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Αγαπητοί φίλοι,
Με χαρά και ικανοποίηση φέρνουμε κοντά σας το τρίτο τεύχος 
του περιοδικού μας για το έτος 2007. Στο τεύχος αυτό θίγονται 
πολλά ζητήματα από έμπειρους και εξειδικευμένους επιστήμονες 
που αφορούν το είδος και την ποιότητα της διατροφής μας. Αυτό 
όμως που αναδύεται αβίαστα από την ανάγνωση των άρθρων 
είναι η μεγάλη σημασία του μέτρου και της ισορροπίας σε 
όλες τις δραστηριότητες της ζωής μας και κατ’ επέκτασιν στη 
διατροφή μας. 
Φαίνεται λοιπόν, ότι η ομαλή ανάπτυξη της νοητικής λειτουργίας 
των παιδιών μας καθορίζεται πολύ νωρίς και εξαρτάται από 
τη διατροφή της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη αλλά και την 
κάλυψη του βρέφους με τα βασικά θρεπτικά συστατικά τα δύο 
πρώτα έτη της ζωής. Κεφαλαιώδη όμως σημασία διαδραματίζει 
και η ομαλή αφόδευση, αφού η δυσκοιλιότητα ταλαιπωρεί 
μεγάλο ποσοστό παιδιών χωρίς συνήθως υποκείμενη οργανική 
πάθηση, δημιουργεί άγχος, ανησυχία, ευερεθιστότητα στο 
παιδί και την οικογένεια και απαιτείται η σωστή καθοδήγηση, 
ψυχολογική υποστήριξη και ενθάρρυνση για τη λύση του 
προβλήματος. 
Όλοι γνωρίζουμε, αν και συχνά το λησμονούμε, ότι με τις τροφές 
λαμβάνουμε όχι μόνο θρεπτικά συστατικά αλλά και δυνητικά 
επικίνδυνες ουσίες που όλο και συχνότερα παρεισφρύουν 
στη διατροφή μας. Οι διοξίνες αποτελούν μια από τις πλέον 
επικίνδυνες κατηγορίες ρύπων με συσσωρευτική δράση στον 
οργανισμό και έχουν συνδεθεί με σοβαρές παθήσεις του 
ανοσολογικού, ενδοκρινολογικού και νευρικού συστήματος. 
Από την άλλη πλευρά, ηθελημένα και κάποτε απερίσκεπτα, 
λαμβάνουμε διατροφικά συμπληρώματα με «αμφίβολες» 
θαυματουργές επιδράσεις και τεκμηριωμένες σοβαρές 
ανεπιθύμητες ενέργειες, για την επίτευξη αβέβαιων στόχων. 
Μια τέτοια ουσία είναι η εφεδρίνη η οποία χρησιμοποιείται 
για τη μείωση του σωματικού βάρους με τίμημα τις σοβαρές 
παρενέργειες από το νευρικό και το καρδιαγγειακό σύστημα. 
Τελευταία, γίνεται πολύς λόγος για τα βιολογικά προϊόντα. 
Αξίζει λοιπόν ο καταναλωτής να επιλέγει τα προϊόντα αυτά για 
τη διατροφή του; Έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας ο βιολογικός 
τρόπος παραγωγής; Σε αυτά και άλλα ερωτήματα αποπειράται να 
απαντήσει το σχετικό άρθρο του περιοδικού μας παραθέτοντας 
τα δεδομένα με σαφήνεια και νηφαλιότητα και αποτελώντας 
πολύτιμη αφετηρία για όσους θέλουν να αναζητήσουν, να 
κατανοήσουν και να επιλέξουν.
Συνηθίζουμε να μιλάμε για του κινδύνους από την τρύπα 
του όζοντος στην ατμόσφαιρα. Όσο επικίνδυνη όμως είναι 

η έλλειψή του άλλο τόσο καταστροφική μπορεί να αποβεί η 
αυξημένη συγκέντρωσή του στον αέρα που αναπνέουμε. Όπως 
θα διαβάσετε, δεν χρειάζεται πανικός αλλά ούτε εφησυχασμός 
γιατί το νέφος μάς αφορά όλους και όχι μόνο τους κατοίκους 
του κέντρου της Αθήνας.
 Η έλευση του καλοκαιριού αυξάνει την επιθυμία μας για εξόδους, 
βόλτες και αθλητικές δραστηριότητες. Όλα αυτά είναι θεμιτά 
και ευπρόσδεκτα αλλά πρέπει να είναι και προσαρμοσμένα στις 
αυξημένες θερμοκρασίες γιατί αλλιώς μπορούν να αποβούν 
επικίνδυνα για τον οργανισμό μας. 
Μπορεί η φυσική δραστηριότητα και οι υγιεινές διατροφικές 
επιλογές να μας προστατεύσουν από τον καρκίνο; ∆ιαβάστε 
τις νέες διατροφικές οδηγίες της Αμερικανικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας και θα διαπιστώσετε ότι μπορούμε να μειώσουμε 
σημαντικά τον κίνδυνο τροποποιώντας ελάχιστα την 
καθημερινότητά μας. Ενδεχομένως δεν χρειάζεται τίποτα 
περισσότερο από το να ακολουθήσουμε αυτό που είναι 
εξαιρετικά οικείο σ’ εμάς, δηλαδή το διαιτητικό πρότυπο της 
Μεσογειακής διατροφής.  
Από το τεύχος αυτό δεν λείπουν τα ιατρικά άρθρα, γραμμένα 
από εκλεκτούς συναδέλφους, σε απλή, κατανοητή στο ευρύ 
κοινό γλώσσα. Οι λοιμώξεις του γαστρεντερικού αποτελούν 
συχνό πρόβλημα στις αναπτυσσόμενες χώρες ενώ συχνά 
προσβάλλουν και αυτούς που επισκέπτονται χώρες του τρίτου 
κόσμου. Μάθετε ποιοι μικροοργανισμοί ενοχοποιούνται, πώς 
μεταδίδονται στον άνθρωπο, με ποια συμπτώματα εκδηλώνονται 
και πώς μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε.  
Είναι γνωστό ότι τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
ανακουφίζουν αποτελεσματικά από τον πόνο. Πόσοι γνωρίζουν 
όμως τους κινδύνους που ελλοχεύουν και τις σοβαρές 
παρενέργειες που εγκυμονούν από το πεπτικό σύστημα; Η 
σωστή ενημέρωση και η λελογισμένη χρήση επιτυγχάνουν 
τα καλύτερα αποτελέσματα με αποφυγή των σοβαρών 
επιπλοκών.
Τι σχέση έχει ο ίκτερος με τη «χρυσή» που συχνά ανέφερε η 
γιαγιά μας; Ανακαλύψτε το στο σχετικό άρθρο, που απαντά σε 
πολλά ερωτήματα αλλά κυρίως αποσαφηνίζει ότι ο ίκτερος είναι 
σύμπτωμα και όχι πάθηση, που δεν πρέπει να μας πανικοβάλλει 
αλλά να μας κινητοποιεί για να ζητούμε έγκαιρα τη βοήθεια του 
ειδικού που θα μας καθοδηγήσει κατάλληλα στην ανεύρεση και 
αντιμετώπιση του υποκειμένου αιτίου. 

Καλή ανάγνωση!!
                                                                   

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ



ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ4

ΜΑÚΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Διευθυντής Σύνταξης: Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης, Γαστρεντερολόγος

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

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

Επιµέλεια-Διόρθωση κειµένων: Εύα Καραµανώλη, Aλίκη Τζάθα

Δηµόσιες Σχέσεις: Χάρης Τζάθας, Γαστρεντερολόγος

Π  Ε  Ρ  Ι  Ε  Χ  Ο  Μ  Ε  Ν  Α

20 30

12

ΕΥΕΞΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ    Διµηνιαία Έκδοση του Ελληνικού Ιδρύµατος  Γαστρεντερολογίας & Διατροφής

16

Άρθρο Σύνταξης  3

Μικρές Ιστορίες  6

Μη στεροειδή αντιφλεγµονώδη & παρενέργειες από το πεπτικό 8

Διοξίνες 12

Διατροφή: “Εφεδρίνη. Όλη η αλήθεια 
                       για τη δράση της στην απώλεια βάρους” 14                      

 Λοιµώδης διάρροια  16

Ευεξία: “Πώς να γυµνάζοµαι όταν το θερµόµετρο ανεβαίνεί;”  20

Μικρά & Νόστιµα 22

O χειµώνας φεύγει, το όζον έρχεται 26

Περιβάλλον:  “Γιατί βιολογική γεωργία;” 28

Παιδί & Έφηβος: “Δυσκοιλιότητα στην παιδική ηλικία”  30

Διατροφή: “H αξία της διατροφής  
                       στη γνωσιακή ανάπτυξη του παιδιού“ 34

Ίκτερος 36  

Περί διαίτης:  “Διατροφικές οδηγίες για πρόληψη του καρκίνου” 38

Επικοινωνούµε 42

Τα Νέα του Ιδρύµατος 44

Ιδιοκτήτης :  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

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

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

Εκδοτική επιµέλεια: GlobalActivitiesKey

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

Σχεδιασµός & Παραγωγή: GlobalActivitiesKey

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

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 τ
ε

ύ
χ

ο
ς

  
2

5

Διαβάστε στο επόµενο τεύχος για:
Δίαιτα & Απώλεια βάρους

Τροφικές αλλεργίες
Ψάρια & Τοξικές ουσίες

Άσκηση: Aσπίδα του µυαλού





ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ6

Ο Γκαίτε τέλειωσε το µνηµειώδες έργο του Φάουστ στα 86 του χρόνια. Μεγάλοι µαέστροι όπως ο Τοσκανίνι και ο 
Κάραγιαν άφησαν πίσω τους αξέχαστες ερµηνείες σε προχωρηµένη ηλικία. Μέχρι σήµερα, όλοι θαυµάζουµε εκ-
στατικοί τα έργα της ώριµης περιόδου του Πικάσο και του Νταλί. Δίπλα µας, ο Τέτσης και ο Μόραλης εξακολουθούν 
να δηµιουργούν αριστουργήµατα τέχνης. Σε έναν άλλο τοµέα, τώρα µάλιστα που η Ενωµένη Ευρώπη γιορτάζει 
τα πενήντα της χρόνια, άπαντες µνηµονεύουν χαρισµατικούς ηγέτες, όπως ο Ντεγκώλ, ο Αντενάουερ και ο Βίλι 
Μπράντ, που σε µεγάλη ηλικία και µε αλάνθαστο αισθητήριο οδήγησαν τις χώρες τους στη διάρκεια ταραγµένων 
περιόδων.
 Εξαιρέσεις – θα πει κανείς – ανθρώπων που η φύση, εκτός από τα ιδιαίτερα ταλέντα, τους προίκισε 
και µε ένα ισχυρότατο γενετικό υλικό. Οι περισσότεροι από µας προσπαθούν να εξοικειωθούν µε την αγχογόνα 
ιδέα ότι µαζί µε τα χρόνια θα επέλθει, µε αδήριτο µάλιστα τρόπο, η µείωση των πνευµατικών µας ικανοτήτων. Τη 
θλιβερή αυτή πεποίθηση έρχεται να προκαλέσει ευθέως το βιβλίο «The wisdom paradox» (το παράδοξο της σοφί-
ας), το οποίο γνωρίζει µεγάλη εκδοτική επιτυχία και στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Συγγραφέας του ο Elkhonon 
Goldberg, καθηγητής κλινικής νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης, ο οποίος, αν 
και παραδέχεται ότι ορισµένες νοητικές λειτουργίες, όπως η µνήµη πρόσφατων γεγονότων, εξασθενεί προϊόντος 
του χρόνου, εν τούτοις εµφανίζεται πεπεισµένος ότι ο εγκέφαλος, καθώς πορεύεται στη «φθινοπωρινή του εποχή», 
αναπτύσσει µια ξεχωριστή και πολύ σηµαντική ικανότητα. Να µπορεί, δηλαδή, να συλλαµβάνει τη «µεγάλη εικόνα». 
Να µπορεί, µε άλλα λόγια, να αντλεί πληροφορίες από τη δεξαµενή προηγούµενων γνώσεων και εµπειριών και µε 
συνδυαστικό αυτόµατο και φαινοµενικά διαισθητικό τρόπο να οδηγείται σε αποφάσεις και πράξεις που συνιστούν 
αυτό που επικράτησε να ονοµάζεται σοφία. Το παράδοξο αυτής της σοφίας προσπαθεί να εξηγήσει ο συγγραφεύς 
επικαλούµενος τα αποτελέσµατα πρόσφατων ιατρικών ερευνών.
 Όπως και να’ χει, το ελπιδοφόρο συµπέρασµα παραµένει: Ο ηλικιωµένος εγκέφαλος – σαν το παλιό, καλό 
κρασί – ό,τι χάνει σε ορµή, το κερδίζει σε βάθος και συνθετικότητα. Με µια προϋπόθεση. Ότι και αυτός, µακράν 
του καρτεσιανού δυϊσµού σώµατος και πνεύµατος, δεν παύει να είναι ένα ανθρώπινο όργανο. Και όπως οι µύες 
και η καρδιά για να µην ατροφήσουν χρειάζονται την καθηµερινή άσκηση, έτσι και ο εγκέφαλος πρέπει συνεχώς 
να ασκείται. Ο συγγραφέας προτείνει για την καθηµερινή άσκηση ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή, το 
οποίο δεν αποκαλύπτει στο βιβλίο του για προφανείς εµπορικούς λόγους. Άλλες έρευνες προκρίνουν το διάβασµα, 
την επαφή µε την τέχνη, τη συζήτηση και τα πνευµατικά παιχνίδια.
 Διότι, όπως λέει και µια παµπάλαιη λαϊκή ιατρική θυµοσοφία, ο εργάτης πρέπει να διαβάζει τουλάχιστον 
µια εφηµερίδα την ηµέρα και ο επιστήµονας να περπατάει ένα χιλιόµετρο για να είναι και οι δύο υγιείς.

«ο εργάτης πρέπει να διαβάζει τουλάχιστον μια εφημερίδα την ημέρα 
και ο επιστήμονας να περπατάει ένα χιλιόμετρο 

για να είναι και οι δύο υγιείς»

Το παράδοξο της σοφίας

Μικρές Ιστορίες
ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ∆ημοσιογράφος.  Το κε ίμενο έχε ι  δημοσιευθεί  στην εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
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Μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη 
& παρενέργειες 
απο το πεπτικό 
σύστημα

Ποιες κατηγορίες ΜΣΑΦ υπάρχουν 
και ποιος ο μηχανισμός δράσης τους;
Τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη (ΜΣΑΦ) αποτελούν µια από τις 
συχνότερες συνταγογραφούµενες οµάδες φαρµάκων παγκοσµίως. 
Υπολογίζεται ότι 13x106 άτοµα στις ΗΠΑ λαµβάνουν σε συστηµατική 
βάση ΜΣΑΦ. Παράλληλα, 10-20.000 θάνατοι και πάνω από 105 ασθενείς 
χρήζουν νοσηλείας σε νοσοκοµείο κάθε χρόνο λόγω παρενεργειών από 
την κατανάλωση ΜΣΑΦ, που αφορούν κυρίως το πεπτικό σύστηµα (ΠΣ). 
Τα ΜΣΑΦ ταξινοµούνται στα κλασικά ή µη εκλεκτικά (π.χ. ναπροξένη, 
ιβοπρουφένη, δικλοφενάκη), που δρουν αναστέλλοντας και τις δύο 
κυκλοοξυγενάσες (COX) 1 και 2, και στα νεότερα εκλεκτικά (κοξίµπες, COXIB) 
(σελεκοξίµπη, ροφεκοξίµπη, βαλντεκοξίµπη), που αναστέλλουν µόνο την 

Η ασπιρίνη, αν και συχνά 

εξετάζεται χωριστά, 

αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγµα µη-εκλεκτικού 

COX-1 και -2 αναστολέα.

ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ8
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COX-2 η οποία ενεργοποιείται κατά τη φλεγµονώδη αντίδραση. Η ασπιρίνη, αν και 
συχνά εξετάζεται χωριστά, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα µη-εκλεκτικού 
COX-1 και -2 αναστολέα. Η COX-2 δεν επηρεάζει την παραγωγή θροµβοξάνης Α2 
και προσταγλαδινών υπεύθυνων για την προστασία του γαστρικού βλενογόννου. 
Εποµένως, οι κοξίµπες, αν και έχουν παρόµοια αναλγητική και αντιφλεγµονώδη 
δράση, παρουσιάζουν λιγότερες παρενέργειες από το ΠΣ, σε σχέση µε τους t-
ΜΣΑΦ.    

Πόσο αυξάνει ο κίνδυνος εκδήλωσης 
παρενεργειών από το πεπτικό με την 
κατανάλωση ΜΣΑΦ;
Οι παρενέργειες αφορούν κυρίως το ανώτερο και σπανιότερα το κατώτερο ΠΣ 
(πέρα από το δωδεκαδάκτυλο, ποσοστό 8% ως και 40%) και εκδηλώνονται µε τη 
µορφή κυρίως δυσπεψίας και πεπτικών ελκών µε ή χωρίς επιπλοκές (π.χ. αιµορραγία, 
διάτρηση). Υπολογίζεται ότι µέχρι και το 1/3 των ασθενών που λαµβάνουν 
συστηµατικά ΜΣΑΦ αναπτύσσουν πεπτικό έλκος, αν και υπάρχει φτωχή σχέση 
µεταξύ συµπτωµάτων από το ΠΣ και ενδοσκοπικής εύρεσης έλκους.  
Νέα άτοµα χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες φαίνεται ότι δεν έχουν αυξηµένο 
κίνδυνο από την περιστασιακή κατανάλωση ΜΣΑΦ. Γενικά, ο κίνδυνος εµφάνισης 
επιπλοκών από το ΠΣ υπολογίζεται σε 2.6-4.5 φορές για τα κλασικά ΜΣΑΦ, ενώ 
µειώνεται στο ήµισυ όταν χρησιµοποιούνται οι κοξίµπες. Να σηµειωθεί ότι ο κίνδυνος 
είναι: α) υπαρκτός σε όλη τη διάρκεια χορήγησης των ΜΣΑΦ (αν και ίσως ο κίνδυνος 
είναι µεγαλύτερος κατά το πρώτο διάστηµα χορήγησης), και β) δοσοεξαρτώµενος και 
πιθανόν µεγαλύτερος µε ΜΣΑΦ βραδείας αποδέσµευσης ή µεγάλου χρόνου ηµιζωής. 
Φαίνεται επίσης ότι µερικά ΜΣΑΦ είναι ασφαλέστερα: π.χ. µεταξύ των κλασικών 
ΜΣΑΦ, η ιβοπρουφένη έχει ίσως µικρότερη πιθανότητα εµφάνισης παρενεργειών 
από το πεπτικό και σχεδόν παρόµοια µε των κοξιµπών. 
Υπολογίζεται ότι η ασπιρίνη αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών από το ανώτερο ΠΣ κατά 
1.5-3 φορές, αναλόγως της χορηγηθείσας δόσης (χωρίς ίσως ουσιαστική διαφορά 
σε δόσεις µεταξύ 75-162.5 mg την ηµέρα και 162.5-325 mg την ηµέρα), αλλά 
ανεξαρτήτως της φαρµακοτεχνικής (εντεροδιαλυτά ή όχι δισκία).

Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες που 
αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης παρενεργειών 
των ΜΣΑΦ από το πεπτικό;  
Διάφοροι παράγοντες έχουν συσχετισθεί µε αυξηµένη εµφάνιση παρενεργειών 
των ΜΣΑΦ από το πεπτικό. Οι πιο σηµαντικοί από αυτούς είναι: α) προηγούµενο 
ιστορικό επιπλεγµένου ή και απλού πεπτικού έλκους β) συγχορήγηση ΜΣΑΦ 
µε ασπιρίνη, αντιπηκτικά (κουµαρινικά) αλλά και αναστολείς επαναπρόσληψης 
σεροτονίνης (αντικαταθλιπτικά), γ) ηλικία, κυρίως µεγαλύτερη των 60-65 ετών. 
Μάλιστα, η ταυτόχρονη παρουσία περισσότερων του ενός παραγόντων κινδύνου 
δρα πολλαπλασιαστικά στη συχνότητα εµφάνισης επιπλοκών. Η πρόσφατη εµφάνιση 
δυσπεψίας και η παρουσία λοίµωξης µε το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού επίσης 
αυξάνουν τον κίνδυνο επιπλοκών από ΜΣΑΦ. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ,  Ιατρός Παθολόγος
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Υπάρχουν φάρμακα που 
μειώνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης 
παρενεργειών των ΜΣΑΦ από 
το πεπτικό;
Τα κύρια φάρµακα που έχουν βρεθεί να είναι αποτελεσµατικά 
στην πρόληψη των παρενεργειών των ΜΣΑΦ από το πεπτικό 
και ταυτόχρονα ασφαλή και καλά ανεκτά είναι οι αναστολείς 
αντλίας πρωτονίων (π.χ. οµεπραζόλη, λανσοπραζόλη κλπ). 

Υπάρχουν γενικά μέτρα μείωσης των 
παρενεργειών από τη χρήση των 
ΜΣΑΦ;
Βασική αρχή είναι η χορήγηση των ΜΣΑΦ, όπως και όλων των 
φαρµάκων, µόνο όταν κρίνονται απαραίτητα. Ειδικά σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να εξετάζεται πάντα το ενδεχόµενο 
χορήγησης απλών παυσίπονων (παρακεταµόλης). Επίσης, θα 
πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα η ενοχοποίηση των ΜΣΑΦ, και 
ειδικότερα των κοξιµπών, στην εκδήλωση παρενεργειών από το 
καρδιαγγειακό σύστηµα (π.χ. οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου). 
Συνεπώς, ο κανόνας του «ωφελέειν, µη βλάπτειν» θα πρέπει 
να εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση. Όταν η χορήγηση των 
ΜΣΑΦ κρίνεται απαραίτητη, τότε θα πρέπει να λαµβάνονται 
στην χαµηλότερη δυνατή δόση, για το µικρότερο χρονικό 
διάστηµα και πάντα σε εξατοµικευµένη βάση (π.χ. η ναπροξένη 
ενέχει ελάχιστο καρδιαγγειακό κίνδυνο). Σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου εκδήλωσης παρενεργειών από το πεπτικό, θα πρέπει 
να χορηγείται κλασικό ΜΣΑΦ µαζί µε αναστολέα αντλίας 
πρωτονίων. Εναλλακτικά, σε ασθενείς που δεν έχουν κίνδυνο 
για καρδιαγγειακές επιπλοκές, µπορεί να χορηγηθεί κοξίµπη. 

Σε ασθενείς που είναι υποψήφιοι να λάβουν «καρδιοπροστα-
τευτική» δόση ασπιρίνης (<325 mg την ηµέρα), θα πρέπει πά-
ντα να συνυπολογίζεται από τη µια η πιθανότητα εµφάνισης 
καρδιαγγειακού επεισοδίου τα επόµενα χρόνια, και από την 
άλλη ο κίνδυνος εκδήλωσης παρενεργειών από το πεπτικό από 
τη χορήγηση ασπιρίνης. Αν κριθεί απαραίτητο ένας ασθενής 
που είναι υψηλού κινδύνου για επιπλοκές πεπτικού να λάβει 
αντι-αιµοπεταλιακή αγωγή µε ασπιρίνη, τότε θα πρέπει να λά-
βει ταυτόχρονα και αναστολέα αντλίας πρωτονίων. Οι καρδιο-
λόγοι εναλλακτικά χρησιµοποιούν σχετικά ασφαλέστερα από 
την ασπιρίνη αντι-αιµοπεταλιακά φάρµακα, όπως τικλοπιδίνη 
ή κλοπιδογρέλη. Πολύ πρόσφατες µελέτες όµως υποστηρίζουν 
ότι η χρήση ασπιρίνης και αναστολέα αντλίας πρωτονίων είναι 
ασφαλέστερη για το πεπτικό σε σχέση µε άλλα αντι-αιµοπετα-
λιακά φάρµακα, όπως η κλοπιδογρέλη. 

