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Άρθρο
σύνταξης
Το καλοκαίρι τελείωσε και όλοι σιγά-σιγά επιστρέψαμε στην
καθημερινότητά μας. Ειδικά φέτος, οι ευχάριστες εμπειρίες από τη
θάλασσα, τα μπάνια, την ξενοιασιά σκιάσθηκαν από τα πρωτόγνωρα
καιρικά φαινόμενα και τις τεράστιες καταστροφές από τη λαίλαπα
της φωτιάς. Αυτό όμως που περισσότερο μάς ανησυχεί είναι η
αναπόφευκτη συνειδητοποίηση ότι τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ
πια όπως πριν. Το κλίμα αλλάζει και οι επιπτώσεις των αλλαγών στη
ζωή μας θα είναι καταλυτικές. Βέβαια, πέρα από υστερικές κραυγές
και αβασάνιστη κινδυνολογία, προέχει η δημιουργική κινητοποίηση,
αφενός για την προσαρμογή μας στα νέα δεδομένα, αφετέρου για
τον περιορισμό εκείνων των δραστηριοτήτων που επιδεινώνουν
το πρόβλημα. Σε ένα ενδιαφέρον άρθρο του περιοδικού μας
φωτίζονται κάποιες άλλες πτυχές του προβλήματος, λιγότερο
προβεβλημένες, που αφορούν την επανεμφάνιση «ξεχασμένων»
τροπικών μολυσματικών ασθενειών σε χώρες της Ευρώπης ως
συνέπεια της μεταβολής του κλίματος. Επίσης, η αναπνοή των
Αθηναίων γίνεται όλο και πιο δύσκολη με τη συνεχή αύξηση των
αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα της πρωτεύουσας,
όπως εύστοχα επισημαίνει στο άρθρο της η Κα Γιάνναρου.
Όλοι συμφωνούμε ότι η παιδική ηλικία αποτελεί κρίσιμη περίοδο
για τη σωστή σωματική και ψυχική ανάπτυξη του ατόμου. Ο ρόλος
της σωστής διατροφής κατά την περίοδο αυτή επιδρά καθοριστικά
στη μετέπειτα ζωή μας και, όπως εμπεριστατωμένα αναλύει η κα
Κουκ, στη διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών καθοριστικό
ρόλο διαδραματίζουν εξωγενείς παράγοντες, όπως η οικογένεια,
το σχολείο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο θέμα αυτό δεν
επιτρέπεται εφησυχασμός, αφού τα επιδημιολογικά δεδομένα
δείχνουν ότι το 20% περίπου των παιδιών της Ευρώπης είναι
παχύσαρκα ή υπέρβαρα και δυστυχώς η χώρα μας βρίσκεται στις
πρώτες θέσεις παρά την ευεργετική επίδραση του μεσογειακού
τρόπου διατροφής. Από την άλλη πλευρά, η τηλεόραση συνήθως
δρα αποπροσανατολιστικά, προβάλλοντας εξαντλητικές και
ανεφάρμοστες δίαιτες, εναλλασσόμενες με γαστριμαργικά
τερατουργήματα και προωθώντας έμμεσα την καθήλωση στον
καναπέ και την απραξία.
Τελευταία, όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για τα «τοπικά»
προϊόντα. Ο κ. Κάνταρος αποσαφηνίζει στο άρθρο του ποια είναι
αυτά, σε τι διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα προϊόντα, πως θα

τα αναγνωρίσουμε και για ποιους λόγους θα μπορούσαμε να τα
προτιμήσουμε. Γνωρίζετε ότι η γιόγκα μπορεί να έχει ευεργετική
επίδραση σε χρόνια και ενοχλητικά προβλήματα υγείας όπως οι
αλλεργίες και ο πόνος; Ανακαλύψτε το στο πρωτοποριακό άρθρο
της κας Κασσίμη.
Οι νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας μας
προτρέπουν να ακολουθήσουμε απλές διαιτητικές οδηγίες που
θα μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης
και συνεπώς στη μείωση των καρδιαγγειακών επιπλοκών. Ας
προσπαθήσουμε λοιπόν να διακόψουμε το κάπνισμα, να μειώσουμε
το σωματικό μας βάρος, να μετριάσουμε τη χρήση λίπους, άλατος
και αλκοόλ και να αυξήσουμε την κατανάλωση φρούτων και
λαχανικών ενισχύοντας παράλληλα τη φυσική μας δραστηριότητα.
Παράλληλα, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις κατά καιρούς
προτάσεις για «ειδικές δίαιτες». Κλασσικό παράδειγμα αποφυγής
αποτελεί η «δίαιτα με βάση την ομάδα αίματος», που όπως
σχολιάζει η κα Πετράκη, παρέχει απατηλές υποσχέσεις για υγεία
και μακροζωία.
∆ιαβάζοντας το άρθρο του κ. Αναγνωστόπουλου θα ενημερωθείτε
για τη χρωμοενδοσκόπηση, μια νέα τεχνική που βασίζεται στον
ψεκασμό του βλεννογόνου του γαστρεντερικού συστήματος με
χρωστικές, οι οποίες αναδεικνύουν λεπτομέρειες και τοιχωματικές
αλλοιώσεις που ίσως διαλάθουν με τη συμβατική ενδοσκόπηση. Η
κα Deutsch εστιάζει το άρθρο της στους παράγοντες εκείνους που
μπορούν να προκαλέσουν οξεία ηπατική ανεπάρκεια. ∆ιαβάζοντάς
το θα ανακαλύψετε ότι φάρμακα καθημερινής χρήσης, φαινομενικά
«ακίνδυνες» εναλλακτικές θεραπείες και δημοφιλείς τροφές
μπορούν κάποτε, αν δεν είμαστε προσεκτικοί, να θέσουν σε κίνδυνο
τη ζωή μας.
Αλήθεια, τι εννοούμε ακριβώς όταν μιλάμε για δυσκοιλιότητα;
Μήπως ο καθένας από μας αντιλαμβάνεται τον όρο διαφορετικά; Ο
κ. Παπαθεοδωρίδης αποσαφηνίζει τον ορισμό της δυσκοιλιότητας,
εντρυφεί στα αίτιά της και στις επιπτώσεις της στην ποιότητα ζωής
των πασχόντων, προτείνει θεραπευτικές παρεμβάσεις αλλά κυρίως
παρέχει πολύ ενδιαφέροντα επιδημιολογικά στοιχεία για το μέγεθος
του προβλήματος στην Ελλάδα, που προήλθαν από μεγάλη έρευνα
που πραγματοποίησε το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και
∆ιατροφής.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης
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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

Σχεδιασµός & Παραγωγή: GlobalActivitiesKey
Kαλλιτεχνική διεύθυνση: Nικόλαος Aύγουστος Γκεσκέρ
Καλλιτεχνική επιµέλεια-DTP: Aλεξάνδρα Παπαδοπούλου
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Παιδική παχυσαρκία
Παιδί & άθληση
Cardio kickboxing
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Διευθυντές Σύνταξης:
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Σοφία Καϊσάκη
Tηλ. 210 6844899
Fax. 210 6843099
e.mail: kaisaki@globalactivitieskey.gr
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Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης, Γαστρεντερολόγος
Σπήλιος Μανωλακόπουλος, Γαστρεντερολόγος
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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)

ΕπιµέλειαΔιόρθωση κειµένων:

Εύα Καραµανώλη, Aλίκη Τζάθα

Δηµόσιες Σχέσεις:

Χάρης Τζάθας, Γαστρεντερολόγος

Το περιεχόµενο του κάθε άρθρου εκφράζει την άποψη του συγγραφέα του,
η οποία δεν είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από τη Συντακτική Επιτροπή.

Μικρές Ιστορίες
ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΟΥΡΓΙΑΣ, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι... «Tηλε-δίαιτες»
Όλα ξεκίνησαν όταν αρρώστησα και χρειάστηκε να µείνω σπίτι µία ολόκληρη εβδοµάδα. Ο πυρετός δεν έλεγε
να κατεβεί, ο λαιµός είχε κλείσει εντελώς και οι ώρες κυλούσαν απελπιστικά αργά. Αναγκάστηκα, εποµένως, για
να µην τρελαθώ από την πλήξη, να καταφύγω στην εύκολη λύση που ονοµάζεται τηλεόραση. Μια σύντοµη περιήγηση στο θαυµαστό κόσµο των «πρωινάδικων» - που
ξεκινούν δυναµικά και µε φρέσκιες ιδέες να κατακτήσουν
τις ακριβοθώρητες κορυφές της AGB - ήταν αρκετή για
να µου θυµίσει κάτι που είχα ξεχάσει εντελώς: η διαιτητική παράνοια αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της τηλεοπτικής καθηµερινότητας και βασιλεύει σε κάθε της πτυχή
-ακόµα και εκεί που δεν θα το περίµενε κανείς.
Η περίοδος που διανύουµε, εξάλλου,
είναι από τις κατ’ εξοχήν ‘διαιτητικές’,
εφόσον οι διακοπές τελείωσαν και όλοι
σχεδόν έχουν επιστρέψει µε κάποια περιττά κιλά στις αποσκευές τους. Μα πώς
να ξεµυτίσεις στο γραφείο µε τα πάχη
να κρέµονται; Με την κοιλιά να πετάει;
Ανήκουστο! Η λύση, λοιπόν, είναι µία και
µόνο µία: δίαιτα! Και όχι από Δευτέρα...
Γι’ αυτό το λόγο οι διαιτολόγοι όλου του
κόσµου αφήνουν κάθε Σεπτέµβριο τα
άνετα γραφεία τους µε τις δερµάτινες
περιστρεφόµενες καρέκλες και τρέχουν
στα πλατό των πρωινών –και όχι µόνοεκποµπών, για να δώσουν τα φώτα τους στους κακόµοιρους αστούς που θέλουν να αδυνατίσουν γρήγορα,
άκοπα και, κυρίως, ανέξοδα. Προτείνουν, εποµένως, κάποιο πρόγραµµα διατροφής, συνιστούν γυµναστική και
περπάτηµα, απαντούν σε µια-δυο, µάλλον άσκοπες, ερωτήσεις του παρουσιαστή ή της (συνήθως ξανθιάς) παρουσιάστριας (π.χ. «Η δίαιτα αυτή βοηθάει στο αδυνάτισµα;»)
και, µε την προτροπή να έχουν µια δηµιουργική χρονιά,
εύχονται στους τηλεθεατές καλό χειµώνα.
Μέχρι εδώ όλα καλά...
Το πρόβληµα αρχίζει µετά το τέλος της οµιλίας του διαιτολόγου και αφορά τη συνέχεια του προγράµµατος της
εκποµπής. Μετά τις συµβουλές για γρήγορο αδυνάτισµα,
τη σκυτάλη παραλαµβάνει ο/η σεφ του καναλιού για το
καθιερωµένο µενού της ηµέρας. Αρχίζουµε µε κάτι ελαφρύ: κιµαδοπιτάκια, για παράδειγµα. Και ενώ εγώ ακόµα
αναρωτιέµαι πού πήγε το µέχρι πρότινος πνεύµα αποχής
και νηστείας, η οθόνη πληµµυρίζει µε καναπεδάκια, κροκέτες, κεφτεδάκια, γεµιστά, µακαρονάδες, ψητά φούρνου
και άλλα λαχταριστά εδέσµατα. Στο τέλος, για επιδόρπιο,
µια µεγάλη τούρτα µε διπλή δόση σοκολάτας, γαρνιρισµένη µε µπόλικη σαντιγί, φράουλες και άλλα φρούτα,
εποχής ή µη. Σκέτος πειρασµός δηλαδή. Όλοι στο πλατό
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χαµογελαστοί, ευτυχισµένοι, σαν να µη λαµβάνει χώρα
όλη αυτή η γαστριµαργική αµαρτία µπροστά στα µάτια
τους. Η παρουσιάστρια, που προ δεκαλέπτου υπερθεµάτιζε των προτάσεων του διαιτολόγου για υγιεινή διατροφή, συγχαίρει τώρα τον/την σεφ για τις µαγειρικές του
ικανότητες και δοκιµάζει ανενδοίαστα όλα τα πιάτα, συνοδεύοντας το µάσηµα µε µορφασµούς που προδίδουν
την απερίγραπτη ηδονή που διατρέχει τον ουρανίσκο
της. Η χαρά του Επίκουρου, µε λίγα λόγια...
Και ο τηλεθεατής; Πάνω που είχε αποφασίσει να
αρχίσει υγιεινή διατροφή, ξαφνικά αρχίζει να το ξανασκέφτεται καλύτερα. Ναι, εντάξει, καλό το αδυνάτισµα αλλά...
και το φαΐ, φαΐ! Με τέτοιο οµοιογενή βοµβαρδισµό από
γαστριµαργικούς πειρασµούς σε κάθε κανάλι, οι αντιστάσεις κάµπτονται, η φωνή
της συνείδησης πνίγεται µεταξύ ορεκτικού και κυρίως πιάτου και οι υποψήφιοι
«κοµψοί» µεταθέτουν την έναρξη της
δίαιτας στο... κοντινό µέλλον. Η παραλία
φαντάζει πλέον παρελθόν, παντελόνια
και ταγιέρ στενεύουν και οι ενδείξεις της
ζυγαριάς συνεχίζουν την αύξουσα πορεία
τους στο άπειρο. Και τα πράγµατα χειροτερεύουν στο διαφηµιστικό διάλειµµα,
όταν σποτ για ινστιτούτα αδυνατίσµατος
και γυµναστήρια εναλλάσσονται µε διαφηµίσεις για οδηγούς µαγειρικής, γλυκά,
τρόφιµα και αναψυκτικά.
Πώς γίνεται, όµως, να συνυπάρξουν ο διαιτολόγος µε το
µάγειρα, η δίαιτα και το φαγητό, η υγεία µε την απόλαυση;
Το δίληµµα είναι σήµερα εντονότερο από ποτέ, καθώς η
ποιότητα ζωής έχει µετατραπεί και αυτή σε εµπορεύσιµο
αγαθό. Έτσι, το ωραίο σώµα και τα πλούσια γεύµατα αποτελούν µονάχα µια έκφανση των αντιφάσεων που κυριαρχούν στην καθηµερινή τηλεοπτική ζωή. Οι κάθε λογής
εκποµπές λειτουργούν ως οχήµατα προώθησης καταναλωτικών προϊόντων -είτε αυτά ονοµάζονται... τηλε-δίαιτες, είτε συνταγές- και προσπαθούν να πείσουν το κοινό
να µη θέτει φραγµούς στις επιθυµίες του, αδιαφορώντας
για το κατά πόσο αυτές συµβιβάζονται µεταξύ τους. Τελικά, ο συγκεχυµένος θεατής, προσπαθώντας να εξισορροπήσει τα αλληλοαναιρούµενα, συνήθως αποτυγχάνει
και στα δύο: και δεν ευχαριστιέται το φαγητό του και δεν
αδυνατίζει!.
Καταθλιπτική διαπίστωση, νοµίζετε; Δεν είναι τυχαίο, πάντως, ότι, µόλις ολοκληρωθεί η µαγειρική, το πρόγραµµα
της εκποµπής περιλαµβάνει -πάντα σε αποκλειστικότητα- ζωντανή συζήτηση της παρουσιάστριας µε ειδικό
ψυχολόγο...

ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ∆ημοσιογράφος

Οι παράπλευρες
απώλειες μιας
πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά της Πάρνηθας
είχε ως αποτέλεσµα, εκτός
των άλλων, τη συσσώρευση
άπειρων µικροσωµατιδίων
στην ατµόσφαιρα της
πρωτεύουσας

Η ζωή στην πρωτεύουσα ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα
ευχάριστη για τους κατοίκους της. Το νέφος µας
ταλαιπωρεί, το µπετόν και η άσφαλτος µετατρέπουν
σε καµίνι την πόλη κάθε καλοκαίρι, ενώ ελάχιστοι
είναι ελεύθεροι χώροι στους οποίους µπορούµε να
καταφύγουµε για αναψυχή ή και δροσιά. Στο πλαίσιο
αυτό, η πυρκαγιά στην Πάρνηθα έδωσε στην Αθήνα
το τελειωτικό χτύπηµα. Δεν είναι µόνο ότι χάθηκε
ένα µοναδικό οικοσύστηµα, στο οποίο έβρισκαν
καταφύγιο σπάνια είδη ζώων και πτηνών. Δεν είναι
µόνο ότι απωλέσαµε τον ισχυρότερο πνεύµονα του
λεκανοπεδίου, που βοηθούσε ώστε η θερµοκρασία να
παραµένει σε λογικά επίπεδα, αλλά και να φιλτράρει
τους ρύπους που µας πνίγουν. Οι επιπτώσεις της
πυρκαγιάς που κατέκαψε τον εθνικό δρυµό της
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Πάρνηθας θα µας ακολουθούν και για άλλον ένα λόγο.
Τις ηµέρες εκείνες, εκτός από στάχτες, η ατµόσφαιρα
της πόλης πληµµύρισε και από µικροσωµατίδια, τον
πλέον επικίνδυνο αέριο ρύπο, µε άγνωστες προς το
παρόν συνέπειες για την υγεία του πληθυσµού.
Πράγµατι, οι τιµές των αιωρούµενων σωµατιδίων
(όπως είναι ο δόκιµος όρος) τις ηµέρες της πυρκαγιάς
στην Πάρνηθα χτύπησαν «κόκκινο». Η συγκέντρωσή
τους ήταν τόσο µεγάλη ώστε οι επιστήµονες να κάνουν
λόγο για ένα τεράστιο παχύ στρώµα που κάλυπτε τα
πάντα στο λεκανοπέδιο. Εξαιτίας των µετεωρολογικών
µάλιστα συνθηκών που επικρατούσαν τότε στην
περιοχή, τα αιωρούµενα σωµατίδια παρέµειναν
για αρκετές ηµέρες εγκλωβισµένα χαµηλά στην
ατµόσφαιρα.

Είναι προφανές ότι µε το σβήσιµο του γιγάντιου
απορροφητήρα ρύπων που αποτελούσε η Πάρνηθα, η
ατµόσφαιρα της πόλης και ιδιαίτερα των όµορων στον
ορεινό όγκο περιοχών, όπως οι Θρακοµακεδόνες,
θα είναι πολύ περισσότερο επιβαρυµένη.

Αυτόν τον αέρα ανέπνεαν λοιπόν οι Αθηναίοι ενώ έβλεπαν την
Πάρνηθα να σιγοκαίει. Και ανάλογο αέρα θα αναπνέουν εφεξής. Διότι, ακόµα κι αν ο µεγάλος όγκος των αερολυµάτων που
βοµβάρδισαν την Αττική εξαιτίας της πυρκαγιάς σταδιακά υποχώρησε, η τεράστια καµένη επιφάνεια που άφησε πίσω της η
φωτιά ευνοεί τη µεταφορά των µικροσωµατιδίων. Είναι προφανές ότι µε το σβήσιµο του γιγάντιου απορροφητήρα ρύπων που
αποτελούσε η Πάρνηθα, η ατµόσφαιρα της πόλης και ιδιαίτερα
των όµορων στον ορεινό όγκο περιοχών, όπως οι Θρακοµακεδόνες, θα είναι πολύ περισσότερο επιβαρυµένη.
Τι σηµαίνει αυτό για την υγεία των κατοίκων; Κανείς δεν µπορεί να το πει µε βεβαιότητα προς το παρόν. Το βέβαιο είναι ότι
κάθε φορά που παρατηρείται αύξηση στις τιµές των µικροσωµατιδίων, παρατηρείται επίσης όξυνση των αναπνευστικών και
καρδιακών προβληµάτων. Οι επιστήµονες µάλιστα έχουν υπολογίσει ότι εάν µειώνονταν οι συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα της Αθήνας, θα σώζονταν ετησίως
περίπου πέντε χιλιάδες ζωές.
Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι η υπέρβαση κατά 10µg/m³ κατά
µέσο όρο το χρόνο του ορίου των αιωρούµενων σωµατιδίων
προκαλεί περισσότερους από 5.000 θανάτους το χρόνο. Εκτιµάται ότι 348.000 πρόωροι θάνατοι το χρόνο στην Ευρώπη οφείλονται στη συνεχή έκθεση στα µιικροσωµατίδια. Και η Αθήνα
είναι η «πρωταθλήτρια» των µικροσωµατιδίων στην Ευρώπη,
καθώς ξεπερνά συχνά το όριο επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία που έχει θέσει η ΕΕ (40µgr/m3), ενώ σε ορισµένους
σταθµούς καταγράφει ηµερήσια µέση τιµή 50 µg/m3 περισσότερες από 35 ηµέρες τον χρόνο που είναι το όριο. Κύρια πηγή
µικροσωµατιδίων οι εξατµίσεις των αυτοκινήτων, αλλά και η
βιοµηχανία. Οι λατοµικές εργασίες επίσης εκλύουν τεράστιες
ποσότητες του εν λόγω ρύπου.
Τα µικροσωµατίδια χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το
µέγεθός τους. Τα ΡΜ10 έχουν διάµετρο µέχρι 10 µικρά του µέτρου, τα ΡΜ2,5 έως 2,5 µικρά του µέτρου και τα ΡΜ1 ακόµα µικρότερη. Οσο πιο µικρά, τόσο πιο επικίνδυνα είναι διότι εισχωρούν ευκολότερα στους πνεύµονες. Τα αιωρούµενα σωµατίδια
«επικάθονται» στις κυψελίδες των πνευµόνων προκαλόντας µακροχρόνιες βλάβες στην υγεία, όπως µειωµένη λειτουργία των
πνευµόνων, ανάπτυξη χρόνιας βρογχίτιδας, καρκίνο κλπ.

Οι κατηγορίες των
μικροσωματιδίων:
- PM10 - τα «µεγάλα» µικροσωµατίδια.
Είναι η γνωστή σκόνη.
- PM2,5 - τα «µεσαία». Προέρχονται
κυρίως από τις εξατµίσεις αυτοκινήτων
και από τα συστήµατα θέρµανσης.
- PM1 - τα «επικίνδυνα». Πλήττουν
κυρίως εσωτερικούς χώρους εξαιτίας
του καπνίσµατος ή άλλων ανθρώπινων
δραστηριοτήτων, όπως το τηγάνισµα.

Πετρελαιοκίνηση
Ο φόβος της εκτόξευσης των τιµών
των αιωρούµενων σωµατιδίων είναι η
αιτία για τη µη άρση της απαγόρευσης
της πετρελαιοκίνησης σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Μολονότι η κυκλοφορία
πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. νέας τεχνολογίας
εκτιµάται ότι θα µειώσει τις τιµές των
«παλαιών» ρύπων, όπως του µονοξειδίου
του άνθρακα και των υδρογονανθράκων,
εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση του
νέου τύπου νέφους που απαρτίζουν το
διοξείδιο του θείου και τα αιωρούµενα
σωµατίδια.

ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ,Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας

Περίπου 1 στους 4 πάσχοντες από
δυσκοιλιότητα, ιδίως όσοι είναι νέοι,
αλλάζουν τις διατροφικές του συνήθειες,
1 στους 3 παίρνουν παραδοσιακά
χρησιµοποιούµενα προϊόντα (π.χ. τσάι,
αποξηραµένα δαµάσκηνα, ακτινίδια,
λιναρόσπορους κ.λπ.) και 46% παίρνουν
φάρµακα κατά της δυσκοιλιότητας
(υπακτικά).

Ποια είναι η αιτία της;

∆υσκοιλιότητα
Συχνό πρόβλημα,
λανθασμένες αντιλήψεις
Τι είναι δυσκοιλιότητα;
Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η απουσία
καθηµερινής κένωσης για µεγάλο χρονικό διάστηµα θεωρείτο ανησυχητικό σηµείο, που θα µπορούσε να προκαλέσει διάφορες αρρώστιες και συµπτώµατα. Με τον
όρο «δυσκοιλιότητα» η ιατρική στο παρελθόν αλλά και ο
κόσµος γενικότερα εννοούσε την απουσία συχνών, συνήθως καθηµερινών, κενώσεων και ίσως τη δυσκολία κατά
την αφόδευση. Σιγά-σιγά όµως έγινε φανερό ότι πολλοί
απόλυτα φυσιολογικοί άνθρωποι δεν έχουν µία κένωση
την ηµέρα και έτσι ο ορισµός της δυσκοιλιότητας σταδιακά άλλαξε.

10

ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

Ένας άνθρωπος χαρακτηρίζεται σήµερα δυσκοίλιος
όταν έχει λιγότερες από 3 κενώσεις την εβδοµάδα, αλλά
στον ορισµό της δυσκοιλιότητας έχουν προστεθεί και
άλλα χαρακτηριστικά των κενώσεων. Έτσι, µε βάση τον
πιο σύγρονο πλήρη ορισµό, δυσκοιλιότητα υπάρχει σε
κάθε άνθρωπο που για τουλάχιστον 12 εβδοµάδες τον
τελευταίο χρόνο έχει 2 ή περισσότερα από τα παρακάτω
6 συµπτώµατα: 1) Έντονη δυσκολία σε 25% των αφοδεύσεων, 2) Σκληρά κόπρανα ή κόπρανα «κατσίκας» σε 25%
των αφοδεύσεων, 3) Αίσθηµα ατελούς κένωσης (ότι δεν
αδειάζει τελείως το έντερο) σε 25% των αφοδεύσεων, 4)
Αίσθηµα απόφραξης του πρωκτού σε 25% των αφοδεύσεων, 5) Χρησιµοποίηση χειρονακτικών τεχνικών, 6) Λιγότερες από 3 κενώσεις την εβδοµάδα.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των πασχόντων η δυσκοιλιότητα δεν οφείλεται σε κάποιο οργανικό αίτιο, δηλαδή
αίτιο που αποτελεί ιδιαίτερη απειλή για τη ζωή του πάσχοντος. Έτσι, η δυσκοιλιότητα συνήθως είναι «ιδιοπαθής» και οφείλεται στην κινητικότητα και λειτουργεία του
εντέρου των πασχότων. Οι πάσχοντες από δυσκοιλιότητα
θα πρέπει βέβαια αρχικά να εκτιµώνται από ιατρό, ώστε
να αποκλεισθεί η πιθανότητα οργανικού αιτίου. Οπωσδήποτε ιατρική εξέταση απαιτείται σε δυσκοιλιότητα που
ξεκινά πρόσφατα, πρωτοεµφανίζεται σε µεγάλη ηλικία ή
συνοδεύεται από άλλα ανησυχητικά σηµεία, όπως αίµα
στα κόπρανα και απώλεια βάρους.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της;
Η χρόνια δυσκοιλιότητα επηρεάζει σαφέστατα την ποιότητα ζωής των πασχόντων, αλλά µπορεί να έχει και βλαπτικές επιδράσεις µε πιο συχνές την ανάπτυξη αιµορροϊδων, ραγάδων, εκκολπωµάτων του παχέος εντέρου και
ίσως απόφραξη του παχέος εντέρου λόγω κοπρόστασης
σε µεγάλες ηλικίες. Η παράταση του προβλήµατος αυξάνει τον κίνδυνο εµφάνισης όλων των παραπάνω επιπλοκών.

Πόσο συχνό είναι
το πρόβλημα;
Η δυσκοιλιότητα είναι ένα πρόβληµα που ταλαιπωρεί
ολοένα και µεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων των αναπτυγµένων χωρών και των σύγχρονων κοινωνιών. Οι λόγοι της σύγχρονης αύξησης της συχνότητας της δυσκοιλιότητας δεν είναι απόλυτα σαφείς, αλλά σηµαντικό ρόλο
θεωρείται ότι έχουν οι σύγχρονες διατροφικές συνήθειες
µε την ελαττωµένη κατανάλωση φυτικών ινών και την αύ-

ξηση του σωµατικού βάρους αλλά και γενικά ο σύγχρονος τρόπος διαβίωσης µε το συνεχές-έντονο άγχος και
την περιορισµένη σωµατική άσκηση. Σε διάφορες σχετικά πρόσφατες επιδηµιολογικές µελέτες, η συχνότητα ή
επιπολασµός της δυσκοιλιότητας βρέθηκε να είναι 5-10%
σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες και 18% στις ΗΠΑ.

Ποια είναι τα δεδομένα
για τους Έλληνες;
Πολύ πρόσφατα σχεδιάσθηκαν και ολοκληρώθηκαν από
το Ελληνικό Ίδρυµα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής
και την εταιρεία ερευνών Centrum Research 2 µεγάλες
επιδηµιολογικές έρευνες σχετικά µε τη δυσκοιλιότητα
στον ελληνικό πληθυσµό. Η 1η µελέτη ήταν µία πανελλήνια καταγραφή του προβλήµατος της δυσκοιλιότητας σε
αντιπροσωπευτικό δείγµα 1000 Ελλήνων ενηλίκων, ηλικίας 15-64 ετών, του γενικού πληθυσµού, ενώ η 2η µελέτη
επικεντρώθηκε στα χαρακτηριστικά της δυσκοιλιότητας
σε ένα δείγµα 237 πασχόντων από δυσκολιότητα.
Συχνότητα. Συνολικά, 1 στους 5 Έλληνες δήλωσαν ότι
είχαν δυσκοιλιότητα στο παρελθόν και 16% των Ελλήνων
ενηλίκων βρέθηκαν να πάσχουν από δυσκοιλιότητα τους
τελευταίους 12 µήνες. Μάλιστα, 14% των πασχόντων
γνώριζαν το πρόβληµα, ενώ 2% βρέθηκε να πάσχει από
δυσκοιλιότητα µε βάσει το ερωτηµατολόγιο της µελέτης
χωρίς οι πάσχοντες να είχαν επίγνωση του προβλήµατος.
Η συχνότητα της δυσκοιλιότητας στην Ελλάδα βρέθηκε
γενικά να είναι υψηλότερη από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Παράγοντες κινδύνου. Όπως και σε όλες τις χώρες του
κόσµου, οι γυναίκες παρουσίαζαν µεγαλύτερα ποσοστά
δυσκοιλιότητας από τους άνδρες, µε περίπου 7 στους 10
δυσκοίλιους να είναι γυναίκες. Όσον αφορά στις ηλικιακές οµάδες, µεγαλύτερα ποσοστά δυσκοιλιότητας εµφανίσθηκαν στις ηλικίες άνω των 45 ετών και κυρίως µεταξύ των 60-64 ετών, όπου περίπου 1 στους 4 έπασχαν από
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Η δυσκοιλιότητα είναι ένα
πρόβληµα που ταλαιπωρεί ολοένα
και µεγαλύτερο ποσοστό των
κατοίκων των αναπτυγµένων
χωρών και των σύγχρονων
κοινωνιών, κυρίως γυναίκες

δυσκοιλιότητα. Τα ποσοστά δυσκοιλιότητας σε άτοµα
άνω των 65 ετών, που δεν συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη
αυτή, αναµένεται να είναι αρκετά υψηλότερα. Οι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι αλλά και οι λιποβαρείς (άτοµα µε σωµατικό βάρος χαµηλότερο από το κατώτερο φυσιολογικό
όριο µε βάση το ύψος τους) βρέθηκαν να πάσχουν από
δυσκοιλιότητα συχνότερα από τα άτοµα µε φυσιολογικό
βάρος.
Αίτια. Ένας στους 2 Έλληνες πάσχοντες από δυσκοιλιότητα δήλωσαν αυθόρµητα ότι η σηµαντικότερη αιτία του
προβλήµατος ήταν οι λανθασµένες διατροφικές συνήθειες και κυρίως η µη επαρκής λήψη φυτικών ινών. Δεύτερος σηµαντικότερος λόγος στη σειρά ακολουθούσε το
στρες/άγχος ή ανησυχία (το δήλωσε περίπου 1 στους 3),
ενώ αρκετά σηµαντικοί λόγοι θεωρήθηκαν (από περίπου
1 στους 10 ερωτηθέντες) η έλλειψη σωµατικής άσκησης,
η καθιστική ζωή, οι αλλαγές τρόπου ζωής (π.χ. ταξίδια,
διακοπές) αλλά και οι ορµονικές αλλαγές των γυναικών
(κύηση, εµµηνόπαυση κλπ).
Διάρκεια. Συνήθως, η δυσκοιλιότητα χρονολογείται από
ετών. Το χρονικό διάστηµα που δήλωσαν οι Έλληνες δυσκοίλιοι ότι έπασχαν ήταν κατά µέσο όρο 6,3 χρόνια, µε
µεγαλύτερη διάρκεια του προβλήµατος µεταξύ των δυσκοίλιων γυναικών (6,9 χρόνια) και των δυσκοίλιων κατοίκων των αστικών περιοχών (7 χρόνια).
Σοβαρότητα-Συµπτώµατα. 81% και 70% των πασχόντων θεωρούν τη δυσκοιλιότητα το ίδιο ή πιο σοβαρό
πρόβληµα από την ηµικρανία και από το κρυολόγηµα
αντίστοιχα, ενώ 73% έχουν αίσθηµα βάρους και περίπου
40% αναφέρουν ότι αισθάνονται άβολα, νευρικότητα
και/ή στεναχώρια.
Εσφαλµένες αντιλήψεις. 12% δεν θεωρούν τη δυσκοιλιότητα ακριβώς ιατρικό θέµα, 25% πιστεύουν ότι πρέπει
να την αντιµετωπίσουν µόνοι τους και τέλος 15% ανησυχούν για τυχόν εξετάσεις που ίσως χρειαστεί να γίνουν
(π.χ. κολονοσκόπηση). Ατυχώς, 19% όσων πάσχουν ηλικίας >45 ετών θεωρούν ότι η δυσκοιλιότητα είναι φυσιολογικό πρόβληµα όσο µεγαλώνουν.
Αντιµετώπιση. Μόνο 47% των πασχόντων έχει συµβουλευτεί γιατρό, ενώ από τους υπόλοιπους, 29% δεν
έχει συµβουλευτεί κανέναν ειδικό, ούτε φίλο ή µέλος της
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οικογένειας. Περίπου 1 στους 4 πάσχοντες από δυσκοιλιότητα, ιδίως όσοι είναι νέοι, αλλάζουν τις διατροφικές
του συνήθειες, 1 στους 3 παίρνουν παραδοσιακά χρησιµοποιούµενα προϊόντα (π.χ. τσάι, αποξηραµένα δαµάσκηνα, ακτινίδια, λιναρόσπορους κ.λπ.) και 46% παίρνουν
φάρµακα κατά της δυσκοιλιότητας (υπακτικά).

