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σύνταξης
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Στο δεύτερο αυτό τεύχος του 2007 η προσπάθειά μας 
περιλαμβάνει θέματα που άπτονται κατά το μάλλον ή ήττον  της 
διατροφικής αλυσίδας και της άμεσης ή έμμεσης επίδρασης των 
τρόπων παραγωγής και φυσικά των προϊόντων που διατίθενται 
και καταναλώνονται, ή δεν καταναλώνονται αλλά πρέπει, 
ή η κατανάλωσή τους κρύβει κινδύνους για τον ανθρώπινο 
οργανισμό.
Μέσω της  ιστορικής αναδρομής στη βιολογική γεωργία και 
της ανασκόπησης της σημερινής κατάστασης σε αυτόν τον 
τομέα εκφράζονται οι ανάγκες που γεννιούνται από τις όλο 
και μεγαλύτερες απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού για 
ποιότητα στη διατροφή , η οποία με τη σειρά της εξασφαλίζει το 
σεβασμό προς το περιβάλλον με τη λελογισμένη και αυστηρά 
προσδιορισμένη εκμετάλλευσή του αλλά και προσφέρει λύσεις 
στο πρόβλημα ανεργίας που μαστίζει τον αγροτικό πληθυσμό.
Στον αντίποδα μιας διατροφής με βιολογικό χαρακτήρα 
βρίσκονται τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, που κατά δεκάδες και  
νομίμως εκτίθενται στα ράφια των μεγάλων καταστημάτων 
διατροφής με το διακριτικό «περιέχει γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς» ή παρανόμως προωθούνται στην αγορά, χωρίς 
να έχουν λάβει την απαραίτητη έγκριση. Οι ανησυχίες των 
επιστημόνων για τις επιπτώσεις αυτού του «παιχνιδιού» με το 
DNA των  ειδών ουσιαστικά δεν έχουν εισακουσθεί, ίσως επειδή  
δεν υπάρχουν ακόμη αδιάσειστα στοιχεία που να αποδεικνύουν 
τους  επικείμενους κινδύνους .
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της καλής υγείας του 
οργανισμού έχει η κατανάλωση προβιοτικών και πρεβιοτικών, 
στοιχείων που αποτελούν ζωντανά μικροβιακά μη παθογόνα 
συστατικά τροφίμων και άπεπτα συστατικά της τροφής αντίστοιχα. 
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα 
δημητριακά, αποτελούν πλούσια πηγή προ και πρε-βιοτικών, 
των οποίων η συνδυασμένη καθημερινή κατανάλωση βρίσκει 
σύμφωνη την επιστημονική κοινότητα.
Η αξία της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων είναι 
εμφανής και στον τομέα της πρόληψης της οστεοπόρωσης, 
ενός νοσήματος φθοράς των οστών, που πλήττει συνήθως 
άτομα της τρίτης ηλικίας. ∆υστυχώς παγκοσμίως παρατηρείται 
μια «διατροφική κρίση» στην κατανάλωση γαλακτοκομικών 
και μάλιστα σε πληθυσμιακές ομάδες  με αυξημένες ανάγκες 
σε ασβέστιο. Τα νέα ωστόσο χαμηλής θερμιδικής, υψηλής 
όμως θρεπτικής αξίας  εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα 

έρχονται να ενισχύσουν τις διατροφικές ελλείψεις σε ευπαθείς 
πληθυσμιακές ομάδες.
Η συστηματική άσκηση με τη σειρά της βοηθά στην 
καταπολέμηση της οστεοπόρωσης, αφού όσο νωρίτερα την 
ξεκινήσει κανείς, τόσο περισσότερο θωρακίζει τον οργανισμό 
του ενδυναμώνοντας την οστική του μάζα. Η γυμναστική λοιπόν 
,όταν συνοδεύεται από μια πλούσια σε ασβέστιο διατροφή 
,αποτελεί όπλο κατά της οστεοπόρωσης.
∆ιατροφικές συνήθειες  που προσιδιάζουν στο πρότυπο της 
Μεσογειακής ∆ίαιτας με την κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, 
ελαιόλαδου, ψαριών, ειδών χαμηλής περιεκτικότητας σε 
λίπος και κρασιού (ίσως) σε μέτριες ποσότητες πιθανόν να 
προστατεύουν από μια ιδιαίτερα απειλητική νόσο, τη νόσο 
ALZHEIMER. Βέβαια οι ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις των 
ερευνών δεν έχουν σχηματοποιηθεί ακόμη σε κανόνες, αλλά 
η προτεινόμενη δίαιτα  συμβάλλει ποικιλοτρόπως στην καλή 
υγεία.
Όσον αφορά τους ασθενείς με διαβήτη, η Αμερικανική 
∆ιαβητολογική Εταιρεία έχει εκδώσει νέες διατροφικές οδηγίες, 
σύμφωνα με τις οποίες προτείνεται εξατομίκευση στις συστάσεις 
και  στη δίαιτα. 
Για την κάνναβη όλοι λίγο ως πολύ έχουμε ακούσει, ιδίως 
όταν γίνεται θέμα στην τηλεόραση ή στον τύπο για καταστροφή 
πολλών παράνομων καλλιεργειών της. Αυτή η επικηρυγμένη 
ινδική κάνναβη έχει ένα συγγενή παρεξηγημένο, γιατί φέρει το 
ίδιο όνομα και ανήκει στη συγκεκριμένη οικογένεια, ο οποίος 
όμως διαφοροποιείται από την ψυχοδραστική ουσία του άλλου 
μέλους της φαμίλιας, αφού την κουβαλά σε ελάχιστη ποσότητα 
και από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με διαλείμματα λόγω 
υπερίσχυσης άλλων ανταγωνιστικών φυτών- καλλιεργειών, 
προσφέρεται από την «κορυφή μέχρι τα νύχια» για ποικίλες 
χρήσεις. Αυτή είναι η CANNABIS SATIVA ή επί το ελληνικότερον 
Κλωστική Κάνναβη που αξιοποιείται εξ ολοκλήρου για την 
κατασκευή διαφορετικών αντικειμένων, αποτελεί τροφή για 
ζώα και ανθρώπους και συνάμα έχει και θεραπευτικές ιδιότητες. 
Στην Ελλάδα η καλλιέργειά της απαγορεύεται, νόμος περί 
ναρκωτικών γαρ, αξίζει όμως μια επανεξέταση του θέματος 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πλέον υπάρχουν νέες  παραγωγικές 
ποικιλίες κλωστικής κάνναβης με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα 
σε ρητίνες χασίς.

       Στο επανιδείν
                                                                    

 ΣΠΗΛΙΟΣ  ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Διαβάστε στο επόµενο τεύχος για:
Χηµικές ουσίες στις τροφές µας

Άσκηση τους καλοκαιρινούς µήνες
Εφεδρίνη και απώλεια βάρους

Δυσκοιλιότητα στα παιδιά
Ψυχογενής ανορεξία
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Θα µπορούσαµε να διαβλέψουµε τη µελλοντική κατάσταση της Ελ-
λάδας και µέσω του τρόπου που διατρέφο- νται και συµπεριφέρονται σήµερα 
οι έφηβοι. Τα προφανή πράγµατα µέσα στα οποία ζουν αποκαλύπτουν, παρά το 
µεταβατικό τους χαρακτήρα, την εικόνα του αύ- ριο. Έρευνα του Διαβητολογικού Κέντρου 
του Τζανείου Νοσοκοµείου έδειξε ότι η συντριπτική πλειονότητα των εφήβων (κάτι οφθαλµοφανές, πα-
σίγνωστο 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 θερ-
µίδων 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 υπέρβα-
ρα• 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 ανθρακού-
χα 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 Πανεπι-
στηµίου 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 σηµά-
δια 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 καταναλω-
τικές / διατροφικές συνήθειες µεταµορφώνονται σε µαζικό κώδικα επικοινωνίας και status symbol, στη 
θέση αξιών, ιδεωδών, στόχων; Όταν όλα ρέουν στη σαθρή επιφάνεια του παρόντος;

Στην πραγματικότητα, 
και τα πουλιά έχουν 
φωνή και λόγο, και 
οι αρκούδες, και τα 
δέντρα που ανθίζουν 
χειμωνιάτικα, κι 
ας μη «λαλούν μ’ 
ανθρώπινη λαλίτσα». 

Χειμερία 
νάρκη   

Μικρές Ιστορίες
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ, ∆ημοσιογράφος.  Το κε ίμενο έχε ι  δημοσιευθεί  στην εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
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ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΘΟΥ, Γαστρεντερολόγος

         Tο 
 ενδοσκοπικό 
   ενδογαστρικό 
       μπαλόνι παχυσαρκίας

Στην Ελλάδα 28% των ανδρών και 38% των γυναικών είναι παχύσαρκοι, δηλαδή 
έχουν ΒΜΙ µεγαλύτερο από 30.
Είναι γνωστό ότι η παχυσαρκία συνδέεται µε ασθένειες όπως η υπέρταση, ο 
σακχαρώδης διαβήτης, η δυσλιπιδαιµία, η στεφανιαία νόσος, τα εγκεφαλικά 
επεισόδια, παθήσεις του ήπατος και του παγκρέατος, η υπνική άπνοια, η 
κατάθλιψη, η οστεοαρθρίτιδα, ενώ πρόσφατες µελέτες τη συσχετίζουν µε τον 
καρκίνο του µαστού, του ενδοµητρίου, του προστάτη και του παχέος εντέρου. 
Η παθογένεια της νόσου εξακολουθεί να είναι άγνωστη. Πιθανές αιτίες που 
ενοχοποιούνται, όπως η κληρονοµικότητα, ψυχολογικοί παράγοντες, ιοί, 
περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως ο υπερκαταναλωτισµός και ο µοντέρνος 
τρόπος διατροφής, δεν δίνουν ικανοποιητικές εξηγήσεις και φαίνεται ότι δεν 
µπορούν να καλύψουν σφαιρικά το πρόβληµα.
Κι ενώ η διάγνωση της παχυσαρκίας γίνεται εύκολα, η θεραπεία της είναι πολύ 
δύσκολη. Οι αυστηρές δίαιτες οδηγούν µε την διακοπή τους σε βουλιµικά 
επεισόδια, διαιωνίζοντας έτσι τον φαύλο κύκλο δίαιτα – βουλιµία – δίαιτα. 
Σύµφωνα µε διεθνή δεδοµένα µετά την απώλεια βάρους, 95% των παχυσάρκων 
επανακτούν σε διάστηµα 2 ετών το βάρος που έχασαν µε δίαιτα ή παίρνουν 
ακόµη περισσότερο βάρος.
Αλλαγή του τρόπου ζωής σε συνδυασµό µε µια υποθερµιδική, 
ισορροπηµένη διατροφή και σωµατική άσκηση µε στόχο τη σταδιακή 
και συνεχή (0,5 – 2 κιλά εβδοµαδιαίως) απώλεια βάρους κι όχι αυστηρά 
περιοριστικές δίαιτες είναι η καλύτερη αντιµετώπιση στο πρόβληµα της 
παχυσαρκίας. 
Το ενδοσκοπικό ενδογαστρικό µπαλόνι σχεδιάσθηκε ώστε µηχανικά να 
προσφέρει αίσθηµα πληρότητας και όγκου στο στοµάχι, δηµιουργώντας 
πρόωρο κορεσµό, µειώνοντας την κατανάλωση τροφής και διευκολύνοντας την 
εκµάθηση της νέας διατροφής και της αλλαγής του τρόπου συµπεριφοράς των 
παχυσάρκων ατόµων. Ο πρώτος σχεδιασµός παρουσιάσθηκε το 1982, το πρώτο 
σιλικονούχο µπαλόνι εµφανίσθηκε το 1986, αλλά µετά από πολλές τροποποιήσεις 
πήρε την σηµερινή του µορφή µετά το 1995. 
Ο σχεδιασµός και οι επακόλουθες τροποποιήσεις ακολούθησαν οδηγίες που 
ορίσθηκαν από διεθνή επιτροπή ειδικών, σύµφωνα µε τις οποίες το ενδογαστρικό 
µπαλόνι πρέπει να έχει οµαλή και λεία επιφάνεια για να µην ερεθίζει τον γαστρικό 
βλεννογόνο, να διαθέτει µικρή και εύκαµπτη µορφή ώστε να τοποθετείται και να 
αφαιρείται µε άµεση ενδοσκοπική όραση, να γεµίζει µε υγρό καλύτερα παρά 
αέρα, να είναι κατασκευασµένο από βιολογικά ανενεργό, µαλακό και ελαστικό 
υλικό µε µακρά και ασφαλή χρήση in vivo, να µπορεί να ρυθµισθεί σε διαφορετικά 
µεγέθη και να είναι ορατό ακτινολογικά. Το ενδοσκοπικό ενδογαστρικό µπαλόνι 
που ευρέως χρησιµοποιείται σήµερα είναι σφαιρικό, σιλικονούχο, λείο, ορατό 
ακτινολογικά και γεµίζει µε φυσιολογικό ορό σε όγκους που κυµαίνονται από 
400 – 700 ml.
Οι ενδείξεις για την προσωρινή χρήση του (πρέπει να αφαιρείται στους 6 µήνες) 
συνοψίζονται βασικά στις παρακάτω κατηγορίες ασθενών :

• Απώλεια βάρους σε ασθενείς µε ΒΜΙ 30-39 που διαθέτουν σηµαντικούς 
πάραγοντες κινδύνου της υγείας που συσχετίζονται µε την παχυσαρκία 
και απέτυχαν να χάσουν ή να διατηρήσουν την απώλεια βάρους µετά από 
επίπονα, ελεγχόµενα διαιτητικά προγράµµατα.

• Απώλεια βάρους σε πολύ παχύσαρκους ασθενείς µε ΒΜΙ>40 ως 
προετοιµασία για εφαρµογή βαριατρικής χειρουργικής µε στόχο την µείωση 
των διεγχειρητικών και µετεγχειρητικών επιπλοκών.

Η παχυσαρκία παρουσιάζεται τις τελευταίες δεκαετίες ως ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα 
υγείας του Δυτικού κόσµου, ενώ η προσπάθεια απώλειας σωµατικού βάρους χωρίς επίβλεψη είναι 
µια επίπονη διαδικασία µε αµφίβολο τις περισσότερες φορές αποτέλεσµα.
Η παχυσαρκία προσδιορίζεται συνήθως µε την έµµεση µέτρηση του σωµατικού λίπους, 
χρησιµοποιώντας τον δείκτη µάζας σώµατος (Body Mass Index, BMI), στον οποίο συνυπολογίζονται 
δύο µεταβλητές, το βάρος και το ύψος του ατόµου (διαιρούµε το βάρος σε κιλά µε το τετράγωνο 
του ύψους σε µέτρα). Όταν η τιµή του ΒΜΙ είναι µεταξύ 25-30 το άτοµο χαρακτηρίζεται 
υπέρβαρο, ενώ εάν η τιµή του ΒΜΙ είναι µεγαλύτερη από 30 το άτοµο χαρακτηρίζεται παχύσαρκο. 
Επιπρόσθετο δείκτη αξιολόγησης της παχυσαρκίας αποτελεί επίσης, η µέτρηση της περιµέτρου 
της µέσης, που συσχετίζεται ακριβέστερα µε το σπλαχνικό λίπος. Έτσι, αυξηµένος κίνδυνος για την 
υγεία παρουσιάζεται όταν ο δείκτης αυτός υπερβαίνει τα 102 cm για τους άνδρες και τα 88 cm για 
τις γυναίκες.
Περισσότεροι από 300 εκατοµµύρια άνθρωποι στον πλανήτη χαρακτηρίζονται παχύσαρκοι, ενώ 
υπολογίζεται ότι τέσσερα στα δέκα άτοµα υπερβαίνουν κατά 14 κιλά τουλάχιστον το επιθυµητό 
φυσιολογικό βάρος. Το πλέον ανησυχητικό πρόβληµα παρατηρείται στον τοµέα της παιδικής 
παχυσαρκίας, όπου υπολογίζεται ότι το 2030, το 100% των παιδιών στις ΗΠΑ θα είναι παχύσαρκα. 

Περισσότεροι από 
300 εκατοµµύρια 
άνθρωποι στον πλανήτη 
χαρακτηρίζονται 
παχύσαρκοι, ενώ 
υπολογίζεται ότι 
τέσσερα στα δέκα άτοµα 
υπερβαίνουν κατά 14 κιλά 
τουλάχιστον το επιθυµητό 
φυσιολογικό βάρος. 

Το ενδογαστρικό 

µπαλόνι τοποθετείται 

ενδοσκοπικά, από 

το στόµα, χωρίς την 

ανάγκη χειρουργείου.
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• Απώλεια βάρους σε πολύ παχύσαρκους ασθενείς (ΒΜΙ >40) 
που λόγω αντενδείξεων δεν µπορούν να χειρουργηθούν, 
σε συνδυασµό πάντα µε µακροχρόνια προγράµµατα 
ισορροπηµένης διατροφής και συµπεριφεριολογίας.

Θα πρέπει να αφιερωθεί αρκετός χρόνος από τον ιατρό στην 
πρώτη συνάντηση µε τον ασθενή για σωστή ενηµέρωση, 
αναζήτηση κινήτρων και σωστή επιλογή ασθενών. Θα πρέπει 
επίσης να τονισθεί ότι το µπαλόνι δεν αποτελεί από µόνο του 
«µαγική λύση» στην απώλεια βάρους και η τελική επιτυχία, 
βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στο συνδυασµό του µε 
υποθερµιδική διατροφή, άσκηση και αλλαγή του τρόπου ζωής. 
Ο ασθενής θα πρέπει τέλος να είναι πλήρως ενηµερωµένος για 
την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου και τις πιθανές επιπλοκές, 
να γνωρίζει ότι θα πρέπει να απέχει σχεδόν πλήρως από τα 
γλυκά και να είναι τυπικός στο πρόγραµµα παρακολούθησης 
που θα του ζητηθεί.
Προηγηθείσες γαστρικές επεµβάσεις, η κατάχρηση 
αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, το ενεργό πεπτικό έλκος, η 
χρόνια χρήση αντιπηκτικής αγωγής, οι κολλαγονώσεις, οι 
ιδιοπαθείς φλεγµονώδεις παθήσεις του εντέρου, η ευµεγέθης 
διαφραγµατοκήλη, η κίρρωση, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, 
η εγκυµοσύνη, το AIDS, η σοβαρή οισοφαγίτιδα, ο οισοφάγος 
Barrett, η εξάρτηση του παχύσαρκου ασθενή από τα γλυκά 
αποτελούν αντενδείξεις για την τοποθέτηση του µπαλονιού. 
Πριν από την τοποθέτηση ο ασθενής υποβάλλεται σε 
αιµατολογικό εργαστηριακό έλεγχο, ακτινογραφία θώρακα, 
καρδιολογική εξέταση, και υπερηχογράφηµα άνω κοιλίας. 
Το ενδογαστρικό µπαλόνι τοποθετείται ενδοσκοπικά, από 
το στόµα, χωρίς την ανάγκη χειρουργείου. Ο ασθενής 
λαµβάνει «µέθη», γίνεται έλεγχος πρώτα του στοµάχου µε 
γαστροσκόπηση και εφόσον δεν υπάρχει κάποια βλάβη 
εισάγεται ο λεπτός σωλήνας – καθετήρας µε το ξεφούσκωτο 
µπαλόνι στο στοµάχι και αµέσως ακολουθεί η πλήρωσή του 
µε φυσιολογικό ορό και µικρή ποσότητα χρωστικής ουσίας 
µπλέ χρώµατος (για να εντοπισθεί στα κόπρανα και στα ούρα 
σε περίπτωση που αυτόµατα ξεφουσκώσει το µπαλόνι). Μετά 
από την επιθυµητή πλήρωση, αφαιρείται ο οδηγός καθετήρας, 
ώστε να λειτουργήσει η ενσωµατωµένη βαλβίδα ασφαλείας 
που εξασφαλίζει την ακεραιότητα του µπαλονιού. Η διαδικασία 
τοποθέτησης διαρκεί 20-30 λεπτά. Ο ασθενής δεν χρειάζεται 
απαραίτητα νοσηλεία, αλλά παραµένει τουλάχιστον επί 2ωρου 
στην αίθουσα ανάνηψης για παρακολούθηση. Το ενδογαστρικό 
µπαλόνι µπορεί να παραµείνει στο στοµάχι για έξι µήνες µόνο. 
Εξειδικευµένη διαιτολογική και ψυχολογική υποστήριξη 
µετά την τοποθέτηση είναι απαραίτητη. Οι πρώτες ηµέρες 
περιλαµβάνουν µόνο υγρή και πολτοποιηµένη τροφή σε 
µικρές ποσότητες και σε συχνά χρονικά διαστήµατα. Κατόπιν 
συστήνεται υποθερµιδικό διαιτολόγιο και συζητούνται οι αρχές 
µιας ισορροπηµένης µακροχρόνιας διατροφής σε συνδυασµό 
µε την αλλαγή του τρόπου ζωής και σχέσης του ασθενούς 

µε παλιές διατροφικές συνήθειες. Σηµαντικό επίσης είναι να 

δοθούν κίνητρα για αύξηση της φυσικής δραστηριότητας µε 

προγράµµατα γυµναστικής ή µε απλές συµβουλές όπως το 

περπάτηµα.

Ναυτία, έµετοι και αίσθηµα βάρους/πόνου στο επιγάστριο 

είναι η πιο συχνά παρατηρούµενη επιπλοκή µετά την 

τοποθέτηση. Συνήθως διαρκεί 2-7 ηµέρες και αντιµετωπίζεται 

µε διαιτητική και φαρµακευτική αγωγή. Σε µερικές περιπτώσεις 

οι έµετοι και η γαστρική δυσανεξία συνεχίζουν και τότε το 

µπαλόνι πρέπει να αφαιρεθεί πριν τους 6 µήνες, και συνήθως 

εντός του πρώτου µήνα, γιατί υπάρχει ό κίνδυνος αφυδάτωσης. 

