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Άρθρο
σύνταξης
Με την ολοκλήρωση της έκδοσης των τευχών του 2006, το περιοδικό «ΕΥΕΞΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ» εισέρχεται στο
5ο έτος κυκλοφορίας έχοντας πίσω του 22 τεύχη. Ήδη από το καλοκαίρι του 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει τη διεύθυνση
σύνταξης του περιοδικού. Βέβαια, η έκδοση συνεχίσθηκε κανονικά όλο το 2006 από την αρχική συντακτική
ομάδα με διευθυντή σύνταξης τον κ. Χαράλαμπο Τζάθα, που ολοκλήρωσε έτσι την έκδοση όλων των τευχών
των 4 πρώτων ετών κυκλοφορίας.
Η νέα συντακτική επιτροπή έχει επιλεγεί προσεκτικά με κύριο στόχο τουλάχιστον να διατηρήσει το επίπεδο ενός
πολύ ελκυστικού περιοδικού, όπως αυτό χτίσθηκε εκ θεμελίων από τα μέλη της προηγούμενης συντακτικής
επιτροπής. Μετά τις πρώτες συναντήσεις και την εμφανή διάθεση προσφοράς όλων των μελών της νέας
συντακτικής επιτροπής, νομίζω ότι μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τον
κύριο στόχο μας, καθώς και να συμβάλλουμε στην περαιτέρω βελτίωση του περιοδικού. Όλοι αντιλαμβανόμαστε
και ομολογούμε ότι το έργο θα είναι δύσκολο, αλλά και η προσπάθεια θα είναι εξίσου μεγάλη.
Αν και τα πρόσωπα σχεδόν όλα άλλαξαν, η δομή της συντακτικής επιτροπής βασίζεται στην πολύ επιτυχημένη
δομή της προηγούμενης επιτροπής με μικρές τροποποιήσεις. Έτσι, υπάρχει πλέον ο θεσμός των αναπληρωτών
διευθυντών σύνταξης, που ουσιαστικά αντικαθιστούν τους ειδικούς θεματικούς συντάκτες για τα «Θέματα» και
προστίθενται δύο νέες ειδικές στήλες με τίτλους «Σωματική ευεξία» και «Περιβάλλον»
Το περιοδικό θα εξακολουθήσει να εκδίδεται ανά δίμηνο, όπως απρόσκοπτα συμβαίνει μετά τα πρώτο έτος
της κυκλοφορίας του. Έχοντας την πολυτέλεια της ολιγόμηνης προετοιμασίας πριν την έκδοση του πρώτου
τεύχους του 2007, κατορθώσαμε να επισπεύσουμε την έκδοση του τεύχους αυτού. Έτσι, από δω και στο εξής
το κάθε τεύχος θα φθάνει στα χέρια σας το πρώτο δεκαπενθήμερο του διμήνου κυκλοφορίας του. Επιπλέον,
η σημαντική μέχρι τώρα προσπάθεια από όλα τα μέλη της συντακτικής επιτροπής έχει ήδη ως αποτέλεσμα την
έγκαιρη εξασφάλιση αρκετών και ενδιαφερόντων θεμάτων, ώστε είναι πλέον δυνατή η αύξηση των σελίδων
του περιοδικού.
Εφόσον το περιοδικό απευθύνεται σε ευρύ κοινό, η αύξηση της ύλης θα γίνει προς την κατεύθυνση των μη
ιατρικών θεμάτων, τα οποία θα είναι σαφέστατα πολύ ελκυστικά για μη ιατρούς αλλά και για ιατρούς αναγνώστες,
αφού αφορούν τη διατροφή ή την ευεξία του ανθρώπου. Πιστεύουμε ότι ενδιαφέρουν όλους μας θέματα
σχετικά με γενετικώς μεταλλαγμένα ή βιολογικά τρόφιμα, διοξίνες, προβιοτικά και πρεβιοτικά, φυτοστερόλες
και καρδιαγγειακά νοσήματα, οδηγίες για σωστή καρδιαγγειακή άσκηση ή για γυμναστική που δυναμώνει τα
οστά. Βέβαια κάθε τεύχος θα εξακολουθεί να έχει 3 ιατρικά άρθρα γενικού ενδιαφέροντος γραμμένα σε απλή
γλώσσα, ώστε να είναι κατανοητά από όλους τους αναγνώστες.
Έχοντας την πολυτέλεια του προγραμματισμού, χάρις στην άριστη οργάνωση και αποτελεσματικότητα όλων των
μελών της συντακτικής επιτροπής, σε κάθε τεύχος θα υπάρχει και κατάλογος θεμάτων που θα αναπτύσσονται
σε επόμενα τεύχη, ώστε οι αναγνώστες μας να γνωρίζουν αδρά το περιεχόμενο κάποιων από τα άρθρα που
θα ακολουθήσουν.
Ελπίζουμε ότι ο ενθουσιασμός της νέας συντακτικής επιτροπής θα είναι εμφανής στην έκδοση του περιοδικού
«ΕΥΕΞΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ». Περιμένουμε τα σχόλια όλων σας μετά την ανάγνωση των πρώτων τευχών του 2007,
που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το επίπεδο του περιοδικού ακόμη περισσότερο. Εμείς υποσχόμαστε
να προσπαθήσουμε!

Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης
Διευθυντής Σύνταξης
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Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης, Γαστρεντερολόγος

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

Το φαστ φουντ
δείχνει το
μέλλον
Οι συνήθειες των
εφήβων είναι ζήτημα
βαθιά πολιτικό

Θα μπορούσαμε να διαβλέψουμε τη μελλοντική κατάσταση της Ελλάδας και μέσω του τρόπου που διατρέφονται και συμπεριφέρονται σήμερα οι έφηβοι. Τα
προφανή πράγματα μέσα στα οποία ζουν αποκαλύπτουν, παρά το μεταβατικό τους χαρακτήρα, την εικόνα
του αύριο. Έρευνα του Διαβητολογικού Κέντρου του
Τζανείου Νοσοκομείου έδειξε ότι η συντριπτική πλειονότητα των εφήβων (κάτι οφθαλμοφανές, πασίγνωστο
και υποτιμημένο) διατρέφεται κυρίως με φαστ φούντ
και αναψυκτικά. Μάλιστα ένα
20% δεν τρώει κανένα γεύμα
στο σπίτι, αλλά χορταίνει με
πρόχειρο φαγητό αγορασμένο
από ταχυφαγεία.
Αυτό είναι ολέθριο, για πολλούς
λόγους. Κατ’ αρχάς μια διατροφή τόσο πλούσια σε λίπη (50%
των θερμίδων που παίρνουν
είναι σε λίπη), σάκχαρα και
γλυκοτοξίνες, τόσο φτωχή σε
ασβέστιο, σίδηρο και φυτικές
ίνες «χτίζει» ενήλικες με πολύ
σαθρή υγεία. Δεν είναι μόνο ότι το λίπος και η υπερβολική ζάχαρη παχαίνουν (έχουμε τα πιο παχύσαρκα
παιδιά στην Ευρώπη, ενώ ερχόμαστε δεύτεροι στα πιο
υπέρβαρα• σύμφωνα με την Α’ Παιδιατρική Κλινική του
Πανεπιστημίου Αθηνών - Π. Χρούσος - , το 20,6% και
το 11,8% των αγοριών είναι αντίστοιχα υπέρβαρα και
παχύσαρκα). Είναι και ότι με το κακής ποιότητας προτηγανισμένο πρόχειρο φαγητό, χάμπουργκερ, τσιπς,
τηγανητές πατάτες, αλλά και γλυκά ανθρακούχα ποτά,
κινδυνεύουν να αρρωστήσουν σοβαρά όχι μόνο τα χοντρά αλλά και τα αδύνατα ή κανονικά σε βάρος παιδιά.
Καρφάκια, σκέιτμπορντ, κινητό, λυγερή κορμοστασιά
και … πρόωρη αθηροσκλήρωση, πρόωρη γήρανση,
νεφροπάθειες, αρθρίτιδες κ.τ.λ. Πρόσφατη έρευνα της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Εύη Διαμάντη) έδειξε ότι οι γλυκοτοξίνες, ενώσεις που παλιά

ανιχνεύονταν μόνο στο αίμα των διαβητικών, ενώ τώρα
απομονώνονται και σε εκείνο νέων και υγιών ανθρώπων, και έχουν συνδεθεί με το σύγχρονο τρόπο ζωής
(πρόχειρο φαγητό, τσιγάρο), δημιουργούν μέσα στον
οργανισμό μια χρόνια φλεγμονώδη κατάσταση που
οδηγεί σε πλήθος καρδιαγγειακά και άλλα νοσήματα.
Είναι γνωστό επίσης ότι η κακή, πλούσια σε λίπη και φτωχή σε βιταμίνες διατροφή όχι μόνο ενισχύει την κακή
ψυχική κατάσταση των εφήβων (το 13% των αγοριών
και το 29% των κοριτσιών εμφανίζουν σημάδια κατάθλιψης), αλλά
αυξάνει και την επιθετικότητα. Προ
διετίας, οι Βρετανοί αποφάσισαν να
αλλάξουν το διαιτολόγιο των φυλακών μοιράζοντας στους εγκλείστους γενναίες μερίδες φρούτων
και λαχανικών.
Το τι τρώνε οι μαθητές, αν πίνουν
(το 67% των 16χρονων έχει ήδη
μεθύσει μερικές φορές) ή καπνίζουν (στα 11,5 πρωτοδοκιμάζουν
και στα 13 ορισμένοι καπνίζουν)
θα έπρεπε να ενδιαφέρει σφόδρα όχι μόνο τις οικογένειές τους, αλλά και το ίδιο το κράτος. Οι συνήθειες
των εφήβων είναι ζήτημα βαθιά πολιτικό. Έλληνες και
ξένοι γιατροί διαβεβαιώνουν ότι οι επόμενες γενιές θα
έχουν σημαντικά χειρότερη υγεία από τις προηγούμενες. Κάτι πολύ κακό από άποψη οικονομική, αφού τα
υψηλά έξοδα περίθαλψης μαζί με την υπογεννητικότητα θα καταποντίσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και
ευρύτερα κοινωνική. Πόσο θαλερή είναι μια κοινωνία,
όταν τα μέλη της τείνουν να χάσουν το στοίχημα της
προόδου (ευζωία, υγεία, παρατεταμένη διάρκεια ζωής);
Όταν αποδυναμώνονται η μαγιά και οι χυμοί της; Όταν
καταναλωτικές / διατροφικές συνήθειες μεταμορφώνονται σε μαζικό κώδικα επικοινωνίας και status symbol,
στη θέση αξιών, ιδεωδών, στόχων; Όταν όλα ρέουν στη
σαθρή επιφάνεια του παρόντος;
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ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, Δημοσιογράφος.

Βιολογικά
προϊόντα
Πώς μπορούμε με μια κίνηση
να προστατεύσουμε το
περιβάλλον και ταυτόχρονα να
προασπίσουμε την υγεία μας;

Επιλέγοντας βιολογικά προϊόντα για τη διατροφή
μας. Μπορεί να κοστίζουν λίγο παραπάνω
(προσωρινά τουλάχιστον), αλλά απαλλάσσουν
τη φύση και τον οργανισμό μας από επικίνδυνα
φυτοφάρμακα, ενώ έρευνες δείχνουν με την
κατανάλωσή τους προσλαμβάνουμε περισσότερα
από τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά των
προϊόντων.
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Πρόσφατη έρευνα
για την κατανάλωση των τροφίμων στην
Ευρωπαϊκή Ενωση κατέγραψε

Πέντε κιλά συντηρητικά, προσθετικά γεύσης,
χρώματος και αρώματος περιέχουν οι τροφές που
καταναλώνει ετησίως κάθε Eλληνας.

Αυτές είναι ουσίες που έχουν μεταξύ άλλων ενοχοποιηθεί
σημαντική αύξηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων.

και για την ανάπτυξη καρκίνου. Δεν είναι να απορεί

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή αγορά βιολογικών δεν ξεπερνά

κανείς, δεδομένου ότι, με τις πλέον συντηρητικές

τα 10-11 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μόλις το 2% της

εκτιμήσεις, το 4% των γεωργικών προϊόντων στη χώρα

συνολικής αγοράς τροφίμων της Ε.Ε. Οι εκτάσεις, πάντως,

μας περιέχουν φυτοφάρμακα σε ποσότητες που μπορούν,

που καλλιεργούνται βιολογικά έχουν σχεδόν διπλασιαστεί

μετά μακροχρόνια κατανάλωση, να προσβάλουν το

την τελευταία πενταετία στην ΕΕ, φθάνοντας από τα 20,4 εκατ.

αναπαραγωγικό, ανοσοποιητικό και κεντρικό νευρικό

στρέμματα στα 40,4 εκατ. στρεμ.

σύστημα του ανθρώπου ή και να αλλοιώσουν το γενετικό
υλικό. Υπάρχουν βέβαια και χειρότερα. Εχει βρεθεί, για
παράδειγμα, ότι στις HΠA, εννέα στα δέκα παιδιά έξι μηνών
έως πέντε ετών λαμβάνουν κατά μέσον όρο 13 διαφορετικά
φυτοφάρμακα μέσω της διατροφή.

Είναι σίγουρο ότι η επιστροφή στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία
(γιατί ουσιαστικά πρόκειται για την επιστοφή στις παραδοσιακές μεθόδους
παραγωγής) συνέβη εξαιτίας της τεράστιας επιβάρυνσης που επέφερε ο
εντατικός τρόπος καλλιέργειας στο περιβάλλον. Για δεκαετίες, χιλιάδες τόνοι
χημικών απελευθερώθηκαν στο έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα εξαιτίας
της ανεξέλεγκτης ρίψης φυτοφαρμάκων από τους αγρότες, οι οποίοι θεωρούσαν
ότι έτσι θα αυξανόταν η παραγωγή τους. Και όσο περισσότερα χημικά έριχναν
στο χωράφι τους (και αντίστοιχα όσο περισσότερα αντιβιωτικά τάιζαν τα ζώα
τους), τόσο πιο ανθεκτικά σε αυτές τις ουσίες γίνονταν τα φυτά (και τα ζώα), με
αποτέλεσμα οι δόσεις συνεχώς να αυξάνονταν.
Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία έδειξε την έξοδο από αυτόν τον φαύλο
κύκλο. «Εξορίζοντας» τα χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα από τη διαδικασία
παραγωγής, απάλλαξε τη φύση από τα τοξικά στοιχεία τους. Και όχι μόνο τη
φύση, αλλά και το καθημερινό μας διαιτολόγιο, στο οποίο «εισέβαλλαν» οι
ουσίες αυτές τόσο ευθέως, μέσω δηλαδή της κατανάλωσης των επιβαρυμένων
με χημικά προϊόντων, όσο και από τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι σε περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλες γεωργικές εκτάσεις,
το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση επειδή περιέχει νιτρικά
πάνω από 50 mg/λίτρο (το όριο ασφάλειας που έχει θέσει η E.E.). Ως γνωστόν,
τα νιτρικά έχουν συσχετιστεί με διάφορες μορφές καρκίνου, ενώ έρευνες έχουν
δείξει ότι τα χημικά που περιέχονται στα φυτοφάρμακα επιδρούν στο ορμονικό
και ανοσοποιητικό μας σύστημα και έχουν επιπτώσεις στην αναπαραγωγή.
Είναι βέβαιο: τα βιολογικά προϊόντα κάνουν καλό στο περιβάλλον και δεν
βλάπτουν την υγεία μας. Πόσο όμως την ωφελούν; Πολύ, απαντούν οι
επιστήμονες. Εκτός του ότι τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, σε σχέση με
τα συμβατικά, περιέχουν 20-30% λιγότερο νερό, δεν περιέχουν συντηρητικά,
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πρόσθετα και χημικές ουσίες, έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ (σε
φράουλες, μούρα, αχλάδια και καλαμπόκι) έδειξαν ότι στη βιολογική «εκδοχή»
τους, τα προϊόντα αυτά έχουν περισσότερες αντιοξειδωτικές ουσίες (κυρίως
φλαβονοειδή και φαινολικές ενώσεις). Αλλες μελέτες σε μήλα, πατάτες και
σιτάρι βιολογικής καλλιέργειας έδειξαν ότι, εκτός από πιο νόστιμα, περιέχουν
έως και 390% περισσότερα ιχνοστοιχεία (ξέρετε, αυτά με τα οποία συχνά
«εμπλουτίζονται» χυμοί και άλλα τρόφιμα).
Παράλληλα, έρευνα που δημοσιεύτηκε στον περιοδικό New Scientist έδειξε
ότι η κατανάλωση βιολογικών λαχανικών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο
καρδιοπαθειών, εγκεφαλικών και καρκίνου, καθώς περιέχουν έξι φορές
περισσότερο σαλικυλικό οξύ. Η ουσία αυτή, μεταξύ άλλων, «οχυρώνει» τον
οργανισμό απέναντι στην σκλήρυνση των αρτηριών και του καρκίνου του
εντέρου.
Είναι αλήθεια λοιπόν ότι, εκτός από πιο νόστιμα -κοινή διαπίστωση όσων τα
έχουν ήδη βάλει στο διαιτολόγιό τους-, τα βιολογικά προϊόντα ζωικής και
φυτικής προέλευσης σε σύγκριση με τα αντίστοιχα συμβατικά περιέχουν
περισσότερα θρεπτικά στοιχεία. Εχει βρεθεί, για παράδειγμα, ότι τα βιολογικά
πορτοκάλια έχουν 30% περισσότερη βιταμίνη C από τα συμβατικά. Αντίστοιχα
ήταν τα ευρύματα (και μάλιστα στην Ελλάδα αυτή τη φορά) και για το σπανάκι,
ένα προϊόν που στη συμβατική του καλλιέργεια «βάλλεται» ιδιαίτερα από
φυτοφάρμακα. Βρέθηκε ότι το βιολογικό σπανάκι έχει πολύ μεγαλύτερη
περιεκτικότητα σε βιταμίνη C από ό,τι το συμβατικό, ενώ έχει την δυνατότητα
να διατηρείται για περισσότερο χρονικό διάστημα. Η εξήγηση είναι ότι η φυσική
διαδικασία με την οποία αναπτύσσονται τα βιολογικά προϊόντα τους επιτρέπει
να διατηρούν ανέπαφη τη φυσική τους σύσταση, τα θρεπτικά συστατικά και τις
βιταμίνες τους.

AΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ, Γαστρεντερολόγος, Γαστρεντερολογική Κλινική ΝΕΕΣ

Πόσο «κακοήθης» είναι
ο καρκίνος
του παχέος εντέρου;
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ιάσιμος σε υψηλό ποσοστό αλλά και μία από τις μορφές καρκίνου που
μπορεί πια να προληφθεί αποτελεσματικά.

