι κυστι-
κές βλάβες που διηθούν τον κύριο παγκρεατικό πόρο 
µπορεί να προκαλέσουν παγκρεατίτιδα. Έτσι, µπορεί 
να διαγνωστούν λανθασµένα ως ψευδοκύστεις. Γενικά 
πάντως, το ιστορικό οξείας ή χρόνιας παγκρεατίτιδας, 
καθώς και φλεγµονώδεις ή ασβεστοποιηµένες αλλοιώ-
σεις του παγκρέατος συνηγορούν υπέρ ψευδοκύστης. 
Για τη διαφορική διάγνωση των κυστικών βλαβών του 
παγκρέατος, ιδιαίτερη σηµασία έχει ο διαχωρισµός των 
ορωδών από τις βλεννώδεις κύστεις, καθώς οι δεύτε-
ρες έχουν πολύ µεγαλύτερο δυναµικό κακοήθειας. 

Πώς γίνεται η διάγνωση;
Οι ασθενείς µε υποψία κυστικού νεοπλάσµατος του πα-
γκρέατος πρέπει να υποβάλλονται σε αξονική τοµογρα-
φία µε σκιαγραφικό ως αρχική εξέταση. Αν δεν βρεθεί 
βλάβη στο πάγκρεας, είναι πολύ απίθανο να υπάρχει 
ένα κλινικώς σηµαντικό νεόπλασµα στο πάγκρεας. Αν 
η αξονική τοµογραφία δείξει ένα διαγνωστικό εύρηµα, 
όπως ένα κλασσικό µικροκυστικό ορώδες κυσταδέ-
νωµα, µία κακοήθη µάζα ή παγκρεατίτιδα µε συλλογή 
υγρού, δεν χρειάζεται άλλη εξέταση για την τεκµηρίω-
ση της διάγνωσης. Αν ο ασθενής είναι γυναίκα νεαρής 

ηλικίας και βρεθεί µονήρης, µονόλοβη κυστική βλάβη 
στην ουρά του παγκρέατος, πρέπει να γίνει χειρουργι-
κή εκτοµή χωρίς επιπρόσθετο έλεγχο. Οι ασθενείς µε 
ενδιάµεσες βλάβες, πρέπει να υποβάλλονται σε ενδο-
σκοπικό υπερηχογράφηµα µε κυτταρολογική εξέταση 
του υγρού που αναρροφάται από την κύστη. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, ειδικά σε πορογενή θηλώ-
δη νεοπλάσµατα, η µαγνητική ή η ενδοσκοπική χολαγ-
γειοπαγκρεατογραφία µπορούν να δώσουν χρήσιµες 
πληροφορίες, όπως ελλείµµατα µέσα στους πόρους 
λόγω της βλέννας, διάταση του κύριου παγκρεατικού 
πόρου και κυστική διάταση των µικρότερων παγκρε-
ατικών κλάδων. Επίσης, χρήσιµες νεότερες εξετάσεις 
είναι η µαγνητική τοµογραφία του παγκρέατος και η 
τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων (PET). 

Ποια είναι η θεραπεία και η πρόγνωση;
Οι κυστικές νεοπλασµατικές παγκρεατικές βλάβες 
πρέπει να αφαιρούνται χειρουργικά, εκτός αν ο εγχει-
ρητικός κίνδυνος είναι πολύ υψηλός. Η απόφαση για 
εγχείρηση βασίζεται στην παρουσία ή όχι συµπτω-
µάτων, στον κίνδυνο κακοήθειας και στο χειρουργικό 
κίνδυνο. Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου µε χαµηλού 
βαθµού κακοήθειας κυστικά νεοπλάσµατα, µπορούν 
να παρακολουθούνται περιοδικά µε αξονική ή µαγνη-
τική τοµογραφία, καθώς και µε αναρρόφηση υγρού µε 
το ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα. Οι µικρές κυστικές 
βλάβες στους ηλικιωµένους πρέπει να τίθενται σε πα-
ρακολούθηση µε ασφάλεια. 
Η αυξανόµενη ασφάλεια της χειρουργικής εκτοµής έχει 
ενισχύσει το ρόλο του χειρουργείου στις παγκρεατικές 
κυστικές βλάβες. Όµως, τα ορώδη κυσταδενώµατα δεν 
χρειάζονται χειρουργική εκτοµή, εκτός αν προκαλούν 
συµπτώµατα. Επειδή τα περισσότερα βλεννώδη κυ-
σταδενώµατα εντοπίζονται στην ουρά του οργάνου, 
µία περιφερική παγκρεατεκτοµή είναι αρκετή συνή-
θως γι’ αυτές τις προνεοπλασµατικές καταστάσεις. 
Τέλος, επειδή τα πορογενή θηλώδη νεοπλάσµατα δι-
ηθούν τους παγκρεατικούς πόρους, η πληρότητα της 
εκτοµής πρέπει να εκτιµάται µε ταχεία βιοψία κατά τη 
διάρκεια της επέµβασης, ώστε να εξασφαλιστούν υγιή 
εγχειρητικά όρια. 
Τα κυστικά νεοπλάσµατα του παγκρέατος µεγαλώνουν 
αργά και η πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής είναι γε-
νικά µικρή, γι’ αυτό έχουν γενικά, σχετικώς καλή πρό-
γνωση. Το υψηλότερο ποσοστό κακοήθειας, περίπου 
50%, διαπιστώνεται στα θηλώδη πορογενή νεοπλά-
σµατα του κύριου παγκρετικού πόρου. Η χειρότερη 
πρόγνωση ισχύει για τα ενδοτοιχωµατικά αδενοκαρκι-
νώµατα που αναπτύσσονται από βλεννώδεις βλάβες, 
όπου η πενταετής επιβίωση είναι µόνον 30% για τις 
εγχειρήσιµες βλάβες.
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Κυστικές 
βλάβες 

του παγκρέατος
ένα συχνό εύρημα

Τι είναι οι παγκρεατικές κύστεις;
Οι κυστικές βλάβες του παγκρέατος µπορεί να 
είναι απλές συγγενείς κύστεις, ψευδοκύστεις ή 
κυστικά νεοπλάσµατα του παγκρέατος. Στο πα-
ρελθόν, τα κυστικά νεοπλάσµατα του παγκρέατος 
θεωρούνταν σπάνια, αλλά η ευρεία διάδοση της 
αξονικής τοµογραφίας (C/T) αύξησε σηµαντικά τη 
συχνότητα τέτοιων διαγνώσεων. Αν και οι περισ-
σότερες βλάβες βρίσκονται τυχαία, οι διηθητικές 
κύστεις µπορεί να οδηγήσουν στο γιατρό λόγω 
ικτέρου, παγκρεατίτιδας ή κοιλιακού πόνου. 
Τα κυστικά νεοπλάσµατα συχνά συγχέονται ή δι-
αγιγνώσκονται λανθασµένα ως ψευδοκύστεις ή 
συλλογές φλεγµονώδους υγρού που µιµούνται τις 
αληθινές κυστικές βλάβες. Επιπλέον, τα συµπτώ-
µατα µιας ψευδοκύστης (κύστης χωρίς πλήρη 
τοιχώµατα και χωρίς επιθήλιο που είναι συνέπεια 
επεισοδίου οξείας παγκρεατίτιδας), µπορεί να εί-
ναι ίδια µε τα συµπτώµατα των κυστικών νεοπλα-
σµάτων. 
Οι κυστικές νεοπλασµατικές βλάβες του παγκρέ-
ατος διαιρούνται στις βλεννώδεις και τις µη βλεν-
νώδεις βλάβες. Υπάρχουν τρεις τύποι βλεννωδών 
κύστεων: τα καλοήθη βλεννώδη κυσταδενώµατα, 
οι κακοήθεις βλεννώδεις κυστικές βλάβες (βλεν-
νώδη κυσταδενοκαρκινώµατα) και τα πορογενή 
θηλώδη βλεννώδη νεοπλάσµατα.  Οι µη βλεννώ-
δεις κύστεις περιλαµβάνουν το ορώδες κυσταδέ-
νωµα, τους κυστικούς ενδοκρινικούς όγκους και 
άλλους σπάνιους όγκους. 