Πώς αντιμετωπίζεται
η δυσκοιλιότητα;
Παρότι οι κακές διατροφικές συνήθειες και η ανεπαρκής
πρόσληψη φυτικών ινών σαφέστατα ευθύνονται για ένα
σηµαντικό ποσοστό των πασχόντων από δυσκοιλιότητα, η αύξηση της ποσότητας των προσλαµβανοµένων
φυτικών ινών και του υπολείµµατος των κοπράνων είτε
µε την τροφή είτε µε φαρµακευτικά βοηθήµατα δεν
βοηθά όλους τους ασθενείς µε δυσκοιλιότητα. Επίσης,
η αυξηµένη λήψη υγρών και η τακτική σωµατική αύξηση, αν και βελτιώνουν γενικά τη σωµατική ευεξία, σπάνια επαρκούν για την αντιµετώπιση της δυσκοιλιότητας.
Έτσι, τελικά αρκετοί ασθενείς µε δυσκοιλιότητα πρέπει
να λάβουν φαρµακευτική θεραπεία για την αντιµετώπιση
του προβλήµατος. Η θεραπεία βασίζεται σε τρεις κύριες
κατηγορίες καθαρτικών φαρµάκων: φάρµακα ή ουσίες
που αυξάνουν το υπόλειµµα των κοπράνων (π.χ. ψύλλιο),
φάρµακα που δρουν ωσµωτικά κατακρατώντας υγρά
στα κόπρανα (π.χ. λακτουλόζη) και φάρµακα που δρουν
διεγερτικά στο τοίχωµα του εντέρου (π.χ. βισακοδύλη).
Όλα τα φάρµακα είναι ασφαλή σε µακροχρόνια χορήγηση, που συνήθως είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση
του συχνά δύσκολου προβλήµατος της δυσκοιλιότητας.
Συνδυασµοί φαρµάκων και λεπτοµερείς εκτιµήσεις από
ειδικούς γαστρεντερολόγους συχνά απαιτούνται για την
αντιµετώπιση περιπτώσεων, που δεν ανταποκρίνονται
στη συνήθη αγωγή.

Ευεξία

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ, ∆ημοσιογράφος

Γιόγκα:
όπλο για την αντιμετώπιση αλλεργιών
έως και χρόνιων πόνων
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Γιόγκα κατά κρυολογήματος
και αλλεργίας
Η άφιξη του φθινοπώρου ή της άνοιξης για πολλούς από
εµάς σηµαίνει ότι πρέπει να εφοδιαστούµε µε πολλά κουτιά από χαρτοµάντιλα και καραµέλες για το λαιµό... Το
φθινόπωρο συνοδεύεται από κρύο και η άνοιξη από περίεργες διακυµάνσεις στη θερµοκρασία. Και οι δύο εποχές
πάντως χαρακτηρίζονται για πολλούς οι αλλεργικές περίοδοι, καθώς ευνοούν την εµφάνισή τους, ενώ ευνοούν
και την εµφάνιση γρίπης. Η γιόγκα µπορεί να αποτελέσει
το µέσο ενίσχυσης του ανοσοποιητικού µας συστήµατος
καθώς µπορεί να οδηγήσει είτε στην ενίσχυσή του είτε
στην «καταστολή» του, ανάλογα µε την περίσταση.
Η συστηµατική εµφάνιση έντονων αλλεργικών συµπτωµάτων συνηγορούν στο συµπέρασµα ότι το ανοσοποιητικό σύστηµα ενός ατόµου λειτουργεί «υπερωριακά».
Ένα µπούκωµα αισθητό στη µύτη, τα ιγµόρεια ή τα αυτιά, ερεθισµένα µάτια, πονοκέφαλοι, πονόλαιµος προκαλούνται όλα από την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού
συστήµατος, το οποίο επιτίθεται σε κάποιο άκακο συνήθως «εισβολέα» στον οργανισµό. Μόλις καταφέρουµε
να χαλαρώσουµε, το νευρικό σύστηµα είναι σε θέση να
υποδείξει στο ανοσοποιητικό σύστηµα ότι πρέπει να σταµατήσει την «επίθεση» στους άκακους εισβολείς οι οποίοι συνήθως αποβάλλονται από τον οργανισµό µε ένα
φτέρνισµα. Μόλις ηρεµήσει το ανοσοποιητικό σύστηµα,
ο ερεθισµός και η βλέννα από τη ρινική περιοχή υποχωρούν, µαζί φυσικά και τα συµπτώµατα.
Η εξάσκηση οποιαδήποτε µορφής γιόγκα, µε βαθιές και
αργές ανάσες και την πρόθεση να αφεθούµε και να ηρεµήσουµε µπορεί να φανεί ευεργετικό για την υποχώρηση
αλλεργικών συµπτωµάτων. Οι ανάσες καπαλαµπάτι για
παράδειγµα θεωρούνται ιδανικές για την αντιµετώπιση
αλλεργιών, καθώς βοηθούν στην αποσυµφόρηση της
ρινικής περιοχής. Ωστόσο καλό θα ήταν να υπάρχει δίπλα µας και ένα πακέτο χαρτοµάντιλα. Ο χρόνος χαλάρωσης µετά το πέρας των ασκήσεων της γιόγκα κρίνεται
επίσης ιδιαίτερα αποτελεσµατικός στον περιορισµό των
συµπτωµάτων των αλλεργικών αντιδράσεων του οργανισµού. Όσοι υποφέρουν από αλλεργίες βέβαια, καλό θα
ήταν την χαλάρωση µετά τις ασκήσεις της γιόγκα να µην
την κάνουν ξαπλωµένοι ανάσκελα, διότι ερεθίζονται πολύ
εύκολα οι αλλεργίες που επηρεάζουν το αναπνευστικό
σύστηµα. Είναι προτιµότερο να ξαπλώνουν µπρούµυτα
ή ακόµα καλύτερα στο πλάι.
Η χαλάρωση του νευρικού συστήµατος έχει αποδειχθεί
ότι βοηθά το ανοσοποιητικό σύστηµα να επιτίθεται στους
ιούς που αναπτύσσονται ιδιαίτερα κατά τις ψυχρότερες
εποχές. Τα κρυολογήµατα προκαλούνται από βακτήρια
και επηρεάζουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστηµα
προκαλώντας τα γνωστά συµπτώµατα (µπούκωµα, πονόλαιµο, βήχα κτλ). Σε περίπτωση που οι αντιστάσεις του

οργανισµού είναι περιορισµένες, τα βακτήρια µπορούν
πολύ εύκολα να εισέλθουν στους πνεύµονες και να προκαλέσουν πνευµονίες και βρογχίτιδες. Ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστηµα µπορεί να «παγώσει» τους εισβολείς
µέσα σε λίγες ηµέρες αποτρέποντας το ενδεχόµενο ισχυρής φλεγµονής και ενισχύοντας παράλληλα το ανοσοποιητικό σύστηµα.

Γιόγκα κατά
του χρόνιου πόνου
Η γιόγκα αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευεργετική στο να
απαλλάσσει ασθενείς από χρόνιους πόνους. Ωστόσο,
όπως επισηµαίνει η πλειοψηφία των δασκάλων γιόγκα,
πρέπει κανείς να έχει τη θέληση να αποκτήσει µία νέα
σχέση µε το σώµα του, τον πόνο, να έχει αρκετή υποµονή και κατανόηση στην κατάσταση που προκαλεί τις
ενοχλήσεις και να µάθει να «ακούει» το σώµα τους και τις
αντιδράσεις του.
Όταν κανείς βιώνει χρόνιο πόνο, η αναπνοή συνήθως είναι πιο ρηχή, ενώ τείνουµε να κρατάµε την αναπνοή µας
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι περιορισµένες ανάσες
δεν επιτρέπουν την πλήρη εκπνοή, οπότε οι πνεύµονες
δεν απαλλάσσονται από όλο τον αέρα, µε αποτέλεσµα να
εγκλωβίζονται και οι τοξίνες που εισπνέονται. Επίσης, ο
χρόνιος πόνος έχει ως αποτέλεσµα οι µύες να είναι κρύοι
και σε κατάσταση συστολής ως αποτέλεσµα του κακού
κυκλοφορικού. Κατά συνέπεια, η οξυγόνωση είναι ακόµη
πιο περιορισµένη και αποτρέποντας την αποβολή επιπλέον τοξινών. Όταν όµως αναπνέουµε πλήρως και βαθιά,
οι πνεύµονες δουλεύουν περισσότερο, ενεργοποιούνται
πλήρως οι λειτουργίες του διαφράγµατος, των ραχιαίων
και κοιλιακών µυών εκλύοντας θερµότητα στο κέντρο
του σώµατος.
Παράλληλα, η σωστή αναπνοή προκαλεί και ήρεµα συναισθήµατα, περιορίζοντας το φόβο και το άγχος και απαλλάσσοντας το νευρικό σύστηµα από πρόσθετο βάρος. Η
σωστή αναπνοή περιορίζει παράλληλα και την ένταση
από το µυϊκό ιστό του σώµατος διευκολύνοντας ιδιαίτερα
τις περιοχές όπου παρατηρείται ο χρόνιος πόνος.
Το επόµενο εγχείρηµα του ασθενή είναι η αλλαγή του
τρόπου που αντιµετωπίζει κανείς το σηµείο του σώµατος στο οποίο υπάρχει ο πόνος. Παρατηρείστε πώς εξελίσσεται και πώς συµπεριφέρεται ο πόνος αλλά και πώς
αντιµετωπίζετε ως ασθενείς τον πόνο. Σκοπός είναι να
συνειδητοποιήσει ο ασθενής τα συναισθήµατα που του
προκαλεί ο πόνος. Η συγκεκριµένη διαδικασία είναι ιδιαίτερα σηµαντική προκειµένου ο ασθενής να συνδέσει
το συναισθηµατικό µόνο µε το βιολογικό πόνο και να συνειδητοποιήσει τη σχέση συνέχειας που υπάρχει µεταξύ
σώµατος, πνεύµατος και συναισθήµατος.
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ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΤΑΡΟΣ, Γεωπόνος
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Ναι, αλλά με
“ταυτότητα”

Ποια όµως είναι τα τοπικά
προϊόντα; Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά τους, που τα
διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα;
Πως τα αναγνωρίζουµε;
Αυτά είναι µόνο κάποια από
τα ερωτήµατα, που ο κάθε
καταναλωτής ζητάει ξεκάθαρες
απαντήσεις.

Το τελευταίο χρονικό διάστηµα, όλο και περισσότερο, τα
τοπικά προϊόντα (λάδια, όσπρια, φρούτα, γαλακτοκοµικά,
κ.λ.π.) της χώρας µας, βρίσκονται στην επικαιρότητα.
Εκθέσεις, δηµοσιεύσεις, διαφηµίσεις, κ.λ.π. τα
έχουν κάνει περισσότερο γνωστά στον Έλληνα καταναλωτή.
Αυτή όµως η δηµοσιότητα, εγκυµονεί
και κινδύνους. Δεν είναι λίγοι αυτοί, που
θα προσπαθήσουν να εκµεταλλευτούν
αυτή τη συγκυρία, προωθώντας πάσης
φύσης προϊόντα, αφού βέβαια πρώτα τα
‘’βαφτίσουν’’ τοπικά, παραδοσιακά ή µε κάποιο άλλο όνοµα, που θα τα διαφοροποιεί από
τα υπόλοιπα και θα τα κάνει πιο ελκυστικά στον καταναλωτή.
Ποια όµως είναι τα τοπικά προϊόντα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, που τα διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα; Πως τα αναγνωρίζουµε;
Αυτά είναι µόνο κάποια από τα ερωτήµατα, που ο κάθε
καταναλωτής ζητάει ξεκάθαρες απαντήσεις.
Ελληνικά τοπικά προϊόντα, µπορούµε να συναντήσουµε αρκετά στην αγορά και όπως είπαµε και
παραπάνω, πολλά από αυτά, για να µην πούµε
τα περισσότερα, είναι αµφίβολης προέλευσης ( µερικές φορές µάλιστα, έχουν εισαχθεί
ακόµη και από χώρες του Τρίτου κόσµου).
Το ίδιο περίπου σκηνικό επικρατεί, λίγο πολύ
και στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ε.Ε. µε τους Κανονισµούς 509/06 και 510/06, προχώρησε στην
νοµοθετική ρύθµιση για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης
των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων.
Παράλληλα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υ.Α.Α.Τ.) εναρµονιζόµενο µε την Κοινοτική Νοµοθεσία, δηµιούργησε το θεσµικό πλαίσιο τόσο για την
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διαδικασία κατοχύρωσης των ονοµασιών προέλευσης
/ γεωγραφικής ένδειξης όσο και για τους µηχανισµούς
ελέγχου και επιτήρησης αυτών των προϊόντων.
Σε εφαρµογή λοιπόν του θεσµικού πλαισίου,
όποιος Συνεταιρισµός παραγωγών το επιθυµεί, µπορεί να υποβάλει αίτηση στη
Νοµαρχία που ανήκει για να µπορέσει
να κατοχυρώσει την ονοµασία ενός
συγκεκριµένου προϊόντος, εφόσον
βέβαια πληρούνται οι προδιαγραφές
παραγωγής, µεταποίησης και συσκευασίας του.
Αυτή η αίτηση προωθείται από το Υ.Α.Α.Τ. στην
αρµόδια επιτροπή της Ε.Ε. και εφόσον τα στοιχεία είναι
επαρκή και δεν υπάρχουν ενστάσεις από άλλες χώρες, η
ονοµασία κατοχυρώνεται και εγγράφεται στο Κοινοτικό
µητρώο προϊόντων Π.Ο.Π. (Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) και Π.Γ.Ε. (Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης).
Με την εγγραφή της ονοµασίας στο εν λόγω µητρώο,
κάθε παραγωγός, µεταποιητής ή παρασκευαστής, δύναται να πιστοποιήσει τα προϊόντα που προέρχονται από
την εν λόγω γεωγραφική ζώνη, υποβάλλοντας αίτηση για πιστοποίηση στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (Οργανισµό του Υ.Α.Α.Τ.).
Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις,
τα παραγόµενα προϊόντα πιστοποιούνται
και µπορούν να φέρουν (προαιρετικά) τον
Ευρωπαϊκό λογότυπο για την κατηγορία
που ανήκουν και υποχρεωτικά τον λογότυπο µε την πιστοποίηση του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (µε
το διακριτικό σήµα AGROCERT) µαζί µε όλες
τις άλλες απαραίτητες ενδείξεις.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων Π.Ο.Π. και
Π.Γ.Ε., έχουν να κάνουν τόσο µε την παραγωγή και µεταποίηση τους, όσο και µε τη γεωγραφική ζώνη όπου αυτές
πραγµατοποιούνται.
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¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ ÂÈ‰ÈÎÔ› ÛÙÈ˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
προϊόντων Π.Ο.Π. (Προστατευόµενης
Ονοµασίας Προέλευσης) και Π.Γ.Ε.
(Προστατευόµενης Γεωγραφικής
Ένδειξης) έχουν να κάνουν τόσο µε την
παραγωγή και µεταποίησή τους, όσο
και µε τη γεωγραφική ζώνη όπου αυτές
πραγµατοποιούνται