Σε ποιους ασθενείς συνιστάται 
εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου 
του πυλωρού;
Η λοίµωξη µε ελικοβακτηρίδιο αποτελεί ανεξάρτητο 
παράγοντα ανάπτυξης πεπτικού έλκους. Σύµφωνα µε τα 
µέχρι τώρα δεδοµένα, συνιστάται ο έλεγχος για λοίµωξη µε 
ελικοβακτηρίδιο σε ασθενείς που πρόκειται να ξεκινήσουν 
χρόνια λήψη ΜΣΑΦ, και ίσως ασπιρίνης. Αν οι ασθενείς είναι 
θετικοί, τότε θα πρέπει να λάβουν πρώτα θεραπεία εκρίζωσης. 
Ασθενείς που βρίσκονται ήδη υπό χρόνια αγωγή µε ΜΣΑΦ 
ή ασπιρίνη, έλεγχος και εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου 
συνιστάται σε όσους ανήκουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου. Οι 
τελευταίοι θα πρέπει πάντα να λαµβάνουν γαστροπροστασία µε 
αναστολέα αντλίας πρωτονίων. Αντιθέτως, ασθενείς υπό χρόνια 
λήψη ΜΣΑΦ ή ασπιρίνης και χωρίς παράγοντες κινδύνου, δεν 
χρειάζονται έλεγχο για ελικοβακτηρίδιο.

Βασική αρχή είναι η χορήγηση των 
ΜΣΑΦ, όπως και όλων των φαρµάκων, 
µόνο όταν κρίνονται απαραίτητα. Ειδικά 
σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, θα πρέπει 
να εξετάζεται πάντα το ενδεχόµενο 
χορήγησης απλών παυσίπονων 
(παρακεταµόλης).
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Αποτελούν µία από τις πλέον επικίνδυνες κατηγορίες ρύπων, έχοντας 
συνδεθεί µε µια σειρά από σοβαρές παθήσεις του ανοσολογικού, 
ενδοκρινολογικού και νευρικού συστήµατος. Η δράση τους είναι 
βιοσυσσωρευτική· δηλαδή, δεν αποβάλλονται ποτέ από τον 
οργανισµό, αλλά η κάθε «δόση» που λαµβάνουµε προστίθεται στις 
προηγούµενες. Ο λόγος για τις διοξίνες, την αιτία ορισµένων εκ 
των µεγαλύτερων διατροφικών σκανδάλων που συγκλόνισαν ποτέ 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ολόκληρο τον κόσµο, οι οποίες, 
σύµφωνα µε αναλύσεις του «Δηµόκριτου», ανιχνεύονται σχεδόν σε 
όλα τα τρόφιµα! 
Οι διοξίνες είναι µια κατηγορία 75 ουσιών που περιέχουν χλώριο 
-η πιο επικίνδυνη από αυτές είναι τα PCBs, τα πολυχλωριωµένα 
διφαινύλια. Αποτελούν τα παραπροϊόντα χηµικών βιοµηχανικών 
διεργασιών, όπως είναι η παραγωγή χλωρίνης και χλωριωµένων 
εντοµοκτόνων, η διαδικασία παρασκευής, ανακύκλωσης ή 
καταστροφής του πλαστικού PVC, η διαδικασία χλωρίωσης 
χαρτοπολτού σε εργοστάσια παραγωγής χάρτου κλπ. Επίσης, 

παράγονται κατά την καύση διαφόρων ουσιών: κυρίως από την 
καύση σκουπιδιών σε αποτεφρωτήρες, σε πυρκαγιές και κατά 
την καύση λαδιών και άνθρακα. Σαν γενικός κανόνας, οι διοξίνες 
παράγονται όταν το χλώριο αντιδράσει µε οργανική ύλη. Οι υψηλές 
θερµοκρασίες και η παρουσία ορισµένων µετάλλων, που δρουν ως 
καταλύτες, ευνοούν τη δηµιουργία των επικίνδυνων αυτών ουσιών. 
Στη χώρα µας, όπου ως γνωστόν η βιοµηχανική δραστηριότητα 
είναι περιορισµένη, διοξίνες παράγονται κατά κύριο λόγο από την 
καύση σκουπιδιών στις εκατοντάδες ανεξέλεγκτες χωµατερές. Στη 
συνέχεια επικάθονται στο έδαφος είτε µολύνουν τον υδροφόρο 
ορίζοντα. Σε κάθε περίπτωση, φθάνουν στο «πιάτο» των ζώων µε 
τα οποία τρεφόµαστε. Δεν είναι τυχαίο ότι αναλύσεις σε προϊόντα 
που καλλιεργούνταν κοντά σε τέτοιους «σκουπιδότοπους» έδειξαν 
επίπεδα διοξινών πολλές φορές ανώτερα των επιτρεπόµενων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίων.
Ο άνθρωπος έρχεται κυρίως σε επαφή µε τις διοξίνες µέσω της 
διατροφής. Έχει βρεθεί ότι η κατανάλωση τροφίµων συµµετέχει 

Τα ιχθυηρά και τα άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης (κρέας, αυγά, γαλακτοκοµικά προϊόντα) είναι υπεύθυνα 

για το 80% περίπου της συνολικής έκθεσης. Καθώς, οι διοξίνες είναι υδρόφοβες και λιπόφιλες ουσίες, 

«παγιδεύονται» στο λίπος των ψαριών ή σε όσα ζώα καταναλώνουν το µολυσµένο νερό. 



ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ∆ημοσιογράφος

µε ποσοστό άνω του 90% στη συνολική έκθεση στις διοξίνες. Τα 
ιχθυηρά και τα άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης (κρέας, αυγά, 
γαλακτοκοµικά προϊόντα) είναι υπεύθυνα για το 80% περίπου 
της συνολικής έκθεσης. Καθώς, οι διοξίνες είναι υδρόφοβες και 
λιπόφιλες ουσίες, «παγιδεύονται» στο λίπος των ψαριών ή σε όσα 
ζώα καταναλώνουν το µολυσµένο νερό. Το ίδιο συµβαίνει µε τα 
κατάλοιπα καύσεων ή σκουπιδιών που χρησιµοποιούνται σαν 
λιπάσµατα ή µολύνουν το υπέδαφος. Καθώς οι ουσίες αυτές έχουν 
την τάση να συσσωρεύονται στον λιπώδη ιστό, αυτό αποφεύγεται 
στα φρούτα και τα λαχανικά, από τα οποία αποµακρύνονται (σε 
µεγάλο βαθµό) µε ένα καλό πλύσιµο. Οι διοξίνες καταστρέφονται 
πολύ αργά και οι ποσότητες που ήδη υπάρχουν στη γη θα 
παραµείνουν για πολλά χρόνια αναλλοίωτες.
Ακριβώς επειδή έχουν βιοσυσσωρευτική δράση, ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός Υγείας έχει θέσει ως ανώτατο όριο ασφαλείας τα 
2 τρισεκατοµµυριοστά του γραµµαρίου ανά κιλό σωµατικού 
βάρους. Ωστόσο, κανείς δεν µπορεί να είναι σίγουρος για την 
ποσότητα διοξινών που λαµβάνει καθηµερινά µέσω της διατροφής, 
δεδοµένου ότι οι ουσίες αυτές υπάρχουν –έστω και σε µικρές 
ποσότητες- σε πάρα πολλά τρόφιµα. Έχει βρεθεί, πάντως, ότι κατά 
µέσο όρο οι Έλληνες «φέρουν» στο αίµα τους 6,82 pg TEQ/g λίπους 
διοξίνες, όταν στην Ολλανδία η αντίστοιχη συγκέντρωση φθάνει τα 
18 pg TEQ/g λίπους. 

Τι βλάβες προκαλούν 
στον άνθρωπο οι διοξίνες
Χαρακτηριστικό της τοξικότητας των διοξινών είναι η περίπτωση 
του Ουκρανού πολιτικού Βίκτορ Γιοσένκο, του οποίου το πρόσωπο 
αλλοιώθηκε εξαιτίας της πρόσληψης τεράστιας ποσότητας της 

διοξίνης TCDD. 
Η έκθεση σε διοξίνες –είτε τυχαία είτε στο εργασιακό περιβάλλον- 
έχει συνδεθεί µε την εµφάνιση µιας σειράς από σοβαρές ασθένειες, 
µεταξύ των οποίων και ορισµένων τύπων καρκίνου, αλλά και την 
εµφάνιση γενικευµένου καρκίνου. Στις πιο σοβαρές επιπτώσεις της 
λήψης διοξινών περιλαµβάνονται επίσης οι αλλαγές στη λειτουργία 
του νευρικού συστήµατος, η ενδοµητρίωση και η ανοσοκαταστολή. 
Εχουν αναφερθεί ακόµα αυξηµένα ποσοστά εµφάνισης διαβήτη και 
αυξηµένη θνησιµότητα από διαβήτη και καρδιαγγειακές νόσους. 
Ακόµα και η έκθεση σε διοξίνες κοντά στα συνήθως απαντώµενα 
επίπεδα επιδρά στην κατάσταση των θυρεοειδικών ορµονών, ενώ 
προκαλεί και ήπιες ηπατικές βλάβες. Σε παιδιά που έχουν εκτεθεί 
ενδοµητρίως σε διοξίνες ή και PCBs (οι διοξίνες περνούν στα νεογνά 
µέσω του µητρικού γάλακτος), έχουν παρατηρηθεί επιδράσεις στην 
ανάπτυξη και λειτουργία του νευρικού συστήµατος. Σε υψηλότερες 
εκθέσεις, που οφείλονται σε τυχαία περιστατικά ή στο εργασιακό 
περιβάλλον, παιδιά που εκτέθηκαν µέσω του πλακούντα σε PCBs 
και διοξίνες παρουσιάζουν δερµατικές ανωµαλίες (χλωριοακµή, 
εξανθήµατα , υπερτρίχωση), απασβέστωση των δοντιών, 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη, µείωση του µήκους του πέους κατά 
την εφηβεία, µειωµένο ύψος στα κορίτσια κατά την εφηβεία και 
απώλεια ακοής. 
Σε περιοχές όπου υπήρξαν «ατυχήµατα» µε διοξίνες, όπως στο 
Σεβέζο όπου το 1976 εκλύθηκαν τεράστιες ποσότητες της ουσίας 
από εργοστάσιο, παρατηρήθηκε επίσης µια µετατόπιση στην 
αναλογία των δύο φύλων υπέρ του θηλυκού γένους, όταν οι 
πατέρες είχαν εκτεθεί σε διοξίνες. 
Οι διοξίνες έχουν φυσικά επιπτώσεις και στα ζώα. Σε ζώα έχουν 
παρατηρηθεί: εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήµατος, 
επηρεασµός της γονιµότητας, διαταραχές κατά την ανάπτυξη, 
διαταραχές συµπεριφοράς απογόνων. 

Στη χώρα µας, όπου ως γνωστόν η βιοµηχανική δραστηριότητα είναι περιορισµένη, διοξίνες 
παράγονται κατά κύριο λόγο από την καύση σκουπιδιών στις εκατοντάδες ανεξέλεγκτες 

χωµατερές. 
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Εφεδρίνη.  
Όλη η αλήθεια για τη 

δράση της στην απώλεια 
βάρους

Τι είναι τα αλκαλοειδή της 
εφέδρας;
Η εφέδρα ή Ma Huang είναι ένα βότανο που ευδοκιµεί 
εδώ και αιώνες στη Κίνα και τη Μογγολία. Η εφέδρα 
χρησιµοποιείται στη παραδοσιακή κινέζικη ιατρική  τα 
τελευταία 5000 χρόνια για να θεραπεύσει συµπτώµατα 
άσθµατος, λοιµώξεις του αναπνευστικού συστήµατος, 
πονοκεφάλους, πυρετό, κρυολόγηµα και αλλεργικό συ-
νάχι. Κατά την ινδική παράδοση, η συχνή κατανάλωση 
εκχυλίσµατος εφέδρας χρησιµοποιήθηκε για να παρα-
τείνει τη µακροβιότητα, αλλά και ως διεγερτικό αντίδοτο 
της ατονίας και της σωµατικής αδυναµίας. Στις µέρες µας 
η κατανάλωση διατροφικών συµπληρωµάτων εφέδρας 
έχει γίνει πολύ δηµοφιλής εικάζεται ότι προάγουν την 
απώλεια βάρους και την αθλητική απόδοση. 
Οι διάφορες ποικιλίες φυτών της εφέδρας περιέχουν τα 
λεγόµενα «αλκαλοειδή», στα οποία και αποδίδονται οι 
ευεργετικές ιδιότητες του φυτού. Το κυριότερο και σε µε-
γαλύτερη συγκέντρωση «αλκαλοειδές» είναι η εφεδρίνη, 
µία ουσία που διεγείρει το συµπαθητικό νευρικό και το 
καρδιαγγειακό σύστηµα. Όταν χορηγείται δια στόµατος, 
η εφεδρίνη απορροφάται άµεσα από το λεπτό έντε-
ρο µε αποτέλεσµα η δράση της να εκδηλώνεται µέσα 
στην πρώτη ώρα µετά από τη λήψη της. Εκτός από την 
εφεδρίνη, άλλο ένα «αλκαλοειδές» της εφέδρας είναι η 
ψευδοεφεδρίνη, η οποία όµως ανιχνεύεται σε µικρότερη 
αναλογία στο φυτό και έχει µικρότερη διεγερτική δράση 
σε σύγκριση µε την εφεδρίνη.

Πόσο αποτελεσματικά είναι τα 
διατροφικά συμπληρώματα 
εφεδρίνης στην απώλεια 
βάρους;
Η εφεδρίνη, το κύριο δραστικό συστατικό της εφέδρας, 
έχει µελετηθεί διεξοδικά σε κλινικές µελέτες ιδιαίτερα για 
τη δράση της στην απώλεια βάρους. Στις περισσότερες 
από αυτές τις µελέτες πραγµατοποιήθηκε συνδυασµένη 
χορήγηση εφεδρίνης µε καφεΐνη και στα πλαίσια διαι-

∆ιατροφή
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τολογίου µε χαµηλές θερµίδες. Η βραχυχρόνια χρήση 
εφεδρίνης σε υψηλές δόσεις ή του συνδυασµού εφε-
δρίνης µε καφεΐνη φαίνεται από διάφορες µελέτες ότι 
µπορεί να προάγει την απώλεια βάρους. Συγκεκριµένα 
οι µελέτες αυτές έδειξαν ότι η χρήση των παραπάνω 
σκευασµάτων για διάστηµα 6 µηνών µπορεί να επι-
φέρει µία απώλεια της τάξης του 5% του αρχικού σω-
µατικού βάρους. Πράγµατι, µια από τις κύριες δράσεις 
της εφεδρίνης είναι η επαγωγή της «θερµογένεσης», 
δηλαδή της ιδιότητας του οργανισµού να χρησιµοποιεί 
τα ενεργειακά του υποστρώµατα ώστε να παράγει θερ-
µότητα. Στη δράση αυτή καθώς και στις ανορεξιογόνες 
ιδιότητες της εφεδρίνης στηρίζεται η παραγωγή και 
διακίνηση στο εµπόριο διατροφικών συµπληρωµάτων 
που περιέχουν εφεδρίνη και στοχεύουν στην απώλεια 
βάρους και σωµατικού λίπους. 
Παρόλαυτα δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία επαρκή 
επιστηµονικά δεδοµένα που να στηρίζουν την αποτε-
λεσµατικότητα των διατροφικών συµπληρωµάτων της 
εφεδρίνης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µη-
νών. Συνεπώς, δεν είναι δυνατό να εξαχθούν ασφαλή 
συµπεράσµατα για τη µακροχρόνια δράση των σκευ-
ασµάτων της εφεδρίνης στην απώλεια σωµατικού βά-
ρους..

Πόσο ασφαλής είναι η χρήση 
σκευασμάτων εφεδρίνης για 
απώλεια βάρους;
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ο Οργανισµός 
Τροφίµων και Φαρµάκων των Ηνωµένων Πολιτειών έχει 
δεχθεί ένα µεγάλο αριθµό αναφορών για ανεπιθύµητες 
ενέργειες που προκύπτουν από τη χρήση διατροφικών 
συµπληρωµάτων που περιέχουν εφεδρίνη. Σύµφωνα 
µε τις αναφορές αυτές, η λήψη διατροφικών συµπλη-
ρωµάτων εφεδρίνης αυξάνει κατά δύο µε τρεις φορές 
το κίνδυνο ναυτίας, εµέτου και  ψυχιατρικών συµπτω-
µάτων, όπως άγχους, κυκλοθυµίας, υπερδιέγερσης και 
ταχυπαλµιών. Ένα µέρος των παρενεργειών αυτών 
πιθανότατα να οφείλεται και στην περιεκτικότητα των 
διατροφικών συµπληρωµάτων εφεδρίνης και σε άλλες 
εργογόνες ουσίες, ο συνδυασµός των οποίων εικάζεται 
ότι προωθεί την απώλεια βάρους. Για παράδειγµα η 

πρόσληψη συµπληρωµάτων που περιέχουν εφεδρίνη 

και καφεΐνη µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των καρ-

διακών παλµών και της αρτηριακής πίεσης και συνεπώς 

θα πρέπει να αποφεύγεται από άτοµα µε καρδιαγγει-

ακά προβλήµατα, σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση και 

δυσλειτουργίες του θυρεοειδούς αδένα. 

Οι ανεπιθύµητες ενέργειες, που οφείλονται κυρίως σε 

υπερδοσολογία και λανθασµένη χρήση των διατρο-

φικών συµπληρωµάτων της εφεδρίνης έχουν εγείρει 

ανησυχία σχετικά µε τη  κυκλοφορία και χρήση αυτών 

των σκευασµάτων. Λόγω αυτών των ανεπιθύµητων 

ενεργειών ο Οργανισµός Τροφίµων και Φαρµάκων των 

Ηνωµένων Πολιτειών έχει αποφασίσει ότι τα διατροφι-

κά συµπληρώµατα εφεδρίνης δεν θα πρέπει να χρησι-

µοποιούνται για απώλεια βάρους. Μάλιστα η πώληση 

διατροφικών συµπληρωµάτων που περιέχουν εφέδρα 

ή εφεδρίνη έχει απαγορευθεί στις Ηνωµένες Πολιτείες 

από τον Απρίλιο του 2004. Παροµοίως, η εισαγωγή δι-

ακίνηση και χρήση σκευασµάτων εφέδρας και εφεδρί-

νης έχει απαγορευθεί και από τον Ελληνικό Οργανισµό 

Φαρµάκων ως επικίνδυνη για τη δηµόσια υγεία. 

 

Ποια είναι η γνώμη 
του ειδικού;
Παρά τη µέτρια απώλεια βάρους που µπορεί να επιφέ-

ρει η χρήση διατροφικών συµπληρωµάτων που περιέ-

χουν εφεδρίνη ή εφέδρα, η αµφίβολη ασφάλειά τους σε 

συνδυασµό µε την αναφορά πληθώρας ανεπιθύµητων 

ενεργειών εγείρει σηµαντικά ερωτηµατικά γύρω από 

τη χρήση τους. Παρά τις σχετικές απαγορεύσεις είναι 

αναγκαίο να υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση των φορέ-

ων της Δηµόσιας Υγείας για την ανίχνευση ατόµων που 

χρησιµοποιούν σκευάσµατα εφεδρίνης για απώλεια 

βάρους.
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Η οξεία γαστρεντερίτιδα είναι το συχνότερο 
αίτιο νόσησης σε όλο τον κόσµο. 

Υπολογίζεται ότι καθηµερινά πάσχουν από 
κάποια διάρροια λοιµώδους αιτιολογίας 

περίπου 200 εκατοµµύρια άνθρωποι. 

Λοιμώδης 
διάρροια
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ΙΟΥΛΙΑ ΣΥΡΟΚΩΣΤΑ, Ιατρός Παθολόγος

Τι είναι διάρροια;
Δεν υπάρχει παγκόσµια οµοφωνία στον ορισµό της διάρροιας. 
Ο όρος διάρροια γενικά σηµαίνει συχνές ή υδαρείς κενώσεις.

Ποια η παθογένεια;
Για να προκαλέσει ένας παθογόνος µικροοργανισµός  γαστρε-
ντερική λοίµωξη υπάρχουν δύο προϋποθέσεις: 
α) Να διηθήσει το έντερο και να προκαλέσει 
 το κλινικό σύνδροµο 
β) Να εκκρίνει κάποια ουσία ή τοξίνη που η συγκέντρωση της 

στον αυλό του εντέρου προκαλεί φλεγµονώδη 
 αντίδραση. 
Οι ιοί, τα πρωτόζωα και µερικά βακτήρια δρουν µε τον πρώτο 
τρόπο, ενώ µια µεγάλη οµάδα βακτηρίων δρουν µε τον δεύ-
τερο 

Θα έπρεπε να ανησυχούμε 
για τη λοιμώδη διάρροια;
Η λοιµώδης διάρροια αποτελεί σηµαντικό παράγοντα νοσηρό-
τητας και θνητότητας ειδικά στη νεογνική ηλικία. Οι τροφικές 
δηλητηριάσεις στις Η.Π.Α. ξεπερνούν κάθε χρόνο τα 89 εκατοµ-
µύρια. Περίπου 25 εκατοµµύρια αφορούν εντερικές λοιµώξεις 
και σε αυτές επισυµβαίνουν 10.000 θάνατοι, ενώ το κόστος νο-
σηλείας ξεπερνά τα 23 δισεκατοµµύρια δολλάρια. Στις Η.Π.Α. η 
επιδηµία που είχε ξεσπάσει και είδε το φως της δηµοσιότητας 

πριν λίγα χρόνια από ένα  εντεροτοξινογόνο στέλεχος κολοβα-
κτηριδίου (E. Coli O157:H7) από µεγάλη αλυσίδα ταχυφαγίων 
ανέδειξε την παγκόσµια κατανοµή της λοιµώδους διάρροιας.