Έλκη στοµάχου και διαβρωτική γαστρίτιδα µπορεί επίσης να 

παρουσιασθούν και αντιµετωπίζονται συνήθως µε αντιελκωτική 

αγωγή. Διάτρηση και αιµορραγία στοµάχου έχουν επίσης 

σπάνια αναφερθεί. Η σοβαρότερη επιπλοκή είναι η εντερική 

απόφραξη από ένα µπαλόνι που δεν έχει φουσκώσει σωστά 

ή που παρουσιάζει διαρροή και µετακινηθήκε από το στοµάχι 

στο έντερο. Χειρουργική παρέµβαση µπορεί να χρειασθεί για 

την αφαίρεσή του, εάν δεν περάσει αυτόµατα από το έντερο και 

δεν αποβληθεί δια της φυσιολογικής οδού. 

Μετά από χρονικό διάστηµα 6 µηνών το µπαλόνι πρέπει 

να αφαιρεθεί (περαιτέρω παραµονή του στο στοµάχι αυξάνει 

την πιθανότητα να ξεφουσκώσει αυτόµατα), και πιθανότατα 

να αντικατασταθεί µε ένα καινούργιο, εάν δεν έχει επιτευχθεί 

ολοκληρωτικά ο στόχος της απώλειας βάρους. Η διαδικασία 

αφαίρεσης γίνεται µε τον ασθενή σε «µέθη». Το µπαλόνι 

τρυπάται µε ειδική βελόνη, αναρροφάται όλο το υγρό του, 

συλλαµβάνεται άδειο και αφαιρείται από το στόµα. 

Η µέση απώλεια βάρους κυµαίνεται από 15–21 κιλά στο 

χρονικό διάστηµα παραµονής του, αλλά τα αποτελέσµατα 

µπορεί ευρέως να διακυµανθούν ανάλογα µε τα κίνητρα 

και τη συµµόρφωση του κάθε ασθενούς στο πρόγραµµα 

παρακολούθησης.

Πρόσφατα έχει τέλος χρησιµοποιηθεί και µπαλόνι που 

φουσκώνει µε αέρα αντί φυσιολογικού ορού. Αναφέρεται 

καλύτερη ανεκτικότητα µε λιγότερα επεισόδια εµέτων και 

επιγαστρικού άλγους µετά την τοποθέτηση και παρόµοια 

αποτελεσµατικότητα στην απώλεια βάρους µε το κλασσικό 

ενδογαστρικό µπαλόνι υγρού. Επιστηµονικές συγκριτικές 

µελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναµένονται τα επιστηµονικά 

δεδοµένα όσον αφορά την ανεκτικότητα, την ασφάλεια και την 

αποτελεσµατικότητα των δύο µπαλονιών.  

Συµπερασµατικά το ενδοσκοπικό, ενδογαστρικό µπαλόνι 

αποτελεί ένα αποτελεσµατικό και ασφαλές όπλο στην 

θεραπευτική φαρέτρα της νοσογόνου παχυσαρκίας, πάντα 

όµως σαν αρωγός στην αλλαγή του τρόπου ζωής και στην 

ισορροπηµένη διατροφή του ασθενούς.



Περιβάλλον

Η βιολογική 
      γεωργία 

σήμερα 

ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΤΑΡΟΣ, Γεωπόνος

Αυτή η αλλαγή στον τρόπο παραγωγής, ευτυχώς δεν ήταν καθολική. 
Αρκετοί αγρότες είτε γιατί δεν είχαν τους απαραίτητους οικονοµικούς 
πόρους για να εντατικοποιήσουν την παραγωγή τους είτε γιατί δεν 
µπορούσαν – ορεινές και ηµιορεινές περιοχές – είτε τέλος γιατί δεν 
το ήθελαν για ιδεολογικούς λόγους, συνέχισαν να παράγουν µε τις 
πρακτικές και τις τεχνικές της βιολογικής γεωργίας.
Με τον τρόπο αυτό δηµιουργήθηκαν οι πρώτες ενώσεις 
βιοκαλλιεργητών στην Ευρώπη. 
Έτσι το 1924 έχουµε την ίδρυση της Demeter στην Γερµανία και 
το 1946 την ίδρυση της Soil Association στην Μ. Βρετανία. Στις 
επόµενες δεκαετίες, ενώσεις βιοκαλλιεργητών δηµιουργούνται και 
στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ελβετία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία 
κ.λ.π.
Φθάνουµε έτσι στα 1980 που η IFOAM, (Παγκόσµια Οµοσπονδία 
Κινηµάτων Οργανικής Γεωργίας) εκδίδει τις πρώτες προδιαγραφές 
παγκόσµιας εµβέλειας για τη βιολογική γεωργία. 
Στην Ελλάδα, µόλις το 1985 δηµιουργείται ο Σ.Ο.Γ.Ε. (Σύλλογος 
Οικολογικής Γεωργίας Ελλάδας) και στα επόµενα δύο χρόνια έχουµε 
τις πρώτες  δύο οργανωµένες προσπάθειες βιοκαλλιέργειας, στο 
Αίγιο για παραγωγή βιολογικής σταφίδας και στη Μεσσηνιακή 
Μάνη για την παραγωγή βιολογικού ελαιόλαδου.
Χρειάστηκε να φθάσουµε στα 1991 ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση 
να ψηφίσει τον Κανονισµό 2092/91, µε τον οποίο µπαίνουν 
υποχρεωτικοί κοινοί κανόνες τόσο στην παραγωγή/µεταποίηση 
όσο και στον τρόπο που πιστοποιούνται και επισηµαίνονται τα 
βιολογικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στον Κόσμο
Σήµερα η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία έχει κάνει άλµατα 
τόσο σε Παγκόσµιο όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με στοιχεία του 2005, οι καλλιεργούµενες εκτάσεις στον κόσµο 
ήταν 265 εκατοµµύρια στρέµµατα, από τα οποία το 43 % βρίσκεται 
στην Αυστραλία, το 24 % στην Λατινική Αµερική, το 23,5 % στην 
Ευρώπη κ.λ.π. 
Στην Ευρώπη ο µέσος όρος των βιοκαλλιεργούµενων 
εκτάσεων αντιστοιχεί περίπου µε το 4,5 % επί του συνόλου των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων.
Οι χώρες µε τις µεγαλύτερες εκτάσεις είναι η Αυστρία µε 13%, η 
Ελβετία µε 10%, η Φιλανδία µε 7,7%, η Ιταλία µε 7% και η Μεγάλη 
Βρετανία µε τη Γερµανία µε 4,5%.

Στην Ελλάδα 
Στην Ελλάδα µέχρι πριν τρία-τέσσερα χρόνια, οι βιοκαλλιεργούµενες 
εκτάσεις µετά βίας έφθαναν το 1% επί του συνόλου της 
καλλιεργούµενης έκτασης. Τα τελευταία όµως χρόνια, εξαιτίας και της 
αύξησης του ποσού µε το οποίο επιδοτούνται οι βιοκαλλιεργητές, 
οι εκτάσεις τριπλασιάστηκαν.
Βάση των επίσηµων στοιχείων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, το 2005 οι καλλιεργούµενες εκτάσεις –χωρίς τους 
φυσικούς βοσκότοπους- στην Ελλάδα ανέρχονταν στα 1.000.000 
στρέµµατα περίπου, δηλαδή στο 3% της καλλιεργούµενης έκτασης 
στη χώρα µας και οι βιοκαλλιεργητές ξεπερνούσαν τους 15.000. 
Στη βιολογική κτηνοτροφία είχαν ενταχθεί 1.850.000 στρέµµατα 
φυσικοί βοσκότοποι, όπου έβοσκαν 500.000 αιγοπρόβατα, 27.000 
χοίροι και 23.000 βοοειδή. Τα πουλερικά (αυγοπαραγωγής και 
κρεατοπαραγωγής) ανέρχονταν σε 144.000, οι κυψέλες σε 7.000 
περίπου και οι κτηνοτρόφοι που εκτρέφανε τα ζώα τους µε τις 
βιολογικές µεθόδους έφθαναν τους 2.500 περίπου.
Σύµφωνα µε ανεπίσηµα στοιχεία, στο τέλος του 2006, οι εκτάσεις 
στη φυτική παραγωγή έφθασαν το 4% της καλλιεργούµενης 
έκτασης.

Δυστυχώς στην αγορά κυκλοφορούν ακόµα, αρκετά ‘’µαϊµού’’ βιολογικά προϊόντα. Για το λόγο 
αυτό, ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Θα πρέπει, εφόσον τα προϊόντα 
είναι συσκευασµένα, να αναζητά στη συσκευασία το σήµα του Φορέα Πιστοποίησης (Ελληνικού, 

εφόσον συσκευάζονται στην Ελλάδα, ή ξένου, εφόσον εισάγονται συσκευασµένα). ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Οι καλλιεργητικές πρακτικές και οι τεχνικές που 
εφαρµόζονται στη βιολογική γεωργία, µέχρι 
και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ήταν 
οι κυρίαρχες στην παραγωγή των αγροτικών 
προϊόντων. Με την είσοδο των αγροχηµικών, 
την εκµηχάνιση και την εντατικοποίηση της 
γεωργικής παραγωγής άρχισαν σιγά σιγά 
να εγκαταλείπονται και να αντικαθίστανται 
µε προϊόντα σύνθεσης – τόσο για τη θρέψη 
όσο και τη φυτοπροστασία των φυτών - 
καθώς και µε την χρήση βαριών γεωργικών 
µηχανηµάτων. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων στην 
Ελλάδα –όπως και στο σύνολο σχεδόν των χωρών της Ε.Ε.- 
γίνεται από ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης, που έχουν εγκριθεί 
και αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, που πιστοποιούν σύµφωνα µε την Κοινοτική (Καν. ΕΟΚ 
2092/91) και την Εθνική ( ΚΥΑ 245090 ) Νοµοθεσία. 
Οι εγκεκριµένοι φορείς σήµερα στη Ελλάδα είναι έξι: 
ΔΗΩ (EL-01-BIO),
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (EL-02-BIO),
ΒΙΟΕΛΛΑΣ (EL-03-BIO), 
Qways (EL-04-BIO),
aCert (EL-05-BIO) και
IRIS (EL-06-BIO).
Ο έλεγχος και η επίβλεψη αυτών των φορέων πραγµατοποιείται από 
τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων), που είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ενώ 
την όλη εποπτεία του συστήµατος έχει η Διεύθυνση Βιολογικής 
Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Παράλληλα, όλοι οι φορείς πιστοποίησης υποχρεούνται να 
διαπιστευτούν για τη λειτουργία τους σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης). 
Σε περιφερειακό επίπεδο, ελέγχους και αναλύσεις για χρήση 
απαγορευµένων σκευασµάτων στους πιστοποιηµένους 
βιοκαλλιεργητές πραγµατοποιούν και οι Διευθύνσεις Γεωργίας των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ο καταναλωτής σήµερα µπορεί να βρει βιολογικά προϊόντα, στα 
εξειδικευµένα καταστήµατα, σε σχεδόν όλες τις µεγάλες αλυσίδες 
Super Market και στις υπαίθριες βιολογικές αγορές, που λειτουργούν 
σε πολλούς δήµους της Αττικής, αλλά και σε άλλους δήµους της 
περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος, κ.λ.π.).

Δυστυχώς στην αγορά κυκλοφορούν ακόµα, αρκετά ‘’µαϊµού’’ 
βιολογικά προϊόντα. Για το λόγο αυτό, ο καταναλωτής θα πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Θα πρέπει, εφόσον τα προϊόντα είναι 
συσκευασµένα, να αναζητά στη συσκευασία το σήµα του Φορέα 
Πιστοποίησης (Ελληνικού, εφόσον συσκευάζονται στην Ελλάδα, ή 
ξένου, εφόσον εισάγονται συσκευασµένα). 
Στις περιπτώσεις που διατίθενται χύµα, να ζητά από τον πωλητή το 
εν ισχύ πιστοποιητικό, το οποίο να αποδεικνύει τη βιολογικότητα 
του κάθε προϊόντος. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η βιολογική γεωργία και τα 
παραγόµενα από αυτήν προϊόντα είναι πολλά, όπως:
Οι ελλιπείς υποδοµές για τη µεταποίηση και τυποποίηση των 
βιολογικών προϊόντων, τα ανεπαρκή δίκτυα για τη συγκέντρωση 
και τη διανοµή τους στα µεγάλα αστικά κέντρα, η έλλειψη ενός 
στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της, η έλλειψη επαρκών εφοδίων 
για την παραγωγική τους διαδικασία, η ανεπάρκεια τεχνογνωσίας 
για πολλές καλλιέργειες και η µεγάλη γραφειοκρατία του όλου 
συστήµατος.
Το κυριότερο όµως από όλα θα είναι, αν την µεγάλη αύξησή της την 
τελευταία τριετία δεν µπορέσουν να ακολουθήσουν σε υποδοµές 
και ελέγχους τόσο οι Ιδιωτικοί Φορείς Πιστοποίησης όσο και οι 
Αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία 
της. Μια ανεπάρκεια σε αυτή τη φάση θα κλονίσει ανεπανόρθωτα 
την καταναλωτική πίστη σε αυτά. 
Οι προοπτικές, εφόσον επιλυθούν σε µικρό ή µεγαλύτερο βαθµό 
κάποια από τα παραπάνω προβλήµατα, είναι ευοίωνες. Θα µπορέσει 
να δώσει λύση τόσο στις όλο και µεγαλύτερες απαιτήσεις του 
καταναλωτικού κοινού για ποιότητα στη διατροφή, θα βοηθήσει 
στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα θα δώσει 
διέξοδο σε µεγάλο µέρος του αγροτικού πληθυσµού αυξάνοντας 
το εισόδηµά του και δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. 

Περιβάλλον

Τα τελευταία χρόνια, 

εξαιτίας και της αύξησης 

του ποσού µε το 

οποίο επιδοτούνται οι 

βιοκαλλιεργητές, οι εκτάσεις 

τριπλασιάστηκαν.
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Μεταλλαγμένα:
απειλή για το περιβάλλον 

και την υγεία μας

ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ∆ημοσιογράφος

Πριν από λίγους µήνες, τον Οκτώβριο του 2006, οι αρµόδιες αρχές στη χώρα 
µας εντόπισαν για πρώτη φορά στην αγορά προϊόντα (σογιέλαιο) που 
περιείχαν γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς (ΓΤΟ), χω-
ρίς να το αναγράφουν στη συσκευασία τους, καθώς και προϊόντα (ρύζια) που 
περιείχαν ΓΤΟ που δεν είχαν καν λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Προφανώς και δεν ήταν η πρώτη φορά που τέτοιου είδους προϊόντα διακι-
νήθηκαν στην ελληνική αγορά. Απλώς, σε αυτή την περίπτωση, εντοπίστη-
καν και κατασχέθηκαν. Άλλωστε, δεκάδες µεταλλαγµένα µεν, νόµιµα 
δε, προϊόντα βρίσκονται αυτή τη στιγµή στα ράφια των ελληνικών σούπερ 
µάρκετ, τα οποία φέρουν το διακριτικό «περιέχει γενετικά τροποποιηµένους 
οργανισµούς». 
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Τι ακριβώς σηµαίνει όµως αυτό; Γενετικά τροποποιηµένος είναι ένας οργανισµός ο οποίος έχει δηµιουργηθεί 
στο εργαστήριο, είτε µε την αφαίρεση γονιδίων του από τους επιστήµονες είτε µε την προσθήκη γονιδίων από κάποιον 
άλλον οργανισµό. Στόχος είναι το νέο είδος που θα δηµιουργηθεί να εκδηλώσει κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, 
είτε γιατί θεωρείται ότι «λείπουν» από τον φυσικό οργανισµό (π.χ. δεν έχει αρκετές βιταµίνες) είτε προκειµένου να 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανθρώπινες «ανάγκες» (λόγου χάρη, το φυτό να αναπτύσσεται πιο γρήγορα ή να είναι 
ανθεκτικότερο στις καταπονήσεις από τα φυτοφάρµακα).
Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις µεταφοράς γονιδίων ανθρώπου σε βακτήρια, βακτηρίων σε φυτά, αµφιβίων σε... λαχα-
νικά και άλλα περίεργα. Όπως είναι εύκολα κατανοητό, ένας τέτοιος οργανισµός δεν θα µπορούσε ποτέ του να ανα-
πτυχθεί στη φύση, αλλά ούτε καν µέσω µιας κλασικής διαδικασίας βελτίωσης των ειδών (επιλογής, διασταύρωσης ή 
αναπαραγωγής). 
Πού έγκειται όµως το πρόβληµα; Γιατί οι καταναλωτές ανησυχούν, αλλά και πάρα πολλοί επιστήµονες κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις αυτού του «παιχνιδιού» µε το DNA των ειδών; Ο λόγος είναι ότι η τοποθέτηση 
του γονιδίου στον «δέκτη» οργανισµό γίνεται σε τυχαία θέση, µε αποτέλεσµα η αλληλοεπίδρασή του µε τα άλλα γονίδια 
να είναι εν πολλοίς άγνωστη. Μπορεί για παράδειγµα, το ξένο γονίδιο να προκαλέσει αδρανοποίηση ή ενεργοποίηση 
άλλων, µε απρόβλεπτες συνέπειες. Εξίσου απρόβλεπτη µπορεί να είναι, αντίστοιχα, και η αλληλοεπίδραση του γενετικά 
τροποποιηµένου οργανισµού µε τον ανθρώπινο οργανισµό, µε τον οποίο µοιραία θα έρθει σε επαφή µετά την κατα-
νάλωσή του µέσω της τροφής. 
Κοµβικό σηµείο στη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των µεταλλαγµένων είναι όµως κάτι πιο...θεµελιώδες: το θέµα 
της απελευθέρωσής τους στη φύση. Είναι σαφές ότι µια καλλιέργεια µεταλλαγµένου καλαµποκιού, για παράδειγµα, 
δεν µπορεί να αποµονωθεί από την υπόλοιπη ύπαιθρο. Και, ως γνωστόν, µε τη βοήθεια των πτηνών και των εντόµων, 
η γύρη µεταφέρεται χιλιόµετρα µακριά. Τι γίνεται, λοιπόν, στην (εξαιρετικά πιθανή) επικονίαση φυτών από τη διπλανή 
καλλιέργεια ή ακόµα και των αγριόχορτων, µε τη γύρη από το γενετικά τροποποιηµένο καλαµπόκι; Τι είδους οργανισµοί 
θα προκύψουν; Όπως τονίζουν οι σκεπτικιστές των µεταλλαγµένων, οι γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί δεν είναι 
δυνατόν να «ανακληθούν» από το περιβάλλον. Έτσι, οι πιθανές επιπτώσεις από τη χρήση τους είναι µη αναστρέψιµες. 
Οι ανησυχίες αυτές όµως ουσιαστικά δεν έχουν εισακουσθεί. Το µορατόριουµ στην κυκλοφορία των γενετικά τροπο-
ποιηµένων οργανισµών που είχε επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1998 (µάλιστα µε ελληνική πρωτοβουλία) έληξε 
το 2003, οπότε η ΕΕ υπέκυψε στις τεράστιες πιέσεις των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της βιοτεχνολο-
γίας (ουσιαστικά των ΗΠΑ) και άνοιξε τις πύλες της στα µεταλλαγµένα. Πλέον, µοναδικό όπλο των καταναλωτών είναι 
η ενηµέρωση. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, όλα τα προϊόντα που περιέχουν µεταλλαγµένα συστατικά σε 
ποσοστό άνω του 0,9%, θα πρέπει να το αναγράφουν στην ετικέτα τους. Αξίζει να σηµειωθεί πάντως ότι στην Ευρώπη, 
η µεγάλη πλειοψηφία τάσσεται ενάντια στα µεταλλαγµένα (ποσοστό 70%), ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό 
αγγίζει το 93,3%. Πολλές περιοχές της Ευρώπης, επίσης, µεταξύ των οποίων και όλοι οι νοµοί της χώρας µας, έχουν 
κηρυχθεί ζώνες «ελεύθερες από µεταλλαγµένα». 

Μεταλλαγμένα και ανθρώπινη υγεία
Αδιάσειστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων «βλάπτουν σο-
βαρά την υγεία» δεν υπάρχουν. Και πώς θα µπορούσαν άλλωστε; Για να αποδειχθεί πέραν πάσης αµφιβολίας ότι τα 
µεταλλαγµένα µπορούν να προκαλέσουν βλάβες στον άνθρωπο απαιτούνται µακροχρόνιες έρευνες, ενώ οι γενετικά 
τροποποιηµένοι οργανισµοί βρίσκονται ανάµεσά µας µόλις εδώ και λίγα χρόνια. Επιπλέον, οι έρευνες διεξάγονται από 
τις ίδιες τις εταιρίες που εµπορεύονται αυτά τα προϊόντα. 