Χρησιµοποιούνται παραδοσιακοί µέθοδοι, που επιβαρύνουν ελάχιστα το περιβάλλον. Δύνεται προτεραιότητα
στις ντόπιες ποικιλίες φυτών ή φυλές ζώων (εφόσον πρόκειται για ζωικά προϊόντα), που λόγω της προσαρµογής
τους στα τοπικά οικοσυστήµατα έχουν αφενός µεγαλύτερες αντοχές και αφετέρου µικρότερες απαιτήσεις σε
εισροές ( λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, νερό, ζωοτροφές,
κτηνιατρικά φάρµακα, κ.λ.π.).
Πιο συγκεκριµένα, τα Π.Ο.Π. είναι προϊόντα των οποίων
όλη η παραγωγική διαδικασία (παραγωγή, µεταποίηση
και επεξεργασία τους) γίνεται σε µία οροθετηµένη γεωγραφική περιοχή. µε αναγνωρισµένη τεχνογνωσία.
Ενώ τα Π.Γ.Ε., παράγονται ή / και µεταποιούνται ή /και
επεξεργάζονται σε µία οροθετηµένη γεωγραφική περιοχή, δηλαδή, τουλάχιστον ένα ή περισσότερα από τα
παραπάνω στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, πραγµατοποιείται σε µία συγκεκριµένη γεωγραφική ζώνη, από
την οποία το προϊόν επωφελείται της καλής της φήµης.
Προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. που µπορεί να βρει κάποιος
σήµερα στην αγορά, είναι αρκετά. Οι χώρες της Ε.Ε. µέχρι
τώρα, έχουν κατοχυρώσει 710 ονοµασίες Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε..
Από αυτά, τα 155 ανήκουν στην κατηγορία των τυριών,
τα 76 στα µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση το κρέας, τα
101 στην κατηγορία του φρέσκου κρέατος και των εντοσθίων, τα 9 στην κατηγορία των αλιευµάτων, τα 23 στην
κατηγορία των ζωικών προϊόντων (µέλι, αυγά και γαλακτοκοµικά), τα 94 στα λίπη και έλαια (ελαιόλαδα), τα 16
στην κατηγορία των ελιών, τα 148 είναι φρούτα, λαχανικά
και δηµητριακά, τα 17 στην κατηγορία των αρτοσκευασµάτων (ψωµί, ζύµη, κέικ, µπισκότα, κ.λ.π.), τα 18 είναι
µπύρες, τα 39 στην κατηγορία των άλλων ποτών, τα 9
στην κατηγορία των µη βρώσιµων προϊόντων και 5 είναι
µπαχαρικά.
Η Ελλάδα αντίστοιχα, έχει κατοχυρώσει 84 ονοµασίες,
από τις οποίες οι 61 αφορούν προϊόντα Π.Ο.Π. και οι 23
προϊόντα Π.Γ.Ε. Οι ονοµασίες που έχουν κατοχυρωθεί
αφορούν 20 τυροκοµικά προϊόντα, 22 φρούτα λαχανικά
και δηµητριακά, 10 επιτραπέζιες ελιές, 25 ελαιόλαδα, 1
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αλίευµα, 1 µέλι, 1 αρτοπαρασκεύασµα και 4 µπαχαρικά
και διάφορα άλλα προϊόντα.
Οι επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί µέχρι σήµερα
για την παραγωγή / παρασκευή των παραπάνω κατοχυρωµένων Ελληνικών προϊόντων, ανέρχονται σε περίπου
550.
( Τόσο οι ονοµασίες των Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. που έχουν κατοχυρωθεί από την Ελλάδα αλλά και από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., όσο και οι Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν
πιστοποιηθεί για την παραγωγή / παρασκευή των Ελληνικών Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. προϊόντων, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. , www.agrocert.gr ).
Κάποια από τα προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε., είναι πιστοποιηµένα και ως βιολογικά ή ως προϊόντα ολοκληρωµένης
διαχείρισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από την
επισήµανση Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε., θα φέρουν και αυτήν του
βιολογικού τρόπου παραγωγής ή της ολοκληρωµένης
διαχείρισης.
Τελειώνοντας, οι καταναλωτές για να υποστηρίξουν
έµπρακτα αυτά τα προϊόντα , τα οποία αποτελούν και
κοµµάτι της παράδοσης µας, οφείλουν να µην προµηθεύονται από την αγορά τις αποµιµήσεις τους.
Τα πραγµατικά τοπικά προϊόντα, χρησιµοποιούν κατοχυρωµένες ονοµασίες και συνοδεύονται πάντα από την
αντίστοιχη επισήµανση.
Θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι οι κατοχυρωµένες ονοµασίες, προστατεύονται από το δίκαιο της Ε.Ε. και πιο συγκεκριµένα ‘’από οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση εµπορική
χρήση από άλλα προϊόντα τα οποία δεν έχουν παραχθεί
σύµφωνα µε τις ειδικές προδιαγραφές, καθώς επίσης και
από κάθε αντιποίηση, αποµίµηση, υπαινιγµό, ψευδή ή
απατηλή ένδειξη όσον αφορά την προέλευση, καταγωγή
ή φύση του προϊόντος και από κάθε άλλη πρακτική ικανή
να παραπλανήσει το κοινό, σχετικά µε την πραγµατική
καταγωγή του προϊόντος’’.
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∆ιατροφή

ΤΙΝΑ-ΛΟΥΪΖΑ ΚΟΥΚ, ∆ιατροφολόγος

∆ιατροφή στην παιδική ηλικία
Η παιδική ηλικία είναι µια ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδος για τη σωστή
σωµατική και ψυχική ανάπτυξη του ανθρώπου. Έκτος του ότι τα
παιδιά, λόγω της ανάπτυξης, έχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε ενέργεια
και θρεπτικά συστατικά, στην παιδική ηλικία αναπτύσσονται και οι
διατροφικές συνήθειες που συνήθως µας συνοδεύουν σε όλη τη µετέπειτα ζωή µας.
Έρευνες έχουν δείξει ότι τις τελευταίες δεκαετίες τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας αυξάνουν δραµατικά. Η µείωση της φυσικής
δραστηριότητας από τη µια µεριά και οι λανθασµένες επιλογές τροφίµων από την άλλη είναι οι δύο κύριοι παράγοντες που συνθέτουν
το παραπάνω πρόβληµα. Τα παιδιά στις µέρες µας καταφεύγουν όλο
και πιο συχνά στο πρόχειρο φαγητό (junk food), στα αναψυκτικά και
στα γλυκά, τα οποία αποτελούν τρόφιµα πλούσια σε λίπος και ζάχαρη, ενώ ταυτόχρονα µειώνουν την κατανάλωση υγιεινών τροφίµων,
όπως φρούτα και λαχανικά.

Πώς επιλέγουν
τα παιδιά τρόφιμα

Επιλογές
τροφίμων στην
παιδική ηλικία

Σίγουρα τα χαρακτηριστικά του τροφίµου, όπως η εµφάνιση, το
άρωµα, η γεύση και η υφή παίζουν σηµαντικό ρόλο στην επιλογή
ενός τροφίµου. Έρευνες έχουν δείξει ότι όλοι οι άνθρωποι, από τη
γέννηση τους, έχουν συγκεκριµένες γευστικές προτιµήσεις, τους
αρέσει δηλαδή περισσότερο η γλυκιά γεύση σε σχέση µε την πικρή
και ξινή. Παρ’ όλα αυτά οι γευστικές αυτές προτιµήσεις αλλάζουν καθώς το άτοµο µεγαλώνει.
Στην αλλαγή των διατροφικών προτιµήσεων καθώς και στη διαµόρφωση των διατροφικών συνηθειών σηµαντικό ρόλο κατέχουν οι
εξωτερικοί παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο και τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης.

Ο ρόλος των γονέων στην επιλογή
τροφίμων των παιδιών
Η οικογένεια είναι από τους σηµαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν τις διατροφικές συνήθειες του παιδιού, όχι µόνο επειδή
παρέχει το φαγητό και συνεπώς καθορίζει και τις διαιτητικές επιλογές των παιδιών, αλλά και επειδή οι γονείς λειτουργούν ως πρότυπα
προς µίµηση στα παιδιά. Μέσα από τη στάση της οικογένειας απέναντι στο φαγητό, όπως εκφράζεται µέσα από τις καθηµερινές διατροφικές συνήθειες, µεταδίδονται στο παιδί αντιλήψεις και συνήθειες τις
οποίες αργότερα συνήθως υιοθετεί και το ίδιο.
Σηµαντικός επίσης παράγοντας διαµόρφωσης των διατροφικών
συνηθειών των παιδιών είναι η συχνότητα των γευµάτων µεταξύ
των µελών της οικογένειας. Η πίεση του χρόνου και τα διαφορετικά ωράρια δυσκολεύουν τη συνεστίαση της οικογένειας. Το οικογενειακό όµως γεύµα, εκτός από την πρόσληψη τροφής αναπτύσσει
συναισθηµατικούς δεσµούς µεταξύ των µελών της οικογένειας, εκπαιδεύει τα παιδιά στην καλή συµπεριφορά καθώς και στην υγιεινή
διατροφή.
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Η επιλογή τροφίµων των µικρών παιδιών εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό από τη διαθεσιµότητά τους στο νοικοκυριό. Αν οι συνήθεις τροφές του νοικοκυριού χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και ζάχαρη, τα
παιδιά θα µάθουν να προτιµούν αυτές τις τροφές έναντι
πιο υγιεινών. Από την άλλη πλευρά, η διαθεσιµότητα υγιεινών τροφίµων στο σπίτι, όπως φρούτα και λαχανικά,
διευκολύνει την πρόσβαση και αυξάνει την πιθανότητα
κατανάλωσης.
Χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας αποτελεί και η «νεοφοβία», ο φόβος δηλαδή της κατανάλωσης άγνωστων
προς τα παιδιά τροφίµων. Το παραπάνω χαρακτηριστικό
έχει ως αποτέλεσµα να καταναλώνουν τα παιδιά ορισµένα µόνο τρόφιµα κι έτσι να λείπει η ποικιλία από τη
διατροφή τους. Η επαναλαµβανόµενη όµως έκθεση σε
άγνωστα προς τα παιδιά τρόφιµα, µπορεί και να αυξήσει
την αποδοχή τους.

Ο ρόλος του σχολείου
στην επιλογή τροφίμων
των παιδιών
Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών επηρεάζονται και
από το σχολικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο δέχονται
επιρροές που διαµορφώνουν την προσωπική τους άποψη και τις προτιµήσεις τους. Παράγοντες του σχολικού
περιβάλλοντος που επιδρούν στις διαιτητικές συνήθειες
των παιδιών είναι οι φίλοι, οι δάσκαλοι και το σχολικό κυλικείο. Οι δάσκαλοι, λόγω του σηµαντικού εκπαιδευτικού
τους ρόλου, µπορούν να λειτουργούν ως πρότυπα που
προάγουν ή αποθαρρύνουν µία συγκεκριµένη συµπεριφορά υγείας. Επιπλέον, ο φιλικός κύκλος των παιδιών
µπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές τους επιλογές, αφού
τα παιδιά έχουν την τάση να καταναλώνουν τροφές που
προτιµούν οι φίλοι τους.
Έχει διαπιστωθεί ότι η πλειοψηφία των µαθητών στα
ελληνικά σχολεία προµηθεύεται τροφή από τα κυλικεία.
Οι τροφές όµως που προσφέρει το σχολικό κυλικείο δεν
ανταποκρίνονται ούτε στις επιτρεπόµενες βάσει νοµοθεσίας ούτε στα πρότυπα τις υγιεινής διατροφής, οδηγώντας έτσι τα παιδιά στην κατανάλωση τροφίµων χαµηλής
διατροφικής αξίας.

Ο ρόλος της τηλεόρασης
στην επιλογή τροφίμων
των παιδιών
Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας ασκούν µεγάλη επιρροή
στην εύπλαστη προσωπικότητα του παιδιού για δύο κυρίως λόγους. Από τη µια µεριά το παιδί δεν µπορεί να

αξιολογήσει τα µηνύµατα που λαµβάνει µέσω της διαφήµισης, µε αποτέλεσµα να θέλει να καταναλώσει τα
διαφηµιζόµενα τρόφιµα. Από την άλλη, τις ώρες που το
παιδί βλέπει τηλεόραση τρώει συνήθως µεγάλες ποσότητες ανθυγιεινών σνακ και αυξάνει το χρόνο καθιστικής
ζωής. Ένα µεγάλο ποσοστό των διαφηµιζόµενων τροφίµων αφορούν σε γλυκά, πρόχειρο φαγητό, αλµυρά σνακ
και αναψυκτικά, και γενικά σε τρόφιµα πλούσια σε λίπος
και ζάχαρη και φτωχά σε φυτικές ίνες, βιταµίνες και µέταλλα. Αυτά τα τρόφιµα αποτελούν τις συνήθεις επιλογές
των παιδιών, διαµορφώνοντας έτσι από µικρή ηλικία διαιτητικές συνήθειες και προτιµήσεις οι οποίες είναι πολύ
δύσκολο να αλλάξουν στη συνέχεια.
Ποιες λύσεις υπάρχουν για την πρόληψη του προβλήµατος
Το παιδί θα πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα αυτορρύθµισης της ποσότητας της τροφής που χρειάζεται να
καταναλώσει. Είναι σηµαντικό να εκπαιδευτούν οι γονείς
και γενικότερα όσοι συµµετέχουν στην ανατροφή του
παιδιού, στο να γνωρίζουν ποιο είναι το ιδανικό του βάρος, έτσι ώστε να µην του ασκούν πίεση σχετικά µε την
ποσότητα του φαγητού κι έτσι να µπορέσει εκείνο µε τη
σειρά του να αναπτύξει αυτονοµία και έλεγχο στη διατροφή του. Δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι σε ένα φυσιολογικό παιδί ο καλύτερος οδηγός των αναγκών του είναι η
πείνα του και όχι οι δικές µας επιθυµίες.
Επιπλέον, πρέπει οι γονείς να καταλάβουν ότι αποτελούν
πρότυπα προς µίµηση για τα παιδιά τους, γεγονός που
σηµαίνει ότι, για να µάθει το παιδί να καταναλώνει υγιεινά τρόφιµα πρέπει και οι ίδιοι οι γονείς να τα καταναλώνουν. Θα ήταν προτιµότερο τα ανθυγιεινά τρόφιµα να
µην είναι διαθέσιµα στο νοικοκυριό, έτσι ώστε να είναι
δυσκολότερη η πρόσβαση και συνεπώς η κατανάλωσή
τους. Θεωρείται θεµιτό το να µην επιβραβεύονται τα παιδιά µε τρόφιµα χαµηλής διατροφικής αξίας, για να µη δηµιουργούνται στο παιδί θετικοί συνειρµοί σχετικά µε τα
συγκεκριµένα τρόφιµα. Επίσης, οι γονείς πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο οικογενειακό γεύµα, να
ετοιµάζουν ποικιλία προϊόντων έτσι ώστε να εντάξει το
παιδί καινούργια τρόφιµα στη διατροφή του.
Όσον αφορά το σχολικό κυλικείο, είναι ανάγκη να ενταχθούν σ’ αυτό πιο υγιεινά τρόφιµα, όπως γάλα µε χαµηλά
λιπαρά, ψωµί ολικής άλεσης, φρούτα και λαχανικά. Επίσης καλό είναι να φροντίσουν οι γονείς να τρώει το παιδί
πρωινό πριν φύγει για το σχολείο και να παίρνει µαζί του
κολατσιό.
Τέλος, είναι σηµαντικό να µειώσουν τα παιδιά το χρόνο
τηλεθέασης και στη θέση του να αυξήσουν τη φυσική
τους δραστηριότητα. Επίσης η πολιτεία θα πρέπει να πάρει µέτρα ώστε να µειωθεί η προώθηση του πρόχειρου
φαγητού, γλυκών και αναψυκτικών στην παιδική ζώνη
τηλεθέασης.
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Οι γονείς θα πρέπει να ερευνούν τη σύσταση των έτοιµων τροφών που αγοράζουν για
τα παιδιά τους και να διαβάζουν την αναγραφόµενη σύν¬θεση των συσκευαζόµενων
τροφών. Εκτός από τις φανερές πηγές λακτόζης υπάρχουν και κρυφές για τις οποίες οι
γονείς θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιηµένοι.