Ποια τα αίτια των λοιμώξεων 
του γαστρεντερικού 
Στην χώρα µας οι κλιµατολογικές συνθήκες πράγµατι ευνοούν 
την επιµόλυνση και την ανάπτυξη παθογόνων µικροοργανι-
σµών στα τρόφιµα .
Πολλά τα παθογόνα αίτια που ευθύνονται για τις λοιµώξεις του 
γαστρεντερικού. Τα βακτηρίδια αποτελούν το 8-15% των αιτιών 
διάρροιας στις αναπτυσσόµενες χώρες. Βακτηρίδια που ανευ-
ρίσκονται συχνότερα είναι: Καµπυλοβακτηρίδιο, Σαλµονέλλα, 
Κολοβακτηρίδιο, Σταφυλόκοκκος και Σιγκέλλα, ενώ σπανιότερα 
αποµονώνονται Βάκιλλοι, Κλωστηρίδια, Δονάκια και Γερσίνια.
Το συχνότερο αίτιο στην παιδική ηλικία είναι οι ιοί. Οι ιοί µπορεί 
να προκαλέσουν τόσο ενδονοσοκοµειακή όσο και έξωνοσοκο-
µειακή επιδηµία. Η θεραπεία είναι συµπτωµατική. Για την πρό-
ληψη εξάπλωσης µιας επιδηµίας συνιστάται φροντίδα σωστής 
υγιεινής  

Ποια είναι η κλινική εικόνα; 
Αν πρόκειται για διήθηση, η κλινική εικόνα εξαρτάται από το 
σηµείο που αυτή επισυµβαίνει. Σε περίπτωση διήθησης του λε-
πτού εντέρου υπάρχει µεγάλος αριθµός υδαρών κενώσεων και 
η αφυδάτωση αποτελεί το µεγαλύτερο κίνδυνο. Όταν υπάρχει 
διήθηση παχέος εντέρου κυριαρχούν ο πόνος, ο τεινεσµός και 
στα κόπρανα εντοπίζονται φλεγµονώδη στοιχεία. 

Boil it, cook it, peel it, or forget it:
Easy to remember, impossible to do ! 

(Βράσε το, µαγείρεψέ το, ξεφλούδισέ το ή ξέχασέ το: 
Εύκολο να το θυµάσαι µα µάλλον αδύνατο να το κάνεις). 

Λοιμώδης 
διάρροια
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Γενικά θεραπευτικά μέτρα
Τα θεραπευτικά µέτρα αποσκοπούν στην αντιµετώπιση: α) των 
διαρροϊκών κενώσεων β) των εµέτων και γ) στην αποκατάστα-
ση της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας του οργανισµού.
Για την ανακούφιση της διάρροιας χρησιµοποιούνται αλλαγές 
στη διατροφή και ίσως φάρµακα. Από άποψη τροφής προτι-
µούνται τροφές που είναι πτωχές σε υπόλειµµα (φυτικές ίνες), 
δίδουν το απαραίτητο θερµιδικό φορτίο και έχουν τους ανα-
γκαίους ηλεκτρολύτες. Αποφεύγεται το γάλα γιατί σε κάθε οξεία 
διάρροια υπάρχει αδυναµία αφοµοίωσης της λακτόζης. Απο-
φεύγουµε τα λιπαρά φαγητά και το ζωµό κρέατος γιατί και το λί-
πος  επίσης µπορεί να προκαλέσει επίταση της διάρροιας. Συνι-
στώνται σούπες ρυζιού και ζυµαρικών, τσάι και χυµοί φρούτων 
κυρίως µήλου. Φάρµακα µε αντιδιαρροϊκή δράση είναι κυρίως 
παράγωγα του οπίου (κωδείνη). Λοπεραµίδη και διφαινυλοξυ-
λάτη θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε µεγάλη προσοχή, γιατί 
η χρήση τους περικλείει κινδύνους και έχουν απόλυτη αντένδει-
ξη σε συνυπάρχουσες παθήσεις όπως φλεγµονώδεις νόσοι του 
εντέρου και  ψευδοµεµβρανώδη κολίτιδα. Απαγορεύονται σε 
παιδιά κάτω των δύο ετών. 
Στην αποφυγή των εµέτων µπορεί να βοηθήσει η χορήγηση 
αντιεµετικών φαρµάκων τα οποία ανακουφίζουν από τον εµετό 
και βοηθούν στην από του στόµατος αναπλήρωση υγρών και 
ηλεκτρολυτών (µετοκλοπαµίδη, δοµπεριδόνη, προµεθαζίνη). 
Τέλος, η αποκατάσταση της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας του 

οργανισµού αποτελεί την πιο ουσιαστική βοήθεια στον άρρω-
στο και το πρώτο µέληµα µας. Αν ο έµετος έχει κατασταλεί, η 
απώλεια δεν είναι µεγάλη (κάτω από 7-10%). Προτιµότερη είναι 
η χορήγηση υγρών από το στόµα. Υπάρχουν έτοιµα διαλύµατα 
στην αγορά αλλά εύκολα µπορούν να παρασκευασθούν και 
στο σπίτι (3,5 γραµµάρια χλωριούχο νάτριο 2,5 γραµµάρια διτ-
τανθρακικό νάτριο 1,5 χλωριούχο κάλιο ή 250 ml χυµού πορτο-
καλιού και 20 γραµµάρια γλυκόζης).

Σύνδρομο διάρροιας των ταξιδιωτών
Από τους 100.000 ταξιδιώτες που θα ταξιδέψουν για πάνω από 
ένα µήνα σε αναπτυσσόµενες χώρες οι 50.000 θα εµφανίσουν 
κάποια ασθένεια. Η διάρροια των ταξιδιωτών αποτελεί το 20% 
έως 60% των περιπτώσεων ασθένειας. Επίσης 20% µε 60% των 
ανθρώπων που θα ταξιδέψουν για πάνω από δύο εβδοµάδες 
σε αναπτυσσόµενες χώρες θα αναπτύξουν διάρροια 

Πώς να εμποδίσω τη διάρροια 
των ταξιδιωτών;
Boil it, cook it, peel it, or forget it:
Easy to remember, impossible to do ! 
(Βράσε το, µαγείρεψέ το, ξεφλούδισέ το ή ξέχασέ το: Εύκολο να 
το θυµάσαι µα µάλλον αδύνατο να το κάνεις). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η λοιµώδη διάρροια έρχεται για µία ακόµη φορά να τονίσει τις ανισότητες του ανα-
πτυγµένου µε τον αναπτυσσόµενο κόσµο Στις χώρες του τρίτου κόσµου ο αριθµός 
των κρουσµάτων είναι τεράστιος και η επίπτωση είναι πολύ µεγάλη. Η λοιµώδης δι-
άρροια αποτελεί την πρώτη αιτία νηπιακής θνητότητας. Η παγκόσµια κατανοµή όµως 
της διάρροιας όπως και η όλο και πιο συχνή ελεύθερη µετακίνηση  πληθυσµών τόσο 
για τουριστικούς λόγους σε νέους προορισµούς, όσο και για ανάγκη εύρεσης εργασίας 
αναδεικνύει τη λοιµώδη διάρροια σε µείζον πρόβληµα δηµόσιας υγείας διεθνώς. 
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Πώς να γυμνάζομαι 
όταν 

το θερμόμετρο 
ανεβαίνει;

Ευεξία

Περάσατε ένα βαρύ χειµώνα, µέσα σε κλειστούς χώρους λόγω των 
πολύ χαµηλών θερµοκρασιών; Μάλλον δεν περάσατε τον φετινό χει-
µώνα στην Ελλάδα... Στην πλειονότητα των περιπτώσεων όµως µόλις 
παρέλθουν οι χειµερινοί µήνες εντείνεται η επιθυµία για βόλτες έξω, 

υπό ηλιόλουστες συνθήκες. Ωστόσο είναι πολύ σηµαντικό ειδικά όταν 
ανεβαίνει πολύ η θερµοκρασία, οι δραστηριότητές µας κάτω από τον 

καυτό ήλιο να υπαγορεύονται από σύνεση, διότι τα αποτελέσµατα 
µπορεί να αποβούν ιδιαίτερα επικίνδυνα. Είναι γεγονός ότι οι θερινοί 

µήνες θεωρείται ότι προσφέρονται για έντονη σωµατική άσκηση ωστό-
σο ο οργανισµός καταπονείται πολύ λόγω των υψηλών θερµοκρασιών. 

Μερικές χρήσιµες οδηγίες για το τι πρέπει να αποφεύγεται όταν ο 
υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα χωρίς να χρειαστεί να θυσιάσετε τη 

γυµναστική σας:



Τι να αποφεύγετε
Μην εξασκείστε έντονα σε θερµοκρασία πάνω από 32 βαθµούς 
Κελσίου ή όταν τα ποσοστά υγρασίας υπερβαίνουν το 75%. Είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό να αποφεύγετε την σωµατική άσκηση όταν οι 
καιρικές συνθήκες συνδυάζουν ζέστη και υγρασία. Υπό κανονικές 
συνθήκες το σώµα αντιµετωπίζει τις υψηλές θερµοκρασίες µέσω 
της εφίδρωσης. Ωστόσο όταν τα ποσοστά υγρασίας είναι αυξη-
µένα ο ιδρώτας δεν εξατµίζεται τόσο γρήγορα µε αποτέλεσµα 
να µην, µπορεί πλέον να ελέγξει τη θερµοκρασία του σώµατος η 
οποία µπορεί να σκαρφαλώσει σε επικίνδυνα επίπεδα. Σε κάθε πε-
ρίπτωση πάντως όταν η θερµοκρασία κυµαίνεται πάνω από τους 
32 βαθµούς Κελσίου, αποφύγετε τους εξωτερικούς χώρους για την 
άσκησή σας.   

Μην συµµετέχετε σε οµαδικά παιχνίδια, όπως είναι το ποδόσφαι-
ρο για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια των πιο θερµών ωρών της 
ηµέρας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού φροντίστε να έχετε 
ολοκληρώσει τη σωµατική άσκηση ή οποιαδήποτε αντίστοιχη δρα-
στηριότητα πριν ανέβει η θερµοκρασία (πριν το µεσηµέρι) ή µετά 
το απόγευµα, όταν το θερµόµετρο έχει ξεκινήσει να κατεβαίνει. 

Σε περίπτωση που συνηθίζετε να κολυµπάτε σε πισίνα, βεβαιωθείτε 
ότι αυτή δεν είναι θερµαινόµενη ή ότι οι υπεύθυνοι δεν έχουν ξε-
χάσει ότι ο χειµώνας πέρασε και δεν έχουν κλείσει την θέρµανση. 
Παρά το γεγονός ότι βρίσκεστε µέσα στο νερό σε περίπτωση που 
ανέβει σηµαντικά η θερµοκρασία του σώµατός σας κινδυνεύετε 
από αφυδάτωση. Η ιδανική θερµοκρασία του νερού για ένα σκληρό 
πρόγραµµα κολύµβησης δεν πρέπει να ξεπερνά τους 26,6 βαθµούς 
Κελσίου. Επίσης µην ξεχνάτε να καταναλώνετε επαρκή ποσότητα 
υγρών.

Σε περίπτωση που αισθάνεστε κάποια ζαλάδα, κάποια αδυναµία ή 
τάση λιποθυµίας διακόψετε αµέσως οποιαδήποτε µορφή άσκησης 
κάνετε. Τα παραπάνω µπορεί να είναι σηµάδια εξάντλησης από τη 
ζέστη, όταν το σώµα προσπαθεί – µε δυσκολία - να προσαρµόσει 
τη θερµοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα. Εάν δεν σταµατήσετε τις 
ασκήσεις και δεν καθίσετε στη σκιά καταναλώνοντας επαρκής πο-
σότητες υγρών, κινδυνεύετε από παθήσεις σοβαρότερες από µια 
απλή θερµοπληξία. Παράλληλα µην γυµνάζεστε όταν τα ποσοστά 
ρύπων είναι αυξηµένα στην ατµόσφαιρα, διότι επιβαρύνετε σηµα-
ντικά τους πνεύµονές σας και γενικότερα το αναπνευστικό σύστη-
µα. 

Τι να κάνετε, τι να προτιμάτε 
Προσπαθήστε να αθλείστε νωρίς το πρωί η αργά το βράδυ, όταν 
η θερµοκρασία είναι πιο χαµηλή και η συγκέντρωση ρύπων στην 
ατµόσφαιρα πιο περιορισµένη. Αποφεύγετε την άσκηση µεταξύ 10 
το πρωί και 3 το µεσηµέρι. 

Πίνετε περισσότερο νερό από ότι συνηθίζετε. Άτοµα µέσου βά-

ρους πρέπει να πίνουν τουλάχιστον 12 ποτήρια νερό ηµερησίως 

όταν αθλούνται σε υψηλές θερµοκρασίες. Όσο αυξάνεται φυσικά το 

σωµατικό βάρος ενός ατόµου, τόσο αυξάνεται και η συνιστώµενη 

ποσότητα κατανάλωσης νερού. Τα παιδιά πρέπει να πίνουν περίπου 

µεταξύ έξι και οκτώ ποτηριών νερό την ηµέρα. Το κρύο νερό είναι 

προτιµότερο στις περιπτώσεις, που ασκείστε για διάστηµα έως και 

90 λεπτά. Για διάστηµα µεγαλύτερο της µιάµισης ώρας καλό θα εί-

ναι να πίνετε και κάποιο χυµό, διότι ξεκινά ο οργανισµός να απο-

βάλλει θρεπτικές ουσίες.   

Κουβαλάτε µαζί σας ένα παγωµένο µπουκάλι νερό είτε κοντά στην 

πλάτη σας ή σε κάποιο σακίδιο στο πίσω µέρος του σώµατος. Το 

µπουκάλι θα διατηρήσει κάποια δροσιά, θα περιορίσει την υπερ-

θέρµανση της µέσης σας, ενώ η κατανάλωση κρύων υγρών προτι-

µάται διότι αποβάλλονται ευκολότερα από το στοµάχι.     

Φοράτε φαρδιά ρούχα, κατά προτίµηση βαµβακερά ή απορροφη-

τικά. Αποφεύγετε τα συνθετικά υφάσµατα διότι δεν επιτρέπουν στο 

δέρµα να αναπνέει και φράσσουν τους πόρους. Καλύπτετε όσο το 

δυνατόν περισσότερα σηµεία τους σώµατός σας µε κάποιο λεπτό 

ύφασµα για να µην εκτίθεστε στην ηλιακή ακτινοβολία. Ανοιχτό-

χρωµα ρούχα δεν συγκεντρώνουν τον ήλιο ενώ το αντί-ηλιακό εί-

ναι απαραίτητο αξεσουάρ όταν αθλείστε το καλοκαίρι. Καπέλο και 

γυαλιά ηλίου συνθέτουν το υγιές προφίλ του θερινού αθλητή ενώ 

καλό θα ήταν να φοράτε µια βρεγµένη πετσέτα ή παγοκύστη γύρω 

από το λαιµό σας. 

Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να εγκλιµατιστεί. Εάν η θερινή άσκη-

ση είναι πρωτόγνωρη συνήθεια για εσάς, φροντίστε να το κάνετε 

αργά και σταδιακά. Μην επιβαρύνετε απότοµα τον οργανισµό σας. 

Χαµηλώστε την ένταση των ασκήσεων και µην υπερβάλλετε στις 

επαναλήψεις. 

Εάν κάνετε ποδήλατο, τρέξιµο ή περπάτηµα προτιµάτε τα σκιερά 

µονοπάτια. 

Προσέξτε ιδιαιτέρως σε περίπτωση που είστε υπέρβαρος/η, έγκυος 

ή υπερήλικας. Φροντίστε οι σφυγµοί σας να διατηρούνται σε σχετι-

κά χαµηλά επίπεδα και καταναλώνετε ακόµη συχνότερα υγρά. Μην 

ξεχνάτε να κάνετε διαλείµµατα.   

Μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει λόγος να θυσιάσετε ένα µέρος του σώ-

µατός σας για κάποιο άλλο. Ένα γρήγορο και έντονο τρέξιµο, σε µια 

πολύ ζεστή ηµέρα µπορεί µεν να δυναµώσει τα πόδια σας, ωστόσο 

θέτει σε κίνδυνο το δέρµα, την καρδιά και  τους πνεύµονές σας.   
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Το σύνδροµο ευερεθίστου εντέρου (ΣΕΕ) αποτελεί µια 
από τις συχνότερες χρόνιες παθήσεις και ταλαιπωρεί ένα 
σηµαντικό µέρος του πληθυσµού. Η συµπτωµατολογία 
του περιλαµβάνει κωλικοειδές κοιλιακό άλγος, τεινεσµό, 
µετεωρισµό και εναλλαγές διάρροιας και δυσκοιλιότητας. 
Η παθογένεια του δεν έχει αποσαφηνιστεί, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχουν διαφορετικές ερµηνείες για 
διαιτητικούς, ψυχολογικούς, λοιµώδεις και λειτουργικούς 
παράγοντες. Μια πιθανή ερµηνεία περιλαµβάνει αλλαγές 
στη φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου, καθώς σε 
αρκετούς ασθενείς µε ΣΕΕ έχει τεκµηρωθεί βακτηριακή 
υπερανάπτυξη στο λεπτό τους έντερο.
Με βάση την παραπάνω παρατήρηση, ερευνητές από 
το Λος Άντζελες προχώρησαν σε µια διπλή τυφλή, 
τυχαιοποιηµένη µελέτη της ριφαξιµίνης (rifaximin) 
σε ασθενείς µε ΣΕΕ, που δηµοσιεύτηκε στο Annals of 
Internal Medicine (2006;145:557-563). Η ριφαξιµίνη είναι 
αντιβιοτικό µε µικρή συστηµατική απορρόφηση, το οποίο 
δρά εκλεκτικά στη µικροβιακή χλωρίδα του εντέρου. 
Στη µελέτη έλαβαν µέρος 87 ασθενείς µε διάγνωση ΣΕΕ 
σύµφωνα µε τα κριτήρια της Ρώµης, οι οποίοι έλαβαν 
είτε 400 mg ριφαξιµίνη τρεις φορές την ηµέρα για 
δέκα ηµέρες είτε εικονικό φάρµακο. Στη συνέχεια οι 
ασθενείς παρακολουθήθηκαν για δέκα εβδοµάδες. Η 
αξιολόγηση των συµπτωµάτων έγινε από τους ίδιους 
τους ασθενείς, οι οποίοι συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο 
πριν τη λήψη του φρµάκου και στη συνέχεια τηρούσαν 
εβδοµαδιαίο ηµερολόγιο συµπτωµάτων. Με το τέλος της 
παρακολούθησης, όσοι ελάµβαναν το φάρµακο είχαν 
λιγότερα συµπτώµατα σε σχέση µε την οµάδα εικονικού 
φαρµάκου, µε µεγαλύτερη βελτίωση στο µετεωρισµό. 

Επίδραση ενός 
δυσσαποροφούμενου 
αντιβιοτικού στα συμπτώματα 
του ευερεθίστου εντέρου

Οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs) αποτέλεσαν 
επανάσταση στην αντιµετώπιση της ελκοπάθειας και της 
γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης. Εκατοµµύρια ασθενών 
τούς λαµβάνουν για µακρά χρονικά διαστήµατα, ενώ οι 
παρενέργειες τους είναι ασήµαντες. Υπάρχουν πειραµατικά 
δεδοµένα που υποστηρίζουν ότι τα φάρµακα αυτά µπορεί 
να προκαλέσουν δυσαπορρόφηση ασβεστίου και αναστολή 
της οστεογένεσης.
Σε µια πρόσφατη αναδροµική µελέτη που δηµοσιεύτηκε 
στο JAMA (2006;24:2947-2953), ερευνητές από τις ΗΠΑ 
µελέτησαν αν τα παραπάνω πειραµατικά δεδοµένα 
µεταφράζονται σε κλινικά σηµαντική αύξηση του κινδύνου 
κατάγµατος ισχίου σε ασθενείς που λαµβάνουν χρονίως 
PPIs.
Η µελέτη έγινε µε τη χρήση µιας τεράστιας βάσης δεδοµένων 
που χρησιµοποιούν οι γενικοί ιατροί του Ηνωµένου 
Βασιλείου, όπου καταγράφεται ηλεκτρονικά το ιατρικό 
ιστορικό των ασθενών. Την οµάδα µελέτης αποτέλεσαν 
ασθενείς άνω των 50 ετών, οι οποίοι χωρίστηκαν σε όσους 
ελάµβαναν PPIs και σε όσους δεν ελάµβαναν. Στους ασθενείς 
αυτούς µελετήθηκε ο αριθµός των καταγµάτων ισχίου και 
συσχετίστηκε µε τη χρήση των παραπάνω φαρµάκων. Τα 
αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι ο ο σχετικός κίνδυνος 
κατάγµατος ισχίου ήταν αυξηµένος σε όσους ελάµβαναν 
για τουλάχιστον ένα χρόνο PPIs (1.44, 95% CI 1.3-1.59) και 
αυξανόταν σε όσους ελάµβαναν υψηλότερες δόσεις (2.65, 
95% CI 1.8-3.9). Η ισχύς της συσχέτισης αυξανόταν µε την 
αυξανόµενη χρονικά χρήση PPIs [σχετικός κίνδυνος σε 1 
χρόνο 1.22 (1.15-1.3); 2 χρόνια 1.41 (1.28-1.56); 3 χρόνια 1.54 
(1.37-1.73); και  4 χρόνια 1.59 (1.39-1.80)]. 
Τα αποτελέσµατα της µελέτης είναι ενδεικτικά αλλά όχι 
αποδεικτικά µιας πιθανής συσχέτισης της χρόνιας χρήσης 
PPIs, ιδιαίτερα σε υψηλές δόσεις, µε τον κίνδυνο κατάγµατος 
ισχίου. Απαιτείται η διενέργεια περαιτέρω µελετών για τη 
διαλεύκανση του ζητήµατος, αλλά παράλληλα η χρήση 
οποιουδήποτε φαρµάκου από τους ασθενείς πρέπει πάντοτε 
να γίνεται κατόπιν ιατρική συνταγή. 

Η χρόνια χρήση αναστολέων 
αντλίας πρωτονίων αυξάνει τον 
κίνδυνο καταγμάτων ισχίου

Μικρά & Νόστιμα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ , Ιατρός
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Η εφηβική παχυσαρκία λαµβάνει 
επιδηµικές διαστάσεις στις Δυτικές 
χώρες. Υπολογίζεται ότι το 15.5% των 
εφήβων στις ΗΠΑ ηλικίας 12-19 ετών 
είναι παχύσαρκοι. Σε νεότερα παιδιά, 
η τροποποίηση συµπεριφοράς έχει 
δείξει ευεργετικά αποτελέσµατα 
στην απώλεια βάρους, το ίδιο όµως 
µέτρο απέτυχε σε εφήβους για τους 

οποίους συνεπώς απαιτείται η εύρεση αποτελεσµατικού 
τρόπου απώλειας βάρους. Η σιβουτραµίνη (sibutramine) 
αποτελεί αναστολέα επαναπρόσληψης σεροτονίνης 
και νορεπινεφρίνης και έχει αποδειχτεί ότι ελαττώνει το 
βάρος και βελτιώνει τις µεταβολικές παραµέτρους µετά 
χορήγησης δύο ετών σε παχύσαρκους ενηλίκους.
Σε µια προοπτική, διπλή τυφλή, τυχαιοποιηµένη µελέτη 
που δηµοσιεύτηκε στο Annals of Internal Medicine 
(2006;145:81-90), ερευνητές από τις ΗΠΑ µελέτησαν 
την επίδραση της σιβουτραµίνης έναντι εικονικού 
φαρµάκου στην απώλεια βάρους σε παχύσαρκους 
εφήβους που ελάµβαναν ήδη θεραπεία συµπεριφοράς. 
Συµπεριλήφθηκαν 498 παχύσαρκοι έφηβοι ηλικίας 
12-16 ετών οι οποίοι έλαβαν θεραπεία για ένα έτος 
και η τυχαιοποίηση έγινε 3:1 υπέρ της σιβουτραµίνης. 
Σε όλους τους ασθενείς µετρήθηκε ο δείκτης µάζας 
σώµατος, η περιφέρεια µέσης, το σωµατικό βάρος, 
λιπίδια και γλυκαιµικοί παράµετροι, ενώ εκτιµήθηκαν 
η ασφάλεια και η ανοχή στη θεραπεία. Η οµάδα που 
έλαβε σιβουτραµίνη παρουσίασε στατιστικά σηµαντική 
ελάττωση βάρους (µέση διαφορά 8.4 kg, P<0.001) και 
δείκτη µάζας σώµατος σε σχέση µε την οµάδα εικονικού 
φαρµάκου, όπως και βελτίωση στα επίπεδα λιπιδίων και 
ευαισθησίας στην ινσουλίνη. Από ανεπιθύµητες ενέργειες 
παρατηρήθηκε µεγαλύτερο ποσοστό ταχυκαρδιών στην 
οµάδα σιβουτραµίνης (12.5% έναντι 6.2%) που όµως 
δεν οδήγησε σε αυξηµένη απόσυρση από τη θεραπεία. 
Συµπερασµατικά, η σιβουτραµίνη σε συνδυασµό µε 
θεραπεία συµπεριφοράς φαίνεται να βοηθάει στην 
απώλεια βάρους παχύσαρκων εφήβων.

