
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Τ Ε Υ Χ Ο Σ  2 9 / 6ο έτος έκδοσης

Κ
Ω

∆
ΙΚ

Ο
Σ 

6
8

9
9

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η

ÃÁ
Ó
Ô
Ñ
Å Í

Ô Å Ñ Ï Ë Ï Ã É Á Ó & Ä É
Á Ô

Ñ
Ï
Ö
Ç
Ó

Å
Ë

Ë Ç
Í É Ê Ï É Ä Ñ Õ

Ì
Á

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η
&&&

Crash test διαιτών

Βέλτιστη ανάπτυξη βρέφους
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Άρθρο 
σύνταξης

Ξεκινάμε το 2008 με ελπίδες και προσδοκίες για μία χρονιά 
δημιουργική, καλλίτερη από αυτή που μόλις πέρασε. Το 2007 
στη χώρα μας σημαδεύτηκε από τις καταστροφικές πυρκαγιές που 
κόστισαν τη ζωή δεκάδων Ελλήνων και την καταστροφή πολλών 
περιοχών της χώρας μας. Παρά όμως τις αναταραχές και δυσκολίες, 
η ζωή δεν σταματά και όλοι οφείλουμε να προσπαθήσουμε 
περισσότερο για τη βελτίωση των συνθηκών και τη μεγιστοποίηση 
της απόδοσης στο χώρο της δραστηριότητάς μας και τελικά στον 
τόπο μας. Η «ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ» συνεχίζει την προσπάθεια 
ενημέρωσή σας με ποικιλία άρθρων, που πιστεύω ότι θα βρείτε 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

 Το 2007 ενισχύθηκαν οι απόψεις περί της βαθμιαίας αλλαγής 
του κλίματος και της υπερθέρμανσης του πλανήτη μας κυρίως 
λόγω της αυξανόμενης παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου από 
την υπέρμετρη χρήση ορυκτών καυσίμων. Θα πρέπει όλοι, όπως 
επισημαίνει η κα Γιάνναρου, να συμβάλλουμε στην προστασία 
της ατμόσφαιρας χρησιμοποιώντας περισσότερο ανακυκλώσιμες 
πηγές ενέργειας στις διάφορες οικιακές εφαρμογές. Ενέργεια 
καταναλώνεται και κατά την παραγωγή τροφίμων στις γεωργικές 
και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, κυρίως μέσω της χρήσης 
συνθετικών λιπασμάτων και ζωοτροφών. Ο σεβασμός στους 
ενεργειακούς και στοιχειακούς κύκλους της φύσης μέσω της 
βιολογικής γεωργίας–κτηνοτροφίας, θα μπορούσε να βοηθήσει 
στην εξοικονόμηση ενέργειας από αυτές τις δραστηριότητες, όπως 
τονίζει ο κ. Αναστασιάδης.

 Η διατροφή κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, αφού πρέπει με ασφάλεια να επιτύχει τη βέλτιστη 
σωματική και ψυχοκινητική  ανάπτυξη τυο βρέφους χωρίς να 
έχει απώτερες αρνητικές επιδράσεις. Ο μητρικός θηλασμός και 
ο κατάλληλος συνδυασμός τροφών μετά τον απογαλακτισμό 
αποτελούν τις βάσεις για τη σωστή διατροφή των βρεφών,  όπως 
χαρακτηριστικά σημειώνει η κα Καραγκιόζογλου. Η ορθή διατροφή 
έχει ιδιαίτερη σημασία και κατά τη νηπιακή ηλικία, όπου συχνά 
ξεκινούν προβλήματα παχυσαρκίας. Η κα Παπούτσου ενθαρρύνει 
τον ενεργητικό ρόλο των γονιών στην πρόληψη της εμφάνισης της 

παχυσαρκίας κατά τη νηπιακή και παιδική ηλικία, που είναι μία από 
τις σημαντικότερες μεθόδους πρόληψης της παχυσαρκίας και των 
συνεπακόλουθων χρόνιων προβλημάτων υγείας στους ενήλικες. Ο 
καθημερινός βομβαρδισμός των παιδιών με διαφημίσεις τροφίμων 
αποτελεί ένα από τα αίτια της παιδικής παχυσαρκίας, όπως εύγλωττα 
περιγράφει η κα Γραμματικάκη. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, οι 
γονείς να μην παρασύρονται από την επιμονή των παιδιών για μη 
απαραίτητα προϊόντα-τρόφιμα χαμηλής διατροφικής αξίας που εκείνα 
βλέπουν στις διαφημίσεις. Με δεδομένη τη μεγάλη και αυξανόμενη 
συχνότητα παχυσαρκίας, ολοένα και περισσότεροι συνάνθρωποί 
μας καταφεύγουν σε διάφορες δίαιτες. Ο κ. Παπαμίκος συγκρίνει 
τα χαρακτηριστικά και τη διατροφική αξία διαφόρων τύπων δίαιτας 
που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στις δυτικές κοινωνίες. 

Τα φάρμακα μπορεί να έχουν διάφορες παρενέργειες, με το ήπαρ 
να αποτελεί συχνά το όργανο-στόχο της τοξικότητάς τους, όπως 
επισημαίνει η κα Deutsch. Η ενδεδειγμένη θεραπεία και η λογική 
χρήση φαρμάκων και βοτάνων αποτελούν την καλύτερη πρόληψη 
κάθε μορφής φαρμακευτικής τοξικότητας. Τα προβιοτικά έχουν 
λάβει αρκετή δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια ως σκευάσματα 
που τείνουν να αποκαταστήσουν τη διαταραγμένη χλωρίδα του 
εντέρου. Η κα Πασπαλιάρη επισημαίνει όμως ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις χρειάζονται περισσότερες μελέτες για τη διευκρίνηση 
των μηχανισμών δράσης και της αποτελεσματικότητας των 
προβιοτικών στην πρόληψη και θεραπεία των εντερικών παθήσεων. 
Μία από τις βλαβερές επιδράσεις της κατάχρησης αλκοόλ είναι η 
χρόνια παγκρεατίτιδα, για την οποία όμως μπορεί σπανιότερα να 
ευθύνονται και άλλοι παράγοντες, όπως σχολιάζει ο κ. Φραγκούλης. 
Η αυτοάνοση ηπατίτιδα είναι μία σπάνια αλλά δυνητικά σοβαρή 
ηπατική νόσος, που προκαλεί το ανοσιακό σύστημα του ασθενούς, 
όπως περιγράφεται από την κα Ζαχαράκη. Τέλος, στο τεύχος αυτό 
μπορείτε να βρείτε πολύ ενδιαφέροντα επίκαιρα γαστρεντερολογικά 
θέματα στη στήλη «Μικρά και Νόστιμα» του κ. Τσόχατζη.       

Καλή ανάγνωση.
Με πολλές ευχές για ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ & ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 2008!

                                                                
 Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης
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Διαβάστε στο επόµενο τεύχος για:

Σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου (σπαστική κολίτιδα)
Πρόληψη καρκίνου παχέος εντέρου  
Ζάχαρη ή άλλες γλυκαντικές ουσίες

Χοληστερίνη
Χορός ως άσκηση

Εξαφάνιση των µελισσών

Το περιεχόµενο του κάθε άρθρου εκφράζει την άποψη του συγγραφέα του, 
η οποία δεν είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από τη Συντακτική Επιτροπή.
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Δεν είναι ακατόρθωτο, είναι απλώς δύσκολο. Δεν είναι ανή-
κουστο, είναι όµως εξηζητηµένο. Και τελικά, αν στις συνειδή-
σεις µας οικολόγος είναι ένας αξύριστος τυπάκος µε πορτο-
καλί πανωφόρι που µοιράζει φυλλάδια της WWF στη Σταδίου 
ή ένας ξυρισµένος ψαροµάλλης τυπάκος που εµφανίζεται 
ντυµένος ως Ροµπέν των Δασών ή ως αρχαίος Έλληνας στις 
αφίσες της πολιτικής του παράταξης, τότε δεν είναι βέβαια 
χαµένο, είναι όµως κάπως µακρινό.

Και είναι µακρινό, γιατί 

• Οι περισσότερες εφηµερίδες που κυκλοφορούν στην 
Αθήνα δε διαθέτουν ειδικό τµήµα αφιερωµένο στο περι-
βάλλον, όπως αντίστοιχα συµβαίνει σε άλλες πρωτεύου-
σες µε εφηµερίδες όπως η Herald Tribune, η Le Monde, η 
The Guardian, η New York Times, η Público

• Στο Δήµο Αθηναίων οι κάδοι ανακύκλωσης φτάνουν µε 
δυσκολία τους 2.000 και τα ειδικά απορριµατοφόρα αγγί-
ζουν τα 7, ενώ περίπου 35 δήµοι στην Αττική παραµένουν 
χωρίς συνεργασία µε την Ελληνική Εταίρεία Αξιοποιήσης 
Ανακύκλωσης

• Ελάχιστα καταστήµατα δέχονται ηλεκτρονικά ή ηλεκτρι-
κά είδη πίσω προς ανακύκλωση µε κάθε καινούρια αγο-
ρά

• Οι λάµπες εξοικονόµησης ενέργειας δεν είναι διαθέσιµες 
στα περισσότερα supermarket

• Ο ‘ποδηλατόδροµος’ αποτελεί άγνωστη λέξη για τους 
Αθηναίους, µε αποτέλεσµα το ποδήλατο να θεωρείται 
χόµπυ αντί για µέσο µεταφοράς

• Οι δωρεάν πλαστικές σακούλες δεσπόζουν στα 
supermarket, κι έτσι ο Αθηναίος δεν µπαίνει στον κόσµο 
να χρησιµποιήσει τις ίδιες που συσσωρεύνται στο σπίτι 
του µε τα χρόνια, ή χαρτοσακούλες που ενδύκνεινται για 
ανακύκλωση

• Κυριαρχεί η νοοτροπία της µεγαλούπολης που ευνοεί 
πρακτικές όπως η οληµερίς ανοικτή ή stand by τηλεόρα-
ση, το ανοικτό ραδιόφωνο, η εντατική χρήση κλιµατιστι-
κού προς αποφυγή του καλοκαιρινού καύσωνα

• Οι τιµές των βιολογικών τροφίµων τα καθιστούν είδος 
πολυτελείας 

• Η ηχορύπανση φέρνει κι άλλη ηχορύπανση

• Τα αδέσποτα σκυλιά στην Αθήνα υπερβαίνουν τις 50.000, 
ενώ περιορισµένη είναι η πρόνοια για ηλεκτρονική σή-
µανση, άσυλα σκύλων και στειρώσεις.

Δεν είναι όµως χαµένο, επειδή

• Την απουσία ειδικών στηλών στις καθηµερινές εφηµερί-
δες προσπαθούν να αναπληρώσουν τα ένθετα των Κυ-
ριακάτικων φύλλων, όπως το ΟΙΚΟ της Καθηµερινής, το 
ΒΗΜΑ SCIENCE και το Γεωτρόπιο της Ελευθεροτυπίας 

• Η ανακύκλωση της µπαταρίας διευκολύνεται πλέον από 
την εγκατάσταση κάδων της ΑΦΗΣ ΑΕ σε καίρια σηµεία 
της πόλης, όπως έξω από σχολεία, πολυκαταστήµατα και 
πολιτιστικά κέντρα

• Τα µέσα µαζικής µεταφοράς βελτίωνονται ποσοτικά και 
ποιοτικά, ενώ όλο και περισσότεροι πολίτες αποκτούν 
πρόσβαση σε σταθµούς του µετρό µε αποτέλεσµα η 
εγκατάλειψη του ρυπογόνου αυτοκινήτου να µοιάζει 
ολοένα και πιο εφφικτή

• Είναι πλέον δυνατή η επιστροφή γυάλινων δοχείων µπύ-
ρας στα supermarket

• Η Ευώνυµος Οικολογική Βιβλιοθήκη στο Θησείο επισκευ-
ασµένη µε βάση τις αρχές οικολογικής δόµησης, στεγάζει 
περί τα 20.000 περιοδικά και βιβλία οικολογικού περιεχο-
µένου 

• Παρόλο που τα βιολογικά προϊόντα είναι «τσιµπηµένα», 
εντούτοις πρέπει να επισηµανθεί η ύπαρξη ειδικών µα-
γαζιών που προµηθεύουν βιολογικά τρόφιµα (Βιολογικός 
Κύκλος, Green Farm και Biokosmos) καθώς και εστιατο-
ρίων που µαγειρεύουν οικολογικά, όπως το Eden στην 
Πλάκα ή ο Βιολογικός Κύκλος στην Ακαδηµίας

• Βιολογικά τρόφιµα είναι επίσης διαθέσιµα σχεδόν σε όλα 
τα µεγάλα καταστήµατα τροφίµων, σε ειδικές γωνιές για 
‘επιλεκτικούς’ και αποφασισµένους καταναλωτές.

Εκείνο τελικά που χρειάζεται να γίνει κατανοητό είναι ότι δεν 
είναι ανάγκη να είναι κανείς πραγµατικά επιλεκτικός ή ιδιαίτε-
ρα ευαίσθητος, να είναι ποιητής ή ζωγράφος, να συµµετέχει 
σε µία φιλοζωική οργάνωση ή σε τουλάχιστον ένα οικολογικό 
φόρουµ για να είναι οικολόγος. Η εξοικονόµηση ενέργειας και 
υλών είναι µια συνήθεια, είναι 5 απλές πράξεις κάθε ηµέρα 
που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, τη δική µας και των άλ-
λων.

Ίσως να ακούγεται παρατραβηγµένο, αλλά όπως το τίναγµα 
των φτερών µιας πεταλούδας στην Αφρική µπορεί να προ-
καλέσει ένα σεισµό στην Κίνα, έτσι και η ανακύκλωση µιας 
κόλλας χαρτί στην Αθήνα µπορεί να σώσει ένα δάσος στη 
Μακεδονία.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ 

οικολόγος στην Αθήνα 

Μικρές Ιστορίες
ΑΛΙΚΗ ΤΖΑΘΑ, Τελειόφοιτος του τμήματος Επικοινωνίας και  ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ίσως να ακούγεται παρατραβηγµένο, αλλά όπως το τίναγµα των φτερών µιας πεταλούδας στην 
Αφρική µπορεί να προκαλέσει ένα σεισµό στην Κίνα, έτσι και η ανακύκλωση µιας κόλλας χαρτί στην 

Αθήνα µπορεί να σώσει ένα δάσος στη Μακεδονία.
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Άσκηση όταν το θερμόμετρο κατεβαίνει 
χαμηλά: πώς να αποφεύγετε τα 
κρυολογήματα και τι να προσέχετε

Η µικρότερη διάρκεια της ηµέρας το χειµώνα, η περιορισµένη άσκηση, οι 
πολλές γιορτές που συνοδεύονται από πλούσια γεύµατα οδηγούν συνή-
θως σε αύξηση του σωµατικού βάρους και κακή φυσική κατάσταση. Η συ-
νήθης µείωση της αερόβιας άσκησης κατά τους χειµερινούς µήνες οδηγεί 
στον περιορισµό της λειτουργίας του καρδιαγγειακού συστήµατος, ενώ 
η αποχή από ασκήσεις ενδυνάµωσης έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια 
µυικής µάζας και οστών. Ειδικά όσοι ζουν σε ιδιαιτέρως ψυχρά κλίµατα 
φαίνεται ότι πέφτουν σε µια µορφή «αθλητικής» χειµερίας νάρκης. Η απο-
χή έστω και εποχική από την άθληση οδηγεί στην αύξηση του σωµατικού 
λίπους, τον περιορισµό της µυϊκής µάζας, αυξάνει τις πιθανότητες τραυµα-
τισµών, ενώ καθηλώνει παράλληλα τη φυσική κατάσταση του ατόµου. 

Η συνήθης µείωση της αερόβιας άσκησης κατά τους χειµερινούς 
µήνες οδηγεί στον περιορισµό της λειτουργίας του καρδιαγγειακού 

συστήµατος, ενώ η αποχή από ασκήσεις ενδυνάµωσης έχει ως 
αποτέλεσµα την απώλεια µυϊκής µάζας και οστών.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ, ∆ημοσιογράφος

  χειμερία         
     νάρκη

Οι χαµηλές θερµοκρασίες δε θα πρέπει να αποτελούν 
ανασταλτικό παράγοντα άσκησης καθώς από τη µία 
υπάρχει πάντα η λύση της γυµναστικής σε κλειστούς χώ-
ρους και από την άλλη υπάρχουν «οδηγίες ασφαλείας» 
για όσους προτιµούν τους ανοιχτούς χώρους. Καθοριστι-
κός παράγοντας φυσικά είναι και η διάθεση που έχει κα-
νείς για άσκηση η οποία συνήθως εξατµίζεται το χειµώ-
να. Σηµαντικό είναι κανείς να διατηρεί στη σκέψη του τα 
οφέλη που αποκοµίζει από αυτή τη διαδικασία. Η άθληση 
βοηθά στο να αποβάλλει κανείς τη χειµερινή κατάθλιψη, 
βελτιώνει τη διάθεση, αυξάνει την ενεργητικότητα και βο-
ηθά σε έναν καλύτερο ύπνο. Επίσης λάβετε υπόψιν ότι αν 
αθλείστε συστηµατικά το χειµώνα, το καλοκαίρι θα σας 
βρει στην ιδανική φυσική κατάσταση. 

Τι πρέπει να προσέχει κανείς 
όταν ασκείται σε εξωτερικούς 
χώρους το χειμώνα;
 Αρχικώς συµβουλευτείτε το γιατρό σας, καθώς ορι-

σµένοι άνθρωποι µπορεί να εµφανίζουν ευαισθησία 
στον ψυχρό αέρα. Πόνοι στο στήθος ή ακόµη και µι-
κρές κρίσεις άσθµατος δεν είναι σπάνιες όταν κανείς 
αθλείται µέσα στο κρύο. Σε περίπτωση που υπάρχει 
κάποιο ιστορικό αναπνευστικών προβληµάτων, συµ 
βουλευτείτε οπωσδήποτε το γιατρό σας. 

 Ντυθείτε σαν κρεµµύδι. Φορέστε πολλές στρώσεις 
από ρούχα µε την εσωτερική να είναι η λεπτότερη. 
Υφάσµατα που βοηθούν στην έκκριση ιδρώτα (όπως 
είναι τα συνθετικά) είναι καλό να αποτελούν το πρώ-
το «στρώµα». Στη συνέχεια ένα fleece είναι είναι πολύ 
χρήσιµο για τη µόνωση της θερµοκρασίας. «Ντύστε» 
τα υπόλοιπα ρούχα µε ένα αδιάβροχο πανωφόρι, 
ενώ για να θερµαίνετε τον αέρα που αναπνέετε χρη-
σιµοποιήστε µια µάσκα ή τυλίξτε ένα κασκόλ γύρω 
από το λαιµό σας. Μην ξεχνάτε να φοράτε γάντια και 
σκούφο για να προστατεύετε τα εκτεθειµένα µέρη 
του σώµατος.

 Επιλέγετε τον κατάλληλο εξοπλισµό. Αν πρόκειται να 
βρεθείτε έξω σε ώρα που το φως είναι περιορισµένο, 
φορέστε ανοιχτόχρωµα ρούχα που να αντανακλούν 
το λιγοστό φως που υπάρχει. Φορέστε τα κατάλληλη 
παπούτσια που να απορροφούν τους κραδασµούς 
προκειµένου να αποφύγετε τυχόν τραυµατισµούς 

και πτώσεις. Αν κάνετε κάποιο άθληµα στο χιόνι φο-
ρέστε απαραιτήτως κράνος. 

 Προστατέψετε τον εαυτό σας από τον ήλιο στην πε-
ρίπτωση που βρίσκεστε στο χιόνι. Τα γυαλιά ηλίου εί-
ναι απαραίτητα, ακόµη και το αντηλιακό σε πρόσωπο 
και χείλη για να θωρακιστείτε από την αντανάκλαση 
της ακτινοβολίας. 

 Κινηθείτε µε τη φορά του ανέµου. Αν έχετε τον άνεµο 
πίσω σας, περιορίζετε τις πιθανότητες κρυολογήµα-
τος. 

 Προσέχετε τα κρυοπαγήµατα από τον ψυχρό αέρα. 
Φροντίστε όλα τα µέρη του σώµατός σας να είναι 
προστατευµένα. Αποφεύγετε την επαφή σας µε τον 
κρύο αέρα, διότι διαταράσσει τη θερµοκρασία του 
σώµατος. Ακόµη µεγαλύτερη προσοχή χρεάζεται, αν 
κάνετε κάποιο άθληµα στο οποίο το σώµα σας ανα-
πτύσσει µεγάλη ταχύτητα καθώς δηµιουργούνται 
επιπλέον ψυχρά ρεύµατα γύρω από εσάς.   

 Πίνετε αρκετά υγρά, όπως όταν αθλείστε το καλοκαί-
ρι, πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την άσκηση, ακό-
µη και εάν δε διψάτε. 

 Αναγνωρίστε πότε πρέπει να σταµατήσετε κα αξι-
ολογείτε σωστά τις δυνάµεις σας. Αν διαπιστώσετε 
ένα τµήµα δέρµατος παγωµένο και σκληρό ίσως να 
έχετε πάθει κρυοπάγηµα. Κατευθυνθείτε προς έναν 
κλειστό χώρο και προσπαθήστε να ανακτήσετε τη 
θερµοκρασία του σώµατος σταδιακά. Σε περίπτω-
ση που το µούδιασµα δεν υποχωρεί αναζητήστε 
τις πρώτες βοήθειες. Αν υποψιαστείτε ότι υπάρχει 
κίνδυνος υποθερµίας (έντονο τρέµουλο, αδυναµία 
ελέγχου σώµατος αλλά και της άρθρωσης, κόπωση) 
πηγαίνετε απευθείας σε ένα νοσοκοµείο. 

 Παράλληλα µπορείτε να γίνεται ιδιαιτέρως ευρηµατι-
κοί, εάν αποφασίσετε ότι επιθυµείτε να ασκηθείτε σε 
κλειστούς χώρους. 

 Μια εσωτερική θερµαινόµενη πισίνα µπορεί να εί-
ναι ευεργετική ακόµη και το χειµώνα. Πρόκειται για 
µία από τις καλύτερες µορφές γυµναστικής κατά 
την οποία µάλιστα παρουσιάζονται και οι λιγότεροι 
τραυµατισµοί. 

 Υπάρχει πάντα και η λύση να γραφτείτε σε ένα γυ-
µναστήριο, ή ακόµη και να προµηθευτείτε όργανα 
γυµναστικής για το σπίτι. 

Η άθληση βοηθά στο 

να αποβάλλει κανείς τη 

χειµερινή κατάθλιψη, 

βελτιώνει τη διάθεση, 

αυξάνει την ενεργητικότητα 

και βοηθά σε έναν καλύτερο 

ύπνο. Επίσης λάβετε 

υπόψιν ότι αν αθλείστε 

συστηµατικά το χειµώνα, το 

καλοκαίρι θα σας βρει στην 

ιδανική φυσική κατάσταση. 