∆υσανεξία
στη λακτόζη
Τα συµπτώµατα που προκαλούνται
από την πληµµελή απορρόφηση
της λακτόζης δηµιουργούν την
κατάσταση εκείνη που αναφέρεται
σαν δυσανεξία στη λακτόζη.
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Η λακτόζη είναι ένας δισακχαρίτης που αποτελείται από
ένα µόριο γλυκόζης και ένα γαλακτόζης. Συντίθεται
αποκλειστικά στο µαζικό αδένα των θηλαστικών κατά
το τέλος της κύησης και τη γαλουχία και βρίσκεται σαν
ελεύθερο µόριο µόνο στο γάλα. Η πέψη της λακτόζης
επιτελείται από το ένζυµο λακτάση που ανευρίσκεται στις
µικρολάχνες του λεπτού εντέρου. Όταν η δραστικότητα
της λακτάσης είναι ανεπαρκής η λακτόζη δεν µπορεί να
απορροφηθεί, ενεργεί σαν ωσµωτικό φορτίο για το λεπτό
έντερο και κατέρχεται στο παχύ όπου ζυµώνεται από την
εκεί χλωρίδα. Τα συµπτώµατα που προκαλούνται από την
πληµµελή απορρόφηση της λακτόζης δηµιουργούν την
κατάσταση εκείνη που αναφέρεται σαν δυσανεξία στη
λακτόζη.
Η λακτόζη δεν παίζει σηµαντικό ρόλο από πλευράς θρεπτικής αξίας στη δίαιτα των µεγάλων. Αντίθετα αποτελεί
την πιο σπουδαία πηγή ενέργειας στον πρώτο χρόνο της
ζωής αφού το 50% περίπου των ηµερησίων θερµιδικών
αναγκών των βρεφών προέρχεται από τη λακτόζη!.
Η λακτόζη έχει πολλαπλές εφαρµογές στη βιοµηχανία
τροφίµων. Επί παραδείγµατι χρησιµοποιείται σε γλυκά
και άλλα προϊόντα ζαχαροπλαστικής, ψωµάκια, λουκάνικα γιατί βελτιώνει τη γεύση και προσδίδει όγκο και σταθερή δοµή καθώς συνδέεται σταθερά µε το νερό και τις
χρωστικές.
Η ανεπάρκεια λακτάσης αναφέρεται στη γενετικά προκαθορισµένη πτώση του επιπέδου δραστικότητας της
λακτάσης στο 10% περίπου αυτού της γέννησης. Εµφανίζεται συνήθως από την ηλικία των 3 ετών και µετά και
διατηρείται για όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόµου. Με
το σκεπτικό αυτό ο όρος ανεπάρκεια της λακτάσης δεν
είναι δόκιµος αφού τα 2/3 του ενήλικου πληθυσµού της
γης παρουσιάζουν ελαττωµένα επίπεδα δραστικότητας
της λακτάσης και µόνο τα άτοµα που κατάγονται από τη
Βόρειο Ευρώπη καθώς και µερικές νοµαδικές φυλές που
κατοικούν σε άνυδρες περιοχές της Βορείου Αφρικής και
της Αραβίας διατηρούν αυξηµένη δραστικότητα του ενζύµου καθ’ όλη την ενήλικο ζωή.
Η επίπτωση της ανεπάρκειας λακτάσης ενηλίκου τύπου
είναι υψηλότερη του 50% στη Νότιο Αµερική, Αφρική
και Ασία και προσεγγίζει το 100% στην Ασία. Στη µαύρη
φυλή και τους Ασιάτες η ανεπάρκεια παρουσιάζεται στην
αρχή της παιδικής ηλικίας ενώ στη λευκή φυλή στο τέλος
της παιδικής ηλικίας και την εφηβεία . Σε µια σειρά 150 ελ-

ληνοπαίδων βρέθηκε ότι 29% παρουσίαζαν ανεπάρκεια
λακτάσης στην ηλικία των 5 ετών και το 80% στην ηλικία
των 12 ετών.

Συμπτώματα
Κλινικά η διάγνωση της δυσανεξίας στη λακτόζη δεν τίθεται µε ευκολία λόγω της ποικιλοµορφίας των παρουσιαζόµενων συµπτωµάτων. Αν τα συµπτώµατα παρουσιάζονται αµέσως µετά τη λήψη της λακτόζης η διάγνωση είναι
πιο εύκολη. Συµπτώµατα που εµφανίζονται µέσα στα
πρώτα 30 λεπτά από τη λήψη της λακτόζης είναι η ναυτία
και ένα αίσθηµα πληρότητας (φούσκωµα) του στοµαχιού
ενώ αυτά που εµφανίζονται µέσα σε 2 έως 6 ώρες είναι
ο κοιλιακός πόνος ο οποίος µπορεί να έχει κολικοειδή
χαρακτήρα (εντοπιζόµενος γύρω από τον οµφαλό ή στο
κάτω µέρος της κοιλιάς), το γουργούρισµα των εντέρων,
το φούσκωµα, η έκλυση αερίων (πορδές) και η διάρροια.
Η τυπική διάρροια χαρακτηρίζεται από υδαρή, ογκώδη
και αφρώδη κόπρανα. Στους εφήβους µπορεί να προεξάρχει ο εµετός.
Η συσχέτιση της λήψης της λακτόζης µε τα συµπτώµατα είναι επίσης δύσκολο να τεκµηριωθεί από το ιστορικό
στον παιδικό πληθυσµό αφού πολλά, κυρίως µικρότερης
ηλικίας παιδιά, δεν µπορούν να εκθέσουν τα συµπτώµατά τους µε καθαρό τρόπο. Ο παιδίατρος θα πρέπει να
υποπτευθεί τη δυσανεξία στη λακτόζη στα παιδιά εκείνα
που παρουσιάζουν υποτροπιάζον κοιλιακό άλγος, αφού
αποτελεί µια από τις πιο συχνές αιτίες χρόνιου κοιλιακού πόνου στα παιδιά (24-40%). Τα µεγαλύτερης ηλικίας
παιδιά και οι έφηβοι µε συµπτωµατολογία ευερέθιστου
εντέρου (κοινώς σπαστική κολίτιδα) θα πρέπει επίσης να
διερευνώνται για δυσανεξία στη λακτόζη.

Θεραπεία
Η θεραπεία της πρωτοπαθούς δυσανεξίας στη λακτόζη
περιλαµβάνει τον περιορισµό της λακτόζης στη δίαιτα,
την υποκατάστασή της από εναλλακτικές θρεπτικές ουσίες, την παροχή της απαραίτητης ποσότητας ασβεστίου
και τη λήψη υποκατάστατων του ενζύµου της λακτάσης.

ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
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Παιδί & Έφηβος

Οι ηµερήσιες ανάγκες ασβεστίου συνίστανται σε 800 mg στοιχειακού
ασβεστίου για παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών και 1200 mg γι’ αυτά που
είναι µεγαλύτερα των 10 ετών.
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Οι γονείς θα πρέπει να ερευνούν τη σύσταση των έτοιµων τροφών που αγοράζουν για τα παιδιά τους και να
διαβάζουν την αναγραφόµενη σύνθεση των συσκευαζόµενων τροφών. Εκτός από τις φανερές πηγές λακτόζης
υπάρχουν και κρυφές για τις οποίες οι γονείς θα πρέπει να
είναι ευαισθητοποιηµένοι. Προϊόντα στα οποία αναγράφονται οι όροι: ορός γάλακτος, καζεΐνη, λακταλβουµίνη,
σκόνη γάλακτος µπορεί να περιέχουν σηµαντική ποσότητα λακτόζης. Τροφές που µπορεί να περιέχουν «κρυφές» πηγές λακτόζης είναι τα ψωµάκια, τα µπισκότα, τα
παξιµάδια, τα ζαχαρωτά, τα γλειφιτζούρια, τα γλυκίσµατα
που απαιτούν ψήσιµο, τα δηµητριακά οι σούπες και τα
κρέατα ταχείας παρασκευής, η µαργαρίνη και τα έτοιµα
ντρέσιvγκ σαλάτας. Η λακτόζη εµπεριέχεται σαν έκδοχο
και σε πολλά φάρµακα όπως αντισυλληπτικά και αντιόξινα, αλλά προκαλεί συµπτώµατα µόνο στα άτοµα εκείνα
µε σοβαρή δυσανεξία στη λακτόζη.
Η παροχή της αναγκαίας ηµερήσιας ποσότητας ασβεστίου στους ασθενείς µε δυσανεξία στη λακτόζη είναι
πρωταρχικής σηµασίας καθώς τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που αποτελούν την κύρια διαιτητική πηγή ασβεστίου
περιορίζονται. Εναλλακτικές πηγές ασβεστίου αποτελούν
τα λαχανικά (µπρόκολο, σπανάκι, µπάµιες, ρεβίθια) ορισµένα θαλασσινά που περιέχουν µαλακά κόκαλα που
µπορούν να φαγωθούν (σολοµός, σαρδέλα, γαρίδες),
ξηροί καρποί (αµύγδαλα, καρύδια) και το µαλακό τυρί
σόγιας (Tofu). Επειδή όµως οι τροφές που είναι πλούσιες
σε ασβέστιο αλλά δεν περιέχουν γάλα δεν είναι αρεστές
στα περισσότερα παιδιά δεν θα πρέπει να παραβλέπεται
η πιθανότητα χορήγησης συµπληρωµάτων ασβεστίου.
Μελέτες έχουν δείξει ότι παιδιά µε δυσανεξία στη λακτόζη που υποβάλλονταν σε δίαιτα χαµηλή σε λακτόζη και
ασβέστιο παρουσίασαν ελάττωση της οστικής πυκνότητας συγκρινόµενα µε τα παιδιά εκείνα που ελάµβαναν
κανονική δίαιτα. Οι ηµερήσιες ανάγκες ασβεστίου συνίστανται σε 800 mg στοιχειακού ασβεστίου για παιδιά
ηλικίας κάτω των 10 ετών και 1200 mg γι’ αυτά που είναι
µεγαλύτερα των 10 ετών.
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Η ανάγκη για το διαιτητικό περιορισµό της λακτόζης
εξατοµικεύεται ανάλογα µε την ανοχή του κάθε ατόµου.
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως στα βρέφη και τα παιδιά η λακτόζη προσδίδει το 30-50 % περίπου των ηµερήσιων θερµίδων, γι’ αυτό και ο διαιτητικός περιορισµός
της έχει µεγαλύτερο αντίκτυπο σε σύγκριση µε τους µεγάλους.. Οι ασθενείς µε ανεπάρκεια λακτάσης µπορούν
ν’ αρχίσουν µε µια δίαιτα ελεύθερης λακτόζης τη στιγµή
της διάγνωσης ώστε να εξαλειφθούν τα συµπτώµατά
τους και στη συνέχεια να επανεισάγουν τη λακτόζη στη
διατροφή τους αυξάνοντάς τη σταδιακά µέχρι να βρεθεί
η ποσότητα εκείνη που δεν προκαλεί συµπτώµατα. Τα
γάλατα σόγιας δεν περιέχουν λακτόζη και µπορούν να
χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά µε τα γάλατα ελεύθερης
ή µειωµένης λακτόζης.
Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα διαφέρουν ως προς την περιεκτικότητά τους σε λακτόζη. Το φρέσκο γάλα έχει την
υψηλότερη περιεκτικότητα. Υπάρχουν αυξηµένες ενδείξεις ότι τα άτοµα µε δυσανεξία στη λακτόζη µπορούν να
ανεχθούν γάλατα που έχουν υποστεί ζύµωση καθώς η
περιεκτικότητα του γάλακτος σε λακτόζη µειώνεται σηµαντικά µετά την κατεργασία αυτή. Υπάρχουν διαθέσιµα
στο εµπόριο γάλατα µε 70% λιγότερη λακτόζη που είναι
καλά ανεκτά από πολλά άτοµα µε ανεπάρκεια λακτάσης.
Η παρουσία στο γάλα µικροοργανισµών ευοδώνει την
κατάσταση γιατί περιέχουν το ένζυµο βήτα γαλακτοσιδάση που ενεργοποιείται στο λεπτό έντερο και υδρολύει την
προσλαµβανόµενη λακτόζη. Το γλυκό κρύο γάλα που περιέχει Lactobacillus acidophilus αλλά δεν έχει υποστεί ζύµωση εξακολουθεί να προκαλεί συµπτώµατα στα άτοµα
µε δυσανεξία στη λακτόζη. Όταν όµως υποστεί κατεργασία µε υπερήχους γίνεται καλά ανεκτό πιθανά γιατί µε τη
µέθοδο αυτή λύεται το τοίχωµα των µικροβίων και απελευθερώνεται η λακτάση που εµπεριέχουν. Το γιαούρτι,
που επίσης περιέχει βήτα γαλακτοσιδάση, είναι καλά ανεκτό. ‘Έχει βρεθεί ότι το ασβέστιο του γιαουρτιού απορροφάται φυσιολογικά από τα άτοµα που δυσαπορροφούν
τη λακτόζη γεγονός που το αναδεικνύει σε µια άριστη
πηγή πρόσληψης ασβεστίου µε την τροφή για τα άτοµα
αυτά . Τέλος είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι καθώς το
τυρί ή το κασέρι παλιώνουν η λακτόζη µετατρέπεται σε
γαλακτικό οξύ το οποίο δεν προκαλεί συµπτώµατα.
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Ετήσια χορήγηση
ζολεδρονικού οξέος
για τη θεραπεία της
μετεμμηνοπαυσιακής
οστεοπόρωσης

Συσχέτιση της μακροχρόνιας
έκθεσης σε ατμοσφαιρική
ρύπανση και της επίπτωσης
καρδιαγγειακών συμβαμάτων
σε γυναίκες

Επίπτωση της
ροσιγλιταζόνης στον
κίνδυνο εμφράγματος του
μυοκαρδίου και του θανάτου
από καρδιαγγειακά αίτια