Καρκίνος: η «επάρατος», το «κακό», η ανείπωτη νόσος. Αυτή
που στην καθημερινή κουβέντα - ιατρών και μη - πολλές φορές
αποσιωπάται γιατί ακόμα και ο υπαινιγμός της παρουσίας της
μπορεί να δημιουργήσει πανικό και να οδηγήσει τη σκέψη στο
αναπόδραστο «τέλος».
Είναι όμως έτσι τα πράγματα στην αυγή του 20ου αιώνα;
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Ε

ίναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες έχουν γίνει άλματα όχι μόνο στη θεραπευτική αντιμετώπιση
πολλών μορφών καρκίνου αλλά και στην πρόληψη πολλών εξ αυτών. Μια τέτοια μορφή καρκίνου είναι ο καρκίνος του

παχέος εντέρου (ΚΠΕ).
Ο ΚΠΕ είναι η δεύτερη σε συχνότητα κακοήθεια στις ανεπτυγμένες χώρες μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Όπως συμβαίνει με την
πλειονότητα των κακοήθων νοσημάτων δεν γνωρίζουμε ακόμα ακριβώς την αιτιολογία του. Έχουν όμως προσδιορισθεί πια, αφενός
οι παράγοντες εκείνοι που αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος τη νόσο – οι λεγόμενοι παράγοντες κινδύνου – αφ’ ετέρου
οι βλάβες που προηγούνται της εμφάνισης του ΚΠΕ, δηλαδή οι πολύποδες.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ; ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ
Οι πολύποδες ή αδενώματα είναι περιοχές « ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ανώμαλης» ανάπτυξης της στιβάδας των κυττάρων
(αδενικό επιθήλιο) που επενδύουν εσωτερικά ΚΠΕ;
το τοίχωμα του παχέος εντέρου. Ποικίλλουν σε
μέγεθος και εμφάνιση. Μπορεί να είναι επίπεδοι
(ή αλλιώς άμισχοι), δηλαδή να προσκολλώνται με
πλατιά βάση στο τοίχωμα του εντέρου είτε να είναι
έμμισχοι, δηλαδή να «κρέμονται» στο εσωτερικό
του εντέρου από μικρό ή μεγάλο μίσχο.
Ανάλογα με τη θέση τους, το μέγεθός τους και τον
αριθμό τους μπορεί να προκαλούν συμπτώματα
αν και στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι
ασυμπτωματικοί.
Η συχνότητα εμφάνισης τους αυξάνει με την ηλικία
(συνήθως μετά τα 50 έτη).

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕΣΗ
ΤΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΠΕ;
Το 95% των ΚΠΕ αναπτύσσεται στο έδαφος ενός
προϋπάρχοντος πολύποδα. Η πιθανότητα ενός
πολύποδα να εξελιχθεί σε καρκίνο, εξαρτάται από
το μέγεθος του, την εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά
του στη βιοψία. Πολύποδες >1εκ έχουν μεγαλύτερη
πιθανότητα εάν δεν αφαιρεθούν να εξαλλαγούν
σε ΚΠΕ. Ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης ΚΠΕ σε
ασθενή με πολύποδες είναι 2,3 εάν οι πολύποδες
αφαιρεθούν και 8,0 εάν δεν αφαιρεθούν.
Χρειάζονται συνήθως 5 ή περισσότερα χρόνια
για να φτάσει ένας πολύποδας σε μέγεθος 1εκ.
Χρειάζονται 5-10 χρόνια για να εξαλλαγεί ένας
πολύποδας >1εκ σε ΚΠΕ.
Χρειάζονται 5-10 χρόνια για να προκαλέσει
συμπτώματα ο ΚΠΕ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τόσο οι πολύποδες
όσο και ο ΚΠΕ είναι ασυμπτωματικοί. Καθώς όμως
οι πολύποδες μεγαλώνουν σε μέγεθος ή ο καρκίνος
εξελίσσεται μπορεί να εμφανισθούν συμπτώματα
όπως:
- Αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου (επιμένουσα
διάρροια ή δυσκοιλιότητα, μείωση της διαμέτρου
των κοπράνων).
- Παρουσία αίματος στα κόπρανα.
- Αναιμία από έλλειψη σιδήρου λόγω χρόνιας
απώλειας αίματος.
- Εύκολη κόπωση, καταβολή, απώλεια βάρους
(συνήθως σε προχωρημένο στάδιο).
- Χρόνιο κοιλιακό άλγος.
- Συμπτώματα εντερικής απόφραξης (ειλεού).

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΠΕ;
- Τόσο οι πολύποδες όσο και ο ΚΠΕ είναι
συχνότεροι στις Δυτικές , βιομηχανικές χώρες.
- Κοινοί παράγοντες κινδύνου και για τις δύο
νόσους είναι η δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας
σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά και υψηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά και κόκκινο κρέας,
το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ. Αντίθετα
φαίνεται να δρουν προστατευτικά δίαιτες

πλούσιες σε φρούτα, ασβέστιο καθώς και η
σωματική άσκηση, αλλά και ορισμένα φάρμακα
όπως η ασπιρίνη.
- 1ου και 2ου βαθμού συγγενείς ατόμων με
πολύποδες ή ΚΠΕ, έχουν σχετικά αυξημένο
κίνδυνο και για τις δύο νόσους, ενώ υπάρχουν
και ορισμένα κληρονομούμενα σύνδρομα
(Σύνδρομο
Οικογενούς
Πολυποδίασης,
Σύνδρομα Lynch) στα οποία υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος εμφάνισης ΚΠΕ αλλά και εξωεντερικών
μορφών καρκίνου, τόσο στους πάσχοντες όσο
και στους συγγενείς αυτών.
- Γυναίκες με ατομικό ιστορικό καρκίνου μαστού,
ωοθηκών ή ενδομητρίου έχουν αυξημένο
κίνδυνο και για ΚΠΕ
- Τέλος, άτομα που πάσχουν από ορισμένες
φλεγμονώδεις εντεροπάθειες (ελκώδη κολίτιδα
και νόσο Crohn) έχουν σχετικά αυξημένο κίνδυνο
ΚΠΕ.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΠΕ;
Έμμεσα, με δοκιμασίες ανίχνευσης αίματος στα
κόπρανα (Mayer κοπράνων, Hemoccult)
Άμεσα, με έλεγχο του παχέος εντέρου είτε με
ακτινογραφίες (βαριούχος υποκλυσμός) είτε με
ενδοσκόπηση (κολονοσκόπηση)
Η επιβεβαίωση της καλοήθους ή κακοήθους
φύσης της βλάβης που ανευρίσκεται με την
κολονοσκόπηση γίνεται με τη λήψη βιοψιών για την
εξέταση τμήματος του πολύποδα ή του όγκου στο
μικροσκόπιο. Η ενδοσκόπηση επομένως υπερτερεί
του ακτινολογικού ελέγχου λόγω ακριβώς της
δυνατότητας να ληφθούν βιοψίες αλλά και να
αφαιρεθούν οι πολύποδες κατά την ώρα της
εξέτασης.
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ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ
ΚΑΙ ΚΠΕ;
Ασυμπτωματικά άτομα ηλικίας ≥ 40 ετών, πρέπει να ελέγχονται ανά έτος με
τις δοκιμασίες ανίχνευσης αίματος στα κόπρανα και με δακτυλική εξέταση του
ορθού.
Ασυμπτωματικά άτομα ηλικίας ≥ 50 ετών (πληθυσμός μέσου κινδύνου) πρέπει
να υποβάλλονται σε ενδοσκόπηση ή βαριούχο υποκλυσμό και εάν αυτά είναι
φυσιολογικά να τα επαναλάβουν σε 5-10 έτη. Εάν στον ενδοσκοπικό έλεγχο
βρεθούν πολύποδες αυτοί πρέπει να αφαιρούνται και να παρακολουθείται ο
ασθενής με διαδοχικές ενδοσκοπήσεις ανά 1-5 έτη (ανάλογα με το μέγεθος, τον
αριθμό και το είδος των πολυπόδων)
Ασυμπτωματικά άτομα με παράγοντες κινδύνου όπως αυτούς που
προαναφέρθηκαν (ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό ΚΠΕ ή άλλων κακοηθειών,
κληρονομικά σύνδρομα και φλεγμονώδεις εντεροπάθειες) ξεκινούν ενδοσκοπικό
έλεγχο νωρίτερα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό και παρακολουθούνται σε
πιο συχνά χρονικά διαστήματα γιατί αποτελούν πληθυσμό υψηλού κινδύνου
για ΚΠΕ.

ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ Ο ΚΠΕ;
Η θεραπεία του ΚΠΕ εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η νόσος τη
στιγμή της διάγνωσης (δηλαδή πόσο έχει εξαπλωθεί ο καρκίνος στο τοίχωμα
του εντέρου και έξω από αυτό):
- Στα στάδια I, II ο καρκίνος περιορίζεται στο τοίχωμα του εντέρου.
- Στο στάδιο III έχει εξαπλωθεί και στους λεμφαδένες γύρω από το έντερο.
- Στο στάδιο IV έχει δώσει μεταστάσεις σε άλλα όργανα (π.χ ήπαρ).
Τα στάδια I, II και III θεραπεύονται με χειρουργική αφαίρεση του όγκου και
συμπληρωματική χημειοθεραπεία (για το στάδιο III). Τα ποσοστά 5ετούς
επιβίωσης μετά από θεραπεία φτάνουν το 90% για το στάδιο I και το 75% - 85%
για το στάδιο II. Το αντίστοιχο ποσοστό για το στάδιο III είναι 40% - 60%, ενώ
για το στάδιο IV η επιβίωση είναι σημαντικά μικρότερη και η νόσος θεωρείται
μη ιάσιμη.
Μετά την αφαίρεση του ΚΠΕ, ο ασθενής παρακολουθείται ανά 6-12 μήνες με
ενδοσκόπηση, αξονική τομογραφία και εξετάσεις αίματος για μία πενταετία
τουλάχιστον. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η πιθανότητα υποτροπής του όγκου
αλλά και εμφάνισης νέων πολυπόδων που αφαιρούνται ενδοσκοπικά. Πέραν
της πενταετίας η πιθανότητα υποτροπής της νόσου είναι πολύ μικρή.

Αντίθετα φαίνεται να δρουν
προστατευτικά δίαιτες πλούσιες
σε φρούτα, ασβέστιο καθώς
και η σωματική άσκηση, αλλά
και ορισμένα φάρμακα όπως η
ασπιρίνη.

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΚΠΕ;
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο ΚΠΕ είναι μια νόσος που είναι ιάσιμη σε
μεγάλο ποσοστό αλλά κυρίως, ότι είναι νόσος που προλαμβάνεται γιατί υπάρχει
πια η δυνατότητα να ανιχνεύονται οι προκαρκινικές βλάβες (πολύποδες) και να
αφαιρούνται. Έτσι, η ενδοσκόπηση (σε ασυμπτωματικά άτομα μέσου ή υψηλού
κινδύνου για πολύποδες και ΚΠΕ) γίνεται εξίσου σημαντική με την μαστογραφία
για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και το TEST PAP για την πρόληψη
του καρκίνου της μήτρας.
Παράλληλα η διακοπή του καπνίσματος, η βελτίωση των διατροφικών
συνηθειών με την κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών και
λιγότερου κόκκινου κρέατος και λίπους, η άσκηση και ενδεχομένως η χορήγηση
κάποιων φαρμάκων που φαίνεται να δρουν προστατευτικά όπως η ασπιρίνη, να
μειώσουν ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο εμφάνισης ΚΠΕ.
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Περί Διαίτης

«Πράσινη Βίβλος για τη διατροφή,
την άσκηση και την υγεία»
Η ΕΕ ανησυχεί για
το μέλλον της κι
αναλαμβάνει δράση.

Η

κακή διατροφή και η ανεπαρκής σωματική άσκηση συγκαταλέγονται
μεταξύ των πρωταρχικών αιτίων θανάτου στην Ευρώπη που θα
μπορούσαν να αποφευχθούν, αποτελώντας τα κύρια αίτια για την επιδημική
έξαρση του φαινομένου της παχυσαρκίας τόσο στην Ευρώπη όσο και στον
υπόλοιπο «Δυτικό κόσμο». Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα
επίπεδα παχυσαρκίας στην ΕΕ αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς, αφού,
σε ορισμένες περιοχές της ΕΕ, το 27% των ανδρών και το 38% των γυναικών
θεωρούνται υπέρβαροι. Σήμερα, περίπου 14 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ είναι
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, από τους οποίους τα 3 εκατομμύρια είναι παιδιά και
οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται στο άμεσο μέλλον.
Πράγματι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότερα από 400.000 παιδιά γίνονται
υπέρβαρα κάθε χρόνο και οι σημερινοί υπέρβαροι έφηβοι είναι τα αυριανά
θύματα καρδιακών προσβολών ή διαβήτη, καθώς η παχυσαρκία αποτελεί
παράγοντα κινδύνου για πολλές σοβαρές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων
των καρδιαγγειακών παθήσεων, του διαβήτη τύπου 2, της υπέρτασης, της
εγκεφαλικής συμφόρησης και ορισμένων ειδών καρκίνου.
Επιπροσθέτως η παχυσαρκία, πέρα από το κόστος της για τη δημόσια υγεία
των Ευρωπαίων πολιτών, επιφέρει και ένα τεράστιο κόστος στην οικονομία
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς εκτιμάται ότι οι ασθένειες που οφείλονται
σε αυτήν αντιστοιχούν στο 7% των συνολικών δαπανών ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης στην ΕΕ ετησίως, ενώ το μέγεθος αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο
αν συνυπολογιστούν τα έμμεσα κόστη της μειωμένης παραγωγικότητας, των
απαιτήσεων ασφάλισης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Τελικά, η παχυσαρκία
είναι και ένας εν δυνάμει κίνδυνος για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
της ΕΕ.
Είναι προφανές ότι η κοινότητα ήταν και είναι υποχρεωμένη να αναλάβει δράση
για την αντιμετώπιση της επιδημίας της παχυσαρκίας, αφενός (και κυρίως) για να
προστατεύσει την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών όπως έχει χρέος σύμφωνα με
το άρθρο 152 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου για να κρατήσει

14

ΕΥΕΞΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

την οικονομία της σε υψηλό και ανταγωνιστικό επίπεδο όπως ορίζεται στην
ατζέντα της Λισσαβόνας. Την ανάγκη αυτή άμεσης δράσης σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο αναγνωρίζουν τα κράτη μέλη, τα οποία έχουν ζητήσει τη συνδρομή
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συγκέντρωση πληροφοριών, τη διάθεση
μέσων και το συντονισμό των πολιτικών προς επίλυση του προβλήματος, μέσω
της προώθησης ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Δράσεις της ΕΕ για τη διατροφή, την
άσκηση και την υγεία
Η διατροφή, η φυσική δραστηριότητα και η παχυσαρκία είναι προτεραιότητες
– «κλειδιά» στην πολιτική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία και τους έχει δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στο Πρόγραμμα Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2003 – 2008,
ενώ θα εξακολουθήσουν να είναι στο επίκεντρο και των επόμενων αντίστοιχων
προγραμμάτων.
Μεταξύ των δράσεων – μέτρων που έχει αναλάβει η ΕΕ είναι: η «Πλατφόρμα
Δράσης για τη δίαιτα, τη σωματική άσκηση και την υγεία», το «Δίκτυο για
τη διατροφή και τη σωματική άσκηση», η επισήμανση των τροφίμων με
αποφάσεις του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου μετά από εισηγήσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συνεργασία με άλλους τομείς πολιτικών όπως
η εκπαίδευση, η γεωργία και η έρευνα, η οικονομική υποστήριξη διαφόρων
προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της διατροφής των Ευρωπαίων
πολιτών όπως το πρόγραμμα EURODIET. Όλα τα παραπάνω αναζητούν
απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τις επιστημονικές, κοινωνικές, και
οικονομικές διαστάσεις του πανευρωπαϊκού προβλήματος της παχυσαρκίας
και των δύο βασικών γενεσιουργών αίτιών της, δηλαδή της κακής σίτισης και
της ελλιπούς άσκησης. Πέρα από αυτό όμως προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν και
το ποιες είναι οι κατάλληλες πολιτικές επίλυσης του προβλήματος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΚΑΣ, Κλινικός Διαιτολόγος, Τμήμα Διατροφής Γ.Ν. Κιλκίς

Πράσινη Βίβλος

παρατηρείται μεγάλη αύξηση της παχυσαρκίας και καλύτερη, σαφή, συνεπή και
τεκμηριωμένη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη διατροφή.

Τελικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 8/12/2005 την Πράσινη Βίβλο
για την προώθηση του υγιεινού διαιτολογίου και της σωματικής άσκησης,
αρχίζοντας δημόσια διαβούλευση για τους τρόπους μείωσης των επιπέδων
παχυσαρκίας και καταπολέμησης των χρόνιων παθήσεων που οφείλονται στην
παχυσαρκία στην ΕΕ., μία διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη
μέλη και την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να συγκεντρωθούν απόψεις
και στοιχεία που θα προσδώσουν ευρωπαϊκή διάσταση στην καταπολέμηση της
παχυσαρκίας ώστε να μπορεί να συμπληρώσει, να στηρίξει και να συντονίσει τα
ισχύοντα εθνικά μέτρα.

Από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν σε αυτήν τη διαβούλευση
αναφέρουμε επιλεκτικά τα εξής:
n οι πληροφορίες για τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένης της
επισήμανσης, πρέπει να είναι σαφείς, συνεπείς και τεκμηριωμένες, και να
έχουν ευρεία διάδοση.

Κάτω από τον τίτλο «Αναζήτηση λύσεων» σε αυτήν την Πράσινη Βίβλο
αναφερόταν κατά λέξη τα εξής σχετικά με τις φιλοδοξίες αυτής της αναλυτικής
δημόσιας διαβούλευσης: «……Μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται στη Βίβλο
περιλαμβάνονταν ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ενταχθεί αποτελεσματικά
η προώθηση υγιεινότερων τρόπων ζωής και σε άλλους τομείς πολιτικής της
ΕΕ, η συνεισφορά του νέου προγράμματος της Επιτροπής για την υγεία και
την προστασία των καταναλωτών και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει
η αυτορύθμιση στη βιομηχανία τροφίμων και διαφήμισης. Οι ερωτώμενοι
καλούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους για τους τρόπους με τους οποίους
νομίζουν ότι μπορεί να βελτιωθεί η ενημέρωση, η επικοινωνία και η εκπαίδευση
στον εν λόγω τομέα καθώς και για τις ενέργειες που μπορούν να αναληφθούν
και σε ποιο επίπεδο, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η υιοθέτηση υγιεινότερων
διαιτολογίων σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Η Πράσινη Βίβλος εξετάζει,
επίσης, το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι υπηρεσίες υγείας για την
προώθηση υγιεινότερου διαιτολογίου και περισσότερης σωματικής άσκησης,
τους τρόπους καλύτερης στοχοθέτησης της έρευνας καθώς και τους τρόπους
καλύτερης προσαρμογής του αστικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού των
μεταφορών ώστε να διευκολύνεται και να καθίσταται ασφαλέστερη η σωματική
άσκηση……».
Στη συνέχεια η Πράσινη Βίβλος καλούσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να
υποβάλουν τις απόψεις τους για μια σειρά ειδικά θέματα όπως τους τρόπους
καλύτερης διάθεσης οπωροκηπευτικών και πρόσβασης σε αυτά σε προσιτές
τιμές, τους εθελοντικούς κώδικες δεοντολογίας («αυτορύθμιση») και την
αποτελεσματικότητά τους για τον περιορισμό της διαφήμισης και της εμπορίας
τροφίμων υψηλής ενεργειακής πυκνότητας και χαμηλής περιεκτικότητας σε
ιχνοστοιχεία, τα κατάλληλα μηνύματα και τους κατάλληλους φορείς τους για τη
διαμόρφωση υψηλής καταναλωτικής συνείδησης, τη βελτίωση της διατροφικής
αξίας των σχολικών γευμάτων και την ενθάρρυνση υγιεινών διατροφικών
επιλογών στα σχολεία, τις αναγκαίες δημόσιες πολιτικές για την ένταξη της
σωματικής άσκησης στην καθημερινή ρουτίνα κ.λ.π.