Η χορήγηση σιβουτραμίνης 
(sibutramine) ελάττωσε 
το σωματικό βάρος σε 
παχύσαρκους εφήβους

Το rimonabant είναι εκλεκτικός 
αναστολέας του τύπου Ι 
υποδοχέα κανναβινοειδών και 
αποτελεί πρόσφατη προσθήκη 
στη φαρέτρα της φαρµακευτικής 
καταπολέµησης της παχυσαρκίας. 
Σε µη-διαβητικούς υπέρβαρους 

(δείκτης µάζας σώµατος 25-29.9 kg/m2) ή παχύσαρκους 
ενήλικες (δείκτης µάζας σώµατς >30 kg/m2) ελαττώνει 
το σωµατικό βάρος και βελτιώνει τους καρδιαγγειακούς 
παράγοντες κινδύνου. Σε µια µελέτη που δηµοσιεύτηκε 
στο Lancet (2006;368:1660-72), Ευρωπαίοι ερευνητές 
µελέτησαν την αποτελεσµατικότητα του rimonabant σε 
υπέρβαρους ή παχύσαρκους διαβητικούς τύπου ΙΙ µε 
ανεπαρκή φαρµακευτική ρύθµιση υπό σουλφονυλουρία 
ή µετφορµίνη. Συνολικά συµπεριλήφθηκαν 1047 ασθενείς 
µε τιµές γλυκοζυλιωµένης Ηb µεταξύ 6.5 και 10%, οι οποίοι 
έλαβαν ελαφρά υποθερµιδική δίαιτα και συµβουλές για 
σωµατική άσκηση και τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε 
εικονικό φάρµακο, είτε rimonabant σε δόση 5 ή 20 mg/
ηµέρα. Μετά ένα έτος θεραπείας, η απώλεια βάρους 
ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη στις οµάδες που ελάµβαναν 
rimonabant σε σχέση µε εικονικό φάρµακο (εκονικό 
φάρµακο –1.4 kg; rimonabant 5 mg –2.3 kg; 20 mg –5.3 
kg, P<0.001 σε σχέση µε εικονικό φάρµακο). Παράλληλα 
παρατηρήθηκε σηµαντική βελτίωση της γλυκοζυλιωµένης 
Ηb, της περιφέρειας µέσης και του λιπιδαιµικού προφίλ στην 
οµάδα που ελάµβανε το υπό µελέτη φάρµακο. Το rimonabant 
ήταν γενικά καλά ανεκτό. Η επίπτωση των ανεπιθύµητων 
ενεργειών που οδήγησε σε  διακοπή του φαρµάκου ήταν 
ελαφρώς µεγαλύτερη στην οµάδα που ελάµβανε 20 
mg rimonabant και ήταν κυρίως κατάθλιψη, ναυτία και 
ζάλη. Συµπερασµατικά, το rimonabant σε υπέρβαρους ή 
παχύσαρκους διαβητικούς πέρα από την απώλεια βάρους 
βελτιώνει µια σειρά καρδιαγγειακών και µεταβολικών 
παραγόντων κινδύνου, ενώ δεν συνοδεύεται από σηµαντικές 
ανεπιθύµητες ενέργειες. Η χρησιµοποίηση του στην κλινική 
πράξη ενδέχεται να βελτιστοποιήσει την αντιµετώπιση 
ασθενών µε πολλαπλά µεταβολικά προβλήµατα.

Επίδραση του rimonabant σε 
υπέρβαρους ή παχύσαρκους 
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 2

Μικρά & Νόστιμα
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Ο χειμώνας φεύγει, 
το όζον έρχεται… 

Παρά τα µέτρα που ελήφθησαν από την Πολιτεία για αντιµετώπιση του νέφους, 
το όζον συνεχίζει να παραµένει σε υψηλά επίπεδα. Τους θερινούς µήνες δε, σε 
πολλές περιοχές συχνά υπερβαίνει τα όρια επιφυλακής, δηλαδή τα 180 µg/m3. 
Η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΧΩΔΕ τις ηµέρες αυτές αναφέρει ρητά πως τα 
άτοµα µε αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα τα άτοµα 
ευαίσθητα στην ατµοσφαιρική ρύπανση θα πρέπει να παραµένουν σε εσωτε-
ρικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στην πόλη και την έντονη 
σωµατική άσκηση.

Είναι από τους «θαµώνες» του φωτοχηµικού νέφους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και µάλιστα από τους πλέον 
επικίνδυνους. Μπορεί η ύπαρξη του όζοντος στην στρατόσφαιρα να αποτελεί πολύτιµη ασπίδα ενάντια στην υπεριώδη 

ακτινοβολία του ήλιου, η παρουσία του όµως σε υψηλές συγκεντρώσεις στην ατµόσφαιρα προκαλεί µια σειρά 
από βλάβες στην υγεία, επηρεάζοντας κυρίως το αναπνευστικό σύστηµα και τους πνεύµονες (οίδηµα, φλεγµονή, 

καταστροφή των επιθηλιακών κυττάρων), ενώ αποτελεί και ισχυρό οξειδωτικό παράγοντα. 

Το «περίεργο» 
είναι όµως 
ότι το όζον 
δεν αποτελεί 
«προνόµιο» του 
κέντρου της 
Αθήνας, όπως 
ίσως θα περίµενε 
κανείς. 



Το «περίεργο» είναι όµως ότι το όζον δεν αποτελεί «προνόµιο» του κέντρου της Αθή-
νας, όπως ίσως θα περίµενε κανείς. Πολύ συχνά, αντίθετα, οι τιµές του ρύπου στα 
βόρεια προάστια της πόλης είναι υψηλότερες από αυτές στις κεντρικές συνοικίες. 
Στο Μαρούσι, την Αγία Παρασκευή και τους Θρακοµακεδόνες, για παράδειγµα, κα-
ταγράφεται συστηµατικά υπέρβαση των ορίων επιφυλακής όσον αφορά τα επίπεδα 
όζοντος, αλλά και µικροσωµατιδίων, ενός άλλου επικίνδυνου ρύπου. Το περασµένο 
καλοκαίρι, στο Μαρούσι και τους Θρακοµακεδόνες, οι τιµές του όζοντας  έφθασαν 
συχνά τα 201 και 210 µικρογραµµάρια (όριο συναγερµού τα 240 µικρογραµµάρια). 
Πρωταθλητές στα µικροσωµατίδια είναι η Λυκόβρυση (µε 126 υπέρβασης του 
ορίου), το Μαρούσι (µε 110 ηµέρες) και η Αγία Παρασκευή (µε 67 ηµέρες). Αντί-
στοιχη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου το όζον πλήττει το Πανόραµα και 
το Ωραιόκαστρο και όχι, για παράδειγµα, το Κορδελιό, µια κατεξοχήν βιοµηχανική 
περιοχή. Πανόραµα και Ωραιόκαστρο εµφανίζουν τις υψηλότερες τιµές όζοντος σε 
ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, ξεπερνώντας συχνά τα όρια επιφυλακής
Σύµφωνα µε τους ειδικούς, η «µετακόµιση» αυτή των ρύπων από τις υποβαθµισµέ-
νες συνοικίες στα «καλά» προάστια ήταν αναµενόµενη. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα 
δεν αφορά πια µόνο το κέντρο των πόλεων, αλλά έχει επεκταθεί και στις γειτονιές 
περιφερειακά αυτού, ενώ την ίδια στιγµή οι λιγοστοί πνεύµονες περιαστικού πρα-
σίνου, αλλά και οι αδόµητοι χώροι, συνεχώς συρρικνώνονται. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι, όταν κατά µήκος ενός δρόµου υπάρχει δενδροστοιχία, η ρύπανση µειώνεται 
έως και 30%.
Ειδικά στην περίπτωση της Αθήνας, το γεγονός ότι περικλείεται από βουνά (Αιγά-
λεω, Πάρνηθα, Πεντέλη, Υµηττός) µετατρέπει την πόλη σε ένα θερµοκήπιο που 
συγκρατεί τους ρύπους εντός του. Όταν φυσάει, καθώς οι ρύποι δεν µπορούν να 
αποµακρυνθούν, βρίσκοντας «τοίχο», παραµένουν στους πρόποδες των βουνών, 
δηλαδή… στα προάστια. Έτσι έχουµε το φαινόµενο, οι πρωτογενείς ρύποι να εµ-
φανίζονται στο κέντρο και, αντίθετα, οι δευτερογενείς, όπως το όζον, που δηµιουρ-
γούνται µετά από χηµικές αντιδράσεις, να εµφανίζονται στην περιφέρεια, όπου µε 
τον άνεµο µεταφέρονται οι πρωτογενείς ρύποι. Το όζον µπορεί να µειωθεί µόνο εάν 
περιοριστούν οι επικίνδυνες πτητικές οργανικές ενώσεις, το µεθάνιο, το µονοξείδιο 
του άνθρακα και τα οξείδια του αζώτου που παράγονται από τους κινητήρες, τις 
βιοµηχανίες και τις κεντρικές θερµάνσεις.
Τα πάλαι ποτέ καθαρά προάστια της Αγίας Παρασκευής και του Αµαρουσίου έχουν 
φυσικά επιβαρυνθεί και από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της πόλης προς τα Με-
σόγεια, καθώς και από τη δηµιουργία νέων συγκοινωνιακών αξόνων, όπως αυτού 
της Αττικής Οδού. Οι νέες αυτές αρτηρίες δεν «εξάγουν» µόνο την κίνηση προς τα 
προάστια, αλλά φράσσουν παράλληλα και τις διόδους «εξαερισµού» της Αθήνας. 
Ταυτόχρονα, οι νέες γειτονιές που έχουν δηµιουργηθεί στα Μεσόγεια, στις οποίες σε 
µεγάλο βαθµό έχει διατηρηθεί το σύστηµα «πολύ τσιµέντο, λίγο πράσινο», αποκλεί-
ουν και το µοναδικό ανοικτό παράθυρο της πρωτεύουσας, προς τη θάλασσα.  
Σήµερα, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι από οι περισσότερο επιβαρηµένες πόλεις 
της Ευρώπης, όσον αφορά στις τιµές του όζοντος, µετά τη Ρώµη, το Μιλάνο και τη 
Βαρκελώνη. Και η κατάσταση δεν αναµένεται να βελτιωθεί, δεδοµένου ότι µε εξαί-
ρεση την εισαγωγή του µέτρου του δακτυλίου στο κέντρο της πρωτεύουσας (τη 
δεκαετία του ’80), δεν έχουν ληφθεί άλλα δραστικά µέτρα περιορισµού του νέφους. 
Εξάλλου, όπως επισηµαίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το µέτρο των µονών-ζυγών δεν 
µπορεί να µειώσει τα επίπεδα όζοντος στην ατµόσφαιρα της Αθήνας, αφού στοχεύ-
ει µόνο στη µείωση των πρωτογενών ρύπων του κέντρου. 

Το όζον µπορεί να µειωθεί µόνο 

εάν περιοριστούν οι επικίνδυνες 

πτητικές οργανικές ενώσεις, 

το µεθάνιο, το µονοξείδιο του 

άνθρακα και τα οξείδια του αζώ-

του που παράγονται από τους 

κινητήρες, τις βιοµηχανίες και τις 

κεντρικές θερµάνσεις.

ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ∆ημοσιογράφος
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Περιβάλλον

Γιατί 
 βιολογική 
γεωργία;

Γιατί ένας αγρότης αξίζει να επιλέξει το βιολογικό τρόπο 
παραγωγής; 
Γιατί ένας καταναλωτής αξίζει να επιλέγει για τη διατροφή του  
βιολογικά προϊόντα;
Δύο βασικά και αυτονόητα ερωτήµατα, που γεννιούνται στον 
κάθε παραγωγό (επαγγελµατία ή ερασιτέχνη), αλλά και στον κάθε 
καταναλωτή.
Ας προσπαθήσουµε λοιπόν να δώσουµε κάποιες απαντήσεις.

Οι µορφές γεωργίας που ασκούνται σήµερα είναι:
Η συµβατική γεωργία, η ολοκληρωµένη διαχείριση και η βιολογική 
γεωργία.

Η συµβατική γεωργία βασίζεται στη χρήση χηµικών λιπασµάτων 
και φυτοφαρµάκων, µε απώτερο σκοπό τη µεγιστοποίηση της 
παραγόµενης ποσότητας των αγροτικών προϊόντων. Δεν δίνει 
µεγάλη σηµασία στην κατανάλωση ενέργειας, στην εξάντληση των 
µη ανανεώσιµων πόρων, στην επιβάρυνση του οικοσυστήµατος 
µε αγροχηµικά, στη γονιµότητα του εδάφους, στη βιοποικιλότητα, 
στην οικολογική ισορροπία, κ.λ.π. 

  Η ολοκληρωµένη διαχείριση της αγροτικής παραγωγής, παρότι 
βασίζεται και αυτή στη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, είναι  
περισσότερο φιλική σε σχέση µε την συµβατική γεωργία. 
Αυτό συµβαίνει, επειδή η χρήση των φυτοφαρµάκων γίνεται µε 
ορθολογικό τρόπο, έτσι ώστε στα παραγόµενα προϊόντα, η πιθανή 
παρουσία τους να βρίσκεται εντός των ανώτερων επιτρεπόµενων 
ορίων (MRL). Κατά τ΄άλλα όµως µοιάζει αρκετά µε τη συµβατική 
(υπερπαραγωγή, εξάντληση των µη ανανεώσιµων πόρων, µη 
ενασχόληση µε τη βιοποικιλότητα, διατάραξη της οικολογικής 
ισορροπίας, κ.λ.π.), παρότι στα πρότυπα της υπάρχουν αρκετές 
φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις. 

Η βιολογική γεωργία διαφοροποιείται τελείως από τις δύο 
παραπάνω  µορφές γεωργίας τόσο στην αντιµετώπιση του φυτού, 
του εδάφους και όλου του οικοσυστήµατος στο οποίο ζει, όσο και 
στο σεβασµό προς το περιβάλλον, τον καταναλωτή, αλλά και προς 
τον ίδιο τον παραγωγό που την ασκεί.
Στη βιολογική γεωργία: 
■ Δεν γίνεται χρήση, χηµικής προέλευσης λιπασµάτων και 

φυτοφαρµάκων. Ως εκ τούτου, δεν έχουµε επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος µε  αγροχηµικά και τα παραγόµενα προϊόντα δεν 
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ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΤΑΡΟΣ, Γεωπόνος

έχουν υπολείµµατα από την χρήση τους. Επίσης, προστατεύεται 
και ο ίδιος ο παραγωγός, ο οποίος δεν κινδυνεύει από τη χρήση 
των αγροχηµικών.  

■ Αντί των φυτοφαρµάκων, χρησιµοποιούνται καλλιεργητικές 
πρακτικές και µόνο, εφόσον κινδυνεύει η παραγωγή, γίνεται 
χρήση εναλλακτικών, ήπιων σκευασµάτων, φυσικής ή φυτικής 
προέλευσης. Για τη λίπανση, δεν χρησιµοποιούνται χηµικά 
λιπάσµατα, αλλά φυτικής, ζωικής ή ορυκτής προέλευσης υλικά. 

■ Δεν χρησιµοποιούνται γενετικά τροποποιηµένα φυτά, ούτε 
παράγωγα τους. Αντίθετα, ενθαρρύνεται η χρήση αυτοχθόνων 
ποικιλιών που λόγω της προσαρµοστικότητας τους, απαιτούν 
λιγότερες εισροές λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων αλλά και 
νερού.

 Με τις πρακτικές της (µη χρήση χηµικών βιοκτόνων, 
φυτοφράκτες, εναλλακτική διαχείριση της αυτοφυούς 
βλάστησης, εναλλαγή των καλλιεργειών, κ.λ.π.), επαναφέρει το 
οικοσύστηµα σε ισορροπία.

■ Διατηρείται και αυξάνεται η γονιµότητα του εδάφους, 
απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την υγιή ανάπτυξη των 
φυτών, όσο και για τη ζωή στο έδαφος. 

■ Χρησιµοποιούνται και ανακυκλώνονται τα υλικά  που 
παράγονται στο αγρόκτηµα και δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον 
µε «σκουπίδια».

■ Αυξάνεται η οργανική ουσία των εδαφών, περιορίζοντας έτσι το 
φαινόµενο της ερηµοποίησης.

■ Περιορίζονται όλες οι µορφές ρύπανσης που προέρχονται από 
τις γεωργικές πρακτικές.

■ Διατηρείται και αυξάνεται η βιοποικιλότητα των γεωργικών 
οικοσυστηµάτων, τόσο σε ζώα όσο και σε φυτά.

■ Καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή των 
προϊόντων.

■ Καταναλώνονται µικρότερες ποσότητες νερού.  
■ Δηµιουργούνται νέες βιώσιµες θέσεις εργασίας, τονώνοντας 

έτσι τη ζωή στην ύπαιθρο.
■ Παράγονται ποιοτικότερα  προϊόντα, που µπορούν να διατεθούν 

ευκολότερα, στις Ελληνικές αλλά και στις Διεθνείς αγορές. 
 Έτσι, εκτός της άµεσης οικονοµικής ωφέλειας που έχει ο 

Έλληνας  αγρότης, ωφελείται και ο εθνικός προϋπολογισµός, 
που δεν επιβαρύνεται µε τις συνεχείς επιδοτήσεις στήριξης του 
εισοδήµατος των αγροτών και των αγροτικών προϊόντων.

■ Κ.λ.π.

 Για τους παραπάνω λόγους, αλλά κυρίως  επειδή ‘’τον πλανήτη 
µας δεν τον κληρονοµήσαµε από τους γονείς µας, αλλά τον 
δανειστήκαµε από τα παιδιά µας’’, πιστεύω ότι µπορούµε να 
απαντήσουµε στο ερώτηµα ‘’γιατί βιολογική γεωργία’’;  

 Όσο αναφορά το ερώτηµα «γιατί οι καταναλωτές αξίζει να 
επιλέγουν για την διατροφή τους βιολογικά προϊόντα» και εδώ 
οι λόγοι είναι πολλοί.

■ Κατ΄ αρχάς, για να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνουν 
κάποιοι αγρότες, να παράγουν δηλαδή, αγροτικά προϊόντα 
σεβόµενοι τόσο τον καταναλωτή όσο και το περιβάλλον.

■ Επειδή δεν έχουν υπολείµµατα φυτοφαρµάκων. Στην 
παραγωγική τους διαδικασία, δεν χρησιµοποιούνται συνθετικά 
φυτοφάρµακα και λιπάσµατα και έτσι τα παραγόµενα βιολογικά 
προϊόντα, δεν έχουν υπολείµµατα, µε ότι αυτό µπορεί να  
σηµαίνει για την προάσπιση της υγείας µας. 

■ Επειδή για την διατήρηση τους µετά την συγκοµιδή, δεν 
χρησιµοποιούνται χηµικά συντηρητικά, αλλά φυσικοί τρόποι 
συντήρησης. 

■ Επειδή κατά τη µεταποίηση τους, δεν χρησιµοποιούνται χηµικά 
«βελτιωτικά»’ για τη συντήρηση, το χρώµα, τη γεύση, το άρωµα, 
κ.λ.π.  

■ Επειδή δεν περιέχουν γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς, 
ούτε παράγωγα αυτών.

■ Επειδή έχουν υψηλή διατροφική αξία και καλύτερη γεύση. Τα 
βιολογικά προϊόντα περιέχουν 20–30% λιγότερο νερό σε σχέση 
µε τα συµβατικά, µε αποτέλεσµα οι συγκεντρώσεις ανά µονάδα 
βάρους σε πρωτεΐνες, βιταµίνες, µεταλλικά στοιχεία, αρώµατα, 
κ.λ.π να είναι υψηλότερες. 

■ Επειδή η καλλιέργεια τους δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, 
συµβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στον 
περιορισµό του φαινοµένου της ερηµοποίησης, στην καλύτερη 
διαχείριση των µη ανανεώσιµων πόρων, κ.λ.π.

■ Επειδή είναι τα µόνα προϊόντα που είναι ελεγµένα και 
πιστοποιηµένα σε όλα τα στάδια της παραγωγικής τους 
διαδικασίας. Το σύστηµα πιστοποίησης, αυτών των προϊόντων, 
είναι διαρθρωµένο έτσι που καλύπτει αφενός όλα τα στάδια 
-  από τον σπόρο, την καλλιέργεια στο χωράφι, τη µεταποίηση 
έως και την εµπορία -  και αφετέρου έχει πολλαπλά επίπεδα 
ελέγχων. 

 Ελέγχους κάνουν οι εγκεκριµένοι (από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης) ιδιωτικοί Πιστοποιητικοί Οργανισµοί, οι Διευθύνσεις 
Γεωργίας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.
Π. (Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων, Ν.Π.Ι.Δ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης). 
Οι δε ιδιωτικοί Πιστοποιητικοί Οργανισµοί, ελέγχονται για την 
επάρκεια του έργου τους, τόσο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και την 
Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, όσο και από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό 
Σύστηµα Διαπίστευσης). 

■ Κ.λ.π. 

 Πιστεύω ότι οι παραπάνω λόγοι µπορούν να πείσουν και τον πιο 
επιφυλακτικό καταναλωτή, ώστε να αναγνωρίσει ότι πράγµατι 
τα βιολογικά προϊόντα εµπεριέχουν κάποιες παραπάνω 
«αξίες» από τα αντίστοιχα συµβατικά και ότι αξίζει τον κόπο 
να τα συµπεριλάβει στη διατροφή του, παρότι κοστίζουν 
«φαινοµενικά» ακριβότερα. 