Ευεξία

  χειμερία           χειμερία         
«Αθλητική»
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Πόσο σηµαντικό είναι το πρόβληµα της 
φαρµακευτικής ηπατοτοξικότητας;
Περίπου 10% των περιπτώσεων ηπατίτιδας σε νεαρή 
ηλικία και 40% των περιπτώσεων ηπατίτιδας σε άτοµα 
άνω των 50 οφείλονται σε φάρµακα. Το ποσοστό αυξά-
νει σε ασθενείς µε πολλαπλά προβλήµατα υγείας στους 
οποίους χορηγούνται συνήθως πολλά και διαφορετικά 
φάρµακα. Τέλος, 20% των περιπτώσεων οξείας ηπατικής 
ανεπάρκειας στο δυτικό κόσµο οφείλεται σε φάρµακα. 
Περισσότερα από 800 φάρµακα έχουν ενοχοποιηθεί για 
πρόκληση ηπατικής νόσου. Η εµφάνιση ικτέρου, η µεγά-
λη ηλικία, το γυναικείο φύλο και οι πολύ υψηλές τρανσα-
µινάσες αποτελούν τους παράγοντες εκείνους που  προ-
δικάζουν κακή πρόγνωση και αυξηµένη θνητότητα. 

Έχουν τα φάρµακα µια συγκεκριµένη 
δράση στο ήπαρ;
Η φαρµακευτική ηπατική νόσος παρουσιάζεται µε κλινι-
κή, βιοχηµική και παθολογοανατοµική εικόνα παρόµοια 
µε άλλα ηπατικά νοσήµατα, υπο µορφή είτε οξείας ή χρό-
νιας ηπατίτιδας, οξείας ή χρόνιας χολοστατικής νόσου, 
στεατοηπατίτιδας και σπανιότερα  κίρρωσης. Κάθε φάρ-
µακο έχει τη δικιά του «υπογραφή» προκαλώντας περισ-
σότερες ή λιγότερες τυπικές βλάβες. Ετσι για παράδειγµα, 
η ισονιαζίδη (αντιφυµατικό) και η παρακεταµόλη µπορεί 
να προκαλέσουν νέκρωση των ηπατοκυττάρων µε εικό-
να οξείας ηπατίτιδας, η οποία µπορεί, ευτυχώς σπάνια, να 
εξελιχθεί µέχρι και σε οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Οι ορµό-
νες, όπως η τεστοστερόνη και µερικά στεροειδή αναβο-
λικά, που εύκολα χρησιµοποιούνται για την απόκτηση γυ-
µνασµένου σώµατος, σχετίζονται µε χολόσταση και βαθύ 
ίκτερο. Η θεραπεία µε κορτιζόνη ή βαλπροϊκό (αντιεπιλη-
πτικό φάρµακο), µπορεί να προκαλέσουν στεάτωση του 

ήπατος (λιπώδες ήπαρ). Οι σουλφονυλουρίες (φάρµακα 
που χρησιµοποιούνται στη θεραπεία του σακχαρώδη 
διαβήτη) µπορεί να ευθύνονται για την εµφάνιση κοκκιω-
µάτων στο ήπαρ, ενώ φάρµακα ανοσοκατασταλτικά που 
χρησιµοποιούνται µετά από µεταµόσχευση µυελού είναι 
δυνατόν να αποφράσσουν τις ηπατικές φλέβες. 

Η παρακεταµόλη (Depon, Panadol) είναι συνήθως άριστα 
ανεκτή ουσία αλλά σε υπερδοσολογία αποτελεί συχνή αι-
τία φαρµακευτικής ηπατοτοξικότητας και σηµαντική αι-
τία οξείας ηπατικής ανεπάρκειας παγκοσµίως. Ο κίνδυνος 
για ηπατική νόσο αυξάνεται µε τη χορηγούµενη δόση 
(συνήθως περισσότερο από ένα κουτί) και µε την ταυτό-
χρονη λήψη αλκοόλ ή άλλων φαρµάκων. Τα επίπεδα πα-
ρακεταµόλης στο αίµα είναι µετρήσιµα και έχουν µεγάλη 
προγνωστική σηµασία καθορίζοντας και τη θεραπευτική 
αντιµετώπιση. Στην υπερδοσολογία παρακεταµόλης χο-
ρηγείται αντίδοτο – η ακετυλοκυστεΐνη- που µπορεί να 
µειώσει σηµαντικά την ηπατική βλάβη. 

Είναι η φαρµακευτική ηπατοτοξικότητα µια 
αλλεργική αντίδραση; 
Όχι πάντα. Υπάρχουν φάρµακα που προκαλούν µια αντί-
δραση υπερευαισθησίας που εµφανίζεται στις 4-6 εβδο-
µάδες και προκαλούν οξεία ηπατίτιδα ή οξεία χολοσταση 
µε διάφορα συνοδά συµπτώµατα. Τα περισσότερα όµως 
φάρµακα δρουν ιδιοσυγκρασιακά και η ηπατοτοξικότητα 
εµφανίζεται σε πολύ µικρό αριθµό ασθενών για άγνωστο 
λόγο. Αυτές οι ιδιοσυγκρασιακές αντιδράσεις µπορεί να 
είναι πιο συχνές (ένας στους εκατό µε την ισονιαζίδη) ή 
πιο σπάνιες (ένας στους εκατό-χιλιάδες µε τη δικλοφαινά-
κη, το γνωστό Voltaren).

Εκτός από την παρακεταµόλη συνήθως δεν υπάρχει συ-
σχέτιση της αντίδρασης µε τη δοσολογία του φαρµάκου. 

MELANIE DEUTSCH, Παθολόγος

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Περίπου 10% των 
περιπτώσεων ηπατίτιδας σε 
νεαρή ηλικία και 40% των 
περιπτώσεων ηπατίτιδας 
σε άτοµα άνω των 50 
οφείλονται σε φάρµακα

Είναι επίσης αυτονόητο 

ότι όσο εμφανίζονται 

καινούρια φάρμακα 

τόσο πιο συχνές θα είναι 

και οι παρενέργειες από 

αυτά. 
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Επίσης σηµαντικό είναι ότι το χρονικό διάστηµα από την 
έναρξη της φαρµακευτικής αγωγής µέχρι την εµφάνιση 
της ηπατοτοξικότητας είναι διαφορετικό στις διάφορες 
περιπτώσεις. Όχι σπανια εµφανίζονται και καθυστερη-
µένες αντιδράσεις µετά τη διακοπή της φαρµακευττικής 
αγωγής (για παράδειγµα στη φαρµακευτική ηπατοτοξι-
κότητα από αντιβιοτικά τύπου αµοξυκιλλίνης-κλαβουλα-
νικού οξέος). 

Πώς θα γίνει η διάγνωση; Υπάρχει πρόληψη;
Είναι αδύνατη η πρόβλεψη ως προς το ποιος ασθενής θα 
παρουσιάσει ηπατοτοξικότητα. Μικρού βαθµού διαταρα-
χές των ηπατικών ενζύµων διαπιστώνονται σε 1-10% των 
ασθενών κατά τη διάρκεια µιας φαρµακευτικής αγωγής. 
Γενικά επιβάλλεται η καλή παρακολούθηση των ασθενών 
τόσο κλινικά όσο και µε εξετάσεις σε τακτικά χρονικά δι-
αστήµατα, κυρίως όταν το φάρµακο που χορηγείται είναι 
δυνητικά ηπατοτοξικό. Όταν οι αµινοτρανσφεράσες είναι 
> 3-5 φορές από το ανώτερο φυσιολογικό όριο ή όταν 
εµφανίζεται ίκτερος, συνιστάται διακοπή της φαρµακευ-
τικής αγωγής. 

Η διάγνωση δεν είναι πάντα εύκολη. Βασίζεται στη λήψη 
καλού ιστορικού και στον αποκλεισµό άλλων αιτιών ηπα-
τικής νόσου. Οι εξετάσεις αίµατος δε βοηθούν στην αι-
τιολογική διάγνωση. Μερικές φορές µπορεί να χρειαστεί 
και βιοψία ήπατος. Δεν ενδείκνεται η επαναχορήγηση 

φαρµάκου που πιθανώς ήταν υπεύθυνο για ένα επεισό-
διο ηπατοτοξικότητας. 

Οι ασθενείς µε χρόνια ηπατοπάθεια δεν είναι επιρρεπείς 
σε ανάπτυξη φαρµακευτικής ηπατοτοξικότητας. Οι συνέ-
πειες όµως της φαρµακευτικής ηπατοτοξικότητας, εφό-
σον αυτή αναπτυχθεί, είναι πολύ σοβαρότερες. Έτσι, εάν 
ένας ηπατοπαθής χρειάζεται κάποιο φάρµακο, η αγωγή 
δεν πρέπει να ακυρωθεί ή να καθυστερήσει από το φόβο 
της ηπατοτοξικότητας. Σε ασθενή µε σοβαρή ηπατική 
νόσο άλλης αιτιολογίας η χορήγηση δυνητικά ηπατοτοξι-
κών φαρµάκων πρέπει να γίνει µε πολύ προσοχή. 

Η ενδεδειγµένη θεραπεία και η λογική χρήση των φαρ-
µάκων αποτελούν την καλύτερη πρόληψη για τη φαρµα-
κευτική ηπατοτοξικότητα. Οι ιατροί οφείλουν να έχουν 
την κατάλληλη γνώση για τη δράση και την τοξικότητα 
των φαρµάκων και να µη χορηγούν φάρµακα χωρίς έν-
δειξη. Από την άλλη πλευρά, οι ασθενείς πρέπει να προ-
σέχουν να µη λαµβάνουν φάρµακα χωρίς ιατρική συµ-
βουλή (παίρνω το χάπι που πήρε και η γειτόνισσα επειδή 
της έκανε καλό, αγοράζω φάρµακα που µου συστήνει ο 
φαρµακοποιός). Η ίδια προσοχή χρειάζεται και µε διάφο-
ρες «φυτικές» ουσίες που θεωρούνται «µη φάρµακα» και 
αγοράζονται εύκολα χωρίς συνταγή, αλλά µπορούν να 
είναι το ίδιο τοξικά και επικίνδυνα. Είναι επίσης αυτονό-
ητο ότι όσο εµφανίζονται καινούρια φάρµακα τόσο πιο 
συχνές θα είναι και οι παρενέργειες από αυτά. 

Η διάγνωση δεν είναι πάντα 
εύκολη. Βασίζεται στη λήψη 
καλού ιστορικού και στον 
αποκλεισµό άλλων αιτιών 
ηπατικής νόσου 
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Εάν το 2007 θα µείνει για κάτι στην ιστορία, αυτό είναι ότι 
η αλλαγή του παγκόσµιου κλίµατος λόγω της ανθρώπι-
νης δραστηριότητας µετατράπηκε από απλή υποψία σε 
απόλυτη βεβαιότητα (εντάξει, τρόπος του λέγειν -συνέ-
βησαν και άλλα πράγµατα µες στη χρονιά!). Όλοι πλέον 
συµφωνούν ότι ο πλανήτης θερµαίνεται µε γοργούς ρυθ-
µούς και ότι οι επιπτώσεις βρίσκονται προ των πυλών. 
Το µεγαλύτερο µερίδιο «ευθύνης» για τη σηµερινή κα-
τάσταση έχει βέβαια η εξάρτηση του ανθρώπου από τα 
ορυκτά καύσιµα (κυρίως το λιγνίτη και το πετρέλαιο), από 
την επεξεργασία των οποίων εκλύονται τα λεγόµενα αέ-
ρια του θερµοκηπίου, µε πρώτο και κύριο το διοξείδιο του 
άνθρακα. Εκτός του ότι ρυπαίνουν, οι συµβατικές αυτές 
πηγές ενέργειας εξαντλούνται -τα κοιτάσµατα επαρκούν 

για λίγες ακόµα δεκαετίες. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει θέσει ως στόχο τη µείωση των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου κατά 20% µέχρι το 2020 (σε σχέση µε τα 
επίπεδα του 1990). 
Κι όµως, ο ήλιος, ο άνεµος, η γεωθερµία, τα ποτάµια, οι 
οργανικές ύλες, όπως το ξύλο, ακόµα και τα απορρίµµατα 
µπορούν να «µετατραπούν» σε πηγές ενέργειας, οι οποίες 
µάλιστα είναι ανεξάντλητες, είναι δωρεάν και βέβαια από 
την εκµετάλλευσή τους δεν καταστρέφεται το περιβάλ-
λον. Με αυτά ως δεδοµένα, είναι πραγµατικά άξιο απο-
ρίας γιατί η διείσδυση αυτών των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο παραµένει σε τόσο 
χαµηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύµφωνα µε 
το πλέον... αισιόδοξο σενάριο, το 2020 από Ανανεώσιµες 

Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θα παράγεται στη χώρα µας µόλις 
το 20% της ενέργειας που θα καταναλώνεται. 
Η Ελλάδα πάντως θεωρείται από τις χώρες που διαθέτουν 
αξιόλογο δυναµικό ΑΠΕ, κυρίως ηλιακής ενέργειας (λόγω 
του µεγάλου αριθµού ηµερών µε ηλιοφάνεια), αλλά και 
αιολικής (σκεφτείτε τα... µελτέµια του Αυγούστου!). Προ-
φανώς, η επένδυση στις ΑΠΕ είναι, κατά βάση, θέµα της 
κεντρικής εξουσίας -το κράτος µπορεί -και πρέπει- να δώ-
σει εκείνα τα κίνητρα στους πολίτες και τους επενδυτές, 
οι µεν πρώτοι να «διαµορφώσουν» κατάλληλα το σπίτι 
τους και οι δεύτεροι να προχωρήσουν στην κατασκευή 
µεγαλύτερων µονάδων παραγωγής ενέργειας από τις φι-
λικές αυτές προς το περιβάλλον πηγές. Ας δούµε όµως 
ποιες είναι οι επιµέρους εφαρµογές των ΑΠΕ στα κτίρια. 
Πώς δηλαδή µπορούµε εµείς να παράγουµε ενέργεια 
στο σπίτι µας γλιτώνοντας και χρήµατα, αλλά και απαλ-
λάσσοντας το περιβάλλον από επικίνδυνους ρύπους (οι 
περισσότερες από τις παρακάτω εφαρµογές µπορούν να 
τοποθετηθούν τόσο σε νέες οικοδοµές όσο και σε υφι-
στάµενα κτίρια):
-Θερµικά Ηλιακά Συστήµατα. Τα συστήµατα αυτά το-
ποθετούνται στις οροφές των κτιρίων. Πρόκειται για ει-
δικούς ηλιακούς συλλέκτες οι οποίοι απορροφούν την 
ηλιακή ενέργεια την οποία στη συνέχεια µετατρέπουν σε 
ωφέλιµη θερµική ενέργεια, χρησιµοποιώντας κατά κύριο 
λόγο ως µέσο το νερό. Αυτά τα συστήµατα µπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες ψύξης και θέρµανσης των κτιρίων, 
για θέρµανση νερού οικιακής χρήσης κ.α. 
-Φωτοβολταϊκά Συστήµατα. Πρόκειται επίσης για ειδικά 
«πανέλα» που τοποθετούνται είτε στην οροφή είτε στις 
προσόψεις των κτιρίων. Η διαφορά είναι ότι τα φωτοβολ-
ταϊκά µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική, η 
οποία διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ. Τα φωτοβολταϊ-
κά αποτελούν πολύτιµη λύση για αποµονωµένες περιο-
χές της χώρας που δεν µπορούν να καλυφθούν από το 
υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο. 
-Βιοµάζα. Ετσι ονοµάζεται η ενέργεια που µπορεί να πα-
ραχθεί από την επεξεργασία διάφορων υπολειµµάτων, 
όπως είναι τα καυσόξυλα, τα άχυρα, τα πριονίδια, οι ελαι-
οπυρήνες, τα κουκούτσια, αλλά και ζωικών αποβλήτων 
(κοπριά, άχρηστα αλιεύµατα), αστικών απορριµµάτων 
κλπ. Η βιοµάζα µπορεί να καλύψει τις ανάγκες θέρµαν-
σης των κτιρίων -απλώς στη θέση του λέβητα πετρελαί-
ου, τοποθετούνται ειδικοί λέβητες βιοµάζας. 
-Γεωθερµία. Πρόκειται για την εκµετάλλευση της σταθε-
ρής θερµοκρασίας του υπεδάφους. Σήµερα, µέσω της 
τεχνολογίας και ανάλογα µε το γεωθερµικό επίπεδο, µπο-
ρεί κανείς να χρησιµοποιήσει τη γεωθερµία για την παρα-
γωγή ενέργειας ή για απευθείας θέρµανση κατοικιών. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κτιριακός 

τοµέας αντιπροσωπεύει το σηµαντικότερο 

«καταναλωτή» ενέργειας (40%), µε τη 

θέρµανση να ευθύνεται για το µεγαλύτερο 

ποσοστό (70%), ακολουθούµενη από 

την παραγωγή ζεστού νερού (15%), τις 

ηλεκτρικές συσκευές και το φωτισµό 

(11%). Ειδικά στην Ελλάδα, υπολογίζεται 

ότι ο κτιριακός τοµέας καλύπτει το 36% της 

συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, µε 

µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 7%. Στη χώρα 

µας, τα κτίρια ευθύνονται για πάνω από το 

45% των συνολικών εκποµπών διοξειδίου 

του άνθρακα...

ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ∆ημοσιογράφος

To κλίμα αλλάζει
μήπως κι εμείς 

να αλλάζαμε συνήθειες; 



Περιβάλλον ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ, Γεωπόνος
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Πετρέλαιο (gr 
ισοδ. πετρ.) 
που χρειάζεται 
συνολικά

Πετρέλαιο (gr ισοδ. 
πετρ.) που χρειάζεται 
για την παραγωγή των 
χρησιµοποιούµενων 
λιπασµάτων

Συµµετοχή των 
λιπασµάτων στη συνολικά 
απαιτούµενη ενέργεια

1 κιλό Ρύζι 160 gr 60 gr 37,5 %

1 κιλό Μαλακό Σιτάρι 
(για ψωµί)

100 gr 50 gr 49,5 %

1 κιλό Ελιές 120 gr 30 gr 25 %

Οι αριθµοί αυτοί µπορεί να µας φαίνονται…ευχάριστα 
µικροί, είναι όµως σηµαντικοί: αρκεί να υπολογίσουµε 
πως µε ένα µέτριας κατανάλωσης αυτοκίνητο (που καίει 
7 lit/100 χλµ) καταναλώνουµε 93 gr ισοδύναµου πετρε-
λαίου ανά χιλιόµετρο…
Οι υπόλοιπες εισροές (σπόροι, φυτοφάρµακα) και υποδο-
µές (π.χ. µηχανήµατα), παρότι χρειάζονται περισσότερη 
ενέργεια για να παραχθούν, έχουν µικρότερη βαρύτητα, 
κυρίως επειδή χρησιµοποιούνται στο χωράφι σε µικρές 
ποσότητες. Παρόλα αυτά, σε αρκετές καλλιέργειες η 
ενεργειακή συµµετοχή τους δεν είναι αµελητέα. Έτσι, τα 
φυτοφάρµακα στην καλλιέργεια φρούτων (π.χ. µήλων) 
εµπεριέχουν το 18,5 % της συνολικής ενέργειας που κα-

ταναλώνεται, ενώ όταν καλλιεργούµε τοµάτες µε πλαστι-
κά φύλλα κάλυψης υπερδιπλασιάζουµε την ενέργεια που 
καταναλώνουµε για να πάρουµε ένα κιλό (από 36 σε 84 
gr ισοδύναµου πετρελαίου).

Κτηνοτροφία. Εδώ η άµεση κατανάλωση ενέργειας 
που καταναλώνεται στο στάβλο σπάνια είναι πάνω από 
το 35% της συνολικής. Αντίθετα, το µεγαλύτερο µέρος 
της ενέργειας που χρησιµοποιείται για να παραχθεί 1 κιλό 
προϊόντος καταναλώνεται για την παραγωγή των ζωο-
τροφών. Στον πίνακα φαίνονται κάποιες ενδεικτικές τιµές 
της συµµετοχής των ζωοτροφών στη συνολική ενέργεια 
που καταναλώνεται ώστε να παραχθεί ένα κιλό προϊό-
ντος, σύµφωνα µε τα Ιταλικά δεδοµένα του 1992.

Αυτή λέγεται έµµεση κατανάλωση ενέργειας, και σε 
αυτήν υπολογίζεται η ενέργεια που χρησιµοποιείται 
για να φτιαχτούν οι γεωργικές εισροές (τα λιπάσµατα, 
τα φυτοφάρµακα, οι σπόροι, οι ζωοτροφές) και οι 
απαραίτητες υποδοµές (τα µηχανήµατα και τα αγροτικά 
κτίρια). Σε αρκετές καλλιέργειες και σε όλες τις εκτροφές 
ζώων, η έµµεση κατανάλωση ενέργειας είναι µεγαλύτερη 
από την άµεση. Ας δούµε ξεχωριστά τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία:

Γεωργία.    Εδώ το µεγαλύτερο έµµεσο ενεργειακό κόστος 

προέρχεται από τα λιπάσµατα, επειδή χρησιµοποιούνται 
σε µεγάλες ποσότητες και η παραγωγή τους είναι αρκετά 
ενεργοβόρα. Τόσο, που µόνο σε αυτά αποδίδεται το 
1% της παγκόσµιας κατανάλωσης ενέργειας. Για την 
παραγωγή 1kgr αζωτούχου (Ν), φωσφορούχου (P) ή 
καλιούχου (K) λιπάσµατος χρειάζονται 1,39 κιλά, 0,45 κιλά 
και 0,34 κιλά ισοδύναµου πετρελαίου αντίστοιχα.
Μία Ιταλική µελέτη του 1992 έδωσε κάποιες ενδεικτικές 
τιµές που φαίνονται στον πίνακα, της συµµετοχής των 
λιπασµάτων στη συνολική ενέργεια που καταναλώνεται 
ώστε να παραχθεί ένα κιλό προϊόντος στο χωράφι.

Στην άµεση κατανάλωση 

υπολογίζονται µόνον οι καταναλώσεις 

πετρελαίου για χρήση µηχανηµάτων 

(για οργώµατα, σπορά, συγκοµιδή 

κλπ) και ηλεκτρικού ρεύµατος (για 

άρδευση, θέρµανση θερµοκηπίων 

και στάβλων, κλπ).