Υπάρχουν όµως πάρα πολλές ενδείξεις. Όπως για παράδειγµα το γεγονός ότι ακριβώς µετά την εισαγωγή µεταλλαγ-
µένης σόγιας στην Αγγλία, οι αλλεργίες στη χώρα αυξήθηκαν κατά 50%! Πειράµατα που έχουν γίνει σε ζώα, επί-
σης, θέτουν πολλά ερωτήµατα για την ασφάλεια της κατανάλωσης µεταλλαγµένων. Τετραετές πείραµα της Βασιλικής 
Ακαδηµίας Επιστηµών, στο πλαίσιο του οποίου φυτεύθηκαν συµβατικοί και µεταλλαγµένοι σπόροι ελαιοκράµβης σε 
παρακείµενα χωράφια σε 65 περιοχές της Αγγλίας, έδειξε µείωση στους πληθυσµούς πολλών ειδών πουλιών λόγω της 
υπερβολικής χρήσης φυτοφαρµάκων. (Η ελαιοκράµβη είχε σχεδιαστεί ώστε να είναι ανθεκτική στα ζιζανιοκτόνα, µε 
αποτέλεσµα οι παραγωγοί να χρησιµοποιούν ακόµα πιο «σκληρά» φυτοφάρµακα.)
Σε άλλο πείραµα -της Ρωσικής Ακαδηµίας Επιστηµών, αυτή τη φορά-, προστέθηκε µεταλλαγµένη σόγια στη διατροφή 
θηλυκών ποντικών, τα οποία εγκυµονούσαν. Εκτός του ότι τα νεογνά που είχαν τραφεί µε το συγκεκριµένο προϊόν είχαν 
µικρότερο µέγεθος από τα «φυσιολογικά», το 55,6% απεβίωσαν. Σηµειώνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό της σόγιας 
που διακινείται παγκοσµίως είναι προϊόν βιοτεχνολογίας.
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Προβιοτικά & 
πρεβιοτικά: 
πόσο συμβάλλουν 

στην καλή λειτουργία του 
οργανισμού;

ΕΥΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ, ∆ιαιτολόγος ∆ιατροφολόγος 

Τι είναι τα προβιοτικά;
Ο όρος προβιοτικά (probiotic) προέρχεται από τη λέξη “pro” που σηµαί-

νει “για” και τη λέξη “biotic”, που σηµαίνει “βίος- ζωή”. Εποµένως θα µπο-

ρούσαµε να πούµε ότι τα προβιοτικά δρουν “για τη ζωή”. Η θεωρία των 

προβιοτικών προτάθηκε αρχικά από το Metchnikoff το 1908, ο οποίος 

προσπαθούσε να ανακαλύψει τους λόγους που οι βοσκοί στη Βουλγαρία 

παρουσίαζαν καλή υγεία και µακροζωία. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς 

του έδειξαν ότι τα άτοµα αυτά κατανάλωναν συστηµατικά γαλακτοκο-

µικά προϊόντα µε ζωντανές καλλιέργειες µη παθογόνων µικροοργανι-

σµών. 

Τα προβιοτικά ορίζονται ως τα ζωντανά µικροβιακά συστατικά τροφίµων 

που έχουν ευεργετική επίδραση στην υγεία, βελτιώνοντας τη µικροβια-

κή ισορροπία του εντέρου. Συνήθως περιλαµβάνουν µικροοργανισµούς 

που παράγουν γαλακτικό οξύ, όπως Lactovacilli και Bifidobacteria. 

Για να µπορούν να χαρακτηριστεί ένας µικροοργανισµός ως προβιοτικό 

θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: 1) να ασκεί ωφέλιµη δράση 

στον ξενιστή, 2) να είναι µη παθογόνος και µη τοξικός, 3) να περιέχει 

µεγάλο αριθµό ζώντων κυττάρων, 4) να είναι ικανός να αποικήσει και να 

µεταβολιστεί στο έντερο, 5) να παραµένει ζωντανός κατά τη αποθήκευ-

ση και χρήση και 6) να έχει καλές οργανοληπτικές ιδιότητες (π.χ. να δίνει 

γλυκιά γεύση).

Τι είναι τα πρεβιοτικά ή πρεβιοτικές ίνες;
Πρεβιοτικά ή πρεβιοτικές ίνες αποκαλούνται τα άπεπτα συστατικά της 

τροφής που δρουν ευεργετικά για τον οργανισµό, ενεργοποιώντας επι-

λεκτικά την ανάπτυξη ή/και τη δραστηριότητα ενός ή περισσοτέρων 

βακτηριακών στελεχών που αποικίζουν το έντερο. Κυριότερα πρεβιο-

τικά είναι η ινουλίνη, οι γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες, (GΟS) και οι φρου-

κτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS). Αποτελούν στοιχεία φρούτων, λαχανικών ή 

δηµητριακών (όπως το ραδίκι, το κρεµµύδι, το σκόρδο, τα δηµητριακά 

ολικής άλεσης, η µπανάνα ή η σόγια). Ενσωµατώνονται στα γαλακτοκο-

µικά προϊόντα, ροφήµατα και γλυκά. 

Για να κατηγοριοποιηθεί ένα συστατικό της τροφής ως πρεβιοτική ίνα 

θα πρέπει: 1) να µην υδρολύεται ή απορροφάται στο ανώτερο τµήµα 

της γαστρεντερικής οδού, 2) να αποτελεί υπόστρωµα για ένα ή περιορι-

σµένο αριθµό πιθανά ευεργετικών βακτηρίων στο παχύ έντερο, ενεργο-

ποιώντας την ανάπτυξή τους και 3) να έχει τη δυνατότητα να εµποδίζει 

τον πολλαπλασιασµό των παθογόνων βακτηρίων, εξισορροπώντας τη 

σύσταση της εντερικής µικροχλωρίδας και ασκώντας προστατευτική 

δράση στο έντερο. 

Θετικές επιδράσεις των προβιοτικών 
και των πρεβιοτικών στον οργανισμό
Η πρόσληψη προβιοτικών έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σηµαντική για 
την ωρίµανση του πεπτικού συστήµατος, τον περιορισµό των πα-
θογόνων µικροοργανισµών και τη διαµόρφωση επιθυµητής σύστα-
σης της εντερικής χλωρίδας. 
Τα επιδιωκόµενα πλεονεκτήµατα από την κατανάλωση προβιοτι-
κών περιλαµβάνουν τη µείωση των συµπτωµάτων δυσανοχής στη 
λακτόζη, αύξηση της φυσικής άµυνας του οργανισµού σε λοιµώδεις 
νόσους της εντερικής οδού και βελτίωση της πέψης. Τα προβιοτικά 
µπορούν να χορηγηθούν µε ασφάλεια και σε παιδιά µετά την 1η 
βρεφική ηλικία, µε κυριότερα οφέλη τη µείωση των περιστατικών 
εµφάνισης διάρροιας και της σοβαρότητάς τους αλλά και µείω-
ση του κινδύνου για εµφάνιση ατοπικής δερµατίτιδας και άλλων 
αλλεργικών αντιδράσεων. Είναι µάλιστα αξιοσηµείωτο ότι η πρό-
σληψη προβιοτικών κατά τη βρεφική ηλικία είναι πιο πιθανό να 
οδηγήσει σε µόνιµο αποικισµό του εντέρου από αυτά σε σχέση µε 
κατανάλωσή τους σε µεγαλύτερη ηλικία.

Όσον αφορά τα πρεβιοτικά, πέρα από την έµµεση δράση τους, που 
προκύπτει από την επιλεκτική αύξηση του πληθυσµού κάποιων 
προβιοτικών, έχει φανεί ότι:

 

Υπάρχουν παρενέργειες από την 
κατανάλωσή τους;
Η χορήγηση προβιοτικών, ιδίως βακτηρίων όπως οι γαλακτοβά-
κιλλοι που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή γαλακτοκοµικών 
προϊόντων, όπως το γιαούρτι, είναι απόλυτα ασφαλής. Ωστόσο, δε 
συνίσταται η χορήγησή τους σε υγιή βρέφη και παιδιά, πριν από 
τον 6ο µήνα της ζωής, λόγω της ανωριµότητας του πεπτικού τους 
συστήµατος.
Όσον αφορά τα πρεβιοτικά, πιθανές παρενέργειες είναι ο σχηµατι-

σµός αερίων, πρήξιµο και φούσκωµα. Τα συµπτώµατα αυτά εξαρ-
τώνται από το είδος της πρεβιοτικής ίνας και την ανεκτικότητα του 
καταναλωτή (π.χ. µπορεί να είναι εµφανή µετά την κατανάλωση 5 
γραµµαρίων από κάποιο ευαίσθητο άτοµο αλλά να απουσιάζουν 
ακόµα και µετά την κατανάλωση 40 γραµµαρίων σε κάποιο άτοµο 
που είναι ανεκτικό).

Ποια είναι η συνιστώμενη πρόσληψη 
προβιοτικών και πρεβιοτικών;
Για τα προβιοτικά δεν έχει προταθεί µέχρι στιγµής κάποια συνιστώ-
µενη πρόσληψη. Τα τρόφιµα µε ζωντανές καλλιέργειες, όπως το για-
ούρτι, περιέχουν ευεργετικά για τον οργανισµό βακτήρια. Ένα µε 
δύο κεσεδάκια γιαουρτιού την ηµέρα φαίνεται ότι είναι ευεργετικά 
για τους ενήλικες ενώ ένα κεσεδάκι φαίνεται ότι είναι αρκετό για τα 
παιδιά.
Όσον αφορά τα πρεβιοτικά, µία φυσιολογική δίαιτα που περιέχει 5 
µερίδες φρούτων και λαχανικών παρέχει από 5 έως 10 γραµµάρια 
άπεπτων υδατανθράκων την ηµέρα. Σ’ αυτούς περιλαµβάνονται 
ολιγοσακχαρίτες φυτικής προέλευσης (κυρίως FOS). Σύµφωνα µε 
έρευνες, η ελάχιστη αποτελεσµατική δόση για την ολιγοφρουκτόζη 
είναι τα 5 γραµµάρια την ηµέρα, ενώ για την ινουλίνη αποτελεσµα-
τική φαίνεται να είναι ηµερήσια δόση που κυµαίνεται από 5-8 γραµ-
µάρια. Γενικά, δόσεις κάτω των 5 γραµµαρίων θεωρούνται αναπο-
τελεσµατικές ενώ ηµερήσιες δοσολογίες που κυµαίνονται µεταξύ 
5 και 10 γραµµαρίων φαίνεται να είναι αποτελεσµατικές για υγιείς 
ενήλικες. 

Πόσο συμβάλλει τελικά η 
κατανάλωση προβιοτικών και 
πρεβιοτικών στην καλή λειτουργία 
του οργανισμού;
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι τόσο τα προβιοτικά όσο και τα πρε-
βιοτικά έχουν σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της καλής υγείας 
του οργανισµού. Φαίνεται µάλιστα ότι τα προϊόντα που περιέχουν 
συνδυαστικά προ- και πρεβιοτικά ωφελούν τον καταναλωτή, βελ-
τιώνοντας την επιβίωση και την εγκατάσταση επιλεγµένων ζωντα-
νών µικροοργανισµών στο πεπτικό σύστηµα και έχουν καλύτερα 
αποτελέσµατα από τη µεµονωµένη χρήση των προβιοτικών ή των 
πρεβιοτικών συστατικών σε ένα τρόφιµο.
Παρά το γεγονός όµως ότι τα οφέλη διαφέρουν ανάλογα µε τον 
τύπο και την ποσότητα των προ- και πρεβιοτικών που καταναλώνο-
νται, η επιστηµονική κοινότητα συµφωνεί ότι η καθηµερινή κατανά-
λωση τροφίµων που περιέχουν αυτά τα συστατικά είναι ευεργετική 
για την υγεία. 

µειώνουν τον κίνδυνο για δυσκοιλιότητα αλλά 
και διαρροϊκά επεισόδια

η κατανάλωση πρεβιοτικών ινών, όπως η ινουλίνη και η ολιγο-
φρουκτόζη, αυξάνει την εντερική απορρόφηση του ασβεστίου 
και του µαγνησίου από τον οργανισµό 

µπορούν να µειώσουν τη χοληστερόλη και τον κίνδυνο εµφάνι-
σης δυσλιπιδαιµίων, καθώς συµµετέχουν στο µεταβολισµό των 
λιπιδίων

η κατανάλωση πρεβιοτικών ινών αυξάνει τον όγκο των κοπρά-
νων, βελτιώνει την κινητικότητα του εντέρου και µπορεί να µειώ-
σει τον κίνδυνο για εµφάνιση κάποιων µορφών καρκίνου.

∆ιατροφή
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“Κάνναβη … 
η παρεξηγημένη” 

ποτε φυτού του γένους Cannabis. Το 
σκεπτικό είναι η προσπάθεια περιορι-
σµού της διάδοσης ναρκωτικών ουσι-
ών και αποφυγής του κινδύνου παρα-
καλλιέργειας δενδρυλλίων χασίς. 
Μήπως όµως θα έπρεπε να το ξανα-
σκεφτούµε, δεδοµένου ότι, εκτός των 
άλλων, έχουν δηµιουργηθεί νέες πολύ 
παραγωγικές ποικιλίες κλωστικής κάν-
ναβης µε πολύ χαµηλή περιεκτικότητα 
σε ρητίνες χασίς; Εξάλλου, σύµφωνα 
µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, για να επιδοτηθεί η καλλιέργεια, η πε-
ριεκτικότητα του φυτού σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 0,2% (όπως λέγεται, για να έχει το ίδιο αποτέλεσµα µε 
ένα τσιγάρο χασίς, θα πρέπει κάποιος να καπνίσει… ένα χωράφι). 
Γιατί όµως η κλωστική κάνναβη είναι πολύτιµη; Καταρχήν, γιατί είναι 
αξιοποιήσιµο κάθε τµήµα του φυτού. Από το υπέργειο µέρος της 
φυτείας µπορούν να παραχθούν ίνες για υφαντά (ενδύµατα, υποδή-
µατα, υφασµάτινες επενδύσεις, ταπετσαρίες κλπ), σχοινιά, σπάγκοι, 
υλικά µονώσεων. Από την ξυλώδη µάζα παράγεται χαρτί υψηλής 
ποιότητας (έως τα τέλη του 19ου αιώνα, το 70% του χαρτιού που 
παραγόταν παγκοσµίως προερχόταν από ίνες κάνναβης), µοριοσα-
νίδες, υλικά µονώσεων και οικοδοµής. Από την εντεριώνη των στε-
λεχών παράγονται υλικά για στρωµνή αλόγων ιππασίας και µικρών 
οικιακών ζώων. Από τους σπόρους, παράγονται τροφή ωδικών 
πτηνών, έλαιο για καλλυντικά, σαπωνοποιία, κτηνοτροφές, βερνίκια, 
κλπ. Εχει βρεθεί, ότι ο σπόρος της Cannabis Saiva είναι πιο θρεπτι-
κός ακόµα και από τη σόγια, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του 
σε πρωτεΐνες και βιταµίνες (κυρίως Β). Με ό,τι υπολείπεται από την 
κατεργασία, τέλος, παρασκευάζεται βελτιωτικό εδάφους καλλωπι-
στικών και κηπευτικών φυτών, ενώ ο πολτός του φυτού µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή βιοµάζας.
Πέραν αυτού, τα προϊόντα της κλωστικής κάνναβης θεωρούνται 
υποαλλεργικά, το οποίο ως γνωστόν είναι πλέον µέγα ζητούµενο 
της αγοράς. Επιπλέον, η ίνα της κάνναβης είναι ιδιαίτερα ανθεκτική 
(το ύφασµα κάνναβης είναι τέσσερις φορές πιο ανθεκτικό από το 
βαµβακερό), ενώ είναι και… αδιάβροχη (ένα νωπό ύφασµα από 
κάνναβη δεν θα µουχλιάσει ποτέ). Δεν είναι τυχαίο ότι για αιώνες τα 
ιστία των πλοίων ήταν από κάνναβη. 
Ταυτόχρονα, η καλλιέργεια της κάνναβης είναι ιδιαίτερα φιλική προς 
το περιβάλλον, καθώς λειτουργεί ως αποπνικτική ζιζανίων, δηλαδή 
δεν απαιτεί τη χρήση φυτοφαρµάκων! Επίσης, καθώς το ριζικό τµή-
µα του φυτού φθάνει πολύ βαθιά στο έδαφος, φέρνει τα θρεπτικά 
συστατικά του χώµατος στην επιφάνεια, προφυλάσσοντάς το από 
τη διάβρωση. 
Σήµερα, η Cannabis sativa καλλιεργείται σε πολλές χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης µε στόχο τη βιοµηχανική αξιοποίηση των προ-
ϊόντων της (ένδυση, διατροφή κλπ), καθώς έχει αναπτυχθεί νέα 
τεχνολογία απόληψης των ινών µε πολύ µικρότερο κόστος από 
την παραδοσιακή µέθοδο. Μόνο στην Ισπανία, ξεπερνά σήµερα τα 
250.000 στρέµµατα.

Ιστορία
Η κάνναβη καλλιεργείται από την αρχαιό-
τητα σε όλο τον κόσµο και βέβαια και στη 
χώρα µας. Για αιώνες, αποτελούσε µια από 
τις σηµαντικότερες κλωστικές και ελαιού-
χες καλλιέργειες. Με τη σταδιακή εµφάνιση 
ωστόσο νέων ανταγωνιστικών καλλιεργει-
ών και κυρίως του βάµβακος, αλλά και των 
νέων συνθετικών ινών, άρχισε σιγά σιγά να 
εγκαταλείπεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

από 10,9 εκατοµµύρια στρέµµατα, µέση ετήσια έκταση, την πεντα-
ετία 1948-1952, υποχώρησε στο 1,5 εκατοµµύρια στρέµµατα την 
πενταετία 1987-1991, µε κυριότερες χώρες καλλιέργειας την Κίνα, 
τον Καναδά, τις Ινδίες, την Αυστραλία, τη Ρωσία και την Ουγγαρία. 
Η αναβίωση της καλλιέργειας της κάνναβης άρχισε τη δεκαετία του 
’90, σαν «απάντηση» στα προβλήµατα που προκαλεί η καλλιέργεια 
του βαµβακιού. Όταν όµως, στα τέλη της περασµένης δεκαετίας τέ-
θηκε και στη χώρα µας το θέµα της άρσης της απαγόρευσης αυτής 
της καλλιέργειας, µε τους επιστήµονες να τονίζουν ότι η κλωστική 
κάνναβη µπορεί να ευδοκιµήσει άριστα στις περισσότερες περιοχές 
της χώρας µας και ιδιαίτερα της Αιτωλοακαρνανίας, της Βοιωτίας, 
της Φθιώτιδας, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, 
ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων µε αποτέλεσµα το εγχείρηµα να 
εγκαταλειφθεί. 

Οι θεραπευτικές ιδιότητες της κάνναβης
Οι αποδείξεις ότι το φυτό της Cannabis Sativa µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί και για θεραπευτικούς σκοπούς συνεχώς αυξάνονται. Μετα-
ξύ άλλων, έχει βρεθεί ότι η κάνναβη:

Μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσηµάτων, µειώνοντας 
τα επίπεδα της χοληστερίνης και της αρτηριακής πίεσης

Μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικών επεισοδίων, 
αποτρέποντας το πήξιµο του αίµατος

Μειώνει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης, 
διευκολύνοντας την άπορροφηση του ασβεστίου

Αποτρέπει την εµφάνιση φλεγµονών, 
ψωρίασης και ρευµατοειδούς αρθρίτιδας

Βελτιώνει τη λειτουργία της ινσουλίνης στους διαβητικούς

Βελτιώνει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος

Διευκολύνει την απορρόφηση των βιταµινών από τα κύτταρα

Μπορεί να έχει… λάθος όνοµα, αλλά η χρησιµότητά του παρα-
µένει αδιαµφισβήτητη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο λόγος για την 
Cannabis sativa ή κλωστική κάνναβη, το «ξαδερφάκι» 
της ινδικής κάνναβης, που όµως περιέχει ελάχιστη ποσότητα 
τετραϋδροκανναβινόλης (ΤΗC), τη ψυχοδραστική ουσία του φυ-
τού. Η κλωστική κάνναβη καλλιεργείται σε όλο τον κόσµο ήδη 
από το τέλος της νεολιθικής εποχής (στην Κίνα, τη Μεσοποταµία, 
την Αίγυπτο και την Αρχαία Ελλάδα), τόσο γιατί από αυτήν µπο-
ρούν να παραχθούν δεκάδες προϊόντα (από ρούχα και µονωτικά 
υλικά έως σαπούνια) όσο και γιατί έχει φαρµακευτικές ιδιότητες. 
Μετά µια περίοδο ύφεσης, που ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αι-
ώνα, τα τελευταία 15 χρόνια η καλλιέργεια του φυτού γνωρίζει 
νέα εποχή δόξας, καθώς γίνονται γνωστές όλο και περισσότερες 
ιδιότητές του, πολύτιµες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Δεν 
είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια επιδοτείται και µάλιστα αδρά 
η καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης από την Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Η χώρα µας όµως δεν έχει εκµεταλλευτεί ακόµα την ευκαιρία, 
καθώς παραµένει σε ισχύ ο νόµος 2161/93 περί ναρκωτικών, 
σύµφωνα µε τον οποίο απαγορεύεται η καλλιέργεια οποιουδή-

Από το υπέργειο µέρος 

της φυτείας µπορούν 

να παραχθούν ίνες για 

υφαντά (ενδύµατα, 

υποδήµατα, υφασµάτινες 

επενδύσεις, ταπετσαρίες 

κλπ), σχοινιά, σπάγκοι, 

υλικά µονώσεων.
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Καθώς η παχυσαρκία έχει λάβει διαστάσεις επιδηµίας στο 
Δυτικό κόσµο, πληθαίνουν οι άνθρωποι κάθε ηλικίας που 
απευθύνονται σε διαιτολόγους για να λύσουν το πρόβληµά 
τους. Από τις ιατρικές εταιρείες συστήνονται δίαιτες 
υποθερµιδικές, µε χαµηλά ποσοστά λίπους και υψηλά 
υδατανθράκων. Εντούτοις, ιδιαίτερα δηµοφιλείς έγιναν 
και δίαιτες µε τροφές υψηλής περιεκτικότητας λιπαρών 
και χαµηλής υδατανθράκων, όπως η περίφηµη δίαιτα 
Άτκινς. Η µακροχρόνια ασφάλεια τέτοιων διαιτών δεν 
έχει αποσαφηνιστεί, καθώς η ενθάρρυνση κατανάλωσης 
ζωικών προϊόντων οδηγεί σε αυξηµένη πρόσληψη 
κορεσµένων λιπαρών και χοληστερόλης, αλλαγή στο 
λιπιδαιµικό προφίλ και ίσως σε αύξηση καρδιαγγειακού 
κινδύνου.
Σε µια µελέτη στο New England Journal of Medicine 
(2006;355:1991-2002), ερευνητές από τη Βοστόνη 
υπολόγισαν τον κίνδυνο εµφάνισης στεφανιαίας νόσου σε 
σχέση µε την περιεκτικότητα της τροφής σε υδατάνθρακες 
σε 82802 γυναίκες. Συγκεκριµένα, χρησιµοποίησαν 
ερωτηµατολόγιο για τις διατροφικές συνήθειες, το οποίο 
επαναλαµβανόταν κάθε δύο έτη παρακολούθησης, ενώ 
παρακολούθησαν προοπτικά τις γυναίκες γαι 20 έτη 
και κατέγραψαν τα στεφανιαία συµβάµατα. Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι η µελέτη δεν αφορούσε γυναίκες σε δίαιτα, 
αλλά κατέγραφε τις καθηµερινές διατροφικές συνήθεις. 
Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, ο σχετικός κίνδυνος 
εµφάνισης στεφανιαίων συµβαµάτων δεν διέφερε µεταξύ 
των οµάδων που κατανάλωναν µεγάλες ή µικρές ποσότητες 
υδατανθράκων. Επιπρόσθετα, αν χρησιµοποιούνταν 
λαχανικά σαν πηγή λιπών και πρωτεϊνών, ο σχετικός 
κίνδυνος στεφανιαίας νόσου ελαττωνόταν. 