Γιατί 
 βιολογική 
γεωργία;
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Παιδί  & Έφηβος

∆υσκοιλιότητα 
στην

παιδική ηλικία



Η δυσκοιλιότητα αποτελεί ένα συχνό πρόβληµα της βρεφικής  
και παιδικής ηλικίας. Επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει ότι 
αποτελεί αιτία για το 3% των επισκέψεων στον παιδίατρο και 
για το 25% των παραποµπών στο ειδικό γαστρεντερολογικό 
ιατρείο. 
Παρά τη συχνότητα του φαινοµένου δεν υπάρχει σαφής 
ορισµός της δυσκοιλιότητας που να ακολουθείται από όλους. Ως 
πλέον σωστός ορισµός θεωρείται η καθυστέρηση ή δυσκολία 
στη λειτουργία της αφόδευσης ικανή να προκαλέσει σηµαντική 
δυσφορία στο παιδί. Απαραίτητη όµως προϋπόθεση για να τεθεί 
η διάγνωση της δυσκοιλιότητας αποτελεί η αναγνώριση της 
φυσιολογικής λειτουργίας του εντέρου και των διακυµάνσεών 
της ανά ηλικία. Στοιχεία από µελέτες δείχνουν ότι την πρώτη 
εβδοµάδα ζωής ο αριθµός των κενώσεων κυµαίνεται από 1 εως 
9 ηµερησίως, µε 4 κενώσεις κατά µέσο όρο. Ο αριθµός αυτός 
µειώνεται σε 2 κενώσεις/ηµέρα κατά µέσο όρο τον δεύτερο 
χρόνο, και σε 1 κένωση στα τέσσερα χρόνια ζωής. Φυσιολογικά 
θηλάζοντα βρέφη µπορεί να έχουν 7 κενώσεις /ηµέρα µέχρι 1 
την εβδοµάδα. Περίπου στα 4 χρόνια ζωής τα παιδιά αποκτούν 
συνήθειες παρόµοιες µε του ενήλικα  έχουν δηλαδή 3 κενώσεις 
ηµερησίως εως 3 εβδοµαδιαίως. 

Φυσιολογία της αφόδευσης
Το παχύ έντερο είναι το τµήµα του εντέρου όπου γίνεται 
η απορρόφηση υγρών και ηλεκτρολυτών καθώς και η 
αποθήκευση των κοπράνων πριν την αφόδευση.
Η φυσιολογική αφόδευση ελέγχεται από το ανατοµικό µυϊκό 
σύµπλεγµα της πυέλου το οποίο σχηµατίζει δύο σφιγκτήρες οι 
οποίοι περιβάλλουν τον πρωκτό. Όταν κόπρανα εισέλθουν στον 
αυλό του ορθού, υποδοχείς τάσης που βρίσκονται στο τοίχωµα 
ενεργοποιούν νευρικά κύτταρα µε αποτέλεσµα τη χάλαση 
του έσω σφιγκτήρα. Τα κόπρανα προωθούνται στο κατώτερο 
τµήµα του ορθού οπότε δηµιουργείται η τάση για αφόδευση. 
Ακολουθεί αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, ο έξω σφιγκτήρας 
χαλάται και αρχίζει η αποβολή των κοπράνων. Η λειτουργία της 
αφόδευσης µπορεί ηθεληµένα να ανασταλεί µε σύσπαση του 
έξω σφιγκτήρα και των γλουτιαίων µυών µε αποτέλεσµα την 
προς τα πίσω ώθηση των κοπράνων. Αν η άρνηση για αφόδευση 
επαναληφθεί πολλές φορές αυτό οδηγεί σε διάταση του ορθού 
και τελικά σε διαδοχική µείωση του µυικού τόνου του ορθού και 
του παχέος εντέρου και κατακράτηση κοπράνων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ
α. Ιδιοπαθής (Λειτουργική)

Στην πλειονότητα των παιδιών η χρόνια  δυσκοιλιότητα είναι 

ιδιοπαθής, δεν ανευρίσκεται δηλαδή  υποκειµένη οργανική 
βλάβη. Διάφορες θεωρίες έχουν αναπτυχθεί κατα καιρούς για 
την παθογένεια της λειτουργικής δυσκοιλιότητας. Τελικά φαίνεται 
ότι η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική και ενοχοποιούνται 
γενετικοί, περιβαλλοντικοί, ψυχολογικοί και διαιτητικοί 
παράµετροι. Σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση δυσκοιλιότητας 
παίζει η διατροφή. Ιδαίτερα η µειωµένη πρόσληψη φυτικών 
ινών έχει αρνητική συσχέτιση µε την εµφάνιση και βαρύτητα 
της δυσκοιλιότητας.

Τρία κλινικά σύνδροµα λειτουργικής δυσκοιλιότητας έχουν 
περιγραφεί στα παιδιά ανά ηλικία.

Το πρώτο αφορά νεογνά και νεαρά βρέφη µέχρι τη 
10η  εβδοµάδα ζωής (grunting baby syndrome). Οι γονείς 
περιγράφουν χαρακτηριστικά το νεαρό βρέφος να κοκκινίζει 
έντονα στο πρόσωπο, να σφίγγεται και να κλαίει έντονα 5-
10 λεπτά πριν την κένωση. Τα κόπρανα είναι φυσιολογικά 
σε σύσταση και εµφάνιση και η κένωση του εντέρου γίνεται 
σχεδόν καθηµερινά. Αυτό εκλαµβάνεται σαν δυσκοιλιότητα 
από τους γονεις και ακόµη τον παιδίατρο, µε αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία ανησυχίας που οδηγεί σε συχνό ερεθισµό του 
πρωκτού µε υπόθετα η θερµόµετρα η τις άσκοπες αλλαγές 
γαλάτων. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται σε ανωριµότητα 
µερικών βρεφών αυτής της ηλικίας να συντονίσουν  την αύξηση 
της ενδοκοιλιακής πιέσης µε τη χάλαση του µυϊκού συστήµατος 
της πυέλου και υποχωρεί µε την πάροδο του χρόνου.

Αργότερα στη δεύτερη βρεφική ηλικία και στην πρώτη 
νηπιακή, επώδυνη αφόδευση απο σκληρά  κόπρανα µπορεί 
να προκαλέσει περαιτέρω αναστολή, κατακράτηση κοπράνων 
και εγκατάσταση δυσκοιλιότητας. Αυτό κυρίως συµβαίνει στα 
µεταβατικά στάδια της διατροφής δηλαδή από το µητρικό γάλα 
στο γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας η αµέσως µετά την έναρξη 
των στερεών τροφών η  τη χορήγηση πλήρους γάλακτος 
αγελάδος.

Και τέλος στα µεγαλύτερα παιδιά η λειτουργική αλλά 
ταυτόχρονα ηθεληµένη κατακράτηση κοπράνων αποτελεί τον 
κυριότερο µηχανισµό δυσκοιλιότητας. Επώδυνη αφόδευση ή ο 
φόβος της τουαλέτας πυροδοτούν την έναρξη δυσκοιλιότητας, 
η οποία χρονικά παρουσιάζει δύο αιχµές, την περίοδο 
εκµάθησης της τουαλέτας και την έναρξη της σχολικής ηλικίας. 
Η κατακράτηση κοπράνων οδηγεί σε ανησυχία, κοιλιακό άλγος, 
διάταση, ευερεθιστότητα και ανορεξία, καθώς και σε διάρροια 
απο υπερπλήρωση και εγκόπριση.

β. Οργανική

Μόνο σε ένα µικρό ποσοστό παιδιών µε δυσκοιλιότητα 
ανευρίσκεται υποκειµένη οργανική διαταραχή. Παρ’όλα αυτά 
όµως ανατοµικά, νευρολογικά και συστηµατικά αίτια πρέπει να 
αποκλείονται για τη σωστή θεραπευτική αντιµετώπιση :
Iδιαίτερη σηµασία έχει το συγγενές µεγάκολο. Είναι µια γενετική 
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διαταραχή µε συχνότητα 1 σε 5000 γεννήσεις και προτίµηση 
στα αγόρια (4/1). Χαρακτηρίζεται από έλλειψη γαγγλιακών 
κυττάρων στο µυεντερικό και υποβλεννογόνιο πλέγµα του 
εντέρου. Οι µελέτες έδειξαν ότι στο 64% των παιδιών η 
διάγνωση γίνεται τους πρώτους τρείς µήνες της ζωής και στο 
80% µέχρι το τέλος του πρώτου χρόνου. 
Από τα νοσήµατα του πεπτικού η κοιλιοκάκη, αν και προβάλλει 
συνήθως µε ανεπαρκή πρόσληψη βάρους και χρόνια διάρροια, 
σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να εκδηλωθεί µε δυσκοιλιότητα. 
Τα τελευταία χρόνια δηµοσιεύονται άρθρα που θεωρούν τη 
χρόνια δυσκοιλιότητα σαν εκδήλωση αλλεργίας στο γάλα της 
αγελάδος κυρίως σε παιδιά κάτω των 6 ετών. Πριν όµως την 
έναρξη περιοριστικής δίαιτας, χρειάζεται να γίνει δοκιµασία 
πρόκλησης για επιβεβαίωση και φυσικά αποκλεισµός άλλων 
αιτίων.

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
ΜΕ ∆ΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ
Η διερεύνηση ενός παιδιού που παρουσιάζει χρόνια 
δυσκοιλιότητα µπορεί να βασιστεί και στις περισσότερες 

περιπτώσεις να περιοριστεί στο λεπτοµερές ιστορικό και τη 

φυσική εξέταση. 

Το ιστορικό πρέπει να αρχίζει από τη γέννηση µε στοιχεία για 

την περιγεννητική περίοδο και το χρόνο αποβολής µηκωνίου. Η 

µη αποβολή µηκωνίου το πρώτο 24ωρο της ζωής και η έναρξη 

της δυσκοιλιότητας από τη γέννηση θέτουν ισχυρές υποψίες για 

συγγενές µεγάκολο. Η εγκατάσταση  δυσκοιλιότητας σε διάφορα 

µεταβατικά στάδια της εξέλιξης ή διατροφής δίνει σηµαντικές 

πληροφορίες για τον πιθανό παθογενετικό µηχανισµό. Η 

σύσταση, ο όγκος, η διάµετρος των κοπράνων και η συχνότητα 

των κενώσεων πρέπει να καταγράφονται, καθώς επίσης και η 

παρουσία εγκόπρισης η διάρροιας απο υπερπλήρωση.

Εργαστηριακός έλεγχος ενδείκνυται στις περιπτώσεις εκείνες 

που από το ιστορικό και την κλινική εξέταση τίθεται υποψία 

οργανικής νόσου η δεν υπάρχει καθόλου ανταπόκριση στη 

θεραπευτική αγωγή. Αιµατολογικές εξετάσεις, εξετάσεις 

µελέτης κινητικότητας του εντέρου, όπως η µανοµετρία ορθού, 

ακτινολογικές εξετάσεις, όπως η απλή ακτινογραφία κοιλίας ή ο 

βαριούχος υποκλυσµός, γίνονται όταν κριθεί απαραίτητο.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Η αντιµετώπιση της δυσκοιλιότητας εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού, τη βαρύτητα 
και τη χρονιότητα των συµπτωµάτων, αλλά σε γενικές γραµµές ακολουθούνται τα εξής στάδια :

Στάδιο 1: Ενηµέρωση, εκπαίδευση και ψυχολογική ενθάρρυνση παιδιού και οικογένειας.

Στάδιο 2: Συστάσεις για αύξηση της χορήγησης υγρών και υιοθέτηση διατροφής πλούσιας σε φυτικές ίνες.

Στάδιο 3: Προσθήκη φαρµακευτικής αγωγής µε µαλακτικά των κοπράνων φάρµακα, 
όπως οι ηµισυνθετικοί πολυσακχαρίτες (λακτουλόζη, λακτιτόλη) και το παραφινέλαιο.

Σταδιο  4: Σε περίπτωση όπου µεγάλες κοπρανώδεις µάζες ψηλαφώνται στην κοιλιά ή πολύ σκληρά κόπρανα 
βρίσκονται στο ορθό, προηγείται του σταδίου 3, η κένωση του εντέρου µε καθαρτικά φάρµακα από το στόµα ή µε 
υποκλυσµούς, οι οποίοι ίσως είναι καλύτερα να αποφεύγονται στο ήδη φοβισµένο παιδί.

Στάδιο 5: Σταδιακή µείωση φαρµάκων σε χρονικό διάστηµα που κυµαίνεται από 2 έως 6 µήνες 
ή και περισσότερο ανά περίπτωση.

Παιδί  & Έφηβος





Η σημασία 
της διατροφής 
στη γνωσιακή 
ανάπτυξη του 

παιδιού

∆ιατροφή
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Ποιες είναι οι πιο κρίσιμες 
περίοδοι ανάπτυξης του 
εγκεφάλου;
Η γνωσιακή ανάπτυξη ξεκινά ήδη από την ώρα της σύλ-
ληψης και συνεχίζεται µέχρι και τα πρώτα χρόνια ζωής 
του παιδιού και επιτυγχάνεται µε την οµαλή εξέλιξη του 
ΚΝΣ (κεντρικού νευρικού συστήµατος) και την ανάπτυξη 
του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τη µαθησιακή 
ικανότητα, την απόδοση, τον υψηλό δείκτη νοηµοσύνης, 
την µνήµη, την προσοχή και την αντίληψη. Οι πιο κρίσι-
µες περίοδοι για την οµαλή ανάπτυξη του εγκεφάλου και 
της νοητικής λειτουργίας είναι η περίοδος της κύησης 
έως τα 2 πρώτα έτη ζωής του παιδιού.

Ποιος είναι ο ρόλος της 
διατροφής στη γνωσιακή 
ανάπτυξη του παιδιού;
Πολλοί είναι οι παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί ότι 
προδιαθέτουν στη γένεση των γνωσιακών διαταραχών, 
όπως το χαµηλό βάρος γέννησης, η προωρότητα, η 
αυξηµένη κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισµα της 
µητέρας την περίοδο της εγκυµοσύνης, η έκθεση 
σε βαρέα µέταλλα (µόλυβδο, υδράργυρο, κάδµιο 
κ.ά.), τοξικούς παράγοντες και χηµικά περιβάλλοντος 
ή τροφών. Τα τελευταία όµως χρόνια ολοένα και 
περισσότερο µελετάται η σχέση ανάµεσα στη διατροφή 
και τη γνωσιακή ανάπτυξη των παιδιών. Οι ερευνητές 
επισηµαίνουν ότι η διατροφή της µητέρας καθ’ όλη 
την περίοδο της εγκυµοσύνης αλλά και η κάλυψη των 
αναγκών του βρέφους σε βασικά θρεπτικά συστατικά έως 
τα 2 πρώτα έτη ζωής του φαίνεται να επιδρούν σηµαντικά 
στην οµαλή ανάπτυξη της νοητικής λειτουργίας του 
παιδιού τα µετέπειτα χρόνια. Συγκεκριµένα, η ανεπαρκής 
πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από τη µητέρα την 
περίοδο της εγκυµοσύνης έχει συσχετιστεί µε ανωµαλίες 
στην εξέλιξη του ΚΝΣ, συναισθηµατικές διαταραχές και 
µειωµένη πνευµατική απόδοση του παιδιού.
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Υπάρχουν θρεπτικά συστατικά 
που επηρεάζουν περισσότερο 
τη γνωσιακή ικανότητα;
Τα κύρια θρεπτικά συστατικά που θα πρέπει 
αδιαµφισβήτητα να λαµβάνονται επαρκώς από τη 
µητέρα κατά την περίοδο της εγκυµοσύνης και του 
θηλασµού για την οµαλή ανάπτυξη του εγκεφάλου, 
του νευρικού συστήµατος και τη νοητική εξέλιξη του 
νεογνού είναι το φυλλικό οξύ, ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, 
η βιταµίνη Β12, η βιταµίνη Ε και τα ω-3 λιπαρά οξέα. 
Η ελλιπής πρόσληψη των παραπάνω θρεπτικών 
συστατικών την κρίσιµη αυτή περίοδο ζωής του παιδιού 
σχετίζονται µε διαταραχές στην αντίληψη, προβλήµατα 
κοινωνικής συµπεριφοράς, διάσπαση της προσοχής και 
χαµηλή απόδοση στο σχολείο. 
Πιο συγκεκριµένα, τα ω-3 λιπαρά οξέα θεωρούνται 
πλέον ότι συµβάλλουν καθοριστικά στην οµαλή 
ανάπτυξη του ΚΝΣ, την οπτική ωρίµανση (ικανότητα 
όρασης) και την αντίληψη. Οι µελέτες δείχνουν ότι η 
πρώτη βρεφική ηλικία είναι η περίοδος της ταχύτερης 
ανάπτυξης του εγκεφάλου. Σε αυτή την κρίσιµη χρονική 
περίοδο, ο εγκέφαλος χρειάζεται αυτά τα συστατικά 
για να αναπτυχθεί και να ωριµάσει. Συγκεκριµένα, το α-
λινολενικό, το αραχιδονικό οξύ και το δοκοσαεξανοϊκο 
οξύ (DHA) είναι τα σηµαντικότερα λιπαρά οξέα που 
συντελούν στην ανάπτυξη του νευρικού ιστού, ειδικά στη 
διαφοροποίηση των κυττάρων, αλλά και στη δηµιουργία 
των νευρικών συνάψεων του φλοιού του εγκεφάλου και 
του αµφιβληστροειδούς και φαίνεται πως σχετίζονται 
µε βελτιωµένη γνωστική και οπτική ικανότητα. Τρόφιµα 
πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα είναι τα ιχθυέλαια και τα 
λιπαρά ψάρια (σαρδέλες, σκουµπρί, µπακαλιάρος, ο 
σολοµός κα) ενώ πλούσια σε αραχιδονικό οξύ είναι τα 
φυτικά λίπη και έλαια, οι ξηροί καρποί και το κρέας.
Η έλλειψη σιδήρου επίσης προκαλεί διαταραχές 
προσοχής, µνήµης και συµπεριφοράς ενώ συνδέεται 
στενά µε χαµηλότερους δείκτες νοητικής εξέλιξης 
(δείκτες νοηµοσύνης IQ). Μάλιστα, διαχρονικές µελέτες 
δείχνουν ότι παιδιά που εµφάνισαν αναιµία στη βρεφική 
ηλικία συνεχίζουν να έχουν χαµηλότερους νοητικούς 
δείκτες, χαµηλότερη σχολική απόδοση και περισσότερα 
προβλήµατα αντικοινωνικής συµπεριφοράς στο σχολείο 

σε σχέση µε τα παιδιά που δεν εµφάνισαν παρόµοιο 

πρόβληµα. Πολύ καλές πηγές σιδήρου είναι το κόκκινο 

κρέας, το συκώτι και τα θαλασσινά ενώ καλές πηγές είναι 

τα φασόλια, οι φακές, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και 

τα εµπλουτισµένα σε σίδηρο δηµητριακά. Επιπλέον, είναι 

σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι η βιταµίνη C (σηµαντικές 

πηγές είναι το πορτοκάλι, το ακτινίδιο, το λεµόνι, το 

γκρέιπφρουτ, η πατάτα, το λάχανο, οι φράουλες κ.τ.λ.) 

βοηθά σηµαντικά τον σίδηρο που παίρνουµε από την 

τροφή να απορροφηθεί από τον οργανισµό. 

Μελέτες συνδέουν επιπλέον και τον ψευδάργυρο 

µε την αντίληψη και τη νόηση και επισηµαίνουν ότι 

η ανεπάρκεια ψευδαργύρου µπορεί να προκαλέσει 

δοµικές αλλοιώσεις στον εγκέφαλο, µεταβολές σε 

ένζυµα και πρωτεΐνες απαραίτητα για τη µετάδοση 

των νευρικών σηµάτων, προβλήµατα συµπεριφοράς, 

µείωση της προσοχής, της µνήµης και της ικανότητας 

µάθησης. Πηγές ψευδαργύρου είναι κυρίως το κρέας 

και τα θαλασσινά. 

Ένα άλλο σηµαντικό συστατικό είναι η χολίνη, η 

οποία συµβάλλει στην έκκριση της χηµικής ουσίας 

ακετυλοχολίνης από τον εγκέφαλο, η οποία συσχετίζεται 

µε την ενδυνάµωση της µνήµης. Η χολίνη βρίσκεται στα 

αυγά, τη σοκολάτα και το συκώτι. 

Ποιος είναι ο ρόλος του 
μητρικού θηλασμού στη 
νοητική ανάπτυξη;
O µητρικός θηλασµός για τους πρώτους 6 µήνες ζωής 

του παιδιού θεωρείται σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες 

ο σηµαντικότερος παράγοντας που συνδέεται µε την 

οµαλή ανάπτυξη του εγκεφάλου, τη νοητική εξέλιξη 

και τη γνωσιακή ανάπτυξη των παιδιών. Αυτό συµβαίνει 

γιατί το µητρικό γάλα περιέχει όλα τα απαραίτητα για την 

ανάπτυξη του εγκεφάλου συστατικά όπως αραχιδονικό, 

ω-3 λιπαρά οξέα και ταυρίνη, ένα απαραίτητο αµινοξύ 

που ο οργανισµός του βρέφους δεν µπορεί να συνθέσει, 

τουλάχιστον τους πρώτους µήνες της ζωής του και παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην υγιή ανάπτυξη του εγκεφάλου. 
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Τι είναι ο ίκτερος; 
Ίκτερος είναι η κίτρινη χρώση του δέρµατος, του σκληρού χιτώνα του µατιού και 
των βλεννογόνων του σώµατος. Η λέξη ίκτερος χρησιµοποιείται στην Ιατρική 
µε την ίδια έννοια από την εποχή του Ιπποκράτη και προέρχεται µάλλον από το 
έντονα κίτρινο χρώµα των φτερών του πουλιού ίκτερος. Στην Ελλάδα, ο ίκτερος 
ονοµαζόταν παλιά στην καθοµιλουµένη και «χρυσή», πάθηση η οποία µάλλον 
ταυτίζεται µε την οξεία ηπατίτιδα Α ή Β.

Το φυσιολογικό χρώµα του δέρµατος οφείλεται στην µελανίνη και την καρωτίνη. 
Αυτή η κίτρινη χρώση του δέρµατος που χαρακτηρίζει τον ίκτερο οφείλεται στην 
εναπόθεση µιας ουσίας η οποία ονοµάζεται χολερυθρίνη και αποτελεί κατά 
70% προϊόν µεταβολισµού της αιµοσφαιρίνης που βρίσκεται στα γερασµένα 
ερυθρά αιµοσφαίρια. Το υπόλοιπο 20-30% της χολερυθρίνης παράγεται από 
τον καταβολισµό άλλων ουσιών, που µοιάζουν µε την αιµοσφαιρίνη και από την 
πρώιµη καταστροφή ερυθρών αιµοσφαιρίων. 
Αφού παραχθεί η χολερυθρίνη πηγαίνει στο ήπαρ, όπου -µε την δράση ειδικών 
ενζύµων- συνδέεται µε το γλυκουρονικό όξύ και µε αυτή την µορφή απεκρίνεται 

Ίκτερος

ΟΛΓΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Παθολόγος



µαζί µε τη χολή στο έντερο. Στο έντερο, µε την δράση της 
τοπικής µικροβιακής χλωρίδας, η χολερυθρίνη σταδιακά 
αποδοµείται και παράγονται τα ουροχολινογόνα, τα οποία 
δεν έχουν χρώµα, όταν όµως έρθουν σε επαφή µε τον αέρα 
οξειδώνονται και µετατρέπονται σε κοπροχολίνη που είναι 
χρώµατος πορτοκαλί. Έτσι αν για κάποιον λόγο δεν φτάνει 
χολερυθρίνη στο έντερο (άρα ούτε κοπροχολίνη στα κόπρανα) 
αυτά αποχρωµατίζονται και αυτό είναι ένα από τα συµπτώµατα 
που µπορεί να συνοδεύουν τον ίκτερο. 
Η χολερυθρίνη που έχει συνδεθεί µε τα γλυκουρονίδια (άµεση) 
είναι ευδιάλυτη στο νερό και διέρχεται εύκολα στο νεφρικό 
σπείραµα, οπότε αν αυξηθεί η συγκέντρωση της στο πλάσµα, 
το περίσσευµά της εµφανίζεται στα ούρα, για τον λόγο αυτό 
ορισµένοι ασθενείς µε ίκτερο παρουσιάζουν και σκουρόχρωµα 
ούρα, ούρα σαν «κονιάκ». 