Στις µέρες µας δε 
συνιστά πρωτοτυπία 
το να εστιάζουµε στο ενερ-
γειακό κόστος των καταναλωτικών µας συνηθειών. Με τις 
τιµές του πετρελαίου να έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα 
ύψη και τις θερµοκρασίες να φλερτάρουν µε τους 0oC, 
είναι βέβαιο πως σε διάφορα σηµεία του κόσµου λογιών 
λογιών επιστήµονες θα έχουν βάλει κάτω τα µοντέλα τους 
για να αποτιµήσουν τα πάντα σε ενέργεια. Είναι ευκαιρία 
και για µας λοιπόν, να δούµε πόσο «κοστίζει» ενεργειακά 
το καθηµερινό µας φαγητό – και … πόσο παρεκτραπή-
καµε µε τα γιορτινά µας τραπέζια!
Μία κατανοητή µονάδα µέτρησης της ενέργειας 
είναι το «κιλό ισοδύναµου πετρελαίου» και αυτή θα 
χρησιµοποιήσουµε σε τούτο το άρθρο. Το κιλό ισοδύναµου 
πετρελαίου αντιστοιχεί σε 0,86 λίτρα ντίζελ, 0,75 λίτρα 
βενζίνης κλπ. Και είναι µονάδα που αντικατοπτρίζει 
εύσχηµα την πραγµατικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπου το 80% της ενέργειας προέρχεται από ορυκτά 
καύσιµα όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή λιγνίτη, δηλαδή 
πηγές που δεν είναι ανανεώσιµες. 

Βέβαια, στη συνείδησή µας η γεωργία και η 
κτηνοτροφία δεν θεωρούνται µεγάλοι καταναλωτές 

ενέργειας. Σύµφωνα µε τις στατιστικές υπηρεσίες, στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταναλώνουν µόλις το 
0,5% ως 6,5% της συνολικής ενέργειας. Όµως - συχνό 
φαινόµενο πια - τα νούµερα κάποιες φορές αυτονοµούνται 
απ’ την πραγµατικότητα… Ή, να το πούµε πιο σωστά, από 
µια συνολικότερη θεώρηση της πραγµατικότητας.
Πράγµατι, η άµεση κατανάλωση ενέργειας για την 
παραγωγή των γεωργικών προϊόντων είναι µικρή. Στη 
Γαλλία -ίσως τη σηµαντικότερη παραγωγό χώρα της ΕΕ- 
είναι µόλις το 2% της συνολικής ενέργειας. Σε αυτήν την 
άµεση κατανάλωση υπολογίζονται µόνο οι καταναλώσεις 
πετρελαίου για χρήση µηχανηµάτων (για οργώµατα, 
σπορά, συγκοµιδή κλπ) και ηλεκτρικού ρεύµατος (για 
άρδευση, θέρµανση θερµοκηπίων και στάβλων, κλπ). 
Όµως για να παραχθεί ένα κιλό σιταριού ή πορτοκαλιών 
ή γάλακτος, χρειάζεται κατ’ αρχάς να χρησιµοποιηθεί 
ενέργεια σε αρκετά προηγούµενα στάδια, πριν φτάσουµε 
στο ίδιο το χωράφι ή τον στάβλο. 

Το ενεργειακό κόστος 

της τροφής
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Περιβάλλον

Με τέτοιου είδους πράξεις, 
υπολογίστηκε πως στην Ιτα-
λία το 1992 η γεωργία και η 
κτηνοτροφία κατανάλωναν το 
9% της ενέργειας της χώρας. 
Και η Ελλάδα του σήµερα δεν 
διαφέρει και πολύ από τη γεί-
τονα του τότε… 
Αλλά δεν τελειώσαµε εδώ. Για-
τί τα παραπάνω αφορούν την 
καθαρή γεωργική παραγωγή, 
δηλαδή έως αυτό που οι Αγγλοσάξωνες ονοµάζουν “farm 
gate”, την έξοδο απ’ το κτήµα. Όµως «πολλά µεταξύ κύλι-
κος πέλει και χείλεος άκρου!»
Ακολουθούν συνήθως τα στάδια της µεταφοράς των 
προϊόντων, της τυποποίησης / µεταποίησης, της µεταφο-
ράς των τελικών προϊόντων, της αποθήκευσής τους, της 
έκθεσής τους σε κάποιο κατάστηµα, της µεταφοράς στο 
σπίτι µας και –ένα βήµα πια πριν το χείλος– το µαγείρεµα. 
Αυτές oι ενεργειακές καταναλώσεις συνήθως προσµε-
τρώνται σε άλλες «κατηγορίες» όπως π.χ. στις µεταφορές. 
Μόλις πρόσφατα άρχισαν να γίνονται κάποιες µελέτες που 
αντιµετωπίζουν την οικολογική βαρύτητα του φαγητού 
«από το λίκνο έως τον τάφο» (“from cradle to grave”) ή για 
να το θέσουµε λιγότερο µακάβρια, βάσει της Ανάλυσης 
Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment - LCA). Τα αποτελέ-
σµατα των µελετών αυτών …µάλλον ικανοποιούν τους 
οπαδούς του «δεν τρώµε για να ζούµε, αλλά ζούµε για 
να τρώµε», τουλάχιστον όσον αφορά στην ενέργεια! Ας 
αναφέρουµε δύο µόνο παραδείγµατα: 
• Μία µελέτη που έγινε το 2006 για το Βρετανικό Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Τροφίµων αναφέρει πως η ενέρ-
γεια που καταναλώνεται για να παραχθεί στο χωράφι ένα 
κιλό πατάτες, αποτελεί µόλις το 15% της συνολικής ενέρ-
γειας που θα ξοδέψουµε µέχρι να την έχουµε αχνιστή στο 

πιάτο µας (γεγονός που συνο-
λικά κοστίζει 96 gr ισοδύναµου 
πετρελαίου). Το 35% κατανα-
λώνεται κατά τη µεταφορά, το 
29% στο µαγείρεµα και το υπό-
λοιπο 21% στην συσκευασία & 
αποθήκευση!
• Εξάλλου, σύµφωνα µε µεγάλη 
µελέτη που έκανε το 2006 η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση για τα 25 κρά-
τη-µέλη της και που αφορούσε 

τη συνολική –άµεση και έµµεση– ενέργεια που κατανα-
λώνουν τα νοικοκυριά, το σπιτικό µας τραπέζι µας είναι 
το δεύτερο πιο ενεργοβόρο συστατικό της καταναλωτι-
κής ζωής µας, αφού απορροφά το 22,2% της συνολικής 
ενέργειας που καταναλώνουµε. Προηγείται το ίδιο µας το 
σπίτι (µε 34,8%) και µόλις τρίτα έρχονται τα αυτοκίνητά 
µας (µε 19,9% της συνολικής ενέργειας)! Δεν είναι λοιπόν 
να απορεί κανείς που Αµερικάνοι µελετητές θεωρούν το 
ενεργειακό κόστος διαφορετικών τύπων δίαιτας, συγκρί-
σιµο µε το αν οδηγεί κανείς αυτοκίνητο SUV ή υβριδικό.
Εύλογη η απορία: «και πως θα µειώσουµε το ενεργειακό 
κόστος των τροφών µας»; Μια πλήρης απάντηση δε χω-
ράει στο παρόν. Φαίνεται όµως πως για αρκετά τρόφιµα 
µία λύση είναι η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων. Για 
παράδειγµα, µελέτες στις σκανδιναβικές χώρες έδειξαν 
ότι µπορεί να επιτευχθεί βιολογική κτηνοτροφία (για αγε-
λαδινό γάλα και χοιρινό & µοσχαρίσιο κρέας) χωρίς µείω-
ση των αποδόσεων αλλά µε σηµαντικότατη µείωση της 
καταναλισκόµενης ενέργειας.
Άλλωστε, η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας 
και ο σεβασµός στους ενεργειακούς και στοιχειακούς κύ-
κλους της φύσης (απορρίπτοντας π.χ. τα συνθετικά λιπά-
σµατα), ήταν πάντα ένα από τα συστατικά στοιχεία της 
βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας. 

Πετρέλαιο 
(gr ισοδ. 
πετρ.) που 
χρειάζεται 
συνολικά

Πετρέλαιο (gr 
ισοδ. πετρ.) που 
χρειάζεται για την 
παραγωγή των 
χρησιµοποιούµενων 
τροφών

Συµµετοχή 
των τροφών 
στη συνολικά 
απαιτούµενη 
ενέργεια

1 κιλό 
Αγελαδινό 
Γάλα

260 gr 188 gr 72,5 %

1 κιλό 
Πρόβειο Γάλα

540 gr 445 gr 82,5 %

1 κιλό 
Μοσχαρίσιο 
Κρέας

1.550 gr 850 gr 55 %
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Χρόνια 
παγκρεατίτιδα: 

ένα άλυτο αίνιγμα

Τι είναι η χρόνια παγκρεατίτιδα;
• Η χρόνια παγκρεατίτιδα ορίζεται ως µια συνεχής φλεγµονή του παγκρέ-

ατος, που χαρακτηρίζεται από µη αναστρέψιµες µορφολογικές αλλοιώ-
σεις: ίνωση, διάταση-στένωση πόρων, ασβεστώσεις και κυτταρική ατρο-
φία.  

• Χαρακτηρίζεται από χρόνιο πόνο και προοδευτική έκπτωση της εξωκρι-
νούς και  ενδοκρινούς παγκρεατικής λειτουργίας. Μετά πολλά χρόνια ο 
πόνος µπορεί να λυθεί αυτόµατα ή ως αποτέλεσµα ενδοσκοπικής ή χει-
ρουργικής παρέµβασης σχεδιασµένης έναντι του αιτίου του πόνου. 

Ποιά είναι τα αίτιά της;
• Η χρόνια παγκρεατίτιδα σχετίζεται στενά µε την κατανάλωση αλκοόλ, 

που ευθύνεται σε περισσότερο από 75% των περιπτώσεων. Αναπτύσ-
σεται στη βαρειά (150-170 gr/ηµέρα) και επί µακρόν (6-17 έτη) κατανά-
λωση αλκοόλ. Μικρό ποσοστό των αλκοολικών αναπτύσσει χρόνια πα-
γκρεατίτιδα (5-10%), υποδηλώνοντας ύπαρξη άλλων παραγόντων που 
ενισχύουν τη βλαπτική δράση του αλκοόλ. 

• Το κάπνισµα ενοχοποιείται για επιτάχυνση της προόδου της αλκοολικής 
χρόνιας παγκρεατίτιδας. 

Το 1788 ο Cawley έκανε αναφορά σε νέο άνδρα που 
πέθανε από απίσχναση και διαβήτη και η νεκροτοµή 
του αποκάλυψε πολλαπλούς παγκρεατικούς λίθους. 

Δύο αιώνες µετά την πρώτη περιγραφή χρόνιας 
παγκρεατίτιδος, αυτή παραµένει αινιγµατική οντότητα 

µε αβέβαιη παθογένεια, απρόβλεπτη κλινική πορεία και 
ασαφή θεραπεία.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, 

• Σχεδόν 2% των ασθενών µε υπερπαραθυροειδισµό 
αναπτύσσουν χρόνια παγκρεατίτιδα.

• Τροπική παγκρεατίτιδα, σχετιζόµενη εν µέρει µε 
υποθρεψία, είναι το συχνότερο αίτιο χρόνια παγκρε-
ατίτιδα στις τροπικές χώρες της Αφρικής και Ασίας.

• Ένας αποφράσσων τον παγρεατικό πόρο λίθος, 
όγκος ή στένωση οδηγεί σε αποφρακτική χρόνια πα-
γκρεατίτιδα.

• Η αυτοάνοση χρόνια παγκρεατίτιδα σχετίζεται µε 
υπεργαµµασφαιριναιµία (ειδικά ΙgG4), µε  θετικά 
αντιπυρηνικά αντισώµατα και αντισώµατα έναντι 
της καρβονικής ανυδράσης IV. 

•  Η χρόνια παγκρεατίτιδα στο 10-20% των ασθενών 
είναι ιδιοπαθής. Σε κάποιες ενοχοποιούνται γενετικοί 
παράγοντες  (π.χ. µεταλλαγµένο γονίδιο θρυψινογό-
νου PRSS1, µεταλλάξεις του γονιδίου της κυστικής 
ίνωσης CFTR κ.α.)             

Ποιά είναι τα συμπτώματα 
και οι συνέπειές της χρόνιας 
παγκρεατίτιδας;
Κυρίαρχο σύµπτωµα ο πόνος. Συνεχής ή επεισοδιακός. 
Εντοπίζεται στο επιγάστριο και το αριστερό υποχόνδριο. 
Αντανακλά στη ράχη. Μπορεί να εκλυθεί µετά από οξεία 
κατάχρηση αλκοόλ. Ενισχύεται µε τη λήψη τροφής και 
υφίεται µε τη νηστεία. Συχνά συνοδεύεται από ναυτία-
εµέτους. Οι ασθενείς ανακουφίζονται κάµπτοντας τον 
κορµό προς τα γόνατα. Οι κρίσεις διαρκούν λίγες ώρες 
µέχρι και δύο εβδοµάδες, ενώ τελικά µπορεί να γίνει 
συνεχής. Τα ευρήµατα κατά την κρίση περιορίζονται σε 
εντοπισµένη ευαισθησία, µυική σύσπαση και ειλεό.
Τα υπόλοιπα συµπτώµατα προκύπτουν από τη διαταρ-
ραχή της παγκρεατικής λειτουργίας όψιµα στη πορεία 
της νόσου. Η διαταραγµένη εξωκρινής λειτουργία προ-
καλεί δυσαπορρόφηση και απώλεια βάρους. Η ελαττω-
µένη έκκριση λιπάσης οδηγεί σε στεατόρροια. Ο ασθε-
νής παραπονείται για ογκώδεις, δύσοσµες, λιπαρές κε-
νώσεις και µετεωρισµό. Η καταστροφή των β-κυττάρων 
οδηγεί σε διαβήτη στο 80% των ασθενών, 25 έτη µετά 
από τη κλινική έναρξη της νόσου.
Η διάγνωση τίθεται κύρια µε απεικονιστικές εξετάσεις:  
απλή ακτινογραφία κοιλίας, αξοινική τοµογραφία κοι-
λίας, ενδοσκοπικό υπερηχογράφηµα και µαγνητική ή 
ενδοσκοπική χολαγγειοπαγκρεατογραφία. Αναδεικνύο-
νται  ασβεστώσεις, ετερογένεια ή ατροφία του παρεγ-
χύµατος, διατεταµένοι πόροι, στενώσεις ή ψευδοκύ-
στεις.                                                                                              
Πυρετός ή επιγαστρική µάζα δηµιουργεί υπόνοιες για 
επιπλοκή, όπως παγκρεατική ψευδοκύστη.
 Η ψευδοκύστη αποτελεί εντοπισµένη συλλογή υγρού 

µέσα σε παγκρεατική µάζα ή στους περιπαγκρεατικούς 
χώρους. Περιβάλλεται από µη- επιθηλιοποιηµένο τοί-
χωµα από κοκκιώδη ιστό. Άλλες επιπλοκές είναι το από-
στηµα, ο παγκρεατικός ασκίτης (διαρροή παγκρεατικών 
υγρών στη περιτοναϊκή κοιλότητα), το παγκρεατοπλευ-
ριτικό συρίγγιο, η χολόσταση µε ή χωρις ίκτερο, η στέ-
νωση του κοινού χοληδόχου πόρου (καθώς διέρχεται 
µέσω της κεφαλής του παγκρεάτος, από φλεγµονή-ίνω-
ση αδένα). Καρκίνος παγκρέατος αναπτύσσεται στο 4% 
των ασθενών µετά τα 20 έτη.

Υπάρχει θεραπεία;
Κύριοι στόχοι της θεραπείας είναι η ανακούφιση του πό-
νου, η διατήρηση επαρκούς θρέψης και η ελάττωση συ-
µπτωµάτων που συνοδεύουν τη στεατόρροια- κοιλιακό 
άλγος, µετεωρισµός και διάρροια. 
Η αποχή από το αλκοόλ, το οποίο συχνά επάγει κρίσεις, 
ελαττώνει τη συχνότητα και τη βαρύτητα επώδυνων 
κρίσεων. 
Ο πόνος αντιµετωπίζεται µε αναλγητικά (παρακεταµόλη, 
µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη, οπιοειδή) και ίσως τρο-
ποποιητικά του πόνου φάρµακα (αντικαταθλιπτικά). Γίνε-
ται προοδευτική αύξηση δόσεων και προσθήκη φαρµά-
κων, ανάλογα µε ένταση πόνου, καθώς και προσπάθεια 
αποφυγής, όσο είναι δυνατόν, των οπιοειδών λόγω του 
σηµαντικού κινδύνου για εθισµό. Ο πόνος στην ιδιοπαθή 
χρόνια παγκρεατίτιδα µπορεί να υφεθεί µε παγκρεατικά 
ένζυµα ή οκτρεοτίδη, που ελαττώνουν την εξωκρινή πα-
ραγωγή του παγκρέατος και αµβλύνουν  τον πόνο.   
Ασθενείς µε ανυπόφορο πόνο, που δεν ανταποκρίνεται 
σε συντηρητική θεραπεία, είναι δυνατόν να ωφεληθούν 
από χειρουργική ή ενδοσκοπική παρέµβαση. Σε διάτα-
ση παγκρεατικού πόρου, αποσυµφορητική χειρουργική 
επέµβαση ή εναλλακτικα ενδοσκοπική τοποθέτηση εν-
δαυλικής πρόσθεσης, µπορεί να βοηθήσουν. Σε προχω-
ρηµένη νόσο, µη-διατεταµένων πόρων, οι παγκρεατε-
κτοµές αποτελούν την τελευταία διέξοδο. 
Σε ασθενείς µε χρόνιο πόνο και µη διατεταµένους πό-
ρους, ο νευρικός αποκλεισµός του κοιλιακού πλέγµατος 
κάτω από ακτινολογική καθοδήγηση προσφέρει βραχύ-
χρονη ανακούφιση σε 50% των περιπτώσεων.
Η διατροφή πρέπει να είναι χαµηλής περιεκτικότητας σε 
λίπος και να περιλαµβάνει τριγλυκερίδια µέσης αλύσου, 
που δεν χρειάζονται διάσπαση για να απορροφηθούν. 
Η στεατόρροια αντιµετωπίζεται µε συµπληρώµατα 
παγκρεατικών ενζύµων, που βελτιώνουν την πέψη και 
απορρόφηση λίπους και επιτρέπουν τη πρόσληψη βά-
ρους. Η συγχορήγηση αντιεκκριτικών φαρµάκων µειώ-
νει την απενεργοποίηση της λιπάσης από το οξύ, ελατ-
τώνοντας τη στεατόρροια.  
Χρειάζεται συνήθως αντιµετώπιση του σακχαρώδη δια-
βήτη.  
Η αυτοάνοση χρόνια παγκρεατίτιδα αντιµετωπίζεται µε 
χορήγηση πρεδνιζολόνης. 

Τι είναι η χρόνια παγκρεατίτιδα;
• Η χρόνια παγκρεατίτιδα ορίζεται ως µια συνεχής φλεγµονή του παγκρέ-

• Χαρακτηρίζεται από χρόνιο πόνο και προοδευτική έκπτωση της εξωκρι-

Ποιά είναι τα αίτιά της;
• Η χρόνια παγκρεατίτιδα σχετίζεται στενά µε την κατανάλωση αλκοόλ, 
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Έχει υπολογιστεί ότι ένα παιδί βλέπει περίπου 
40.000 διαφημίσεις στην τηλεόραση κάθε χρόνο. 
Τα παιδιά αποτελούν για τους διαφημιστές μια ση-
μαντική ομάδα-στόχο, αφού μπορούν να επηρεά-
σουν την αγορά τόσο στο παρόν όσο και στο μέλ-
λον, διαδραματίζοντας ουσιαστικά τριπλό ρόλο. 
1. Είναι τα ίδια καταναλωτές, αφού πραγματοποι-

ούν αγορές με τα χρήματα που διαθέτουν.
2. Επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις επιλογές 

και τις αποφάσεις της οικογένειας για τις αγο-
ρές.

3. Αποτελούν την επόμενη γενιά των ενήλικων κα-
ταναλωτών. 

Σύμφωνα με μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο, του-
λάχιστον οι μισές από τις διαφημίσεις που προ-
βάλλονται κατά τη διάρκεια των παιδικών ζωνών 
αφορούν σε τρόφιμα. Τα περισσότερα δε διαφημι-
ζόμενα τρόφιμα είναι προϊόντα χαμηλής διατροφι-
κής αξίας, προβάλλοντας με αυτό τον τρόπο δια-
τροφικά πρότυπα που απέχουν σε μεγάλο βαθμό 
από τις συστάσεις για ισορροπημένη διατροφή. 

…ποιες κατηγορίες 
τροφίμων είναι αυτές 
που διαφημίζονται 
περισσότερο;
Το 1996 έγινε μία προσπάθεια καταγραφής και 
αξιολόγησης των τηλεοπτικών διαφημίσεων σε 
συνολικά 13 χώρες παγκοσμίως, μεταξύ των οποί-
ων και η Ελλάδα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της συγκεκριμένης έρευνας, η πλειοψηφία των δι-
αφημίσεων τροφίμων που απευθύνονται σε παιδιά 
αφορά τρόφιμα πλούσια σε θερμίδες, με υψηλή πε-
ριεκτικότητα λίπους ή/και ζάχαρης ή /και αλατιού. 
Πιο συγκεκριμένα φάνηκε ότι περισσότερες από 

το 50% των διαφημίσεων τροφίμων αφορούσαν 
σοκολάτες, δημητριακά πρωινού (με ζάχαρη) και 
ταχυ-εστιατόρια. Άλλα τρόφιμα που φάνηκε ότι 
διαφημίζονται πολύ συχνά ήταν τα αλμυρά σνακ 
(π.χ. πατατάκια, γαριδάκια, κτλ.), τα αναψυκτικά, 
τα κέηκ και τα μπισκότα. Διαφημίσεις για περισσό-
τερο καλές επιλογές τροφίμων, όπως τα φρούτα 
και τα λαχανικά είτε δεν υπήρχαν καθόλου είτε 
ήταν πάρα πολύ περιορισμένες.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
έρευνας, η Ελλάδα ήταν η χώρα με τις περισσότε-
ρες διαφημίσεις για σοκολάτες (64 διαφημίσεις / 20 
ώρες προβολής), ακολουθούμενη από το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο (54 διαφημίσεις / 20 ώρες προβολής). 
Μάλιστα, οι «σοκολατένιες» διαφημίσεις στην Ελ-
λάδα ήταν τέσσερις φορές περισσότερες σε σχέση 
με τη Γερμανία και 35 φορές περισσότερες σε σχέ-
ση με τη Σουηδία!!!