Αποτελέσματα από
την Πράσινη Βίβλο
Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης για την υγιεινή διατροφή και τη
σωματική άσκηση παρουσιάστηκαν περίπου έναν χρόνο αργότερα, στις 11/
9/2006, και αφού ελήφθησαν περισσότερες από 260 απαντήσεις από φορείς
στους οποίους περιλαμβάνονται οι κυβερνήσεις της ΕΕ, της Ισλανδίας, της
Νορβηγίας και της Ελβετίας, φορείς δημόσιας υγείας, η βιομηχανία τροφίμων,
πανεπιστήμια και το ευρύ κοινό. Οι περισσότεροι από όσους ανταποκρίθηκαν
σε αυτήν την Πράσινη Βίβλο συμφωνούν ότι είναι αναγκαία μια πολυτομεακή
προσέγγιση, που να περιλαμβάνει συνεκτικές ενέργειες στο πλαίσιο διαφόρων
πολιτικών της ΕΕ (γεωργία, εκπαίδευση, μεταφορές, πολεοδομία), ενώ πολλοί
από αυτούς ζητούν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά και στους νέους όπου

n να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, να περιοριστεί
η κατανάλωση ολικών και/ή κορεσμένων λιπαρών, να προωθηθεί η
ισορροπημένη διατροφή, να αυξηθεί η κατανάλωση προϊόντων ολικής
αλέσεως, αμυλούχων ή πλούσιων σε διαιτητικές ίνες, να μειωθεί η
κατανάλωση ζάχαρης και αναψυκτικών, να μειωθεί η κατανάλωση αλατιού
και να μειωθεί το μέγεθος των μερίδων.
n να εφαρμοστούν εκπαιδευτικά προγράμματα για την υγιεινή διατροφή των
παιδιών που θα προσφέρουν δωρεάν ή επιδοτούμενα φρούτα, λαχανικά και
νερό, κατάρτιση του προσωπικού των μαγειρείων και γενικές κατευθυντήριες
γραμμές και/ή πρότυπα για τα σχολικά γεύματα καθώς και τακτική διενέργεια
ελέγχων.
n να αυξηθεί η διαθεσιμότητα υγιεινών τροφών στα κυλικεία ή στα μηχανήματα
αυτόματης πώλησης, να μειωθεί η διαθεσιμότητα τροφίμων πλούσιων
σε ενέργεια (λίπη και σάκχαρα) ή που προσφέρονται σε μερίδες μεγάλου
μεγέθους, να προωθηθούν οι αθλητικές δραστηριότητες ή η καθημερινή
σωματική άσκηση στο χώρο εργασίας ή γύρω από αυτόν, καθώς και η
προσέλευση στην εργασία με τα πόδια ή με το ποδήλατο.
n το πρόγραμμα δράσης για τη δημόσια υγεία στην ΕΕ να υποστηρίξει την
περαιτέρω σύνθεση και διάδοση των στοιχείων για την παχυσαρκία, τις
γνώσεις σχετικά με αποτελεσματικές στρατηγικές και να ενισχύσει τους
δεσμούς μεταξύ τομέων.
n να καταρτιστούν κατάλληλα οι επαγγελματίες υγείας σχετικά με τον αντίκτυπο
της διατροφής και της σωματικής άσκησης στην υγεία.

Διαρκής δράση κατά της
παχυσαρκίας
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η ΕΕ όχι μόνο ανησυχεί για το παρόν
και μέλλον της που απειλείται από την παχυσαρκία, αλλά και το ότι έχει
αναλάβει συστηματική δράση για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών του
αίτιων που εμφανίζονται με ένα λίγο – πολύ κοινό πρόσωπο στις χώρες της
ΕΕ. Είναι προφανής επίσης η αλλαγή στον τρόπο αντίληψης του θέματος της
παχυσαρκίας, από αυτήν ως προσωπικού προβλήματος συμπεριφοράς ή υγείας
του ίδιου του παχύσαρκου, οπότε η ευθύνη για την αντιμετώπισή του θα ανήκε
κατά βάση στον ίδιο, σε αυτήν ως προβλήματος με κοινωνικές, οικονομικές
και πολιτικές διαστάσεις και αιτίες, οπότε η ευθύνη αντιμετώπισής του αφορά
και εμπλέκει όλη την κοινωνία. Οπωσδήποτε, είναι απαραίτητη η ακάματη και
δίχως εφησυχασμό δράση σε πολλά επίπεδα, για την αντιστροφή των τάσεων
αύξησης της παχυσαρκίας στην ΕΕ, αναλαμβάνοντας όλοι οι εμπλεκόμενοι τις
ευθύνες που μας αναλογούν.

ΕΥΕΞΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
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ΑΝΝΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ, Ψυχολόγος Παν/μίου Ρώμης, Κλινική Ψυχολογία και Ψυχολογία Κοινότητας

Η λέξη άγχος στη σημερινή εποχή αποτελεί
πια μια πολύ συνηθισμένη έκφραση στο
καθημερινό μας λεξιλόγιο.

Άγχος

σωματικές &
ψυχικές συνέπειες

Τ

ο άγχος είναι ένα έντονα δυσάρεστο συναίσθημα το οποίο προκαλείται
από οτιδήποτε μας κάνει να αισθανόμαστε ένταση, θυμό, απογοήτευση ή
δυστυχία. Μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν στην ζωή μας σε σύντομο χρονικό
διάστημα είναι πολύ συχνά πιθανό να αποτελέσουν κύριες αιτίες πρόκλησης άγχους
και στρες . Διάφορα γεγονότα της ζωής, όπως θάνατος, διαζύγιο, ασθένεια, απώλεια
εργασίας, αλλαγή σπιτιού, αλλαγή στις συνθήκες ζωής, οικονομικά προβλήματα,
συνταξιοδότηση ανάλογα με την ένταση και τη συχνότητα εμφάνισής τους μπορούν
πολύ εύκολα να πυροδοτήσουν μια σωματική ή ψυχική αντίδραση. Άγχος επίσης
μπορεί να εμφανιστεί και από γεγονότα που θεωρούνται ευχάριστα στη ζωή ενός
ανθρώπου, όπως ο γάμος, η εγκυμοσύνη, το να κερδίσει κανείς το λαχείο ή το λόττο.
Τα παιδιά για παράδειγμα είναι αναμφισβήτητα μεγάλη πηγή χαράς, οι απαιτήσεις
τους όμως για ένα γονιό μπορεί να αποτελέσουν μια από τις πιο δραστικές πηγές
άγχους. Η προσπάθεια επίσης να βρεθεί μια σχετική ισορροπία ανάμεσα σε καριέρα
και οικογένεια αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες του άγχους στη ζωή πολλών
εργαζόμενων ατόμων.
Ο ανθρώπινος οργανισμός λόγω άγχους μπορεί να εμφανίσει πληθώρα
συναισθηματικών και σωματικών αντιδράσεων καθώς και αντιδράσεις
συμπεριφοράς

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ανησυχία, υπερένταση, αγωνία, δυσφορία, εκνευρισμός, αίσθημα συνεχούς
φόβου ότι θα συμβεί κάτι κακό, απογοήτευση, επιθετικότητα, νοητική εξάντληση,
μελαγχολία, καχυποψία, τάση για κλάμα, τάση φυγής.
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Ανησυχία, υπερένταση,
αγωνία, δυσφορία,
εκνευρισμός, αίσθημα
συνεχούς φόβου
ότι θα συμβεί κάτι
κακό, απογοήτευση,
επιθετικότητα, νοητική
εξάντληση, μελαγχολία,
καχυποψία, τάση για
κλάμα, τάση φυγής.

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ταχυκαρδία, πόνος ή πλάκωμα στο στήθος, δύσπνοια, ζαλάδα, τάση
για λιποθυμία, ναυτία, εφίδρωση, προβλήματα ύπνου, νευρικότητα,
μουδιάσματα, ξηρότητα στο στόμα και στο λαιμό, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα,
διάρροια, συχνοουρία, αδυναμία μυών, τρέμουλο, πονοκέφαλος.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Απομόνωση, αποξένωση, κατάθλιψη, αναποφασιστικότητα, αμφιθυμία
διαρκής αναζήτηση επιβεβαίωσης, ευσυγκινησία, δυστροπία, απώλεια
ενδιαφέροντος για σεξ ή προτίμηση στο τυχαίο σεξ ή διαφοροποιημένη
σεξουαλική επιλογή, λεκτική και σωματική επιθετικότητα προς τους άλλους.
Πολλά σημεία του ανθρώπινου σώματος επηρεάζονται αρνητικά από
το άγχος αφήνοντας το επιρρεπές τόσο σε σωματικές όσο και σε ψυχικές
ασθένειες. Η παραγωγή συγκεκριμένων ορμονών λόγω άγχους, όπως της
αδρεναλίνης και της κορτιζόλης, αυξάνεται και προκαλεί αλλαγές στο ρυθμό
της καρδίας, την πίεση του αίματος και το μεταβολισμό.

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ
n Το άγχος μπορεί να αυξήσει την πίεση του αίματος, η οποία με τη σειρά
της αυξάνει τις πιθανότητες καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού
επεισοδίου.
n Μερικά άτομα εμφανίζουν ευερέθιστη κύστη ως αντίδραση σε πιεστικά
γεγονότα (συχνοουρία).
n Η τριχόπτωση πολλές φορές αποτελεί συνέπεια υπερβολικού άγχους
n Πολλά άτομα που βρίσκονται κάτω από υπερβολική πίεση και στρες
συχνά εμφανίζουν πληγές στο στόμα (επιχείλιος έρπης, άφθες).
n Άσθμα και άλλα πνευμονικά προβλήματα μπορεί να χειροτερεύουν
εξαιτίας του υπερβολικού άγχους
n Πολλά άτομα εξαιτίας υπερβολικού άγχους εμφανίζουν αύξηση του
σακχάρου στο αίμα καθώς και δυσλειτουργία του θυροειδούς αδένα
n Το άγχος μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει πολλές ασθένειες
της πεπτικής οδού, όπως είναι η δυσπεψία , τα έλκη και το σύνδρομο
ευερέθιστου εντέρου .
n Το έντονο στρες μπορεί να οδηγήσει πολύ συχνά στην υπερβολική
απώλεια ή την υπερβολική αύξηση βάρους (νευρική ανορεξία ή
βουλιμία).
n Πολλά ψυχικά και συναισθηματικά προβλήματα προκαλούνται ή
εντείνονται από έντονο άγχος.
n 10% του πληθυσμού απευθύνεται κάποια στιγμή σε γιατρό λόγω του
άγχους.
n 2%-4% του πληθυσμού πάσχει από κάποια διαταραχή άγχους
n Τέλος, το υπερβολικό άγχος μπορεί να προκαλέσει τις λεγόμενες αγχώδεις
διαταραχές, οι οποίες συνοπτικά διακρίνονται σε: διαταραχή πανικού
με ή χωρίς αγοραφοβία, φοβίες όπως η απλή ή κοινωνική φοβία, η
ψυχαναγκαστική διαταραχή, η διαταραχή μετά από τραυματικό στρες και
η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή.
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Το αυξημένο σωματικό βάρος
κατά τη μέση ηλικία σχετίζεται
με αυξημένο κίνδυνο θανάτου

Συσχέτιση γαστροοισοφαγικής
παλινδρόμησης και σωματικού
βάρους σε γυναίκες

Σαν μέτρο παχυσαρκίας τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ο δείκτης
μάζας σώματος, δηλαδή το πηλίκο του βάρους δια του τετραγώνου
του ύψους. Παχύσαρκοι θεωρούνται όσοι έχουν δείκτη μάζας σώματος
πάνω από 30 και υπέρβαροι όσοι είναι μεταξύ 25 και 29 Kg/m2. Ενώ
υπάρχουν στοιχεία που συσχετίζουν την παχυσαρκία με αυξημένο
κίνδυνο θανάτου, δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες για τους
υπέρβαρους.
Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο New England
of Internal Medicine (2006;355:763-78), ερευνητές από τις Ηνωμένες
Πολιτείες προσπάθησαν να συσχετίσουν το σωματικό βάρος με τον
κίνδυνο θανάτου. Συγκεκριμένα, μελέτησαν προοπτικά 527,265 άνδρες
και γυναίκες ηλικίας από 50 ως 71 έτη ξεκινώντας την παρακολούθηση
το 1996. Σε όλους τους ασθενείς υπολογίστηκε ο δείκτης μάζας
σώματος. Μετά 10ετή παρακολούθηση, αναλύθηκαν τα στοιχεία
και υπολογίστηκε ο κίνδυνος θανάτου σε σχέση με το δείκτη μάζας
σώματος. Ειδικότερα, 61,137 (11.6%) άνθρωποι είχαν πεθάνει στην
περίοδο της δεκαετίας. Οι υπέρβαροι είχαν αυξημένο κίνδυνο θανάτου
ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας και ηλικίας. Ακόμη και ανάμεσα στους
μη καπνιστές, οι υπέρβαροι είχαν 20-40% αυξημένο κίνδυνο θανάτου
σε σχέση με αυτούς που είχαν φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος.

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ), που εκδηλώνεται κυρίως
σαν κάψιμο πίσω από το στήθος και/ή ξινίλες (παλινδρόμηση οξέος)
μετά από γεύμα, ταλαιπωρεί μεγάλο ποσοστό ανθρώπων παγκοσμίως.
Επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν ότι 60% του πληθυσμού έχουν
συμπτώματα τουλάχιστον μια φορά ετησίως, ενώ το 20-30% τουλάχιστον
μια φορά την εβδομάδα. Ενώ έχει βρεθεί ότι η παχυσαρκία αποτελεί
επιβαρυντικό παράγοντα για την ανάπτυξη ΓΟΠ, δεν υπάρχουν στοιχεία σε
ανθρώπους φυσιολογικού βάρους.
Ερευνητές από τη Βοστόνη χρησιμοποίησαν ερωτηματολόγιο για να
προσδιορίσουν τη συχνότητα, τη βαρύτητα και τη διάρκεια συμπτωμάτων
της ΓΟΠ σε ένα τυχαίο δείγμα γυναικών. Τα αποτελέσματα της μελέτης τους
δημοσιεύτηκαν στο New England Journal of Medicine (2006;354:2340-8).
Από τις 10,545 γυναίκες που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, το 32%
(3,419) ανέφερε μέτριας βαρύτητας συμπτώματα ΓΟΠ ενώ το 22% (2,310)
ανέφερε συμπτώματα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Το ενδιαφέρον
στοιχείο είναι ότι παρατηρήθηκε δοσοεξαρτώμενη συσχέτιση μεταξύ
βαρύτητας συμπτωμάτων και δείκτη μάζας σώματος. Διαφορά υπήρχε
ακόμη και ανάμεσα σε γυναίκες με φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος,
δηλαδή μικρότερο του 25, όπου οι πιο αδύνατες είχαν μικρότερο κίνδυνο
ανάπτυξης ΓΟΠ. Τέλος, ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της μελέτης, είναι
οτι η αύξηση του δείκτη μάζας σώματος κατά 3.5 μονάδες σε γυναίκες
με αρχικά φυσιολογικό δείκτη, συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο
συμπτωμάτων σε σχέση με τις γυναίκες που έμειναν σταθερές σε βάρος.
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Θετική συσχέτιση ενεργητικού και παθητικού
καπνίσματος με έμφραγμα του μυοκαρδίου
Το κάπνισμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες
καρδιαγγειακού κινδύνου. Ο αριθμός των καπνιστών παγκοσμίως
υπολογίζεται σε 1.3 δις, εκ των οποίων το 82% είναι κάτοικοι αναπτυσσόμενων
χωρών. Κατά τον 20ο αιώνα, οι σχετιζόμενοι με το κάπνισμα θάνατοι
υπολογίζονται σε 100 εκατομμύρια. Μέχρι σήμερα, τα στοιχεία για το
παθητικό κάπνισμα είναι ελλειπή.
Σε μια μεγάλη πολυκεντρική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Lancet
(2006;368:647-58), ερευνητές συσχέτισαν τη χρήση καπνού με τον
κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου. Συγκεκριμένα, κατέγραψαν 27,089
εμφράγματα σε 52 χώρες, εκ των οποίων τα 46% αφορούσαν ανθρώπους
που έκαναν χρήση καπνού. Στη συνέχεια, υπολόγισαν τον κίνδυνο
εμφράγματος σε ενεργούς, πρώην και παθητικούς καπνιστές καθώς και σε
ανθρώπους που μασούσαν καπνό.
Σε σχέση με τους μη καπνιστές, οι ενεργοί καπνιστές είχαν σχετικό κίνδυνο
2.95 για έμφραγμα και ο κίνδυνος αύξανε κατά 5% για κάθε επιπλέον τσιγάρο
που κάπνιζαν ημερησίως. Πολύ αυξημένος βρέθηκε και ο κίνδυνος και για
τις μασώμενες μορφές καπνού. Ο σχετικός κίνδυνος έπεφτε στο 1.87 για
όσους είχαν διακόψει το κάπνισμα για 3 χρόνια. Για τους πρώην καπνιστές,
υπήρχε αυξημένος σχετικός κίνδυνος (1.22) ακόμη και 20 χρόνια μετά τη
διακοπή. Οι παθητικοί καπνιστές είχαν αυξανόμενο κίνδυνο ανάλογα με
τον χρόνο εβδομαδιαίας έκθεσης. Έτσι, αυτοί που εκτίθενταν 1-7 ώρες την
εβδομάδα είχαν σχετικό κίνδυνο 1.24, ενώ όσων η έκθεση ξεπερνούσε τις
21 ώρες είχαν 1.62.
Συνεπώς, τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ανησυχητικά ακόμη και για
το παθητικό κάπνισμα, του οποίου ο κίνδυνος σίγουρα υποεκτιμάται στη
χώρα μας.
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Ευεξία
Μικρά μυστικά για καθημερινή,
αποτελεσματική και ανώδυνη

καρδιαγγειακή άσκηση

Η

συχνότητα, η διάρκεια και η ένταση αποτελούν τους σημαντικότερους
παράγοντες, που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της καρδιαγγειακής
άσκησης διασφαλίζοντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή προφύλαξη από πιθανούς
τραυματισμούς. Πρόκειται για τρία στοιχεία τα οποία πρέπει κανείς να έχει πάντα
υπόψη όταν ακολουθεί πρόγραμμα καρδιαγγειακής άσκησης. Τρεις επαναλήψεις την
εβδομάδα, επί 20 λεπτά η κάθε μία θεωρείται από τους ειδικούς ο ελάχιστος χρόνος,
που πρέπει να αφιερώνει κανείς σε αυτού του τύπου την άθληση.
Η πιο διαδεδομένη άσκηση, που βελτιώνει την καρδιαγγειακή λειτουργία είναι το τρέξιμο.
Υπάρχουν όμως και άλλες ασκήσεις, όπως είναι το σχοινάκι, η ποδηλασία, η κολύμβηση,
το βάδην ή το ανέβασμα σκάλας, που κρίνονται εξίσου ωφέλιμες. Επίσης προγράμματα
αεροβικής γυμναστικής, όργανα κωπηλασίας ή step προσφέρουν ακριβώς το ίδιο
αποτέλεσμα.
Οποιαδήποτε μορφή άσκησης και αν επιλέξετε τελικά, το πρόγραμμά σας πρέπει να
περιλαμβάνει τρία στάδια. Το ζέσταμα, το «κρύωμα» και το τέντωμα. Το ζέσταμα των μυών
είναι απαραίτητο για την αποφυγή τραυματισμών, καθώς η διαδικασία αυτή προετοιμάζει
το μυϊκό σύστημα για την επερχόμενη άσκηση. Το «κρύωμα» των μυών στο τέλος της
άσκησης γίνεται για την αποθεραπεία, ενώ το τέντωμα περιορίζει την πιθανότητα
κόπωσης μετά την άσκηση.