Ποια είναι η συχνότητα;
Η συχνότητα των παγκρεατικών κυστικών νεο-
πλασµάτων έχει κυρίως εκτιµηθεί σε νεκροτοµι-
κές µελέτες. Ο επιπολασµός των παγκρεατικών 
κυστικών νεοπλασµάτων σε ηλικιωµένους Ιάπω-
νες ασθενείς ήταν 24% (73 σε 300 αυτοψίες). Η 
συχνότητα εµφάνισης των κύστεων αυτών αυ-
ξανόταν µε την ηλικία του ασθενούς. Οι κύστεις 
βρίσκονταν στο παγκρεατικό παρέγχυµα και δεν 
σχετίζονταν µε χρόνια παγκρεατίτιδα. Το επιθήλιο 
των κύστεων είχε ποικίλο φάσµα νεοπλασµατικών 
µεταβολών, όπως άτυπη υπερπλασία  (16,4%) ή 
εστιακό αρχόµενο (in situ) καρκίνωµα (3,4%). 
Ο επιπολασµός των παγκρεατικών κυστικών νεο-
πλασµάτων στις ΗΠΑ υπολογίστηκε σε ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε µαγνητική τοµογραφία για 
µη παγκρεατικές παθήσεις. Το 20% περίπου των 
ασθενών από σύνολο 1444 είχαν τουλάχιστον µία 
παγκρεατική κύστη. Οι ηλικιωµένοι ασθενείς ήταν 
πιθανότερο να έχουν µία κύστη σε σχέση µε τους 
νεότερους. 



Η παχυσαρκία και οι επιπλοκές της που προδιαθέτουν 
για άλλες χρόνιες ασθένειες ταλαιπωρούν χρόνια τώρα 
τους Ευρωπαίους. Η γηραιά ήπειρος φαίνεται πως πήρε 
στα σοβαρά το πρόβληµα της αυξανόµενης συχνότητας 
της παχυσαρκίας στα κράτη-µέλη της και ανέλαβε δρά-
ση. Το ερευνητικό πρόγραµµα porgrow αποτελεί µια πα-
νευρωπαϊκή συγκριτική µελέτη, η οποία στοχεύει στο να 
ξεκαθαρίσει τον τρόπο µε τον οποίο θα παρθούν οι µελ-
λοντικές αποφάσεις από τους «κύριους παίκτες» που τε-
λικά διαµορφώνουν το τι τελικά θα φθάσει στο πιάτο του 
µέσου πολίτη. Σε αυτούς περιλαµβάνονται οι παραγωγοί, 
οι διάφορες εταιρείες της βιοµηχανίας τροφίµων, οι µε-
ταπράτες, τα κέτερινγκ, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και 
οι εταιρείες µάρκετινγκ, οι εκπαιδευτές των διάφορων 
βαθµίδων (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές κ.ο.κ), οι 
επαγγελµατίες της δηµόσιας υγείας, οι οργανισµοί των 
καταναλωτών καθώς και οι οργανισµοί προώθησης υγεί-
ας αλλά και όλοι κρατικοί λειτουργοί σε καίριες θέσεις 
διαµορφώνουν τη διατροφική πολιτική στις διάφορες 
χώρες. Χαρακτηριστικό είναι πως τα αποτελέσµατα της 
ανάλυσης του ερευνητικού αυτού σχεδίου σε συνδυα-
σµό µε τις απαντήσεις από την «Πράσινη έκθεση της ευ-
ρωπαϊκής επιτροπής για την προώθηση υγιεινών διαιτών 
και φυσικής δραστηριότητας: η Ευρωπαϊκή διάσταση για 
την πρόληψη του υπέρβαρου, της παχυσαρκίας και των 
χρόνιων ασθενειών» θα καθορίσουν τις προτάσεις της 
Επιτροπής για τον µετέπειτα τρόπο δράσης για το 2007 
και τον καθορισµό της ευρωπαϊκής διατροφικής πολιτι-
κής και σχετικής νοµοθεσίας.
Στον ερευνητικό σχεδιασµό porgrow συµµετείχαν εννέα 
κράτη-µέλη: η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η 
Γαλλία, η Φιλανδία, η Πολωνία, η Ισπανία και το Ηνωµένο 
Βασίλειο. Μιας και η παχυσαρκία τείνει να πάρει διαστά-
σεις επιδηµίας, στόχος της έρευνας ήταν να ανιχνεύσει 
τις προθέσεις όλων αυτών των «κύριων παιχτών» για 
την αντιµετώπιση του προβλήµατος στα πλαίσια εναλ-
λακτικών µέτρων δράσης σε πληθυσµιακό επίπεδο και 
όχι µόνο σε ατοµικό. Τα αποτελέσµατα των συνεντεύ-

ξεων έδειξαν πως ένα εκτενές πρόγραµµα µέτρων δια-
τροφικής πολιτικής θα µπορούσε να υποστηριχθεί από 
πολλούς εκ των προαναφερθέντων πρωταγωνιστών που 
διαµορφώνουν την ροή τροφίµων. Οι τελευταίοι φάνηκε 
πως αναγνωρίζουν την ανάγκη για κινητοποίηση και είναι 
έτοιµοι να αναλάβουν το κόστος (αλλαγές στις πολιτικές 
µάρκετινγκ, σχεδιασµού και µεταφοράς τροφίµων) αρκεί 
οι σχεδιαστές της διατροφικής πολιτικής να τους τεκµη-
ριώσουν τις ενέργειες αυτές στα πλαίσια της προώθησης 
υγείας και της γενικότερης κοινής ωφέλειας.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως η εκπαίδευση του κοινού 
σε θέµατα υγιεινών διατροφικών επιλογών είναι πολύ 
σηµαντική και πρέπει να ενισχυθεί. Μέρος του ιδιωτικού 
τοµέα θεώρησε πως υπάρχουν τεχνολογικά προβλήµα-
τα, όπως για παράδειγµα η αυξηµένη χρήση των υποκα-
τάστατων λίπους ή των τεχνητών γλυκαντικών ουσιών. 
Αυτά θεωρήθηκαν πως είναι αναποτελεσµατικά και µη 
αποδεκτά. Κρίθηκε επίσης αναγκαία η διακρατική πλέ-
ον παρακολούθηση του δείκτη µάζας σώµατος, της αλ-
λαγής των καταναλωτικών συνηθειών και των επιπέδων 
φυσικής δραστηριότητας, καθώς µέχρι τώρα δεν υπήρ-
χαν διακρατικές στατιστικές για τον επιπολασµό της πα-
χυσαρκίας στην Ευρώπη. Τα µέτρα αυτά θα βοηθήσουν 
την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής πολιτικής ώστε είτε να 
διατηρηθούν τα µέτρα που φέρνουν το επιθυµητό απο-
τέλεσµα είτε να εισαχθούν επιπρόσθετα αν τα υπάρχοντα 
αποβούν ανεπαρκή.
Ας εξετάσουµε όµως συνοπτικά ποιες είναι οι πολιτικές 
που µέχρι τώρα έχει ακολουθήσει η καθεµιά από τις εννιά 
χώρες που συµµετείχαν. Στην Ιταλία, το εθνικό πρόγραµ-
µα υγείας για το 2003 - 2005 αναγνώρισε τη µάχη ενάντια 
στην παχυσαρκία ως µία από τις δέκα πρωταρχικές προ-
τεραιότητες. Στη χώρα αυτή προωθείται ο θηλασµός, οι 
συνθήκες διατροφής στα σχολεία έχουν βελτιωθεί, ενώ 
έχουν επιτευχθεί συµφωνίες µε παραγωγούς και προµη-
θευτές που στοχεύουν στην παροχή υγιεινότερων µενού 
σε χώρους όπως σε καντίνες εταιρειών. Οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις έχουν αυξηθεί και η επίγνωση των κατα-
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Ευρώπη ενάντια 
στην 

παχυσαρκία: 
Επιχείρηση porgrow

Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως η εκπαίδευση του κοινού σε 
θέµατα υγιεινών διατροφικών επιλογών είναι πολύ σηµαντική 
και πρέπει να ενισχυθεί.