…πώς οι διαφημίσεις 
τροφίμων μπορούν να 
επηρεάσουν τα παιδιά;
Αρκετές μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν 
δείξει ότι τα παιδιά που εκτίθενται σε διαφημίσεις 
τροφίμων είναι πιο πιθανό να επιλέξουν ή να ζη-
τήσουν από τους γονείς τους τα διαφημιζόμενα 
τρόφιμα. Μάλιστα τα παιδιά κάτω των οκτώ ετών 
θεωρούν ότι οι διαφημίσεις είναι διασκεδαστικές 
και αντικειμενικές πληροφορίες για τα προϊόντα, 
με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτα σε διαφημίσεις με 
παραπλανητικό περιεχόμενο. 
Σύμφωνα με στοιχεία μελετών, ο αριθμός των δι-
αφημίσεων τροφίμων πλούσιων σε ζάχαρη/λίπος 
φαίνεται να σχετίζεται θετικά με τον επιπολασμό 
της παιδικής παχυσαρκίας. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
είναι το εύρημα ότι τα ποσοστά των παχύσαρκων 
παιδιών είναι περισσότερο αυξημένο στις νότιες 
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∆ιατροφή ΕΥΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ, ∆ιαιτολόγος-∆ιατροφολόγος ∆ημόσιας Υγείας

  ∆ιαφημίσεις
τροφίμων: 

πόσο επηρεάζουν 
αυτά που τρώνε 
τα παιδιά μας;

Οι «σοκολατένιες» διαφημίσεις στην Ελλάδα ήταν 

τέσσερις φορές περισσότερες σε σχέση με τη 

Γερμανία και 35 φορές περισσότερες σε σχέση με 

τη Σουηδία!!!

Τα περισσότερα  
διαφημιζόμενα τρόφιμα είναι 

προϊόντα χαμηλής διατροφικής 
αξίας, προβάλλοντας με αυτό 

τον τρόπο διατροφικά πρότυπα 
που απέχουν σε μεγάλο 

βαθμό από τις συστάσεις για 
ισορροπημένη διατροφή. 
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χώρες της Ευρώπης (π.χ. Ελλάδα, Ιταλία, κ.τλ) 
σε σχέση με τις βόρειες (π.χ. Σουηδία, Νορβηγία, 
κ.τλ), όπου η νομοθεσία γύρω από τις διαφημίσεις 
είναι αυστηρότερη και δεν προβάλλονται σχεδόν 
καθόλου διαφημίσεις τροφίμων (<1 διαφήμιση/
ώρα).
Μάλιστα, έχει φανεί ότι τα παιδιά και οι έφηβοι 
που παρακολουθούν πολλές ώρες τηλεόρασης 
παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας 
σε σχέση με εκείνα που παρκαολουθούν λιγότερο 
τηλεόραση. Όπως έχει φανεί, παιδιά που περνούν 
πολλές ώρες μπροστά στην τηλεόραση – και άρα 
εκτίθενται σε μεγαλύτερο αριθμό διαφημίσεων- κα-
ταναλώνουν περισσότερα γλυκά και αλμυρά σνακς 
και αναψυκτικά και λιγότερα φρούτα και λαχανικά. 
Η προώθηση τροφίμων πλούσιων σε ζάχαρη και 
λίπος σε παιδιά αυτής της ηλικίας μπορεί να θε-
ωρηθεί ως εκμετάλλευση από τους διαφημιστές 
της αδυναμίας των παιδιών να αντιληφθούν και 
να αξιολογήσουν το περιεχόμενο των διαφημίσε-
ων που παρακολουθούν. Άλλωστε η βιομηχανία 
τροφίμων που στοχεύει στα παιδιά, χρησιμοποιεί 
ευρέως αυτή την «αδυναμία», ώστε να επηρεάσει 
τις αγοραστικές επιλογές των παιδιών αλλά και τα 
τρόφιμα που ζητούν από τους γονείς τους. 

…η νομοθεσία τι  
κάνει για αυτό;
Περιορισμοί στις διαφημίσεις που απευθύνονται 
σε παιδιά έχουν επιβληθεί σε διάφορες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τώρα αρχίζουν να 
γίνονται τα πρώτα βήματα για την επιβολή περιορι-
σμών και στις διαφημίσεις τροφίμων που στοχεύ-
ουν σε παιδιά. Στο τέλος του προηγούμενου χρό-
νου μάλιστα, σε μία Σύνοδο Ολομέλειας εγκρίθηκε 
η έκθεση μίας Γαλλίδας ευρωβουλευτή, σχετικά 
με την «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της 
σωματικής άσκησης: μια ευρωπαϊκή διάσταση για 
την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυ-
σαρκίας και των χρόνιων παθήσεων». Η έκθεση 
αυτή:
1. καταδικάζει τη συχνότητα και την ένταση των 

τηλεοπτικών εκστρατειών διαφήμισης και προ-
ώθησης τροφίμων που προορίζονται αποκλει-
στικά για τα παιδιά• υπογραμμίζει ότι τέτοιες 
εμπορικές πρακτικές πρέπει να ρυθμισθούν σε 
κοινοτικό επίπεδο με την αναθεώρηση της οδη-
γίας για την “τηλεόραση χωρίς σύνορα”.

2. επισημαίνει ότι τα νέα είδη διαφήμισης σε παι-
διά, όπως είναι τα γραπτά μηνύματα προς κι-
νητά τηλέφωνα, τα διαδικτυακά παιχνίδια και οι 
χορηγίες σε παιδικές χαρές δεν θα πρέπει να 
εξαιρεθούν. 

Στην Ελλάδα, η νομοθεσία απαγορεύει τη μετά-
δοση διαφημίσεων για παιχνίδια, από 7:00 μέχρι 
22:00, ώστε να προστατευθούν τα παιδιά. Πα-
ράλληλα, απαγορεύεται εξ’ολοκλήρου η προβολή 
διαφημίσεων σε παιδικά προγράμματα διάρκειας 
κάτω των 30 λεπτών. Σύμφωνα με την Ένωση Κα-
ταναλωτών-Ποιότητα Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.) όμως, 
έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις στις οποίες τέ-
τοια προγράμματα έχουν διακοπεί για διαφημίσεις 
διάρκειας μέχρι και 10 λεπτών! Παρά τις παραπά-
νω απαγορεύσεις όμως, μέχρι στιγμής δεν υπάρ-
χει κάποιος περιορισμός στην χώρα μας για την 
προβολή διαφημίσεων τροφίμων που απευθύνο-
νται σε παιδιά.

…και τι μπορώ να κάνω 
εγώ ως γονέας;
Καλό θα είναι ο γονέας να θέσει όριο στο πόσες 
ώρες την ημέρα/εβδομάδα θα μπορεί να βλέπει 
το παιδί τηλεόραση. Παράλληλα, θα πρέπει να 
αποθαρρύνεται η πρακτική της ανοικτής τηλεόρα-
σης όλη την ημέρα και να επιτρέπεται στο παιδί η 
παρακολούθηση συγκεκριμένων και επιλεγμένων 
προγραμμάτων διάρκειας το πολύ 1-2 ωρών για τα 
μεγαλύτερα παιδιά και καθόλου τηλεόραση για τα 
παιδιά μικρότερα των δύο ετών.

Οι γονείς θα πρέπει να βοηθήσουν το παιδί να αντι-
ληφθεί τη διαφορά της διαφήμισης -που έχει ως 
στόχο να πουλήσει- και του κανονικού προγράμμα-
τος –που έχει ως στόχο να ψυχαγωγήσει, να ενη-
μερώσει ή να εκπαιδεύσει. Καλό θα είναι επίσης να 
παρακολουθούν μαζί με το παιδί τηλεόραση και να 
μην την χρησιμοποιούν ως μέσο «φύλαξης» των 
παιδιών όταν οι ίδιοι είναι απασχολημένοι. Με αυτό 
τον τρόπο θα μπορούν να συζητούν με τα παιδιά 
τους για το περιεχόμενο των προγραμμάτων και 
των διαφημίσεων και να τα βοηθούν να αντιλη-
φθούν τις διαφορές μεταξύ τους. 

Είναι επίσης σημαντικό τα παιδιά να μην έχουν τη-
λεόραση στο δωμάτιό τους ώστε να αποφεύγεται 
η ανεμπόδιστη και ανεξέλεγκτη τηλεθέαση και τα 
παιδιά να παρακολουθούν τηλεοπτικά προγράμ-
ματα στις ώρες και στη διάρκεια που έχει οριστεί 
από τους γονείς τους. 

Τέλος, καλό θα είναι οι γονείς να μην παρασύρο-
νται, από την επιμονή των παιδιών να τους αγορά-
σουν κάποιο προϊόν ή τρόφιμο που εκείνα έχουν 
δει στις διαφημίσεις αν, κατά την κρίση τους, δεν 
ωφελεί και δεν καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες 
τους.

∆ιατροφή



ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ26 ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 27

Μικρά & Νόστιμα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ , Ιατρός

Τα µη-στερινοειδή αντιφλεγµονώδη (ΜΣΑΦ) αποτε-
λούν µια ευρύτατα συνταγογραφούµενη κατηγορία 
φαρµάκων παγκοσµίως. Εντούτοις, τα παραδοσιακά 
φάρµακα της κατηγορίας προκαλούν σηµαντική αύ-
ξηση του κινδύνου αιµορραγίας του ανωτέρου πεπτι-
κού. Για τη µείωση του ανωτέρω κινδύνου, είτε συγ-
χορηγούνται µε γαστροπροστατευτικά φάρµακα είτε 
χορηγούνται τα νεότερα φάρµακα της κατηγορίας, οι 
κοξίµπες, που όµως αυξάνουν τον κίνδυνο για καρδι-
αγγειακά συµβάµατα. Παρολαυτά, η κλινική αποτελε-
σµατικότητα των παραπάνω στρατηγικών έχει υπο-
µελετηθεί. Για να απαντήσουν στα σηµαντικά αυτά 
ερωτήµατα, ερευνητές από τις ΗΠΑ µελέτησαν ανα-
δροµικά τα αρχεία των νοσηλευοµένων ασθενών για 
πεπτικό έλκος από το 1996 ως το 2004 στην πολιτεία 
Τένεσι και δηµοσίευσαν τα αποτελέσµατα τους στο 
Gastroenterology (2007;133:790-798). Στο διάστηµα 
αυτό καταγράφηκαν 234010 και 48710 νέοι χρήστες 
ΜΣΑΦ και κοξιµπών αντίστοιχα µε 363037 ανθρωπο-
έτη παρακολούθησης, ενώ παρουσιάστηκαν 1223 νο-
σηλείες για πεπτικό έλκος. Οι ενεργοί χρήστες ΜΣΑΦ 
χωρίς γαστροπροστασία είχαν επίπτωση νοσηλεί-
ας για πεπτικό έλκος 5.65 ανά 1000 ανθρωπο-έτη, η 
οποία ήταν 2.76 φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε όσους 
δεν χρησιµοποιούσαν ΜΣΑΦ ή κοξίµπες. Ο κίνδυνος 
ήταν 39% (16%-56%, 95% CI) ελαττωµένος σε όσους 
ελάµβαναν ΜΣΑΦ µε γαστροπροστασία [αναστολείς 
αντλίας πρωτονίων (ΡΡΙs) ή ανταγωνιστές υποδοχέων 
ισταµίνης] και 40% (23%-54%) σε όσους ελάµβαναν 
κοξίµπες σαν µονοθεραπεία. Όσοι ελάµβαναν ΜΣΑΦ 
µε PPIs, που αποτελούν τα ισχυρότερα γαστροπρο-
στατευτικά φάρµακα, είχαν 54% ελαττωµένο κίνδυ-
νο, παρόµοιο µε όσους ελάµβαναν κοξίµπες µε PPIs 
(50%). Τα παραπάνω ευρήµατα υποδηλώνουν ότι η 
συγχορήγηση ΜΣΑΦ και γαστροπροστασίας είναι 
εξίσου αποτελεσµατική µε τη µονοθεραπεία µε κοξί-
µπες για την πρόληψη πεπτικών ελκών συσχετιζοµέ-
νων µε ΜΣΑΦ. Ενδεχοµένως θα άξιζε να µελετηθεί η 
προσθήκη PPIs σε όσους λαµβάνουν κοξίµπη, καθώς 
η στρατηγική αυτή φαίνεται να µειώνει περαιτέρω τον 
κίνδυνο ελκοπάθειας.

Σύγκριση κινδύνου πεπτικού 
έλκους σε συγχορήγηση 
ΜΣΑΦ και γαστροπροστασίας 
έναντι μονοθεραπείας με 
κοξίμπη

Η προχωρηµένη νεοπλασία του παχέος εντέρου περι-
λαµβάνει τα αδενοκαρκινώµατα και τα προχωρηµένα 
αδενώµατα, τα οποία έχουν αυξηµένο κίνδυνο µετά-
πτωσης σε καρκίνο. Τα αδενώµατα αυτά αποτελούν 
τον ιδανικό στόχο ανίχνευσης στις στρατηγικές πρό-
ληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου. Οι τρέχουσες 
συστάσεις πρόληψης για το γενικό πληθυσµό είναι κο-
λονοσκόπηση ανά 10ετία µετά την ηλικία των 50 ετών. 
Εντούτοις, η κλασική κολονοσκόπηση δεν είναι καλά 
ανεκτή µε συνέπεια η παραπάνω οδηγία να µη βρίσκει 
ευρεία εφαρµογή. Σε µια µελέτη που δηµοσιεύτηκε 
στο New England Journal of Medicine (2007;357:1403-
12), ερευνητές από τις ΗΠΑ συνέκριναν την αποτελε-
σµατικότητα της κλασικής κολονοσκόπησης µε την 
αποτελεσµατικότητα της εικονικής κολονοσκόπησης, 
δηλαδή κολονοσκόπησης µε τη βοήθεια αξονικής το-
µογραφίας, στην ανίχνευση προχωρηµένης νεοπλασί-
ας. Οι ερευνητές συνέκριναν  τις δυο µεθόδους σε 3212 
(µέση ηλικία 57�7.2 έτη) και 3163 (µέση ηλικία 58.1�7.8 
έτη) συνεχόµενους ασθενείς αντίστοιχα στα πλαίσια 
προγράµµατος ασυµπτωµατικού ελέγχου. Το πρωτο-
γενές καταληκτικό σηµείο ήταν η ανίχνευση προχω-
ρηµένης νεοπλασίας και ο ολικός αριθµός ευρεθέντων 
πολυπόδων. Όσοι πολύποδες ήταν µεγαλύτεροι των 6 
χιλ. στην εικονική κολονοσκόπηση αφαιρούνταν στη 
συνέχεια µε κλασική κολονοσκόπηση. Βρέθηκαν 123 
προχωρηµένα νεοπλάσµατα στην οµάδα της εικονι-
κής και 121 σε αυτή της κλασικής κολονοσκόπησης, 
από τα οποία τα 14 και 4 ήταν διηθητικοί καρκίνοι 
αντίστοιχα. Το 7.9% των ασθενών που υποβλήθηκαν 
σε εικονική κολονοσκόπηση χρειάσθηκαν λόγω των 
ευρηµάτων και κλασική κολονοσκόπηση. Η προχωρη-
µένη νεοπλασία επιβεβαιώθηκε σε 100/3120 ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε εικονική και σε 107/3163 που 
υποβλήθηκαν σε κλασική κολονοσκόπηση. Αφαιρέθη-
καν 561 πολύποδες στην οµάδα της εικονικής και 2434 
στην οµάδα της κλασικής κολονοσκόπησης. Παρατη-
ρήθηκαν 7 διατρήσεις εντέρου στους ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε κλασική κολονοσκόπηση. Συµπερα-
σµατικά, οι δυο στρατηγικές πρόληψης είχαν το ίδιο 
ποσοστό ανίχνευσης προχωρηµένης νεοπλασιάς, αν 
και οι πολυπεκτοµές και οι επιπλοκές ήταν λιγότερες 
στην οµάδα της εικονικής κολονοσκόπησης. Συνεπώς, 
η εικονική κολονοσκόπηση αποτελεί αποτελεσµατική 
στρατηγική ασυµπτωµατικού ελέγχου. 

Σύγκριση εικονικής με κλασική 
κολονοσκόπηση για την 
ανίχνευση προχωρημένης 
νεοπλασίας παχέος εντέρου

Οι τρέχουσες συστάσεις επαναληπτικής κολονοσκό-
πησης σε ασθενείς µε αρχική κολονοσκόπηση για δευ-
τερογενή πρόληψη παχέος εντέρου κάνουν λόγο για 
επανάληψη στη δεκαετία σε ασθενείς χωρίς ευρήµατα, 
στην πενταετία για ασθενείς µε 1 ή 2 σωληνώδη αδε-
νώµατα <10 χιλ, στην τριετία σε ασθενείς µε προχωρη-
µένη νεοπλασία ή περισσότερα από δύο αδενώµατα 
και στα 1-3 έτη σε ασθενείς µε αφαίρεση καρκίνου ή 
µε αδενώµατα µε υψηλού βαθµού δυσπλασία. Εντού-
τοις, λίγες µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί σε ασθενείς 
µε αρνητική αρχική κολονοσκόπηση. Σε µια µελέτη 
που δηµοσιεύτηκε στο Gastroenterology, ερευνητές 
από τις ΗΠΑ παρκολούθησαν µε επαναληπτική κολο-
νοσκόπηση στα 5.5 έτη ασθενείς µε αρνητική αρχική 
κολονοσκόπηση και µε αδενώµατα >10 χιλ. Ο σκοπός 
της µελέτης ήταν η καταγραφή της επίπτωσης προχω-
ρηµένης νεοπλασίας στην επαναληπτική κολονοσκό-
πηση στις δύο οµάδες και η διερεύνηση συσχέτισης 
των ευρηµάτων της αρχικής κολονοσκόπησης µε τον 
κίνδυνο προχωρηµένης νεοπλασίας στη δεύτερη. 
Συνολικά 895 και 298 αθενείς µε και χωρίς ευρήµατα 
αντίστοιχα στην αρχική κολονοσκόπηση υποβλήθη-
καν σε δεύτερη σε διάστηµα 5.5 ετών. Μόλις 2.4% των 
ασθενών χωρίς ευρήµατα εµφάνισαν νεοπλασία στην 
επαναληπτική κολονοσκόπηση. Ο σχετικός κίνδυνος 
νεοπλασίας στη δεύτερη ήταν 1.92 (95% όρια αξιοπι-
στίας: 0.83-4.42) για ασθενείς µε 1 ή 2 σωληνώδη αδε-
νώµατα <10 χιλ, 5.01 (2.10-11.96) για 3 ή περισσότερα 
σωληνώδη αδενώµατα <10 χιλ, 6.40 (2.74-14.94) για 
σωληνώδη αδενώµατα >10χιλ, 6.05 (2.48-14.71) για 
λαχνωτά αδενώµατα και 6.87 (2.61-18.07) για αδενώ-
µατα µε υψηλού βαθµού δυσπλασία. Συµπερασµατι-
κά, παρατηρήθηκε υψηλή συσχέτιση των ευρηµάτων 
της αρχικής κολονοσκόπησης µε την επίπτωση των 
σοβαρών ευρηµάτων στην επαναληπτική κολονοσκό-
πηση. Ασθενείς µε 1 ή 2 σωληνώδη αδενώµατα <10 
χιλ αποτελούν οµάδα χαµηλού κινδύνου σε σχέση µε 
άλλους ασθενείς µε σοβαρότερα ευρήµατα.

Επαναληπτική 
κολονοσκόπηση 5 έτη μετά 
από αρχική κολονοσκόπηση 
για δευτερογενή πρόληψη 
καρκίνου παχέος εντέρου

Η ηλικία, το φύλο και η αρτηριακή πίεση µπορεί να 
µεταβάλλουν τη συσχέτιση της χοληστερίνης µε τον 
αγγειακό θάνατο. Σε µια µετανάλυση που δηµοσιεύ-
τηκε στο Lancet (2007;370:1829-39), αναλύθηκαν οι 
προοπτικές µελέτες που συµπεριλάµβαναν τις αρχικές 
τιµές ολικής χοληστερίνης και την αρτηριακή πίεση 
προκειµένου να εκτιµηθούν οι παραπάνω παράγοντες 
κινδύνου στην αγγειακή θνησιµότητα. Συµπεριλήφθη-
καν στοιχεία από 61 µελέτες παρακολούθησης, κυρί-
ως στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αµερική, µε συνολικά 
900.000 ενήλικους ασθενείς χωρίς ιστορικό αγγειακής 
νόσου. Σε σύνολο 12 εκατοµµυρίων ανθρωπο-ετών 
(ηλικίες 40-89 ετών) καταγράφηκαν 55000 αγγειακοί 
θάνατοι (34000 από ισχαιµική καρδιοπάθεια, 12000 
από αγγειακό εγκεφαλικό και 10000 από άλλα αίτια). 
Χαµηλότερη ολική χοληστερίνη κατά 38,6 mg/dL συ-
σχετίστηκε µε περίπου 50% [σχετικός κίνδυνος: 0.44 
(95% όρια αξιοπιστίας: 0.42-0.48)], 33% [σχετικός κίν-
δυνος 0.66 (0.65-0.68)] και 17% [σχετικός κίνδυνος: 
0.83 (0.81-0.85)] χαµηλότερη αγγειακή θνησιµότητα 
στις ηλικίες 40-49, 50-69 και 70-89 ετών αντίστοιχα, 
ανεξαρτήτως φύλου και χωρίς συγκεκριµένο κατώ-
τερο όριο. Η µείωση του σχετικόυ κινδύνου ήταν µι-
κρότερη όσο υψηλότερη ήταν η αρτηριακή πίεση. Η 
ολική χοληστερίνη συσχετίστηκε ασθενώς θετικά µε 
τον κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού στις ηλικίες 40-
59, αλλά το παραπάνω µάλλον αντανακλά την ισχυρή 
συσχέτιση επιπέδων χοληστερίνης και αρτηριακής πί-
εσης. Ανεξάρτητη θετική συσχέτιση χοληστερίνης και 
αγγειακού εγκεφαλικού παρατηρήθηκε µόνο στους 
µεσήλικες µε χαµηλότερη του µέσου όρου αρτηριακή 
πίεση, ενώ δε συνέβη το ίδιο στις ηλικίες 70-89 ετών. 
Συµπερασµατικά, η αυξηµένη ολική χοληστερίνη συ-
σχετίστηκε µε την αγγειακή θνησιµότητα σε όλες τις 
ηλικίες και τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης. Η απουσία 
συσχέτισής της µε τη θνησιµότητα από εγκεφαλι-
κά χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Πάντως αξίζει να 
σηµειωθεί ότι τυχαιοποιηµένες µελέτες έχουν δείξει 
µείωση της θνησιµότητας από αγγειακά εγκεφαλικά 
σε ασθενείς µε ευρύ φάσµα ηλικίας και αρτηριακής 
πίεσης που λαµβάνουν στατίνες σαν υπολιπιδαιµική 
αγωγή.

Επίπεδα χοληστερίνης ορού και αγγειακή 
θνησιμότητα σε συνάρτηση με ηλικία, 
φύλο και επίπεδα αρτηριακής πίεσης: 
Μετανάλυση 61 προοπτικών μελετών με 
55000 αγγειακούς θανάτους
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ρων, η υπεργαµµασφαιριναιµία και η παρουσία 
αυτοαντισωµάτων στον ορό. Οδηγεί σε προοδευτική 
καταστροφή του ήπατος, µε αποτέλεσµα µετά από λίγα 
χρόνια ή µερικές φορές και µετά από λίγους µήνες την 
ανάπτυξη κίρρωσης και ηπατικής ανεπάρκειας. Η νόσος 
σχετίζεται µε αυξηµένη θνητότητα, ιδιαίτερα εάν η δεν 
διαγνωστεί έγκαιρα και αφεθεί χωρίς θεραπεία. 