Το σωστό «ζέσταμα»

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη κατά την καρδιοαγγειακή άσκηση είναι το τέντωμα να
γίνεται πριν το ζέσταμα των μυών. Είναι πολύ σημαντικό το τέντωμα να γίνεται αφού
έχουν ζεσταθεί οι μύες, μετά την αιμάτωσή τους. Ποτέ μην τεντώνετε έναν κρύο μυ. Το
σωστό ζέσταμα διαρκεί τουλάχιστον πέντε έως δέκα λεπτά και οι ασκήσεις εκτελούνται σε
χαμηλή ένταση. Ένας συνηθισμένος τρόπος προθέρμανσης είναι η εκτέλεση των βασικών
ασκήσεων, που αποτελούν την κύρια καρδιαγγειακή άσκηση, σε πολύ περιορισμένη
ένταση. Ύστερα από τις προκαταρτικές ασκήσεις τεντώστε τους βασικούς μύες, πριν
προχωρήσετε στην κύρια άσκηση.

Το σωστό «κρύωμα»
(αποθεραπεία των μυών)
Η διαδικασία αποθεραπείας μοιάζει πολύ με το ζέσταμα, διαρκεί επίσης πέντε έως δέκα
λεπτά και οι ασκήσεις εκτελούνται σε περιορισμένη ένταση (στο 50%-60% των μέγιστων
σφυγμών). Αφού ολοκληρώσετε τις ασκήσεις, προχωρήσετε στο «κρύωμα» και μην
ξεχάσετε να τεντώσετε τους βασικούς μύες. Η παραπάνω διαδικασία (προθέρμανση,
κύρια άσκηση, αποθεραπεία και τέντωμα) είναι απαραίτητο να ακολουθείται κάθε
φορά που αθλείστε. Εκτός από το γεγονός ότι αυξάνει την απόδοσή σας, προσφέρει
καλύτερα αποτέλεσμα, ενώ θωρακίζει και το μυϊκό σύστημα από τον κίνδυνο πιθανού
τραυματισμού.
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Οποιαδήποτε μορφή
άσκησης και αν επιλέξετε
τελικά, το πρόγραμμά σας
πρέπει να περιλαμβάνει
τρία στάδια. Το ζέσταμα, το
«κρύωμα» και το τέντωμα.

AΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ, Δημοσιογράφος

Πόσο συχνά πρέπει
να ασκούμαι;
Το βασικό συστατικό επιτυχίας της καρδιαγγειακής άσκησης είναι η συχνότητα εκτέλεσης των
προγραμμάτων, δηλαδή πόσες φορές την εβδομάδα ακολουθείται το πρόγραμμα. Για να βελτιώσετε
την φυσική σας κατάσταση, να περιορίσετε ή να διατηρήσετε σταθερή το ποσοστό λίπους στο σώμα
σας πρέπει να αθλείστε τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. Υπάρχουν βέβαια και «σχολές» που
υποστηρίζουν ότι η ιδανική συχνότητα άσκησης είναι τρεις έως πέντε φορές την εβδομάδα. Από
την άλλη όσοι έχετε εγκαταλείψει την άσκηση για πολύ καιρό, ή έχετε αρκετά επιπλέον κιλά καλό
θα ήταν να αφήνετε ένα διάστημα 36 έως 48 ωρών μεταξύ των προγραμμάτων, προκειμένου να
αποφεύγετε τραυματισμούς και να επιτρέπετε στα οστά και τους συνδέσμους να επανέρχονται
ύστερα από την κόπωση της άσκησης.

Πόσο πρέπει να διαρκεί
κάθε πρόγραμμα;
Εξίσου σημαντικός παράγοντας με τη συχνότητα είναι και η διάρκεια της άσκησης. Πόσο χρόνο
δηλαδή πρέπει να διαρκεί το κάθε πρόγραμμα που ακολουθείτε. Η καρδιαγγειακή άσκηση, (δεν
συνυπολογίζεται ο χρόνος της προθέρμανσης και της αποθεραπείας) πρέπει να διαρκεί από 2060 λεπτά, προκειμένου να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε επίπεδο φυσικής κατάστασης,
καρδιαγγειακής λειτουργίας και καταπολέμησης του λίπους. Καλό θα ήταν το πρόγραμμά σας να
διαρκεί τουλάχιστον είκοσι λεπτά, κάθε φορά. Φυσικά όσο περισσότερο διαρκεί το πρόγραμμά
σας τόσο περισσότερο λίπος θα αποβάλλετε, ενώ παράλληλα θα βελτιώνετε και τις καρδιακές σας
λειτουργίες. Οι αρχάριοι βέβαια θα πρέπει να έχετε πιο συντηρητική προσέγγιση στην άσκησή σας
και να αθλείστε σε σχετικά χαμηλή ένταση (50%-70% των μέγιστων σφυγμών) για 10-25 λεπτά.
Μπορείτε βέβαια να αυξάνετε σταθερά τόσο την ένταση και τη διάρκεια της άσκησης προοδευτικά,
όσο πιο συστηματική, δηλαδή, γίνεται η προπόνησή σας. Βέβαια είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
γνωρίζετε ότι πρώτα πρέπει να αυξήσετε τη διάρκεια των ασκήσεων και στη συνέχεια, αφού
παρατηρήσετε βελτίωση στη φυσική σας κατάσταση να «ανεβάσετε» την ένταση.

Πώς παρακολουθώ τους
σφυγμούς μου;
Κατά τη διάρκεια της καρδιαγγειακής άσκησης, όπως άλλωστε και κάθε μορφής άσκησης, είναι
πολύ σημαντικό να ρυθμίζετε την ένταση των ασκήσεων, παρακολουθώντας τους σφυγμούς σας.
Ο πιο αξιόπιστος τρόπος είναι να καταγράφετε τους σφυγμούς σας μετά το πρώτο πεντάλεπτο της
βασικής καρδιαγγειακής άσκησης και αμέσως μόλις τελειώσει, πριν τις ασκήσεις αποθεραπείας.
Υπάρχουν δύο αξιόπιστοι τρόποι να ελέγξετε τους σφυγμούς σας. Ο πρώτος περιλαμβάνει μία
μικρή συσκευή μέτρησης καρδιακών σφυγμών την οποία φοράτε στο στήθος. Σας δίνει ακριβές
αποτέλεσμα και καθώς οι παλμοί καταγράφονται ψηφιακά στην οθόνη της συσκευής σε κάθε
δεδομένη στιγμή της άσκησης. Από την άλλη όμως υπάρχει και ο «χειροκίνητος» τρόπος, δια της
αφής. Τα δύο ευκολότερα σημεία από όπου μπορείτε να πάρετε το σφυγμό σας είναι η καρωτιδική
και η κερκιδική αρτηρία. Ακουμπήστε απαλά τον δείκτη σας ανάμεσα στην κλείδα του λαιμού και
το τελείωμα του σαγονιού, ή ακολουθήστε την ίδια διαδικασία στον καρπό σας. Η μέτρηση γίνεται
σε χτύπους ανά λεπτό, που σημαίνει ότι πρέπει να μετρήσετε τους χτύπους για 60 δευτερόλεπτα.
Πολλοί βέβαια κάνουν τη μέτρηση για έξι δευτερόλεπτα και στη συνέχεια απλώς πολλαπλασιάζουν
τον αριθμό με το 10. Ωστόσο για όσο περισσότερο χρόνο καταγράφετε τους χτύπους, τόσο πιο
ακριβής θεωρείται η μέτρηση. Όσο χρόνο όμως και αν επιλέγεται για να καταγράφετε τους σφυγμούς,
φροντίστε να ακολουθείτε πάντα το ίδιο χρονοδιάγραμμα (εάν δηλαδή μετράτε τους σφυγμούς για
6 δευτερόλεπτα, να τους μετράτε πάντα για έξι δευτερόλεπτα).

Η πιο διαδεδομένη άσκηση, που
βελτιώνει την καρδιαγγειακή
λειτουργία είναι το τρέξιμο.
Υπάρχουν όμως και άλλες
ασκήσεις, όπως είναι το σχοινάκι,
η ποδηλασία, η κολύμβηση,
το βάδην ή το ανέβασμα
σκάλας, που κρίνονται εξίσου
ωφέλιμες. Επίσης προγράμματα
αεροβικής γυμναστικής, όργανα
κωπηλασίας ή step προσφέρουν
ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα.
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Περιβάλλον

Βιολογικό ψάρι.

Γεγονός...εκτός συνόρων!

Μετά τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ένας άλλος
τομέας των βιολογικών προϊόντων αρχίζει σιγά σιγά και κάνει τα πρώτα
βήματα ανάπτυξής του. Αυτός δεν είναι άλλος από τα προϊόντα βιολογικής
υδατοκαλλιέργειας (ψάρια, μύδια, γαρίδες) που στις Ευρωπαικές χώρες,
προς το παρόν, γνωρίζουν μεγάλη άνθιση και παρουσιάζουν συνεχώς
αυξητικές καταναλωτικές τάσεις. Φυσικά το μεγαλύτερο μερίδιο παραγωγής
το κατέχουν τα ψάρια, που για τους Μεσογειακούς λαούς, αποτελούν μία
από τις πρώτες επιλογές στο τραπέζι τους.

Τί είναι όμως το βιολογικό ψάρι; Πώς παράγεται και τελικά σε τι
διαφέρει από τα «άλλα» ψάρια μιας κοινής υδατοκαλλιέργειας; Στην
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Ελλάδα μπορούμε να τα βρούμε στα σημεία πώλησης βιολογικών
προϊόντων ή και στις γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τι τιμή
έχουν;
Το βιολογικό ψάρι παράγεται σύμφωνα με τις βασικές αρχές της βιολογικής
γεωργίας και κτηνοτροφίας. Επειδή όμως ότι δεν υφίσταται επίσημα
νομοθετικό πλαίσιο (θα θεσπιστεί πιθανά το 2009), ο φορέας που ελέγχει
και πιστοποιεί τη μονάδα υδατοκαλλιέργειας ακολουθεί δικά του πρότυπα
πιστοποίησης τα οποία στηρίζονται μεν στις αρχές της βιολογικής γεωργίας
και κτηνοτροφίας, αλλά και σε δικούς του κανόνες παραγωγής που φυσικά
έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές της εκάστοτε χώρας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΤΑΣ, Τεχνολόγος Γεωπόνος Βιολογικής Γεωργίας

Α

φού μιλάμε για ψάρι, η εκτροφή του γίνεται μέσα στο υδάτινο περιβάλλον, στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες
πιστοποιούνται για όλη την διαδικασία παραγωγής, από τους κλωβούς που βρίσκονται τα ψάρια μέχρι και τη μονάδα τυποποίησης
και συσκευασίας τους. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη, ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και υπάρχουν
κυρώσεις για τυχόν παραλείψεις ή μη συμμορφώσεις της πιστοποιημένης μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

«Βασική αρχή» αποτελεί το άριστης ποιότητας νερό χωρίς την παρουσία χημικών ή άλλων ουσιών, στο οποίο διαβιούν τα
ψάρια, δεδομένο ότι αν αυτό είναι επιβαρυμένο υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για την επιβίωση τους. Ο ιχθυοκαλλιεργητής πρέπει να
παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα του νερού και να επεμβαίνει όταν χρειάζεται .

Τ

ο ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη χορηγούμενη τροφή, η οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη βιολογική ή τα συστατικά της να
είναι φυσικής προέλευσης, ώστε να μην προκαλούν προβλήματα τόσο στα ψάρια όσο και στον άνθρωπο που τα καταναλώνει.
Συνήθως το μεγαλύτερο μέρος της ιχθυοτροφής, αποτελείται από ιχθυάλευρα που προέρχονται από προϊόντα τα οποία απομένουν
από την αλιεία. Περιέχει επίσης υδατάνθρακες, κυρίως από μηδική, βιταμίνες, κάποια ανόργανα συστατικά, ανόργανα άλατα και ουσίες
που βοηθούν στην τελική μορφή της τροφής. Συνεπώς, ο προβληματισμός έγκειται στο κατά πόσο «καθαρά» είναι όλα τα συστατικά
που περιέχονται στις τροφές των ψαριών.

Τ

έλος η χρήση αντιβιοτικών απαγορεύεται, ενώ
επιτρέπονται μόνο οι εμβολιασμοί για ασθένειες ενδημικές
που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε χώρα
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν και τις βασικές
διαφορές με την κλασσική μορφή υδατοκαλλιέργειας.
Έχουμε δηλαδή ένα σύστημα απόλυτα ελεγχόμενο σε όλα τα
στάδιά του με ζητούμενο την παραγωγή όσο το δυνατόν πιο
ποιοτικών ψαριών από τις όποιες βλαβερές ουσίες μπορούν να
φέρουν στη σάρκα τους. Άλλωστε σήμερα γίνεται ένας μεγάλος
διάλογος για την ποιότητα της σάρκας των ψαριών από
υδατοκαλλιέργειες καθώς και για την παρουσία αντιβιοτικών σε
αυτήν, ενώ υπάρχει και έντονος προβληματισμός από τα τυχόν
παραπροϊόντα που μπορεί να υπάρχουν στις ιχθυοτροφές που
καταναλώνουν τα ψάρια εκτροφής.

Α

ξίζει να αναφερθεί ότι η μοναδική προσπάθεια που γίνεται
σε εγχώριο επίπεδο είναι από τις ιχθυοκαλλιέργειες στην
περιοχή του Ληξουρίου Κεφαλονιάς, οι οποίες πιστοποιήθηκαν
φέτος από ευρωπαϊκό οργανισμό για την παραγωγή βιολογικής
τσιπούρας και λαβρακίου. Σίγουρα είναι μια σημαντική εξέλιξη
από την οποία θα περιμένουμε τα αποτελέσματά της.

Δ

υστυχώς στην Ελλάδα η έρευνα για τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια είναι αρκετά πίσω και αυτό γιατι δεν υπάρχουν επενδύσεις για
τον συγκεκριμένο κλάδο ούτε και υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς. Το οξύμωρο είναι ότι η Ελλάδα σε επίπεδο παραγωγής
και εξαγωγών αλιευμάτων είναι από τις πρωτοπόρες χώρες στην Ευρώπη και όλοι μας μπορούμε να φανταστούμε τα οικονομικά ωφέλη
που θα προσποριζόταν η ελληνική υδατοκαλλιέργεια και κατά επέκταση η ελληνική οικονομία από την παραγωγή και τις εξαγωγές
βιολογικά πιστοποιημένων ψαριών.

Ά

μεσος φυσικά αντίκτυπος από τα παραπάνω είναι η μη ενημέρωση του καταναλωτή για τα συγκεκριμένα προϊόντα και φυσικά η
μη ευρεία διάθεση των προϊόντων αυτών στην Ελληνική αγορά. Στα σημεία πώλησης βιολογικών προϊόντων τα μόνα προϊόντα
τα οποία κυκλοφορόυν είναι εισαγόμενα και είναι κυρίως καπνιστός σολωμός και τόνος με την ανάλογη ανεβασμένη τιμη πώλησης
εφόσον είναι πιστοποιημένα βιολογικά.

Α

υτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους μας είναι ότι υπάρχει μια συνεχή εξέλιξη των βιολογικά παραγόμενων προϊόντων
τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τα προϊόντα βιολογικής υδατοκαλλιέργειας αποτελούν ένα μικρό
ποσοστό του οποίου όμως οι ρυθμοί ανάπτυξης του έιναι συνεχώς αυξητικοί. Αν και στην Ελλάδα, για ακόμη μια φορά, είμαστε πίσω
από τις τρέχουσες ευρωπαϊκές εξελίξεις, ο τομέας των βιολογικών ψαριών θα πρέπει να αρχίσει να απασχολεί σοβαρά τους υπεύθυνους
αφού σαν Έλληνες είμαστε απόλυτα συνηφασμένοι με την υγιεινή και ποιοτική διατροφή η οποία παραλληλίζεται με προϊόντα όπως
το λάδι, το ψάρι κ.α.

Α
Μ

ν συνυπολογίσουμε και τα οικονομικά ωφέλη από μια επένδυση στην βιολογική ιχθυοκομία θα δούμε ότι υπάρχουν όλες οι
προοπτικές ανάπτυξης και διάθεσης των υψηλών ποιοτικά βιολογικών αλιευμάτων.
ε άλλα λόγια τα κίνητρα υπάρχουν, οι δομές υπάρχουν άρα το μόνο που λείπει είναι η αφύπνιση και η συνειδητοποίηση όλων
όσων αναφέραμε παραπάνω. Περιμένουμε λοιπόν...
ΕΥΕΞΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΛΑΒΟΣ, Γαστρεντερολόγος

Καρκίνος του
Οισοφάγου
Στην Ευρώπη ο καρκίνος του οισοφάγου αποτελεί περίπου το 6% του συνόλου των καρκίνων του πεπτικού σωλήνα.
Είναι μία νόσος πολύ επιθετική και γι’ αυτό η πρόγνωση παραμένει απογοητευτική χωρίς σημαντική μεταβολή τα
τελευταία 30 χρόνια, παρά την εφαρμογή ριζικής χειρουργικής παρέμβασης, χημειοθεραπείας, ακτινοβολίας ή
συνδυασμού των ανωτέρω.

Ιστολογικά, το καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα και το αδενοκαρκίνωμα
ευθύνονται για περισσότερους από 95% των κακοήθων όγκων του οισοφάγου.
Σπανιότερα, πρόκειται για μικροκυτταρικό καρκίνωμα ή για κακόηθες
μελάνωμα, λέμφωμα, λειομυοσάρκωμα, ή για μεταστατικό καρκίνωμα, κυρίως
από καρκίνο του μαστού.
Το καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα αναπτύσσεται στα δύο ανώτερα
τριτημόρια του οισοφάγου, ενώ το αδεονοκαρκίνωμα στο κατώτερο
τριτημόριο. Εκτός της διαφορετικής εντόπισης οι δύο τύποι παρουσιάζουν
επιδημιολογικές διαφορές και σχετίζονται με διαφορετικούς παράγοντες
κινδύνου.
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Ο κίνδυνος ανάπτυξης
αδενοκαρκινώματος είναι
σαφώς αυξημένος σε
ασθενείς με συχνό
και χρόνιο οπισθοστερνικό
καύσο.