Ο μεσημεριανός ύπνος
ελαττώνει την καρδιαγγειακή
θνησιμότητα στο γενικό
πληθυσμό

Τα οστεοπορωτικά κατάγµατα αποτελούν σηµαντικό
παράγοντα νοσηρότητας και αναπηρίας των γυναικών
µετά την εµµηνόπαυση. Τα διφωσφονικά αποτελούν
την ευρύτερα χρησιµοποιούµενη αγωγή για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης και την πρόληψη των καταγµάτων. Χορηγούνται από του στόµατος µια φορά
την εβδοµάδα και δρούν αναστέλλοντας την οστική
απορρόφηση από τους οστεοκλάστες. Η λήψη τους
όµως συνοδεύεται από γαστρεντερικές διαταραχές
και ένα σηµαντικό ποσοστό ασθενών παραλείπει δόσεις µετά από ένα χρόνο θεραπείας. Το ζολεδρονικό
οξύ είναι ενδοφλεβίως χορηγούµενο διφωσφονικό, το
οποίο έχει βρεθεί ότι βελτιώνει την οστική πυκνότητα
και η δράση του διαρκεί τουλάχιστον για ένα χρόνο
µετά τη χορήγησή του. Σε µια διπλή τυφλή πολυκεντρική τυχαιοποιηµένη µελέτη που δηµοσιεύτηκε στο
New England Journal of Medicine (2007; 356: 180922), 7765 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε
5 mg ζολεδρονικού οξέος κατά την είσοδο τους στη
µελέτη και µετά 12 και 24 µήνες είτε εικονικό φάρµακο. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν γαι 36 µήνες µε
κύριο καταληκτικό σηµείο τον αριθµό σπονδυλικών
καταγµάτων και καταγµάτων ισχίου και δευτερεύοντα
την οστική πυκνότητα και την ασφάλεια χορήγησης. Η
θεραπεία µε ζολεδρονικό οξύ βρέθηκε να ελαττώνει
τον κίνδυνο µορφοµετρικών σπονδυλικών καταγµάτων κατά 70% στην τριετία σε σύγκριση µε την οµάδα εικονικού φαρµάκου (3.3% σε ζολεδρονικό έναντι
10.9% σε εικονικό φάρµακο) και κατά 41% τον κίνδυνο καταγµάτων ισχίου (1.4% ζολεδρονικό έναντι 2.5%
εικονικό φάρµακο).
Επίσης, ελαττώθηκε σηµαντικά ο αριθµός λοιπών καταγµάτων και βελτιώθηκε η οστική πυκνότητα και οι
δείκτες οστικού µεταβολισµού στην οµάδα που έλαβε
θεραπεία. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες δε διέφεραν σηµαντικά µεταξύ των δυο οµάδων πλήν των επεισοδίων
κολπικής µαρµαρυγής που ήταν συχνότερα στην οµάδα που έλαβε ζολεδρονικό οξύ (50 έναντι 20 ασθενείς,
P<0.001). Συµπερασµατικά, η ετήσια χορήγηση ζολεδρονικού για τρία χρόνια ελαττώνει σηµαντικά τον
κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγµάτων και µε δεδοµένα τα προβλήµατα της από του στόµατος θεραπείας
αποτελεί πολλά υποσχόµενη εναλλακτική λύση στην
αντιµετώπιση της οστεοπόρωσης.

Η ατµοσφαιρική ρύπανση από µικρά αιωρούµενα σωµατίδια έχει συσχετιστεί µε καρδιαγγειακή νόσο αλλά
οι υπάρχουσες µελέτες έχουν εκτιµήσει µόνο διαφορές σε θνητότητα αναδροµικά µε βάση τα πιστοποιητικά θανάτου. Σε µια µελέτη που δηµοσιεύτηκε στο
New England Journal of Medicine (2007; 356: 447-58),
ερευνητές από το Σιάτλ µελέτησαν τη συσχέτιση της
µακροχρόνιας έκθεσης σε σωµατίδια µε αεροδυναµική διάµετρο µικρότερης των 2.5µm (PM2.5) µε την
επίπτωση καρδιαγγειακών συµβαµάτων. Στη µελέτη
συµµετείχαν 65893 µετεµµηνοπαυσιακές χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου σε 36 µητροπόλεις των
ΗΠΑ από το 1994 µέχρι το 1998, µε διάµεση χρονική
παρακολούθηση έξι ετών. Η έκθεση των γυναικών
στα σωµατίδια υπολογίστηκε µε βάση τις ενδείξεις
του κοντινότερου µετρητή ατµοσφαιρικής ρύπανσης
στην οικία τους. Υπολογίστηκε ο σχετικός κίνδυνος
για την εµφάνιση του πρώτου καρδιαγγειακού συµβάµατος και έγινε διόρθωση ως πρός ηλικία, φυλή,
συνήθειες καπνίσµατος, µορφωτικό επίπεδο, δείκτη
µάζας σώµατος, ετήσιο εισόδηµα και παρουσία διαβήτη, υπερχοληστερολαιµίας ή υπέρτασης. Συνολικά,
1816 γυναίκες εµφάνισαν ένα ή περισσότερα θανατηφόρα ή µη καρδιαγγειακά συµβάµατα, όπως έµφραγµα του µυοκαρδίου ή ισχαιµικό αγγειακό εγκεφαλικό.
Κάθε αύξηση των επιπέδων του PM2.5 κατά 10µg/cm3
συσχετιζόταν µε 24% αύξηση του κινδύνου καρδιαγγειακού συµβάµατος και 76% αύξηση του κινδύνου
θανατηφόρου καρδιαγγειακού συµβάµατος. Επίσης,
φάνηκε ότι δεν υπήρχαν διαφορές στα ευρήµατα για
ίδιο επίπεδο µόλυνσης ανάµεσα στις διαφορετικές
πόλεις που έγινε η µελέτη, αλλά υπήρχαν σηµαντικές
διαφορές για διαφορετικού βαθµού έκθεσης στην ίδια
πόλη. Συµπερασµατικά, η µακροχρόνια έκθεση σε
µικρά αιωρούµενα σωµατίδια αυξάνει την επίπτωση
καρδιαγγειακών συµβαµάτων και θανάτων στις µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες. Όπως γίνεται αντιληπτό, η
επίδραση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στη νοσηρότητα και θνητότητα έχει υποεκτιµηθεί και απαιτούνται
δραστικά µέτρα για τον περιορισµό της.

Οι θειαζολιδινεδιόνες αποτελούν µια σχετικά καινούργια κατηγορία φαρµάκων και χρησιµοποιούνται ευρέως στην αντιµετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη. Αν
και η χρησιµοποίηση τους αντεδείκνυται σε καρδιακή ανεπάρκεια, δεν έχει µελετηθεί η επίπτωση τους
στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα. Σε
µια µετανάλυση που δηµοσιεύτηκε στο New England
Journal of Medicine (2007; 356: 2457-71), ερευνητές
από το Κλίβελαντ επιχείρησαν να εκτιµήσουν τυχόν
συσχέτιση της ροσιγλιταζόνης µε καρδιαγγειακά
συµβάµατα. Για το σκοπό αυτό, συγκέντρωσαν και
ανέλυσαν τα στοιχεία από όλες τις κλινικές µελέτες
που χορηγήθηκκε η ροσιγλιταζόνη. Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από µελέτες που είχαν διάρκεια τουλάχιστον 6 µήνες, τυχαιοποιηµένη οµάδα ελέγχου που
δεν ελάµβανε ροσιγλιταζόνη και διαθέσιµα δεδοµένα
για αριθµό καρδιαγγειακών συµβαµάτων. Συνολικά
αναλύθηκαν στοιχεία για 42 από τις υπάρχουσες 116
µελέτες. Η µέση ηλικία των ασθενών ήταν 56 έτη και η
µέση τιµή γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης 8.2%. Στην
οµάδα που ελάµβανε ροσιγλιταζόνη σε σύγκριση µε
την οµάδα ελέγχου ο σχετικός κίνδυνος εµφράγµατος
του µυοκαρδίου ήταν 1.43 (P=0.03) ενώ ο σχετικός
κίνδυνος θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια ήταν 1.64
(P=0.06), δηλαδή µη στατιστικά σηµαντικός. Τα αποτελέσµατα της µετανάλυσης που κατέδειξαν αυξηµένο κίνδυνο εµφράγµατος του µυοκαρδίου σε όσους
ελάµβαναν ροσιγλιταζόνη έλαβαν σηµαντική δηµοσιότητα και προκάλεσαν προβληµατισµό στην επιστηµονική κοινότητα αλλά και σε µεγάλο αριθµό ασθενών
παγκοσµίως. Η ίδια η µετανάλυση δέχτηκε κριτική για
τα κριτήρια ανάλυσης των µελετών που χρησιµοποίησε. Μέχρι να υπάρξουν δεδοµένα από προοπτικές
µελέτες µε µακροχρόνια παρακολούθηση, θα υπάρχει η υπόνοια ενδεχόµενης αύξησης καρδιαγγειακών
συµβαµάτων από τη χρήση ροσιγλιταζόνης.

Έχει παρατηρηθεί ότι σε πληθυσµούς που συνηθίζουν
τη µεσηµεριανή σιέστα η καρδιαγγειακή θνησιµότητα
είναι ελαττωµένη, αλλά οι υπάρχουσες επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δώσει αντικρουόµενα αποτελέσµατα. Ερευνητές από την Ελλάδα µελέτησαν την παραπάνω συσχέτιση και δηµοσίευσαν τα αποτελέσµατα
τους στο Archives of Internal Medicine (2007; 167:
296-301). Για τη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία
από υγιείς Έλληνες ενήλικες που συµµετέχουν στην
Ελληνική προοπτική µελέτη καρκίνου και διατροφής
(EPIC). Αναλύθηκαν συνολικά 23681 ενήλικες, οι οποίοι κατά την είσοδο τους στη µελέτη δεν είχαν ιστορικό
στεφανιαίας νόσου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρκίνου. Σε όλους καταγράφηκαν δεδοµένα για
τις συνήθειες µεσηµεριανού ύπνου, όπως και στοιχεία
για συνυπάρχουσες ασθένειες, φυσική δραστηριότητα
και διατροφικές συνήθειες. Η µέση παρακολούθηση
ήταν 6.32 έτη. Μετά από διόρθωση ως πρός πιθανούς
συγχυτικούς παράγοντες, όσοι κοιµόντουσαν το µεσηµέρι µε οποιαδήποτε συχνότητα ή διάρκεια είχαν χαµηλότερο δείκτη καρδιαγγειακής θνησιµότητας (MR)
0.66 (95% CI 0.45-0.97) σε σχέση µε όσους δεν κοιµόντουσαν. Ειδικότερα, όσοι κοιµόντουσαν περιστασιακά είχαν 12% χαµηλότερο ποσοστό καρδιαγγειακής
θνησιµότητας (ΜR 0.88; 95% CI 0.48-1.60) ενώ όσοι
κοιµόντουσαν συστηµατικά είχαν 37% µικρότερη θνησιµότητα (ΜR 0.63; 95% CI 0.42-0.93). Στους άνδρες, η
αντίστροφη συσχέτιση µεσηµεριανού ύπνου και καρδιαγγειακής θνησιµότητας γινόταν ισχυρότερη, αν η
ανάλυση περιοριζόταν στους εργαζοµένους, ενώ µια
τέτοια ανάλυση δεν ήταν εφικτή στις εργαζόµενες γυναίκες λόγω µικρού αριθµού στεφανιαίων συµβαµάτων. Συµπερασµατικά, η µεσηµεριανή σιέστα φαίνεται
ότι είνα ευεργετική στον υγιή πληθυσµό, καθώς προστατεύει από θανατηφόρα στεφανιαία συµβάµατα,
και η επίδραση αυτή είναι ακόµη πιό έκδηλη στους
εργαζόµενους άντρες.
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Η επιστροφή
της ελονοσίας;
Πώς οι κλιματικές αλλαγές
θα πλήξουν
τη δημόσια υγεία

Ως το «καλοκαίρι του θερµοκηπίου» θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί το φετινό. Οχι τόσο γιατί σηµειώθηκαν
περισσότερα ακραία καιρικά φαινόµενα από ό,τι πέρυσι ή
την αµέσως προηγούµενη χρονιά, όσο γιατί το µήνυµα ότι οι
κλιµατικές αλλαγές είναι εδώ -και µάλιστα ως αποτέλεσµα των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων- πέρασε σε τόσους πολλούς.
Οι συναυλίες που διοργανώθηκαν τον Ιούλιο σε όλο τον
κόσµο -µια πρωτοβουλία του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ
Αλ Γκορ- µε το όνοµα Live Earth και µε τη συµµετοχή των
µεγαλύτερων ονοµάτων της διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής
ήταν ο καλύτερος τρόπος ώστε το ευρύ κοινό να γνωρίσει το
πρόβληµα της υπερθέρµανσης του πλανήτη και να πιέσει τις
κυβερνήσεις να κάνουν κάτι γι’ αυτό.
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Οι πάγοι στην Ανταρκτική
λιώνουν, η σύσταση των
ωκεανών αλλάζει, αυτό µε
τη σειρά του πυροδοτεί
ακραία κλιµατολογικά
φαινόµενα.

Ως το «καλοκαίρι του θερµοκηπίου» θα µπορούσε να χαρακτηριστεί το φετινό. Οχι τόσο γιατί σηµειώθηκαν περισσότερα ακραία καιρικά φαινόµενα από ό,τι πέρυσι ή την
αµέσως προηγούµενη χρονιά, όσο γιατί το µήνυµα ότι οι
κλιµατικές αλλαγές είναι εδώ -και µάλιστα ως αποτέλεσµα
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων- πέρασε σε τόσους
πολλούς. Οι συναυλίες που διοργανώθηκαν τον Ιούλιο σε
όλο τον κόσµο -µια πρωτοβουλία του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ Αλ Γκορ- µε το όνοµα Live Earth και µε
τη συµµετοχή των µεγαλύτερων ονοµάτων της διεθνούς
καλλιτεχνικής σκηνής ήταν ο καλύτερος τρόπος ώστε το
ευρύ κοινό να γνωρίσει το πρόβληµα της υπερθέρµανσης
του πλανήτη και να πιέσει τις κυβερνήσεις να κάνουν κάτι
γι’ αυτό.
Μια παράµετρος όµως του φαινοµένου του θερµοκηπίου
που δεν έχει συζητηθεί ιδιαίτερα είναι οι επιπτώσεις του
στην ανθρώπινη υγεία. Κι όµως, οι αλλαγές στο κλίµα θα
επηρεάσουν άµεσα τη δηµόσια υγεία, τόσο άµεσα (π.χ.
εξαιτίας των πληµµυρών και των καταιγίδων), όσο και
έµµεσα εξαιτίας των µολυσµατικών ασθενειών και των
επιδηµιών που θα προκαλέσει η ποιότητα του νερού, η
ατµοσφαιρική ρύπανση, η διαθεσιµότητα και ποιότητα
των τροφίµων. Χαρακτηριστική είναι η φράση της Αµερικανίδας συµβούλου του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας
κ. Κρίστι Εµπι ότι «οι κλιµατικές αλλαγές θα κατακλύσουν
τα δηµόσια συστήµατα υγείας».
Ολοι συµφωνούν ότι βιώνουµε την πιο θερµή περίοδο
στην ιστορία της Γης. Το σύννεφο αερίων -κυρίως διοξειδίου του άνθρακα- µε το οποίο έχουν περιβάλλει τον πλανήτη οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η βιοµηχανία,
οι αεροµεταφορές, η αλόγιστη χρήση του ΙΧ, έχει ως αποτέλεσµα τη συνεχή αύξηση της θερµοκρασίας. Οι πάγοι
στην Ανταρκτική λιώνουν, η σύσταση των ωκεανών αλλάζει, αυτό µε τη σειρά του πυροδοτεί ακραία κλιµατολογικά
φαινόµενα. Ολα αλλάζουν.
Πώς όλα αυτά θα επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία; Ο
πλέον προφανής τρόπος θα είναι µέσω των φυσικών
καταστροφών που αναµένεται να αρχίσουν να σηµειώνονται όλο και πιο συχνά κάθε γωνιά της γης. Τα ακραία
καιρικά φαινόµενα εκτιµάται ότι θα οδηγήσουν εκατοµµύρια ανθρώπους στο θάνατο και άλλους τόσους στην
µετανάστευση. Θερµοπληξίες, αφυδατώσεις, καρδιακά και
αναπνευστικά προβλήµατα αναµένεται να πλήξουν κυρίως ηλικιωµένους και παιδιά. Μόλις πριν από λίγα χρόνια,