Η αυτοάνοση ηπατίτιδα είναι µία σχετικά σπάνια νόσος, 
αφού ο επιπολασµός της στη βορειοδυτική Ευρώπη 
υπολογίζεται σε 160-170 ασθενείς ανά 1,000,000 
κατοίκους. 

Υπάρχουν δύο τύποι αυτοάνοσης ηπατίτιδας, που 
διακρίνονται ανάλογα µε τα αυτοαντισώµατα που 
ανιχνεύονται. Έτσι έχουµε την αυτοάνοση ηπατίτιδα 
τύπου Ι και την αυτοάνοση ηπατίτιδα τύπου ΙΙ.

Η αυτοάνοση ηπατίτιδα µπορεί να συνδυάζεται µε 
πολυάριθµα αυτοάνοσα νοσήµατα, όπως θυρεοειδίτιδα 
Hashimoto, πολυµυοσίτιδα, ρευµατοειδή αρθρίτιδα, 
αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία, µικτή νόσο του 
συνδετικού ιστού, σύνδροµο Sjogren, ελκώδη κολίτιδα, 
νόσο του Graves, καθώς και το σύνδροµο αυτοάνοσης 
πολυενδοκρινοπάθειας. Για αυτό άλλωστε, κάθε 
θεράπων ιατρός, θα πρέπει να εξετάζει το ενδεχόµενο 
της συνύπαρξης αυτοάνοσης ηπατίτιδας µε τις λοιπές 
αυτοάνοσες νόσους και το αντίστροφο.

Πως εκδηλώνεται η 
αυτοάνοση ηπατίτιδα
Αφορά κυρίως γυναίκες (αναλογία ανδρών/γυναικών: 
1/4) κυρίως της λευκής φυλής και συνήθως (70%) ηλικίας 
15-40 ετών.

Τα συµπτώµατα είναι µη ειδικά, τουλάχιστον στα πρώτα 
έτη της νόσου, όπως κακουχία, ανορεξία, απώλεια 
βάρους, αρθραλγίες, αδυναµία, καταβολή και πυρετός 
έως 380C.

Ο ασθενής συνήθως εµφανίζει ηπατοµεγαλία, 
σπληνοµεγαλία, τηλεαγγειεκτασίες, ίσως ίκτερο, 
διαταραχές της έµµηνης ρύσης. Στο 20-30% των 
περιπτώσεων η κλινική εικόνα µοιάζει µε αυτή της οξείας 
ιογενούς ηπατίτιδας. Σπανιότερα, µπορεί να εκδη-λωθεί 
ως οξεία κεραυνοβόλος ηπατική ανεπάρκεια (2-8% του 
συνόλου των περιπτώσεων). Κυρίαρχα συµπτώµατα 
εδώ είναι η ναυτία, οι έµετοι, η ανορεξία, τα σκούρα 
ούρα (σαν κονιάκ), ο αποχρωµατισµός των κοπράνων. 
Είναι δυνατόν, η διάγνωση να τεθεί από τυχαίο κλινικό 
ή εργαστηριακό έλεγχο (ασυµπτωµατική µορφή 
αυτοάνοσης ηπατίτιδας: 10%). Για τη διάγνωση πρέπει 
να αποκλείονται και τα άλλα νοσήµατα του ήπατος, 
όπως λήψη ηπατοτοξικών φαρµάκων,  ιογενής ηπατίτιδα 
(Α, Β, C), νόσος Wilson, έλλειψη α1-αντιθρυψίνης, 

αιµοχρωµάτωση κλπ. Ο εργαστηριακός έλεγχος, πρέπει 
να περιλαµβάνει τα ηπατικά ένζυµα, τους δείκτες των 
ιών ηπατίτιδας και εξειδικευµένες εξετάσεις ανίχνευσης 
αυτοαντισωµάτων. Συχνά για τη διάγνωση και πάντοτε 
για την εκτίµηση της βαρύτητας της νόσου απαιτείται 
και βιοψία ήπατος.

Υπάρχει θεραπεία της
αυτοάνοσης ηπατίτιδας;
Η έγκαιρη διάγνωση και η άµεση έναρξη θεραπευτικής 
αγωγής είναι η λύση στο πρόβληµα. Η νόσος είναι 
«ύπουλη» και συνήθως χρόνια οδηγώντας σταδιακά 
σε κίρρωση και ηπατική ανεπάρκεια. Αυτή όµως η 
δυσµενής εξέλιξη αποτρέπεται όταν ο ασθενής τεθεί 
άµεσα και έγκαιρα σε θεραπευτική αγωγή.

Παρά τη µεγάλη ετερογένεια και την πολυπαραγοντική 
αιτιοπαθογένεια του νοσήµατος, οι περισσότεροι 
ασθενείς ανταποκρίνονται πολύ καλά στη θεραπεία 
µε κορτικοστεροειδή, µόνα ή σε συνδυασµό µε 
αζαθειοπρίνη.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Απόλυτες Σχετικές

•  AST >10 φορές πάνω από 
την AΦΤ

• Συµπτώµατα (κόπωση, 
αρθραλγία, ίκτερος)

•  AST >5 φορές πάνω από 
την ΑΦΤ και γ-σφαιρίνη >2 
φορές πάνω από την ΑΦΤ

• Αύξηση AST και γ-σφαιρίνη 
µικρό-τερη απ’ ότι στα 
απόλυτα κριτήρια

• Γεφυροποιός νέκρωση ή 
πολυλοβιακή νέκρωση 
ιστολογικά

• Περιπυλαία ηπατίτιδα

AST: ασπαρτική αµινοτρανσφεράση 
ΑΦΤ: ανώτερη φυσιολογική τιµή

Η πρόγνωση είναι γενικά πολύ καλή. Το 80-90% των 
ασθενών παρουσιάζει βιοχηµική ανταπόκριση σε 4-12 
µήνες και ιστολογική ανταπόκριση και 12-24 µήνες αντί-
στοιχα. Η δεκαετής επιβίωση στους θεραπευµένους 
ασθενείς είναι περίπου 90% και το προσδόκιµο επιβίωσης 
ανάλογο του φυσιολογικού πληθυσµού. Βέβαια, οι 
ανεπιθύµητες ενέργειες ή η δυσανεξία της θεραπείας 
οδηγούν σε διακοπή της αγωγής σε ποσοστό 15-20% 
των ασθενων. Γεγονός παραµένει, ότι η θεραπεία πρέπει 
να συνεχίζεται για τουλάχιστον δύο έτη. Το 50-75% των 
ασθενών υποτροπιάζει µέσα στον πρώτο χρόνο µετά τη 
διακοπή της θεραπείας, που υποδηλώνει την ανάγκη για 
συνέχιση της ανοσοκαταστολής για µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα.

Η έγκαιρη διάγνωση και η άµεση 
έναρξη θεραπευτικής αγωγής είναι 

η λύση στο πρόβληµα. Η νόσος 
είναι «ύπουλη» και συνήθως χρόνια 

οδηγώντας σταδιακά σε κίρρωση και 
ηπατική ανεπάρκεια. 

Αυτοάνοση
Ηπατίτιδα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ, Ιατρός

Τι είναι αυτοάνοσο νόσημα; 
Ο ρόλος του ανοσολογικού συστήµατος είναι να 
προφυλάσει τον ανθρώπινο οργανισµό από ιούς, βακτήρια 
και άλλους ζωντανούς οργανισµούς. Συνήθως, το 
ανοσολογικό σύστηµα δεν αντιδρά ενάντια στα κύτταρα 
του οργανισµού στον οποίο ανήκει. Όµως, κάποιες φορές, 
λανθασµένα επιτίθεται σε κύτταρα τα οποία έχουν σαν 
σκοπό την προστασία. Η απάντηση καλείται «αυτοανοσία». 
Ερευνητές ανέπτυξαν τη θεωρία ότι κάποια βακτήρια, ιοί, 
τοξίνες και φάρµακα προκαλούν αυτοάνοση απάντηση 
σε ανθρώπους, οι οποίοι είναι γενετικά επιρρεπείς 
στο να αναπτύξουν αυτοάνοση διαταραχή. Δηλαδή, 
αναπτύσσονται αντισώµατα έναντι αντιγόνων του ίδιου 
οργανισµού, τα οποία ονοµάζονται αυτοαντισώµατα και 
αυτοαντιγόνα αντίστοιχα. 

Τι είναι η αυτοάνοση ηπατίτιδα;
Η αυτοάνοση ηπατίτιδα είναι µία νεκροφλεγµονώδης 
ηπατική νόσος αυτοάνοσης αιτιολογίας.   Τα χαρακτηριστικά 
της είναι η φλεγµονή και η νέκρωση των ηπατοκυττά-
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΚΟΣ ,  ∆ιαιτολόγος -  ∆ιατροφολόγος

Πολύ πρόσφατα οι πιο δηµοφιλείς δίαιτες, όπως αυτή 
της νέας γλυκαιµικής επανάστασης, η Γουέιτ Γουότσερς, 
η Άτκινς, η Δίαιτα Ζώνης, η δίαιτα του δόκτορος Όρνις, η 
Σάουθ Μπιτς και αυτή της αµερικανικής διατροφικής πυ-
ραµίδας του 2005 µπήκαν στο µικροσκόπιο της επιστή-
µης. Έτσι, από εδώ και στο εξής θα αρχίσουµε να ακούµε 
συχνά τον όρο «διατροφική ποιότητα», η οποία αφο-
ρά οποιουδήποτε είδους δίαιτα. Με τον όρο διατροφική 
ποιότητα νοείται το κατά πόσο ο συγκεκριµένος τρόπος 
αδυνατίσµατος προσφέρει ταυτόχρονα προστασία ένα-
ντι χρόνιων ασθενειών, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις. 
Αλλά ας δούµε περιληπτικά τις πιο χαρακτηριστικές αρ-
χές κάθε τύπου δίαιτας.

Η δίαιτα της νέας γλυκαιµικής επανάστασης 
έχει σαν βασικό χαρακτηριστικό τα τρόφιµα χαµηλού 
γλυκαιµικού δείκτη. Θυµίζω πως ο γλυκαιµικός δείκτης 
µάς δείχνει πόσο ψηλότερα (σε σχέση µε ένα τρόφιµο 
αναφοράς, συνήθως άσπρο ψωµί) ανεβάζει το σάκχαρο 
του αίµατός µας ένα τρόφιµο 2 ώρες αφού το καταναλώ-
σουµε. Ο γλυκαιµικός δείκτης επηρεάζεται από πολλούς 
παράγοντες, όπως τον τρόπο και το χρόνο µαγειρέµατος, 
την περιεκτικότητα του τροφίµου σε υδατάνθρακες, λί-
πος, πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, από το αν το τρόφιµο είναι σε 
υγρή, ηµίρευστη ή στερεή κατάσταση κ.α. Η δίαιτα αυτή 
ισχυρίζεται ότι µε τις επιλογές χαµηλού γλυκαιµικού δεί-
κτη προσφέρει παρατεταµένο αίσθηµα κορεσµού και κα-
λύτερο έλεγχο της γλυκόζης και της ινσουλίνης στο αίµα.

Η δίαιτα Γουέιτ Γουότσερς ήταν πολύ δηµοφιλής 
παλαιότερα. Βαθµολογούσε κάθε τρόφιµο µε ένα νούµε-
ρο. Όσο πιο λιπαρό και ενεργειακά πυκνό ήταν ένα τρό-
φιµο, τόσο πιο υψηλό βαθµό έπαιρνε. Η φιλοσοφία τής 
δίαιτας αυτής περιόριζε το άτοµο σε τέτοια κατανάλω-
ση τροφίµων ώστε το συνολικό άθροισµά τους να έµενε 
σταθερά κάτω από συγκεκριµένο αριθµητικό όριο, ανά-
λογα µε τα κιλά που έπρεπε να χάσουν.

Η δίαιτα Άτκινς αποτελεί ένα διατροφικό πλάνο µε 
επιλογές χαµηλών υδατανθράκων και υψηλής περιεκτι-

κότητας λίπους. Η εφαρµογή της περιλαµβάνει 4 φάσεις, 
κάθε µία από τις οποίες µεταβάλλει ουσιαστικά το ποσό 
των προσλαµβανόµενων υδατανθράκων ανάλογα µε τη 
διακύµανση του βάρους. Χαρακτηριστικό της δίαιτας αυ-
τής είναι ότι α) δε θεωρεί τις φυτικές ίνες και τα  αλκοόλες 
των σακχάρων (όπως σορβιτόλη, µανιτόλη κ.α) ως υδα-
τάνθρακες, β) ενθαρρύνει την κατανάλωση τροφίµων 
πλούσιων σε πρωτεΐνη και «καλά λιπαρά», όπως πολυα-
κόρεστα, µονοακόρεστα, ενώ γ) δεν θέτει όριο για την 
κατανάλωση ων κορεσµένων λιπαρών.

Η δίαιτα Σάουθ Μπιτς προτείνει συγκεκριµένους 
τύπους υδατανθράκων και λιπών. Όπως και η Άτκινς έτσι 
και αυτή εφαρµόζεται κατά στάδια, 3 για την ακρίβεια. 
Στο πρώτο στάδιο απαγορεύει συγκεκριµένα αµυλούχα 
τρόφιµα (ψωµί, µακαρόνια, ρύζι, πατάτες, αλκοόλ, αρτο-
σκευάσµατα, φρούτα ή προϊόντα της ζάχαρης). Στο δεύ-
τερο και τρίτο στάδιο επανεισάγονται οι υδατάνθρακες 
µε τη µορφή των φρούτων, των λαχανικών και των δηµη-
τριακών ολικής άλεσης.

Η δίαιτα της Ζώνης ανήκει στα διατροφικά σχήµα-
τα χαµηλών υδατανθράκων, αλλά επιπρόσθετα υποδει-
κνύει και χαµηλά επίπεδα ενέργειας. Οι υδατάνθρακες 
περιορίζονται µόνο στα δηµητριακά ολικής άλεσης και 
η πρωτεΐνη οφείλει να είναι χαµηλής περιεκτικότητας 
λίπους. Τα µονοακόρεστα, πολυακόρεστα λιπαρά και τα 
ω-3 ενθαρρύνονται, ενώ τα κορεσµένα και οι πηγές τους 
περιορίζονται.

Ο δόκτωρ Όρνις πρότεινε ένα χορτοφαγικό πρό-
γραµµα απώλειας βάρους το οποίο στόχευε στην πρό-
ληψη ή και αντιστροφή (προφανώς σε αρχικά στάδια) 
της στεφανιαίας νόσου. Διατροφικές επιλογές πλούσιες 
σε κορεσµένα λιπαρά και χοληστερόλη είναι απαγορευ-
µένες. Από την κατηγορία της πρωτεΐνης επιτρέπονται 
µόνο τα ασπράδια των αβγών και τα γαλακτοκοµικά 0% 
λιπαρών. Τα διάφορα είδη ελαίων επίσης είναι άκρως πε-
ριορισµένα, εκτός από µικρές ποσότητες σε κραµβέλαιο 
και ω-3 λιπαρά. Η πρόσληψη αλατιού, ζάχαρης και αλκο-

Για να αξιολογηθούν 
οι δίαιτες µεταξύ τους 
επινοήθηκε ένας δείκτης 
διατροφικής ποιότητας, 
ο οποίος ονοµάστηκε 
δείκτης εναλλακτικής 
υγιεινής διατροφής. Ο 
συγκεκριµένος δείκτης 
επικεντρώνει σε θρεπτικά 
συστατικά που συνδέονται 
στενά µε τη µείωση 
κινδύνου για στεφανιαία 
νόσο

διαιτών

Περί  ∆ιαίτης

διαιτώνδιαιτών

Συγκριτικό 
τεστ 

των πιο γνωστών 
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όλ επιτρέπεται σε µέτριο βαθµό και έµφαση δίνεται στα 
όσπρια και στους υδατάνθρακες που είναι πλούσιοι σε 
φυτικές ίνες.

Τέλος, ο τρόπος διατροφής που προτείνει η αµερικανική 
πυραµίδα διατροφής προσπαθεί να διατηρήσει µια ισορ-
ροπία θρεπτικών συστατικών µέσα από τη συχνότητα 
κατανάλωσης των οµάδων τροφίµων. Ενώ οι παλαιότε-
ρες εκδόσεις οµαδοποιούσαν τα τρόφιµα σε εικονοποι-
ηµένες κατηγορίες και τις µοίραζαν σε οριζόντια διαµε-
ρίσµατα της πυραµίδας, τώρα υπάρχει κάθετος διαχωρι-
σµός σε πολύχρωµα τρίγωνα και ανάλογα µε το πάχος 
του τριγώνου ενθαρρύνεται αντίστοιχη κατανάλωση της 
συγκεκριµένης οµάδας τροφίµων. Παρ’ όλ’ αυτά, ενώ πλέ-
ον οι υδατάνθρακες διαχωρίζονται σε καλούς και κακούς, 
δε φαίνεται να ισχύει κάτι ανάλογο για τα λιπαρά.

Το πλάνο της δίαιτας Άτκινς πρακτικά προτρέπει για 
υψηλή κατανάλωση κρέατος, τρανς και κορεσµένων λι-
παρών οξέων και για χαµηλή κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών. Αντίθετα, για χαµηλή πρόσληψη κορεσµένων 
και υψηλή πρόσληψη ω-3 λιπαρών οξέων φαίνεται πως 
καλύτερες επιλογές είναι οι δίαιτες της νέας γλυκαιµικής 
επανάστασης και της διατροφικής πυραµίδας. Τη µεγαλύ-
τερη πρόσληψη αλατιού φαίνεται πως παρουσιάζουν οι 
δίαιτες της νέας διατροφικής πυραµίδας και του δόκτωρ 
Άτκινς.

Για να αξιολογηθούν οι δίαιτες µεταξύ τους επινοήθηκε 
ένας δείκτης διατροφικής ποιότητας, ο οποίος ονοµάστη-

κε δείκτης εναλλακτικής υγιεινής διατροφής. Ο συγκεκρι-
µένος δείκτης επικεντρώνει σε θρεπτικά συστατικά που 
συνδέονται στενά µε τη µείωση κινδύνου για στεφανιαία 
νόσο. Ουσιαστικά υπολογίστηκε ο συγκεκριµένος δείκτης 
για µενού 7 ηµερών από κάθε τύπο δίαιτας. Με βάση 
αυτόν το δείκτη φάνηκε πως το πλάνο της νέας διατρο-
φικής πυραµίδας δεν ήταν τόσο αποτελεσµατικό στην 
πρόληψη της στεφανιαίας νόσου, όσο τα πλάνα της νέας 
γλυκαιµικής επανάστασης, του δόκτορος Όρνις και των 
Γουέιτ Γουότσερς. Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανότα-
τα στην υχηλότερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 
στην οποία παραπέµπουν τα συγκεκριµένα διατροφικά 
πλάνα.

Ανακεφαλαιώνοντας, από τις πρώτες µελέτες αυτού του 
είδους φαίνεται πως στην προσπάθεια για απώλεια βά-
ρους υπάρχουν επιλογές οι οποίες όµως πρέπει να σταθ-
µίζονται και µε άλλα κριτήρια όπως αυτό της πρόληψης 
χρόνιων ασθενειών. Χρειάζονται όµως περισσότερες µε-
λέτες που να εκτιµούν τη δίαιτα στην πράξη της και όχι 
απλά ένα χαρακτηριστικό µενού της. Έτσι θα µπορέσει να 
συνεκτιµηθεί και ο παράγοντας της ευκολίας ή δυσκολίας 
διατήρησης του συγκεκριµένου διατροφικού σχήµατος. 
Ενδιαφέρον επίσης θα είχε για τα ελληνικά δεδοµένα να 
συµπεριληφθεί σε τέτοιου είδους έρευνες και το πρότυπο 
της µεσογειακής διατροφής.

Περί  ∆ιαίτης

Στην προσπάθεια για απώλεια βάρους 

υπάρχουν επιλογές οι οποίες όµως 

πρέπει να σταθµίζονται και µε άλλα 

κριτήρια, όπως αυτό της πρόληψης 

χρόνιων νόσων

Ενδιαφέρον επίσης θα είχε 
για τα ελληνικά δεδοµένα να 
συµπεριληφθεί σε τέτοιου είδους 
έρευνες και το πρότυπο της 
µεσογειακής διατροφής
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ΣΟΦΙΑ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ, ∆ιαιτολόγος 

ΧΛΩΡΙ∆Α ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Το ανθρώπινο έντερο περιλαµβάνει µια πολύ-
πλοκη ποικιλία βακτηρίων (ενδογενής εντερική 
µικροχλωρίδα), δηµιουργώντας τον «εντερικό 
φραγµό». Βακτήρια, ιοί και τοξίνες προσπαθούν 
διαρκώς να διαπεράσσουν τον εντερικό φραγµό. 
Για αυτό το λόγο, µεταβολές στην ισορροπία της 
ενδογενούς εντερικής µικροχλωρίδας από παθο-
γόνους µικροοργανισµούς µπορεί να έχουν ση-
µαντική επίδραση στην εντερική ισορροπία. 

Γίνεται όλο και πιο εµφανής η σηµασία της κα-
τάλληλης µικροβιακής ισορροπίας στην υγεία 
του ανθρώπου. Οι αλλαγές στη διατροφή και τον 
τρόπο ζωής µέσα στο χρόνο και η αυξηµένη χρή-
ση των αντιβιοτικών, µπορεί να διαταράξουν την 
οµοιοστασία της µικροχλωρίδας του εντέρου.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ο όρος «προβιοτικά» έχει ελληνικές ρίζες και 
σηµαίνει «για τη ζωή». Το 1991 ορίστηκε ως «ζώ-
ντες µικροοργανισµοί που συµβάλλουν στην 
ισορροπία της εντερικής µικροχλωρίδας 
και έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την 
υγεία του ανθρώπου». Τα προβιοτικά είναι βα-
κτήρια της ευεργετικής χλωρίδας τα οποία έχουν 
αποµονωθεί και χρησιµοποιούνται θεραπευτικά.

Επίδραση των   
       προβιοτικών 
στη ∆ιάρροια

 Τα προβιοτικά βρίσκονται σε ποικιλία ζυµωµένων γαλα-
κτοκοµικών προϊόντων όπως στο βουτυρόγαλα, το τυρί, 
και το γιαούρτι καθώς και σε κάποια διαιτητικά συµπλη-
ρώµατα σε µορφή σκόνης, σε  κάψουλες ή ταµπλέτες.  

Τα πιο συνήθη βακτήρια είναι αυτά που παράγουν γαλα-
κτικό οξύ όπως τα bifidobacteria και τα lactobacilli. 