Υπάρχουν δυο είδη χολερυθρίνης που µετράµε στο εργαστήριο: 
η άµεση και η έµµεση χολερυθρίνη. Άµεση ονοµάζουµε τη 
χολερυθρίνη που έχει συνδεθεί µε τα γλυκουρονίδια στο ήπαρ 
και έµµεση τη χολερυθρίνη που δεν έχει συνδεθεί. Το άθροισµα 
αυτών των δύο ονοµάζουµε ολική χολερυθρίνη και φυσιολογικά 
η συγκέντρωση της στο πλάσµα είναι από 0,5-1,0 mg/dl. Όταν 
η χολερυθρίνη που κυκλοφορεί στο πλάσµα ξεπεράσει τα 2,5 
mg/dl τότε ο ίκτερος γίνεται κλινικά φανερός, ιδιαίτερα στο 
σκληρό χιτώνα («ασπράδι») του µατιού που κιτρινίζει. Πρέπει 
να σηµειώσουµε ότι η εκτίµηση του ικτέρου πρέπει πάντα να 
γίνεται µε φυσικό και όχι µε τεχνητό φωτισµό. 

Είναι ο ίκτερος επικίνδυνος; 
Πρέπει να φοβάμαι;
Ο ίκτερος είναι ένα σύµπτωµα, δεν είναι µια ασθένεια. Μπορεί 
να οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους, άλλους πολύ σοβαρούς 
και άλλους λιγότερο σοβαρούς. Αρµόδιος να απαντήσει για την 
προέλευση του ικτέρου είναι µόνο ο θεράπων ιατρός. Μάλιστα 
αρκετές φορές η διερεύνηση της αιτίας του ικτέρου δεν είναι 
εύκολη υπόθεση και χρειάζεται ενδονοσοκοµειακή νοσηλεία 
και συνδροµή πολλών ιατρικών ειδικοτήτων πριν τεθεί η τελική 
διάγνωση και αποφασισθεί η σωστή θεραπεία. 

Από όσα είπαµε πριν είναι φανερό ότι ίκτερος θα προκύψει 
όταν αυξηθεί η συγκέντρωση της χολευθρίνης στο πλάσµα και 
αυτό µπορεί να συµβεί: 
• είτε όταν αυξηθεί η παραγωγή της χολερυθρίνης 
• είτε όταν µειωθεί η πρόσληψη της χολερυθρίνης και όλες οι 

απαραίτητες διεργασίες στο ήπαρ
• είτε όταν µειωθεί η απέκκριση της χολερυθρίνης στη χολή. 
Άρα σε γενικές γραµµές ίκτερο µπορεί να παρουσιάσει 
κάποιος ασθενής που πάσχει από παθήσεις του αίµατος 
εφόσον αυξάνεται η καταστροφή των ερυθρών αιµοσφαιρίων 

(αιµολυτικός ίκτερος), παθήσεις τους ήπατος εφόσον 
εµποδίζεται η πρόσληψη, η σύνδεση ή/και η απέκκριση της 
χολερυθρίνης (ηπατοκυτταρικός ίκτερος) ή τέλος παθήσεις 
στις οποίες εµποδίζεται η αποβολή της χολερυθρίνης στη 
χολή (χολοστατικός ή αποφρακτικός ίκτερος). Για τη διάγνωση 
της υποκείµενης νόσου (της νόσου, δηλαδή, που προκαλεί 
τον ίκτερο) χρειάζεται να λάβουµε υπόψη το ιστορικό και 
τις συνήθειες του ασθενούς, τα υπόλοιπα συµπτώµατα που 
συνοδεύουν τον ίκτερο, τα ευρήµατα από την κλινική εξέταση 
καθώς και τα ευρήµατα από το εργαστήριο.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην πλειάδα των παθήσεων που 
συνοδεύονται από ίκτερο υπάρχουν παθήσεις πολύ σοβαρές (πχ 
κακοήθη νεοπλάσµατα, κίρρωση του ήπατος), παθήσεις πολύ 
γνωστές και ιάσιµες (πχ. χολολιθίαση, ηπατίτιδες) και παθήσεις 
καλοήθεις (πχ το σύνδροµο Gilbert, το οποίο παρατηρείται στο 
7% του πληθυσµού και χαρακτηρίζεται από χρόνια, χαµηλή και 
κυµαινόµενη αύξηση της έµµεσης χολερυθρίνης χωρίς άλλα 
ευρήµατα και χωρίς καµία άλλη συνέπεια για την υγεία του 
ασθενούς). Τέλος, πρέπει να θυµίσουµε ότι πολλά φάρµακα µε 
διάφορους µηχανισµούς µπορεί να προκαλέσουν ίκτερο. Για το 
λόγο αυτό είναι σηµαντικό σε περίπτωση ικτέρου να εξετάζονται 
πάντοτε τα είδη των φαρµάκων που έχουµε καταναλωθεί τις 
τελευταίες εβδοµάδες πριν την εµφάνιση του ικτέρου. 
Η µόνη περίπτωση στην οποία ο ίκτερος θεωρείται 
«φυσιολογικός» είναι ο νεογνικός ίκτερος, που οφείλεται σε 
ανωριµότητα των συστηµάτων µεταβολισµού του νεογνού. Ο 
ίκτερος αυτός εµφανίζεται τη 2η έως 5η ηµέρα της ζωής και 
είναι αποτέλεσµα κυρίως αύξησης της έµµεσης χολερυθρίνης. 
Χρειάζεται όµως προσοχή γιατί ορισµένες περιπτώσεις 
νεογνικού ικτέρου µε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις χολερυθρίνης 
(πυρηνικός ίκτερος) µπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες, καθώς 
µπορεί να οδηγήσουν σε µόνιµες νευρολογικές βλάβες.

Θα γίνω καλά; 
Από όσα αναφέραµε πιο πάνω είναι φανερό ότι το αν κάποιος 
που παρουσιάζει ίκτερο θα γίνει καλά και µε ποιό τρόπο 
εξαρτάται από την αιτιολογία του ικτέρου. Έτσι, υπάρχουν 
παθήσεις για τις οποίες δεν χρειάζεται καµµία παρέµβαση 
(πχ σύνδροµο Gilbert), παθήσεις για τις οποίες χρειάζεται 
άµεση νοσηλεία και αντιµετώπιση, παθήσεις για τις οποίες 
χρειάζεται χειρουργική αντιµετώπιση και άλλες που χρειάζονται 
συντηρητική αντιµετώπιση. Τέλος, υπάρχουν ασθενείς µε 
ίκτερο στους οποίους γνωρίζουµε ότι ο ίκτερος θα κάνει 
τον κύκλο του και θα περάσει (πχ οξείες ιογενείς ηπατίτιδες). 
Στην πραγµατικότητα η αντιµετώπιση της υποκείµενης νόσου 
είναι αυτή που θα δώσει την τελική λύση του προβλήµατος 
του ικτέρου.  Σε κάθε περίπτωση όµως ο ίκτερος είναι ένα 
σύµπτωµα, το οποίο πρέπει να µας κινητοποιήσει και να µας 
οδηγήσει άµεσα και χωρίς καθυστέρηση στον γιατρό, ο οποίος 
είναι ο µόνος αρµόδιος για να µας καθοδηγήσει περαιτέρω.
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Περί  ∆ιαίτης

Σύµφωνα µε την Αµερικάνικη Αντικαρκινική Εταιρεία (AΑΕ), το ένα τρίτο 
από τους καρκίνους συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες και τη φυσική 
δραστηριότητα. Στα τέλη του 2006 και λίγο πριν αρχίσει στην Ελλάδα η 
προσωρινή «αναστάτωση» µε τη φραπελιά, η Αµερικάνικη Αντικαρκινική 
εταιρεία (AΑΕ) δηµοσίευσε τις τελευταίες υγιεινοδιαιτητικές οδηγίες για την 
πρόληψη του καρκίνου.

Συστάσεις για αλλαγές σε επίπεδο ατοµικής συµπεριφοράς
Διατηρήστε φυσιολογικό βάρος καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής σας. 
Υιοθετήστε ένα τρόπο ζωής που να περιλαµβάνει αυξηµένη φυσική 
δραστηριότητα. Εφαρµόστε υγιεινή δίαιτα µε έµφαση στην κατανάλωση 
τροφίµων φυτικής προέλευσης:
• Να επιλέγετε στερεά και υγρά τρόφιµα σε ποσότητες που βοηθούν 

στην επίτευξη και διατήρηση του φυσιολογικού βάρους
• Να τρώτε καθηµερινά 5 τουλάχιστον ισοδύναµα από ποικιλία φρούτων 

και λαχανικών. Για περισσότερες λεπτοµέρειες ρωτήστε το διαιτολόγο 
που σας παρακολουθεί. 

• Να επιλέγετε δηµητριακά ολικής αλέσεως 
• Να περιορίσετε την κατανάλωση επεξεργασµένων και κόκκινων 

κρεάτων
• Αν πίνετε αλκοολούχα ποτά περιορίστε την κατανάλωση. Συνίσταται 

κατανάλωση µέχρι 2 ποτηριών καθηµερινά για τους άντρες και 1 για τις 
γυναίκες

Η φυσική δραστηριότητα &
 οι υγιεινές διατροφικές 

επιλογές αποτελούν 
προστατευτική ασπίδα 

κατά του καρκίνου:  

Οι νέες  διατροφικές οδηγίες της 
Αμερικάνικης Αντικαρκινικής Εταιρείας 

(AΑΕ), για την πρόληψη της νόσου.
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ΚΩΣΤΑΛΕΝΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ,  ∆ ια ι τολόγος-∆ιατροφολόγος του Χαροκόπειου Παν/μ ίου,
Μεταπτυχιακές σπουδές στην “∆ιατροφή και  Άσκηση”ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΚΟΣ, Κλινικός ∆ιαιτολόγος,  MSc 

Συστάσεις για δράσεις σε επίπεδο κοινότητας
Οι δηµόσιες, ιδιωτικές και άλλες οργανώσεις οφείλουν 
να δηµιουργήσουν το κατάλληλο κοινωνικό και φυσικό 
περιβάλλον προκειµένου να υποστηρίξουν την υιοθέτηση και 
διατήρηση υγιεινών επιλογών στη διατροφή και τη φυσική 
δραστηριότητα.

1. Διατηρήστε το φυσιολογικό σωµατικό βάρος εφ’ 
όρου ζωής

• Σε περίπτωση που είστε υπέρβαρος ή παχύσαρκος, να 
φτάσετε και να διατηρήσετε το φυσιολογικό σωµατικό 
βάρος.

2. Υιοθέτηση τρόπου ζωής µε αυξηµένη φυσική 
δραστηριότητα

• Χρησιµοποιήστε τις σκάλες αντί να πάρετε το ασανσέρ
• Να πηγαίνετε µε τα πόδια ή µε το ποδήλατο στον 

προορισµό σας εφόσον είναι εφικτό
• Κάνετε ένα µικρό διάλειµµα στη δουλειά για να κάνετε 

διατάσεις ή µια µικρή βόλτα
• Να προτιµήσετε να πάτε και να µιλήσετε αυτοπροσώπως 

στους συναδέλφους σας αντί να τους στείλετε e-mail
• Πηγαίνετε για χορό στις εξόδους σας
• Να κάνετε διακοπές που περιλαµβάνουν αυξηµένη φυσική 

δραστηριότητα και όχι απλώς ταξίδι µε το αυτοκίνητο
• Να κάνετε στατικό ποδήλατο ενώ παρακολουθείτε 

τηλεόραση
• Να αυξάνετε σταδιακά από µέρα σε µέρα τη διάρκεια και 

την ένταση της φυσικής δραστηριότητας
• Να παίζετε περισσότερη ώρα µε τα παιδιά σας

Τα αποτελέσµατα των ερευνών δείχνουν ότι τουλάχιστον 
30 λεπτά µέτριας ή έντονης καθηµερινής δραστηριότητας 
σε συνδυασµό µε τις συνήθεις δραστηριότητες µπορούν 
να ελαττώσουν τον κίνδυνο για καρκίνο. Σύµφωνα µε τις 
περισσότερες µελέτες πάντως, 45 – 60 λεπτά τουλάχιστον 5 
ηµέρες την εβδοµάδα είναι η βέλτιστη συχνότητα προκειµένου 
να µειωθεί ο κίνδυνος  του παχέος εντέρου και του µαστού, ενώ 
µελέτες δείχνουν ότι ακόµα και αν η φυσική δραστηριότητα 
διακόπτεται από µια ηλικία και µετά, ο κίνδυνος για καρκίνο 
εξακολουθεί να είναι ελαττωµένος.
Για όσους ξεκινάνε ένα πρόγραµµα βελτίωσης της φυσικής τους 
κατάστασης µια σταδιακή αύξηση σε 30 λεπτά άσκησης µέτριας 
έντασης ηµερησίως τουλάχιστον 5 φορές την εβδοµάδα θα τους 
προσφέρει σηµαντικά οφέλη στην καρδιαγγειακή λειτουργία. 
Τέλος, άντρες µεγαλύτεροι των 40 και γυναίκες µεγαλύτερες των 
50 ετών καθώς και άτοµα που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες ή/
και διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήµατα 
πρέπει να συµβουλεύονται το γιατρό τους προτού εµπλακούν 
σε µεγάλης έντασης φυσική δραστηριότητα.

Πίνακας 1: Παραδείγµατα φυσικών δραστηριοτήτων 
µέτριας και αυξηµένης έντασης

Μέτριας Έντασης δραστηριότητες Μεγάλης έντασης 
δραστηριότητες

Άσκηση και 

ελεύθερος 

χρόνος

Περπάτημα, 

χορός, 

ποδήλατο 

για λόγους 

αναψυχής, 

γιόγκα, ιππασία

Τρέξιμο, αεροβική, 

πολεμικές τέχνες, κολύμπι, 

προπόνηση με βάρη

Σπορ Βόλεϊ, γκολφ, 

διπλό στο τένις, 

σκι

Ποδόσφαιρο, τένις (απλό), 

σκι αντοχής, μπάσκετ,

∆ραστηριότητες 

στο σπίτι

Κούρεμα του 

γρασιδιού, 

ενασχόληση 

με τον κήπο

Σκάψιμο, ξυλουργική, 

χτίσιμο

∆ραστηριότητες 

στην εργασία

Περπάτημα 

και ανύψωση 

βάρους στα 

πλαίσια της 

εργασίας

Βαρέα εργασία 

(πυρόσβεση, κατασκευές 

κ.λπ.)

Πηγή: Αµερικάνικη Αντικαρκινική Εταιρεία

3.  Υγιεινή διατροφή µε έµφαση σε φυτικής προέλευσης 
τρόφιµα

• Να διαλέγετε στερεά και υγρά τρόφιµα µε κριτήριο τη 
διατήρηση του φυσιολογικού βάρους.

• Να τρώτε 5 τουλάχιστον ισοδύναµα φρούτου ηµερησίως
• Να επιλέγετε δηµητριακά ολικής αλέσεως και όχι 

επεξεργασµένα:
• Να περιορίσετε την κατανάλωση επεξεργασµένου και 

κόκκινου κρέατος:

4. Αν πίνετε αλκοολούχα ποτά, ελαττώστε την 
κατανάλωση

Η κατανάλωση αλκοόλ αποδεδειγµένα εµπλέκεται στην 
εµφάνιση καρκίνου του στόµατος, λάρυγγα, φάρυγγα, 
οισοφάγου και ήπατος, ενώ έχει ενοχοποιηθεί για καρκίνο 
του παχέος εντέρου και του µαστού. Σε συνδυασµό µε το 
κάπνισµα, ο κίνδυνος αυξάνεται πολύ περισσότερο. Συνεπώς 
η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών πρέπει αν περιορίζεται σε 
δύο ποτήρια την ηµέρα για τους άντρες και ένα για τις γυναίκ
ες.                                                                  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ, Κλινικός ∆ιαιτολόγος,  MSc 
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ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

Αντιοξειδωτικά. Το ανθρώπινο σώµα χρησιµοποιεί ορισµένα 
θρεπτικά συστατικά που εντοπίζονται στα φρούτα και τα λαχανικά 
προκειµένου να προστατευτεί από βλάβες που οφείλονται στο 
µεταβολισµό (οξείδωση). Επειδή η οξείδωση συνδέεται µε αυξηµένο 
κίνδυνο για καρκίνο, τα αποκαλούµενα αντιοξειδωτικά θρεπτικά 
θεωρείται ότι προστατεύουν από τον καρκίνο. Οι µέχρι τώρα έρευνες 
δείχνουν ότι είναι προτιµότερο η πρόσληψη των αντιοξειδωτικών 
να γίνεται µέσω κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών παρά από 
συµπληρώµατα διατροφής.

Ασπαρτάµη-Ζαχαρίνη. Τεχνητές γλυκαντικές ουσίες µε λίγες 
θερµίδες και πιο γλυκιές από τη ζάχαρη. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
συνδέεται µε την εµφάνιση καρκίνου. 

Βήτα καροτένιο. Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για σχέση βήτα 
καροτένιου και καρκίνου.

Τρόφιµα από γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς. Είναι 
ασφαλή; Τα τρόφιµα από γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς 
ή «µεταλλαγµένα» προέρχονται από φυτά ή ζώα στα οποία έχουν 
προστεθεί γονίδια από τρίτους οργανισµούς. Τα γονίδια κωδικοποιούν 
πρωτεΐνες οι οποίες δίνουν στους γενετικά τροποποιηµένους 
οργανισµούς επιθυµητές ιδιότητες, π.χ. αντοχή σε δυσµενείς 
συνθήκες. Οι πρωτεΐνες αυτές πιθανόν να προκαλούν αλλεργίες ή να 
αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν 
τεκµηριωµένες έρευνες που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο

Ασβέστιο. Σε µερικές µορφές καρκίνου η αυξηµένη πρόσληψη 
ασβεστίου µέσω διατροφής παίζει προστατευτικό ρόλο ενώ σε µερικές 
µορφές επιθετικού καρκίνου του προστάτη η πρόσληψη ασβεστίου 
µέσω συµπληρωµάτων αυξάνει τον κίνδυνο. Συνίσταται η κάλυψη 
των αναγκών να γίνεται µέσω της διατροφής και συγκεκριµένα µέσω 
των γαλακτοκοµικών προϊόντων και των φυλλωδών λαχανικών

Χοληστερόλη. Δεν υπάρχουν δεδοµένα που να συνδέουν τη 
διαιτητική πρόσληψη χοληστερόλης µε αυξηµένο κίνδυνο για 
καρκίνο
Καφές. Δεν φαίνεται να υπάρχει σχέση ανάµεσα στην κατανάλωση 
καφέ και τον καρκίνο

Λίπος. Η ελαττωµένη διαιτητική πρόσληψη λίπους µειώνει τον 
κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου; Η συνολική ποσότητα διαιτητικά 
προσλαµβανόµενου λίπους δεν φαίνεται να συνδέεται άµεσα µε την 
εµφάνιση καρκίνου. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια σχέση 
υπάρχει ανάµεσα στον κίνδυνο για καρκίνο και τα κορεσµένα λίπη, τα 
οποία είναι ζωικής προέλευσης. Επίσης κάποιες ενδείξεις σχετίζουν 
τα ω-3 λιπαρά που βρίσκονται κυρίως στα ψάρια καθώς και τα 
µονοακόρεστα λίπη που βρίσκονται στο ελαιόλαδο, µε µικρότερο 
κίνδυνο για καρκίνο

Διαιτητικές ίνες. Οι διαιτητικές ίνες είναι µια οµάδα πολυσακχαριτών 
φυτικής προέλευσης οι οποίοι δεν διασπώνται από το πεπτικό 
σύστηµα του ανθρώπου. Καλές πηγές διαιτητικής πρόσληψης των 
ινών είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δηµητριακά ολικής άλεσης και 
τα όσπρια. Άµεσα οι ίνες δεν φαίνεται να ελαττώνουν τον κίνδυνο για 
καρκίνο

Ψάρι. Η κατανάλωση ψαριού προστατεύει ενάντια στον καρκίνο;  
Τα ω-3 λιπαρά που βρίσκονται στα ψάρια προστατεύουν από 
καρδιαγγειακά νοσήµατα αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόµα κάποια 
προστατευτική τους δράση έναντι του καρκίνου. Πιο επικίνδυνη είναι 
η κατανάλωση ψαριών θηρευτών που βρίσκονται στην κορυφή της 
τροφικής αλυσίδας, π.χ. καρχαρίας, σκουµπρί, ξιφίας κ.λπ.

Φθοριούχες ενώσεις. Μελέτες έδειξαν ότι οι φθοριούχες ενώσεις 
δεν προκαλούν καρκίνο.

Φυλλικό οξύ. Το φυλικό οξύ είναι µια βιταµίνη του συµλέγµατος Β 
και βρίσκεται σε πολλά λαχανικά, όσπρια, φρούτα και δηµητριακά 
ολικής αλέσεως. Έλλειψή του σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο για 
καρκίνο του παχέος εντέρου και του µαστού, ιδιαίτερα σε άτοµα που 
καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες αλκοόλ

Πρόσθετα τροφίµων. Τα πρόσθετα τροφίµων προκαλούν καρκίνο; 
Δεν υπάρχουν ενδείξεις για τέτοια δράση των προσθετικών 
τροφίµων.

Σκόρδο. Η πιθανή αντικαρκινική δράση του σκόρδου είναι προς το 
παρόν αντικείµενο µελέτης

Γενετική προδιάθεση. Ο καρκίνος οφείλεται σε αλλαγές στο 
γενετικό υλικό (DNA). Οι αλλαγές αυτές λέγονται µεταλλάξεις. Κάποιες 
µεταλλάξεις κληρονοµούνται και κάποιες άλλες είναι επίκτητες. Οι 
τελευταίες οφείλονται σε χηµικές ουσίες, ακτινοβολίες ή είναι τυχαία 
γεγονότα. Κάποια θρεπτικά συστατικά προστατεύουν το DNA και έτσι 
µειώνουν την πιθανότητα για µεταλλάξεις, άρα και για καρκίνο

Ακτινοβοληµένα τρόφιµα. Τα ακτινοβοληµένα προϊόντα 
προκαλούν καρκίνο; Όχι. Η ακτινοβολία δεν µένει στα τρόφιµα µετά 
την έκθεσή τους οπότε είναι ακίνδυνα

Λυκοπένιο. Το λυκοπένιο µειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο; Το 
λυκοπένιο είναι η πορτοκαλο-κόκκινη χρωστική που βρίσκεται στην 
ντοµάτα και σε µικρότερες ποσότητες στα κόκκινα σταφύλια και το 
καρπούζι. Αρκετές µελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση ντοµάτας και 
των προϊόντων της µειώνει τον κίνδυνο για κάποιες µορφές καρκίνου. 
Ωστόσο δεν έχει καθοριστεί αν το λυκοπένιο είναι το συστατικό που 
ευθύνεται για την αντικαρκινική δράση της ντοµάτας

Κρέας: Μαγείρεµα και Διατήρηση. Το επεξεργασµένο κρέας 
βρέθηκε ότι αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο του στοµάχου και του 
παχέος εντέρου. Ίσως αυτή η δράση του να οφείλεται στην παρουσία 
νιτρικών ιόντων τα οποία χρησιµοποιούνται στη Βιοµηχανία για τη 
διατήρηση διάφορων αλλαντικών. Μελέτες δείχνουν ότι το τηγάνισµα 
και το ψήσιµο στη σχάρα σε µεγάλες θερµοκρασίες δηµιουργούν 
χηµικές ουσίες που ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο. Πιο 

Περί  ∆ιαίτης
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ασφαλείς τρόποι µαγειρέµατος θεωρούνται ο ατµός, τα µικροκύµατα 
και το βράσιµο

Παχυσαρκία. Η παχυσαρκία συνδέεται µε αυξηµένο κίνδυνο για 
καρκίνο του µαστού στις µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, καρκίνο 
του παχέος εντέρου, ενδοµητρίου, χοληδόχου κύστης, παγκρέατος, 
αδενοκαρκίνωµα του οισοφάγου, των νεφρών και ίσως και µε άλλες 
µορφές καρκίνου. 