Tachosil®
Zurcazol®
Calcioral-D3®

M. ¶πΔ™π§π¢∏™ ∞.∂.

Xefo-Rapid®
Ferrum
Hausmann®
Neostesin®
Prezolon®
Riopan®
Lidaprim®

Growth
NYCOMED HELLAS S.A.
Λεωφ. Kηφισίας 196
152 31 Xαλάνδρι

Tηλ.: 210 6729570
Fax: 210 6729571
http://www.nycomed.gr

Υπάρχει σχέση μεταξύ καρκίνου του οισοφάγου και Γαστροοισοφαγικής
παλινδρόμησης;
Η ραγδαία αύξηση του καρκίνου του κατωτέρω τμήματος του οισοφάγου (κυρίως
αδενοκαρκινώματος) και της οισοφαγογαστρικής συμβολής τις τελευταίες 3 δεκαετίες, αντανακλά
την αυξημένη συχνότητα με την οποία εμφανίζεται η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.
Ο κίνδυνος ανάπτυξης αδενοκαρκινώματος είναι σαφώς αυξημένος σε ασθενείς με
οπισθοστερνικό καύσο συχνότερα από 3 φορές την εβδομάδα, με διάρκεια παλινδρόμησης
πάνω από 20 έτη ή με έναρξη των συμπτωμάτων σε μικρότερη ηλικία (<35 ετών), όπως επίσης
και σε αυτούς που εμφανίζουν μεγάλη διαφραγματοκήλη.
Ωστόσο ο κίνδυνος ανάπτυξης αδενοκαρκινώματος τριακονταπλασιάζεται σε ασθενείς με
οισοφάγο του Barrett, καθώς όπως έχει διαπιστωθεί ο οισοφάγος Βarrett αποτελεί στάδιο που
προηγείται στις περισσότερες περιπτώσεις του αδενοκαρκινώματος. Τα μέχρι τώρα δεδομένα
υποστηρίζουν πως ο κίνδυνος ανάπτυξης αδενοκαρκινώματος δεν σχετίζεται με το μήκος
του οισοφάγου Barrett ούτε επηρεάζεται από χειρουργικές αντιπαλινδρομικές επεμβάσεις.
Υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις ότι η χορήγηση αναστολέων αντλίας πρωτονίων σε ασθενείς με
οισοφάγο Barrett μειώνει το ρυθμό ανάπτυξης δυσπλασίας. Γι’ αυτό έχει προταθεί η ενδοσκοπική
παρακολούθηση εκείνων των ασθενών με οισοφάγο Barrett που αναμένεται να ωφεληθούν από
αυτή την τακτική.

Επηρεάζει ο καπνός και το αλκοόλ την ανάπτυξη καρκίνου οισοφάγου;
Σε χώρες με αυξημένη κατανάλωση καπνού και αλκοόλ (Ιαπωνία, Ν. Αμερική, Ν. Αφρική), πάνω από
80% των περιπτώσεων καρκίνου οισοφάγου, οφείλονται σε αυτούς τους παράγοντες. Εκτιμάται
πως ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης καρκινώματος από πλακώδη κύτταρα στους καπνιστές είναι
αυξημένος έως και 5 φορές, ενώ ο αντίστοιχος κίνδυνος για την ανάπτυξη αδενοκαρκινώματος
είναι μικρότερος του διπλάσιου. Η διακοπή του καπνίσματος για διάστημα μεγαλύτερο των 10
ετών μειώνει τον κίνδυνο κατά 50% αλλά δεν τον εκμηδενίζει. Η ταυτόχρονη χρήση καπνού και
αλκοόλ πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο λόγω της συνεργικής αλληλεπίδρασής τους έως 12 ή 19
φορές σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.

Ποιοι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται ενδοσκοπικά για την έγκαιρη
διάγνωση ενός καρκίνου του οισοφάγου;
1
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Ασθενείς με αχαλασία οισοφάγου
Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου οισοφάγου φαίνεται να είναι 7-140 φορές μεγαλύτερος
συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Κατά κανόνα πρόκειται για πλακώδους τύπου
καρκίνωμα, αν και έχουν αναφερθεί μερικές περιπτώσεις αδενοκαρκινώματος σε έδαφος
οισοφάγου Barrett μετά από μυοτομή.
Η διάρκεια των συμπτωμάτων της αχαλασίας πριν τη διάγνωση του οισοφαγικού καρκίνου
είναι συνήθως τουλάχιστον 15 έτη. Γι αυτό και η ενδοσκοπική παρακολούθηση των
ασθενών αυτών, φαίνεται λογικό να αρχίζει στα 15 έτη μετά την έναρξη των συμπτωμάτων
της αχαλασίας.

2

Ασθενείς με ιστορικό βλάβης οισοφάγου από καυστικές ουσίες
Έως και 1000 φορές μεγαλύτερος μπορεί να είναι ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου
οισοφάγου, συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Αναπτύσσεται ως και 40 έτη μετά από την
καυστική βλάβη και η ενδοσκοπική παρακολούθηση θα πρέπει να αρχίζει στα 15-20 έτη
από τη βλάβη.

3

Ασθενείς με τύλωση
Η σπάνια αυτή γενετική διαταραχή, χαρακτηρίζεται από υπερκεράτωση παλαμών και
πελμάτων και το 95% των ασθενών αυτών αναμένεται να εμφανίσει καρκίνωμα πλακώδους
τύπου έως την ηλικία των 65 ετών. Συνήθως αναπτύσσεται σε μέση ηλικία 45 ετών, αλλά
έχει συμβεί και σε ασθενείς ηλικίας 30 ετών και η ενδοσκοπική παρακολούθηση θα πρέπει
να αρχίζει από την ηλικία αυτή. Το μεσοδιάστημα παρακολούθησης δεν πρέπει να είναι
μικρότερο από 1-3 έτη.

ΕΥΕΞΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η
χορήγηση αναστολέων αντλίας
πρωτονίων σε ασθενείς με
οισοφάγο Barrett μειώνει το
ρυθμό ανάπτυξης δυσπλασίας.

Σε χώρες με αυξημένη
κατανάλωση καπνού
και αλκοόλ (Ιαπωνία,
Ν. Αμερική, Ν. Αφρική),
πάνω από 80% των
περιπτώσεων καρκίνου
οισοφάγου, οφείλονται σε
αυτούς τους παράγοντες.

Σχετίζεται ο καρκίνος του οισοφάγου με διαιτητικές
συνήθειες ;

Πώς τίθεται η διάγνωση;

Η λήψη πολύ ζεστών τροφών η ροφημάτων (τσάι, καφές) ευθύνεται για την
ανάπτυξη καρκίνου οισοφάγου σε ασθενείς ορισμένων περιοχών που έχουν
υιοθετήσει την παραπάνω συνήθεια. Επίσης, τρόφιμα πλούσια σε νιτροζαμίνες
είτε λόγω παρασκευής είτε λόγω συντήρησης, αλλά και η ανάπτυξη μυκήτων σε
δημητριακά ή άλλους καρπούς έχουν ενοχοποιηθεί για καρκινογένεση.

Η διάγνωση τίθεται με την ενδοσκόπηση και τη λήψη βιοψιών. Οι πρώιμες
βλάβες εμφανίζονται ως πλάκες, συχνά εξελκωμένες, ενώ όσο ο καρκίνος
εξελίσσεται εμφανίζονται όγκοι, εξωφυτικές μάζες, μεγάλα έλκη και τμήματα
με ακανόνιστη στένωση Η λήψη βιοψιών από την περιφέρεια του όγκου ή από
ύποπτες βλάβες στα αρχικά στάδια μετά από χρώση του βλεννογόνου, είναι
απαραίτητη για την ιστολογική τεκμηρίωση της κακοήθειας.

Πώς εμφανίζεται κλινικά ο καρκίνος του οισοφάγου;

Ποια είναι η θεραπεία του καρκίνου οισοφάγου;

Η δυσφαγία που ταχέως επιδεινώνεται αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό
σύμπτωμα. Αρχικά αφορά τις στερεές τροφές αλλά στη συνέχεια εμφανίζεται και
στις υγρές. Όχι σπάνια συνοδεύεται από άλγος κατά τη κατάποση (οδυνοφαγία)
ενώ συχνά συνυπάρχουν γενικά συμπτώματα, όπως ανορεξία, καταβολή,
απώλεια βάρους ή αναιμία. Η μέση διάρκεια των συμπτωμάτων κυμαίνεται από
3 έως 9 μήνες.
Δυστυχώς, όταν έχει εμφανιστεί δυσφαγία, ο όγκος έχει συχνά διηθήσει το
τοίχωμα του οισοφάγου και έχει επεκταθεί στα γειτονικά όργανα. Έτσι, μπορεί
να προκαλέσει βράγχος φωνής, αιματέμεση ή εισρόφηση.
Οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο οισοφάγου έχουν ηλικία που κυμαίνεται
από 60-80 έτη και τα 2/3 εξ αυτών είναι άνδρες.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση αλλά και η πρόγνωση του καρκίνου οισοφάγου
εξαρτώνται από την έκταση της νόσου κατά τη διάγνωση. Σε ασθενείς πρωίμου
σταδίου η χειρουργική αποτελεί τη θεραπεία εκλογής ενώ σε ασθενείς με
προχωρημένη νόσο ο συνδυασμός ακτινοθεραπείας-χημειοθεραπείας
προσφέρει ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Σημαντική βελτίωση της δυσφαγίας
προσφέρει και η ενδοσκοπική εφαρμογή διαφόρων τεχνικών (διάνοιξη του
αυλού με μεταλλικές ενδοπροθέσεις ή μείωση της μάζας του όγκου με διάφορες
θερμικές ή χημικές μεθόδους).
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Βιολογικά
υφάσματα

Να φοράτε βαμβακερά, συστήνουν οι γιατροί, ειδικά σε όσους
παρουσιάζουν δερματολογικές ευαισθησίες, ενώ σχεδόν το... απαιτούν
για τα βρέφη, τα μωρά και τα παιδιά. Πόσο όμως «φιλικό» προς το
δέρμα και εν γένει το σώμα μας μπορεί να είναι ένα ύφασμα, για την
παρασκευή του οποίου μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί έως και 8.000
διαφορετικές χημικές ουσίες; Που η βαφή ή η λεύκανσή του γίνεται
επίσης με χημικά και το φινίρισμά του με... φορμαλδεΰδη; Μήπως γι’
αυτό οι καταναλωτές αρχίζουν να στρέφονται προς τα βιολογικά

υφάσματα;
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ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, Δημοσιογράφος

Κυκλοφορεί σχεδόν σαν ανέκδοτο ανάμεσα στους αγρότες: Ευτυχώς που το βαμβάκι δεν είναι βρώσιμο. Εάν ήταν,
το πιθανότερο είναι ότι θα είχε απαγορευθεί, εξαιτίας των δεκάδων χημικών ουσιών που απαιτεί η (συμβατική)
παραγωγή και επεξεργασία του. Γιατί όμως να ανησυχούμε μόνο για το τι καταναλώνουμε μέσω της διατροφής και όχι
για το τι βάζουμε πάνω στο δέρμα μας; Άλλωστε, τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στην εντατική καλλιέργεια
του βαμβακιού φθάνουν, με έναν τρόπο, και στο πιάτο μας. Με κάθε πότισμα, οι ουσίες αυτές καταλήγουν στον
υδροφόρο ορίζοντα και στη συνέχεια στις άλλες καλλιέργειες και στο νερό που ξεδιψούν ζώα και άνθρωποι.
Το κύριο πρόβλημα ωστόσο -τουλάχιστον για τους καταναλωτές και δη τους νέους γονείς- παραμένουν οι τυχόν
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τη χρήση επικίνδυνων χημικών στα ρούχα και τα υπόλοιπα προϊόντα
κλωστοϋφαντουργίας. Έρευνες έχουν συνδέσει τη χρήση χημικών ουσιών στα ρούχα με την ανάπτυξη αλλεργιών -η
ευθεία ωστόσο σχέση είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί. Πάντως, μόνο ανησυχία μπορούν να προκαλέσουν οι
αναλύσεις που κατά καιρούς πραγματοποιούν διάφοροι φορείς, οι οποίες ανιχνεύουν επικίνδυνες ουσίες στα ρούχα.
Χαρακτηριστική ήταν η έρευνα της διεθνούς οργάνωσης Greenpeace στα παιδικά μπλουζάκια της Disney, η οποία
κατέγραψε υψηλές συγκεντρώσεις σε μια σειρά από τοξικά χημικά.
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που στα καταστήματα βιολογικών προϊόντων της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, τα
προϊόντα από βιολογικό ύφασμα, με πρώτο και κύριο -για ευνόητους λόγους- τις βιολογικές μωρουδιακές πάνες,
καταγράφουν θεαματικές πωλήσεις. Μεγάλη επιτυχία σημειώνουν τα τελευταία χρόνια και τα καταστήματα που
πωλούν αποκλειστικά ρούχα από ίνες -βαμβακιού, κάνναβης και λιναριού-, οι οποίες είναι απαλλαγμένες από χημικά
και άρα είναι φιλικά τόσο προς στο δέρμα μας όσο και προς στο περιβάλλον.
Στην Ευρώπη, την τελευταία πενταετία, οι δαπάνες για υφάσματα από βιολογικό βαμβάκι έχουν σημειώσει αύξηση
60%. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στην Αγγλία, το 2005, ο τζίρος των πωλήσεων του βιολογικού βαμβακιού ξεπέρασε
τις 20 εκατ. λίρες, ενώ τα κυριότερα είδη πωλήσεως είναι τα μωρουδιακά, τα παιδικά και τα γυναικεία εσώρουχα
(καθώς εφαρμόζουν κατευθείαν πάνω στο δέρμα). Για τον επόμενο χρόνο προβλεπόταν αύξηση του κλάδου κατά
200%! Η χώρα μας όμως συνεχίζει να καλλιεργεί χιλιάδες στρέμματα βαμβακιού με συμβατικό τρόπο. Οι Έλληνες
αγρότες είναι διστακτικοί στην είσοδο στο χώρο, μολονότι η ζήτηση από εταιρίες του εξωτερικού είναι μεγάλη και η
εμπορική τιμή του βιολογικού βαμβακιού υπερδιπλάσια αυτής του συμβατικού.
Τι είναι τα βιολογικά ρούχα; Ρούχα από πρώτες ύλες, για την παραγωγή των οποίων δεν έχουν χρησιμοποιηθεί
φυτοφάρμακα και λιπάσματα (και φυσικά δεν προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους σπόρους) και για
την επεξεργασία τους δεν έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να περιέχουν, μεταξύ άλλων,
φθαλικές ενώσεις, οργανικές ενώσεις του κασσίτερου, βρωμιούχους επιβραδυντές καύσης. Το στοίχημα ήταν μεγάλο,
δεδομένου ότι για την παραγωγή μιας απλής μπλούζας από βαμβάκι, απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες, όπως
ο χρωματισμός ή αποχρωματισμός, το φινίρισμα κλπ. Στα βιολογικά υφάσματα, ακόμα και η λεύκανση γίνεται με
φυσικό τρόπο, ενώ πλέον έχουν βρεθεί τρόποι η ίνα να χρωματίζεται επίσης χωρίς τη χρήση χημικών.

Το βαμβάκι

Είναι η πιο διαδεδομένη φυσική ίνα, καταλαμβάνοντας το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης, ενώ το μαλλί μόλις
το 2,5% και το μετάξι 0,2%. Παράγεται σε πάνω από 60 χώρες. Με ποιο κόστος όμως; Το συμβατικό βαμβάκι
είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στην επίθεση από παράσιτα, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται ισχυρά τοξικά για την
«οχύρωσή» του. Η καλλιέργεια βαμβακιού απορροφά το 25% της παγκόσμιας αγοράς εντομοκτόνων και πάνω
από το 10% της παγκόσμιας αγοράς παρασιτοκτόνων. Χαρακτηριστικά λέγεται ότι για την δημιουργία ενός και μόνο
t-shirt, απαιτούνται πάνω από 150 γραμμάρια φυτοφαρμάκων, όσο δηλαδή ένα φλιτζάνι ζάχαρη. Τόσο σοβαρές είναι
οι επιπτώσεις, ακόμα και στην υγεία των ίδιων των βαμβακοπαραγωγών, που τα τελευταία χρόνια πολλοί έχουν
πραγματοποιήσει στροφή προς τη βιολογική καλλιέργεια του προϊόντος. Σήμερα, βιολογικό βαμβάκι καλλιεργείται
σε 18 χώρες, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 0,1% της συνολικής παραγωγής. Ανάμεσα στους μεγαλύτερους
παραγωγούς είναι η γειτονική μας Τουρκία, οι ΗΠΑ, η Ινδία και το Περού.

Πότε ένα ρούχο είναι βιολογικό
Ä

Οι πρώτες ύλες προέρχονται από βιολογική καλλιέργεια

Ä

Η επεξεργασία τους δεν γίνεται με χημικές μεθόδους

Ä

Η λεύκανση δεν γίνεται με χλωρίνη, αλλά με αλάτι ή άλλα φυσικά συστατικά
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Διατροφή
βρέφους
Η σωστή διατροφή αποτελεί σημαντική παράμετρο για την υγεία ενός παιδιού. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται από
την πρώτη ημέρα της ζωής του και καθ’ όλη τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας γιατί τίθενται οι βάσεις για τη σωματική και
πνευματική ανάπτυξη του. Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου το βρέφος τριπλασιάζει το βάρος γέννησης και αυξάνει
κατά 50% το μήκος του. Για να επιτευχθεί η ραγδαία αυτή ανάπτυξη και να καλυφθούν οι ανάγκες χρειάζεται τροφή με
πλούσια θερμιδική και θρεπτική αξία.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑ, Παιδίατρος-Παιδογαστρεντερολόγος, Διευθύντρια Γαστρεντερολογικού Τμήματος Ευρωκλινικής Παίδων

Το γάλα της μητέρας αποτελεί την ιδανική τροφή για το βρέφος τους πρώτους 6 μήνες της
ζωής και μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το τέλος του πρώτου έτους αν είναι εφικτό. Το μητρικό γάλα
αποτελεί ένα ΄΄μείγμα΄΄ θρεπτικών συστατικών και βιολογικών παραγόντων τα οποία βρίσκονται
σε απόλυτη ισορροπία μεταξύ τους. Εχει υψηλή διατροφική αξία και σύνθεση που κανένα ξένο
γάλα δε μπορεί να «μιμηθεί». Ο θηλασμός προάγει επίσης το δεσμό μητέρας- παιδιού και έχει
βρεθεί από μελέτες να συνδέεται με υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης και χαμηλότερη επίπτωση
λοιμώξεων κατά την παιδική ηλικία
Όταν η μητέρα δεν μπορεί ή δεν τα καταφέρνει να θηλάσει, για τη διατροφή του βρέφους χρησιμοποιούνται τα τροποποιημένα γάλατα.. Αυτά βασίζονται στο αγελαδινό γάλα και διακρίνονται
σε γάλατα πρώτης βρεφικής ηλικίας για βρέφη μέχρι 6 μηνών και δεύτερης βρεφικής ηλικίας για
τα μεγαλύτερα βρέφη.
Το αγελαδινό γάλα υφίσταται αρκετές τροποποιήσεις για να παρασκευαστούν τα βρεφικά γάλατα. Μειώνεται αρκετά η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, αφαιρείται το ζωικό λίπος και προστίθεται
μείγμα φυτικών ελαίων, προστίθενται βιταμίνες και ιχνοστοιχεία με σκοπό την προσομοίωση του
με το μητρικό. Μπορεί όμως η βιοχημική σύνθεση των τροποποιημένων γαλάτων να μοιάζει με
το μητρικό, λείπουν όμως όλοι οι βιολογικοί παράγοντες (ανοσοσφαιρίνες, αντισώματα, ορμόνες)
που κάνουν το μητρικό γάλα αναντικατάστατο.
Στο μωρό πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να προσδιορίζει εκείνο πόσο και πότε τρώει. Μερικά μωρά στην αρχή πεινάνε κάθε δύο ώρες, ημέρα και νύχτα ενώ άλλα κάνουν μεγαλύτερα
μεσοδιαστήματα. Είναι καλύτερα να ταΐζουμε το μωρό όταν είναι πεινασμένο και το ζητά, έτσι
αισθάνεται ασφάλεια και μαθαίνει να εμπιστεύεται.
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Το αγελαδινό γάλα υφίσταται
αρκετές τροποποιήσεις για να
παρασκευαστούν τα βρεφικά γάλατα.