∆ΙΑΡΡΟΙΑ
Η διάρροια ορίζεται ως η αυξηµένη ρευστότητα ή η µει-
ωµένη πυκνότητα των κοπράνων συχνά συνοδευόµενη 
από αυξηµένη συχνότητα κενώσεων και αυξηµένο βά-
ρος κοπράνων. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ορίζει 
τη διάρροια ως 3 ή περισσότερες υδαρείς κενώσεις για 2 
ή περισσότερες συνεχείς ηµέρες. Υπάρχουν τύποι διάρ-
ροιας ανάλογα µε τους εµπλεκόµενους µηχανισµούς.

Οι µολυσµατικές ασθένειες τον 21ο αιώνα αποτελούν 
ακόµα το µεγαλύτερο πρόβληµα προς επίλυση. Κύριες 
αιτίες θανάτου στις αναπτυσσόµενες χώρες αποτελούν 
οι µολυσµατικές εντερικές νόσοι προκαλούµενες από 
παθογόνους µικροοργανισµούς. Ακόµα και στις ΗΠΑ, 
που είναι µια ανεπτυγµένη χώρα, εµφανίζονται 21-37 
εκατοµµύρια περιπτώσεις διάρροιας ετησίως σε έναν 
παιδικό πληθυσµό 16,5 εκατοµµυρίων και η Salmonella, 
το Campylobacter και η εντεροαιµορραγική E. coli έχουν 
αποτελέσει αιτιολογικά βακτήρια για τροφογενείς µο-
λύνσεις. Επιπλέον, η κατάχρηση των αντιβιοτικών έχει 
οδηγήσει στη διασπορά νοσοκοµειακών λοιµώξεων µε 
βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά.

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΡΟΙΑ
Οι θεραπευτικές ή προληπτικές επιδράσεις των προβιο-
τικών µικροοργανισµών έχουν µελετηθεί στη διάρροια 
που προκαλείται κυρίως από: δυσανεξία στη λακτόζη, 
οξεία διάρροια από ιογενή ή βακτηριακή µόλυνση, διάρ-
ροια σχετιζόµενη µε αντιβιοτικά (ΔΣΑ), γαστρεντερίτιδα 
από Clostridium difficile, φλεγµονώδεις νόσους του εντέ-
ρου και σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου µε διάρροια. 

∆υσανεξία στη λακτόζη
Υπάρχουν άτοµα που δεν µπορούν να καταναλώσουν το 
γάλα, λόγω απουσίας από το έντερό τους του ενζύµου 
(λακτάση), που είναι υπεύθυνο για τη διάσπαση του σακ-
χάρου του γάλακτος (λακτόζη). Τα ζυµωµένα όµως  γαλα-
κτοκοµικά προϊόντα- π.χ. γιαούρτι- προάγουν την πέψη 
της λακτόζης και την αποφυγή των συµπτωµάτων της 
δυσανεξίας. Από έρευνες έχει φανεί ότι τα προβιοτικά δεν 
προάγουν περισσότερο την πέψη της λακτόζης συγκριτι-
κά µε το γιαούρτι. 

Οξεία διάρροια
Η διάρροια από ιογενή ή βακτηριακή λοίµωξη πλήττει 
κυρίως σε βρέφη ηλικίας 6 µηνών έως δύο ετών. Για σύ-
ντοµη χρονική περίοδο υπάρχει έµετος και επακολούθως 
υδαρής διάρροια. Η θεραπεία περιλαµβάνει αποκατά-
σταση των υγρών για επανυδάτωση και διατροφική φρο-
ντίδα. 

Οι προληπτικές και θεραπευτικές δράσεις ορισµένων 
προβιοτικών έχουν στηριχθεί επαρκώς σε παιδιά σε πε-
ριπτώσεις οξείας διάρροιας. Λιγότερο επιτυχής είναι η 
επίδραση των προβιοτικών σε ενήλικες, σε παιδιά στον 
τρίτο κόσµο και σε περιπτώσεις σοβαρής διάρροιας µε 
αφυδάτωση.

∆ιάρροια σχετιζόμενη 
με αντιβιοτικά
Η συχνότερη παρενέργεια της αντιβιοτικής θεραπείας 
είναι η διάρροια η σχετιζόµενη µε τη λήψη αντιβιοτικών 
(ΔΣΑ). Η επίπτωσή της ποικίλλει. Ωστόσο µπορεί να πλή-
ξει έως 39% των νοσηλευόµενων ασθενών. Τα αντιβιοτι-
κά που εµπλέκονται είναι κυρίως ευρέως φάσµατος, ίσως 
επειδή προκαλούν µεγαλύτερες µεταβολές στη φυσιολο-
γική χλωρίδα του εντέρου. Σε κάποιους το παθογόνο C. 
difficile, που φυσιολογικά υπάρχει στο έντερο σε χαµηλά 
επίπεδα, αναπτύσσεται σε µεγάλο αριθµό και παράγει το-
ξίνες που προκαλούν βλάβες στο έντερο. Γι αυτούς τους 
λόγους έχουν γίνει έρευνες για την προληπτική επίδραση 
των προβιοτικών στην επανεµφάνιση της λοίµωξης από  
C. difficile. Η δράση των προβιοτικών στην πρόληψη της 
ΔΣΑ ποικίλλει από πολύ καλή έως µέτρια.  Σε µεταανάλυ-
ση των επιδράσεων των προβιοτικών στη ΔΣΑ που έγινε 
σε εννέα διπλά τυφλές µε οµάδα ελέγχου-παρέµβασης 
φάνηκε πως κάποια προβιοτικά (τόσο το S. boulardii όσο 
και το Lactobacillus) έχουν την ικανότητα να δράσουν 
προληπτικά στη ΔΣΑ. Σε µεταανάλυση 5 τυχαιοποιηµέ-
νων ελεγχόµενων µελετών, παρόλα αυτά, βρέθηκε µέ-
τρια µόνο επίδραση του S. Boulardii στην πρόληψη της 
ΔΣΑ σε παιδιά και ενήλικες που παίρνανε αντιβιοτικά.

Επαναλαμβανόμενη διάρροια
λόγω του παθογόνου
Clostridium difficile
Το C. difficile είναι ένα βακτήριο που παράγει δύο τοξίνες 
οι οποίες προκαλούν κολίτιδα, συνήθως σαν αποτέλεσµα 
της αντιβιοτικής θεραπείας. Η θεραπεία µε µετρονιδαζό-
λη ή βανκοµυκίνη είναι αποτελεσµατική, όµως σε µικρό 
αριθµό ασθενών η νόσος επανεµφανίζεται. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις η πολλαπλή επανεµφάνιση είναι συνήθης 

Η ανάπτυξη των προβιοτικών 
τα τελευταία δεκαπέντε 

χρόνια έχει σηματοδοτήσει 
μια σημαντική εξέλιξη στη 
βιομηχανία τροφίμων - το 

πάντρεμα των τροφίμων που 
καθημερινά καταναλώνονται, 

με την επιστήμη. 

Περί  ∆ιαίτης
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και δύσκολη να αντιµετωπιστεί. Έτσι, έχουν πραγµατοποι-
ηθεί έρευνες για τη διερεύνηση της επίδρασης των προβι-
οτικών στην επανεµφάνιση διάρροιας προκαλούµενης από 
το παθογόνο αυτό.

Το 2005 οι Dendukuri  et al ανασκόπησαν τις έρευνες των 
οποίων κύριο έυρηµα ήταν η πρόληψη ή η θεραπεία της 
διάρροιας της σχετιζόµενης µε το C. difficile. Κατέληξαν στο 
συµπέραασµα ότι οι έως τότε έρευνες παρείχαν ανεπαρκή 
στοιχεία για την καθηµερινή χρήση των προβιοτικών στην 
πρόληψη ή θεραπεία της διάρροιας αυτής της µορφής.

∆ιάρροια των
ταξιδιωτών
Η διάρροια των ταξιδιωτών (ΔΤ) είναι ένα κοινό πρόβληµα 
στους ταξιδιώτες. Προκύπτει από την κατανάλωση µολυ-
σµένων τροφίµων, νερού ή ποτών. Τα πιο υψηλού κινδύνου 
τρόφιµα περιλαµβάνουν τα ωµά ή µισοψηµένα κρέατα και 
θαλασσινά, ωµά φρούτα και λαχανικά µε τη φλούδα. Υψη-
λού κινδύνου τρόφιµα µπορεί να είναι και το νερό 
βρύσης, το µη παστεριωµένο γάλα και άλλα γα-
λακτοκοµικά προϊόντα. Οι περισσότερες περι-
πτώσεις ΔΤ οφείλονται σε βακτηριακά παθο-
γόνα. Ένας από τους λόγους που οι τουρίστες 
είναι πιο επιρρεπείς στην ασθένεια είναι ότι 
το ταξίδι µπορεί να διαταράξει τους µηχανι-
σµούς άµυνας του οργανισµού απέναντι στις 
λοιµώξεις. Το stress, το jet lag, ασυνήθιστα τρό-
φιµα και νερό και διαταραγµένοι ρυθµοί του σώ-
µατος µπορεί να «ενοχλήσουν» τα φυσιολογικά προστατευ-
τικά βακτήρια του εντέρου. Αυτά τα βακτήρια «πολεµούν» 
τα παθογόνα βακτήρια και ιούς προκαλώντας τη λεγόµενη 
αντίσταση στον αποικισµό. Υπάρχουν παραδοσιακά φάρ-
µακα που προλαµβάνουν τη ΔΤ καθώς και προφυλακτικά 
αντιβιοτικά. Τα πρώτα πολλές φορές αποδεικνύονται ανα-
ποτελεσµατικά ως προληπτικός παράγοντας λόγω µη συµ-
µόρφωσης. Τα προφυλακτικά αντιβιοτικά πολλές φορές δε 
συστήνονται για την ΔΤ και αυτό επειδή η αντίσταση στα 
αντιβιοτικά που προκύπτει από την υπερβολική τους χρή-
ση υπερτερεί συγκριτικά µε τα πιθανά πλεονεκτήµατα της 
χρήσης τους.

Πολλά υποσχόµενη είναι η χρήση των προβιοτικών για 
την πρόληψη της ΔΤ. Η χρήση των προβιοτικών µικροορ-
γανισµών µειώνει την εξάρτηση από τα αντιβιοτικά, είναι 
σχετικά οικονοµικότερη και καλά ανεκτή, ακόµα και για 
µακροχρόνια χρήση. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα πολύ 
πρόσφατης µεταανάλυσης, τα προβιοτικά είναι ασφαλή και 
αποτελεσµατικά για την πρόληψη της ΔΤ. 

∆ιάρροια και φλεγμονώδεις
νόσοι του εντέρου
Οι φλεγµονώδεις νόσοι του εντέρου (ΦΝΕ) είναι χρόνια και 
επαναλαµβανόµενη φλεγµονή η οποία γενικά προσβάλλει 

το έντερο και περιλαµβάνει την ελκώδη κολίτιδα και τη 
νόσο του Crohn. Η αιτιολογία δεν είναι σαφής, υπάρχουν 
όµως αποδείξεις ότι το ανοσοποιητικό σύστηµα δίνει µια 
µη φυσιολογική απόκριση στην ενδογενή µικροχλωρίδα. 
Ενθαρρυντικά είναι και τα πρώτα αποτελέσµατα της χρή-
σης των προβιοτικών στις ΦΝΕ.

∆ιάρροια στο Σύνδρομο
 Ευερέθιστου Εντέρου
Το σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) ορίζεται ως µια 
λειτουργική διαταραχή του εντέρου στην οποία το κοιλιακό 
άλγος σχετίζεται µε αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου και 
διάταση. Έχει προταθεί ότι τα συµπτώµατα του ΣΕΕ θα µπο-
ρούσαν τουλάχιστον εν µέρει να αποδοθούν σε διαταραχή 
της εντερικής µικροχλωρίδας. 

Αν και τα αποτελέσµατα ερευνών δείχουν ότι ίσως η µικρο-
βιακή ανισορροπία διαδραµατίζει κάποιο ρόλο στο ΣΕΕ και 

ότι µια προβιοτική θεραπεία ίσως να είναι αποτελεσµατική 
στη µείωση των συµπτωµάτων του ΣΕΕ, η σύγκρι-

ση και η επεξεργασία των αποτελεσµάτων είναι 
δύσκολη. Εξαιτίας του µικρού αριθµού των 
ασθενών, της µη ικανοποιητικής συµµόρφω-
σης και άλλων µεθοδολογικών ανεπαρκειών 
δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις από κλινι-
κές έρευνες για τη σύσταση συγκεκριµένων 

προβιοτικών στελεχών στη θεραπεία του ΣΕΕ.

Συμπεράσματα
Η κλινική εφαρµογή και οι µηχανισµοί δράσης των προβι-
οτικών στην πρόληψη και θεραπεία των εντερικών λοιµώ-
ξεων δεν έχει ακόµα διερευνηθεί πλήρως. Έχουν υπάρξει 
υποσχόµενα αποτελέσµατα από in vitro έρευνες και σε 
πειραµατόζωα, όµως τα αποτελέσµατα από έρευνες σε 
ανθρώπους είναι τις περισσότερες φορές αντιφατικά. Μια 
ερµηνεία είναι ότι έχουν χρησιµοποιηθεί πολλά και διαφο-
ρετικά στελέχη για την αναζήτηση κλινικά χρήσιµων βιοθε-
ραπευτιικών παραγόντων, όµως έρευνες σε συγκεκριµένα 
στελέχη έχουν επίσης δείξει αντιφατικά αποτελέσµατα. 
Επιπλέον, συγχυτικούς παράγοντες αποτελούν η έλλειψη 
τυποποίησης όσον αφορά στον αριθµό των προσλαµβανό-
µενων µικροοργανισµών και η διάρκεια της θεραπείας. Τα 
πιο πολλά υποσχόµενα αποτελέσµατα έως τώρα αφορούν 
στη χρήση των προβιοτικών στη θεραπεία της οξείας γα-
στρεντερίτιδας στα παιδιά και στην πρόληψη της διάρροιας 
της σχετιζόµενης µε αντιβιοτικά. Ενθαρρυντικά είναι και τα 
πρώτα αποτελέσµατα στις ΦΝΕ. Παρόλα αυτά, η παρούσα 
αντίληψη για τη θεραπεία της διάρροιας µε προβιοτικά πα-
ραµένει αρκετά   επιφανειακή. Απαιτούνται περεταίρω µελέ-
τες σε µεγάλες, καλά σχεδιασµένες κλινικές έρευνες για την 
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των προβιοτικών.

Περί  ∆ιαίτης



Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στη µελέτη τρόπων για την προαγωγή του 
θηλασµού, που φαίνεται ότι επηρεάζεται θετικά από την αυξανόµενη 
γνώση για τις τροφές και τη διατροφή,  τη µόρφωση των γυναικών και 
την κοινωνική κινητοποίηση.

Πλεονεκτήµατα του θηλασµού
 Η ποιότητα της διατροφής είναι εξασφαλισµένη. Όλα τα συστατι-

κά βρίσκονται στην καταλληλότερη µορφή. Δεν υπάρχει κίνδυνος 
λάθους.

 Η θερµοκρασία της τροφής είναι µε ακρίβεια ρυθµισµένη.

 Ο κίνδυνος βακτηριακής µόλυνσης του γάλακτος είναι ελάχι-
στος.

 Το µητρικό γάλα είναι πλούσιο σε προστατευτικούς παράγοντες, 
‘όπως λυσοζύµη, λακτοσφαιρίνη, κυτταρικά στοιχεία, αλλά επίσης 
αντιβιοτικές και αντιπαρασιτικές πρωτεΐνες, αντιφλεγµονώδεις 
ουσίες, αυξητικούς παράγοντες και ορµόνες που προάγουν την 
εντερική χλωρίδα και αναστέλλουν την ανάπτυξη παθογόνων µι-
κροβίων.

 Τα βρέφη που θηλάζουν προστατεύονται από λοιµώξεις και από 
αλλεργίες.  

Κατά τη διάρκεια των 6 πρώτων µηνών της ζωής 
οι ανάγκες του βρέφους καλύπτονται από το θη-
λασµό κατά βούληση.

Σ’ εκείνες τις περιπτώσεις που ο θηλασµός είναι 
αδύνατος, η σίτιση των βρεφών γίνεται αποκλει-
στικά µε το τροποποιηµένο γάλα αγελάδας. Το 
γάλα αγελάδας για να γίνει κατάλληλο για τη χο-
ρήγηση σε βρέφη τροποποιείται, δηλαδή υφίστα-
ται συγκεκριµένη επεξεργασία, όπως: θερµική ή 
άλλη επεξεργασία της πρωτεΐνης, αποµάκρυνση 
του λίπους και αντικατάσταση µε φυτικής προέ-
λευσης λιπίδια, εµπλουτισµός µε σίδηρο και βιτα-
µίνες καθώς και ρύθµιση του νεφρικού φορτίου.

Μετάβαση στη στερεά τροφή
Ο απογαλακτισµός θα πρέπει να ξεκινά όταν η νευροµυϊκή ανάπτυξη 
του βρέφους είναι σε στάδιο συµβατό µε τη λήψη τροφών απογαλα-
κτισµού. Όσο το βρέφος έχει φτωχά αντανακλαστικά κατάποσης, µπο-
ρεί να έχει δυσκολία στην αποδοχή τροφής από το κουτάλι. 

Ακόµη, ο πρώιµος απογαλακτισµός µπορεί να οδηγήσει στον περιο-
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Κατά τη διάρκεια των 6 πρώτων µηνών της 
ζωής οι ανάγκες του βρέφους καλύπτονται 

από το θηλασµό κατά βούληση.

Παιδί  & Έφηβος ΘΩΜΑΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΥ, Παιδίατρος-Παιδογαστρεντερολόγος

Όσο ο άνθρωπος διατηρούσε µε τη φύση δεσµούς σεβασµού και 
εξάρτησης, όπως τα λοιπά θηλαστικά, η διατροφή κάθε νεογνού και 

βρέφους αποτελούσε µια εξατοµικευµένη διαδικασία που ρυθµίζονταν 
από τους νόµους του ενεργειακού ισοζυγίου και τη διαθέσιµη τροφή 

στο περιβάλλον. Η ρήξη των δεσµών αυτών κατά τον παρελθόντα αιώνα 
είναι αναµφισβήτητη. Ιδιαίτερα οι αναπτυγµένες χώρες «σύρθηκαν σ’ 
ένα τεράστιο διατροφικό πείραµα που προέκυψε από τις αλλαγές που 

επέφερε η βιοµηχανοποίηση».

 Οι στόχοι που καλείται να καλύψει η διατροφή του βρέφους κατά τον 1ο 
χρόνο είναι:

• η βέλτιστη ανάπτυξη σωµατική και ψυχοκινητική  (επάρκεια θερµιδι-
κή, πρωτεϊνική, απαραίτητων λιπαρών οξέων, βιταµινών, ιχνοστοιχείων 
σύµφωνα µε τις συνιστώµενες ηµερήσιες δόσεις για τον παιδικό πλη-
θυσµό κατά τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ή τις Εθνικές Διατροφι-
κές συστάσεις σε κάθε τόπο)

• θέµατα ασφάλειας κατά την κατανάλωση καθώς και

• αποφυγή αρνητικών επιδράσεων που θα µπορούσαν να επιβαρύνουν 
την απώτερη υγεία του βρέφους κατά την ενήλικη ζωή. Σ’ αυτές συµπε-
ριλαµβάνονται επιδράσεις τοξικές ή επιδράσεις στα συστήµατα του 
βρέφους που το εκθέτουν σε αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιων 
προβληµάτων υγείας, όπως αλλεργίας, παχυσαρκίας, αγγειακών προ-
βληµάτων, σακχαρώδη διαβήτη κ’ α.

Παρ’ όλες τις τεχνολογικές προόδους, παραµένει ανυπέρβλητη η αξία του 
θηλασµού, αναντικατάστατα τα πλεονεκτήµατά του και -όσον αφορά το 
µητρικό γάλα- επιστήµη και τεχνολογία έχουν από καιρό περιλάβει στους 
στόχους τους την παραγωγή υποκατάστατων βρεφικών γαλάτων µε ση-
µείο αναφοράς τη σύστασή του.

Πλήθος στοιχείων υποστηρίζουν την αξία του θηλασµού ως ιδεώδους 
τρόπου για τη σίτιση των βρεφών ιδιαίτερα στη διάρκεια των πρώτων 6 
µηνών της ζωής και αντισταθµίζουν πλήρως τη συζητούµενη περιβαλλο-
ντική επιβάρυνση  του από τα εντοµοκτόνα και τις διοξίνες.

∆ιατροφή & Βέλτιστη 
ανάπτυξη βρέφους
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ρισµό του γάλακτος από την µητέρα, καθώς η ποσότητα 
γάλακτος που εκκρίνεται από το µαστό εξαρτάται από τη 
συχνότητα του θηλασµού. 

Επιπλέον, ο πρώιµος απογαλακτισµός µπορεί να οδηγή-
σει στην εµφάνιση αλλεργικών αντιδράσεων και τροφι-
κών δυσανεξιών ή παχυσαρκίας. 

Κίνδυνοι όµως υπάρχουν και από τον καθυστερηµένο 
απογαλακτισµό. Καθώς το βρέφος µεγαλώνει και γίνεται 
πιο δραστήριο, οι ενεργειακές ανάγκες µεγαλώνουν. Συ-
νεπώς, το µητρικό ή βρεφικό γάλα δεν µπορούν να καλύ-
ψουν τις διατροφικές ανάγκες για αύξηση και ανάπτυξη. 
Στην περίπτωση αυτή µπορεί να εµφανιστεί υποθρεψία 
και αναστολή της ανάπτυξης, σωµατικής και ψυχοκοινω-
νικής, µέχρι να χορηγηθούν τροφές απογαλακτισµού. 

Σε αυτή την περίοδο αναπτύσσονται διατροφικές συνή-
θειες που παραµένουν για όλη τη ζωή και έτσι η σίτιση 
µε σωστή τροφή σε σωστή ποσότητα είναι σηµαντική. Οι 
επιλογές κατά το στάδιο αυτό της διατροφής φαίνεται να 
επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες όλης της ζωής. 

Οι τροφές απογαλακτισµού γίνονται δεκτές ικανοποιητι-
κά από το βρέφος περίπου στους  6 µήνες ζωής. Η ικα-
νότητα κατάποσης στερεάς τροφής σε ηλικία περίπου 
9-12 µηνών οδηγεί πλέον σε σίτιση από το φαγητό της 
οικογένειας. 

Εισαγωγή συµπληρωµατικών τροφών στη δίαιτα 
απογαλακτισµού

•  Όταν εισάγονται νέες τροφές πρέπει µεσολαβούν δι-
αστήµατα 5 µε 7 µέρες ανάµεσα σε κάθε νέα τροφή, 
ώστε να µπορεί το βρέφος να προσαρµοστεί στην 
κάθε νέα γεύση και υφή.

•  Ένα σηµαντικό στοιχείο που θα πρέπει να επισηµαν-
θεί είναι ότι όλες οι καινούριες τροφές θα πρέπει να 
εισάγονται µια-µια και σταδιακά, ώστε να µπορούν 
να αναγνωριστούν συµπτώµατα τροφικής αλλεργίας 
και δυσανεξίας. 