Στον ερευνητικό σχεδιασµό porgrow συµµετείχαν 
εννέα κράτη-µέλη: η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η 
Ιταλία, η Γαλλία, η Φιλανδία, η Πολωνία, η Ισπανία και 
το Ηνωµένο Βασίλειο. 
Μιας και η παχυσαρκία τείνει να πάρει διαστάσεις 
επιδηµίας, στόχος της έρευνας ήταν να ανιχνεύσει 
τις προθέσεις όλων αυτών των «κύριων παιχτών» 
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος στα πλαίσια 
εναλλακτικών µέτρων δράσης σε πληθυσµιακό επίπεδο 
και όχι µόνο σε ατοµικό.

Περί  ∆ιαίτης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΚΟΣ, Kλινικός ∆ιαιτολόγος -  ∆ιατροφολόγος



Περί  ∆ιαίτης

ναλωτών του προωθητικού ρόλου της διαφήµισης έχει 
ενισχυθεί. Τέλος, οι αγροτικοί συνεταιρισµοί προωθούν 
πλέον τα φρούτα και µέσω µηχανών αυτόµατης πώλη-
σης.
Στην Ισπανία, το υπουργείο υγείας ανέλαβε µια σηµαντική 
πρωτοβουλία µέσω του σχεδίου NAOS για την αντιµετώ-
πιση της παχυσαρκίας. Η φιλοσοφία του ήταν να δεσµεύ-
σει τις εταιρείες τροφίµων, τις τοπικές αρχές και όλους 
τους εµπλεκόµενους σε εθελοντικές συµφωνίες προκει-
µένου το τελικό αποτέλεσµα να είναι µια υγιεινότερη 
διατροφή και περισσότερη δραστηριότητα για τον πλη-
θυσµό. Η µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι καµπάνιες 
ενηµέρωσης, εκπαίδευση σε θέµατα υγείας, θεσµοθέτη-
ση προτύπων για τις σχολικές καντίνες και τις αυτόµατες 
µηχανές πώλησης τροφίµων καθώς και προσπάθεια για 
έλεγχο των µερίδων. Το πρωτοποριακό στοιχείο στην 
Ισπανία όµως είναι υιοθέτηση εξειδικευµένου κώδικα 
βιοµηχανικού µάρκετινγκ (κώδικας PAOS) προκειµένου 
να περιοριστεί η διαφήµιση ανθυγιεινών προϊόντων στα 
παιδιά. Η πρόοδος επίτευξης των στόχων παρακολου-
θείται από µια ειδικά διαµορφωµένη για το σκοπό αυτό 
υπηρεσία, η οποία καλείται «Υπηρεσία Παρακολούθησης 
Παχυσαρκίας». Αξιοσηµείωτο είναι πως πιθανή µη επίτευ-
ξη των επιθυµητών αποτελεσµάτων µπορεί να επιφέρει 
δηµόσια κριτική.
Στην Πολωνία, δηµιουργήθηκε το 2005 το εθνικό πρό-
γραµµα δίαιτας, φυσικής δραστηριότητας και υγείας. 
Συνέδρια εξειδικευµένων επιστηµόνων για την ανάπτυξη 
στρατηγικών και τη βελτίωση των σχολικών γευµάτων 
διεξήχθησαν και εκεί. Έτσι, πλέον είναι υποχρεωτικές 4 
ώρες/εβδοµάδα φυσικής δραστηριότητας στα σχολεία 
της Πολωνίας, ενώ η κόκα κόλα απέσυρε τα υδατανθρα-
κούχα αναψυκτικά από τις σχολικές εγκαταστάσεις.
Η Ουγγαρία έδωσε µεγαλύτερη σηµασία στη φυσική 
δραστηριότητα και δηµιούργησε το πρόγραµµα εθνικής 
αθλητικής στρατηγικής. Το τελευταίο επικεντρώνεται στην 
αύξηση της φυσικής δραστηριότητας στα σχολεία και 
στη δηµιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων άθλησης. 
Ήδη από το 2006 η κυβέρνηση είχε προωθήσει στρατη-
γικές βελτίωσης των σχολικών καντινών και των µηχανών 
αυτόµατης πώλησης τροφίµων, ενώ έχουν δηµιουργηθεί 

πρότυπα φυσική δραστηριότητας 
και εκπαίδευσης υγείας στα σχο-
λεία. Οι διαιτητικές οδηγίες προς 
τον πληθυσµό περιλαµβάνουν την 
αυξηµένη κατανάλωση φρούτων, 
λαχανικών και δηµητριακών και 
την αποφυγή τροφίµων που είναι 
πλούσια σε ζάχαρη ή λίπη. Ο κύριος 

στόχος είναι η παρεµπόδιση της πε-
ραιτέρω αύξησης του επιπολασµού 
της παχυσαρκίας.
Η Φιλανδία ήταν πιο προετοιµασµέ-
νη για ένα πρόγραµµα δηµόσιας 
υγείας ενάντια στην παχυσαρκία 
αφού α) ήδη από το 1970 υπήρχε το 
πρόγραµµα «North Karelia» που στό-
χευε στην αντιµετώπιση των χρόνιων 
ασθενειών και β) όλες οι σκανδινα-
βικές χώρες είχαν ήδη συντονισµένη πολιτική δηµόσιας 
υγείας. Η έµφαση στη δίαιτα και τη φυσική δραστηριό-
τητα και η ανάλογη εκπαίδευση του προσωπικού υγείας 
είχε ήδη δοθεί για την αντιµετώπιση του διαβήτη. Υπάρ-
χει Εθνικό Συµβούλιο Διατροφής το οποίο συντονίζει 
τις πολιτικές ανάµεσα στους διάφορους κυβερνητικούς 
τοµείς, ενώ εθνικά κονδύλια δαπανώνται προκειµένου η 
βιοµηχανία τροφίµων να παράγει υγιεινότερα τρόφιµα. 
Τα σχολεία διαθέτουν διατροφικά πρότυπα και υπάρχει 
πρόσθετος έλεγχος της διαφήµισης προϊόντων στα παι-
διά. Μέχρι πρότινος η Φιλανδία είχε φτάσει στο σηµείο 
επιβολής φόρων σε προϊόντα όπως η ζάχαρη, τα ζαχαρω-
τά και το βούτυρο στα πλαίσια του προγράµµατος προ-
ώθησης υγείας. Η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τις εναρµονισµένες αγορές την ανάγκασε να αποσύρει 
τους φόρους αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε φό-
ρους πωλήσεων για τα διαθέσιµα γεύµατα στις καντίνες 
εργασίας, γεγονός το οποίο να συνέβαλε στην αύξηση 
των σνακς ανάµεσα στους εργαζόµενους.
Η Γαλλία το 2004 έλαβε µέτρα για τον περιορισµό της 
τηλεοπτικής διαφήµισης και την κατάργηση των αυτόµα-
των µηχανών πώλησης βρώσιµων προϊόντων στα σχο-
λεία. Στη συνέχεια η Σύγκλητος εξέτασε πολιτικές για την 
αντιµετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας όπως η λήψη 
δηµοσιονοµικών µέτρων για την φορολογία αναψυκτι-
κών ή σνακ καθώς  και πιθανό έλεγχο στις διαφηµίσεις 
και ιδιαίτερα σε εκείνες που στόχευαν τα µικρά παιδιά. Η 
βιοµηχανία τροφίµων από την πλευρά της προσπάθησε 
να δηµιουργήσει ένα εθνικό ίδρυµα για να χρηµατοδο-
τήσει τη διατροφική εκπαίδευση, αλλά η πρόταση αυτή 
απορρίφθηκε από τις κρατικές αρχές. Οι τελευταίες δη-
µιούργησαν το Εθνικό Πρόγραµµα Υγείας και Διατρο-
φής (PNNS 2001-2005) µε στόχο την κατά 20% µείωση 
των υπέρβαρων ενηλίκων και την µείωση της ολοένα και 
αυξανόµενης παιδικής παχυσαρκίας. Επίσης δηµιουργή-
θηκε ένα υποπρόγραµµα αυτού για τα έτη 2006-2009, το 
PNNS2 το οποίο στοχεύει τα µη προνοµιούχα µέλη του 
πληθυσµού και περιέχει δράσεις σε επίπεδο γειτονιάς για 
την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας. Τέλος, αξίζει να ανα-