5ος - 6ος μήνας

Έναρξη στερεών τροφών

Κάπου ανάμεσα στον 5ο με 6ο μήνα γίνεται σταδιακά η εισαγωγή των
στερεών τροφών. Το μητρικό γάλα ή το τροποποιημένο γάλα 1ης βρεφικής
ηλικιας παρέχουν πλήρη θρεπτική και θερμιδική κάλυψη μέχρι τον 6
μήνα της ζωής. Η εισαγωγή στο διαιτολόγιο στερεών τροφων συμβαδίζει
με την ωρίμανση του πεπτικού συστήματος και την αναπτυξιακή εξέλιξη
του βρέφους. Στην ηλικία αυτή το μωρό στηρίζει τέλεια το κεφάλι του,
κάθεται με υποστήριξη, κρατά αντικείμενα στην παλάμη του, τα φέρνει στο
στόμα, δείχνει την πείνα του ανοίγοντας το στόμα, αρχίζει να καταπίνει με
μεγαλύτερη ευκολία, δείχνει τη δυσαρεσκειά του σπρώχνοντας το κορμί
του προς τα πίσω. Όταν δεν έχουν αναπτυχθεί οι μηχανισμοί αυτοί, δεν
είναι σωστό να πιέσουμε το βρέφος να αρχίσει τις στερεές τροφές.
Οι τροφές αυτές πρέπει να είναι θρεπτκά πλήρεις ώστε να αντικάταστήσουν
το γάλα. Το ρυζάλευρο εμπλουτισμένο με γάλα αποτελεί συνήθως
την πρώτη στερεά τροφή του βρέφους. Προτιμάμε το ρύζι από άλλα
δημητριακά γιατί έχει το λιγότερο κίνδυνο για πρόκληση αλλεργίας.
Λίγο αργότερα μετά την εισαγωγή του ρυζάλευρου βάζουμε πλούσια σε
βιταμίνες φρέσκα φρούτα, όπως μήλο, αχλάδι, πορτοκάλι και άλλα φρούτα
ανάλογα με την εποχή. Πρέπει να αφήνουμε τουλάχιστον 3 ή και παραπάνω
μέρες ανάμεσα στη εισαγωγή καινούργιας τροφής για να μπορούμε να
προσθέσουμε κάποια άλλη. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε εύκολα να
υποψιαστούμε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποια τροφή.
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Στη συνέχεια εισάγουμε σταδιακά τα λαχανικά, το κρέας , τα ενισχυμένα με
σίδηρο δημητριακά, τα ζυμαρικά. Στον 8ο μήνα δίνουμε τον κρόκο αυγού,
ενώ το ασπράδι του αυγού και το ψάρι θα πρέπει να δίνονται γύρω στα
πρώτα γενέθλια.
Φρέσκο γάλα αγελάδος ή γαλακτοκομικά προιόντα που βασίζονται σε
αυτό, όπως γιαούρτι, τυρί δεν συνιστώνται σε βρέφη κάτω των 12 μηνών.
Έχει βρεθεί ότι ευθύνονται για πρόκληση αλλεργίας καθώς και αναιμίας
από μικροαπώλειες αίματος από το πεπτικό.
Η ποσότητα των στερεών τροφών που τρώει το βρέφος αυξάνει σταδιακά
και μειώνεται η ποσότητα του προσλαμβανομένου γάλατος σε περίπου
500 ml γύρω στον 1 χρόνο ζωής. Λόγω της μείωσης του γάλατος, είναι
αναγκαία η χορήγηση υγρών και κυρίως νερού.
Αλάτι και ζάχαρη καλό είναι να αποφεύγονται για τον κίνδυνο υπέρτασης,
παχυσαρκίας και τερηδόνας .Δεν πρέπει να γίνεται περιορισμός του λίπους
σε βρέφη κάτω του έτους αφού είναι κύρια πηγή ενέργειας, λιποδιαλυτών
βιταμινών και απαραιτήτων για την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος
λιπαρών οξέων.
Αυτές είναι οι γενικές αρχές της διατροφής κατά τον πρώτο χρόνο ζωής.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στην ηλικία αυτή τα μωρά αισθάνονται
την πείνα και τον κορεσμό, αλλά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν καλά
μαζί μας. Εμείς πρέπει να τους παρέχουμε σε τακτά διαστήματα ποικιλία
ενδεδειγμένων τροφών και να τα αφήσουμε να αποφασίσουν εκείνα πόσο
θα φάνε. Στο τέλος της ημέρας θα φάνε αυτό που χρειάζονται παρόλο που
η ποσότητα από το ένα γευμα στο άλλο μπορεί να διαφέρει σημαντικά.

ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΑ, Γαστρεντερολόγος, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Πολυκλινική Αθηνών

Εγκυμοσύνη
& ήπαρ
Οι ηπατοπάθειες στην εγκυμοσύνη αφορούν όχι μόνο την υγεία της μητέρας αλλά και
την έκβαση της πολυπόθητης συνήθως κύησης.
Μαιευτήρας και ηπατολόγος πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση.
Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής εγκυμοσύνης παρατηρούνται πολλές αλλαγές στη λειτουργία
των ζωτικών οργάνων της γυναίκας που κυοφορεί μεταξύ δε αυτών και το ήπαρ. Για τις
«διαταραχές» αυτές ο γιατρός θα εφησυχάσει την εγκυμονούσα. Για παράδειγμα, η εμφάνιση
σπίλων (κόκκινα στίγματα) και ερυθρότητας στις παλάμες μπορεί να παρατηρηθεί από το 2ο μήνα
της κύησης. Σε εξετάσεις αίματος, η ανεύρεση αυξημένης αλκαλικής φωσφατάσης, χοληστερόλης
και σφαιρινών ή η πτώση της αλβουμίνης και της χολερυθρίνης είναι αναμενόμενη.

Τι συμπτώματα θα πρέπει να θορυβήσουν
την εγκυμονούσα;
Όταν δεν προϋπάρχει της κύησης ηπατοπάθεια, ακατάσχετοι έμετοι πέραν του 1ου τριμήνου με
αφυδάτωση και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ίκτερος με ή χωρίς κνησμό, κεφαλαλγία, κόπωση
ή δυσφορία στην κοιλιακή χώρα είναι συμπτώματα που θα πρέπει να διερευνηθούν. Μπορεί
να αφορούν ηπατοπάθειες που είτε εμφανίζονται αποκλειστικά στην κύηση, είτε προσβάλλουν
τυχαία την εγκυμονούσα.
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Οι ηπατοπάθειες
κατά την κύηση
είναι ευτυχώς
σπάνιες και
συμβαίνουν μόνο
στο 0.1% των
κυήσεων.

Πότε εμφανίζονται και πώς
εκδηλώνονται τα νοσήματα ήπατος
αποκλειστικά της κύησης;
Υπερέμεση της κύησης: 1ο τρίμηνο και πέραν αυτού.
Εκδηλώνεται με ακατάσχετους εμέτους (ναυτία και έμετος εμφανίζονται στο
50-90% όλων των κυήσεων). Υπερθυρεοειδισμός εμφανίζεται στο 50%. Σε
βιοχημικό έλεγχο παρατηρείται αύξηση των τρανσαμινασών (οι τρανσαμινάσες
είναι δείκτες του επιπέδου της λειτουργίας του ήπατος).
Οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης (ΟΛΗΚ): 3ο τρίμηνο
Αν και σπάνια είναι η πιο σημαντική ηπατοπάθεια της κύησης γιατί συνοδεύεται
από μητρική και νεογνική θνησιμότητα μέχρι και 20%.Απαιτεί έγκαιρη διάγνωση
και διενέργεια άμεσου τοκετού.
Εκδηλώνεται συχνότερα σε πρωτότοκες με δίδυμα άρρενα έμβρυα. Προκαλεί
κεφαλαλγία και εμέτους. Ακολουθεί ίκτερος και μπορεί να εγκατασταθεί
κώμα, ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Παρατηρείται υπογλυκαιμία, αύξηση
τρανσαμινασών, χολερυθρίνης και ουρικού οξέος. Επακόλουθες κυήσεις είναι
συνήθως φυσιολογικές.
Ενδοηπατική χολόσταση της κύησης: 3ο τρίμηνο
Προκαλεί γενικευμένο κνησμό που μπορεί να συμπεριλάβει παλάμες και
πέλματα, επιτείνεται τη νύχτα και μπορεί να προκαλέσει σημαντικό παράγοντα
ψυχολογικής επιβάρυνσης. Ικτερος μπορεί να ακολουθεί. Παρατηρείται αύξηση
της χολερυθρίνης, αλκαλικής φωσφατάσης, τρανσαμινασών και χολικών οξέων.
Εμφανίζεται και σε επόμενες κυήσεις. Συχνά είναι κληρονομική.
Προεκλαμψία-εκλαμψία: 3ο τρίμηνο αλλά μπορεί και κατά τη λοχεία.
Η παρουσία διαβήτη, υπέρτασης και ηλικίας <20 και >45 προδιαθέτουν τη
νόσο. Προσβάλλονται νεφροί, αίμα, νευρικό σύστημα, και ήπαρ. Η προεκλαμψία
(ήπια και βαριά) χαρακτηρίζεται από υπέρταση, πρωτεινουρία και οίδημα. Αν
επισυμβούν σπασμοί ή κώμα πρόκειται για εκλαμψία. Παρατηρείται αύξηση
των τρανσαμινασών, θρομβοπενία, αναιμία, ενώ η χολερυθρίνη είναι συνήθως
φυσιολογική. Οι κίνδυνοι από τη νόσο είναι μεγαλύτεροι για τη μητέρα αλλά
αφορούν και το έμβρυο.
Σύνδρομο HELLP (Haemolysis, Elevated Liver enzymes & Low Platelets):
3Ο τρίμηνο ή και μετά τον τοκετό σε συνδυασμό με προ-εκλαμψία ή/και
ΟΛΗΚ, ή χωρίς να συνοδεύεται από άλλες παθολογικές καταστάσεις.
Εκδηλώνεται με επιγαστραλγία, εμέτους, οπτικές διαταραχές, αύξηση του
βάρους και οίδημα. Μέτρια πρωτεινουρία, αιμολυτική αναιμία, αύξηση των
τρανσαμινασών, ελάττωση των αιμοπεταλίων. Λόγω συσχέτισης του συνδρόμου
με υψηλή θνησιμότητα τόσο της μητέρας (έως 5%) όσο και του εμβρύου
(έως και 60%), η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση του συνδρόμου είναι
πρωταρχικής σημασίας.
Οι ανωτέρω παθήσεις είναι ευτυχώς σπάνιες. Η αντιμετώπιση, αναλόγως της
διάγνωσης και της βαρύτητας, μπορεί να είναι απλή χορήγηση φαρμάκων και
παρακολούθηση, νοσηλεία και υποστηρικτική αγωγή ή επείγουσα πρόκληση
τοκετού και διενέργεια καισαρικής.

Τι συμβαίνει όταν ηπατίτιδα προσβάλλει
τυχαία την εγκυμονούσα;
Ο κίνδυνος λοίμωξης της εγκυμονούσας γυναίκας από ιο της ηπατίτιδας είναι
ανάλογος με αυτόν του γενικού πληθυσμού. Η ιογενής ηπατίτιδα ακολουθεί
ανάλογη πορεία με αυτή στις μη εγκυμονούσες ασθενείς Οι ιοί Α, B και C

δεν είναι τερατογόνοι για το έμβρυο. Ο ιος Β μεταδίδεται περιγεννητικά στο
έμβρυο γι αυτό και αμέσως μετά τον τοκετό χορηγείται ανοσοπροφύλαξη
και εμβολιασμός του νεογνού. Η κάθετη μετάδοση του ιού C δεν είναι συχνή
και συνδέεται με τα επίπεδα ιαιμίας και με τη συνύπαρξη ή μη του ιού HIV. Η
ηπατίτιδα Ε είναι πραγματικός κίνδυνος για την εγκυμονούσα στο 3ο τρίμηνο
κύησης και συνοδεύεται από μητρική θνησιμότητα της τάξεως του 20% σε χώρες
αναπτυσσόμενες χώρες. Μετάδοση του ιού στο νεογνό δεν έχει παρατηρηθεί.
Ηπατίτιδες από τον ιό του απλού έρπητα (HSV 1&2) είναι πολύ σπάνιες στην
κύηση η έγκαιρη όμως διάγνωση τους και αντιμετώπιση τους με ακυκλοβίρη
είναι απαραίτητη λόγω μεγάλης θνησιμότητας που προκαλούν.
Η κύηση (όπως και τα αντισυλληπτικά χάπια) ενοχοποιείται για το σύνδρομο
Budd-Chiari. Προκαλεί κοιλιακό άλγος, ηπατομεγαλία και ασκίτη και
διαγιγνώσκεται με υπερηχογράφημα, μαγνητική τομογραφία και σε ανάγκη με
αξονική τομογραφία. Η εγκυμονούσα σε 70% των περιπτώσεων πεθαίνει στο
οξύ Budd-Chiari. Η κύηση προδιαθέτει επίσης στη δημιουργία χολόλιθων. Οι
ασθενείς σπάνια παρουσιάζουν συμπτώματα χολολιθίασης. Επί ενδείξεων η
χολοκυστεκτομή κατά την κύηση είναι ασφαλής.

Ποια η τύχη της κύησης όταν
προϋπάρχει ηπατοπάθεια;
Γενικά ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα (αυτοάνοση, ιογενής αλκοολική) πάσχουν
από υπογονιμότητα οπότε και σπάνια γίνεται επιτυχής σύλληψη. Η κύηση όμως
καθεαυτή δε φαίνεται να επιβαρύνει την εξέλιξη της νόσου. Η αυτοάνοση
ηπατίτιδα υπό θεραπεία συνδυάζεται με κύηση άνευ ουσιωδών προβλημάτων.
Η κορτιζόνη και η αζαθειοπρίνη ενέχουν πολύ μικρό κίνδυνο τερατογένεσης
ενώ η μεθοτρεξάτη και χλωραμβουκίλη αντενδείκνυνται. Η λειτουργία του
ήπατος μπορεί να επιδεινωθεί προσωρινά επανέρχεται όμως στα αρχικά
επίπεδα μετά τον τοκετό. Παρατηρείται αυξημένη συχνότητα εμβρυϊκής
θνησιμότητας και πρόωρων νεογνών. Ο αριθμός των κυήσεων σε ασθενείς με
χρόνια ιογενή ηπατίτιδα είναι περιορισμένος, φαίνεται όμως ότι η ηπατίτιδα C
είναι πιο ευνοϊκή από τη Β όσον αφορά την κύηση.
Η κύηση σε γυναίκες με κίρρωση του ήπατος είναι σπανιότατη και φέρει πολύ υψηλό
ποσοστό θνησιμότητας λόγω
αιμορραγίας από κιρσούς
οισοφάγου ή ηπατικής ανεπάρκειας.
Η επίδραση των χρόνιων
ηπατοπαθειών στο έμβρυο
εξαρτάται από τη γενική
κατάσταση της μητέρας, τη
διατροφή, τη πιθανή χρήση
τοξικών ουσιών ή την εμφάνιση αιμορραγίας. Συχνά το
έμβρυο δεν επιβιώνει, αν όμως γεννηθεί η πρόγνωση για τη ζωή του είναι καλή.
Η αιμοχρωμάτωση δεν αποτελεί κίνδυνο για την κύηση αφού σπάνια εκδηλώνεται στη γόνιμη ηλικία της γυναίκας. Η νόσος του Wilson υπό θεραπεία και
μπορεί να συνδυαστεί με επιτυχή εγκυμοσύνη και τοκετό.
Τέλος, σε ασθενείς με μεταμόσχευση ήπατος κυήσεις και τοκετοί υπό στενή
ιατρική παρακολούθηση είναι εφικτοί μετά παρέλαση ενός τουλάχιστον έτους
από τη επέμβαση. Η ανοσοκατασταλτική αγωγή που λαμβάνουν συνεχίζεται
χωρίς διακοπή. Αρτηριακή υπέρταση, προεκλαμψία-εκλαμψία και πρόωρος
τοκετός είναι οι κίνδυνοι που οι μεταμοσχευθείσες γυναίκες διατρέχουν κατά
την κύηση.
ΕΥΕΞΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
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Διατροφή
Οι φυτοστερόλες
ανήκουν στην
ομάδα των
στερολών και
αποτελούν φυσικά
συστατικά των
φυτών.

Φυτοστερόλες &
καρδιαγγειακά νοσήματα
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Διατροφή

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος του Χαροκόπειου Παν/μίου,
Μεταπτυχιακές σπουδές στην “Κλινική Διατροφή”

Οι σημαντικότερες διατροφικές πηγές των
φυτοστερολών είναι τα λαχανικά –κυρίως η
τομάτα- καθώς και τα φρούτα όπως το μήλο,
η μπανάνα, τα κεράσια, το σύκο, το πορτοκάλι
και το γκρέιπφρουτ.

Τι είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα;
Γενικά, ο όρος «καρδιαγγειακά νοσήματα» περιλαμβάνει μία μεγάλη
κατηγορία ασθενειών που προσβάλλουν την καρδιά και τα αγγεία. Από
το σύνολο αυτών, η πιο συχνά εμφανιζόμενη είναι εκείνη που σχετίζεται
με την αθηροσκλήρωση η οποία είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας
διαδικασίας. Η αθηροσκλήρωση προκαλείται από την εναπόθεση λίπους
στις αρτηρίες που οδηγεί σταδιακά στο φράξιμο τους, εμποδίζοντας έτσι
τη ροή του αίματος. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αθηροσκληρωτικής
αιτιολογίας αποτελούν σήμερα μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στις
κοινωνίες δυτικού τύπου.
Οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στην ανάπτυξη
αθηροσκλήρωσης είναι η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, το άγχος, ο
σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή, η υπερκατανάλωση
οινοπνεύματος, το κάπνισμα, η υπέρταση και τα αυξημένα επίπεδα
λιπιδίων στο αίμα. Στον τελευταίο παράγοντα περιλαμβάνονται και τα
υψηλά επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα, τα οποία προκύπτουν τόσο από
την αυξημένη ενδογενή παραγωγή της όσο και από την αυξημένη λήψη
της μέσω της τροφής. Περιορίζοντας την πρόσληψη και απορρόφηση της
χοληστερόλης από την τροφή, περιορίζεται και η συγκέντρωση της LDLχοληστερόλης στο αίμα («κακή χοληστερόλη») η οποία είναι η κύρια αιτία
δημιουργίας αθηροσκλήρωσης. Πάνω σε αυτόν τον μηχανισμό στηρίχθηκε
η χρήση των φυτοστερολών, που έχει δειχθεί από έρευνες ότι συμβάλλει
στη μείωση της απορρόφησης της χοληστερόλης από το πεπτικό σύστημα,
οδηγώντας συνεπώς στη μείωση των επιπέδων LDL-χοληστερόλης στο
αίμα.