Ελαιόλαδο. Παρότι το ελαιόλαδο παίζει σηµαντικό ρόλο στη µείωση 
του κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήµατα, δεν φαίνεται να επηρεάζει 
την πιθανότητα εµφάνισης καρκίνου

Βιολογικά τρόφιµα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που 
να δείχνουν τη συσχέτιση των βιολογικών προϊόντων µε µειωµένο 
κίνδυνο για καρκίνο. Φυσικά η απουσία φαρµάκων και λιπασµάτων 
είναι προτιµητέα

Εντοµοκτόνα και ζιζανιοκτόνα. Η χρήση των ελάχιστων ποσοτήτων 
ζιζανιοκτόνων και εντοµοκτόνων καθώς και το σχολαστικό πλύσιµο 
των φρούτων και των λαχανικών ώστε να αποµακρυνθούν τα 
κατάλοιπα τους είναι απαραίτητα

Ζαχαρίνη. Η είναι µια τεχνητή γλυκαντική ουσία που δεν συνδέεται 
µε αυξηµένο κίνδυνο για καρκίνο

Αλάτι. Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων 
αλατιού συνδέονται µε αυξηµένο κίνδυνο για καρκίνο στοµάχου, 
ρινοφάρυγγα και λαιµού. Δεν υπάρχουν όµως αντίστοιχες ενδείξεις 
για κανονική κατανάλωση αλατιού 

Σελήνιο. Το σελήνιο είναι στοιχείο που συνεισφέρει στην 
αντιοξειδωτική προστασία. Δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα µελέτες που 
να συνδέουν το σελήνιο µε χαµηλό κίνδυνο για καρκίνο. Πάντωςν δεν 
συνίσταται πρόσληψη µε διαιτητικά συµπληρώµατα γιατί υπάρχει 
µικρή διαφορά ανάµεσα στη συνιστώµενη (200 µικρογραµµάρια 
ηµερησίως) και την τοξική δόση

Προϊόντα σόγιας. Μπορούν τα τρόφιµα που προέρχονται από 
τη σόγια να µειώσουν τον κίνδυνο για καρκίνο; Δε συνίσταται 
η κατανάλωση σόγιας σε άτοµα που έχουν ιστορικό καρκίνου 
του µαστού και του ενδοµήτριου. Ο υγιής πληθυσµός µπορεί να 
καταναλώσει τη σόγια και τα προϊόντα της ως µια εναλλακτική πηγή 
υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεϊνών

Ζάχαρη. Άµεσα η ζάχαρη δεν συνδέεται µε αυξηµένο κίνδυνο για 
καρκίνο. Έµµεσα αυξάνει τον κίνδυνο αφού µπορεί να οδηγήσει στην 
παχυσαρκία Δεν υπάρχει διαφορά ανάµεσα στην λευκή και τη µαύρη 
ζάχαρη

Συµπληρώµατα διατροφής. Η κατανάλωση συµπληρωµάτων δεν 
φαίνεται να ελαττώνει τον κίνδυνο καρκίνου. Μάλιστα η υπερβολική 
κατανάλωσή τους αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο. 

Τσάι. Μπορεί η κατανάλωση τσαγιού να µειώσει τον κίνδυνο για 
καρκίνο; Προς το παρόν δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο

Trans – κορεσµένα λιπαρά. Τα trans κορεσµένα λιπαρά αυξάνουν 
τον κίνδυνο για καρκίνο; Πρόκειται για λιπαρά που υπάρχουν στη 
µαργαρίνη. Συνδέονται µε αυξηµένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά 
νοσήµατα αλλά  δεν υπάρχουν ανάλογες ενδείξεις

Λαχανικά και φρούτα. Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 
ελαττώνει τον κίνδυνο για καρκίνο κυρίως πνεύµονος, στοµατικής 
κοιλότητας, στοµάχου και παχέος εντέρου
Ποια είναι τα σταυρανθή λαχανικά και γιατί είναι σηµαντικά στην 
πρόληψη του καρκίνου; Πρόκειται για τα λάχανο, το µπρόκολο, το 
κουνουπίδι και τα λάχανα Βρυξελλών. Θεωρείται ότι ελαττώνουν τον 
κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου
Υπάρχει διαφορά στη διατροφική αξία µεταξύ φρέσκων, κατεψυγµένων 
και κονσερβοποιηµένων λαχανικών και φρούτων; Ναι, αλλά όλα 
θεωρούνται καλές διατροφικές επιλογές. Τα φρεσκοκατεψυγµένα 
είναι πλούσια σε θρεπτικά ενώ τα κονσερβοποιηµένα περιέχουν 
λιγότερα. Προσοχή στα λαχανικά σε κονσέρβα διότι µπορεί να 
περιέχουν αυξηµένη ποσότητα αλατιού
Το µαγείρεµα επηρεάζει τη διατροφική αξία των λαχανικών; Το 
βράσιµο µπορεί να προκαλέσει απώλειες στις υδατοδιαλυτές βιταµίνες. 
Προτιµώνται το µαγείρεµα στον ατµό και στα µικροκύµατα
Συνίσταται η κατανάλωση χυµών από φρούτα και λαχανικά; Ναι, 
καθώς ο χυµός διευκολύνει την απορρόφηση µερικών θρεπτικών. Να 
αποφεύγονται τα φρουτοποτά διότι περιέχουν µεγάλες ποσότητες 
ζάχαρης

Χορτοφαγικές δίαιτες. Οι φυτοφαγικές δίαιτες είναι πλούσιες 
σε αντιοξειδωτικά συστατικά, αλλά δεν συνδέονται άµεσα µε 
χαµηλότερο κίνδυνο για καρκίνο

Βιταµίνη Α, C. Δεν υπάρχουν δεδοµένα που να δείχνουν ότι η 
βιταµίνη Α ή C µειώνει τον κίνδυνο καρκίνου

Βιταµίνη D. Φαίνεται ότι η βιταµίνη D ίσως έχει θετικά αποτελέσµατα 
σε ορισµένους τύπους καρκίνου, όπως προστάτη, παχέος εντέρου 
και µαστού. 

Βιταµίνη Ε. Η βιταµίνη Ε είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό όµως δεν έχει 
αποδειχθεί ακόµα κάποια αντικαρκινική της δράση

Νερό και άλλα υγρά. Η κατανάλωση νερού και άλλων υγρών µπορεί 
να µειώσει τον κίνδυνο για καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Συνίσταται 
η κατανάλωση τουλάχιστον 8 φλιτζανιών υγρών ηµερησίως

Ανακεφαλαιώνοντας θα µπορούσαµε να πούµε πως οι καινούριες 
συστάσεις της Αµερικάνικης Αντικαρκινικής Εταιρείας  θα 
µπορούσαν να µετουσιωθούν σε πράξη µέσα από το διατροφικό 
πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής. Η τελευταία είναι πλούσια σε 
φρούτα, λαχανικά, φυτικές ίνες, µέταλλα, ιχνοστοιχεία, φυτοθρεπτικά 
συστατικά, φτωχή σε κόκκινο κρέας και κορεσµένα λιπαρά, ενώ 
επιπρόσθετα αποτελεί έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο για τη 
διατήρηση του σωµατικού µας βάρους. Το µεγαλύτερο όπλο που 
έχουµε αυτή τη στιγµή ενάντια στον καρκίνο είναι η πρόληψη και η 
µεταβολή των τροποποιήσιµων παραγόντων που συµβάλλουν στην 
εµφάνισή του. Ας µην αφήσουµε το «όπλο» αυτό να πάει χαµένο.
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Επικοινωνούμε

 Ο φίλος µας Γ.Λ. 55 ετών µας έστειλε ένα email 
ζητώντας πληροφορίες σχετικά µε τo πρόβληµα 
της δυσκοιλιότητας το οποίο τον απασχολεί τους 
τελευταίους πέντε µήνες. Δεν έχει αλλάξει δια-
τροφικές συνήθειες και θα επιθυµούσε να µάθει 
πληροφορίες σχετικά µε τα αίτια, τη θεραπεία 
αυτής της «πάθησης» καθώς και το αν θα πρέπει 
κανείς να λαµβάνει φαρµακευτική αγωγή για την 
αντιµετώπισή της.

Ευχαριστούµε πολύ για την επικοινωνία µαζί µας 
και για τη δυνατότητα να αναφερθούµε σε αυτό το 
τόσο συχνό πρόβληµα. Η δυσκοιλιότητα µπορεί να 
οφείλεται σε διαταραχή της λειτουργίας του εντέρου 
(ιδιοπαθής ή λειτουργική δυσκοιλιότητα), αλλά µπο-
ρεί να αποτελεί εκδήλωση πολλών άλλων παθήσεων 
και διαταραχών. Συχνά για τη δυσκοιλιότητα ευθύ-
νονται η κακή διατροφή (πτωχή σε φυτικές ίνες), η 
λήψη φαρµάκων (σίδηρος, ναρκωτικά αναλγητικά 
κ.α), η καθιστική ζωή, η ακινησία, η αφυδάτωση, 
αλλά και πιο σοβαρές αιτίες ακόµη και καρκίνος του 
εντέρου. Για την αντιµετώπισή της αυτό που προέχει 
είναι η εύρεση του αιτίου που την προκαλεί και η 
αποκατάστασή του. 
Η διάγνωση της ιδιοπαθούς ή λειτουργικής δυσκοι-
λιότητας µπαίνει µόνο αφού αποκλεισθούν άλλα 
σοβαρότερα αίτια. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
λειτουργική δυσκοιλιότητας, οι διατροφικές αλλα-
γές και οι αλλαγές του τρόπου ζωής βοηθούν στην 
ανακούφιση των συµπτωµάτων. Συστήνεται λοιπόν 
διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και ικανοποιητική 
πρόσληψη υγρών καθώς και περισσότερη κυρίως 
αεροβική άσκηση. Όσο για τα φάρµακα, αυτά είναι 
τελευταία επιλογή. Χορηγούνται µόνο όταν τα προα-

ναφερθέντα µέτρα δεν αποδώσουν. 
Δυστυχώς δεν µας αναφέρετε περισσότερες λεπτο-
µέρειες για το πρόβληµα που σας απασχολεί, όπως 
για παράδειγµα εάν έχετε χάσει βάρος, εάν υπάρ-
χουν παθολογικές προσµίξεις στα κόπρανα (πρόσµι-
ξη αίµατος ή βλέννης) και εάν συνυπάρχει κοιλιακός 
πόνος ή πυρετός. Πάντως λόγω της ηλικίας σας (άνω 
των 50 ετών) και κυρίως της πρόσφατης έναρξης 
της δυσκοιλιότητας χωρίς να έχετε πρόσφατα αλ-
λάξει διατροφικές συνήθειες θα σας συνιστούσαµε 
να επισκεφθείτε το γιατρό σας για να σας δώσει τις 
απαραίτητες οδηγίες για κάποιο πιθανό έλεγχο.

 H φίλη µας Θ.Σ. µας έστειλε ένα γράµµα 
αναφέροντας πως πάσχει από χρόνια λοίµωξη 
από τον ιό της ηπατίτιδας Β. Ενδιαφέρεται να 
της δώσουµε πληροφορίες σχετικά µε το εάν θα 
πρέπει ο σύντροφός της να εµβολιασθεί για τον 
ιό της ηπατίτιδας Β, ενώ µας αναφέρει κάποιες 
επιφυλάξεις της που αφορούν την ασφάλειά του. 
Συγκεκριµένα µας ερωτά εάν υπάρχει κάποια συ-
σχέτιση του εµβολιασµού και της µόλυνσης από 
ηπατίτιδα C. 

Ευχαριστούµε πολύ για την επικοινωνία µαζί µας και 
για την ευκαιρία που µας δίνετε να µιλήσουµε για το 
εµβόλιο της ηπατίτιδας Β. Ο σύντροφός σου µπορεί 
και επιβάλλεται να κάνει το εµβόλιο. Εφόσον εσείς 
πάσχετε από χρόνια ηπατίτιδα Β θα πρέπει να ελεγ-
χθεί και  ο σύντροφός σας. Θα πρέπει δηλαδή αρχικά 
να επισκεφθεί ιατρό που θα του συστήσει τον απα-
ραίτητο εργαστηριακό έλεγχο. Εφόσον αποδειχθεί 
ότι δεν έχει µολυνθεί από τον ιό, στη συνέχεια θα 
προχωρήσει στη διενέργεια του εµβολίου, το οποίο 
πραγµατοποιείται σε τρεις δόσεις (0, 1 και 6 µήνες). 
Αυτό θα τον βοηθήσει στο να αποκτήσει ανοσία 
κατά του ιού της ηπατίτιδας Β, πράγµα που σηµαίνει 
ότι θα αναπτύξει αντισώµατα έναντι του ιού και δεν 
θα κινδυνεύει να µολυνθεί.
Το εµβόλιο αυτό γίνεται στην περιοχή του δελτοει-
δούς µυός ή στην πρόσθια επιφάνεια του µηρού. 
Η διάρκεια της ανοσίας που προσφέρει το εµβόλιο 
είναι µακροχρόνια  και παραµένει ακέραια ακόµα 
και αν ο τίτλος των αντισωµάτων είναι χαµηλός. Το 
εµβόλιο δεν έχει παρενέργειες και είναι απόλυτα 
ασφαλές. Μιας και ρωτάται συγκεκριµένα, δεν υπάρ-
χει καµία απολύτως συσχέτιση του εµβολιασµού µε 
την ηπατίτιδα C. Συµπερασµατικά, o σύντροφός σας 
µπορεί και πρέπει οπωσδήποτε να κάνει το εµβόλιο 
της ηπατίτιδας B. 

    Ο φίλος µας Γ.Θ. 40 ετών µας γράφει σχετικά 
µε τις δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζει στην 

υγεία του εξαιτίας της νόσου της Ελκώδους Κολί-
τιδας. Η διάγνωση ετέθη το 2000 αλλά η έναρξη 
των συµπτωµάτων προηγείται δέκα έτη περίπου. 
Αρχικά τέθηκε σε φαρµακευτική αγωγή µε κορτι-
ζόνη και µεσαλαζίνη αλλά µετά κάποιο χρονικό 
διάστηµα εµφάνισε παγκρεατίτιδα. Από τριετίας 
λαµβάνει µεσαλαζίνη (διαφορετικό φαρµακευτι-
κό σκεύασµα) αλλά στον εργαστηριακό έλεγχο 
παρουσιάστηκε αύξηση των τρανσαµινασών την 
οποία ο ίδιος αποδίδει στη λήψη της. 
   Στην παρούσα φάση δεν έχει ιδιαίτερα συ-
µπτώµατα εκτός από αυτά που σχετίζονται µε 
ένα περιεδρικό συρίγγιο το οποίο εµφάνισε από 
τριετίας και το οποίο τον ενοχλεί αλλά διστάζει 
να υποβληθεί σε χειρουργική αντιµετώπισή του 
επειδή ανησυχεί για την επέµβαση καθώς και για 
την πιθανότητα υποτροπής. 
   Επιθυµεί να µάθει πληροφορίες  αφενός σχετικά 
µε πιθανές εξελίξεις στη θεραπεία της ελκώδους 
κολίτιδας και τη φυσική της πορεία, αφετέρου 
για το ενδεχόµενο καρκινογένεσης, καθώς επί-
σης και για τις θεραπευτικές δυνατότητες αντι-
µετώπισης του συριγγίου. 

Αγαπητέ µας φίλε ευχαριστούµε για την επικοινωνία. 
Η ελκώδης κολίτιδα είναι ένα χρόνιο νόσηµα που 
δυστυχώς ακόµα και σήµερα µειώνει την ποιότητα 
ζωής των ασθενών σε βαθµό ανάλογο της βαρύ-
τητας της, ωστόσο όταν τελεί υπό σωστή ιατρική 
παρακολούθηση και θεραπεία δεν επηρεάζει  σηµα-
ντικά το προσδόκιµο επιβίωσης. Μάλιστα ποσοστό 
90% των ασθενών παρουσιάζει πλήρη ικανότητα 
εργασίας µετά 10 έτη από τη διάγνωση της νόσου. Η 
πλειονότητα των ασθενών (80%) παρουσιάζει κατά 
διαστήµατα εξάρσεις ποικίλης διάρκειας και βαρύ-
τητας. 
   Η πιθανότητα εµφάνισης αδενοκαρκινώµατος πα-
χέος εντέρου αρχίζει να αυξάνει µετά τα 7-8 χρόνια 
από την εκδήλωση της νόσου όταν πρόκειται για 
εκτεταµένη νόσο (πανκολίτις) και µετά τα 15 χρόνια 
όταν πρόκειται για νόσο περιορισµένη στο αριστερό 
κόλον. Για το λόγο αυτό συνιστάται τακτική (τουλάχι-
στον ανά διετία) κολονοσκόπηση µετά το αντίστοιχο 
χρονικό διάστηµα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
η ανάπτυξη αδενοκαρκινώµατος ή δυσπλασίας, 
ακολουθεί συνήθως κολεκτοµή και δηµιουργία 
νεοληκύθου από εξειδικευµένη χειρουργική οµά-
δα. Η παραπάνω παρέµβαση αφενός αποτελεί τη 
θεραπεία στην ανάπτυξη νεοπλάσµατος, αφετέρου 
βελτιώνεται και η ποιότητα ζωής καθώς απαλλάσσει 
τον ασθενή από τη νόσο.  Γενικά η πιθανότητα κολε-
κτοµής είναι 24% για χρονικό διάστηµα 10 ετών και 
30% για χρονικό διάστηµα 25 ετών, ενώ σχετίζεται 
µε την έκταση της νόσου κατά τη διάγνωσή της.
   Σχετικά µε εξελίξεις στον τοµέα της φαρµακευτικής 

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

αντιµετώπισης πράγµατι τα τελευταία χρόνια έχει 
προστεθεί στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας 
η χορήγηση µονοκλωνικού  αντισώµατος κατά του 
παράγοντα νέκρωσης των όγκων (tumor necrosis 
factor, TNF), η οποία όµως περιορίζεται στις περι-
πτώσεις µέτριας έως σοβαρής κολίτιδος ανθεκτικής 
στη συνήθη θεραπεία. 
Η  εµφάνιση φαρµακευτικής ηπατίτιδας είναι µια 
σπάνια επιπλοκή της λήψης µεσαλαζίνης. Θα πρέπει 
όµως να σηµειωθεί ότι εµφανίζεται συνήθως σε πιο 
σύντοµο χρονικό διάστηµα από την έναρξη της λή-
ψης της. Συνεπώς, για τις αυξηµένες τρανσαµινάσες 
θα ήταν σκόπιµο παράλληλα να διερευνηθούν και 
άλλα πιθανά αίτια.
Η εµφάνιση περιπρωκτικού συριγγίου είναι ασυνή-
θης στην ελκώδη κολίτιδα, ενώ είναι πιο συχνή  στη 
νόσο του Crohn, η οποία επίσης ανήκει όπως και η 
ελκώδης κολίτις στις Ιδιοπαθείς Φλεγµονώδεις Νό-
σους του Εντέρου (ΙΦΝΕ). Το γεγονός ότι το συρίγγιο 
σχετίζεται  µε ΙΦΝΕ, καθώς και το ότι είναι χρόνιο 
καθιστά ιδιαίτερα µικρή την πιθανότητα να κλείσει 
αυτοµάτως. Παρ’ ότι υπάρχουν  και συντηρητικά 
µέσα αντιµετώπισης των συριγγίων το πιθανότερο 
είναι να  χρειασθεί χειρουργική αντιµετώπιση αν 
αποφασίσετε να κάνετε κάτι γι’ αυτό. Δυστυχώς η 
πιθανότητα υποτροπής δε µπορεί να αποκλεισθεί.

 Η φίλη µας Μ.Σ. 25 ετών µας γράφει σχετικά 
µε τους έντονους πόνους και τη διάρροια που 
εµφανίζει µετά από κάθε γεύµα. Στο παρελθόν 
είχε συνδυάσει τα παραπάνω ενοχλήµατα µε 
γεύµατα µε «καυτερά φαγητά» και µακαρόνια, 
αλλά διαπίστωσε ότι αυτά απλά επιδεινώνουν το 
πρόβληµα, καθώς αυτό εµφανίζεται µε ποικιλία 
τροφών. Ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί εάν 
υπάρχει η πιθανότητα να προκαλεί την παραπά-
νω συµπτωµατολογία η λήψη τροφής ή πρόκει-
ται για κάτι πιο σοβαρό, καθώς και για το είδος 
των εξετάσεων στις οποίες πρέπει να υποβληθεί 
για την περαιτέρω διερεύνηση.

Αγαπητή µας φίλη ευχαριστούµε για την επικοινω-
νία. Η αύξηση της κινητικότητας του εντέρου µετά 
το γεύµα  (γαστροκολικό αντανακλαστικό) είναι ένα 
φυσιολογικό φαινόµενο, το οποίο όµως δε δικαι-
ολογεί κοιλιακό πόνο και διάρροια.  Γενικά, η ανα-
φερόµενη συµπτωµατολογία απαντάται ενίοτε σε 
ασθενείς µε λειτουργικές διαταραχές του πεπτικού 

όπως το Σύνδροµο Ευερέθιστου Εντέρου, το οποίο 
είναι µια καλοήθης νοσολογική οντότητα η διάγνω-
ση της οποίας τίθεται αφού αποκλεισθούν άλλες 
οργανικές παθήσεις. Από τις τελευταίες, ανάλογα 
συµπτώµατα προκαλεί και η επίκτητη ανεπάρκεια 
λακτάσης η οποία εµφανίζεται σταδιακά σε πολλούς 
ενήλικες που αδυνατούν  να διασπάσουν τη λακτόζη 
που περιέχεται στο γάλα. Ωστόσο στην περίπτωση 
αυτή τα συµπτώµατα  παρουσιάζονται µόνο µε τη 
λήψη γαλακτοκοµικών και υφίονται  µε ανάλογη δί-
αιτα. Σπανίως ανάλογα συµπτώµατα προκαλεί και η 
αλλεργία σε κάποια τροφή αλλά και στην περίπτωση 
αυτή τα συµπτώµατα εκλύονται µόνο µε τη λήψη 
της. Παρόµοια κλινική εικόνα µπορούν να προκαλέ-
σουν και άλλα νοσήµατα (π.χ αυτά που προκαλούν 
σύνδροµο δυσαπορρόφησης) τα οποία όµως  συ-
νήθως χαρακτηρίζονται και από άλλα συµπτώµατα 
όπως απώλεια βάρους, πυρετό, λεµφαδενοπάθεια, 
αναιµία κλπ. Θα ήταν συνεπώς χρήσιµο να επισκε-
φθείτε ένα  γαστρεντερολόγο ο οποίος µε τη βοή-
θεια του ανάλογου κλινικοεργαστηριακού ελέγχου 
και πιθανώς ενδοσκόπησης θα αποκλείσει κάποιο 
οργανικό νόσηµα.  