φερθεί πως τον Μάρτιο του 2006 το Εθνικό Πρόγραµµα 
Υγείας και Διατροφής εξέδωσε µια αναφορά µε 116 συ-
στάσεις για την αντιµετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.
Το Ηνωµένο Βασίλειο αφού αξιολόγησε το συσχετιζόµε-
νο µε την παχυσαρκία κόστος, την ανάγκη για πολιτικές 
βασισµένες σε ενδείξεις και υπηρεσίες αντιµετώπισης, 
εξέδωσε το 2004 µια λίστα συστάσεων την οποία ακο-
λούθησε µια Λευκή Βίβλος. Η τελευταία συστήνει εκπαί-
δευση των εργαζοµένων στην Υγεία, καλύτερη εκπαίδευ-
ση υγείας στα σχολεία και περιορισµό της διαφήµισης 
τροφίµων στα παιδιά. Η Αγγλία έχει θέσει ως στόχο µέχρι 
το 2010 να µην αυξηθεί περισσότερο η παιδική παχυ-
σαρκία. Το θέµα του ελέγχου των διαφηµίσεων αποτελεί 
αντικείµενο έντονης αντιπαράθεσης, ενώ το µέτρο που 
χαίρει µεγαλύτερης υποστήριξης είναι η απαγόρευση τη-
λεοπτικών διαφηµίσεων ανθυγιεινών τροφίµων πριν τις 
21:00. Η τηλεοπτική εκποµπή του Jamie Oliver µε τίτλο: 
«Jamie’s School Dinners» τόνισε τη σηµασία των υγιεινών 
τροφίµων στα σχολεία και έτσι ήδη, από το Σεπτέµβριο 
του 2006, στη Σκοτία τα σχολικά διατροφικά πρότυπα 
έχουν αναβαθµιστεί πιο γρήγορα σε σχέση µε αυτά της 
Αγγλίας. Επίσης εισάγονται πρότυπα και για τις µηχανές 
αυτόµατης πώλησης τροφίµων. Οι τοπικές πρωτοβουλί-
ες περιλαµβάνουν τη δωρεάν παροχή φρέσκου νερού 
στα σχολεία, την ελεύθερη χρήση µπουκαλιών νερού 
µέσα στις σχολικές αίθουσες, τη δηµιουργία δρόµων για 
ποδήλατα και τη φορολογία της αστικής κυκλοφοριακής 
συµφόρησης.
Η Κύπρος εισήγαγε µια σειρά µέτρων που στοχεύουν στην 
πρόληψη της παχυσαρκίας. Μεταξύ άλλων αυτά περιλαµ-
βάνουν την ένταξή της στο ευρωπαϊκό δίκτυο σχολείων 
προαγωγής υγείας. Το δίκτυο αυτό υποστηρίζεται από 
τον παγκόσµιο οργανισµό υγείας. Έτσι, η Κύπρος προω-
θεί υγιεινότερα γεύµατα στα σχολεία, ενθαρρύνει τη σχο-
λική κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, υποστηρίζει 
το πρότυπο της παραδοσιακής µεσογειακής διατροφής 
στο γενικό πληθυσµό και ιδιαίτερα στους αγρότες, ενώ 
έχει καθιερώσει εθνική εβδοµάδα δίαιτας. Επιπρόσθετα 
υποστηρικτικά µέτρα περιλαµβάνουν σεµινάρια για γο-
νείς σχετικά µε την υγεία των παιδιών και εκπαίδευση των 
δασκάλων στην αντιµετώπιση της παχυσαρκίας σε επί-

πεδο σχολικής τάξης. Επίσης 
άνοιξαν εκατοντάδες αθλητικά 
κέντρα που επικεντρώνουν 
πλέον στις ανάγκες των παιδι-
ών και τέλος, για την περίοδο 
1995 µε 2003 διεξήχθη πρό-
γραµµα παρακολούθησης της 
υγείας των παιδιών το οποίο 

παρείχε αναλυτικές ιατρικές πληροφορίες για το 10% των 
µαθητών της χώρας.
Η αναφορά του εγχειρήµατος porgrow για την Ελλάδα 
αναφέρει πως τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ασχολούνται 
εκτενώς µε το πρόβληµα της παχυσαρκίας, αλλά συγκε-
κριµένες στρατηγικές από τις αρµόδιες αρχές υγείας, εκ-
παίδευσης, αθλητισµού ή καταναλωτών δεν έχουν ανα-
κοινωθεί ακόµα. Πρωτοβουλίες υπάρχουν π.χ εκπαιδευ-
τικά προγράµµατα δηµόσιας υγείας υπό εξέλιξη, αλλά θα 
πρέπει να πυκνώσουν και να επεκταθούν περισσότερο. 
Οι πρωταγωνιστές που ρωτήθηκαν (εκπρόσωποι από 
κρατικούς φορείς [Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Οικονο-
µίας], από µη κυβερνητικές οργανώσεις, από τη βιοµη-
χανία τροφίµων, από την αγροτική βιοµηχανία, από τις 
φαρµακευτικές εταιρείες, από τις διαφηµιστικές εταιρεί-
ες, από τους φορείς εκπαίδευσης, από τις ασφαλιστικές 
εταιρείες, από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης) φάνηκε να συνη-
γορούν υπέρ µέτρων που θα 
βοηθήσουν τον καταναλωτή 
να κάνει υγιεινότερες επιλογές 
παρά υπέρ επιλογών που θα 
τροποποιήσουν το παχυσαρ-
κογόνο περιβάλλον. Έτσι, στην 
Ελλάδα το βάρος ίσως δοθεί 
περισσότερο στη διατροφική 
εκπαίδευση (π.χ σεµινάρια δι-
ατροφικής εκπαίδευσης από 
το Ίδρυµα Αριστείδης Δασκαλόπουλος, του οποίου ένα 
από τα µόνιµα µέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι ο 
πρόεδρος του συνδέσµου ελληνικών βιοµηχανιών) και 
στην καλύτερη πληροφόρηση (π.χ καλύτερη διατροφική 
σήµανση), παρά σε πιο δραστικές-παρεµβατικές αλλαγές. 
Ίσως επίσης στο εγγύς µέλλον µας περιµένουν εκπλήξεις 
από το υπουργείο υγείας. Η έκθεση για την Ελλάδα µιλά 
για Εθνικό Συµβούλιο Δηµόσιας Υγείας, για Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για τη Δηµόσια Υγεία και για Εθνική Διατροφική 
Πολιτική. Το θέµα είναι πως θα χρειαστεί µια άριστη συ-
νεργασία µεταξύ των υπουργείων και των διάφορων επι-
στηµονικών φορέων αν θέλουµε να επιτευχθεί κάτι ουσι-
αστικό. Δεν αρκούν µόνο οι προσπάθειες της ελληνικής 
εταιρείας παχυσαρκίας µε σεµινάρια σε σχολεία και στο 
ευρύ κοινό. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων και ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσοκοµειακών Διαιτολόγων θα 
πρέπει να δραστηριοποιηθούν, όχι σε κάποιο γενικό πλαί-
σιο και ανεξάρτητα, αλλά να συντονιστούν και να εναρ-
µονιστούν µε το συνολικό εγχείρηµα porgrow. Το κράτος 
από την πλευρά του θα πρέπει να δείξει την απαραίτητη 
διάθεση για συνεργασία.
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Επικοινωνούμε