άλλωστε, το 2003, περισσότεροι από 27.000 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη από θερµοπληξία. Σύµφωνα µε την ΕΕ, µια αύξηση της µέσης θερµοκρασίας κατά
2,2 βαθµούς Κελσίου στο τέλος του αιώνα θα προκαλεί
36.000 περισσότερους θανάτους το χρόνο. Οι αλλεργίες θα
αρχίσουν επίσης να αυξάνονται καθώς η άνοδος της θερµοκρασίας θα παρατείνει την περίοδο αναπαραγωγής των
φυτών, αυξάνοντας έτσι τη γύρη στον αέρα. Ως γνωστόν,
επίσης, η ζέστη βοηθά στην επίσπευση της ανάπτυξης των
µικροβίων. Οι µεταλλάξεις κατά συνέπεια θα γίνονται ταχύτατα, µε αποτέλεσµα να έχουµε πιο ανθεκτικές µορφές µικροοργανισµών. Μεταδοτικές ασθένειες όπως η ελονοσία,
ο κίτρινος πυρετός, η δυσεντερία θα κάνουν την εµφάνισή
τους και πάλι στις ανεπτυγµένες χώρες.
Ηδη παρατηρείται αύξηση των κρουσµάτων «ξεχασµένων» τροπικών µολυσµατικών ασθενειών σε Ευρωπαϊκές
χώρες της Μεσογείου. Μετά 30 χρόνια, η ελονοσία για παράδειγµα επανεµφανίστηκε στην Ιταλία, ενώ από το 1993
έως σήµερα έχουν καταγραφεί στη χώρα πάνω από 100
κρούσµατα εγκεφαλίτιδας. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, οι
ασθένειες αυτές προέρχονται από την Αφρική, µέσω τροπικών εντόµων που µεταναστεύουν εξαιτίας των κλιµατολογικών συνθηκών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2006
προνύµφη ενός κουνουπιού, κοµιστή της ελονοσίας, εντοπίστηκε στη Ρωσία.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα δηµόσιας υγείας που θα κληθεί
να αντιµετωπίσει ο πλανήτης, ως αποτέλεσµα των κλιµατικών αλλαγών, θα είναι η έλλειψη καθαρού πόσιµου νερού
ακόµη και στις ανεπτυγµένες χώρες, εξαιτίας της ξηρασίας. Σύµφωνα µάλιστα µε έρευνα της Δηµόσιας Σχολής
Υγείας John Hopkins Bloomberg School των ΗΠΑ, έως το
2025 πέντε δισεκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο
θα αντιµετωπίζουν έλλειψη πόσιµου νερού. δη, η ξηρασία
(που θα ενταθεί εξαιτίας του φαινοµένου του θερµοκηπίου) στοιχίζει τη ζώη σε 1,8 εκατοµµύρια παιδιά που είναι
υποχρεωµένα να καταναλώνουν µολυσµένο νερό. Η µείωση των βροχοπτώσεων, φυσικά, αναµένεται να επηρεάσει
δυσµενώς και την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων
-µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Τη δική της αρνητική «συµβολή» θα έχει και η αύξηση της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Οπως έδειξε και η δυσάρεστη
εµπειρία του καύσωνα που έπληξε την Ελλάδα τον Ιούλιο,
όσο ο υδράργυρος ανεβαίνει, το φωτοχηµικό νέφος επιβαρύνει περισσότερο την ατµόσφρα.
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Κεραυνοβόλος

ηπατική
ανεπάρκεια

Σπάνια και άλλα φάρµακα εκτός
της παρακεταµόλης µπορούν
να προκαλέσουν κεραυνοβόλο
ηπατική ανεπάρκεια , γι’αυτό δεν
πρέπει να λαµβάνονται φάρµακα
χωρίς ιατρική ένδειξη.

1. Τι είναι η κεραυνοβόλος
ηπατική ανεπάρκεια και
ποια είναι η συχνότερη
αιτία της στην Ελλάδα;
Η κεραυνοβόλος ηπατική ανεπάρκεια είναι ένα σπάνιο
σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από οξεία, σοβαρού βαθµού έκπτωση όλων των ζωτικών λειτουργιών του ήπατος
µε συνοδό ανεπάρκεια όλων των οργάνων και 40-100%
θνητότητα, αν δεν γίνει επείγουσα µεταµόσχευση ήπατος.
Ο όρος κεραυνοβόλος ηπατική ανεπάρκεια αναφέρεται
σε ασθενείς που δεν έχουν προηγουµένως ηπατική νόσο
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και που εµφανίζουν σηµεία ηπατικής εγκεφαλοπάθειας (
λήθαργο, κώµα) τις πρώτες 2-8 εβδοµάδες µετά από την
έναρξη µιας οξείας ηπατικής νόσου.
Οι ιογενείς ηπατίτιδες από τους ιούς της ηπατίτιδας Α, Β, C,
D και Ε (σπανιότερα ο ιός ηπατίτιδας C) αλλά και άλλοι ιοί
αποτελούν τη συχνότερη αιτία της κεραυνοβόλου ηπατικής ανεπάρκειας. Στην Ελλάδα η πρώτη αιτία κεραυνοβόλου ηπατικής ανεπάρκειας είναι η οξεία ηπατίτιδα Β.
Επαφή µη εµβολιασµένου ατόµου µε τον ιό της ηπατίτιδας Β (κυρίως η σεξουαλική επαφή µε ασθενή που πάσχει
από χρόνια λοίµωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β) µπορεί,
ευτυχώς όχι συχνά, να προκαλέσει αυτήν την πολύ βαριά
µορφή ηπατίτιδας. Ο λόγος για τον οποίο µερικοί ασθενείς αναπτύσσουν κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια και
άλλοι όχι είναι άγνωστος.

Στην Ελλάδα η πρώτη αιτία κεραυνοβόλου ηπατικής ανεπάρκειας είναι
η οξεία ηπατίτιδα Β. Επαφή µη εµβολιασµένου ατόµου µε τον ιό της
ηπατίτιδας Β (κυρίως η σεξουαλική επαφή µε ασθενή που πάσχει από χρόνια
λοίµωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β) µπορεί, ευτυχώς όχι συχνά, να προκαλέσει
αυτήν την πολύ βαριά µορφή ηπατίτιδας.

2. Ποιες είναι οι άλλες αιτίες
της κεραυνοβόλου ηπατικής
ανεπάρκειας;

συνήθως τα 50 g και αντιστοιχεί σε τρία µέσου µεγέθους
µανιτάρια. Το πρόβληµα είναι ότι οι τοξίνες της Amanita
είναι πολύ ανθεκτικές στο βράσιµο (δεν εξουδετερώνονται µε το µαγείρεµα). Η πρόγνωση της δηλητηρίασης
από µανιτάρια είναι πολύ δυσµενής µε τη θνητότητα να
αγγίζει το 22-84%.

Στις δυτικές χώρες, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, η πιο
συχνή αιτία κεραυνοβόλου ηπατικής ανεπάρκειας είναι
η κατνάλωση µεγάλων δόσεων παρακεταµόλης (Depon,
Panadol). Η παρακεταµόλη λαµβάνεται σε µεγάλη δόση
(>20-40 χάπια Depon) συνήθως λόγω ατυχήµατος ή απόπειρας αυτοκαταστροφής. Και οι θεραπευτικές δόσεις (310 g για 10 ηµέρες) όµως όταν συνδυάζονται µε κατανάλωση αλκοόλ µπορούν να αποδεικτούν επικίνδυνες.

Σπάνια και άλλα φάρµακα εκτός της παρακεταµόλης
µπορούν να προκαλέσουν κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια , γι’αυτό δεν πρέπει να λαµβάνονται φάρµακα
χωρίς ιατρική ένδειξη.

Η δηλητηρίαση µε τα µανιτάρια Amanita, που είναι σχετικά συχνή στην Ευρώπη (Amanita phalloides) και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (Amanita verna), παρατηρείται
σπάνια µάλιστα και στην Ελλάδα. Προκαλεί ταχύτατα το
σύνδροµο της κεραυνοβόλου ηπατικής ανεπάρκειας.
Άτοµα που έχουν καταναλώσει τα µανιτάρια αυτά και παρουσιάζουν ναυτία και διάρροιες (το πρώτο σύµπτωµα
της δηλητηρίασης) πρέπει επείγόντως να µεταφερθούν
σε νοσοκοµείο. Η θανατηφόρα δόση µανιταριών είναι

Από την άλλη πλευρά λόγω της µη ελεγχόµενης ανάπτυξης της εναλλακτικής ιατρικής που θεωρείται «ακίνδυνη»
(οµοιοπαθητικά φάρµακα), έχουν προσφάτως περιγραφεί περιπτώσεις κεραυνοβόλου ηπατικής ανεπάρκειας
από διάφορα βότανα, σκευάσµατα αδυνατίσµατος κ.α..
Τα τελευταία χρόνια έχουν εµφανιστεί στην παράνοµη
αγορά όλο και πιο επικίνδυνες ναρκωτικές ουσίες, οι
οποίες µεταξύ άλλων µπορούν να προκαλέσουν κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κυρίως συσχετιζόµενες µε ουσίες που περιέχουν
αµφεταµίνες, όπως το ecstasy (3,4-µεθυλενδιοξυαµφεταµίνη) και το CATH.
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Ο ασθενής µε κεραυνοβόλο ηπατική
ανεπάρκεια µπορεί να είναι ένα νέος
άνθρωπος που δεν είχε εµβολιαστεί για
την ηπατίτιδα Β και ήταν άτυχος µετά
από µια σεξουαλική εµπειρία ή να είναι
ένας φυσιολάτρης που δεν αναγνώρισε
το σωστό µανιτάρι στο δάσος.

3. Ποια είναι η κλινική
εικόνα και η θεραπεία της
κεραυνοβόλου ηπατικής
ανεπάρκειας;
Η κεραυνοβόλος ηπατική ανεπάρκεια µπορεί να παρουσιαστεί µε µη ειδικά συµπτώµατα, όπως πυρετό, εµετό,
ίκτερο, κοιλιακό άλγος. Σύντοµα εµφανίζονται σηµεία
εγκεφαλοπάθειας, βαριά αιµορραγική διάθεση, µεταβολική «απορρύθµιση» µε υπογλυκαιµία, νεφρική ανεπάρκεια, πολλαπλές διαταραχές µε τελική κατάληξη την
ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων. Μια συνήθης επιπλοκή
είναι η σηψαιµία. Το σύνδροµο έχει µεγάλη θνητότητα
που εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς, την αιτία,
τον βαθµό εγκεφαλοπάθειας και τις επιπλοκές.
Η θεραπεία της κεραυνοβόλου ηπατικής ανεπάρκειας
βασίζεται κατ’αρχάς στην εντατική φροντίδα του ασθενούς σε εξειδικευµένη µονάδα (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας), που πρέπει να βρίσκεται σε άµεση επαφή µε ένα
Μεταµοσχευτικό Κέντρο. Η συντηρητική αντιµετώπιση
βασίζεται στη συµπτωµατική αγωγή, υποστήριξη της λειτουργίας των οργάνων, πρόληψη και αντιµετώπιση των
επιπλοκών.
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Η ένδειξη επείγουσας µεταµόσχευσης ήπατος πρέπει να
τεθεί την κατάλληλη στιγµή και γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριµένα κριτήρια, που ακολουθούνται από τα
διαφορετικά κέντρα µεταµόσχευσης. Αυτά τα κριτήρια
ορίζουν και την πρόγνωση. Η οξεία ηπατική ανεπάρκεια
αποτελεί το αίτιο για 11% περίπου των µεταµοσχεύσεων
ήπατος στην Ευρώπη. Η επιβίωση των ασθενών αυτών
που υποβάλλονται σε µεταµόσχευση ήπατος κυµαίνεται
µεταξύ 50-75% τον πρώτο χρόνο.

4. Πώς μπορούμε όλοι
να βοηθήσουμε;
Ο ασθενής µε κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια µπορεί
να είναι ένα νέος άνθρωπος που δεν είχε εµβολιαστεί για
την ηπατίτιδα Β και ήταν άτυχος µετά από µια σεξουαλική
εµπειρία ή να είναι ένας φυσιολάτρης που δεν αναγνώρισε το σωστό µανιτάρι στο δάσος. Τα άτοµα αυτά αρρωσταίνουν ξαφνικά και µέσα σε λίγες ηµέρες πιθανόν να
καταλήξουν, αν δεν βρεθεί το κατάλληλο µόσχευµα και
δεν υποβληθούν σε επείγουσα µεταµόσχευση ήπατος.
Ας ξανασκεφτούµε λοιπόν όλοι µας το ζήτηµα της
δωρεάς των οργάνων.
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Η κακή πρόγνωση των νεοπλασµάτων του ανώτερου
πεπτικού (οισοφάγος, στόµαχος) σε συνδυασµό µε τη
ραγδαία αύξηση των περιπτώσεων καρκίνου του παχέος εντέρου στη Δύση έχουν οδηγήσει στην προσπάθεια
ανακάλυψης νέων τεχνικών που σκοπεύουν στην πρώιµη
διάγνωση του καρκίνου στο Γαστρεντερικό σύστηµα. Η
χρωµοενδοσκόπηση βασίζεται στον ψεκασµό του βλεννογόνου του γαστρεντερικού συστήµατος µε χρωστικές
που έχουν ως αποτέλεσµα την αναγνώριση λεπτοµερειών και τοιχωµατικών αλλοιώσεων που δεν είναι ορατές
µε την συµβατική ενδοσκόπηση.

Xρωμο ενδοσκόπηση:
Όταν οι χρωστικές αποκαλύπτουν
την αθέατη πλευρά του βλεννογόνου
στο πεπτικό σύστημα

Πρώτος ο Schiller (1933) χρησιµοποίησε ιωδιούχο διάλυµα (Lugol) για να βελτιώσει τη διάγνωση του καρκίνου
του τραχήλου της µήτρας. Στην δεκαετία του 1960 και
1970 χρωµοενδοσκοπικές τεχνικές ανέδειξαν πρώιµες
καρκινικές βλάβες στον φάρυγγα και στον οισοφάγο.
Η τεχνική της χρωµοενδοσκόπησης χρησιµοποιεί χρωστικές που έχουν 3 διαφορετικά χαρακτηριστικά:
1. απορρόφηση από κυτταρικές δοµές
2. αύξηση της αντίθεσης
3. χηµική αντίδραση µε ειδικά επιθηλιακά κύτταρα

Απορροφητικές Χρωστικές
Στις απορροφητικές χρωστικές ανήκουν το διάλυµµα
Lugol, το κυανό του µεθυλενίου, το µπλε της τολουϊδίνης
και το Cresyl violet.

Διάλυµα Lugol

Η χρωµοενδοσκόπηση µε κυανό
µεθυλενίου φαίνεται να προσφέρει
σηµαντική βοήθεια στην ενδοσκοπική
επιτήρηση ασθενών µε ελκώδη κολίτιδα.
Τελευταίες µελέτες δείχνουν πως η πανχρωµοενδοσκόπηση µε κυανό µεθυλενίου
κατα τη διάρκεια της κολονοσκόπησης
αποκαλύπτει µεγαλύτερο αριθµό
δυσπλαστικών βλαβών σε ασθενείς
µε ελκώδη κολίτιδα σε σχέση µε τη
συµβατική κολονοσκόπηση.
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To διάλυµα Lugol είναι η πρώτη χρωστική που χρησιµοποιήθηκε στην ιατρική. Περιέχει ένα µείγµα ιωδίου και ιωδιούχου καλλίου, παρασκευάζεται εύκολα και ψεκάζεται
στην επιφάνεια του οισοφάγου σε συγκέντρωση συνήθως 2%. Το διάλυµα Lugol αντιδρά µε το γλυκογόνο του
µη κερατινοποιηµένου πλακώδους επιθηλίου και οδηγεί
στην εµφάνιση ενός πράσινο-καφέ χρώµατος. Το φυσιολογικό οισοφαγικό επιθήλιο είναι πλούσιο σε γλυκογόνο.
Αντίθετα, περιοχές µε φλεγµονή ή καρκίνο είναι φτωχές
σε γλυκογόνο και δεν χρωµατίζονται αποκτώντας κίτρινο
χρώµα.

Μελέτες κύριως από την Ιαπωνία έχουν δείξει πως
η χρωµονεδοσκόπηση µε διάλυµα Lugol ανακαλύπτει περισσότερες περιπτώσεις πρώιµου καρκίνου
του οισοφάγου από πλακώδες επιθήλιο σε υψηλού
κινδύνου ασθενείς, δηλαδή ασθενείς µε ιστορικό
καρκίνου κεφαλής-τραχήλου ή καρκίνου τραχείαςβρόγχων.