Οι χαμηλές σε υδατάνθρακες 
δίαιτες δεν συσχετίζονται με 
αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας 
νόσου σε γυναίκες

Η επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου, που αποτελεί 
τη βασικότερη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας στις 
βιοµηχανοποιηµένες χώρες, παρουσιάζει µεγάλη γεωγραφική 
διακύµανση. Η χαµηλή επίπτωσή της στις µεσογειακές 
χώρες έχει εν µέρει αποδοθεί στις διαιτητικές συνήθειες 
των κατοίκων τους, που συνιστούν τη «Μεσογειακή δίαιτα». 
Βασικά συστατικά της Μεσογειακής δίαιτας αποτελούν το 
ελαιόλαδο και τα καρύδια, τα στοιχεία των οποίων έχουν 
αντιφλεγµονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
Ερευνητές από την Ισπανία θέλησαν να τεκµηριώσουν 
καλύτερα τις προηγούµενες παρατηρήσεις και 
προχώρησαν σε µια πολυκεντρική, τυχαιοποιηµένη µελέτη 
πρωτοπαθούς πρόληψης της καρδιαγγειακής νόσου, 
τα πρώτα αποτελέσµατα της οποίας δηµοσιεύουν στο 
Annals of Internal Medicine (2006:145:1-11). Οι ερευνητές 
χώρισαν 772 ασυµπτωµατικούς συµετέχοντες ηλικίας 
55-80 ετών, µε υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, σε τρεις 
οµάδες: µια οµάδα µε δίαιτα χαµηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά και δύο οµάδες µε έναν τύπο Μεσογειακής δίαιτας 
η κάθε µία. Στη µια χορηγήθηκε ένα λίτρο ελαιολάδου 
την εβδοµάδα και στην άλλη 30 γραµµάρια καρυδιών την 
ηµέρα. Η µελέτη θα διαρκέσει προοπτικά τέσσερα χρόνια, 
οι ερευνητές όµως προχώρησαν στη δηµοσιοποίηση 
των ευρηµάτων των τριών πρώτων µηνών τα οποία είναι 
εντυπωσιακά. Συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες στις δύο 
οµάδες της Μεσογειακής δίαιτας παρουσίασαν ελάττωση 
της συστολικής αρτηριακής πίεσης, των τιµών σακχάρου 
αίµατος, του λόγου ολικής προς HDL χοληστερόλης και 
της C-αντιδρώσας πρωτεϊνης. Συµπερασµατικά, τα πρώτα 
αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την ευεργετική δράση της 
Μεσογειακής δίαιτας στους καρδιαγγειακούς παράγοντες 
κινδύνου.

Η Μεσογειακή δίαιτα βελτιώνει 
τους καρδιαγγειακούς παράγοντες 
κινδύνου

Μικρά & Νόστιμα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ , Ιατρός 

Dulcolax KATANAL DUL02 Jan07 21xPage 1   15/2/2007   1:14:45 ìì



ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ24 ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ24

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΑΖΗΣ, Γαστρεντερολόγος

Πόσο συχνός είναι 
ο οισοφάγος Barrett;
Υπολογίζεται ότι οισοφάγος Barrett ανευρίσκεται στο 1% των ασθε-
νών που υποβάλλονται σε γαστροσκόπηση για οποιαδήποτε αιτία 
και στο 6-12% εκείνων που υποβάλλονται σε γαστροσκόπηση για-
τί εµφανίζουν συµπτώµατα γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης. 
Εξάλλου, υπολογίζεται ότι σε κάθε διεγνωσµένο περιστατικό οισο-
φάγου Barrett, αντιστοιχούν άλλα 20 που παραµένουν αδιάγνωστα. 
Είναι ενδιαφέρον ότι η νόσος αφορά κυρίως σε λευκούς άνδρες 
(σχέση ανδρών: γυναικών 10:1), µέσης ή µεγαλύτερης ηλικίας.

Τι συμπτώματα εμφανίζουν οι ασθενείς 
με οισοφάγο Barrett;
Συνήθως οι ασθενείς αυτοί έχουν µακρύ ιστορικό συµπτωµάτων 
γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης, δηλαδή µπορεί να εµφανί-
ζουν οπισθοστερνικό καύσο κυρίως µετά το φαγητό ή/και ανάρ-
ροια (αναγωγή χωρίς προσπάθεια γαστρικού περιεχοµένου στο 
φάρυγγα και το στόµα µε όξινη ή πικρή γεύση), αλλά ακόµα και 
δυσφαγία (δυσκολία στην κατάποση) ή  οδυνοφαγία (πόνο στην 
κατάποση).

Ποια είναι η ενδοσκοπική εικόνα 
του οισοφάγου Barrett;
Το κυλινδρικό επιθήλιο του οισοφάγου Barrett εµφανίζεται ενδο-
σκοπικά µε χρώµα ερυθρό σαν «βελούδο» και έρχεται σε αντίθε-
ση µε το ωχρό και λείο πλακώδες επιθήλιο που χαρακτηρίζει τον 
οισοφάγο. Ο βλεννογόνος του οισοφάγου Barrett ανευρίσκεται ή 
οµότιµα και περιµετρικά πάνω από τη γαστροοισοφαγική συµβολή 
ή µε τη µορφή διάσπαρτων νησιδίων.

Γιατί θεωρείται επικίνδυνος 
ο οισοφάγος Barrett; 
Ο οισοφάγος Barrett θεωρείται επικίνδυνος, διότι αποδεδειγµένα 
αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα ανάπτυξης αδενοκαρκινώµα-
τος του οισοφάγου. Η διαδικασία περιλαµβάνει τη µετάπτωση της 
εντερικής µεταπλασίας που χαρακτηρίζει τον οισοφάγο Barrett, σε 
χαµηλόβαθµη δυσπλασία, σε υψηλόβαθµη δυσπλασία και σε αδε-
νοκαρκίνωµα, σε άλλοτε άλλο χρονικό διάστηµα. Πρόσφατες µελέ-
τες µάλιστα υποστηρίζουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα 
στο µήκος του οισοφάγου Barrett  και στον κίνδυνο ανάπτυξης αδε-
νοκαρκινώµατος. Είναι εντυπωσιακό δε το γεγονός ότι η επίπτωση 
του συγκεκριµένου καρκίνου στις Η.Π.Α. έχει παρουσιάσει αύξηση 
της τάξης του 300-500%, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30-40 
ετών. Γενικά θεωρείται ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης αδενοκαρκινώ-
µατος του οισοφάγου σε ασθενείς µε οισοφάγο Barrett είναι 30-40 
φορές µεγαλύτερος από αυτόν του γενικού πληθυσµού.

Μπορούμε να προλάβουμε 
την ανάπτυξη αδενοκαρκινώματος 
του οισοφάγου στους ασθενείς 
με οισοφάγο Barrett;
Δεδοµένου του αυξηµένου κινδύνου που εµφανίζουν οι ασθενείς 
µε οισοφάγο Barrett, το Αµερικανικό Κολλέγιο Γαστρεντερολογίας 
ήδη από το 1998 πρότεινε συγκεκριµένο πρωτόκολλο παρακολού-
θησης των ασθενών µε ενδοσκόπηση, προκειµένου να ανιχνεύο-
νται έγκαιρα οι περιπτώσεις µε υψηλόβαθµη δυσπλασία ή αρχόµε-
νο καρκίνο και να να αντιµετωπίζονται ανάλογα. 

Παρότι η χρησιµότητα του συγκεκριµένου πρωτοκόλλου έχει αµφι-
σβητηθεί από κάποιους ερευνητές, δεδοµένου ότι οι περισσότεροι 
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Οισοφάγος 
Barrett:  Πόσο      

επικίνδυνος 
   είναι;

Είναι ενδιαφέρον ότι η νόσος αφορά κυρίως 
σε λευκούς άνδρες (σχέση ανδρών: γυναικών 
10:1), µέσης ή µεγαλύτερης ηλικίας.

Τι είναι ο οισοφάγος Barrett;
Ο οισοφάγος Barrett αποτελεί επιπλοκή της 
γαστρoοισοφαγικής παλινδροµικής νόσου (ΓΟΠΝ) 
και χαρακτηρίζεται από αντικατάσταση του πλακώ-
δους επιθηλίου στο κατώτερο τµήµα του οισοφάγου 
µε µεταπλαστικό κυλινδρικό επιθήλιο. Όταν το µήκος 
του µεταπλαστικού επιθηλίου ξεπερνά τα 3 cm µιλάµε 
για κλασσικό ή µακρύ Barrett (Long Segment Barrett 
Esophagus), ενώ στις περιπτώσεις όπου το µήκος 
του µεταπλαστικού επιθηλίου είναι µικρότερο από 3 
cm έχουµε τον βραχύ Barrett (Short Segment Barrett 
Esophagus). 
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ασθενείς µε οισοφάγο Barrett δεν θα αναπτύξουν αδενοκαρκίνωµα, 
κατά τη διάρκεια της ζωής τους και η επιβίωση τους δε διαφέρει 
τελικά από αυτή του γενικού πληθυσµού, εξακολουθούµε να πι-
στεύουµε ότι η τακτική ενδοσκοπική επιτήρηση των ασθενών είναι 
επιβεβληµένη. 

Το πρωτόκολλο ενδοσκοπικής παρακολούθησης που προτείνεται 
σήµερα συνοψίζεται στον πίνακα 1. Σε κάθε ενδοσκόπηση θα πρέ-
πει να λαµβάνονται πολλαπλές βιοψίες.

Υπάρχει τελικά θεραπεία 
για τον οισοφάγο Barrett;
Η θεραπεία του οισοφάγου Barrett στοχεύει τόσο στην εξάλειψη του 
οξέος που παλινδροµεί στον οισοφάγο, όσο και στην καταστροφή 
του µεταπλαστικού επιθηλίου ενδοσκοπικά ή χειρουργικά.

Δεδοµένου ότι η γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση είναι ο πρω-
ταρχικός αιτιολογικός παράγοντας ανάπτυξης οισοφάγου Barrett, 
η επιτυχής αντιµετώπιση της όξινης παλινδρόµησης αποτελεί απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία οποιασδήποτε θεραπευτικής 
προσπάθειας. Έτσι συνιστάται µακροχρόνια αγωγή µε αναστολείς 

αντλίας πρωτονίων, τα φάρµακα που αποδεδειγµένα καταστέλλουν 
πολύ αποτελεσµατικά την όξινη γαστρική έκρριση. Σύµφωνα, πά-
ντως, µε τις υπάρχουσες ενδείξεις ακόµα και υψηλές δόσεις ανα-
στολέων αντλίας πρωτονίων δεν µπορούν να προκαλέσουν, από 
µόνες τους, αναστροφή του οισοφάγου Barrett, µπορούν όµως να 
µειώσουν το µήκος του µεταπλαστικού επιθηλίου και τον κίνδυνο 
ανάπτυξης καρκίνου. 

Όσον αφορά στη χειρουργική αντιµετώπιση της παλινδρόµησης 
οξέος, χρησιµοποιείται κυρίως η λαπαροσκοπική θολοπλαστική 
Nissen, µε στόχο να διορθωθούν οι παράµετροι που σχετίζονται µε 
την ελαττωµατική λειτουργία του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτή-
ρα. Δεν υπάρχουν, όµως, αποδείξεις ότι επιτυγχάνεται υποστροφή 
του µεταπλαστικού επιθηλίου ή ότι µειώνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης 
καρκίνου. Σε ασθενείς µε υψηλόβαθµη δυσπλασία συνιστάται η οι-
σοφαγεκτοµή, δεδοµένου ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο κίνδυνος 
ανάπτυξης καρκίνου είναι πολύ µεγάλος.

Οι ενδοσκοπικές τεχνικές που στοχεύουν στην καταστροφή του 
µεταπλαστικού επιθηλίου περιλαµβάνουν τις θερµικές µεθόδους, 
τη φωτοδυναµική θεραπεία και την ενδοσκοπική εκτοµή του βλεν-
νογόνου. Οι ενδοσκοπικές τεχνικές αποτελούν, ακόµη, αντικείµενο 
µελέτης και οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτές στα 
πλαίσια ερευνητικών πρωτοκόλλων. 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Μακροχρόνια ΓΟΠΝ, 
ιδίως σε ασθενείς > 50 ετών

Γαστροσκόπηση άπαξ, προκειμένου 
να αποκλεισθεί η ύπαρξη οισοφάγου Barrett

Οισοφάγος Barrett 
χωρίς δυσπλασία

Επιβεβαίωση με δεύτερη ενδοσκόπηση 
και παρακολούθηση κάθε 3 χρόνια

Οισοφάγος Barrett
με χαμηλόβαθμη δυσπλασία

Ενδοσκόπηση κάθε χρόνο 

Οισοφάγος Barrett
με υψηλόβαθμη δυσπλασία

Ενδοσκόπηση κάθε 3 μήνες
ή οισοφαγεκτομή

Ðßíáêáò 1. Ðñùôüêïëëï ðáñáêïëïýèçóçò áóèåíþí ìå ïéóïöÜãï Barrett 

Συνήθως οι ασθενείς αυτοί έχουν 

µακρύ ιστορικό συµπτωµάτων 

γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης, 

δηλαδή µπορεί να εµφανίζουν 

οπισθοστερνικό καύσο κυρίως 

µετά το φαγητό ή/και ανάρροια...
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Πώς η κατανάλωση 
γαλακτοκομικών συμβάλλει στην 
πρόληψη της οστεοπόρωσης;
Η κατανάλωση γαλακτοκοµικών προϊόντων παίζει πολύ σηµα-
ντικό ρόλο στην επαρκή πρόσληψη  των απαραίτητων για τα 
οστά θρεπτικών συστατικών. Το γάλα και άλλα γαλακτοκοµικά 
προϊόντα αποτελούν την κύρια πηγή ασβεστίου καθώς παρέ-
χουν πάνω από το 70% του ασβεστίου που προσλαµβάνουµε 
από τη διατροφή µας. Eλάχιστα άλλα τρόφιµα παρέχουν ασβέ-
στιο σε τόσο συµπυκνωµένες ποσότητες όπως στο γάλα. Επι-
πλέον οι φυτικές πηγές του ασβεστίου, όπως ορισµένα λαχα-
νικά, περιέχουν φυτικά και οξαλικά οξέα, τα οποία περιορίζουν 
την εντερική απορρόφηση του ασβεστίου. Είναι γενικά δύσκο-
λο, λοιπόν, να καλύψει κάποιος τις καθηµερινές του ανάγκες σε 
ασβέστιο έχοντας αποκλείσει τα γαλακτοκοµικά από τη διατρο-
φή του. Εκτός από την υψηλή περιεκτικότητα τους σε ασβέστιο 
η ιδανική σύσταση και αναλογία των γαλακτοκοµικών σε πρω-
τεΐνες, όπως η λακτοφερρίνη και η λακταλβουµίνη, έχει αποδει-
χθεί από πολύ πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα ότι συµβάλλει 
ενεργά τόσο στην καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου από 
το έντερο, όσο και στην ενίσχυση της µεταφοράς και εναπόθε-
σης του στα οστά. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας συστήνει, 
λοιπόν, τη καθηµερινή κατανάλωση τουλάχιστόν τριών µερί-
δων γαλακτοκοµικών (1 µερίδα γαλακτοκοµικών αντιστοιχεί σε 
1 ποτήρι γάλα, 1 κεσεδάκι γιαούρτι ή 60 γραµµ. τυρί). Κατά τη 
διάρκεια περιόδων όπου οι ανάγκες σε ασβέστιο είναι αυξηµέ-
νες, όπως η εγκυµοσύνη, ο θηλασµός, η εφηβεία και τα πρώτα 
χρόνια µετά την εµµηνόπαυση, η συνιστώµενη κατανάλωση 
γαλακτοκοµικών µπορεί να αυξηθεί κατά µία µερίδα.

Πώς ο σύγχρονος τρόπος 
ζωής επηρεάζει αρνητικά την 
κατανάλωση γαλακτοκομικών; 
Παρά τη µεγάλη σηµασία της κατανάλωσης γαλακτοκοµικών 
προϊόντων για τη επαρκή πρόσληψη ασβεστίου και τη διατή-
ρηση συνεπώς της σκελετικής υγείας, τις τελευταίες δεκαετίες 
παρατηρείται παγκοσµίως µια “διατροφική κρίση” που χαρακτη-
ρίζεται από πολύ χαµηλή κατανάλωση γαλακτοκοµικών ιδιαίτε-
ρα από πληθυσµιακές οµάδες µε αυξηµένες ανάγκες σε ασβέ-
στιο, όπως οι έφηβοι και οι µεσήλικες. Η κρίση αυτή οφείλεται 
σε σηµαντικό βαθµό στην αντικατάσταση της κατανάλωσης 
γαλακτοκοµικών από τρόφιµα χαµηλής θρεπτικής αξίας και πε-
ριεκτικότητας σε ασβέστιο, όπως τα αναψυκτικά. Προς αυτή την 

κατεύθυνση έχουν επιπλέον συµβάλλει η αύξηση της συχνότη-

τας κατανάλωσης γρήγορου φαγητού εκτός σπιτιού, η µείωση 

της συχνότητας κατανάλωσης πρωινού γεύµατος, η άγνοια του 

κοινού για τα οφέλη της επαρκούς πρόσληψης ασβεστίου για 

την υγεία, η αντίληψη ότι τα υψηλά σε λιπαρά γαλακτοκοµικά 

παχαίνουν ή αυξάνουν τα επίπεδα των αθηροµατογόνων λιπιδί-

ων στο αίµα, όπως η χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια κ.α. 

Ποιες λύσεις υπάρχουν για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος;
Αναγνωρίζοντας το παραπάνω πρόβληµα οι αρχές Δηµόσιας 

Υγείας σε συνεργασία µε τη βιοµηχανία τροφίµων προτείνουν 

λύσεις για την αύξηση της κατανάλωσης γαλακτοκοµικών και τη 

διασφάλιση του σηµαντικού για την υγεία οφέλους που απορ-

ρέει από αυτή. Συγκεκριµένα, η παραγωγή χαµηλών σε λίπος 

ή τελείως άπαχων γαλακτοκοµικών µειώνει τόσο τις θερµίδες 

όσο και το κορεσµένο λίπος που παρέχουν ανά καταναλισκόµε-

νη µερίδα, µε αποτέλεσµα να έχουν θετική επίδραση τόσο στο 

σωµατικό βάρος όσο στο επίπεδο λιπιδίων στο αίµα. Ακόµη, µε 

τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας εµπλουτισµού των τροφί-

µων, τα τελευταία χρόνια παράγονται σε ολοένα µεγαλύτερη 

κλίµακα γαλακτοκοµικά που είναι εµπλουτισµένα κυρίως µε 

ασβέστιο, µαγνήσιο και φθόριο, συµβάλλοντας έτσι σε µεγα-

λύτερο βαθµό στη πρόληψη της οστεοπόρωσης. Προς τη κα-

τεύθυνση αυτή έχει συµβάλει επίσης ο εµπλουτισµός πολλών 

γαλακτοκοµικών µε βιταµίνη D, η οποία επηρεάζει θετικά την 

αύξηση της απορρόφησης του ασβεστίου από το έντερο, αλλά 

και την ενίσχυση της οστικής πυκνότητας. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από το τµήµα Διατροφής 

και Διαιτολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου έδειξε ότι 

η καθηµερινή κατανάλωση τριών µερίδων γαλακτοκοµικών, 

εµπλουτισµένων µε ασβέστιο, µαγνήσιο και βιταµίνη D, από 

µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες 55 έως 65 ετών για τη διάρκεια 

δώδεκα µηνών κατάφερε να ενισχύσει την οστική πυκνότητα 

σε ευάλωτες σε κατάγµατα περιοχές του σκελετού, όπως η λε-

κάνη και η σπονδυλική στήλη. Τα αποτελέσµατα της µελέτης 

αυτής ενισχύουν ακόµη περισσότερο την αξία των γαλακτοκο-

µικών προϊόντων στη πρόληψη της οστεοπόρωσης, αλλά και 

την ανάγκη που δηµιουργεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής για το 

σχεδιασµό κατάλληλων εµπλουτισµένων προϊόντων που θα 

ενισχύουν τις διατροφικές ελλείψεις, όπως αυτή του ασβεστίου, 

ιδιαίτερα σε ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες. 