 Αναγνώστης µας γράφει σχετικά µε 
το αποτέλεσµα εργαστηριακού ελέγ-
χου για την ηπατίτιδα Β, το οποίο τον 
απασχολεί. Εργάζεται στη Γερµανία από 
έτους και πρόσφατα υποβλήθηκε σε ερ-
γαστηριακό  έλεγχο σχετικά µε τις ηπα-
τίτιδες Α, Β και C, καθώς επίσης και για 
αντισώµατα έναντι του HIV. Σχετικά µε 
την ηπατίτιδα Β, οι ορολογικοί  δείκτες 
ήταν αρνητικοί (συµπεριλαµβανοµέ-
νων των αντι–HBc αντισωµάτων), εκτός 
από τα αντισώµατα αντι-HBs, που ήταν 
θετικά σε τίτλο >1000 IU/ml. Το σχετικό 
σχόλιο του µικροβιολόγου αναφέρει ότι 
εµβολιασµός πρέπει να επαναληφθεί σε 
10 έτη.  Ωστόσο ο αναγνώστης µας δεν 
θυµάται να έχει εµβολιασθεί. Μας ζητά 
πληροφορίες σχετικά µε τη σηµασία των 
ορολογικών δεικτών και µας ρωτά αν θα 
πρέπει να υποβληθεί σε εµβολιασµό σχε-
τικά µε τον ιό της ηπατίτιδας Β.
Αγαπητέ µας φίλε, ευχαριστούµε για την 
επικοινωνία. Η παρουσία αντι-HBs αντι-
σωµάτων µε αρνητικούς τους υπόλοιπους 
ορολογικούς δείκτες ηπατίτιδας Β κατά κα-
νόνα υποδηλώνει εµβολιασµό στο παρελ-
θόν. Δυστυχώς, δεν µας ενηµερώνετε για 
την ηλικία σας. Εµβόλιο για την ηπατίτιδα 
Β είναι διαθέσιµο από τη δεκαετία του ’80, 
αλλά µόνον πρόσφατα ο εµβολιασµός έγινε 
υποχρεωτικός για τα παιδιά. Συνεπώς, καλό 
θα ήταν να ενηµερωθείτε από τους γονείς 
σας εάν έχετε εµβολιασθεί και αναζητείστε 
επίσης τους εµβολιασµούς που πραγµατο-
ποιήθηκαν κατά τη στρατιωτική σας θητεία 

αν και εµβολιασµός κατά των ηπατιτίδων 
δεν προβλέπεται. 
Επίσης, πάντα υπάρχει το µικρό ενδεχόµενο 
εργαστηριακού λάθους. Αν για παράδειγµα 
και τα αντι –HBc ήταν θετικά, αυτό θα φανέ-
ρωνε µόλυνση µε τον ιό στο παρελθόν, την 
οποία ο οργανισµός αντιµετώπισε επιτυχώς 
αποκτώντας φυσική ανοσία. Σε αυτή την 
περίπτωση δεν θα χρειαζόταν να ελέγξετε 
ξανά  τα αντισώµατα σας ούτε και να εµ-
βολιασθείτε. Συνεπώς, ένας εργαστηριακό 
επανέλεγχος θα ήταν ίσως χρήσιµος. Το 
σηµαντικό όµως για εσάς είναι ότι όχι µόνο 
δεν έχετε ηπατίτιδα Β, αλλά φαίνεται ότι 
έχετε και ανοσία απέναντι στο ιό ανεξαρτή-
τως πως αποκτήθηκε αυτή. 

 Ο φίλος µας ΧΓ µας γράφει σχετικά µε 
πρόβληµα που τον απασχολεί. Είναι 22 
ετών και από πολλά έτη παρατηρώντας 
τον εαυτό του στον καθρέπτη βλέπει 
περιστασιακά «τα µάτια να κιτρινίζουν» 
ιδίως µετά από αϋπνία ή κούραση. Αι-
σθάνεται καλά και δεν έχει κανένα άλλο 
σύµπτωµα. Το ίδιο παρατηρούν σε αυτόν 
και οι συγγενείς του, οι οποίοι φοβού-
νται µήπως έχει κάποιο ηπατολογικό 
πρόβληµα εξ αιτίας του οποίου παρου-
σιάζει ίκτερο. Αναφέρει επίσης ότι έχει 
συµµετάσχει  τρεις φορές σε εθελοντική 
αιµοδοσία κατά τη στρατιωτική του θη-
τεία χωρίς να έχει ενηµερωθεί για κάποιο 
πρόβληµα.  Ζητά τη συµβουλή µας.
Ευχαριστούµε για την επικοινωνία. 
Το ιστορικό σας είναι σχεδόν τυπικό 
συνδρόµου Gilbert, το οποίο είναι µια 
καλοήθης κατάσταση που παρατηρείται 
στο 2-7% του πληθυσµού. Στο σύνδροµο 
αυτό υπάρχει µειωµένη σύζευξη της 
χολερυθρίνης στο ήπαρ, η οποία είναι το 
φυσιολογικό προϊόν του καταβολισµού της 
αιµοσφαιρίνης και η οποία αφού ενωθεί 
µε µόρια γλυκουρονικού οξέος στο ήπαρ 
αποβάλλεται µε τη χολή στα κόπρανα.       
Στο σύνδροµο Gilbert παρατηρείται 
ήπια αύξηση της χολερυθρίνης στο αίµα 
είτε µόνιµη είτε παροδική ιδίως µετά 
από περιόδους κόπωσης, αϋπνίας ή 
νηστείας, µε αποτέλεσµα το <<κίτρινο 
χρώµα>> που βλέπετε στα µάτια σας. Το 
σύνδροµο αυτό ευτυχώς δεν έχει καµιά 
περαιτέρω δυσµενή συνέπεια για την 
υγεία. Παρά το τυπικό ιστορικό ωστόσο 
θα ήταν χρήσιµο να υποβληθείτε σε έναν 
στοιχειώδη εργαστηριακό έλεγχο ιδίως 

κατά τη χρονική φάση που εµφανίζετε τον 
ίκτερο προκειµένου να αποµακρυνθεί το 
ενδεχόµενο κάποιας  ηπατικής νόσου. 
   Το γεγονός ότι είστε αιµοδότης αποµακρύνει 
ήδη το ενδεχόµενο ιογενούς  ηπατίτιδας, 
καθώς όλοι οι αιµοδότες ελέγχονται για 
φορεία των ιων της ηπατίτιδας Β και C και 
οι ανευρισκόµενοι φορείς ενηµερώνονται 
άµεσα. Τυπικά στο σύνδροµο Gilbert τα 
επίπεδα των ηπατικών ένζυµων είναι 
φυσιολογικά στον ορό, ενώ είναι ηπίως ή 
µετρίως αυξηµένη η ασύζευκτη (έµµεση) 
χολερυθρίνη. 
Η διάγνωση ενισχύεται όταν µετά από 
νηστεία παρατηρείται διπλασιασµός 
της έµµεσης χολερυθρίνης αν και όταν 
υπάρχει  τυπικό ιστορικό και ανάλογη 
εργαστηριακή εικόνα σπανίως χρειάζεται 
αυτή η δοκιµασία. Μερικές φορές πρέπει 
να αποκλεισθεί η πιθανότητα αιµολυτικής 
νόσου. Θα ήταν οπωσδήποτε χρήσιµο να 
επισκεφθείτε τον οικογενειακό σας ιατρό, 
ο οποίος µετά από λήψη λεπτοµερέστερου 
ιστορικού και την απαιτούµενη φυσική 
εξέταση θα σας συστήσει τις απαραίτητες 
εξετάσεις και θα σας κατευθύνει σχετικά. 