Τι είναι οι φυτοστερόλες;
Οι φυτοστερόλες ανήκουν στην ομάδα των στερολών και αποτελούν
φυσικά συστατικά των φυτών. Είναι ουσίες που δεν αποδίδουν ενέργεια
κι έτσι δεν συνεισφέρουν στη θερμιδική πρόσληψη του οργανισμού.
Από τις 21 διαφορετικές φυτοστερόλες που απαντώνται στη φύση η
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κυριότερη είναι η β-σιτοστερόλη. Οι σημαντικότερες διατροφικές πηγές
των φυτοστερολών είναι τα λαχανικά –κυρίως η τομάτα- καθώς και τα
φρούτα όπως το μήλο, η μπανάνα, τα κεράσια, το σύκο, το πορτοκάλι και το
γκρέιπφρουτ. Άλλες πηγές είναι τα φυτικά έλαια, όπως το καλαμποκέλαιο
και τα έλαια από βαμβακόσπορο, λιναρόσπορο και αβοκάντο, καθώς και
τα προϊόντα σόγιας, τα σιτηρά (κριθάρι, βρώμη, σιτάρι), οι ξηροί καρποί
(φιστίκια, κάσιους, ηλιόσποροι) και ορισμένα καρυκεύματα (βασιλικός,
ρίγανη, τζίντζερ και πάπρικα).
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει στην
απομόνωση των φυτοστερολών από τις φυσικές τους πηγές και έχει
επιτρέψει τη χρήση τους στην παραγωγή εμπλουτισμένων τροφίμων καθώς
και συμπληρωμάτων διατροφής. Τα παραπάνω έχουν ως στόχο την κάλυψη
των απαιτήσεων σε φυτοστερόλες ατόμων που δεν τις προσλαμβάνουν σε
επαρκείς ποσότητες μέσω της διατροφής. Τα κυριότερα παραδείγματα
εμπλουτισμένων τροφίμων είναι οι μαργαρίνες, τα γαλακτοκομικά
προϊόντα (γάλα, γιαούρτι) και τα δημητριακά. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις
ότι ο εμπλουτισμός του ελαιολάδου με φυτοστερόλες προκαλεί μείωση της
συγκέντρωσης της χοληστερόλης στο αίμα

Θετικές επιδράσεις των
φυτοτερολών
Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η πρόσληψη επαρκών ποσοτήτων
φυτοστερολών οδηγεί στη μείωση των επιπέδων ολικής χοληστερόλης
στο αίμα. Αυτό γίνεται είτε με τη μείωση της εντερικής απορρόφησης
της χοληστερόλης που προσλαμβάνεται από την τροφή είτε με αλλαγές
στον μεταβολισμό της χοληστερόλης στα εντερικά κύτταρα. Επιπλέον, οι
φυτοστερόλες μειώνουν τη συγκέντρωση της LDL-χοληστερόλης και των
τριγλυκεριδίων στο αίμα, ενώ διατηρούν σταθερά τα επίπεδα της HDLχοληστερόλης («καλή χοληστερόλη»). Τα παραπάνω συνεπάγονται μείωση
του λόγου LDL/ HDL («κακή χοληστερόλη»/ «καλή χοληστερόλη») ο οποίος
αποτελεί ισχυρό προδιαθεσικό παράγοντα εμφάνισης καρδιαγγειακών
νοσημάτων.

ΚΩΣΤΑΛΕΝΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος του Χαροκόπειου Παν/μίου,
Μεταπτυχιακές σπουδές στην “Διατροφή και Άσκηση”

Υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις των
φυτοστερολών στην υγεία μας;
Έντονες παρενέργειες από τη λήψη φυτοστερολών εμφανίζονται σε
άτομα που πάσχουν από σιτοστερολαιμία. Η σιτοστερολαιμία είναι μία
σπάνια γενετική μεταβολική διαταραχή κατά την οποία οι φυτοστερόλες
δεν μεταβολίζονται σωστά. Αυξάνεται δηλαδή η απορρόφησή τους και
μειώνεται η αποβολή τους με αποτέλεσμα τη συσσώρευσή τους στο αίμα.
Έτσι, προάγεται η δημιουργία αθηροσκλήρωσης και αυξάνεται κατ’ επέκταση
ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά νοσήματα.
Όσον αφορά στον γενικό πληθυσμό, η πρόσληψη φυτοστερολών πάνω από
τις συνιστώμενες ποσότητες μπορεί να μειώσει την εντερική απορρόφηση
των καροτενοειδών, τα οποία είναι αντιοξειδωτικές ουσίες απαραίτητες για
πολλές διεργασίες του οργανισμού.
Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα περιπτώσεις τοξικότητας από πρόσληψη
συμπληρωμάτων φυτοστερολών.

Τελικά η πρόσληψη φυτοστερολών
συμβάλλει στην πρόληψη των
καρδιαγγειακών νοσημάτων;
Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι οι φυτοστερόλες αποτελούν
προστατευτικό παράγοντα έναντι των καρδιαγγειακών νοσημάτων σε υγιείς
ενήλικες. Φαίνεται ότι η ημερήσια πρόσληψη 2 έως 2,5 g φυτοστερολών
μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της LDL-χοληστερόλης κατά 10-14% έχοντας
ευεργετική δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Αυτή η ποσότητα μπορεί
να εξασφαλιστεί από ένα διαιτολόγιο που περιλαμβάνει τουλάχιστον 3
μερίδες φρούτων και 1-2 σαλάτες την ημέρα, χωρίς να είναι απαραίτητη η
κατανάλωση εμπλουτισμένων τροφίμων ή συμπληρωμάτων φυτοστερολών.
Η κατανάλωση τροφών που αποτελούν φυσικές πηγές των φυτοστερολών
εξασφαλίζει και την πρόσληψη άλλων απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων
όπως είναι τα αντιοξειδωτικά στοιχεία, τα οποία βοηθούν επίσης στην

Η

κατανάλωση

φρούτων

και

λαχανικών σε συνδυασμό με
πρόσληψη ω-3 λιπαρών οξέων
(ψάρια, ελαιόλαδο) συνεπάγεται
εντονότερη μείωση των επιπέδων
ολικής

χοληστερόλης,

LDL-

χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων
στο αίμα.

πρόληψη της αθηροσκλήρωσης, καθώς και το μαγνήσιο (πράσινα φυλλώδη
λαχανικά), το κάλιο (τομάτα, πατάτα, μπανάνες) και το ασβέστιο (πράσινα
φυλλώδη λαχανικά, ξηροί καρποί) τα οποία βελτιώνουν τη λειτουργία
του ενδοθηλίου των αγγείων. Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών σε
συνδυασμό με πρόσληψη ω-3 λιπαρών οξέων (ψάρια, ελαιόλαδο) συνεπάγεται
εντονότερη μείωση των επιπέδων ολικής χοληστερόλης, LDL-χοληστερόλης
και τριγλυκεριδίων στο αίμα. Οι ίδιες συστάσεις ισχύουν και για άτομα που
λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για την υπερλιπιδαιμία, αφού έχει βρεθεί
ότι οι φυτοστερόλες ενισχύουν τη δράση ορισμένων αντιϋπερλιπιδαιμικών
φαρμάκων όπως είναι οι στατίνες και οι φιβράτες.
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Επικοινωνούμε

μια πισίνα που καθαρίζεται επαρκώς. Η μετάδο-

να χάσετε βάρος με δίαιτες και φαρμακευτική

ση των ιών της ηπατίτιδας Β, C, και D γίνεται με τη

αγωγή. Αρκετές μελέτες στη διεθνή βιβλιογρα-

σεξουαλική επαφή, την ενδοφλέβια χρήση ναρ-

φία δείχνουν ως σήμερα ότι το ενδογαστρικό

κωτικών ουσιών και την επαγγελματική ‘έκθεση’.

μπαλόνι συμβάλλει στην ελάττωση του βάρους

Σπανιότεροι τρόποι μετάδοσης περιλαμβάνουν

μετά τον τρίτο μήνα χρησιμοποίησής του και για

την οικογενειακή διασπορά, την αιμοδιϋλυση, τις

ένα τουλάχιστον χρόνο μετά την αφαίρεσή του.

μεταγγίσεις παραγώγων αίματος και τη μεταμό-

Θα πρέπει όμως, να επιδείξετε αρκετή υπομονή

σχευση οργάνων. Στην περίπτωση της πισίνας οι

ειδικά το πρώτο τρίμηνο μετά την τοποθέτησή

πιθανότητες λοίμωξης από ηπατίτιδα B, C, και D

του, καθώς η απώλεια βάρους συνήθως γίνεται

εξαιτίας κάποιου τραυματισμού είναι μηδαμινές.

εμφανής μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος. Με την προϋπόθεση πως δε θέλετε

Η φίλη μας ΑΚ μας έστειλε ένα γράμμα

να υποβληθείτε σε μια χειρουργική επέμβαση, η

σχετικά με το πρόβλημα παχυσαρκίας που

λύση του μπαλονιού στην περίπτωσή σας είναι

αντιμετωπίζει. Η ηλικία της είναι 30 ετών, εί-

δόκιμη, ιδιαίτερα αν έχετε εμφανίσει αρτηριακή

n

Ο φίλος μας Γιώργος μας έστειλε ένα

ναι παντρεμένη εδώ και ένα χρόνο, χωρίς παι-

υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, ανοχή στην ινσουλίνη

email ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τους

δί, ενώ αντιμετωπίζει πρόβλημα παχυσαρκίας

και αποφρακτική υπνική άπνοια, λόγω της πα-

τρόπους μετάδοσης της ιογενούς ηπατίτιδας.

από την περίοδο της εφηβείας. Το ύψος της

χυσαρκίας σας. Θα πρέπει να ξέρετε όμως ότι τις

Συγκεκριμένα θα ήθελε να ενημερωθεί σχετι-

είναι 1,65 μ. και το Σωματικό Βάρος 112 κιλά.

πρώτες μέρες μετά την εισαγωγή του μπαλονιού

κά με την πιθανότητα να προσβληθεί κάποιος

Μας αναφέρει ότι έχει κάνει διάφορες διαιτη-

είναι πιθανό να αισθανθείτε κάποιου βαθμού δυ-

από ιό ηπατίτιδας εάν συμβεί κάποιος μικρός

τικές προσπάθειες και έχει λάβει και κάποια

σφορία και ότι θα πρέπει να κάνετε υπομονή γι’

τραυματισμός ενώ κολυμπάει σε μία δημόσια

φαρμακευτική αγωγή χωρίς αποτέλεσμα. Στο

αυτό το χρονικό διάστημα. Επίσης, θα πρέπει να

πισίνα.

παρελθόν έχει υποβληθεί σε ανάλογο ορμονι-

ξέρετε ότι το μπαλόνι δεν είναι η ενδεδειγμένη

κό έλεγχο και έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη ήπιου

λύση για όλους τους παχύσαρκους ανθρώπους.

Αγαπητέ μας φίλε, ευχαριστούμε για την επικοι-

βαθμού υποθυρεοειδισμoύ. Στην προσπάθειά

Η χρήση του είναι επιθυμητό να γίνεται αφού έχει

νωνία σας. Στις μέρες μας η πιθανότητα μετάδο-

της να αδυνατήσει έχει ενημερωθεί πρόσφατα

αποτύχει η διαιτητική αγωγή και η φαρμακευτική

σης των ιών της ηπατίτιδας με τη χρήση δημόσι-

για μία νέα μεθοδο, το ενδογαστρικό μπαλόνι.

θεραπεία, και αφού έχει προηγηθεί ενδοσκοπικός

ας πισίνας είναι πρακτικά μηδαμινή. Πιθανότητα

Μας ζητάει λοιπόν την άποψή μας σχετικά με

έλεγχος ανώτερου πεπτικού για τον αποκλεισμό

μετάδοσης της ηπατίτιδας Α υπάρχει μόνο στην

το εάν μπορεί να βοηθηθεί με την τοποθέτησή

πεπτικού έλκους, μεγάλης διαφραγματοκήλης,

περίπτωση που η πισίνα δεν καθαρίζεται, δεν

του.

σοβαρής διαβρωτικής οισοφαγίτιδας, κιρσών

n

οισοφάγου και θόλου στομάχου. Δυστηχώς δεν

ανανεώνεται το νερό της και επικρατεί συγχρωτι-
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σμός με κακές συνθήκες υγιεινής. Στη διεθνή βι-

Αγαπητή μας φίλη ευχαριστούμε για την επικοι-

μας αναφέρετε περισσότερες πληροφορίες για

βλιογραφία έχει περιγραφεί μια περίπτωση μετά-

νωνία σας. Το ενδογαστρικό μπαλόνι δεν είναι

την αντιμετώπιση του υποθυροειδισμού που δι-

δοσης της ηπατίτιδας Α σε πισίνα κατασκήνωσης

τόσο νέα ενδοσκοπική τεχνική όσο φαντάζεστε.

απιστώθηκε. Τέλος, θα πρέπει να λάβετε υπόψιν

στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ το 1992, όπου το σύστη-

Η χρησιμοποίησή του ξεκινά από το 1987 και

σας το ενδεχόμενο να αναζητήσετε ψυχολογική

μα καθαρισμού της πισίνας πιθανότατα ήρθε σε

διαρκώς αναπτύσσονται νέα υλικά που θα το κά-

υποστήριξη από έναν ψυχολόγο στην προσπά-

επικοινωνία με το σύστημα αποχέτευσης. Η ηπα-

νουν καλύτερα ανεκτό και αποτελεσματικό. Με

θειά σας να χάσετε βάρος, καθώς μπορεί να συν-

τίτιδα Α μεταδίδεται μέσω της κοπρανοστοματι-

βάση τις περιγραφές σας, θα μπορούσατε να δο-

δράμει σημαντικά σε αυτή.

κής οδού και δε διατρέχετε κίνδυνο μετάδοσής

κιμάσετε την τοποθέτηση του μπαλονιού, καθώς

της εξαιτίας κάποιου μικρού τραυματισμού σε

είστε παχύσαρκη και έχετε δοκιμάσει ανεπιτυχώς

ΕΥΕΞΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ, Ιατρός Γαστρεντερολόγος
Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ιατρός

Ο φίλος μας ΚΔ μας έστειλε ένα email θέλο-

φέρετε. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες

μας σχετικά με τις πιθανές διαγνώσεις καθώς και

ντας να συζητήσουμε τον προβληματισμό του

οδηγίες για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου

τον τρόπο αντιμετώπισής της.

σχετικά με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας της μη-

του παγκρέατος, καθώς οι μέχρι τώρα διαθέσιμες

τέρας του. Μας πληροφορεί λοιπόν πως πριν από

τεχνικές, επεμβατικές και μη, δεν έχουν την ικανό-

7 μήνες η μητέρα του απεβίωσε σε ηλικία 66 ετών

τητα ανίχνευσης πολύ μικρών βλαβών. Ούτε όμως η

εξαιτίας καρκίνου του παγκρέατος. Τα πρώτα συ-

χρονική στιγμή ούτε η συχνότητα ελέγχου είναι γνω-

μπτώματα της ασθένειας έγιναν αντιληπτά τρεις

στή ακόμη και για τις οικογένειες με κληρονομική

μήνες πριν αποβιώσει, ενώ η νόσος ήταν ήδη σε

παγκρεατίτιδα ή με οικογενή παγκρεατικό καρκίνο.

προχωρημένο στάδιο τη στιγμή της διάγνωσης.

Πέρα όμως από απεικονιστικές, επεμβατικές και εν-

εάν ελέγχθηκε όλο το παχύ έντερο κατά τη διενέρ-

Στο ιατρικό ιστορικό της ασθενούς περιλαμβά-

δοσκοπικές μεθόδους μπορείτε να τροποποιήσετε

γεια της κολονοσκόπησης καθώς και το αποτέλεσμα

νονται χειρουργική αντιμετώπιση εχινοκόκκου

τον τρόπο ζωής σας για να μειώσετε τις πιθανότητες

των βιοψιών που ελήφθησαν. Επίσης δεν αναφέ-

κύστης και χολοκυστεκτομή. Επίσης αναφέρεται

ανάπτυξης παγκρεατικού καρκίνου. Η αποχή από το

ρετε εάν έχει γίνει απεικονιστικός έλεγχος (υπερη-

ένα επεισόδιο τροφικής δηλητηρίασης προ 2

κάπνισμα, η ελαττωμένη συχνότητα βρώσης κόκκι-

χογράφημα) της κάτω κολίας, καθώς και έλεγχος

ετών, ενώ λίγους μήνες προ της διάγνωσης του

νου κρέατος και η άφθονη κατανάλωση φρέσκων

καρκίνου του παγκρέατος παρατηρήθηκε ελα-

φρούτων και λαχανικών συμβάλλουν στην προστα-

φρά αύξηση του σακχάρου αίματος. Ο φίλος μας

σία του οργανισμού από την εμφάνιση καρκίνου του

αναρωτιέται εάν υπάρχει έστω και μια πιθανότη-

παγκρέατος.

n

τα το έναυσμα για την εκδήλωση του καρκίνου

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας. Δυστυχώς
δεν μας αναφέρετε περισσότερες πληροφορίες για
το είδος της «σκόνης» που έχετε χρησιμοποιήσει για
να αδυνατίσετε τη χρονική περίοδο 2000-2001, το

του λεπτού εντέρου στα πλαίσια της διερεύνησης
της αναιμίας. Κυρίως όμως δεν μας αναφέρετε εαν
η συμπτωματολογία σας συνοδεύεται από άλλα
ανησυχητικά συμπτώματα, όπως καταβολή, ανορεξία, απώλεια βάρους, δυσφαγία, πρόωρο κορεσμό

του παγκρέατος να είναι η τροφική αυτή δηλητηρίαση. Επίσης μας ερωτά εάν ο ίδιος και τα αδέλ-

n

H φίλη μας ΣΠ, 38 ετών, μας γράφει για ένα

μετά τη λήψη τροφής, εμέτους και διαταραχές των

φια του παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες

πρόβλημα που την απασχολεί έντονα. Προ 6

κενώσεων (διάρροια ή δυσκοιλιότητα). Η παρουσία

να εκδηλώσουν αυτή την ασθένεια και εάν μπο-

ετών υποβλήθηκε σε δίαιτα με «κάποια σκό-

κάποιου τέτοιου συμπτώματος θα ήταν συνηγορη-

ρεί να γίνει κάτι στον τομέα της πρόληψης.