Τι είναι οστεοπόρωση και πώς 
εκδηλώνεται;
Η οστεοπόρωση αποτελεί ένα νόσηµα συνεχούς φθοράς των οστών που 

αρχίζει να εκδηλώνεται µετά την τρίτη δεκαετία της ζωής πλήττοντας συ-

νήθως άτοµα της τρίτης ηλικίας. Συγκεκριµένα µέχρι και την τρίτη δεκαετία 

της ζωής η πυκνότητα των µεταλλικών στοιχείων στα οστά συνεχώς αυξά-

νεται, φθάνοντας σε ένα µέγιστο σηµείο (µέγιστη οστική µάζα) περίπου 

στην ηλικία των 30 έως 35 ετών. Από την ηλικία αυτή και έπειτα ακολουθεί 

µια συνεχής µείωση της πυκνότητας των µεταλλικών στοιχείων στα οστά 

µε αποτέλεσµα την συνεχή αποδυνάµωση τους. Ο κίνδυνος είναι ακόµη 

µεγαλύτερος στις γυναίκες ιδιαίτερα τα πρώτα τρία µε πέντε χρόνια µετά 

την εµµηνόπαυση, καθώς η παύση παραγωγής οιστρογόνων είναι υπεύθυ-

νη για την ταχύτερη απώλεια µεταλλικών στοιχείων από τα οστά. Κλινικά η 

νόσος εκδηλώνεται µε επώδυνα κατάγµατα ευπαθών περιοχών του σκελε-

τού (οσφυϊκοί σπόνδυλοι, άρθρωση µηριαίου οστού, οστά πήχη) αφού µε 

τη συνεχή απώλεια µεταλλικών στοιχείων τα οστά γίνονται ολοένα και πιο 

εύθρυπτα. 

Ποια θρεπτικά συστατικά συμβάλλουν 
στη διατήρηση της υγείας των οστών;
Τα δύο πιο σηµαντικά θρεπτικά συστατικά για την εξασφάλιση της υγείας 

των οστών είναι το ασβέστιο, η βιταµίνη D και σε µικρότερο βαθµό το µα-

γνήσιο, ο φώσφορος και το φθόριο. Το ασβέστιο είναι το θεµελιώδες θρε-

πτικό συστατικό για την επίτευξη της µέγιστης οστικής πυκνότητας καθώς 

και για την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης. Πιο συγκεκριµένα 

το ασβέστιο επηρεάζει την οστική πυκνότητα σε όλες τις ηλικιακές οµάδες 

και η επαρκής πρόσληψη αυτού είναι πολύ σηµαντική τόσο για την επίτευ-

ξη της µεγαλύτερης δυνατής οστικής µάζας κατά τη νεαρή ηλικία, όσο και 

για την επιβράδυνση ή και αναστολή της οστικής απώλειας σε µεγαλύτε-

ρη ηλικία. Η βιταµίνη D υποβοηθά την ικανότητα του ασβεστίου στο να 

δοµεί και να διατηρεί την υγεία των οστών. Παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

εντερική απορρόφηση του ασβεστίου και συµβάλλει επίσης σε όλη τη δι-

αδικασία ανάπτυξης του σκελετού. Οι διατροφικές πηγές βιταµίνης D είναι 

ελάχιστες. Το µεγαλύτερο µέρος των καθηµερινών αναγκών σε βιταµίνη D 

καλύπτονται από την ίδια την ικανότητα του οργανισµού να την συνθέτει 

µετά από την έκθεση του δέρµατος στον ήλιο. Καθώς όµως τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται µια ραγδαία αύξηση του ποσοστού των κρουσµάτων 

υποβιταµίνωσης D λόγω χαµηλής έκθεσης στον ήλιο, ιδιαίτερα σε ηλικιω-

µένα άτοµα, παρατηρείται µια συνεχής αύξηση της ανάγκης για παραγωγή 

και κατανάλωση τροφίµων εµπλουτισµένων µε βιταµίνη D.

Η αξία των 
γαλακτοκομικών 

στην πρόληψη της 
οστεοπόρωσης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΣΧΩΝΗΣ MSc,  Κλινικός ∆ιαιτολόγος-∆ιατροφολόγος∆ ιατροφή
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Ευεξία

∆υναμώνοντας
μυς & οστά 

∆υναμώνοντας
μυς & οστά 

∆υναμώνοντας

καταπολεμούμε 
μυς & οστά 
καταπολεμούμε 
μυς & οστά 

την οστεοπόρωση

Οι ευεργετικές ιδιότητες της συστηµατικής άσκησης στη διατή-
ρηση της καλής φυσικής κατάστασης είναι λίγο πολύ γνωστή σε 
όλους. Γνωρίζατε όµως ότι η γυµναστική βοηθά στο να χτίσετε 
δυνατά οστά; Είναι αποδεδειγµένο ότι τα οστά αντιδρούν στην 
άσκηση, όπως ακριβώς και οι µυς καθώς αποτελούν ζωντανούς 
ιστούς, µε αποτέλεσµα να δυναµώνουν. Αντιδρούν στην πίεση 
και την εξάσκηση, αυξάνοντας τη µάζα τους. Άνδρες και γυναί-
κες που αθλούνται σε νεαρή ηλικία επιτυγχάνουν υψηλότερα 
επίπεδα µέγιστης οστικής µάζας από εκείνους που δεν αθλού-
νται. Τα µέγιστα επίπεδα οστικής µάζας παρατηρούνται µεταξύ 
της ηλικίας των 25 και των 35 ετών. Από τα 35 και µετά η µάζα 
των οστών ξεκινά φθίνουσα πορεία. 
Γυναίκες και άνδρες πάνω από 35 
ετών όµως που αθλούνται µπορούν 
να καθυστερήσουν τον περιορισµό 
της οστικής µάζας. Κατά συνέπεια η 
άσκηση θεωρείται ένα από τα σηµα-
ντικότερα όπλα καταπολέµησης της 
οστεοπόρωσης σε συνδυασµό φυσι-
κά µε σωστή δίαιτα.

Η άσκηση επιδρά προληπτικά στην 
καταπολέµηση της οστεοπόρωσης, 
όχι µόνο διότι αυξάνει και δυναµώνει τη µάζα των οστών και 
περιορίζει την απώλεια οστικής µάζας αλλά επειδή θωρακίζει 
το ανθρώπινο σώµα προστατεύοντάς το από πτώσεις που 
οδηγούν πολύ συχνά σε κατάγµατα. Δυναµώνοντας τους µυς, 
και βελτιώνοντας τη φυσικά κατάσταση του ατόµου, η συστη-
µατική άθληση αυξάνει την αίσθηση της ισορροπίας εξαλείφο-
ντας σχεδόν την πιθανότητα πτώσεων, που αποτελεί τον κυρι-
ότερο εχθρό της οστεοπόρωσης λόγω της εύθραυστης φύσης 
στην οποία βρίσκονται τα οστά. Είναι ενδεικτικό ότι σε πα-
γκόσµιο επίπεδο εκτιµάται ότι το 2050 τα κατάγµατα λεκάνης 
ατόµων µε οστεοπόρωση θα ξεπεράσουν τα έξι εκατοµµύρια. 
Αντιστοίχως σήµερα 75 εκατοµµύρια άτοµα υποφέρουν από 
οστεοπόρωση σε Ευρώπη, Ιαπωνία και ΗΠΑ, οι οποίοι µάλιστα 
διατρέχουν τον κίνδυνο κατάγµατος λεκάνης ή του καρπού σε 
ποσοστό 15%. 

Το είδος της γυµναστικής που συµβάλλει στην αντιµετώπισης 
της οστεοπόρωσης αφορά κυρίως τα βάρη και την ενδυνάµω-
ση. Τέτοιου είδους άσκηση είναι το µπάσκετ, το ποδόσφαιρο, 
το τένις, η άρση ελαφρών βαρών, η αεροβική γυµναστική, ο 
χορός και το περπάτηµα. Παρά το γεγονός ότι και η κολύµ-
βηση αποτελεί πολύ αποδοτική γυµναστική δεν ανήκει στην 
κατηγορία αυτή µε αποτέλεσµα να µην συµβάλλει στην ενί-
σχυση των οστών. Τα παραπάνω αθλήµατα δυναµώνουν συ-
γκεκριµένα οστά του σώµατος, αυτά που χρησιµοποιούνται 
κυρίως, και για αυτό το λόγο θεωρείται σηµαντική η εναλλαγή 
των αθληµάτων προκειµένου να γυµνάζονται όσο το δυνατόν 
περισσότερα τµήµατα του σκελετού. Παράλληλα προκειµένου 
να έχει κανείς τα επιθυµητά αποτελέσµατα κρίνεται απαραίτη-

τη η συστηµατικότητα της άθλησης. 
Γιατί όµως ο συγκεκριµένος τύπος γυµναστικής ωφελεί τα 
οστά; Αρχικά όταν πιέζονται τα οστά µέσω της γυµναστικής δι-
αµορφώνονται πιο σωστά και διατηρούν το αρχικό τους σχή-
µα. Κατά δεύτερον δυναµώνουν οι µυς που συγκρατούν τα κό-
καλα µε αποτέλεσµα να επιβαρύνονται λιγότερο τα οστά κατά 
την κίνηση, µε αποτέλεσµα να διατηρούνται ισχυρά. Τρίτον η 
ενδυνάµωση του σώµατος, η βελτίωση της φυσικής κατάστα-
σης, η ενίσχυση της ισορροπίας και του σωστού συγχρονισµού 
των µελών του σώµατος αποτρέπουν τις πτώσεις και τον τραυ-
µατισµό των οστών.  

Αξίζει να τονίσουµε ότι δεν υπάρ-
χει ηλικία για τη γυµναστική και τα 
οφέλη της είναι εµφανή καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. 
Ωστόσο όσο νωρίτερα ξεκινήσει 
κανείς την συστηµατική άθληση 
τόσο περισσότερο θωρακίζει τον 
οργανισµό του ενδυναµώνοντας 
την οστική του µάζα. Όσο µικρότε-
ρη δηλαδή είναι η ηλικία έναρξης 
της γυµναστικής τόσο ισχυρότερα 

και διαρκή είναι τα αποτελέσµατα. Παν µέτρον άριστον βέ-
βαια... Η υπερβολική άσκηση µπορεί αντιστοίχως να προκα-
λέσει σοβαρά προβλήµατα υγείας. Στην περίπτωση των γυ-
ναικών για παράδειγµα η έντονη άσκηση οδηγεί στην έκκριση 
ορµονών που θα µπορούσε να οδηγήσει σε προσωρινή εµµη-
νόπαυση, επισπεύδοντας τις συνέπειες της οστεοπόρωσης.      

Τι ακριβώς όμως είναι η 
οστεοπόρωση; 
Πρόκειται για µια ασθένεια που αδυνατίζει τα οστά, εξελίσ-
σεται σταδιακά και µετατρέπει τα οστά σε τόσο εύθραυστα, 
που αυτά σπάνε ιδιαίτερα εύκολα ακόµη και µε απλή χρήση 
τους. Πολλοί ασθενείς δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από οστεο-
πόρωση µέχρι να αντιµετωπίσουν το πρώτο κάταγµα, καθώς 
πρόκειται για νόσο που εξελίσσεται πολύ αργά. 
Η διατροφή είναι ο πρωταρχικός παράγοντας που µπορεί να 
βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης του ατόµου που πάσχει από 
οστεοπόρωση. Η λήψη τροφών πλούσιων σε ασβέστιο, ο τρό-
πος ζωής (συστηµατική άθληση) και οι ορµόνες (οιστρογόνα) 
αποτελούν τα συστατικά της θεραπείας της οστεοπόρωσης. 
Η διατροφή και η άθληση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
του ατόµου επηρεάζουν θετικά την εµφάνιση και εξέλιξη 
της νόσου στον οργανισµό. Ωστόσο η άσκηση από µόνη 
της, µετά την εµφάνιση της νόσου δεν επαρκεί για την 
αντιµετώπισή της. Η συστηµατική γυµναστική για παράδειγ-
µα εάν δεν συνοδεύεται από µια διατροφή πλούσια σε ασβέ-
στιο δεν επαρκεί για να θωρακίσει τον οργανισµό. 

Το είδος της γυµναστικής 

που συµβάλλει στην 

αντιµετώπισης της 

οστεοπόρωσης αφορά 

κυρίως τα βάρη και την 

ενδυνάµωση. Τέτοιου 

είδους άσκηση είναι το 

µπάσκετ, το ποδόσφαιρο, 

το τένις, η άρση ελαφρών 

βαρών, η αεροβική 

γυµναστική, ο χορός και 

το περπάτηµα.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ, ∆ημοσιογράφος
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Παιδί  & Έφηβος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
Κυριότερες πηγές ασβεστίου

•1 κούπα γιαούρτι                           350  mg
• 1 κούπα γάλα 276
• 100 γρ φέτα 492 
• 100 γρ. edam 731
• 100 γρ. παρμεζάνα 1184 
• 100 γρ σπανάκι  170
• 100 γρ  φασόλια 84
• 1 πορτοκάλι 50
• 100 γρ   μπρόκολο 50 
• 100 γρ σολωμός 93
• 1 αυγό 56
• 5 σύκα ξηρά 250

Ενώ στη βρεφική ηλικία οι διατροφικές ανάγκες είναι σαφώς ορισµένες και 
υπάρχουν επίσηµες διαιτητικές κατευθύνσεις για παιδιάτρους και γονείς, µετά 
τον πρώτο χρόνο ζωής δεν υπάρχουν σαφείς διαιτητικές οδηγίες, ιδιαίτερα δε 
για την πρώτη νηπιακή ηλικία. Μελέτες έχουν δείξει ότι 9% των παιδιών 2 ετών 
παρουσιάζει σιδηροπενική αναιµία. Επίσης υπάρχει αυξηµένη επίπτωση διατα-
ραχών της θρέψης µε τη µορφή παχυσαρκίας ή υποθρεψίας σε παιδιά και εφή-
βους.
Οι στόχοι της διατροφής µετά τον 1ο χρόνο θα πρέπει να είναι 
1) H Παροχή ενέργειας και θρεπτικών συστατικών για καλή ανάπτυξη
2) H Προσφορά ποικιλίας τροφών καθηµερινά από όλες τις οµάδες τρο-
φών της Διατροφικής Πυραµίδας
3)  H Ανάπτυξη γευσιγνωσίας, αποδοχής και απόλαυσης τροφής
4) H Υιοθέτηση διατροφικής συµπεριφοράς µε σκοπό 
να τεθούν οι βάσεις για σωστή διατροφή µακροπρόθεσµα 

Tο διαιτολόγιο του παιδιού προσαρµόζεται σταδιακά στο διαιτολόγιο της οικογέ-
νειας, η οποία πρέπει συνολικά να ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής διατροφής. 
 Οι θερµιδικές ανάγκες προσαρµόζονται ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού. 
Έτσι, ενώ ένα παιδί ενός έτους χρειάζεται περίπου 1000 kcal, στη συνέχεια ανά 
έτος ηλικίας προστίθενται 100 kcal/έτος µέχρι το 11ο και µετά 100 kcal/έτος για 
κορίτσια 11-15 ετών και  200 kcal/έτος για αγόρια 11-15 ετών
Οι τροφές περιέχουν µακροθρεπτικά συστατικά, που είναι οι πρωτεΐνες, οι υδα-
τάνθρακες και τα λίπη, και µικροθρεπτικά συστατικά που είναι οι βιταµίνες και 
τα ιχνοστοιχεία. 
Οι πρωτεΐνες πρέπει να αποτελούν το 15-20% των ηµερήσιου διαιτολογίου και 
να είναι ζωικής προέλευσης και φυτικής προέλευσης
Οι υδατάνθρακες αποτελούν το 50-55% των ηµερήσιου διαιτολογίου. Το 90% 
αυτών πρέπει να είναι µε τη µορφή των πολυσακχαριτών (άµυλο, γλυκογόνο 
κυτταρίνη, πηκτίνες, γλουκάνη) και µόνο 10% σαν ολιγοσακχαρίτες (φρουκτόζη, 
γλυκόζη, γαλακτόζη, λακτόζη)
Ως αναφορά τα λίπη δεν γίνεται περιορισµός του λίπους σε παιδιά κάτω των 2 
ετών. Μετά τα 2 έτη αρχίζει σταδιακή µείωση του λίπους µέχρι 30% (και όχι κάτω 
του 20%). Πρέπει τα κεκορεσµένα λίπη (π.χ ζωικά λίπη) να είναι κάτω του 10%, τα 
.πολυακόρεστα (π.χ σπορέλαια) κάτω του 10% και ενώ τα µονοακόρεστα, δηλα-
δή κυρίως το ελαιόλαδο, να υπερισχύουν σε αναλογία (10-15%).
Ο σίδηρος, το ασβέστιο, ο φωσφόρος, ο ψευδάργυρος αποτελούν σηµαντικά µι-
κροθρεπτικά συστατικά των τροφών. Τροφές πλούσιες σε σίδηρο είναι το κρέας 
από µοσχάρι, αρνί, κατσίκι αλλά και οι σαρδέλες, το σπανάκι, οι φακές, το µαύρο 
ψωµί, τα αµύγδαλα.
Οι ηµερήσιες ανάγκες σε ασβέστιο κυµαίνονται από 500 mg στη νηπιακή ηλικία 
µέχρι 1300 mg στους εφήβους.
Κυριότερες πηγές ασβεστίου είναι κυρίως τα γαλακτοκοµικά αλλά και άλλες τρο-
φές όπως φαίνεται στον πίνακα 1

Η διατροφή 
  μετά τον 1o χρόνο

Τροφές πλούσιες σε φωσφόρο είναι το γάλα αγε-
λάδας, η φέτα, το αυγό, το µοσχάρι, τα ψάρια, 
τα αµύγδαλα. Τροφές πλούσιες σε ψευδάργυρο 
είναι το µοσχάρι, το χοιρινό, τα αµύγδαλα, το πί-
τουρο σιταριού, οι φακές.

Οι καθηµερινές διατροφικές 
ανάγκες καλύπτονται πλήρως αν 
κανείς ακολουθήσει την Πυραµίδα 
Διατροφής.

 ΠΥΡΑΜΙ∆Α ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

Λίπη
Γλυκά

Γαλακτοκομικά

Κρέας, ψάρι
πουλερικά, 
αυγά, φασόλια, 
καρύδια

Λαχανικά
ΦρούταΨωμί, 

δημητριακά
ρύζι, ζυμαρικά

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΓΟΣ, Υφηγητής Παιδιατρικής
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Για να εκτιμήσουμε αν το διαιτολόγιο 
ενός παιδιού είναι σωστό πρέπει να 
υποβάλλουμε τα εξής ερωτήματα:
• Πόσα γεύµατα γίνονται την ηµέρα ;
• Υπάρχει πρόγραµµα;
• Υπάρχει αναλογία µε την Διατροφική Πυραµίδα;
• Υπάρχουν οµάδες τροφών που δεν καταναλώνονται ποτέ;
• Πόσα γεύµατα γίνονται εκτός σπιτιού;
• Καταναλώνονται προϊόντα χαµηλά σε λίπος 
 σε οικογένειες µε παιδιά κάτω των δύο ετών;
• Καταναλώνονται υπερβολικές ποσότητες τροφών 
 µε υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και αλάτι;

Η έτοιµη τυποποιηµένη τροφή (fast food), οι διάφορες λιχουδιές δεν 
πρέπει να αποτελούν στοιχεία του παιδικού διαιτολογίου όχι µόνο 
γιατί ανεπαρκούν διαιτητικά, αλλά γιατί δυστυχώς εγκαθίστανται ως 
διαιτητικές συνήθειες που ακολουθούν µέχρι την ενήλικο ζωή.
Μικρές συµβουλές αλλά µε µεγάλη αξία αν υιοθετηθούν στη δια-
τροφική συµπεριφορά αποτελούν οι ακόλουθες:

1. Τα γεύµατα να είναι 5 ηµερησίως. 
Τρία κύρια και δύο ενδιάµεσα (τα 
οποία είναι φρούτα, γιαούρτι, ή 
κάτι άλλο ελαφρύ).

2. Να παίρνει αρκετές άπε-
πτες φυτικές ίνες, δηλα-
δή χορταρικά, όσπρια, 
δηµητριακά και φρούτα, 
για να αποφύγει και την 
δυσκοιλιότητα.

3. Τις βιταµίνες θα τις πά-
ρει από το γάλα, φρού-
τα, δηµητριακά, χορτα-
ρικά και κρέας (την βιτα-
µίνη Β12).

4. Το σίδηρο, που και αυτός εί-
ναι απαραίτητος, θα το πάρει 
από το κόκκινο κρέας και όχι 
από φακές, σπανάκι κ.ά. Αυτό 
οφείλεται στο ότι ο σίδηρος από το 
κρέας απορροφάται κατά 40%, ενώ ο 
φυτικός (φακές κτλ) µόνο 5%!!!