    Η φίλη µας Χ.Ρ. αναφέρει ότι προ δύο ετών 
µετά τη διενέργεια ενδοσκόπησης του ανωτέ-
ρου πεπτικού και ιστολογικής εξέτασης ετέθη η 
διάγνωση της «βαρειάς λεµφοζιδιακής γαστρίτι-
δας». Θα επιθυµούσε να µάθει κάποιες πληροφο-
ρίες σχετικά µε τη νοσολογική αυτή οντότητα.

Αγαπητή µας φίλη ευχαριστούµε για την επικοι-
νωνία. Η  λεµφοζιδιακή γαστρίτιδα σχετίζεται µε 
τη λοίµωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού 
(Helicobacter pylori). Συνήθως οι αποικίες του ελι-
κοβακτηριδίου αναγνωρίζονται στη βιοψία  από τον 
παθολογοανατόµο. Είτε έχετε είτε δεν έχετε πάρει  
θεραπεία εκρίζωσης, καλό είναι να ελεγχθείτε για 
την παρουσία ελικοβακτηριδίου. Το είδος και η δο-
σολογία των φαρµάκων εξαρτάται από το αν η θερα-
πεία χορηγείται για πρώτη φορά  ή αν πρόκειται για 
επαναθεραπεία µετά από αποτυχία της πρώτης θε-
ραπευτικής προσπάθειας. Στην περίπτωσή σας καλό 
θα ήταν να συζητήσετε τη γνωµάτευση της βιοψίας 
µε ιατρό γαστρεντερολόγο, ώστε αναλόγως µε την 
περιγραφή του παθολογοανατόµου να καθορισθεί η 
ανάλογη θεραπεία.

      Μία αναγνώστριά µας 28 ετών έστειλε 

ένα email ζητώντας την άποψή µας σχετικά µε 

τη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας από την 

οποία πάσχει. Η διάγνωση της  νόσου ετέθη προ 

δεκαετίας και παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις 

το χρονικό αυτό διάστηµα, ενώ στην παρούσα 

φάση µας πληροφορεί πως  βρίσκεται στην 8η 

εβδοµάδα της κύησης. Ενώ η νόσος ήταν σε 

ύφεση αρκετό χρονικό διάστηµα υποτροπίασε  

µετά την έναρξη της εγκυµοσύνης. Λαµβάνει 

µεσαλαζίνη από του στόµατος χωρίς ιδιαίτερα 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα και θέλει να µάθει 

εάν υπάρχει η δυνατότητα λήψης άλλης φαρµα-

κευτικής αγωγής.

  Ευχαριστούµε για την επικοινωνία. Γενικά οι εγκυµο-

νούσες που πάσχουν από ελκώδη κολίτιδα είναι σε 

θέση να έχουν µια φυσιολογική εγκυµοσύνη, αν και 

ένα ποσοστό θα υποστεί κάποια έξαρση της νόσου 

κατά  την κύηση. Υπάρχει ο κίνδυνος να γεννηθεί το 

παιδί πρόωρα και µε χαµηλό βάρος γέννησης και το 

ποσοστό αυτό σχετίζεται µε την ενεργότητα της νό-

σου. Ευτυχώς, η  πιθανότητα αποβολής ή ενδοµήτρι-

ου θανάτου δεν φαίνεται να αυξάνεται ιδιαίτερα. Θα 

µας βοηθούσε περισσότερο αν µας δίνατε κάποια 

στοιχεία  ώστε να µπορέσουµε να εκτιµήσουµε την 

ενεργότητα της νόσου κατά την  παρούσα έξαρση, 

όπως π.χ. τον αριθµό των κενώσεων ηµερησίως, αν 

βλέπεται πολύ ή λίγο αίµα σε κάθε κένωση, αν έχετε 

πυρετό καθώς και τα αποτελέσµατα εργαστηριακού 

ελέγχου στον οποίο ενδεχοµένως υποβληθήκατε.

   Είναι σηµαντικό συνεπώς όταν υπάρχει έξαρση 

κατά την κύηση να τίθεται σε ύφεση µε τη χορήγηση 

της απαιτούµενης φαρµακευτικής αγωγής, καθώς ο 

κίνδυνος για  την εγκυµοσύνη  από τη µη ελεγχόµενη 

νόσο είναι υπαρκτός. Άλλωστε τα φάρµακα  τα οποία 

χορηγούµε στη ελκώδη κολίτιδα, όπως η κορτιζόνη 

την οποία ενίοτε χρειάζεται να πάρει κάποιος σε 

έξαρση της νόσου   θεωρούνται  γενικώς  ασφαλή, 

στην πλειονότητά τους. Είναι επιβεβληµένο πάντως 

εκτός από το γυναικολόγο να σας παρακολουθεί και 

γαστρεντερολόγος, ο οποίος θα κρίνει αφενός εάν 

πρέπει να πάρετε επιπλέον αγωγή και αφετέρου το 

είδος αυτής.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

To ∆.Σ. αποφάσισε να προκηρύξει για το 
ακαδημαϊκό έτος 2007 – 2008 τις κάτωθι 
υποτροφίες:

1) Υποτροφία «Γεώργιος Βουλπιώτης»
 Αφορά Γαστρεντερολόγο ο οποίος 

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

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

προς τη Γαστρεντερολογία ειδικότητος 
προκειμένου να μετεκπαιδευτεί στην 
Ηπατολογία σε κέντρο του εξωτερικού για 
χρονικό διάστημα 12 μηνών. Η υποτροφία 
είναι χορηγία της εταιρείας NOVARTIS.         
                                                                      

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

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

 
4 ) Υποτροφία «Φώτιος Ηλιάδης»
 Αφορά ειδικευόμενους Γαστρεντερολογίας, 

μέχρι δύο τον αριθμό, οι οποίοι επιθυμούν 
να μετεκπαιδευτούν για διάστημα έξι μηνών 
έκαστος κατά τη διάρκεια του τελευταίου 
χρόνου της ειδικότητός τους, ως ο νόμος 
ορίζει, σε κέντρο του εξωτερικού. Το 
ποσό της υποτροφίας είναι χορηγία του 
ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Σε περίπτωση που η υποτροφία 
δεν καλυφθεί από Ειδικευόμενους, δύναται 
να δοθεί σε κάποιον υποψήφιο για τις λοιπές 
προκηρυχθείσες υποτροφίες.

5 ) Το ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. δέχεται αιτήσεις Ιατρών 
Γαστρεντερολόγων ή ασχολούμενων      με 
το πεπτικό ή ∆ιαιτολόγων για χορηγίες 
μετεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε 
Ερευνητικά ή Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
Κέντρων του Εξωτερικού για  περιορισμένη 
χρονική διάρκεια (μέχρι 3 μήνες).

 Για όλες τις  υποτροφίες που θα δοθούν το 
μηνιαίο ποσό επιχορήγησης θα ανέρχεται 
στα 1200€. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται 
δεκτές μέχρι 08/06/2007.

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

Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας

1. Υποψηφιότητα δύνανται να υποβάλλουν Ειδικευόμενοι Ιατροί στη 
Γαστρεντερολογία μετά τη συμπλήρωση του τρίτου έτους ειδικότητος ή 
Ειδικευμένοι Ιατροί ανεξάρτητα από το χρόνο λήψεως ειδικότητος. Επίσης 

ειδικευμένοι ∆ιαιτολόγοι ή Επιστήμονες σχετικοί με τη διατροφή.
2. Ηλικία : Μέχρι 40 ετών.
3. Ικανοποιητική γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας.

∆ικαιολογητικά

1. Αίτηση του Υποψηφίου.
2. Λεπτομερές Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να εμφαίνεται η 

σταδιοδρομία, η εμπειρία, το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του 
υποψηφίου.

3. Επιστολή αποδοχής του υποψηφίου από το Κέντρο του Εξωτερικού που 
θα γίνει η μετεκπαίδευση, όπου θα αναφέρεται και το αντικείμενο αυτής.

4. Οικονομική κατάσταση του ίδιου ή της οικογενείας του όπως προκύπτει 
από την τελευταία φορολογική δήλωση.

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει υποτροφία ή 
επιχορήγηση από άλλο φορέα, ούτε πρόκειται να λάβει κατά τη διάρκεια 
της μετεκπαιδεύσεώς του.

6. Συστατική επιστολή από δύο ιατρούς – μέλη του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. προκειμένου 
περί ιατρών, και δύο επιστημόνων σχετικών με τη διατροφή, προκειμένου 
για διαιτολόγους.

7. Συνέντευξη με τα μέλη της Επιτροπής Υποτροφιών του Ιδρύματος.

Προϋπόθεση για τη ν
Σε κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση του ερευνητικού έργου θα αναφέρεται ότι ήταν υπότροφος του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. ή χορηγού του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.

Τα Νέα του Ιδρύματος
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Τα Νέα του Ιδρύματος

ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ∆ΩΡΗΤΕΣ μέχρι 30/04/2007

Λάβαμε τα κάτωθι  ποσά και  ευχαριστούμε :

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

Μαίρη Μάνεση, Αθήνα 15 €
Μαρία – Μαργαρίτα Στεργίου, Πειραιάς 15 €
Ανδριάνα Κυρίτση, Κασσανδρεία Χαλκιδικής 15 €
Γεώργιος Καλαμπάκας, Αγιά Λαρίσης 15 €
Μαργαρίτα Κωσταρέλου, Γαλάτσι 20 €
Γεωργία Κάτσενου, Λευκάδα 20 €
Μαρία Καραλή, Αγρίνιο 30 €
Αλέξανδρος Πηνιώτης, Αγ. Παρασκευή 30 €
Δημήτριος Παντέρας, Τρίκαλα 80 €
Περικλής Ηλιόπουλος, Πεταλίδι Μεσσηνίας 50 €
Χρήστος Καραμανίδης, Θάσος 50 €
Αναστάσιος Τζανίμης, Αθήνα 50 €
Κωνσταντίνος Μανουσάκης, Πειραιάς 100 €
Κώστας Καζανάκης, Ηράκλειο 100 €
Αρετή Κορακοβούνη, Καλαμάτα 15 €
Αθηνά Κορώνη, Πειραιάς 20 €
Βασιλική Χονδρού, Παπάγου 50 €
Χαράλαμπος Δοντάς, Αμφίκλεια 10 €
Αθανάσιος Πέρδος, Ηράκλεια 20 €
Χριστίνα Ιωαννίδου, Καβάλα 30 €
Ελένη Παναγιωτίδου, Ξάνθη 30 €
Όλγα Ιγνατιάδου, Αθήνα 50 €
Νίκη Γκόρλα – Βαϊρακλιώτου, Αθήνα 50 €
Ευαγγελία Ρουσσοπούλου – Βαϊρακλιώτου, Βόλος 20 €
Ελευθερία Μεϊδάνη – Βαϊρακλιώτου, Ναύπλιο  20 €
Κωνσταντίνος Μαρκασιώτης, Αθήνα  20 €
Βασίλειος Παΐζης, Εκάλη 50 €
Καρολίνα Αλεξίαδη, Μαρούσι 50 €
Αγγελική Χρηστίδου, Αθήνα 50 €
Δημήτριος Τριπολίτης, Άρτεμις Αττικής 15 €
Γεώργιος Βατής, Ρόδος 15 €
Ιωάννης Σινόπουλος, Βριλήσσια 15 €
Κλέαρχος Μαλέας, Αθήνα 30 €
Μαρίνα Μουγκρίδου, Βούλα 50 €
Χαράλαμπος Μπαρμπατζάς, Χαλάνδρι 50 €
Μαρία Βαγιωνάκη, Αθήνα 50 €
Δημήτριος Σιούτης, Αργυρούπολη 50 €
Μαργαρίτα Ματτέ, Αίγιο 25 €
Λένα Γουργιώτη, Λάρισα 20 €
Αλέκος Κουλτούκης, Λάρισα 30 €
Δημήτριος Παπαδημητρίου, Λάρισα 20 €
Μαρία Ραχωβίτου, Λάρισα 20 €
Λόλα Χουλιάρα, Λάρισα 20 €
Τριαντάφυλλος Αλαμάνης, Φάρσαλα 100 €
Χρήστος Λεβέντης, Ν. Ηράκλειο 30 €
Σταυρούλα Γιαννακοπούλου, Αθήνα 50 €
Μαρία Δραγόζη, Ιωάννινα 30 €
Αλέξανδρος Φραγκουλίδης, Καλλιθέα 50 €
Κωνσταντίνα Τηνιακού, Αθήνα 50 €
Ιωάννης Τσευγάς, Αθήνα 50 €
Εμμανουήλ Τελάκης, Πειραιάς 50 €
Αδάμ Αδαμόπουλος, Πικέρμι 100 €
Στέργιος Δελακίδης, Αθήνα 50 €
Ροδέσσα Ζαφειροπούλου, Ζωγράφου 50 €
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Λάρισα 50 €
Παναγιώτης Ξιάρχος, Θεσσαλονίκη 50 €
Κωνσταντίνος Μυστακίδης, Θεσσαλονίκη 50 €
Αθανάσιος Μπέλτσης, Θεσσαλονίκη 50 €
Φωτεινή Σιαμανταρά, Θεσσαλονίκη 50 €
Ευαγγελινή Δήμου, Αθήνα 50 €
Σπύρος Μπάλλας, Ν. Ιωνία 50 €
Μαρία Σχινά, Χαλάνδρι 50 €
Παναγιώτης Καραντάνος, Αθήνα 50 €
Χρήστος Τριάντος, Πάτρα 50 €
Βούλα Ξεπαπαδάκη, Ζωγράφου 20 €
Εμμανουήλ Τσόχατζης, Αθήνα 50 €
Ηλίας Χρηστιάς, Πάτρα 50 €
Κωνσταντίνος Πώποτας, Βόλος 50 €
Κωνσταντίνα Αποστολοπούλου, Πάτρα 25 €

Γεώργιος Γερούλης, Παράλιον Άστρος Κυνουρίας 15 €
Χριστίνα Νάσση, Άργος 15 €
Ελένη Ντουζουλικοπούλου, Θεσσαλονίκη 15 €
Λάμπρος Λαμπρόπουλος, Ηλιούπολη 20 €
Daisy O’ Farrell – Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη 30 €
Παντελής Ουσταμανωλάκης, Ηράκλειο 50 €
Εύη Ζαμπέλη, Αθήνα 50 €
Φώτης Δημόπουλος, Ίλιον 50 €
Ιωάννης Λαγωνίκας, Πειραιάς 20 €
Αγγελική Γκόγκου, Ωραιόκαστρο 15 €
Πόλα Λιούλια, Αθήνα 20 €
Σπύρος Ελευθεριάδης, Θεσσαλονίκη 50 €
Αγγελική Καφαντάρη – Αρναούτη, Θεσσαλονίκη 20 €
Ταϊα Ιμπεϊσαντ, Θεσσαλονίκη 15 €
Ιορδάνης Τσικριτζής, Καβάλα 15 €
Βασίλειος Κανατσάρης, Θεσσαλονίκη 15 €
Παρασκευή Πολύζου – Λασπιά, Λαμία 100 €
Μάγδα Κατσουλάκη, Αθήνα 30 €
Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος, Κηφισιά 100 €
Γεώργιος Παπαξοΐνης, Αθήνα 50 €
Βασιλική Γεωργαντά, Ξάνθη 15 €
Σπύρος Γούλας, Αγ. Δημήτριος 70 €
Παύλος Δελατόλας, Αθήνα 15 €
Χρήστος Γιαννικούλης, Πάτρα 50 €
Ελένη Δημητριάδου, Καλλιθέα 15 €
Ελένη Τσακίρη, Έδεσσα 15 €
Ευστράτιος Καραμανώλης, Γαλάτσι 20 €
Ευάγγελος Μέξης, Αθήνα 50 €
Θεόδωρος Κοντονίκας, Λάρισα 50 €
Νικόλαος Τουτουντζής, Φάρσαλα 60 €
Ιωάννης Βαμβάκος, Μαρούσι 15 €
Γεωργία Μίντζα, Πάτρα 15 €
Αγγελική Μακρή, Βόλος 20 €
Δημήτριος Συγκούνας, Ιωάννινα 50 €
Ιωάννα Ράπτη, Πάτρα 40 €
Κωνσταντίνος Καραπέτσας, Λάρισα 20 €
Απόστολος Σουβατζόγλου, Παπάγου 100 €
Σοφία Ταϊγανίδου, Γιαννιτσά 15 €
Αντώνης Καραντώνης, Θεσσαλονίκη 15 €
Θεόφιλος Παπαναστασίου, Βόλος 30 €
Παναγιώτης Πουλόπουλος, Αθήνα 50 €
Κωνσταντίνος Δαδάκης, Αθήνα 50 €
Ιωάννης Γεράκης, Θεσσαλονίκη 50 €
Σοφία Γιαννάκου, Κάρυστος 50 €
Αντώνιος Περπέρας, Χαλάνδρι 50 €
Χριστίνα Δρούγκα, Θεσσαλονίκη 25 €
Γεώργιος Παπαματθαιάκις, Αθήνα 20 €
Χάρης Παπαματθαιάκις, Ηράκλειο 20 €
Βασίλειος Γ. Κωνσταντάτος, Αργοστόλι 50 €
Καλλιόπη Ευγενικού – Κόμητα, Πειραιάς 50 €
Μαρία Σταφυλλίδου, Θεσσαλονίκη 50 €
Χρύσα Κουρκούνη, Φάρσαλα 15 €
Γεώργιος Καρακοντάκης, Φάρσαλα 50 €
Χρήστος Μπαγλαντζής, Αλμυρός 50 €
Ανώνυμος, Μοσχάτο 50 €
Βασιλική Σοφιανού, Χανιά 50 €
Γεώργιος Σαλίκας, Καβάλα 100 €
Μιχάλης Λεριός, Λευκωσία / Κύπρος 100 €
Μηνάς Μαλανδρής, Κάσος 50 €
Δημήτριος Δανδάκης, Αθήνα 65 €
Γεώργιος Μπαλτάς, Άρτεμις Αττικής 15 €
Μαγδαληνή Αθανασιάδου, Αστακός Αιτ/νίας 50 €
Νικόλαος Λιόντης, Νίκαια 20 €
Βασιλική Σουφλιά, Λάρισα 50 €
Σταύρος Τσιάκος, Ν. Σμύρνη 50 €
Μιχάλης Πάτρας, Μεταμόρφωση 30 €
Γεώργιος Δεληδήμος, Φάρσαλα 50 €
Ευαγγελία Τριανταφυλλίδη, Καλαμάτα 15 €
Φωτάγγελος Διγαλετός, Σάμη Κεφαλληνίας 20 €

Παναγιώτης Γιαννάκης, Άλιμος 20 €
Αθανάσιος Λαϊνάς, Ιωάννινα 20 €
Χρυσούλα Γκέσιου, Δράμα 20 €
Μαρία Χατζηαργυρίου, Μυτιλήνη 50 €
Ελένη Ζαρίμπα, Λάρισα 15 €
Νικόλαος Χατούπης, Κιάτο 50 €
Ανδρέας Πολυδώρου, Αθήνα 50 €
Γεώργιος Τζανέτος, Κιάτο 40 €
Κωνσταντίνος Λασπιάς, Λαμία 50 €
Χρήστος Τρεμόπουλος,  Θεσσαλονίκη 15 €
Βασίλειος Πρεβένιος, Αμοργός 50 €
Κωνσταντίνα Παρασκευά, Αθήνα 50 €
Χρήστος Στέφος, Παπάγου 50 €
Γεώργιος Ποδάρας, Ν. Σμύρνη 15 €
Κωνσταντίνος Ανδριτσόπουλος, Λάρισα 15 €
Πηνελόπη Ράπτη – Γεωργίου, Καναλάκι Πρεβέζης 50 €
Άρτεμις Κυρλαγκίτση, Χίος 50 €
Άννα Σούλου, Αθήνα 15 €
Βάιος Κρανιώτης, Παπάγου 30 €
Νικόλαος Ελευθεριάδης, Πτολεμαΐδα 50 €
Ιωάννης Θωμόπουλος, Βούλα 20 €
Παναγιώτης & Λίζα Κεμπερά, Εκάλη 100 €
Ειρήνη Γαλάνη, Λιτόχωρο 20 €
Μαργαρίτα Κ. Παξινού, Παπάγου 50 €
Δημήτρης Ροδίτης, Ρόδος 15 €
Ηλίας Μπουζάκης, Χανιά 40 €
Νικόλαος Σπουρλής, Λαγονήσι 50 €
Γεώργιος Αλεξιάδης, Ναύπλιο 30 €
Ζήσης Αθανάσιος Μπούκος, Ιωάννινα 50 €
Νεκταρία Τσάκα, Ιωάννινα 50 €
Κυριάκος Κυριακόπουλος, Παπάγου 50 €
Νικόλαος Ντάλιας, Ρόδος 50 €
Ειρήνη Αγγελάκου,  Μολάοι Λακωνίας 15 €
Άτταλος Δ. Νικολάου, Ελευσίνα 50 €
Ιωάννης Κατσογριδάκης, Αθήνα 50 €
Στέφανος Γκέβρος, Σταυρός Φαρσάλων 25 €
Φραντζούλα Μολυβιού, Ρόδος 25 €
Μαρία Λάτσαρη, Θεσσαλονίκη 15 €
Δημήτριος Προυκάκης, Ν. Φιλαδέλφεια 20 €
Αλέξανδρος Καραγιαννίδης, Θεσσαλονίκη 50 €
Κατερίνα Γιαλούρη, Μέγαρα 20 €
Χριστιάνα Μπαμπασώφη, Θεσσαλονίκη 15 €
Αδριανή Παντελόγλου, Χολαργός 30 €

In Memoriam :

Διαμάντω Παπαπαναγιώτου, Αθήνα 50 €
Μνήμη Γεωργίου Σκούρα
Ευαγγελία Π. Καραμανώλη, Αθήνα 50 €
Μνήμη Ευαγγελίας Γ. Καραμανώλη
Γεώργιος Κοκοζίδης, Θεσσαλονίκη 100 €
Μνήμη Ηρακλέoυς και Ευτυχίας Κοκοζίδη
Δημήτρης Γ. Καραμανώλης,  Παπάγου 100 €
Μνήμη Αθανασίου Βαρβαγιάννη
Σύλβια Μακρή, Λάρισα 15 €
Μνήμη Εμμανουήλ Καραμανώλη
Μύριαμ Καραολίδη, Μελίσσια 30 €
Μνήμη Ξάνθου Μούσκου
Νικόλαος Ματθαίου, Αθήνα 100 €
Μνήμη Ορέστη Κανταρτζόπουλου
Γιώργος Παπαματθαιάκις, Αθήνα 100 €
Μνήμη Μερόπης Παπαματθαιάκι
Μαρίνα Παύλου Φανουράκη,  30 €
Μνήμη Μερόπης Παπαματθαιάκι
Ίκα Αντώνη Μαμαλάκη, 30 €
Μνήμη Μερόπης Παπαματθαιάκι
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