•  Είναι απαραίτητος ο σωστός συνδυασµός των τρο-
φών απογαλακτισµού, ώστε το βρέφος να λαµβάνει 
µια ισορροπηµένη διατροφή.

•  Η εισαγωγή πιθανώς αλλεργιογόνων τροφών όπως 
τα αυγά και τα ψάρια θα πρέπει να καθυστερείται. Σε 
βρέφη που υπάρχει οικογενειακό ιστορικό αλλεργί-
ας, τροφές µε υψηλό αντιγονικό φορτίο θα πρέπει να 
αποφεύγονται αυστηρά τον πρώτο χρόνο. Αποφύγε-
τε τροφές που µπορεί να έχουν µεγάλες ποσότητες 
νιτρικών, όπως το σπανάκι και τα παντζάρια τους 
πρώτους µήνες.

•  Αποφύγετε τροφές που µπορεί να έχουν µεγάλες 
ποσότητες νιτρικών, όπως το σπανάκι και τα παντζά-
ρια τους πρώτους µήνες.

  Ανακεφαλαιώνουµε τα διατροφικά χαρακτηρι-
στικά των κυριοτέρων οµάδων τροφών απογα-
λακτισµού:

•  Τα δηµητριακά συµβάλλουν σηµαντικά στο ενεργει-
ακό περιεχόµενο της τροφής και είναι κατάλληλα για 
εµπλουτισµό µε σίδηρο.

•  Συνιστάσται ορισµένη ποσότητα πρωτεΐνης υψηλής 
βιολογικής αξίας ζωικής προέλευσης, όπως οι πρω-
τεΐνες του γάλακτος, κρέας, ψάρι ή αυγό.

•  Το κρέας αποτελεί σηµαντική πηγή σιδήρου.

•  Φρούτα και λαχανικά περιέχουν βιταµίνες και µέταλ-
λα. Τα φρούτα και τα λαχανικά επίσης περιέχουν φυ-
τικές ίνες που είναι σηµαντικές και συµβάλλουν στη 
γεύση και την υφή των γευµάτων και παίρνουν µέρος 
στη ρύθµιση της κινητικότητας των εντέρων.

•  Το γάλα θα πρέπει να δίνεται σε ποσότητα τουλάχι-
στον 500ml ηµερησίως 

Το γάλα από άλλα οικόσιτα θηλαστικά (κατσίκας, πρό-
βειο) θεωρείται διατροφικά  ανεπαρκές και ακατάλληλο 
για τη σίτιση βρεφών. 

     Αποκλείονται από το διαιτολόγιο του παιδιού «απο-
βουτυρωµένα γάλατα» µέχρι τη συµπλήρωση του 2ου 
έτους. 

Παιδί  & Έφηβος

Οι τροφές απογαλακτισµού γίνονται 

δεκτές ικανοποιητικά από το βρέφος 

περίπου στους  6 µήνες ζωής. Η ικανότητα 

κατάποσης στερεάς τροφής σε ηλικία 

περίπου 9-12 µηνών οδηγεί πλέον σε 

σίτιση από το φαγητό της οικογένειας. 
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Επικοινωνούμε

   Ο φίλος µας ΧΓ µας ρωτά  σχετικά µε το 
ενδεχόµενο να υποβληθεί σε µεταµόσχευση  
ήπατος. Είναι 55 ετών και έκανε κατάχρηση 
αλκοόλ επί τριάντα έτη περίπου. Σε τυχαίο 
εργαστηριακό έλεγχο, στον  οποίο υπεβλήθη 
προ έτους διαπιστώθηκε παθολογική ηπατι-
κή λειτουργία. Απευθύνθηκε σε παθολόγο, ο 
οποίος, αφού τον υπέβαλε σε κλινική εξέταση 
και απεικονιστικό έλεγχο (υπερηχογράφηµα 
κοιλίας), διέγνωσε κίρρωση ήπατος. Έκτοτε 
απέχει από τη χρήση αλκοολούχων ποτών 
αλλά προ µηνός αναφέρει ότι  παρουσίασε 
πυρετό και συλλογή υγρού στην κοιλιακή 
χώρα και νοσηλεύθηκε στο νοσοκοµείο της 
πόλης του, όπου υπεβλήθη σε παρακέντηση 
του υγρού, η οποία ανέδειξε λοίµωξη. Θερα-
πεύθηκε µε τη χορήγηση αντιβίωσης και οι ια-
τροί τον παρέπεµψαν σε ηπατολογικό ιατρείο 
σε νοσοκοµείο στο οποίο διενεργούνται µετα-
µοσχεύσεις ήπατος προκείµενου να εκτιµηθεί 
το ενδεχόµενο να τεθεί σε λίστα αναµονής για 
µεταµόσχευση. 

Η κίρρωση ήπατος είναι το τελικό αποτέλεσµα 
της διαδικασίας κατά την οποία η φυσιολογική 
αρχιτεκτονική του ηπατικού ιστού καταστρέφε-
ται και αντικαθίσταται από αθροίσµατα ηπατικών 
κυττάρων τα οποία περιβάλλονται από ινώδη 
ιστό (κιρρωτικοί όζοι). Κατά τη διεργασία αυτή 
η ηπατική λειτουργία βλάπτεται σηµαντικά, αν 
και αρχικά η βλάβη αυτή δεν εκδηλώνεται κλι-
νικά, δηλαδή δεν εµφανίζονται συµπτώµατα και 
ο ασθενής αισθάνεται καλά. Τότε, η κίρρωση 

θεωρείται ότι αντιµετωπίζεται επαρκώς από τον 
οργανισµό (καλώς αντιρροπούµενη). Αργότερα 
όµως αρχίζουν να εµφανίζονται επιπλοκές, όπως 
ο ίκτερος (τα µάτια και το δέρµα κιτρινίζουν), αι-
µορραγία από κιρσούς οισοφάγου, διανοητικές 
διαταραχές (ηπατική εγκεφαλοπάθεια) και συλ-
λογή υγρού εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας  
(ασκίτης). Το πιο συχνό αίτιο ασκίτη στο Δυτικό 
Κόσµο είναι η κίρρωση ήπατος. Εντός του ασκι-
τικού υγρού συχνά αναπτύσσονται µικρόβια και 
προκαλείται λοίµωξη (αυτόµατη βακτηριακή 
περιτονίτιδα) όπως αυτή για την οποία νοσηλευ-
θήκατε πρόσφατα. Όταν εµφανισθεί κάποια από 
αυτές τις επιπλοκές η ποιότητα ζωής µειώνεται 
σηµαντικά αλλά και η ίδια η ζωή µεσοπρόθεσµα 
εκτίθεται σε κίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή κρί-
νεται σκόπιµο να εκτιµηθεί ο ασθενής σε κέντρο 
µεταµοσχεύσεων, όπου αφού υποβληθεί σε µια 
σειρά εξετάσεων, τίθεται σε λίστα αναµονής για 
µεταµόσχευση, εφόσον βέβαια  το επιθυµεί και 
δεν υπάρχουν αντενδείξεις. Η µεταµόσχευση 
ήπατος δεν είναι βέβαια άµοιρη κινδύνων, ωστό-
σο οι περισσότεροι ασθενείς µε την κατάλληλη 
φαρµακευτική αγωγή και παρακολούθηση δι-
ατηρούν µακροχρόνια το µόσχευµα και έχουν 
ικανοποιητική ποιότητα ζωής. 

 Ο αναγνώστης µας Μ.Κ. 33 ετών πρόκει-
ται να ταξιδέψει στη Μοζαµβίκη τον επόµενο 
µήνα. Ωστόσο πληροφορήθηκε ότι  εκεί εν-
δηµεί η ελονοσία. Ανησυχεί µήπως προσβλη-
θεί από τη νόσο κατά την παραµονή του στη 
χώρα. Μας ρωτά αν κινδυνεύει και τι µέτρα 
πρέπει να λάβει.
   Ευχαριστούµε για την επικοινωνία. Δυστυχώς η 
ελονοσία ενδηµεί σε 106 χώρες παγκοσµίως, συ-
µπεριλαµβανοµένων και  των περισσότερων χω-
ρών της Αφρικής  όπως η Μοζαµβίκη. Ο κίνδυνος 
συνεπώς είναι υπαρκτός όχι µόνο για το ντόπιο 
πληθυσµό αλλά και για τους επισκέπτες, οι οποί-
οι µάλιστα δεν έχουν καµία ανοσία απέναντι στη 
νόσο καθώς προέρχονται συνήθως από ανεπτυγ-
µένες χώρες στις οποίες η νόσος δεν ενδηµεί. 
   Η ελονοσία προκαλείται από ένα παράσιτο 
(πλασµώδιο της ελονοσίας) το οποίο µεταδίδε-
ται στον άνθρωπο µε το τσίµπηµα του θηλυκού 
κουνουπιού. Υπάρχουν  τέσσερα στελέχη παρα-
σίτων: πλασµώδιο malariae, πλασµώδιο vivax, 
πλασµώδιο ovale και πλασµώδιο falciparum, εκ 
των οποίων το τελευταίο είναι το πιο επικίνδυνο, 
αφού µπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο νόσο 
προσβάλλοντας τον εγκέφαλο και τους νεφρούς. 

   Τα αρχικά συµπτώµατα περιλαµβάνουν πυρε-
τό µε ρίγη, κεφαλαλγία καθώς και γενικότερα 
συµπτώµατα (π.χ µυαλγίες, καταβολή), τα οποία 
θυµίζουν γριππώδη συνδροµή και εµφανίζο-
νται τουλάχιστον 7-9 ηµέρες µετά τη µόλυνση. 
Οποιοσδήποτε επισκέπτης εµφανίσει, σε χώρα 
που ενδηµεί η ελονοσία, κατά την παραµονή 
του, τα συµπτώµατα αυτά πρέπει να απευθύνεται 
άµεσα σε γιατρό. Το  ίδιο ισχύει και για ένα έτος 
αφού επιστρέψει στην πατρίδα του. 
      Προκειµένου να µη συµβεί όµως κάτι τέτοιο 
καλό είναι να προβείτε στην λήψη των κατάλλη-
λων προληπτικών µέτρων. Αυτά περιλαµβάνουν 
κατ’ αρχήν τη λήψη φαρµακευτικής αγωγής. 
Συγκεκριµένα για όσους ταξιδέψουν στην Αφρι-
κή συνιστάται η λήψη φαρµάκων (Atovaquone, 
Proguanil), ξεκινώντας 1-2 ηµέρες πριν από το 
ταξίδι, συνεχίζοντας καθ’όλη την παραµονή 
στη χώρα και τελειώνοντας 7 ηµέρες µετά την 
επιστροφή. Εναλλακτικά, µπορείτε να πάρετε 
δοξυκυκλίνη ή µεφλοκίνη. Παράλληλα κατά 
την παραµονή σας στη χώρα καλό είναι να χρη-
σιµοποιείται εντοµοαπωθητική αλοιφή και να 
φοράτε ρούχα τα οποία να καλύπτουν όσο το 
δυνατό µεγαλύτερο τµήµα του σώµατος σας, 
ιδίως κατά τις βραδινές εξόδους οπότε και ο κίν-
δυνος να σας τσιµπήσει κουνούπι είναι µεγαλύ-
τερος. Επιπρόσθετα, είναι χρήσιµο να κοιµάστε 
σε κλειστούς κλιµατιζόµενους χώρους  οι οποίοι 
προηγουµένως έχουν ψεκαστεί µε εντοµοκτόνο. 
Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε επιβάλλεται να 
χρησιµοποιήσετε κουνουπιέρες εµποτισµένες µε 
εντοµοκτόνο. 
   Γενικά ο κίνδυνος µόλυνσης  είναι µεγαλύτερος 
όσο µεγαλύτερος είναι ο πληθυσµός των κουνου-
πιών, όπως συµβαίνει κατά τις θερµές περιόδους 
του έτους, ιδίως όταν συνυπάρχουν βροχοπτώ-
σεις. Επίσης οι αγροτικές περιοχές πλήττονται 
περισσότερο από τις αστικές. Δυστυχώς απο-
τελεσµατικό εµβόλιο κατά της νόσου δεν έχει 
ακόµη αναπτυχθεί. Θα ήταν χρήσιµο να συνεν-
νοηθείτε µε τον οικογενειακό σας ιατρό ο οποίος 
θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και να 
ενηµερωθείτε επίσης µέσω του διαδικτύου. Σας 
προτείνουµε: www.cdc.gov/travel. 

 O αναγνώστης µας Ο.Ν. µας ζητά πληρο-
φορίες σχετικά µε το ελικοβακτηρίδιο του πυ-
λωρού. Αρχικά υπεβλήθη σε γαστροσκόπηση 
λόγω άτυπων δυσπεπτικών ενοχληµάτων, 
η οποία µέσω λήψης βιοψιών οδήγησε στη 
διάγνωση χρόνιας λοίµωξης από ελικοβακτη-

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ, Γαστρεντερολόγος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ, 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.

ρίδιο του πυλωρού. Ο αναγνώστης µας στη 
συνέχεια έλαβε δεκαήµερη θεραπεία εκρίζω-
σης του ελικοβακτηριδίου  µε τριπλό φαρµα-
κευτικό σχήµα (αµοξυκιλίνη, κλαριθροµυκίνη 
και ραµπεπραζόλη). Λόγω εµµονής των συ-
µπτωµάτων υπεβλήθη µετά από τρεις µήνες 
σε δοκιµασία αναπνοής (breath test) η οποία 
απέβη θετική για την ύπαρξη ελικοβακτηρι-
δίου. Ο γαστρεντερολόγος του συνέστησε 
δεύτερο θεραπευτικό σχήµα µεγαλύτερης 
διάρκειας διευκρινίζοντας παράλληλα ότι 
επί νέας αποτυχίας πρέπει να υποβληθεί σε 
2η γαστροσκόπηση και πιθανώς 3η θεραπεία 
µε άλλα φαρµακευτικά σκευάσµατα. Ο ανα-
γνώστης µας αρνήθηκε να υποβληθεί σε νέα 
θεραπεία και αναρωτιέται πως θα προσδιορι-
στεί σωστά η φαρµακευτική θεραπεία στην 
περίπτωση νέας γαστροσκόπησης αφού δεν 
προσδιορίσθηκε την 1η φορά παρά τη λήψη 
ικανού αριθµού βιοψιών.
   Αγαπητέ µας φίλε ευχαριστούµε για την επικοι-
νωνία. Η λοίµωξη από ελικοβακτηρίδιο το πυλω-
ρού είναι πολύ συχνή, ιδίως στις µεγαλύτερες 
ηλικίες. Στη χώρα µας µάλιστα το ποσοστό των 
θετικών - στην ύπαρξη του ελικοβακτηριδίου 
του πυλωρού - ατόµων υπερβαίνει ποσοστό 
50% στους ηλικιωµένους. Για τους περισσότε-
ρους φορείς το ελικοβακτηρίδιο είναι αβλαβές, 
σε ορισµένους ωστόσο  είναι σαφές ότι η χρόνια 
λοίµωξη µπορεί να οδηγήσει στην δηµιουργία 
πεπτικού έλκους, χρόνιας ατροφικής γαστρίτι-
δας και ακόµη πιο σπάνια γαστρικού καρκίνου 
ή λεµφώµατος. Παρά ταύτα ασαφής παραµένει 
η συσχέτιση της λοίµωξης από ελικοβακτηρίδιο 
µε τα χρόνια δυσπεπτικά ενοχλήµατα, τα οποία 
εµφανίζει ένα σηµαντικό µέρος του πληθυσµού, 
ιδίως όταν αυτά δε συνοδεύονται από συγκεκρι-
µένο παθολογικό εύρηµα (έλκος, λέµφωµα, νεό-
πλασµα) κατά τον ενδοσκοπικό έλεγχο. 
   Τα σχήµατα θεραπείας που εφαρµόζονται εί-
ναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά και επιτυγχάνουν 
την εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου σε ιδιαί-
τερα µεγάλα ποσοστά. Φυσικά εάν ο ασθενής 
δεν πειθαρχήσει αυστηρά στο χρονοδιάγραµα 
του εφαρµοζόµενου θεραπευτικού σχήµατος η 
πιθανότητα θεραπείας µειώνεται σηµαντικά. Η 
δοκιµασία αναπνοής (breath test) στην οποία 
υποβληθήκατε είναι ένα από τα αξιόπιστα µέσα 

που διαθέτουµε για τον έλεγχο της αποτελεσµα-
τικότητας της θεραπείας. 
   Επί αποτυχίας της θεραπείας χορηγούµε 2ο τρο-
ποποιηµένο σχήµα ενώ επί νέας αποτυχίας χορη-
γούµε 3ο  σχήµα ή κάνουµε νέα γαστροσκόπηση 
για να πάρουµε βιοψία, την οποία αποστέλλουµε 
για καλλιέργεια προκειµένου να  διαπιστωθεί σε 
ποια αντιβιοτικά είναι ευαίσθητο το ελικοβακτη-
ρίδιο. 
   Συνεπώς ο µόνος τρόπος για να βεβαιωθούµε εκ 
των προτέρων για την αποτελεσµατικότητα µιας 
θεραπείας είναι η καλλιέργεια γαστρικού υλικού, 
η οποία όµως λόγω ότι διενεργείται από εξειδι-
κευµένο προσωπικό σε ειδικά κέντρα, και συστή-
νεται όταν έχουν προηγηθεί δύο αποτυχηµένες 
θεραπείες. Στην περίπτωση σας η διαπίστωση 
ατροφικής γαστρίτιδας στις προηγούµενες βιο-
ψίες θα αποτελούσε απόλυτη ένδειξη εκρίζωσης 
και θα άξιζε να επιµείνετε µέχρι τέλους. Το ίδιο 
ισχύει και εαν έχετε οικογενειακό ιστορικό γα-
στρικού καρκίνου σε συγγενή 1ου βαθµού.

 Αναγνώστης µας γράφει σχετικά µε τη 
χρόνια λοίµωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C 
από την οποία πάσχει ο πατέρας του. Πρόκει-
ται για  έναν 80χρονο χωρίς άλλα σηµαντικά 
συνοδά χρόνια νοσήµατα µείζονα  πλην αρ-
τηριακής υπέρτασης η οποία ρυθµίζεται ικα-
νοποιητικά µε ανάλογη φαρµακευτική αγωγή 
και ιστορικό δύο παροδικών ισχαιµικών εγκε-
φαλικών επεισοδίων για τα οποία λαµβάνει 
ακετυλοσαλικυλικό οξύ. Πρόσφατα χρειάστη-
κε να χειρουργηθεί εκτάκτως λόγω περισφιγ-
µένης δεξιάς βουβωνοκήλης. Όπως αναφέρει  
ο αναγνώστης µας, ανάρρωσε σχετικά γρή-
γορα για την ηλικία του µετά τη χειρουργική 
επέµβαση, όµως ο θεράπων ιατρός τους ενη-
µέρωσε ότι στον ανάλογο έλεγχο, στον οποίο 
υποβλήθηκε προεγχειρητικά, διαπιστώθηκε 
ότι είναι φορέας της ηπατίτιδας C. Ο εργαστη-
ριακός έλεγχος, συµπεριλαµβανοµένων των 
τρανσαµινασών, ήταν φυσιολογικός όπως άλ-
λωστε ήταν και στο παρελθόν. Ο αναγνώστης 
µας επιθυµεί να µάθει εάν θα πρέπει να λάβει 
θεραπεία καθώς επίσης και εάν υπάρχει ση-
µαντικός κίνδυνος µετάδοσης της λοίµωξης 
γι’ αυτόν, τη συζυγό του και τα παιδιά του, οι 
οποίοι κατοικούν µαζί µε τον πατέρα του.

Αγαπητέ µας φίλε ευχαριστούµε για την επικοι-
νωνία. Χρόνια λοίµωξη από τον ιό της ηπατίτιδος 
C εµφανίζει το 1-2% του γενικού πληθυσµού. 
Πρόκειται για έναν ιό ο οποίος προσβάλει κυρίως 
το ήπαρ και σε ένα σηµαντικό ποσοστό ασθενών 
προκαλεί σηµαντική νόσο η οποία επηρεάζει 
την ποιότητα της ζωής και δυνητικά την ίδια την 
επιβίωση του ασθενούς. Αρκετά συχνά ο ιός δεν 
προκαλεί νόσο ή προκαλεί πολύ ήπια νόσο. Συνή-
θως αλλά όχι πάντα οι ασθενείς  µε φυσιολογικές 
τρανσαµινάσες, όπως ο πατέρας σας, ανήκουν σε 
αυτή τη δεύτερη κατηγορία  
   Περισσότερο καθησυχαστικό είναι το γεγονός 
ότι κατά τη νοσηλεία τού πατέρα σας δε διαπι-
στώθηκαν κατά το γενικότερο κλινικοεργαστη-
ριακό έλεγχο στοιχεία συµβατά µε προχωρηµένη 
ηπατική νόσο, γεγονός για το οποίο οι ιατροί 
θα σας είχαν ενηµερώσει καθώς και το γεγονός 
ότι ακολούθησε οµαλή µετεγχειρητική πορεία. 
Συνήθως οι ασθενείς µε προχωρηµένη ηπατική 
νόσο (κίρρωση) παρουσιάζουν προβλήµατα 
κατά ή µετά τη χειρουργική επέµβαση. Βέβαια 
ο µόνος σίγουρος τρόπος  για να διαπιστωθεί αν 
υπάρχει σηµαντική νόσος είναι η βιοψία ήπατος. 
Ωστόσο αυτή έχει νόηµα κυρίως στην περίπτωση 
εκείνη που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την 
έναρξη θεραπείας. 
   Ένας ειδικός γαστρεντερολόγος-ηπατολόγος 
εξετάζοντας τον πατέρα σας θα µπορούσε, επί-
σης, να αποκλείσει κλινικά την παρουσία προχω-
ρηµένης νόσου και να σας κατευθύνει σχετικά µε 
την περιοδική παρακολούθηση του.   Ως προς 
τη µετάδοση της νόσου αξίζει να σηµειώσουµε 
ότι µεταδίδεται κυρίως µε την έκθεση στο αίµα 
και στα παράγωγά του δηλαδή µε τη µετάγγιση 
µε µη ελεγµένο επαρκώς αίµα, µε τη διενέργεια 
ιατρικών πράξεων  χωρίς τα απαιτούµενα µέτρα 
προφύλαξης και αντισηψίας (όπως οδοντιατρικές 
πράξεις χωρίς επαρκώς αποστειρωµένα εργα-
λεία, ενέσεις µε σύριγγες πολλαπλών χρήσεων), 
µε τη δηµιουργία τατουαζ, µε την ενδοφλέβια 
χρήση  ναρκωτικών ουσιών όπου µοιράζεται 
η ίδια σύριγγα σε πολλά άτοµα κ.α. Σχετικά δύ-
σκολα µπορεί να µεταδοθεί από την έγκυο στο 
νεογνό κατά τον τοκετό και ακόµη δυσκολότερα 
µε τη σεξουαλική επαφή. Πλέον το χορηγούµε-
νο αίµα ελέγχεται (από το 1989 και έπειτα) ενώ 
οι ιατρικές πράξεις διενεργούνται µε τη δέουσα 
ασφάλεια. 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Πρόεδρος: Γ. Παπαθεοδωρίδης 
 Γραµµατέας:  Σ. Μανωλακόπουλος 
 Ταµίας:  Ι. Βλαχογιαννάκος 
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Π. Ιωακείµ 30-32, Αθήνα 106 75

Τηλ./Fax: 210 7231332
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Πρόεδρος: Σ. Μανωλακόπουλος
 Αντιπρόεδρος: Γ. Παπαθεοδωρίδης
 Γεν. Γραµµατέας: Ι. Βλαχογιαννάκος
 Ταµίας: Ν. Βιάζης
 Μέλη: Ν. Μάθου
  Γ. Πασπάτης  
  Κ. Τριανταφύλλου
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α

Στο Μέγαρο ∆ιεθνές 
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2008
18:00 -19:00 Προεδρείο: Απόστολος Ράντσιος
Διατροφή 
 Διαχείριση ασφάλειας τροφίµων. Παναγιώτης Αξιώτης
  Μεταλλαγµένα τρόφιµα και βιολογικά προϊόντα. 