5. Μεγάλη σηµασία έχει η αποφυγή προτύπων της τηλεό-
ρασης ή διαφόρων διαφηµιστικών εντύπων και να απο-
φεύγονται τα ενδιάµεσα snacks (πατατάκια, γαριδάκια, 
µπισκότα κτλ), αφού είναι αποδεδειγµένο ότι 50 επιπλέον 
θερµίδες ηµερησίως -όσες δηλαδή περιέχονται σε ένα 
µπισκότο- προκαλούν αύξηση του βάρους κατά 10 kg 
µέσα σε 4 χρόνια.

6. Τέλος στις διατροφικές οδηγίες θα πρέπει να τονισθεί ότι 
και η άσκηση θα πρέπει να µπει µέσα στο πρόγραµµα του 
παιδιού.

Δυστυχώς οι ρυθµοί ζωής έχουν οδηγήσει τα παιδιά 
µακριά από το παιχνίδι και την άσκηση.
Διάβασµα, ξένες γλώσσες, µουσική, µπαλέτο κτλ, αποξενώνουν το 
παιδί από τη φύση και το παιχνίδι, η µόνη διασκέδαση είναι η τηλε-

όραση που αυτό έχει και σαν αποτέλεσµα να «τσιµπολογούν» 
την ώρα που την παρακολουθούν.

Όλες αυτές οι παρεκτροπές της διατροφής 
θα οδηγήσουν στην παχυσαρκία, που 

δυστυχώς τα Ελληνόπουλα κατέχουν 
το ανησυχητικό προνόµιο της πρώ-

της θέσης στην παχυσαρκία µεταξύ 
των άλλων παιδιών των ευρωπαϊ-
κών χωρών.

ΣΩΣΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΠΑΙΧΝΙ∆Ι και ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στη ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

Δυστυχώς οι ρυθµοί ζωής 

έχουν οδηγήσει τα παιδιά 

µακριά από το παιχνίδι 

και την άσκηση.
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Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις 
Νόσοι του Εντέρου & Κύηση 

Κληρονοµικότητα και ΙΦΝΕ. Εάν ο ένας γονέας πάσχει από ΙΦΝΕ, ο κίνδυνος να 
προσβληθεί το παιδί του από τη νόσο, κάποια στιγµή στη διάρκεια της ζωής του, 
είναι 2-13 φορές µεγαλύτερος από αυτόν του γενικού πληθυσµού. Αν και οι δύο 
γονείς είναι πάσχοντες, η πιθανότητα εµφάνισης της νόσου και στα παιδιά είναι 
ιδιαίτερα υψηλή (36%). Φαίνεται ότι η κληρονοµική προδιάθεση είναι περισσό-
τερο έντονη στη νόσο του Crohn και λιγότερο στην ελκώδη κολίτιδα.

Γονιµότητα και ΙΦΝΕ. Κατά κανόνα ασθενείς (άντρες και γυναίκες) 
µε ΙΦΝΕ έχουν ποσοστά γονιµότητας τα οποία δεν διαφέρουν ση-
µαντικά από τα αντίστοιχα του γενικού πληθυσµού. Όµως, γυναίκες 
ασθενείς οι οποίες έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση για 
την ΙΦΝΕ, όπως ειλεοπρωκτική αναστόµωση µε σχηµατισµό νεολη-
κύθου (pouch) ή ολική  κολεκτοµή µε ειλεοστοµία, εµφανίζουν συ-
χνά υπογονιµότητα, πιθανώς λόγω συµφύσεων στην κοιλιακή χώρα. 
Τέλος, σε άντρες ασθενείς µε ΙΦΝΕ κατά τη διάρκεια έξαρσης της 
νόσου ελαττώνεται η ποσότητα και διαταράσσεται η ποιότητα του 
σπέρµατος µε αποτέλεσµα να µειώνεται η δυνατότητα τεκνοποίη-
σης. Για το λόγο αυτό, έχει ιδιαίτερη σηµασία η ταχεία αντιµετώπιση 
των εξάρσεων και η συµµόρφωση µε την αγωγή συντήρησης από 
ασθενείς οι οποίοι επιθυµούν να τεκνοποιήσουν.

Επίδραση της κύησης στην πορεία της ΙΦΝΕ. Η κύηση και ο 
τοκετός δεν αποτελούν εκλυτικούς παράγοντες έξαρσης της ΙΦΝΕ. 
Εποµένως, ο φόβος πιθανής έξαρσης δεν πρέπει να αποτελεί απο-
τρεπτικό παράγοντα για την προσπάθεια τεκνοποίησης

Τοκετός και ΙΦΝΕ. Οι γυναίκες ασθενείς µε ΙΦΝΕ εµφανίζουν αυ-
ξηµένο κίνδυνο πρόωρου τοκετού, γέννησης λιποβαρών νεογνών, 
και νεογνών µε συγγενείς διαµαρτίες. Έχει µάλιστα διαπιστωθεί ότι 
ο κίνδυνος αυτός πολλαπλασιάζεται όταν η νόσος βρίσκεται σε 
έξαρση. Για το λόγο αυτό η κύηση ασθενών µε ΙΦΝΕ θεωρείται κύ-
ηση υψηλού κινδύνου. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται 
από έµπειρο γυναικολόγο και να βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε 
το θεράποντα γαστρεντερολόγο τους για την ταχεία αντιµετώπιση 
πιθανής έξαρσης.
Κύηση και φάρµακα. Σε κύηση και λοχεία η λήψη κάθε φαρµάκου 
πρέπει πάντα να γίνεται µετά από συνεννόηση µε τους θεράποντες 
ιατρούς (γαστρεντερολόγο και γυναικολόγο). Στις επόµενες παρα-
γράφους παραθέτουµε ορισµένα στοιχεία σχετικά µε την ασφάλεια 
των φαρµάκων που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της ΙΦΝΕ 
στην κύηση και τη λοχεία

Αµινοσαλικυλικά (σουλφασαλαζίνη, µεσαλαζίνη). Είναι σχετικά 
ασφαλή φάρµακα και φαίνεται ότι δεν συνδέονται µε αυξηµένο 
κίνδυνο συγγενών διαµαρτιών. Μπορεί να χορηγηθούν µε ασφά-
λεια σε κύηση και θηλασµό. Σε σπάνιες περιπτώσεις βρέφη που 
θηλάζουν από µητέρες που λαµβάνουν µεσαλαζίνη µπορεί να εµ-
φανίσουν διάρροιες. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να διακόπτεται 
το φάρµακο

Αντιβιοτικά. Δεν υπάρχουν ισχυρά δεδοµένα σχετικά µε την ασφά-
λεια της σιπροφλοξασίνης και της µετρονιδαζόλης στην κύηση. Με 
δεδοµένο όµως ότι η αποτελεσµατικότητα αυτών των φαρµάκων 
στην αντιµετώπιση της ΙΦΝΕ δεν είναι επαρκώς τεκµηριωµένη, η 
χορήγησή τους στην κύηση πρέπει να αποφεύγεται. Εξαίρεση απο-
τελεί η αντιµετώπιση της περιπρωκτικής νόσου και της ληκυθίτιδας.

Κορτικοστεροειδή. Τα δεδοµένα σχετικά µε την ασφάλεια των κορ-
τικοστεροειδών (συµπεριλαµβανοµένης και της βουδεσονίδης) 
στην κύηση είναι αντικρουόµενα. Όµως εκείνο το οποίο είναι βέ-
βαιο είναι ότι το θεραπευτικό όφελος από τη χορήγησή τους υπερ-
βαίνει τους όποιους κινδύνους επιπλοκών στο έµβρυο. Για το λόγο 
αυτό όπου υπάρχει πραγµατικά ένδειξη πρέπει να χορηγούνται. Τα 
κορτικοστεροειδή µπορεί να χορηγηθούν µε ασφάλεια στην περί-
οδο του θηλασµού, ενώ δεν υπάρχουν δεδοµένα για την ασφάλεια 
της βουδεσονίδης στη λοχεία.

Μεθοτρεξάτη. Είναι τερατογόνος ουσία, η οποία δεν πρέπει να 
χορηγείται σε έγκυες γυναίκες ή σε γυναίκες που βρίσκονται σε 
προσπάθεια τεκνοποίησης. Επίσης, επειδή περνάει και στο µητρικό 
γάλα δεν πρέπει να χορηγείται και σε γυναίκες που θηλάζουν.

Αζαθειοπρίνη. Σε ζώα έχει διαπιστωθεί ότι µπορεί να έχει τερατογό-
νο δράση. Τα δεδοµένα σχετικά µε την ασφάλειά της σε ανθρώπους 
δεν είναι πολλά, αλλά ολοένα και αυξάνουν οι έγκυες γυναίκες που 
αναφέρονται να έχουν λάβει κατά την κύηση αζαθειοπρίνη χωρίς 
κανένα πρόβληµα. Συνηθισµένη πρακτική είναι να το φάρµακο δια-
κόπτεται σε περίπτωση κύησης, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να σταθµίζεται ο κίνδυνος αναζωπύρωσης της εντερικής νόσου. Το 
φάρµακο περνά στο µητρικό γάλα.

Infliximab. Πρόκειται για ένα νέο σχετικά φάρµακο, για την ασφά-
λεια του οποίου στην κύηση δεν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα. Οι 
πρώτες µελέτες είναι ενθαρρυντικές καθώς φαίνεται ότι µπορεί 
να χορηγηθεί µε σχετική ασφάλεια στην κύηση. Σίγουρα όµως 
απαιτούνται περισσότερες µελέτες για να οδηγηθούµε σε ασφα-
λές συµπέρασµα. Δεν υπάρχουν δεδοµένα για την ασφάλεια του 
infliximab στη λοχεία.Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών προσβάλλονται από την Ιδιοπαθή Φλεγµονώδη 

Νόσο του Εντέρου (ΙΦΝΕ) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας τους. Για το λόγο 
αυτό µία σειρά από ερωτήµατα σχετικά µε την επίδραση της νόσου στην αναπαραγωγική 

διαδικασία απασχολούν τόσο τους ίδιους  όσο και τους γιατρούς τους.

Αν και οι δύο 
γονείς είναι 
πάσχοντες, η 
πιθανότητα 
εµφάνισης της 
νόσου και στα 
παιδιά είναι 
ιδιαίτερα υψηλή 
(36%).

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.  ΡΟΥΣΣΟΣ, Ειδικευόμενος Γαστρεντερολόγος
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ΚΩΣΤΑΛΕΝΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ,  ∆ ια ι τολόγος-∆ιατροφολόγος του Χαροκόπειου Παν/μ ίου,
Μεταπτυχιακές σπουδές στην “∆ιατροφή και  Άσκηση”Περί  ∆ιαίτης

των βιταµινών του συµπλέγµατος Β σχετίζεται µε τα επίπεδα της 
οµοκυστεΐνης στον ορό, τα οποία µε τη σειρά τους αποτελούν 
παράγοντα κινδύνου για αγγειακή νόσο και ίσως ανεξάρτητα για τη 
νόσο Alzheimer. Αξιοσηµείωτη είναι η µελέτη BLSA η οποία έδειξε 
πως η διαιτητική πρόσληψη του φυλλικού οξέος σχετίζεται µε 
µειωµένο κίνδυνο για τη νόσο. Παρ’ όλ’ αυτά, χρειάζεται περισσότερη 
έρευνα στον τοµέα αυτό για να διευκρινιστεί περισσότερο ο ρόλος 
του φυλλικού οξέος.
Η µέτρια κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται πως µπορεί να είναι 
ευεργετική στην πρόληψη της νόσου. Η φλούδα του µαύρου 
σταφυλιού είναι πλούσια σε διάφορες ουσίες όπως σε βιταµίνες Ε 
και C και σε δύο ισχυρά αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως η κουερσετίνη 
και η ρεσβερατρόλη. Ιδιαίτερα η τελευταία, είναι µια φυσική 
πολυφαινόλη η οποία προάγει την αποδόµηση του αµυλοειδούς 
πεπτιδίου µέσα στα κύτταρα. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει ξεκαθαριστεί 
ακόµα ποιο είδος κρασιού (κόκκινο ή άσπρο) είναι πιο ευεργετικό, 
αν το κρασί προστατεύει πιο πολύ σύγκριση µε τα άλλα αλκοολούχα 
και σε ποια περίπου κατανάλωση.
Τα φύλλα ενός δένδρου που λέγεται δίλοβο ή δένδρο Ginkgo 
είναι πλούσια σε  φλαβονοειδή και σε ουσίες οι οποίες δεν 
περιέχονται σε άλλα φυτά. Το βότανο αυτό έχει κινέζικη προέλευση 
και χρησιµοποιείται εδώ και πολλά χρόνια από τους λαούς της 
ανατολής. Στην Αµερική και στην Ευρώπη όµως µόλις πρόσφατα 
άρχισε να έχει µεγάλη απήχηση. Εκτός από αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες, το εκχύλισµα του βοτάνου αυτού έχει αντιφλεγµονώδεις 
και αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες. Διάφορες µελέτες έδειξαν πως 
το βότανο αυτό εµποδίζει τη συσσώρευση του αµυλοειδούς-β 
και την ενεργοποίησης της κασπάσης-3 (µια πρωτεΐνη που όταν 

ενεργοποιηθεί από τον ανθρώπινο οργανισµό 
καταστρέφει υγιή κύτταρα).

Τέλος, ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στο 
ελαιόλαδο και τη Μεσογειακή διατροφή. 

Πρόσφατη µελέτη αποκάλυψε ότι 
ένα συστατικό του ελαιόλαδο, η 
ελαιοκανθάλη, έχει παυσίπονες 
και αντιφλεγµονώδεις δράσεις. 

Δεδοµένου πως η καταστροφή 
των εγκεφαλικών κυττάρων στη 

νόσο Αλτσχάιµερ, προκαλείται από τη 
φλεγµονή των πλακών του αµυλοειδούς 

πεπτιδίου, η αντιφλεγµονώδης δράση του ελαιόλαδου θα 
µπορούσε να προσφέρει προστατευτική δράση έναντι της νόσου. 
Έτσι, η καθηµερινή κατανάλωση ελαιόλαδου µπορεί να αντιταχθεί 
στη χρόνια φλεγµονή και κατ’ επέκταση στις νόσος στις οποίες 
αυτή συµβάλει. Μια άλλη µελέτη εξέτασε γενικότερα το πρότυπο 
της Μεσογειακής διατροφής και έδειξε πως οι άνθρωποι που την 
ακολουθούσαν είχαν 40% λιγότερο κίνδυνο να προσβληθούν 
από τη νόσο Αλτσχάιµερ. Το αξιοσηµείωτο στοιχείο σε µια µελέτη 
που διερευνά ένα διατροφικό πρότυπο είναι πως εξετάζει όλα τα 
ιδιαίτερα συστατικά του προτύπου (π.χ. πολυφαινόλες, βιταµίνες 
Ε, C, µονοακόρεστα λιπαρά οξέα, πολυακόρεστα κλπ), άρα και τον 
τρόπο που δρουν συνεργιστικά και όχι µόνο ένα συστατικό, π.χ 
ελαιόλαδο. Ίσως τελικά να είναι ο συνδυασµός πολλών υγιεινών 
και θρεπτικών τροφίµων που κάνει τη διαφορά και όχι µόνο ένα 
συγκεκριµένο τρόφιµο. Κάτι άλλο που έχουν δείξει πρόσφατες 
έρευνες είναι πως ένα διατροφικό πρότυπο που περιλαµβάνει 
συχνή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και χυµών δρα επίσης 
προστατευτικά ενάντια στη νόσο, ενώ κάτι τέτοιο φαίνεται να ισχύει 
επίσης όταν µειωθούν οι καταναλισκόµενες θερµίδες από την 
κατηγορία των υδατανθράκων. Το αντίθετο αποτέλεσµα φαίνεται 
να έχει η υψηλή πρόσληψη θερµίδων µέσω κορεσµένων λιπών.
Ανακεφαλαιώνοντας, αξίζει να αναφερθεί πως οι διατροφικές 
συνιστώσες που προστατεύουν από τη νόσο, είναι τα λαχανικά, τα 
ψάρια, το ελαιόλαδο, τα φρούτα, η δίαιτα χαµηλής περιεκτικότητας 
σε λίπος και το διατροφικό πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής. 
Πολλές µελέτες έχουν εντοπίσει ακόµα και συγκεκριµένα τρόφιµα 
που δρουν ευεργετικά όπως τα µύρτιλλα, τα ρόδια, ο σολοµός, το 
σκουµπρί και το σπανάκι. Ενδείξεις επίσης υπάρχουν για το κρασί, το 
αλκοόλ, για τα συµπληρώµατα βιταµινών Ε, C και φυλλικού οξέος, τα 
φλαβονοειδή, τα ω-3 λιπαρά οξέα (περιέχονται στα: µουρουνέλαιο, 
σολοµός, τόνος, σκουµπρί, κολιός, σαρδέλες, σόγια, καρύδια, 
αντράκλα), για τη ρεσβερατρόλη (αντιοξειδωτικό του κόκκινου 
κρασιού) και για το εκχύλισµα των φύλλων του κινέζικου βότανου 
ginkgo biloba. Παρ’ όλες τις ενδιαφέρουσες αυτές παρατηρήσεις 
οι διάφορες µελέτες έχουν αρκετές αδυναµίες και η αιτιοκρατική 
σχέση µεταξύ των διάφορων παραγόντων και της νόσου δεν είναι 
εύκολο να αποδειχθεί. Τα στοιχεία δεν έχουν ακόµα ωριµάσει τόσο, 
ώστε να σχηµατιστούν διατροφικές συστάσεις προς τον πληθυσµό 
και απαιτείται επαλήθευση των ευρηµάτων µέσα από περισσότερες 
και καλύτερα οργανωµένες µελέτες.

Ο ρόλος 
της διατροφής 

       στη νόσο                 
   Alzheimer

Μια άλλη µελέτη εξέτασε γενικότερα το πρότυπο της 
Μεσογειακής διατροφής και έδειξε πως οι άνθρωποι 
που την ακολουθούσαν είχαν 40% λιγότερο κίνδυνο να 
προσβληθούν από τη νόσο Alzheimer.

ενεργοποιηθεί από τον ανθρώπινο οργανισµό 
καταστρέφει υγιή κύτταρα).

Τέλος, ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στο 
ελαιόλαδο και τη Μεσογειακή διατροφή. 

Πρόσφατη µελέτη αποκάλυψε ότι 
ένα συστατικό του ελαιόλαδο, η 
ελαιοκανθάλη, έχει παυσίπονες 
και αντιφλεγµονώδεις δράσεις. 