νη» που έπινε πρωί-βράδυ μέχρι το Μάρτιο του

τική στο ότι κάποιο οργανικό αίτιο ευθύνεται για το

2001. Το Σωματικό της Βάρος από 108 κιλά μει-

πρόβλημα που σας απασχολεί. Ενδιαφέρον θα είχε

Αγαπητέ μας φίλε, ευχαριστούμε για την επικοινω-

ώθηκε στα 73 κιλά (ύψος περίπου 1,60). Προ 2

νία σας. Η αιτιολογία του καρκίνου του παγκρέατος

ετών άρχισε να ταλαιπωρείται από τα παρακάτω

παραμένει άγνωστη. Παρόλα αυτά αρκετοί γενετικοί

συμπτώματα: αίσθημα μετεωρισμού στην κοι-

και περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν ενοχοποιη-

λιακή χώρα με δυσφορία και δυσκολία στο να

θεί. Ακόμη και αν δεν αναφέρετε το αίτιο της τρο-

παίρνει βαθιές ανάσες. Η φίλη μας υποβλήθηκε

λαχανικά, εάν τα συμπτώματα υποχωρούν με τις

φικής δηλητηρίασης της μητέρας σας, μπορούμε να

σε σειρά εξετάσεων όπως ενδοσκόπηση ανωτέ-

κενώσεις σας καθώς και τη συχνότητα, την ποιότη-

σας πούμε ότι δεν ευθύνεται αυτή για την ανάπτυξη

ρου και κατωτέρου πεπτικού (με λήψη βιοψιών),

τα και τη σύσταση των κενώσεών σας. Τέλος, δεν

του καρκίνου του παγκρέατος, καθώς οι δηλητηριά-

υπερηχογράφημα άνω κοιλίας, καθώς και σε

έχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το

σεις δεν αποτελούν προδιαθεσικό ή εκλυτικό παρά-

αιματολογικό έλεγχο όπου ανακαλύφθηκε αναι-

επίπεδο αύξησης των αιμοπεταλίων. Θα πρέπει να

γοντα γι’ αυτή τη μορφή καρκίνου.

μία (αιματοκρίτης 30%) και αυξημένος αριθμός

Σε ότι αφορά την κληρονομική προδιάθεση, φαίνε-

αιμοπεταλίων. Οι υπόλοιπες εξετάσεις ήταν φυ-

ται από μελέτες ότι 7-8% των ασθενών με καρκίνο

σιολογικές. Έλαβε σκευάσματα σιδήρου με απο-

του παγκρέατος έχουν ένα συγγενή πρώτου βαθμού

τέλεσμα ο αιματοκρίτης να βρίσκεται τώρα σε

που να έπασχε και αυτός από τη νόσο. Ένας από

φυσιολογικά επίπεδα. Προ έτους επίσης έγινε η

τους σημαντικότερους γενετικούς παράγοντες είναι

διάγνωση της οστεοπόρωσης και έλαβε ανάλογη

τη διενέργεια πιθανώς κάποιων συμπληρωματικών

η παρουσία ιστορικού κληρονομικής παγκρεατίτι-

αγωγή. Καθώς δεν έχει ανευρεθεί η αιτία της συ-

εξετάσεων να αποκλείσει κάποια οργανική νόσο με

δος στην οικογένειά σας, κάτι το οποίο δε μας ανα-

μπτωματολογίας που αναφέρει ζητάει τη γνώμη

ανάλογη συμπτωματολογία.

επίσης να μας πληροφορήσετε εάν υπάρχει επίταση
του αισθήματος μετεωρισμού με την κατανάλωση
συγκεκριμένων τροφών όπως π.χ γαλακτοκομικά,

σημειώσουμε πως η διάγνωση των λειτουργικών
παθήσεων, όπως αυτή του ευερέθιστου εντέρου,
είναι μια διάγνωση εξ αποκλεισμού και συνεπώς ο
οικογενειακός ιατρός σας θα έχει τη δυνατότητα με

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.
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«Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία»
23-24 Φεβρουαρίου 2007 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2007

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2007

18.00-19.00 Πρόεδροι: Σ. Μιχόπουλος, K. Παρασκευά
Ενδοσκόπηση
n
Νέες ενδοσκοπικές μέθοδοι διερεύνησης του πεπτικού σωλήνα:
πρόοδος πέρα από τη συμβατική ενδοσκόπηση. Μ. Αρβανιτάκη.
n
New therapeutic technologies for early gastrointestinal neoplasia.
Μ. Jung.

9.30-11.30 Πρόεδροι: Α. Αδαμόπουλος, Χ. Τζάθας.
Ανώτερο Πεπτικό
n
Γαστρο-οισοφαγική παλινδρομική νόσος – Φαρμακευτική,
ενδοσκοπική ή χειρουργική αντιμετώπιση. Ν. Βιάζης.
n
Διερεύνηση θωρακικού πόνου μη καρδιακής αιτιολογίας: Από το
εργαστήριο στην κλινική πράξη. Γ. Καραμανώλης.
n
ΜΣΑΦ/Ασπιρίνη: Ενδείξεις και τρόποι γαστροπροστασίας. Κ.
Τριανταφύλλου.
n
Σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα 1ης, 2ης και 3ης γραμμής για
εκρίζωση ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Γ. Λεοντιάδης

19.00-20.00 Πρόεδροι: Δ. Ταμπακόπουλος, Σ. Ποταμιάνος
Παχυσαρκία
n
Σύγχρονες τάσεις στη συντηρητική αντιμετώπιση της
παχυσαρκίας. A. Κόκκινος.
n
Ο ρόλος της ενδοσκοπικής και χειρουργικής παρέμβασης στην
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Ν. Μάθου.
20.00-20.30 Εναρκτήρια τελετή
n

Προσφωνήσεις

n

Απονομή τιμητικών μεταλλίων
Χρυσή Διάκριση :

GlaxoSmithKline αεβε
Πρόεδρος του Δ.Σ.
κ. Γεώργιος Κατζουράκης

Αργυρή Διάκριση :

Γεράσιμος Φωκάς
Κώστας Μητρόπουλος
		Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης
Χάρης Τζάθας

n

Απονομή υποτροφιών 2007
Κωνσταντίνος Παπαξοΐνης
Ηλίας Ξηρουχάκης
Σταυρούλα Κοιλάκου

n

Κήρυξη Εργασιών Διημερίδος

11.30-12.00 Διάλειμμα - Καφές
12.00-14.00 Πρόεδροι: Γ. Μάντζαρης, Ι. Κουτρουμπάκης.
Κατώτερο Πεπτικό
n
Ο ρόλος της σύγχρονης απεικόνισης στη διαγνωστική
προσπέλαση και αντιμετώπιση των ασθενών με νόσο Crohn. Σ.
Γιαρμενίτης.
n
Εγκεκριμένοι anti-TNF παράγοντες στη θεραπεία των ιδιοπαθών
φλεγμονωδών νόσων του εντέρου: Σε ποιούς, πότε, πώς και για
πόσο. Μ. Μυλωνάκη.
n
Νεότερες βιολογικές θεραπείες για τον καρκίνο του παχέος
εντέρου. Χ. Χριστοδούλου.
n
Σύγχρονες απόψεις για την ενδοσκοπική καταστολή: Ενδείξεις και
τρόποι χορήγησης. Γ. Πασπάτης.
14.00-15.00 Διάλειμμα - Γεύμα
15.00-16.00 Πρόεδροι: Β. Ντελής, Δ. Ξυνόπουλος.
Nέες διαγνωστικές τεχνικές
n
Ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία: Ενδείξεις και προσφορά στην
κλινική πράξη. Ι. Καρούμπαλης.
n
Transluminal endoscopic surgery. P. Swain.
16.00-16.30 Διάλειμμα – Καφές

20.30 Μουσική Εκδήλωση
21.00 Δεξίωση

16.30-18.30 Πρόεδροι: Ε. Ακριβιάδης, Γ. Παπαθεοδωρίδης
Ήπαρ
n
Επίπεδα HBV DNA ορού σε χρόνια HBV λοίμωξη: Ενδείξεις
μέτρησης και σημασία του αποτελέσματος. Ι. Γουλής.
n
Θεραπεία χρόνιας ηπατίτιδας Β με αντιικά: Μονοθεραπείες έναντι
θεραπειών συνδυασμού. Σ. Μανωλακόπουλος.
n
Χρόνια ηπατίτιδα C: Μπορεί να βραχυνθούν με ασφάλεια τα
προτεινόμενα 6μηνα ή 12μηνα σχήματα; Χ. Τριάντος.
n
Mεταβολικό σύνδρομο και ήπαρ – Θέση των γλιταζονών και
αντιλιπιδαιμικών φαρμάκων. Σ. Ντουράκης.
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Τα Νέα του Ιδρύματος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΟΥ
Με απόφαση του Δ.Σ. δημιουργήθηκε Παράρτημα στη Xίο το οποίο αποτελείται από τους εξής :
Πρόεδρος : Ι ωάννης Κυρλαγκίτσης, Γαστρεντερολόγος
Μέλη : Κωνσταντίνος Ντάμπος, Γαστρεντερολόγος
Κωνσταντίνος Κουμπιάς, Δικηγόρος

Νικόλαος Παπαζατζίδης, Δικηγόρος
Δέσποινα Τσαρδάκα, Εμπορικός Αντιπρόσωπος

ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ μέχρι 05/01/2007
Λάβαμε τα κάτωθι ποσά και ευχαριστούμε :
Κωνσταντίνος Στράτος, Αγ. Δημήτριος
Ιωάννης Μαγγιώσης, Καρδίτσα
Εμμανουήλ Συμβουλάκης, Αθήνα
Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Αθήνα
Βασιλική Αγγέλου, Σπάτα
Ιουλία Ρουμελιώτη, Άρτα
Ευάγγελος Τσιότσιος, Νεοχώριο Κυλλήνης
Χρήστος Γ. Ανδρεάδης, Καλλιθέα
Αγγελική Γιαμά, Χίος
Αγγελική Αντωνιάδου, Θεσσαλονίκη
Χαρίδημος Κλειδής, Αγ. Δημήτριος
Χρίστος Σταθόπουλος, Κρέστενα Ηλείας
Μιχάλης Σαντοριναίος, Χαλάνδρι
Γεώργιος Γκουβούδης, Άλιμος
Γεώργιος Τριμπόνιας, Αγ. Δημήτριος
Πιπίτσα Κωτσάκου, Αθήνα
Αικατερίνη Μανουσάκη, Σαντορίνη
Νικόλαος Καλαντζής, Μαρούσι
Γρηγόριος Κυριαζόπουλος,
Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Ιπποκράτης Κοκολιός, Χολαργός
Κωνσταντίνος Κέλλας, Βόλος
Στέλλα Σαμαρά, Αθήνα
Ηλίας Μπουζάκης, Χανιά
Γιούλη Μάγου – Γουλιελμάκη, Θεσσαλονίκη
Μαρία Καρδάση, Βόλος
Αλέξανδρος Ραχωβίτης, Λάρισα
Αντώνης Χαλκιάς, Κάρπαθος
Δημήτριος Τζιλβές, Θεσσαλονίκη
Ιωάννης Πιλπιλίδης, Θεσσαλονίκη
Δημήτριος Μπερινός, Παπάγου
Ηλίας Ξηρουχάκης, Αθήνα
Θωμάς Πασσάς, Πρέβεζα
Χρίστος Παυλίδης, Αγ. Παρασκευή
Παναγιώτα Νικολάου, Χολαργός
Ιωάννης Καλλιακμάνης, Περιστέρι
Παναγιώτα Μαυρογιάννη, Αθήνα
Χαρίλαος Τσιρώνης, Αθήνα
Γεώργιος Ρουβάς, Αθήνα
Μιλτιάδης Ροδιάς, Κορωπί
Ιωάννης Γκίκας, Μοσχάτο
Γεώργιος Μαλγαρινός, Μελίσσια
Δέσποινα Δ. Πια, Παπάγου
Σπύρος Μιχόπουλος, Κηφισιά
Ανδρέας Τσατσαλίδης, Μαρούσι
Χαράλαμπος Τζάθας, Χολαργός
Ιωάννης Καραγιάννης, Π. Ψυχικό
Ειρήνη Μαρτσίδου, Ηλιούπολη
Σαράντος Δήμας, Χολαργός
Αντώνιος Μπατιστάκης, Χανιά
Στέργιος Βραδέλης, Θεσσαλονίκη
Μαρία Περπερίδη, Μεσολόγγι
Αναστάσιος Υετίων, Βύρωνας
Αριέττα Λάμπρου, Π. Φάληρο

15 €
50 €
50 €
50 €
15 €
30 €
25 €
15 €
20 €
15 €
15 €
15 €
10 €
30 €
50 €
15 €
15 €
100 €
20 €
50 €
30 €
50 €
20 €
20 €
50 €
100 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
100 €
100 €
50 €
15 €
50 €
50 €
40 €
15 €
15 €

Δήμητρα Τζίτζη, Χαλάνδρι
Πέτρος Χαντζαρίδης, Αγ. Παρασκευή
Ιωάννα Ματσαμάκη, Χανιά
Μαργαρίτα Κ. Παξινού, Παπάγου
Χρήστος Παπαναστασίου, Παπάγου
Ευστάθιος Παπαβασιλείου, Ν. Ψυχικό
Γεώργιος Αγγελάκης, Πειραιάς
Χρήστος Δημόπουλος, Αγ. Παρασκευή
Μαρίνα Κοντού, Ραφήνα
Εμμανουήλ Αρχαύλης, Ραφήνα
Μιχαήλ Χρονάκης, Άλιμος
Δημήτριος Π. Νικολάρας, Καλλονή Λέσβου
Ηλίας Δάλλας, Γέρακας
Ευάγγελος Λαζαρίδης, Αιγάλεω
Δημήτριος Παπαδιάς, Ελεούσα Ιωαννίνων
Νίκος Θεοχαρόπουλος, Φάρσαλα
Αναστασία Τσομπανίδου, Θεσσαλονίκη
Λυδία Ψιλοβίκου, Αγ. Παρασκευή
Ελένη Μυστακίδη, Καλλιθέα
Ευφρανθία Τζώρτζη, Αλεξανδρούπολη
Γρηγόριος Χρόνης, Αθήνα
Μελέτιος Γραμματικός, Θήβα
Γεράσιμος Τρίτσης, Καλλιθέα
Χριστόφορος Αντωνόπουλος, Ηλιούπολη
Δημήτριος Παλαβρατζής, Χαλκίδα
Αθανάσιος Καρατζιάς, Βόλος
Ιωάννης Γκουβέρης, Άργος
Ευστάθιος Πομώνης, Ναύπλιο
Ιωάννης Ζαρκανιώτης, Αγρίνιο
Αθανάσιος Βαλάκας, Αθήνα
Ιωάννης Ρούσσος, Γλυφάδα
Δημήτριος Βασιλείου, Θεσσαλονίκη
Πέτρος Σαρημιχαηλίδης, Θεσσαλονίκη
Βασίλειος Βάσσος, Γιαννιτσά
Θεοδόσιος Αγαπητός, Άνοιξη
Δημήτριος Σαρηνάκης, Μάκρη Φθιώτιδος
Κωνσταντίνος Γραμματικός, Πρέβεζα
Άννα Δημάκου, Χαλάνδρι
Αφροδίτη Πετρίδου, Δραπετσώνα
Άννα Παπαϊωάννου, Λάρισα
Αναστασία Μπέντσου, Γιαννιτσά
Γιαννίτσα Κορδάτου, Χολαργός
Ιωάννα Κορέλη – Μπουλουγούρη, Χαλκίδα
Άννα Καραμανώλη, Λάρισα
Αικατερίνη Παπαδημητρίου, Πύργος
Ευθυμία Γεωργούλα, Αγ. Παρασκευή
Σωτήριος Γεωργούλας, Λαμία
Ιωάννης Επ. Μάρκος, Φάρσαλα
Μιχαήλ Μαυριγιαννάκης, Αθήνα
Γεώργιος Μαστρακάς, Μοσχάτο
Θέμης Χομορίτης, Βόλος
Βασίλειος Ευαγ. Ντελής, Αγρίνιο
Εμμανουήλ Χαριτάκης, Νίκαια
Πέτρος Γ. Καραμανώλης, Φάρσαλα

60 €
15 €
15 €
50 €
15 €
50 €
20 €
50 €
50 €
50 €
50 €
15 €
50 €
50 €
20 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
25 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €

Δημήτριος Γιαλαγκολίδης, Αθήνα
Γεώργιος Μουντανέας, Παπάγου
Στέλιος Κοντοστόλης, Παπάγου
Δημήτριος Ι. Τύμπας, Σταυρός Φαρσάλων
Εμμανουήλ Καβουσανάκης, Γλύφάδα
Πάνος Κουρτέσης, Βάρκιζα
Ανδρέας Πρωτόπαπας, Θεσσαλονίκη
Θεμιστοκλής Βασιλειάδης, Θεσσαλονίκη
Ξενοφών Τεκνετζόγλου, Ν. Μάκρη
Γεώργιος Γιανναράς, Τρίπολη
Μοναχή Αικατερίνη Μπαγκέρη, Αίγιο
Βασιλική Παπαντώνη, Βραχάτι Κορινθίας
Καλλιρρόη Ηλιάδου, Πτολεμαΐδα
Αιμίλιος Καρτάλης, Αθήνα
Βασίλειος Κομπορόζος, Μαρούσι
Γεράσιμος Αλεξανδράτος, Αργοστόλι
Ιωάννης Γιαννούσης, Γέρακας
Ιωάννης Δημητρόπουλος, Λιβαδειά
Θεόδωρος Μπασδέλης, Κιάτο
Αριστείδης Κατσάβας, Λάρισα
Νικόλαος Μανιαδάκης, Χανιά
Θεοδοσία Καραΐσκου, Βόλος
Φλωρεντία Κοκκολή, Χαλάνδρι
Αλεξάνδρα Κατσιούλα, Αθήνα
Ευθυμία Βλαστού, Κερατσίνι
Μαρία Τσοπανά, Αγ. Δημήτριος
Μάγδα Καραγιάννη, Λάρισα
Γρηγορία Τάτση, Ιωάννινα
Απόστολος Μαντίδης, Χολαργός
Χρήστος Καρακόιδας, Ίλιον
Αλέκος Βουτυράκης, Αθήνα
Παναγιώτης Αλεξίου, Αμφιάλη
Κυριακή Παπαλεξανδρίδου, Ξάνθη
Χρήστος Μαγούλης, Πύργος
Νικόλαος Καφετζής, Ευρωπός Κιλκίς
Αλέξανδρος Καρβούνης, Κάντζα Αττικής
Δημήτριος Ζιόβας, Γέρακας Αττικής
Αθανάσιος Η. Γρηγορίου, Θεσσαλονίκη
Δήμητρα Ψαθά, Θεσσαλονίκη
In Memoriam :
Πολυξένη Σίμου, Χαλάνδρι
Μνήμη Βασιλείου Βαγιωνάκη
Δέσποινα Γ. Καραμανώλη, Βάρκιζα
Μνήμη Νικολάου Γ. Καραμανώλη
Ντίνα Κάμαρη, Ν. Ψυχικό
Μνήμη Χρήστου Κάμαρη

30 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
100 €
100 €
115 €
50 €
50 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
20 €
20 €
20 €
30 €
100 €
50 €
50 €
15 €
25 €
20 €
15 €
15 €
15 €
15 €
20 €

50 €
100 €
50 €

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

ενός μεν για να λάβουν απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή αλλά και αφ’ ετέρου για να εξασφαλίσουν την αποστολή του περιοδικού και των εντύπων
και τον επόμενο χρόνο.
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Ë. Êçöéóßáò 266, 152 32 ÁèÞíá,
Áäñéáíïõðüëåùò 3, 551 33 ÊáëáìáñéÜ Èåó/íßêç,
ÅèíéêÞ Ïäüò Ðáôñþí-Áèçíþí 51Á, 264 41 ÐÜôñá,
Ë. Êíùóóïý 255 & Á. ÍÜèåíá 1, ÇñÜêëåéï ÊñÞôçò,

Ôçë.:
Ôçë.:
Ôçë.:
Ôçë.:

210 6882100
2310 422788
2610 437302
2810 235307