 Η φίλη µας ΔΝ, 40 ετών, µας γράφει 
σχετικά µε «ένα αίσθηµα κόµπου στο 
λαιµό» το οποίο αισθάνεται  περιστασια-
κά από µηνών. Μας αναφέρει ότι παρα-
τηρεί την παραπάνω συµπτωµατολογία 
κυρίως µεταξύ των γευµάτων και ανα-
κουφίζεται µε τη λήψη στερεάς τροφής. 
Επίσης αναφέρει επιδείνωση του αισθή-
µατος αυτού κατά τη διάρκεια περιόδων 
συναισθηµατικής φόρτισης. Σχετικά µε 
το οικογενειακό της ιστορικό µάς αναφέ-
ρει ότι ο θείος της απεβίωσε πρόσφατα 
εξαιτίας καρκίνου του οισοφάγου. Από 
τότε ανησυχεί ιδιαίτερα για το εάν πρό-
κειται για κάποια ανάλογη σοβαρή πά-
θηση και ζητά την άποψή µας.
Αγαπητή µας φίλη, ευχαριστούµε για την 
επικοινωνία. Περίπου οι µισοί άνθρωποι 
θα αισθανθούν «κόµπο στο λαιµό» κάποια 
στιγµή στη ζωή τους. Πρόκειται συνήθως 
για ένα σύµπτωµα άνευ ιδιαίτερης σηµασίας 
όταν είναι µεµονωµένο. Παρουσιάζει τυπικά 
τα χαρακτηριστικά που περιγράψατε: 
εµφάνιση µεταξύ των γευµάτων, παροδική 
ύφεση µε την κατάποση στερεής τροφής 
ή ικανής ποσότητας υγρού και επιδείνωση 
µε τη συναισθηµατική φόρτιση. Αντίθετα, 
σε περίπτωση νεοπλάσµατος του φάρυγγα 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ, Ιατρός Γαστρεντερολόγος 
Χ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ, Ειδ ικευόμενος Ιατρός Γαστρεντερολόγος

Προσοχή: Η στήλη αυτή δεν αντικαθιστά τη σχέση του ασθενή με το γιατρό του. Ο γιατρός σας θα αξιολογήσει τις πληροφορίες που 
του δίνετε, θα αναζητήσει περισσότερες μέσα από τις ερωτήσεις που θα σας κάνει και φυσικά μπορεί να σας εξετάσει. Η στήλη αυτή 
προσπαθεί απλώς να δώσει κάποιες χρήσιμες και γενικές πληροφορίες στα άτομα που επικοινωνούν μαζί μας σχετικά με το πρόβλημα 
που τους απασχολεί, με την ελπίδα ότι θα φανούν χρήσιμες όχι μόνο στον αναγνώστη που μας γράφει , αλλά και σε άλλους με παρόμοια 
προβλήματα.

ή του οισοφάγου εµφανίζεται αίσθηµα 
δυσχέρειας κατά την κατάποση ή δυσφαγία. 
Το αίσθηµα «κόµπου στον λαιµό» οφείλεται 
συνήθως σε ψυχολογικούς παράγοντες 
και καταστάσεις όπως κατάθλιψη, άγχος, 
διαταραχή πανικού, υποχονδρίαση κ.α.
Σε ορισµένες περιπτώσεις προηγείται 
επεισόδιο «παρ’ ολίγον πνιγµού» λόγω 
επιπόλαιης κατάποσης τροφής. Έπειτα από 
τέτοια επιεσόδια, ο φόβος που προκαλείται 
πυροδοτεί την εµφάνιση αισθήµατος 
«κόµπου στο λαιµό» χρονίως. Θα ήταν 
χρήσιµο να προσπαθήσετε να θυµηθείτε 
µήπως υπήρξε κάποιο τέτοιο συµβάν.  
   Σε ορισµένους ασθενείς επίσης θεωρείται  
ότι υπάρχει αυξηµένη η αντίληψη της τάσης 
στο τοίχωµα του οισοφάγου. Τέλος, υπάρχει 
ένα µικρό αλλά υπολογίσιµο ποσοστό 
παρουσίασης του αισθήµατος αυτού 
ως εκδήλωση της γαστροοισοφαγικής 
παλινδροµικής νόσου, ακόµη και αν δε 
συνυπάρχουν τα τυπικά συµπτώµατά της 
(όπως οπισθοστερνικό καύσος ή όξινες 
ερυγές). Καλό θα ήταν να εξετασθείτε από 
ωτορινολαρυγγολόγο προκειµένου να 
αποκλεισθεί κάποια οργανική πάθηση. Ο 
οικογενειακός σας ιατρός θα σας κατευθύνει 
στη συνέχεια αφού σας υποβάλλει σε κλινική 
εξέταση και ληφθεί λεπτοµερές ιστορικό. 
Συνήθως διενεργείται ακτινολογικός 
έλεγχος µε χορήγηση βαριούχου γεύµατος 
προκειµένου να αποκλεισθεί η ύπαρξη 
στένωσης στον υποφάρυγγα ή στον 
ανώτερο οισοφάγο. Επίσης, τα συνοδά 
εργαστηριακά-κλινικά ευρήµατα θα 
οδηγήσουν τον ιατρό σας πιθανώς να σας 
συστήσει να υποβληθείτε σε ενδοσκοπικό 
έλεγχο του ανωτέρου πεπτικού. 
   Εάν ο παραπάνω έλεγχος είναι αρνητικός, µια 
σύντοµη θεραπεία µε ισχυρούς αναστολείς 
της γαστρικής έκκρισης (αναστολείς της 
αντλίας πρωτονίων) οδηγεί στη βελτίωση 
της συµπτωµατολογίας στην περίπτωση 
της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης 
και ταυτόχρονα διαγιγνώσκει αυτήν ως 
την αιτία του. Εάν  αυτή η αγωγή  δεν 
αποδώσει, τότε µπορούµε ενδεχοµένως 

να αποδώσουµε την αιτία σε ψυχολογικούς 
παράγοντες. Σε αυτή την περίπτωση ίσως 
βοηθήσει η εκτίµηση από κάποιον ειδικό 
(ψυχολόγο ή ψυχίατρο) και η χορήγηση της 
κατάλληλης αγωγής φαρµακευτικής ή µη, 
σε περίπτωση που  βρεθεί κάποια ανάλογη 
διαταραχή.