Δεδοµένου πως η καταστροφή 
των εγκεφαλικών κυττάρων στη 

νόσο Αλτσχάιµερ, προκαλείται από τη 
φλεγµονή των πλακών του αµυλοειδούς 
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Πριν από 20 χρόνια η λίστα των παραγόντων που είχαν προστατευτική δράση 
έναντι της νόσου δεν περιείχε διατροφικά στοιχεία. Την τελευταία δεκαετία όµως 
εµφανίστηκαν πολυάριθµες µελέτες που ανέδειξαν τον ρόλο της διατροφής 
στον κίνδυνο εµφάνισης της νόσου. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σηµαντικό 
επειδή η διατροφική πρόσληψη και η λήψη συµπληρωµάτων διατροφής είναι 
τροποποιήσιµοι παράγοντες σε αντίθεση µε άλλους µη τροποποιήσιµους 
που παίζουν ρόλο στην εµφάνιση της νόσου, όπως το φύλο, το οικογενειακό 
ιστορικό και ο γονότυπος της απολιποπρωτεΐνης Ε. Γενικότερα, έχει προταθεί 
πως η δίαιτα ίσως να επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα των προστατευτικών 
µηχανισµών της γήρανσης του εγκεφάλου. Ας εξετάσουµε όµως αναλυτικότερα 
τα επιδηµιολογικά δεδοµένα.
Από καιρό η οξειδωτική βλάβη έχει θεωρηθεί υπαίτια για τη διαδικασία της 
γήρανσης και για τις σχετιζόµενες µε αυτή ασθένειες, όπως η νόσος Alzheimer. 
Οι διαδικασίες της οξείδωσης προκαλούν βλάβες στο γενετικό υλικό των 
κυττάρων, στις πρωτεΐνες και τα λιπίδια. Ασπίδα σε αυτές τις διαδικασίες 
αποτελούν οι αντιοξειδωτικές βιταµίνες Ε και C, το β-καροτένιο, το συνένζυµο 
Q, το α-λιποϊκό οξύ και το σελήνιο. Τα στοιχεία από διάφορες µελέτες δεν είναι 
ακόµα επαρκή για να δείξουν ευεργετικό ρόλο των βιταµινών E και C στην 
πρόληψη της νόσου. Παρ’ όλα αυτά, οι µελέτες που περιείχαν τις βιταµίνες αυτές 
ως συστατικά των τροφίµων έδειξαν µεγαλύτερη πιθανότητα για πρόληψη 
της νόσου σε σχέση µε αυτές που εξέτασαν τις βιταµίνες ως συµπληρώµατα. 
Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η µελέτη Cache County, η οποία έδειξε 
πως ο συνδυασµός των συµπληρωµάτων Ε και C σχετίζονταν µε µικρότερη 
συχνότητα της νόσου. Μελέτες επίσης που έγιναν σε ζώα έδειξαν πως η έλλειψη 
φυλλικού οξέος ίσως σχετίζεται µε την τοξικότητα της παθολογικής πρωτεΐνης 
αµυλοειδές β (η τελευταία, είναι τοξική για τα κύτταρα και στους ασθενείς µε 
τη νόσο έχει παρατηρηθεί συσσώρευση πλακών αµυλοειδούς έξω και ανάµεσα 
από τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου). Η πρόσληψη φυλλικού οξέος και 
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Τον Ιανουάριο του 2007, η Αµερικάνικη Διαβητολογική Εταιρεία εξέδωσε 
τις καινούριες διατροφικές οδηγίες για τους ασθενείς µε διαβήτη. 
Τα κυριότερα σηµεία τους σχολιάζονται στο παρακάτω κείµενο. Οι 
καινούριες διατροφικές οδηγίες κάνουν διαχωρισµό στις διάφορες 
οµάδες µε διαβήτη. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να εξατοµικεύσουν 
τις συστάσεις για τα άτοµα µε διαβήτη τύπου Ι (νεανικός διαβήτης), για τα 
άτοµα µε διαβήτη τύπου ΙΙ (διαβήτης των ενηλίκων), για τις εγκυµονούσες 
και θηλάζουσες γυναίκες µε διαβήτη και για τα µεγαλύτερα σε ηλικία άτοµα 
µε διαβήτη. Έτσι, ενώ στο παρελθόν ο διαβητικός τύπου Ι προσπαθούσε 
να προσαρµόσει τη διατροφική του συµπεριφορά στο σχήµα ινσουλίνης 
που λάµβανε, τώρα συµβαίνει το αντίθετο. Τα σχήµατα ινσουλίνης έχουν 
γίνει τόσο ευέλικτα που µπορούν και προσαρµόζονται αυτά στον τρόπο 
ζωής (γεύµατα και φυσική δραστηριότητα) του ατόµου. Αρκεί από την 
πλευρά του ασθενούς να υπάρχει οργάνωση, συστηµατικότητα και καλή 
συνεργασία µε το διαιτολόγο και το γιατρό που τον παρακολουθούν. Η 
συνολική ποσότητα υδατανθράκων του γεύµατος παραµένει ο κύριος 
παράγοντας που προσδιορίζει της δόσης της ινσουλίνης πριν το γεύµα 
και για τους ασθενείς που λαµβάνουν σχήµα ηµερήσιας κάλυψης, αλλά 
και γι’ αυτούς που ακολουθούν σχήµατα ινσουλίνης ταχείας δράσης. Ο 
υπολογισµός των δόσεων ινσουλίνης στα γεύµατα µπορεί να γίνει µε τη 
βοήθεια των λόγων ινσουλίνης προς υδατάνθρακες, ενώ ο υπολογισµός 
των υδατανθράκων των γευµάτων µπορεί να γίνει µε το σύστηµα των 
ισοδύναµων τροφίµων, της µέτρησης των υδατανθράκων και µε το 
σύστηµα του εµπειρικού υπολογισµού. Η συχνή παρακολούθηση του 
σακχάρου είναι επίσης σηµαντική για την προσαρµογή των δόσεων µε 

 
από την 

Αµερικάνικη Διαβητολογική εταιρεία

στόχο την ευγλυκαιµία ή την αποφυγή των υπογλυκαιµιών. Όταν 
επίκειται µη προγραµµατισµένη άσκηση συνήθως συνίσταται 

επιπρόσθετη λήψη υδατανθράκων η οποία 
ποικίλει ανάλογα µε την ηλικία και το βάρος 

του ατόµου καθώς και από την ένταση 
και τη διάρκεια της άσκησης.

Οι ασθενείς µε διαβήτη τύπου ΙΙ 
παροτρύνονται να στρέψουν την 
προσοχή τους στον τρόπο ζωής 
και να κάνουν τις απαραίτητες 
αλλαγές (στην πλειονότητά τους 

είναι υπέρβαροι και εµφανίζουν 
ινσουλινοαντοχή) στην πρόσληψη 

ενέργειας, των κορεσµένων και των 
τρανς λιπαρών οξέων, της χοληστερόλης 

και του αλατιού µέσω της τροφής, ώστε να 
βελτιώσουν τον έλεγχο της γλυκόζης, τα επίπεδα των 

λιπιδίων τους και τις τιµές της αρτηριακής πίεσης. Η αύξηση της 
φυσικής δραστηριότητας οφείλει να αποτελεί πάγιο στόχο, ενώ 
η συχνή παρακολούθηση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίµα θα 
αξιολογεί την εκάστοτε διατροφική συµπεριφορά και φαρµακευτική 
αγωγή. Ο ρόλος της διατροφής είναι καίριος, αφού µπορεί να 
βελτιώσει την ινσουλινοαντίσταση, ακόµα και να προλάβει την 
εµφάνιση της ασθένειας. Επειδή µάλιστα ο σύγχρονος διαβητικός 
ασθενής θεωρείται και «καρδιολογικός» άρρωστος, η σωστή 
διατροφική συµπεριφορά µπορεί να ελαττώσει τους παράγοντες 
κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Σε αυτό µπορεί να συµβάλλει και 
η συχνή (3 φορές την εβδοµάδα) φυσική αερόβια (αερόµπικ) και 
αναερόβια (ασκήσεις αντίστασης και ανύψωσης βάρους) σωµατική 
δραστηριότητα µέτριας έντασης.
Κατά τη διάρκεια της κύησης, ο µη ελεγχόµενος διαβήτης 
µπορεί να έχει συνέπειες κυρίως για τη µητέρα. Η τελευταία, όταν 
εµφανίζει διαβήτη κύησης κινδυνεύει να παρουσιάσει διαβήτη 
τύπου ΙΙ µετά τη γέννα. Γι’ αυτό ακριβώς στις διαβητικές υπέρβαρες 
και παχύσαρκες γυναίκες ενδείκνυται ο µέτριος περιορισµός των 
θερµίδων και των υδατανθράκων, αλλά οι υποθερµιδικές δίαιτες 
θα πρέπει να αποφεύγονται. Η µέτρια φυσική δραστηριότητα 
µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των επιπέδων 
της γλυκόζης, τόσο σε περίοδο νηστείας όσο και µετά τα γεύµατα. 
Μετά τη γέννα, η φυσική δραστηριότητα µπορεί να βοηθήσει 
στην αποφυγή εµφάνισης διαβήτη τύπου ΙΙ σε γυναίκες που είχαν 
εµφανίσει διαβήτη κυήσεως.
Στους ηλικιωµένους µε διαβήτη τα δεδοµένα αλλάζουν. Οι 
άνθρωποι αυτοί έχουν µειωµένες ενεργειακές ανάγκες λόγω ηλικίας 
αλλά και µειωµένη φυσική δραστηριότητα. Αν επιπρόσθετα είναι και 
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι τότε ο περιορισµός των θερµίδων και µια 
µικρή αύξηση της φυσικής δραστηριότητας µπορούν να αποβούν 
ευεργετικοί στη ρύθµιση του διαβήτη. Η φυσική δραστηριότητα 
πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή αφού στους ηλικιωµένους 
ενέχει τον κίνδυνο τραυµατισµού και καρδιακής ισχαιµίας. Παρ’ όλ’ 

αυτά, βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και επιβραδύνει 
το φαινόµενο της σαρκοπενίας (µείωση τη µυϊκής µάζας µε την 
αύξηση της ηλικίας).
Ο έλεγχος του διαβήτη µέσω της διατροφής µειώνει τις 
επιπλοκές του ίδιου του διαβήτη τόσο τις βραχείες όσο και 
τις µακροπρόθεσµες. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα ευεργετικής 
επίδρασης στη µείωση της νεφρικής λειτουργίας, στη µικρο- και 
µακροαλβουµινουρία. Όµως τα µεγάλα οφέλη της διατροφής 
µπορούν να φανούν στη µείωση των παραγόντων κινδύνου για 
στεφανιαία νόσο. Μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και 
δηµητριακά ολικής άλεσης και ταυτόχρονα φτωχή σε κορεσµένα, 
τρανς λιπαρά και χοληστερόλη φαίνεται πως µειώνει αυτόν τον 
κίνδυνο, ενώ σε ασθενείς στους οποίους συνυπάρχει αρτηριακή 
υπέρταση, οφέλη µπορούν να φανούν από διατροφικά σχήµατα 
χαµηλής περιεκτικότητας σε νάτριο (αλάτι), πλούσια σε φρούτα, 
λαχανικά και γαλακτοκοµικά προϊόντα χαµηλών λιπαρών και µέτριας 
κατανάλωσης αλκοόλ. Η δίαιτα DASH φαίνεται πως συνδυάζει όλα 
αυτά και επιπρόσθετα περιλαµβάνει τα πουλερικά, τα ψάρια και 
τους ξηρούς καρπούς, ενώ είναι φτωχή σε κόκκινο κρέας, γλυκά 
και σε ποτά που περιέχουν ζάχαρη. Αξιοσηµείωτο είναι πως στόχος 
της αλλαγής της διατροφικής συµπεριφοράς είναι η µείωση του 
σωµατικού βάρους, η αποφυγή των υπογλυκαιµιών και η διατήρηση 
των επιπέδων της γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης όσο το δυνατόν 
πιο κοντά στις φυσιολογικές τιµές. Το τελευταίο έχει µεγάλη σηµασία 
αφού από µεγάλες µελέτες φάνηκε πως σε ασθενείς µε διαβήτη ο 
καρδιαγγειακός κίνδυνος ήταν ανάλογος των αυξηµένων επιπέδων 
της γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης.
Τέλος, οι καινούριες διατροφικές συστάσεις κάνουν αναφορά στο 
χειρισµό του διαβήτη στις νοσοκοµειακές µονάδες. Σύµφωνα 
µε την αµερικάνικη διαβητολογική εταιρεία, στους περισσότερους 
ασθενείς παρατηρείται υπεργλυκαιµία, η οποία αποτελεί ένδειξη 
δείκτη κακής νοσοκοµειακής περίθαλψης. Γίνεται λοιπόν κατανοητή 
η σηµασία δύο πραγµάτων: α) µιας διεπιστηµονικής οµάδας που 
θα προσπαθεί για την όσο δυνατό καλύτερη διατροφική φροντίδα 
του ασθενή και β) ενός συστήµατος διαβητικών γευµάτων σε 
κάθε νοσοκοµείο που θα επικεντρώνει στο σωστό χειρισµό του 
περιεχοµένου των υδατανθράκων. Μέσα σε όλα αυτά δε θα πρέπει 
να παραληφθεί η δια βίου εκπαίδευση του διαβητικού ασθενή 
από τη διεπιστηµονική οµάδα. Αυτή θα πρέπει να αρχίζει από το 
νοσοκοµείο και να συνεχίζεται και εκτός αυτού µέχρι να επιτευχθεί 
τέτοιο επίπεδο κατάρτισης που να εξασφαλίζει τη νορµογλυκαιµία. 
Ανακεφαλαιώνοντας, θα µπορούσε να ειπωθεί πως δεν υπάρχει 
ένα σχήµα για όλους τους διαβητικούς ασθενείς. Οι παράγοντες 
επηρεάζουν τη νόσο και που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι τόσοι 
πολλοί που ο όρος «εξατοµικευµένη προσέγγιση» πρέπει να 
καθηµερινή πρακτική σε όλους τους επιστήµονες που ασχολούνται 
µε την αντιµετώπιση του διαβήτη. Η έρευνα συνεχίζεται και 
οι κλινικές οδηγίες ανανεώνονται συχνά. Είναι χρέος του κάθε 
επιστήµονα να ενηµερώνεται και να τις κάνει πράξη µε το δικό του 
ξεχωριστό τρόπο.

Οι νέες διατροφικές 
συστάσεις

για την αντιμετώπιση
του διαβήτη

του ατόµου καθώς και από την ένταση 
και τη διάρκεια της άσκησης.

ενέργειας, των κορεσµένων και των 
τρανς λιπαρών οξέων, της χοληστερόλης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΚΟΣ  M.Med.Sci  Κλινικός ∆ιαιτολόγος -  ∆ιατροφολόγος
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 Η φίλη µας ΚΣ επικοινώνησε µαζί µας επειδή 
επιθυµεί να ενηµερωθεί σχετικά µε τη διατροφι-
κή αξία του τυριού σόγιας. Μας αναφέρει ότι βρί-
σκεται σε δίαιτα και καταναλώνει περίπου 100 
γραµµάρια τυριού σόγιας. Μας ερωτά λοιπόν εάν 
θα πρέπει αν συνεχίσει να το καταναλώνει καθώς 
και πληροφορίες σχετικά µε τη διατροφική του 
αξία και την ασφάλειά του για την υγεία.

Αγαπητή φίλη, ευχαριστούµε για την επικοινωνία. 
Οι τροφές οι οποίες περιέχουν πρωτεΐνη σόγιας 
φαίνεται ότι συµβάλλουν στη µείωση της «κακής 
χοληστερόλης» (LDL χοληστερόλης). Πρόκειται για 
µικρή αλλά σηµαντική µείωση. Οι πρωτεΐνες σόγιας 
επίσης πιθανολογείται ότι µπορεί να ελαττώνουν τις 
πιθανότητες ανάπτυξης νεοπλασµάτων χάριν της 
δράσεως των ισοφλαβονοειδών αντιοξειδωτικών 
ουσιών που περιέχουν. Θα πρέπει να ληφθεί όµως 
υπόψιν ότι τα προϊόντα σόγιας συχνά προέρχονται 
από γενετικά µεταλλαγµένους σπόρους, γεγονός µε 
άγνωστες προς το παρόν συνέπειες για την υγεία 
των καταναλωτών. Συµπερασµατικά η λελογισµένη 
κατανάλωση σόγιας πιθανότατα να αποφέρει οφέλη 
στον οργανισµό σας, φτάνει να συνδυάζεται µε ένα 
ισορροπηµένο διαιτολόγιο και καθηµερινή αεροβι-
κή σωµατική άσκηση. 

 Ο φίλος µας ΚΣ µας έστειλε ένα email ανα-
φέροντας ότι πάσχει από χρόνια ηπατίτιδα C. 
Πρόσφατα ενηµερώθηκε από τον ιατρό του για 
την ανάγκη χορήγησης θεραπείας µε ιντερφε-
ρόνη και ριµπαβιρίνη. Ενηµερώθηκε ότι η πιο 

συχνή παρενέργεια της θεραπείας είναι µια «γρι-
πώδης συνδροµή» και τον ανησυχεί η επίδραση 
που µπορεί να έχει στην καθηµερινότητά του και 
στην εργασία του. Ζήτησε λοιπόν να µάθει πλη-
ροφορίες εάν είναι πολύ συχνά τα «συµπτώµατα 
γρίππης» που εµφανίζονται µετά την πραγµατο-
ποίηση της ένεσης ιντερφερόνης καθώς επίσης 
και πόσο είναι το χρονικό διάστηµα που αυτά θα 
διαρκέσουν.

Αγαπητέ µας φίλε, ευχαριστούµε για την επικοινωνία 
και την ευκαιρία να αναφερθούµε στις παρενέργειες 
της θεραπείας µε ιντερφερόνη. Γενικά συµπτώµατα, 
όπως κόπωση, αρθραλγίες, κεφαλαλγία και πυρετός, 
αποτελούν τις συχνότερες ανεπιθύµητες ενέργειες 
της ιντερφερόνης. Οι περισσότεροι ασθενείς θα 
εµφανίσουν τουλάχιστον ένα από τα συµπτώµατα 
της γριπώδους συνδροµής κατά τη χορήγηση των 
πρώτων δόσεων της αγωγής. Τα συµπτώµατα αυτά 
γενικά εξαφανίζονται ή υποχωρούν σηµαντικά σε 
ένταση µετά το πρώτο χρονικό διάστηµα της θερα-
πείας. Αυτό σηµαίνει πως ο οργανισµός ανέχεται όλο 
και καλύτερα τη λαµβανόµενη θεραπευτική αγωγή. 
Η χορήγηση παρακεταµόλης ταυτόχρονα µε την 
ένεση αλλά και προληπτικά µερικές (5-6) ώρες αρ-
γότερα µπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από 
τα συµπτώµατα. Άλλο πολύ χρήσιµο µέτρο είναι να 
επιλέξετε να κάνετε την ένεση την ηµέρα που δεν 
εργάζεστε (πιθανόν το Σάββατο το πρωί), ώστε οι 
τυχόν παρενέργειες να µην επηρεάσουν τις επαγ-
γελµατικές σας δραστηριότητές σας. 

 Η φίλη µας ΡΠ 38 ετών µας έστειλε ένα γράµ-
µα αναφέροντας πως από δύο ετών περίπου πα-
ρουσιάζει επεισόδια οπισθοστερνικού καύσου. 
Έπειτα από αρκετή περιπλάνηση σε ιατρούς 
διαφόρων ειδικοτήτων επισκεύθηκε ιατρό γα-
στρεντερολόγο ο οποίος έθεσε τη διάγνωση της 
γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης µετά και 
τη διενέργεια γαστροσκόπησης. Χορηγήθηκε 
ανάλογη φαρµακευτική αγωγή και υπάρχει µε-
ρική ύφεση της συµπτωµατολογίας. Η φίλη µας 
επιθυµεί να µάθει τι πρέπει να προσέχει στην κα-
θηµερινότητά της.

Ευχαριστούµε για την  επικοινωνία. Δυστυχώς δεν 
µας αναφέρετε αρκετές πληροφορίες σχετικά µε 
τον αριθµό, τη συχνότητα και την ένταση των επει-
σοδίων του οπισθοστερνικού καύσου, για το αν κα-
πνίζετε, αν πίνετε αλκοολούχα ποτά, το βάρος σας 
και το ύψος, εάν έχετε υποβληθεί σε άλλου είδους 
εξετάσεις και κυρίως το είδος και τη διάρκεια της 
θεραπείας που παίρνετε.

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση είναι αρκετά 

συχνή κατάσταση. Αποτελεί ως ένα βαθµό µια φυ-

σιολογική διεργασία κατά την οποία συµβαίνει µε-

τακίνηση υγρών του στοµάχου πίσω στον αυλό του 

οισοφάγου. Όταν όµως είναι παρατεταµένη ή µεγά-

λου βαθµού ή όταν συµβαίνει σε ανθρώπους µε πιο 

ευαίσθητο οισοφάγο, προκαλεί συµπτώµατα λόγω 

ερεθισµού και ίσως φλεγµονής του οισοφάγου. Όσοι 

λοιπόν πάσχουν από γαστροοισοφαγική παλινδρο-

µική νόσο εµφανίζουν συµπτώµατα όπως «κάψιµο 

πίσω από το στήθος ή στο επιγάστριο» και ίσως ανα-

γωγές ή ξινίλες και σπανιότερα τάση για έµετο.

Είναι γεγονός το ότι εφόσον πάσχετε από γαστρο-

οισοφαγική παλινδροµική νόσο µπορείτε να κάνετε 

κάποια αλλαγές στην καθηµερινότητά σας και στις 

διατροφικές σας συνήθειες που ίσως βοηθήσουν να 

µειώσετε σχετικά την ενοχλητική αυτή συµπτωµατο-

λογία. Χρήσιµο είναι να τρώτε µικρά και συχνά γεύ-

µατα και να αποφεύγετε το φαγητό δύο ή και τρείς 

ώρες πριν τον ύπνο. Θα πρέπει επίσης να αποφεύ-

γεται να χρησιµοποιείτε στενή ζώνη ή κορσέ γιατί 

αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση. Η παχυσαρκία 

είναι αρνητικός παράγοντας, γι’ αυτό αν έχετε πα-

ραπανίσια κιλά µάλλον θα πρέπει να προσπαθήσετε 

να αδυνατήσετε. Το κάπνισµα και το ποτό χειροτε-

ρεύουν τη γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση, γι’ 

αυτό, αν έχετε τέτοιες κακές συνήθειες, θα πρέπει 

να προσπαθήσετε να τις διακόψετε. Την παλινδρό-

µηση χειροτερεύουν κάποια φαγητά (γλυκά, κυρί-

ως σοκολάτας, και λιπαρά γεύµατα) και τα ποτά µε 

ανθρακικό (κόκα-κόλα, γκαζόζα κλπ), τα οποία θα 

πρέπει να αποφεύγετε. Κάποιοι γιατροί συστήνουν 

ανύψωση της «κεφαλής του κρεβατιού» κατά πε-

ρίπου 10 εκατοστά, αλλά αυτό δεν είναι ιδιαίτερα 

πρακτικό µέτρο. 

Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε βέβαια ότι η διαθέσιµη 

φαρµακευτική αγωγή είναι αρκετά αποτελεσµατική 

και θα πρέπει να σας απαλλάξει από τα συµπτώµατα, 

ακόµη και αν τελικά δεν µπορέσετε να εφαρµόσετε 

συνεχώς στην καθηµερινή σας ζωή όλα τα παραπά-

νω συχνά δύσκολα µέτρα. Έτσι, αν µε τα φάρµακα 

που παίρνετε δεν έχετε απαλλαγεί πλήρως από τα 

συµπτώµατα σας µετά τον πρώτο µήνα θεραπείας, 

θα πρέπει να επισκεφθείτε πάλι το γιατρό σας και να 

συζητήσετε το πρόβληµά σας.  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ, Ιατρός Γαστρεντερολόγος 

Μ. ΛΑΓΚΑ∆ΙΝΟΥ, Ιατρός

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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Πραγµατοποιήθηκε 
στις 23 και 24 Φεβρου-
αρίου στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών 
µε µεγάλη επιτυχία 
η 2η Εκπαιδευτική 

Διηµερίδα του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Τη 
Διηµερίδα παρακολούθησαν περίπου 500 

ιατροί και κατά γενική οµολογία το επιστηµονικό επίπε-
δο ήταν εξαιρετικά υψηλό. Η Οργάνωση της Διηµερίδας ήταν επίσης 

άψογη και το Δ.Σ. ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής 
κ. Γ. Παπαθεοδωρίδη και τα µέλη για την ευσυνείδητη και επιτυχή προ-
σπάθεια την οποία κατέβαλαν. Το βράδυ της Παρασκευής στην Εναρκτή-
ρια Εκδήλωση παρευρέθησαν και χαιρέτισαν τη Διηµερίδα ο Πρόεδρος 
της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Γ. Παπαθεοδωρίδης, ο Πρόεδρος του 
ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. κ. Δ. Παπαπαναγιώτου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Γαστρεντε-
ρολογικής Εταιρείας κ. Ε. Γιαννούλης, ο Πρόεδρος της Επαγγελµατικής 
Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδος κ. Α. Ζερβακάκης, ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος κ. Γ. Κητής και ο Πρόεδρος του 
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κ. Ε. Καλοκαιρινός. Ανεγνώσθησαν µη-
νύµατα του Υφυπουργού και Υπουργού Υγείας κ.κ. Α. Γιαννόπουλου και 
Δ. Αβραµόπουλου και την έναρξη της Διηµερίδας έκανε ο Διοικητής της 
Δ.Υ.Π.Ε. Αττικής κ. Γ. Σαρειδάκης. 