Χριστίνα Παπανικολάου
  Λειτουργικά τρόφιµα και τρόφιµα light. 
 Γρηγόριος Κυριακίδης
 
19:00 - 20:00 Διάλεξη. Προεδρείο: Παγώνα Λάγιου
 Καρκίνος του πεπτικού και διατροφή. Αντώνιος Καφάτος
20:00 - 20:30 Εναρκτήρια τελετή 

Προσφωνήσεις
Απονοµή τιµητικών µεταλλίων
  Χρυσή Διάκριση:      Άννα Συνοδινού
  Αργυρή Διάκριση:  Νίκος Φρόνας
   Σπήλιος Μανωλακόπουλος

Απονοµή υποτροφιών 2008
 Ιωάννης Θεοδωρόπουλος
 Μαρία Ρογαλίδου
 Χρήστος Κελαϊδίτης
 Βασίλειος Παντερής

Κήρυξη Εργασιών Διηµερίδας
20:30 Μουσικό πρόγραµµα
 Συναυλία Ευανθίας Ρεµπούτσικα. 
 Τραγουδά η Έλλη Πασπαλά

21:00 Δεξίωση

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2008
9:30 - 11:30 Προεδρείο:  Σωτήριος Γεωργόπουλος, 
 Νικόλαος Βιάζης 
Ανώτερο Πεπτικό
 Αίσθηµα οπισθοστερνικού καύσου: Όξινη 

παλινδρόµηση, µη-όξινη παλινδρόµηση ή λειτουργικός 
καύσος; Daniel Sifrim

  Δυσπεψία: από τη διάγνωση στη θεραπεία. 
 Περικλής Αποστολόπουλος 
  Συσχετίσεις της λοίµωξης από ελικοβακτηρίδιο του 

πυλωρού πέραν του πεπτικού συστήµατος.
  Ευτυχία Τσιρώνη
  Αιµορραγία ανώτερου πεπτικού µη κιρσικής αιτιολογίας: 

φάρµακα, ενδοσκόπηση ή συνδυασµός; 
Κωνσταντίνος Θωµόπουλος

11:30 – 12:00 Διάλειµµα – Καφές

12:00 – 14:00 Προεδρείο:  Κωνσταντίνος Μάρκογλου, 
Παναγιώτης Κασαπίδης

Κατώτερο Πεπτικό
  Κοιλιοκάκη: µία νόσος µε πολλά πρόσωπα. 

Γεώργιος Μπάµιας
  Νέες ενδοσκοπικές τεχνικές µε στόχο τη συµµόρφωση 

στα προγράµµατα πρόληψης καρκίνου του παχέος 
εντέρου. Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

 Οι βιολογικοί παράγοντες απέναντι σε παλιές 
στρατηγικές στην Ιδιοπαθή Φλεγµονώδη Νόσο του 
Εντέρου. Κωνσταντίνος Κατσάνος

 Προϋποθέσεις για ασφαλή χορήγηση βιολογικών 
παραγόντων. Δηµήτριος Βασιλόπουλος

14:00 - 15:00 Διάλειµµα - Γεύµα 

15:00 -16:00 Προεδρείο:  Γρηγόριος Πασπάτης, Ηλίας Σκοτινιώτης

Ενδοσκόπηση
 Εξελίξεις στην ενδοσκοπική προσπέλαση νοσηµάτων 

του λεπτού εντέρου. Αθανάσιος Χατζηνικολάου
 Η ενδοσκόπηση σε ασθενή που λαµβάνει 

αντιαιµοπεταλιακά ή αντιπηκτικά φάρµακα. 
Κωνσταντίνα Παρασκευά

 Παρουσίαση και σχολιασµός νέων ενδοσκοπικών 
υλικών. Γεράσιµος Στεφανίδης 

16:00 - 16:30 Διάλειµµα – Καφές

16:30 - 18:30 Προεδρείο: Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης,  
 Σπήλιος Μανωλακόπουλος 

 Ήπαρ
 Παρακολούθηση χρόνιας ηπατοπάθειας: τρανσαµινάσες 

vs Fibroscan vs βιοψίας ήπατος vs ΗPVG. 
Δηµήτριος Σαµωνάκης

 Θεραπεία χρόνιας ηπατίτιδας Β το 2008: πότε, πως και 
για πόσο; Κωνσταντίνος Μιµίδης

 Θεραπεία χρόνιας ηπατίτιδας C πέραν των 
πεγκυλιωµένων ιντερφερονών. Ιωάννης Βλαχογιαννάκος

 Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις σε ασθενείς µε 
ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Andrew Burroughs 

3η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΕΛΙΓΑΣΤ
«Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία»

22-23 Φεβρουαρίου 2008
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
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Τα Νέα του Ιδρύματος
ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ∆ΩΡΗΤΕΣ μέχρι 10/01/2008

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 ν�
και τον επόμενο χρόνο.

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

Εμμανουήλ Συμβουλάκης, Αθήνα 50 €
Ντίνα Κάμαρη, Ν. Ψυχικό 50 €
Σταύρος Τσούλιας, Αμαλιάδα 15 €
Ειρήνη Δήμου, Θεσσαλονίκη 15 €
Κυριακή Βασιλειάδου, Ξάνθη 25 €
Ιωάννης Καραγιάννης, Π. Ψυχικό 50 €
Γεράσιμος Μάντζαρης, Κηφισιά 50 €
Ηλίας Μπουζάκης, Χανιά 60 €
Παναγιώτης Κωστόπουλος, Αθήνα 50 €
Παναγιώτης Λατσιστάλης, Δράμα 20 €
Γεώργιος Γκουβούδης,  Άλιμος 30 €
Εκπαιδευτήρια Γείτονα, Γλυφάδα 15 €
Σπυριδούλα Πάσσαρη, Ρόδος 15 €
Ελληνική Ομάδα Μελέτης ΙΦΝΕ, Αθήνα 630 €
Κυριακή Λαφτσίδου, Δράμα 20 €
Δημήτριος Πολίτης, Κέρκυρα 30 €
Μαρία Λυμπέρη, Αγρίνιο 15 €
Χάιδω Θαλασσινού, Θεσσαλονίκη 15 €
Ιλεάνα Παναγιωτίδου, Ιωάννινα 20 €
Γιώργος Άγαλος, Ν. Πεντέλη 50 €
Παρθένα Καρατζόγλου, Θεσσαλονίκη 50 €
Νικόλαος Ευστρατιάδης, Κόρινθος 200 €
Θεοδώρα Φραγκομανώλη, Θεσσαλονίκη 60 €
Μαρία Κουλουμπράκη, Ηράκλειο 15 €
Μαρία Ρογαλίδου, Νεάπολη Λασιθίου 65 €
Αλέξιος Υφαντής, 
Βιομηχανία Τροφίμων «Α&Χ Υφαντής», Αθήνα 500 €
Αλεξάνδρα Κατσιούλα, Αθήνα 15 €
Αριστείδης Γλυκός, Αγ. Παρασκευή 15 €
Χρήστος Κελαϊδίτης, Άργος Ορεστικό 30 €
Νικόλαος Μανιαδάκης, Χανιά 20 €
Ιωάννης Διαμαντοπούλος, Ρίο 15 €
Σοφία Γιαννάκου, Κάρυστος 50 €
Βασίλειος Κέκης, Αθήνα 50 €
Αγγελική Χρηστίδου, Χολαργός 50 €
Ιωάννης Μαγκίωσης, Καρδίτσα 20 €
Γεώργιος Ζυγρίδης, Δραπετσώνα 15 €
Ευάγγελος Ακριβιάδης, Θεσσαλονίκη 50 €
Ελένη Νικολοπούλου, Κορησός Καστοριάς 15 €
Νίκος Γκαναβούρας, Κως 15 €
Ζωή Τούντα, Ν. Σμύρνη 30 €
Στέλλα Σαμαρά, Αθήνα 50 €
Γεώργιος Μουντανέας, Παπάγου 50 €
Σπύρος Σιαφίκος, Κορυδαλλός 50 €
Γεώργιος Παππάς, Ιωάννινα 15 €
Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, Ζωγράφου 50 €
Αναστασία Μπέντσου, Γιαννιτσά 25 €
Αριέττα Λάμπρου, Π. Φάληρο 20 €
Κωνσταντίνος Γραμματικός, Πρέβεζα 20 €
Μιχαήλ Στεφάνου, Ιωάννινα 20 €
Δώρα Φραγκομανώλη, Θεσσαλονίκη 150 €
Μαργαρίτα Παξινού, Παπάγου 60 €
Ιωάννης Χατζηδάκης, Ηράκλειο 50 €
Σπύρος Μπάλης, Κέρκυρα 15 €
Γρηγόριος Χρόνης, Αθήνα 15 €
Θωμάς Πασσάς, Πρέβεζα 50 €
Αναστάσιος Κουγιουμτζιάν, Αγ. Παρασκευή 50 €
Γεωργία Παπαθανασίου, Φιλοθέη 20 €
Χαράλαμπος Σαραντίτης, Πειραιάς 50 €
Καλλιόπη Κακά, Ρόδος 30 €
Γεράσιμος Τρίτσης, Καλλιθέα 15 €
Καλλιόπη Χρυσού, Ηράκλειο 15 €
Κωνσταντίνος Γκλέτσος, Κηφισιά 15 €
Δημήτριος Βρέττας, Αθήνα 15 €
Βασιλική Ματεντζίδου, Θεσσαλονίκη 15 €
Καλλιόπη Αναγνώστου, Αθήνα 20 €
Δημήτριος Βασιλείου, Θεσσαλονίκη 20 €
Κωνσταντίνος Βρυωνάκης, Χανιά 20 €
Ιωάννα Παπαγεωργίου, Μαρούσι 20 €
Νικόλαος Πρέσσας, Κέρκυρα 30 €
Γρηγόριος Σολωμακάκης, Πειραιάς 30 €
Ειρήνη Μαρτσίδου, Ηλιούπολη 30 €
Πέτρος Γ. Καραμανώλης, Φάρσαλα 35 €
Αντώνιος Μπατιστάκης, Χανιά 50 €
Ιπποκράτης Κοκολιός, Χολαργός 50 €
Παναγιώτης Σαραντάρης, Λεωνίδιο 50 €
Δημήτριος Τσιάβος, Άνω Γλυφάδα 15 €
Μελπομένη Τσιάβου, Υμηττός 15 €
Νικόλαος Μαργέτης, Αθήνα 50 €
Ευτέρπη Παρασκευά, Γιαννιτσά 15 €
Παναγιώτης Κουλαλόγλου, Ιωάννινα 15 €
Δέσποινα Δ. Πια, Παπάγου 100 €

Αργύρης Χρηστίδης, Αθήνα 15 €
Νικόλαος Αγαπητίδης, Μαρούσι 15 €
Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Θέρμη Θεσσαλονίκη 50 €
Δημήτριος Χατζηκωστής, Άθυρα Πέλλας 10 €
Χαρίλαος Σταμέλος, Λάρισα 15 €
Ευανθία Ευθυμίου – Αθανασούλια, Γαλάτσι 15 €
Μαρία Καμπαδέλλη, Ν. Σμύρνη 15 €
Αντώνιος Καραντώνης, Θεσσαλονίκη 15 €
Τριαντάφυλλος Γιαβανόγλου, Θεσσαλονίκη 15 €
Νίκη Μπάτου, Θεσσαλονίκη 15 €
Γεώργιος Χρυσούλης, Κορυδαλλός 15 €
Δημήτριος Παλαβρατζής, Χαλκίδα 15 €
Βασίλειος Ζώτος, Λάρισα 20 €
Πέτρος Σαρημιχαηλίδης, Θεσσαλονίκη 20 €
Αγγελική Σωτήρου, Χίος 20 €
Ιωάννης Δημητρόπουλος, Λιβαδειά 20 €
Ιωάννης Ζαρκανιώτης, Αγρίνιο 20 €
Ευστάθιος Πομώνης, Ναύπλιο 20 €
Ελένη Δάρα, Φιλοθέη 20 €
Δημήτρης Προυκάκης, Ν. Φιλαδέλφεια 20 €
Δημήτρης Παπαδιάς, Ιωάννινα 20 €
Βασίλης Ε. Ντελής, Αγρίνιο 30 €
Δημήτριος Μερίτσης, Αγρίνιο 30 €
Νικόλαος Αποστόλου, Φάρσαλα 30 €
Χριστίνα Ιωαννίδου, Καβάλα 30 €
Ιωάννης Κανάρης, Ζωγράφου 30 €
Πέτρος Ζέζος, Αλεξανδρούπολη 50 €
Μαγδαληνή Αθανασιάδου, Αστακός Αιτ/νίας 50 €
Αλέξανδρος Καρολίδης, Δράμα 50 €
Θεοφάνης Μάρης, Θεσσαλονίκη 50 €
Χρήστος Παγγέας, Ελασσόνα 15 €
Γυμνάσιο Βαμβακούς Φαρσάλων 15 €
Θωμαΐς Κατσικοπούλου, Φάρσαλα 15 €
Μαίρη Ντάλλα, Άνω Λιόσια 15 €
Κωνσταντίνος Τσαγιάννης, Τριαντέικα Νεάπολης 15 €
Σπύρος Χριστόπουλος, Λαμία 15 €
Αλέξανδρος Σαλαπάτας, Άργος 15 €
Στυλιανός Κινδήρογλου, Βούλα 20 €
Χρίστος Σταθόπουλος, Κρέστενα Ηλείας 20 €
Γρηγόριος Κυριαζόπουλος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας 30 €
Δημήτριος Παντεράς, Τρίκαλα 30 €
Δημοκλής Κουτσιαράς, Τρόπαια Αρκαδίας 30 €
Ελένη Βασίλογλου, Εκάλη 40 €
Μαρία Ι. Δημητρακοπούλου, Φάρσαλα 50 €
Βασιλική Δημητρίου, Λάρισα 50 €
Μαρία Δάμη, Π. Ψυχικό 50 €
Θεμιστοκλής Βασιλειάδης, Θεσσαλονίκη 50 €
Ευδοκία Σταυρίδου, Πάτρα 40 €
Ευαγγελία Τριανταφυλλίδη, Καλαμάτα 15 €
Δήμητρα Χαϊδεμένου, Καλαμάτα 15 €
Ανάργυρος Γεωργαλάς, Αίγινα 15 €
Αβραάμ Σαββίδης, Θεσσαλονίκη 20 €
Νικόλαος Κολλιόπουλος, Τρίπολη 25 €
Κωνσταντίνος Κέλλας, Βόλος 30 €
Δημήτριος Μπερίνος, Παπάγου 50 €
Απόστολος Μαντίδης, Χολαργός 150 €
Στέργιος Βραδέλης, Κομοτηνή 50 €
Λάζαρος Κολαξής, Βόλος 50 €
Μαριάννα Σταυρουλάκη, Ρέθυμνο 15 €
Μιχαήλ Πάτρας, Μεταμόρφωση 20 €
Χρυσόστομος Καλαντζής, Γλυφάδα 50 €
Νικόλαος Καλαντζής, Μαρούσι 50 €
Κωνσταντίνος Μανουσάκης, Πειραιάς 50 €
Παναγιώτης Ασημίνας, Σαλαμίνα 50 €
Φώτιος Δέββες, Αθήνα 50 €
Εμμανουήλ Καβουσανάκης, Γλυφάδα 100 €
Αλέξανδρος Σμυρνίδης, Βούλα 50 €
Μαρία Ζωγράφου, Αγ. Δημήτριος 20 €
Αλέξανδρος Κατσιούφας, Τρίκαλα 20 €
Πολυτίμη Τζανέτου, Αργυρούπολη 30 €
Αθανάσιος Γκέρτσος, Αγ. Ανάργυροι 100 €
Σταμάτης Βλάχος, Ρόδος 15 €
Σεβαστή Μπάρκα, Ρόδος 15 €
Όλγα Αποστολοπούλου, Λαμία 15 €
Γεώργιος Μαστρακάς, Μοσχάτο 20 €
Παναγιώτα Καφετζάκη, Θεσσαλονίκη 20 €
Αγλαΐα Τερζάκη, Χολαργός 20 €
Μαργαρίτα Κωσταρέλου, Αθήνα 20 €
Ελένη Μυστακίδη, Καλλιθέα 20 €
Ευαγγελία Μπανιώτου, Κρύα Βρύση Πέλλας 20 €
Γιάννα Κορδάτου, Χολαργός 20 €
Ιωάννης Δουλής, Αθήνα 20 €

Γεώργιος Στάμος, Καρδίτσα 20 €
Εμμανουήλ Πλίγκος, Ρόδος 20 €
Αθανάσιος Βαλάκας, Αθήνα 20 €
Μελέτιος Γραμματικός, Λουτούφι Θηβών 20 €
Κωνσταντίνος Σ. Πλατής, Φάρσαλα 30 €
Γιάννης Σαββόπουλος, Μαγούλα Αττικής 50 €
Παντελής Γρηγοριάδης, Βόλος 50 €
Αντίγονος Ντόβας, Βόλος 50 €
Παύλος Γαρούφης, Αθήνα 50 €
Αναστάσιος Τζανίμης, Αθήνα 50 €
Παρασκευή Τσιόδρα, Αθήνα 50 €
Άννα Εμμ. Καραμανώλη, Λάρισα 50 €
Μοναχή Αικατερίνη Μπαγκέρη
Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, Αίγιο 50 €
Τριαντάφυλλος Αλαμάνης, Φάρσαλα 100 €
Φανή Σανιδοπούλου, Αθήνα 15 €
Μαρία Βαλευτή, Αθήνα 15 €
Φιφίκα Νικολοπούλου, Αθήνα 15 €
Αγγελική Οικονομάκου, Βριλήσσια 15 €
Μαρία Κώνστα, Αθήνα 15 €
Σύλβια Μπαραμπούτη, Αθήνα 15 €
Γεώργιος Αγγελάκης, Πειραιάς 20 €
Ιωάννης Στραταριδάκης, Αρχάνες Ηρακλείου 10 €
Άννα Στραταριδάκη – Κυλάφη, Αρχάνες Ηρακλείου 10 €
Ευαγγελία Π. Καραμανώλη, Αθήνα 15 €
Φεβρωνία Βαμβακάρη, Πειραιάς 15 €
Ελένη Αγγελίδου, Ν. Σμύρνη 15 €
Μιλτιάδης Αρβανιτάκης, Θεσσαλονίκη 15 €
Νικόλαος Καρράς, Πλωμάρι Λέσβου 15 €
Δημήτριος Μαγκλίνης, Αγ. Ανδρέας Μεσολογγίου 15 €
Γεώργιος Αυγερινός, Αθήνα 15 €
Χρήστος Γ. Ανδρεάδης, Καλλιθέα 15 €
Ηρακλής Ραπτόπουλος, Λαμία 20 €
Μαίρη Σύρμου, Ιαλυσός Ρόδου 20 €
Ελένη Σίμου, Φάρσαλα 50 €
Μιχαήλ Καρατζάς, Μαρούσι 50 €
Μηνάς Μαλανδρής, Κάσος 100 €
Δημήτρης Λεβέντης, Ν. Ηράκλειο 100 €
Χρήστος Λεβέντης, Ν. Ηράκλειο 50 €
Παναγιώτης Αλεξίου, Αμφιάλη 15 €
Γεώργιος Βαμβακάς, Ηράκλειο 15 €
Απόστολος Μπίσδας, Βόλος 50 €
Σταυρούλα Μπερτζελέτου, Αθήνα 15 €
Ευαγγελία Ψώνη, Θεσσαλονίκη 15 €
Χρυσούλα Στεργιάννη, Σαρδίνια Αμφιλοχίας 15 €
Βασιλική Ντελλή, Αθήνα 20 €
Αριστείδης Κατσάβας, Λάρισα 20 €
Ιωάννης Τζανογιώργης, Ιστιαία Ευβοίας 20 €
Ευθύμιος Πετίνης, Παπάγου 20 €
Θεοδόσης Αγαπητός, Άνοιξη 30 €
Δημήτρης Γιαλαγκολίδης, Αθήνα 50 €
Κωνσταντίνος Τίγκας, Παπάγου 50 €
Σάββας Τσιβελεκίδης, Κατερίνη 50 €
Αχιλλέας Ζαχαρόπουλος, Κατερίνη 50 €
Θεόδωρος Νάκας, Μέτσοβο 50 €
Βασιλική Παπαντώνη, Βραχάτι Κορινθίας 50 €
Εμμανουήλ Σταματόπουλος, Θεσσαλονίκη 15 €
Χρήστος Γιαννικούλης, Πάτρα 50 €
Παύλος Νικολακάκης, Μαρούσι 15 €
Θεοδώρα Τσερπέ, Ρόδος 10 €
Άννα Δημάκου, Χαλάνδρι 20 €
Βασιλεία Οικονόμου, Ν. Σμύρνη 20 €
Παύλος Δημητρίου, Κερατσίνι 20 €
Ιωάννης Λυγούρας, Αθήνα 20 €
Τσαμπίκα Κολιάδη, Ρόδος 30 €
Άννα Παπαϊωάννου, Λάρισα 30 €
Δέσποινα Γ. Καραμανώλη, Βάρκιζα 100 €
Κώστας Εμμανουήλ, Ρόδος 15 €
Τσαμπίκος Κρίκκης, Ρόδος 20 €
Παρασκευή Ξεπαπαδάκη, Ζωγράφου 20 €
Ιωάννης Γεράκης, Θεσσαλονίκη 50 €
Δρόσος Ασημακόπουλος, Χολαργός 15 €

In Memoriam :
Σταυρούλα Κατσαρού, Αθήνα 100 €
Μνήμη Ελισάβετ Μουσαγέα 
Μνήμη Άννας Λιακοπούλου
Πολυξένη Λαδάκη, Άλιμος 100 €
Μνήμη Ευάγγελου & Θεανώς Τουτουντζή