 Ο φίλος µας ΑΚ, 52 ετών µας έστει-
λε ένα γράµµα εκφράζοντας τη ανησυ-
χία του  σχετικά µε ένα πολύποδα µε-
γέθους 1.5 εκ, ο οποίος  βρέθηκε  κατά 
την διάρκεια ορθοσιγµοειδοσκόπησης 
στην οποία υπεβλήθη λόγω κενώσεων 
µε πρόσµιξη αίµατος. Δεν αναφέρεται 
θετικό οικογενειακό ιστορικό ύπαρξης 
καρκίνου ή πολυπόδων παχέος εντέρου. 
Αν και η απώλεια αίµατος αποδίδεται 
από το γαστρεντερολόγο του πρωτί-
στως στην ύπαρξη αιµορροϊδοπάθειας 
έχει συστηθεί ολική κολονοσκόπηση και  
ενδοσκοπική πολυπεκτοµή. Ωστόσο, ο 
ασθενής φοβάται τις επιπλοκές της εν-
δοσκοπικής αφαίρεσης του πολύποδα. 
Ρωτά κατά πόσο είναι αναγκαίο να υπο-
βληθεί σε πολυπεκτοµή και εάν υπάρχει 
κάποια εναλλακτική µέθοδος πλην της 
ενδοσκόπησης.
Ευχαριστούµε για την επικοινωνία. Κατ 
αρχήν οφείλουµε να τονίσουµε ότι ήταν 
πολύ σωστή η σύσταση του ιατρού σας να 
υποβληθείτε  σε ολική  κολονοσκόπηση 
καθώς το σύνολο του πληθυσµού άνω 
των 50 ετών θεωρείται πως διατρέχει 
κίνδυνο για την ανάπτυξη καρκίνου παχέος 
εντέρου και υπάρχει ισχυρή ένδειξη για τη 
διενέργεια προληπτικής κολονοσκόπησης 
ιδιαίτερα στην περίπτωση επιβαρηµένου 
οικογενειακού ιστορικού. Επίσης η παρουσία 
µεγάλου πολύποδα στη σιγµοειδοσκόπηση 
αυξάνει την πιθανότητα ανεύρεσης και 
άλλου πολύποδα στο υπόλοιπο τµήµα του 
παχέος εντέρου που στην περίπτωσή σας 
δεν έχει ελεγχθεί ενδοσκοπικά. 
   Ο ενδοσκοπικός έλεγχος (ολική 
κολονοσκόπηση) είναι γεγονός ότι 
ενδέχεται να προκαλέσει κάποιου βαθµού 

δυσφορία, η οποία όµως αντιµετωπίζεται 
ικανοποιητικά µε τη χορήγηση ήπιας 
καταστολής. Εναλλακτικά, µπορείτε να 
ελέγξετε το έντερο σας ακτινολογικά µε 
βαριούχο υποκλυσµό αν και η µέθοδος 
αυτή δεν έχει τη διαγνωστική ακρίβεια της 
κολονοσκόπησης καθώς και της δυνατότητα 
αφαίρεσής του. Κάθε πολύποδας πρέπει να 
αφαιρείται καθώς αναλόγως του ιστολογικού 
τύπου υπάρχει η πιθανότητα ανάπτυξης 
αδενοκαρκινώµατος. Ο πολύποδας ο 
οποίος ανευρέθη, λόγω του µεγέθους 
του (άνω του 1 εκ), έχει πολύ µεγάλη 
πιθανότητα να είναι δυσπλαστικός και 
συνεπώς πρέπει να αφαιρεθεί. Η αφαίρεση 
γίνεται συνήθως ενδοσκοπικά κατά τη 
διάρκεια  κολονοσκόπησης. Η ενδοσκοπική 
πολυπεκτοµή  δεν είναι περισσότερο 
ενοχλητική από τη διαγνωστική 
ενδοσκόπηση  και  έχει ως συχνότερη 
επιπλοκή (ποσοστό περίπου 2%) την 
αιµορραγία από το σηµείο αφαίρεσης του 
πολύποδα είτε άµεσα είτε όψιµα (έως και 3 
εβδοµάδες µετά την αφαίρεσή του), η οποία 
συνήθως αντιµετωπίζεται συντηρητικά και 
σπανίως χειρουργικά. Άλλη σπανιότερη 
επιπλοκή είναι η διάτρηση (ποσοστό 
µικρότερο από 1%) η οποία χρειάζεται 
χειρουργική αντιµετώπιση. Επίσης πρέπει 
να υπενθυµίσουµε τη σχετικά σπάνια 
πιθανότητα επιπλοκών από την καταστολή 
σε περίπτωση που αυτή χορηγηθεί. Παρόλα 
αυτά η ενδοσκοπική µέθοδος προτιµάται 
διότι συνολικά έχει λιγότερες επιπλοκές 
από αυτές της χειρουργικής επέµβασης.  
   Επίσης πρέπει να σας επισηµάνουµε ότι  η 
εµφάνιση ενός ευµεγέθους αδενωµατώδους 
πολύποδα αυξάνει την πιθανότητα να 
επανεµφανισθεί και άλλος ή και άλλοι 
πολύποδες στο µέλλον. Γι αυτό, αφού 
αφαιρεθεί ο πολύποδας µε οποιαδήποτε 
µέθοδο και επιβεβαιωθεί µε ιστολογική 
εξέταση ότι είναι αδενωµατώδης, θα 
χρειασθεί να ακολουθήσετε ανάλογο 
πρόγραµµα ενδοσκοπικής επιτήρησης.
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Τα Νέα του Ιδρύματος

ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ∆ΩΡΗΤΕΣ μέχρι 22/06/2007
Λάβαμε τα κάτωθι  ποσά και  ευχαριστούμε :

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  Όσοι καταθέτουν χρήματα ανώνυμα στις τράπεζες επ’ ονόματι του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. παρακαλούνται να ενημερώνουν τη Γραμματεία 
αφ’ ενός μεν για να λάβουν απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή αλλά και αφ’ ετέρου για να εξασφαλίσουν την αποστολή του περιοδικού και των 
εντύπων και τον επόμενο χρόνο.

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Όσοι καταθέτουν χρήματα ανώνυμα στις τράπεζες επ’ ονόματι του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. παρακαλούνται να ενημερώνουν τη Γραμματεία 

Δημήτριος Βρέττας, Αθήνα 30 €
Ιωάννης Κοκκίδης, Αθήνα 20 €
Αλεξάνδρα Νούλα, Ρίο 15 €
Μαρία Παντελιά, Αθήνα 40 €
Κωνσταντίνος Γιαννιτσάκης, Φραγκοβούνι Χίου 20 €
Μαρία – Βασιλική Παπαγεωργίου, Χαλάνδρι 50 €
Παύλος Αντωνίου, Κύπρος 50 €
Σταματία Σκαρμαλιωράκη, Σητεία 15 €
Θεόδωρος Βαρδάκας, Κοζάνη 50 €
Ιωάννης Αραπογιάννης, Αγρίνιο 20 €
Ηλίας Μπουζάκης, Χανιά 40 €
Κωνσταντίνα Παπουτσάκη, Πεύκη 25 €
Ευθύμιος Λιάρος, Αγ. Παρασκευή 50 €
Κωνσταντίνος Νίκου, Αγ. Ονούφριος Ιωλκού 20 €
Ιωάννης Μαγκιώσης, Καρδίτσα 30 €
Ιωάννης Διαμαντόπουλος, Ρίο 20 €
Φίλιππος Γεωργόπουλος, Αθήνα 50 €
Μαριάννα Κουτσουμπίδου, Πτολεμαΐδα 15 €