Κατά τη διάρκεια της τελετής απενεµήθησαν οι εξής τιµητικές διακρίσεις :
Η χρυσή διάκριση στην εταιρεία GLAXOSMITHKLINE αεβε και συγκεκρι-
µένα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γ. Κατζουράκη.
Οι αργυρές διακρίσεις εδόθησαν στους κ.κ. Γεράσι-
µο Φωκά, Αλέξανδρο Ραχωβίτη, Κώστα Μητρόπου-
λο, Χαράλαµπο Τζάθα και Γεώργιο Παπαθεοδωρί-
δη.

Το σκεπτικό της βραβεύσεως της εταιρείας 
GLAXOSMITHKLINE, η οποία αντανακλά την ευαρέ-
σκεια του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. σε όλο το φαρµακευτικό κόσµο 
της χώρας, όπως διατυπώθηκε και εκφωνήθηκε 
από το Γενικό Γραµµατέα του Ιδρύµατος κ. Δ. Γ. Κα-
ραµανώλη έχει ως εξής :

«Το Δ.Σ. του ιδρύµατος απεφάσισε να τιµήσει τη φαρµακευτική εταιρεία 
GLAXOSMITHKLINE, πράγµα το οποίο αντανακλά την εκτίµησή του για 
όλο το φαρµακευτικό κόσµο της χώρας. Η φαρµακοβιοµηχανία είναι 
χωρίς καµία αµφιβολία συµµέτοχος στο όλο πλέγµα της προαγωγής 
της ιατρικής επιστήµης. Προσπάθεια υποβάθµισης του ρόλου της είναι 
υποκριτική και δεν προάγει καθόλου τα όποια προβλήµατα υπάρχουν 
στις σχέσεις µεταξύ φαρµακευτικών εταιρειών, ιατρών και ασθενών. Ο 
νοµπελίστας Γεώργιος Σεφέρης πέθανε στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 
από επιπλοκές µετά από χειρουργική επέµβαση για πεπτικό έλκος. Ήδη 
από τη δεκαετία του ’90 το πεπτικό έλκος αποτελεί παρελθόν µε τα νεώ-
τερα φάρµακα που εκριζώνουν το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, γνώση 
που έγινε δυνατή χάρη στη γενναιόδωρη οικονοµική αρωγή για έρευνα 
φαρµακευτικών εταιρειών και όχι κρατικών προϋπολογισµών. Η επιµόρ-
φωση των ιατρών σε ολόκληρο τον κόσµο, η αθρόα συµµετοχή σε το-

πικά και διεθνή συνέδρια, η βιβλιογραφική ενηµέρωση, η διοργάνωση 
συνεδρίων παγκοσµίως, η προµήθεια ιατρικών συγγραµµάτων, οι εκπαι-
δευτικές ηµερίδες, σηµαντικό µέρος του εξοπλισµού, η έκδοση ιατρικών 
περιοδικών και εφηµερίδων, η επιχορήγηση επιστηµονικών ενώσεων και 
σχεδόν το 100% της όποιας έρευνας, καλύπτονται από χορηγίες φαρµα-
κευτικών εταιρειών, µια και το κράτος δεν έχει περίσσευµα κονδυλίων 
για τους παραπάνω σκοπούς. Οι όποιες υπερβολές και στρεβλώσεις που 
µπορεί να υπάρχουν στο πλέγµα φαρµακευτικών εταιρειών και ιατρικού 
κόσµου δεν µπορούν να αναιρέσουν τα παραπάνω. Το φάρµακο, οι χο-
ρηγίες από τις φαρµακευτικές εταιρείες όπως και η πυρηνική ενέργεια, 
δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Καλός ή κακός είναι ο τρόπος που τα χρη-
σιµοποιεί κανείς. Η Γαστρεντερολογία στην Ελλάδα και στον κόσµο ανα-
πτύχθηκε αυτόνοµα και καταξιώθηκε ως κεντρική και sine qua non αρω-
γός ειδικότητα στην Παθολογία και στη Χειρουργική κυρίως χάρη στην 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας και της µεγά-
λης έρευνας στην παραγωγή φαρµακευτικών σκευασµάτων σχετικών µε 
σοβαρά νοσήµατα µεγάλου επιπολασµού όπως το πεπτικό έλκος και οι 
ηπατίτιδες. Ηγετικό ρόλο στην έρευνα και την παραγωγή φαρµακευτι-
κών ουσιών για τις παραπάνω νόσους και όχι µόνο, παγκοσµίως αλλά 
και στην Ελλάδα αποτελεί η φαρµακευτική εταιρεία GLAXOSMITHKLINE. 
Ειδικότερα στο χώρο της Γαστρεντερολογίας στη χώρα µας η εταιρεία 
GLAXOSMITHKLINE βοήθησε τα µέγιστα στην ανάπτυξη της Ελληνικής 
Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, της οποίας άλλωστε ήταν και ο µοναδι-
κός χορηγός µέχρι το 1990. Δεν εφείσθη δαπανών και χορηγιών όχι µόνο 
για τη διεξαγωγή των Γαστρεντερολογικών συνεδρίων µας αλλά και για 
την επιχορήγηση υποτροφιών, κλινικών µελετών, τεχνολογικού εξοπλι-
σµού σε πολλά γαστρεντερολογικά τµήµατα ακόµα και χορηγία για οικο-

δοµικές εργασίες σε γαστρεντερολογικές κλινικές 
και ενδοσκοπικά τµήµατα. Η σταθερή σχέση της 
GLAXOSMITHKLINE µε τη Γαστρεντερολογία και 
τους Γαστρεντερολόγος παρέµεινε και παραµένει 
σταθερή ακόµα και µετά την είσοδο άλλων φαρ-
µακευτικών εταιρειών στο χώρο. Η ευγνωµοσύνη 
της Γαστρεντερολογικής κοινότητος προς την 
εταιρεία αυτή δεν είναι δυνατόν να υποχωρήσει 
ποτέ. 
Η GLAXOSMITHKLINE από την πρώτη στιγµή της 
ίδρυσης του Ιδρύµατός µας υπήρξε σταθερός 
µέγας χορηγός του µε την ολοκληρωτική κάλυψη 

των εξόδων παραγωγής και εκτύπωσης του επισήµου εντύπου «Ευεξία 
και Διατροφή» , δαπάνη ιδιαίτερα σηµαντική ακόµα και σήµερα, πόσο 
µάλλον τα πρώτα δύσκολα από οικονοµικής πλευράς χρόνια που διανύ-
σαµε. Το Δ.Σ. του Ιδρύµατος τιµώντας τη συνεχή αδιάλειπτη προσφορά 
της GLAXOSMITHKLINE στην ιατρική, στην Ελληνική Γαστρεντερολογία 
και στο Ίδρυµα απεφάσισε να της απονείµει τη χρυσή του διάκριση, το 
χρυσό στάχυ. Παρακαλώ τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και διευθύνοντα σύµβου-
λο κ. Γεώργιο Κατζουράκη να προσέλθει για να παραλάβει τη διάκριση.»

Ακολούθως εδόθησαν οι υποτροφίες του Ιδρύµατος στους
Κωνσταντίνο Παπαξοΐνη, Ηλία Ξηρουχάκη και Σταυρούλα Κοιλάκου.
Η τελετή έκλεισε µε µουσική εκδήλωση στην οποία τραγούδησε 
η Σαβίνα Γιαννάτου. 
Επακολούθησε δεξίωση.

2η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΕΛΙΓΑΣΤ
«Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία»

23-24 Φεβρουαρίου 2007 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τα Νέα του Ιδρύματος

R

Πραγµατοποιήθηκε 
στις 23 και 24 Φεβρου-

Διηµερίδα του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Τη 
Διηµερίδα παρακολούθησαν περίπου 500 

ιατροί και κατά γενική οµολογία το επιστηµονικό επίπε-
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ∆ΩΡΗΤΕΣ μέχρι 12/02/2007

Λάβαμε τα κάτωθι  ποσά και  ευχαριστούμε :

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  Όσοι καταθέτουν χρήματα ανώνυμα στις τράπεζες επ’ ονόματι του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. παρακαλούνται να ενημερώνουν τη Γραμματεία αφ’ 
ενός μεν για ν�
και τον επόμενο χρόνο.

Γεωργία Λαζαράκη, Θεσσαλονίκη 50 €
Σάββας Τσιβελεκίδης, Κατερίνη 50 €
Φωτεινή Μηλιά, Καλλιθέα 20 €
Σοφία Αραβίδου, Norsborg / Σουηδία 15 €
Νεκτάριος Μαγδαληνός, Αγ. Δημήτριος 50 €
Δέσποινα Λίλα, Νίκαια 50 €
Ηλίας Καραβάς, Κορυδαλλός 20 €
Αλέξανδρος Κατσιούφας, Τρίκαλα 20 €
ΙΟΝ Α.Ε., Ν. Φάληρο 200 €
Σπύρος Σπηλιάδης, Αθήνα 15 €
Δρόσος Ασημακόπουλος, Χολαργός 15 €
Στέλλα Κανάνη, Θεσσαλονίκη 15 €
Ελένη Βορριά, Πειραιάς 15 €
Χριστίνα Μανδάλου, Λάρισα 15 €
Σταυρούλα Μπερτζελέτου, Αθήνα 20 €
Κωνσταντία Κοκόση, Αγ. Παρασκευή 20 €
Αθανάσιος Γαϊτανόπουλος, Ηράκλειο 20 €
Αντώνης Ορφανός, Ρόδος 20 €
Κυριάκος Καραθανάσης, Κόρινθος 20 €
Τριαντάφυλλος Γιαβάνογλου, Θεσσαλονίκη 20 €
Δανιήλ Σαπίκας, Αθήνα 20 €
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Καρδίτσα 25 €
Κωνσταντίνος Γκλέτσος, Κηφισιά 5 €
Ιωάννης Κανάρης, Ζωγράφου 30 €
Δημοκλής Κουτσιάρας, Τρόπαια Αρκαδίας 40 €
Θεόδωρος Ροκκάς, Αθήνα 50 €
Χρήστος Λεοντίδης, Κομοτηνή 50 €
Πέτρος Ζέζος, Αλεξανδρούπολη 50 €
Ηλίας Μπουζάκης, Χανιά 20 €
Ωραιοζήλη Μωϋσίδου, Ωραιόκαστρο Θεσ/κης 25 €
Κώστας Σουφλέρης, Θεσσαλονίκη 50 €
Χρυσούλα Στεργιάννη, Αμφιλοχία 15 €
Μαρία – Φιλία Παρασκευά, Ρόδος 20 €
Ιλεάνα Παναγιωτίδου, Ιωάννινα 20 €
Ειρήνη Χατζηκωνσταντίνου, Ρόδος 20 €
Μαρία Μιχαήλ, Ρόδος 30 €
Φώτιος Δεββές, Α. Ιλίσια 50 €
Στέλιος Τσιαπλές, Γόννοι Λαρίσης 10 €
Λαμπρινή Καλτσή, Στουρναραίικα Τρικάλων 15 €
Σάββας Τεπετίδης, Θεσσαλονίκη 15 €
Νικόλαος Καρράς, Πλωμάρι Λέσβου 20 €
Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Αλεξανδρούπολη 25 €
Γεώργιος Μερίτσης, Αγρίνιο 30 €
Μαριάνθη Καπουσούζη, Θεσσαλονίκη 30 €
Δημήτριος Πολίτης, Κέρκυρα 40 €
Χαρά Βράιλα, Ρόδος 50 €
Ουρανία Κωστάκη, Αθήνα 50 €
Νικόλαος Λυγιδάκης, Αθήνα 50 €
Ιωάννης Σαββόπουλος, Μαγούλα Αττικής 50 €
Αχιλλέας Ζαχαρόπουλος, Κατερίνη 70 €
Σοφία Βανδώρου, Αμφιάλη 15 €
Παύλος Δημητρίου, Κερατσίνι 20 €
Αγγελική Μπουλουγρά, Καλλιθέα 20 €
Μαρία Σύρμου, Ιαλυσός Ρόδου 30 €
Ελένη Παπαγεωργίου, Π. Πεντέλη 30 €
Νίκος Σταματόπουλος, Αθήνα 30 €
Μιχάλης Καρατζάς, Μαρούσι 50 €
Αθανάσιος Δραγογιάννης, Βόλος 50 €
Μαρίκα – Ζηνοβία Φαφαλιού, Αθήνα 100 €

Ελένη Γουργιώτη, Λάρισα 100 €
Ανατολή Ιωσηφίδου, Κερατσίνι 15 €
Αικατερίνη Κιαγχίδου, Θεσσαλονίκη 30 €
Σπύρος Μπάλης, Κέρκυρα 15 €
Αριστείδης Γλυκός, Αγ. Παρασκευή 15 €
Δημήτριος Λιάλιος, Π. Φώκαια Αττικής 15 €
Ανδρέας Γιαννόπουλος, Λάνθι Ηλείας 15 €
Ιωάννης Στραταριδάκης, Αρχάνες Ηρακλείου 15 €
Ιωάννης Κεφάλας, Καλαμάτα 20 €
Δημήτριος Προυκάκης, Ν. Φιλαδέλφεια 20 €
Ευθύμιος Αναστάσης, Ζωγράφου 20 €
Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος, Αθήνα 20 €
Λεωνίδας Αθανασίου, Ιωάννινα 20 €
Ειρήνη Βαφειάδη, Παπάγου 50 €
Αθανασία Δρόσου, Φάρσαλα 50 €
Παρασκευή Τσιόδρα, Αθήνα 50 €
Αλέξανδρος Καρολίδης, Δράμα 50 €
Κωνσταντίνος Ντάμπος, Χίος 30 €
Ιάκωβος Αβραμίδης, Θεσσαλονίκη 50 €
Κωνσταντίνος Μπατσής, Αθήνα 15 €
Πολυξένη Κ. Τζιόβα, Ιωάννινα 15 €
Σμαράγδα Ευαγγελινού, Σταμάτα Αττικής 15 €
Αμαλία Σταϊκούρα, Γλυφάδα 15 €
Βίκυ Λυκοστράτη, Δαύλεια Λιβαδειάς 20 €
Παναγιώτης Θεοδώρου, Τέμενη Αιγίου 20 €
Απόστολος Λυράκος, Πικέρμι Αττικής 30 €
Κωνσταντίνος Κονταξάκης, Χανιά 50 €
Γεράσιμος Μάντζαρης, Κηφισιά 50 €
Σταυρούλα Κοιλάκου, Αθήνα 50 €
Ελένη Κρυωνά, Θεσσαλονίκη 15 €
Ελένη Νικολοπούλου, Κορησός / Καστοριά 15 €
Μαρία Κατεμίδου, Έδεσσα 15 €
Βασίλης Κατσαμάγκος, Κορυδαλλός 20 €
Γεώργιος Περάκης, Ιεράπετρα 30 €
Βασιλεία Οικονόμου, Ν. Σμύρνη 20 €
Ευτυχία Γριμάλδη, Θεσσαλονίκη 50 €
Ευάγγελος Χολόγκιτας, Σητεία 50 €
Κωνσταντίνος Κίστης, Ιωάννινα 50 €
Γεώργιος Πουλιανός, Αθήνα 50 €
Κωνσταντίνος Τσάγκας, Αθήνα 50 €
Κωνσταντίνα Μοσχοπούλου, Αθήνα 50 €
Μαριάννα Σταυρουλάκη, Ρέθυμνο 15 €
Κωνσταντίνος Κουμπιάς, Χίος 30 €
Παναγιώτης Πανοδήμος, Ν. Φάληρο 50 €
Μαγδαληνή Φιλιππόγλου, Κορυδαλλός 15 €
Δήμητρα Χρήστου, Κόρινθος 30 €
Αικατερίνη Παναγιωτίδου, Θεσσαλονίκη 15 €
Ευστάθιος Μπεκιάρης, Σπάρτη 20 €
Μαρία Μιχαλάκη, Ν. Ιωνία 30 €
Ηλίας Μαλεβίτης, Αθήνα 30 €
Ελένη Αγγελίδου, Ν. Σμύρνη 30 €
Μπάμπης Μασούρας, Περιστέρι 35 €
Βασιλική Δημητρίου, Λάρισα 50 €
Γεώργιος Κοντός, Χολαργός 100 €
Δημήτρης Καραγιάννης, Αιγάλεω 50 €
Μαρία Σαλδάρη, Αθήνα 30 €
Μαρία Σεργάκη, Αθήνα 15 €
Διονύσιος Βουβάκης, Αίγινα 20 €
Δημήτριος Βελισαράκος, Αθήνα 30 €

Πύρρος Αστέριος, Θεσσαλονίκη 30 €
Ανδρέας Νάκος, Θεσσαλονίκη 50 €
Χρήστος Αναγνωστόπουλος, Ιωάννινα 15 €
Αικατερίνη Μάντακα, Χανιά 15 €
Όλγα Τσιαγκρά, Κριθώνι Λέρος 15 €
Απόστολος Ζαχάρης, Ιωάννινα 15 €
Παναγιώτης Σαραντάρης, Λεωνίδιο 40 €
Παναγιώτης Σπυρίδων, Αθήνα 50 €
Δημήτριος Χατζόπουλος, Θεσσαλονίκη 50 €
Μαρία Δάμη, Αθήνα 100 €
Ευγενία Μαρουδή, Καβάλα 15 €
Βασίλειος Σεβαστιανός, Αθήνα 50 €
Χριστίνα Καραφωτιά, Νεοχώριο Τριπόλεως 20 €
Νίκος Κολλιόπουλος, Τρίπολη 20 €
Αναστασία Σελίδου – Γκάτσιου, Θεσσαλονίκη 20 €
Απόστολος Ράντσιος, Μαρούσι 25 €
Παρασκευή Χαληγιάννη, Κομοτηνή 50 €
Μαρία Κτιστάκη, Χανιά 15 €
Γεώργιος Κτενάς, Βούλα 50 €
Ιωάννης Κατσαβέλλης, Πειραιάς 50 €
Ευαγγελία Ψώνη, Θεσσαλονίκη 15 €
Μανώλης Παντελής, Καρδίτσα 15 €
Θάνος Παπαθεοδωρόπουλος, Αθήνα 20 €
Παρασκευή Καλύβα, Αθήνα 50 €
Κλεισθένης Τσαμακίδης, Αθήνα 50 €
Ευαγγελία Κόρακα, Χανιά 25 €
Γεώργιος Αλεξανδράκης, Αθήνα 50 €
Περικλής Αποστολόπουλος, Αθήνα 50 €
Ιωάννης Παχιαδάκης, Θεσσαλονίκη 50 €
Αργυρώ Μορφίδου, Θεσσαλονίκη 15 €
Εμμανουήλ Δήμας, Φιλοθέη 20 €
Έλλη Βασίλογλου, Εκάλη 40 €
Χρήστος Αργυράκης, Λιλαία Φωκίδος 50 €
Ευτυχία Τσιρώνη, Αθήνα 50 €
Παντελής Σκλάβος, Χαλάνδρι 50 €
Καλλιόπη – Αφροδίτη Σάρδη, Π. Φάληρο 45 €
Αναστασία Καραμολέγκου, Πειραιάς 15 €
Αγγελική Καλύβα, Ν. Φιλοθέη 15 €
Ευαγγελία Μαλίνη, Θεσσαλονίκη 15 €
Ανδρομάχη Υφαντή, Αθήνα 50 €
Ανώνυμος, Ηλιούπολη 20 €
Δημήτριος Π. Τσάκος, Αγ. Παρασκευή 100 €
Νικόλαος Νικολαΐδης, Θεσσαλονίκη 50 €
Παρασκευή Αναργύρου, Ζωγράφου 30 €
Ηλίας Μπουζάκης, Χανιά 20 €
Νεκτάριος Γαλάνης, Λαμία 20 €
Αλκιβιάδης Ευθυμίου, Αγ. Παρασκευή 50 €

In Memoriam :

Χαράλαμπος Ηλιάδης, Πτολεμαΐδα 1000 €
Μνήμη Ιατρού Φώτη Ηλιάδη
Καλλιρρόη Ηλιάδου, Πτολεμαΐδα 500 €
Μνήμη Ιατρού Φώτη Ηλιάδη
Δημήτρης Γ. Καραμανώλης, Παπάγου 100 €
Μνήμη Ιατρού Φώτη Ηλιάδη
Ευθύμιος Πετίνης, Παπάγου 20 €
Μνήμη Ευάγγελου Οικονόμου