Ανώνυμος, Καλαμάτα 25 €
Μαρία Παπαγεωργίου, Ρόδος 20 €
Ελένη Γλεντή, Ρόδος 100 €
Μαρίζα Σπάρταλη, Ρόδος 20 €
Δημήτριος Φέστας, Καλαμάτα 25 €
Ηλίας Χουρπουλιάδης, Θεσσαλονίκη 15 €
Δημήτριος Τζουρμακλιώτης, Βριλήσσια 50 €
Αντώνιος Ζερβακάκης, Αθήνα 50 €
Μιχαήλ Τράντος, Φάρσαλα 30 €
Γεώργιος Πουλόπουλος, Θεσσαλονίκη 50 €
Βασιλική Δήμου, Πύργος 15 €
Δρόσος Κραβαρτόγιαννος, Άμφισσα 20 €
Ηλίας Τσιομπανίδης, Ορεστιάδα 50 €
Θεόδωρος Νάκας, Μέτσοβο 50 €
Μαρία Βαγιονάκη, Αθήνα 50 €
Λάουρα Κεφαλλωνίτου, Σούνιο 20 €
Γεωργία Γιαννικούλη, Πύργος 15 €

Αναστασία Φράγκατζη, Θεσσαλονίκη 20 €
Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Ηράκλειο 15 €
Ανώνυμος 15 €
Κωνσταντίνος Καψοκέφαλος, Κόρινθος 15 €
Ιωάννης Θεοδοσίου, Ρόδος 15 €
Μαρία Δαουτάκη, Λυκόβρυση 20 €
Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Πάτρα 60 €
Μαρία Σαλακά, Ιαλυσός Ρόδος 75 €

In Memoriam :

Νίκος Ματθαίου, Αθήνα 100 €
Μνήμη Ευγενίας Οικονομάκου - Τότσικα
Δημήτρης & Μαρία Καραμανώλη, Παπάγου 50 €
Μνήμη Ιουλίας Ταξιαρχοπούλου
Μαργαρίτα Κ. Παξινού, Παπάγου 50 €
Μνήμη Ευαγγελίας Γ. Καραμανώλη
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1) Υποτροφία «Γεώργιος Βουλπιώτης»
 Αφορά Γαστρεντερολόγο ο οποίος επιθυμεί να 

μετεκπαιδευτεί σε κέντρο του εξωτερικού για 
χρονικό διάστημα 12 μηνών. Η υποτροφία είναι 
χορηγία της εταιρείας ASTRAZENECA.

2) Υποτροφία «Γεώργιος Θεοδωρόπουλος»
 Αφορά Γαστρεντερολόγο ή Ιατρό συναφούς 

προς τη Γαστρεντερολογία ειδικότητος προκει-
μένου να μετεκπαιδευτεί στην Ηπατολογία σε 
κέντρο του εξωτερικού για χρονικό διάστημα 12 

μηνών. Η υποτροφία είναι χορηγία της εταιρείας 
NOVARTIS.

3) Υποτροφία «Παναγιώτης ∆εληκάρης»
 Αφορά Γαστρεντερολόγο ή Ιατρό συναφούς 

προς τη Γαστρεντερολογία ειδικότητος ή ∆ιαι-
τολόγο ή Επιστήμονα ∆ιατροφής που επιθυμεί 
να μετεκπαιδευτεί σε κέντρο του εξωτερικού για 
χρονικό διάστημα 12 μηνών. Η υποτροφία είναι 
χορηγία της εταιρείας JANSSEN - CILAG.

 4 ) Υποτροφία «Φώτιος Ηλιάδης»
 Αφορά ειδικευόμενο Γαστρεντερολογίας, ο 

οποίος επιθυμεί να μετεκπαιδευτεί για διάστη-
μα έξι μηνών κατά τη διάρκεια του τελευταίου 
χρόνου της ειδικότητός του, ως ο νόμος ορίζει, 
σε κέντρο του εξωτερικού. Το ποσό της υποτρο-
φίας είναι χορηγία του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. 

ΗΜΕΡΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη 
∆ευτέρα 7 Μαΐου 2007, εκπρόσωποι του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. 
ανακοίνωσαν τη θέσπιση της 10ης Μαΐου ως «Ημέ-
ρα Ευαισθητοποίησης για τη ∆υσκοιλιότητα», η 
οποία τέθηκε και υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ομιλητές στην 
εκδήλωση αυτή ήταν ο κ. Ιωάννης Καραϊτιανός, συ-
νεργάτης του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ., ο κ. Ιωάννης Καραγιάννης, 
υπεύθυνος εντύπων του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. και ο κ. Γεώρ-
γιος Παπαθεοδωρίδης, ∆ιευθυντής σύνταξης του 
περιοδικού του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. «ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ».     
Η ανάγκη θέσπισης «Ημέρας Ευαισθητοποίησης για 
τη ∆υσκοιλιότητα» προέκυψε κυρίως από τα ευρή-

ματα δύο μεγάλων επιδημιολογικών μελετών για το 
πρόβλημα της δυσκοιλιότητας, που οργανώθηκαν 
από το ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Ειδικότερα, στις μελέτες αυτές βρέ-
θηκε ότι το πρόβλημα της δυσκοιλιότητας είναι πολύ 
συχνό, αφού περίπου 1 στους 5 Έλληνες δήλωσαν 
ότι είχαν πρόβλημα δυσκοιλότητας τουλάχιστον 1 
φορά στο παρελθόν. Η δυσκοιλιότητα φαίνεται ότι 
έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των 
πασχόντων, αφού οι περισσότεροι από τους πάσχο-
ντες (>70%) έχουν διάφορα συμπτώματα, όπως 
κοιλιακό πόνο, φούσκωμα, ανορεξία, κακή διάθεση 
κλπ. Η πλειοψηφία επίσης των πασχόντων θεωρεί 
τη δυσκοιλιότητα σημαντικότερο πρόβλημα από 

διάφορα άλλες παθήσεις, όπως η ημικρανία και το 
κοινό κρυολόγημα. Τέλος, στις μελέτες φάνηκε ότι 
υπάρχουν πολλές λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά 
με τις αιτίες και την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότη-
τας. Τα ευρήματα αυτά προκάλεσαν προβληματισμό 
και κρίθηκε σκόπιμη η προσπάθεια για περισσότερη 
ενημέρωση του κοινού πάνω σε αυτό το θέμα. Γι’ 
αυτό οργανώθηκαν συνέντευξη τύπου, εκτυπώθη-
κε και μοιράσθηκε στο κοινό ειδικό ενημερωτικό 
φυλλάδιο για τη δυσκοιλιότητα και δόθηκαν σχετικό 
έντυπο υλικό καθώς και συνεντεύξεις σε μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης (ραδιο-τηλεοπτικούς σταθμούς).

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του ∆ήμου Ελυμνίων (Λίμνη Ευβοίας) προσκαλεί Το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας & ∆ιατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.) σε μια Ανοι-
χτή συζήτηση με το κοινό σε θέματα Γαστρεντερολογίας & ∆ιατροφής με Συντονιστή τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή Γαστρεντερολογίας κ. Χάρη Τζάθα Η εκδήλωση 
θα λάβει χώρα στο Κινηματοθέατρο «Ελύμνιον» του ∆ήμου Ελυμνίων, το Σάββατο 14 Ιουλίου 2007 και ώρα 19:00.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 15/10/2007
To ∆.Σ. αποφάσισε να επαναπροκηρύξει για το ακαδημαϊκό έτος 2007 – 2008 τις κάτωθι υποτροφίες:

Πληροφορίες δίδονται από τα γραφεία του Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και ∆ιατροφής, Πατριάρχου Ιωακείμ 30, 106 75 Αθήνα, 
Τηλ. 210 72 31 332 και από το δικτυακό τόπο www.eligast.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΧΙΟ

Προγραμματίζεται από το Τοπικό Παράρτημα του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. επιστημονική εκδήλωση το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2007, ώρα 19.00 στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο 
∆ήμου Χίου (Ηρ. Πολυτεχνείου 5, Χίος) με θέμα «Ο ρόλος της ∆ιατροφής και η πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου». 
Το τελικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.