Κυανό του Μεθυλενίου
Το κυανό του µεθυλενίου προσλαµβάνεται από απορροφητικά κύτταρα του βλεννογόνου του εντέρου και
χρωµατίζει την εντερική µεταπλασία στον οισοφάγο και
το στοµάχι. Χρησιµοποιείται για την αποκάλυψη της εντερικής µεταπλασίας και δυσπλασίας σε οισοφάγο Barrett.
Πριν από τη χρωµοενδοσκόπηση µε κυανό µεθυλενίου
σε ασθενείς µε οισοφάγο Barrett, η επιφάνεια ψεκάζεται
µε 10% ακετυλοκυστεϊνη (βλεννολυτική), ακολουθεί µετά
2 λεπτά ο ψεκασµός µε κυανό µεθυλενίου και ακολούθως
πλένεται o βλεννογόνος µε άφθονο νερό (300 ml) ώστε
να αποµακρυνθεί η περίσσεια της χρωστικής. Περιοχές
µε εντερική µετάπλαση αποκτούν βαθύ µπλε χρώµα, ενώ
οι δυσπλαστικές περιοχές καθώς και περιοχές µε κυλινδρικό µόνο επιθήλιο δεν βάφονται. Οι αρχικές µελέτες µε
κυανό µεθυλενίου έδειξαν πολύ υψηλά ποσοστά διάγνωσης εντερικής µετάπλασης και δυσπλασίας σε ασθενείς
µε οισοφάγο Barrett, που όµως δεν επιβεβαιώθηκαν από
νεότερες µελέτες.

Η χρωµοενδοσκόπηση µε κυανό µεθυλενίου φαίνεται να προσφέρει σηµαντική βοήθεια στην ενδοσκοπική επιτήρηση ασθενών µε ελκώδη κολίτιδα. Τελευταίες µελέτες δείχνουν πως η παν-χρωµοενδοσκόπηση
µε κυανό µεθυλενίου κατα τη διάρκεια της κολονοσκόπησης αποκαλύπτει µεγαλύτερο αριθµό δυσπλαστικών
βλαβών σε ασθενείς µε ελκώδη κολίτιδα σε σχέση µε την
συµβατική κολονοσκόπηση.

Μπλε της τολουϊδίνης
To 1% µπλε της τολουϊδίνης είναι µια οξεόφιλη µεταχρωµατική χρωστική που αντιδρά κυρίως µε το πυρηνικό
DNA και λιγότερο µε το κυτταροπλασµατικό RNA. Aυτό
έχει ως αποτέλεσµα, κύτταρα µε έντονη µιτωτική δραστηριότητα να βάφονται πολύ έντονα. Η χρωστική αυτή
βάφει έντονα φλεγµονώδεις περιοχές µε αποτέλεσµα
να έχει χαµηλή ειδικότητα στην διάγνωση του καρκίνου.
Πολλές παρενέργειες έχουν επίσης αναφερθεί µετά από
χρωµοενδοσκόπηση µε µπλε της τολουϊδίνης (ναυτία,
ανησυχία, µεθαιµοσφαιριναιµία, ακοκκιοκυτταραιµία). Τα
ανωτέρω έχουν περιορίσει σηµαντικά τη χρήση της
χρωστικής αυτής στη σύγχρονη ενδοσκόπηση.

Cresyl violet
Το Cresyl violet 0.2% είναι µια απορροφητική χρωστική
που χρησιµοποιείται µαζί µε το indigocarmine σε συνδυασµό µε υψηλής ευκρίνειας µεγενθυντική ενδοσκόπηση ώστε να τονιστούν περισσότερο οι λεπτοµέρεις του
βλεννογόνου του παχέος εντέρου και να αναγνωρισθούν
οι χαρακτηριστικές µικροδοµές των νεοπλασµατικών
και µη νεοπλασµατικών βλαβών στο παχύ έντερο (pit
patterns).

ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
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Η δέσµευση χρωστικών
από συγκεκριµένες
βλεννογονικές περιοχές
προκαλεί αντιδράσεις οι
οποίες ανιχνεύονται

Χρωστικές Αντίθεσης
Oι χρωστικές αντίθεσης τονίζουν περιοχές του βλεννογόνου, καθώς εισέρχονται σε εσοχές, βοθρία και πτυχές
µε αποτέλεσµα να διακρίνονται ευκολότερα οι περιοχές
ενδιαφέροντος. Συχνά χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό
µε µεγενθυντική ενδοσκόπηση ιδίως στη µελέτη της µικροδοµής των πολυπόδων στο παχύ έντερο.

Indigo carmine
Το indigo carmine είναι η κλασική χρωστική αντίθεσης
που χρησιµοποιείται για την µελέτη του βλεννογόνου
του γαστρεντερικού συστήµατος. Διάλυµµα 0.1-1% ψεκάζεται στην επιφάνεια του βλεννογόνου και αυξάνει την
αντίθεση µε τον κοκκινωπό βλεννογόνο, καθώς εισέρχεται στον πυθµένα ελκών, διαβρώσεων, πτυχών και βοθρίων και είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στην µελέτη του πρώιµου
καρκίνου στο παχύ έντερο. Σε συνδυασµό µε µεγενθυντική ενδοσκόπηση χρησιµοποιείται για: a) τη µελέτη
των πολυπόδων στο παχύ έντερο και την κατάταξή
τους σε νεοπλασµατικούς και µη-νεοπλασµατικούς,
και β) τη µελέτη του επιθηλίου σε οισοφάγο Barrett
και την αναγνώριση περιοχών µε εντερική µετάπλαση και δυσπλασία. H xρωµοενδοσκόπηση µε indigo
carmine είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιµη στον καθορισµό των ορίων πρώιµων καρκίνων πριν την διενέργεια ενδοσκοπικής αφαίρεσης των ανωτέρω βλαβών
(βλεννογονεκτοµή).

Χρωστικές αντίδρασης
Η δέσµευση χρωστικών από συγκεκριµένες βλεννογονικές περιοχές προκαλεί αντιδράσεις οι οποίες ανιχνεύονται.
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Ερυθρό του Congo
Το ερυθρό του Congo 0.3% ψεκάζεται στον βλεννογόνο
του στοµάχου και βοηθά στην ανίχνευση των περιοχών
µε οξεοπαράγωγα κύτταρα, καθώς οι περιοχές αυτές
αποκτούν βαθύ µπλε χρώµα που γίνεται εντονότερο αν
χορηγηθεί ενδοφλέβια πενταγαστρίνη. Παρόµοια µε την
χρωστική αυτή µπορεί να ανιχνευθεί έκτοπος γαστρικός
βλεννογόνος στον οισοφάγο και στο λεπτό έντερο. Η
χρήση ερυθρού Congo στις Δυτικές χώρες είναι περιορισµένη.

Οξεικό Οξύ
Το οξεικό οξύ χρησιµοποιείται εδώ και πολλές δεκαετίες
από τους Γυναικολόγους για τη διάγνωση του καρκίνου
του τραχήλου της µήτρας. Σε χηµικό επίπεδο, αντιδρά µε
πρωτεϊνες του κυττάρου. Στη Γαστρεντερολογία έχει χρησιµοποιηθεί µε ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία χρόνια σε
συνδυασµό µε µεγενθυντική ενδοσκόπηση για την εντόπιση περιοχών µε εντερική µετάπλαση και δυσπλασία σε ασθενείς µε οισοφάγο Barrett. Πιλοτικές µελέτες δείχνουν πως σε συνδυασµό πάντα µε µεγεθυντική
ενδοσκόπηση µπορεί να βοηθήσει στην ανακάλυψη επίπεδων αδενωµάτων στο παχύ έντερο και στην κατάταξη
των πολυπόδων του παχέος εντέρου σε νεοπλασµατικούς και µη νεοπλασµατικούς.

Συµπεράσµατα
Συµπερασµατικά, η χρωµοενδοσκόπηση είναι µια φθηνή
µέθοδος και σχετικά απλή, εφόσον υπάρχει η κατάλληλη εµπειρία. Μπορεί να βοηθήσει σε πολλές περιπτώσεις
στη διάγνωση του πρώιµου καρκίνου στο πεπτικό σύστηµα και στον καθορισµό των ορίων της βλάβης πριν
την διενέργεια ενδοσκοπικής βλεννογονεκτοµής.

∆ιατροφή

∆ίαιτα με βάση
την ομάδα
αίματος:
ΜΥΘΟΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ;

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΑΚΗ, ∆ιαιτολόγος-∆ιατροφολόγος

Ποια είναι η θεωρία της δίαιτας;
Ο D’Adamo στο βιβλίο του διατυπώνει τη θεωρία της
δίαιτας ξεκινώντας από την παρατήρηση ότι οι οµάδες
αίµατος προέκυψαν λόγω της αλλαγής του κλίµατος
στις διάφορες περιοχές του πλανήτη και της εξέλιξης
των διατροφικών συνηθειών των προγόνων µας. Σύµφωνα µε τη θεωρία του αποδόθηκε ότι, γύρω στο 50000
π.Χ., όλοι οι άνθρωποι άνηκαν στην ίδια οµάδα αίµατος,
που δεν ήταν άλλη από την οµάδα 0. Αυτή η οµάδα χαρακτηρίζει τους προγόνους µας που ήταν κυνηγοί και
έτρωγαν κυρίως κρέας. Στη συνέχεια, γύρω στο 15000
π.Χ. υπήρξε η ανάγκη της δηµιουργίας της οµάδας αίµατος Α, διότι οι άνθρωποι στράφηκαν προς τον αγροτικό τρόπο ζωής. Η οµάδα αίµατος Β εµφανίστηκε γύρω
στο 10000 π.Χ., όταν οι άνθρωποι άλλαζαν συχνά τόπο
διαµονής και εποµένως προσαρµόζονταν σε διαφορετικό κλίµα κάθε φορά. Τέλος, η οµάδα ΑΒ προέκυψε εδώ
και 1000 χρόνια περίπου και αφορά στην προσαρµογή
των προγόνων µας στα δεδοµένα της νεότερης εποχής.
Εποµένως, µε βάση τους ισχυρισµούς του D’Adamo, το
µυστικό της υγείας κρύβεται στην κατανάλωση εκείνων
των τροφών που έτρωγαν οι πρόγονοί µας ανάλογα µε
την οµάδα αίµατος που ανήκε ο καθένας.

Ποια είναι η φιλοσοφία της δίαιτας;

Η δίαιτα µε βάση την οµάδα αίµατος
έγινε ιδιαίτερα δηµοφιλής µετά την
κυκλοφορία του βιβλίου του D’Adamo µε
τίτλο “Eat Right for your Type”, το οποίο
παρουσιάζει λεπτοµερώς τους λόγους
για τους οποίους άτοµα που ανήκουν
σε διαφορετική οµάδα αίµατος πρέπει
να καταναλώνουν και διαφορετικές
τροφές. Από τότε, έντονος ενθουσιασµός
εκδηλώθηκε γύρω από τη δίαιτα αυτή!
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Ο ισχυρισµός του D’Adamo είναι ότι η οµάδα αίµατος
στην οποία ανήκουµε καθορίζει τη σχέση του οργανισµού µας µε τα διάφορα θρεπτικά συστατικά. Έτσι,
σύµφωνα µε τον D’Adamo, κατάλληλες βάσει της κάθε
οµάδα αίµατος, είναι εκείνες οι τροφές που:
• Δεν προκαλούν συγκόλληση των ερυθροκυττάρων
του αίµατος
• Προστατεύουν από ασθένειες στις οποίες έχει προδιάθεση το άτοµο
• Μεταβολίζονται καλύτερα από το πεπτικό σύστηµα
χωρίς να προκαλούν υπερέκκριση των οξέων του
στοµάχου
• Δεν προκαλούν τοξικότητα του εντέρου
• Δε διεγείρουν τα αντισώµατα µιας άλλης αµάδας
αίµατος
Αντίθετα, ακατάλληλες είναι εκείνες οι τροφές που:
• Προκαλούν τοξικότητα στο έντερο
• Προκαλούν υπερέκκριση των οξέων του στοµάχου
• Περιέχουν λεκτίνες, δηλαδή πρωτεΐνες που προκαλούν συγκόλληση των ερυθρών κυττάρων σε διάφορα όργανα ή συστήµατα του σώµατος
Εποµένως, ακολουθώντας δίαιτα µε βάση την
οµάδα αίµατος, ο D’Adamo υποστηρίζει ότι ο οργανισµός µας µεταβολίζει αποτελεσµατικότερα τις
τροφές! Παρά ταύτα, δεν υπάρχουν αποτελέσµατα
ερευνών που να αποδεικνύουν την ύπαρξη τροφών
µε έστω κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες.

Πίνακας 1. Η δίαιτα µε βάση την οµάδα αίµατος

Α (Rh+)
Α (Rh-)
B (Rh+)
B (Rh-)
O (Rh+)
O (Rh-)
AB (Rh+)
AB (Rh-)

Οµάδα Αίµατος

Προφίλ δίαιτας

Κατάλληλα τρόφιµα

Ακατάλληλα τρόφιµα

Πιθανοί κίνδυνοι από
κατανάλωση ακατάλληλων
τροφίµων

Οµάδα 0

πλούσια σε πρωτεΐνες
και χαµηλή σε
υδατάνθρακες

κρέας, ψάρι, φρούτα,
λαχανικά

σιτηρά (ψωµί, ζυµαρικά),
δηµητριακά, γαλακτοκοµικά, αυγά

πεπτικό έλκος, ρευµατοειδείς
νόσους π.χ. αρθρίτιδα

Οµάδα Α

πλούσια σε
υδατάνθρακες και
χαµηλή σε λίπος

λαχανικά, φρούτα, όσπρια,
δηµητριακά

κόκκινο κρέας, γαλακτοκοµικά

καρκίνος, καρδιαγγειακές
παθήσεις

Οµάδα Β

ισορροπηµένη διατροφή
από όλες τις οµάδες

κόκκινο κρέας,
γαλακτοκοµικά, λαχανικά,
φρούτα, όσπρια,
δηµητριακά

κοτόπουλο, ξηροί καρποί,
ανθότυρο, φακές, ψωµί ολικής
άλεσης, τοµάτα, ρόδια

ιώσεις που προσβάλλουν το
νευρικό σύστηµα

Οµάδα ΑΒ

Συνδυασµός των
οµάδων Α και Β

λαχανικά, φρούτα, όσπρια,
δηµητριακά και µερικές
φορές κρέας, ψάρι,
γαλακτοκοµικά

Κοτόπουλο, µπανάνες,
πορτοκάλια, καλαµπόκι, αγκινάρες,
παρµεζάνα, οστρακοειδή

-

Θα μας βοηθήσει αυτή η δίαιτα να
μειώσουμε το βάρος μας;
Σύµφωνα µε τη θεωρία του D’Adamo, πουθενά δεν αναφέρεται ότι η δίαιτα αυτή αποβλέπει στη µείωση του σωµατικού βάρους. Η ανορθόδοξη χρήση της θεωρίας D’
Adamo, όπως γίνεται σήµερα στη χώρα µας αποβλέπει
στην απώλεια σωµατικού βάρους µέσα από τον περιορισµό πρόσληψης τροφής. Η περιορισµένη πρόσληψη
τροφής, αναπόφευκτα οδηγεί σε απώλεια βάρους λόγω
της χαµηλής ενεργειακής πρόσληψης και όχι λόγω της
«συµβατότητας» των τροφών µε την οµάδα αίµατος.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα από την εφαρμογή
αυτής της δίαιτας;
Δεν υπάρχει κανένα πλεονέκτηµα από την εφαρµογή της
δίαιτας αυτής διότι, πολύ απλά, προτείνει το αυτονόητο.
Δηλαδή, ενθαρρύνει την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, ενώ περιορίζει την κατανάλωση fast-food, σοκολάτας, καφέ και όλων των επεξεργασµένων τροφίµων τα
οποία απουσίαζαν από τη δίαιτα των προγόνων µας και
φυσικά περιορίζονται σε µία ισορροπηµένη διατροφή
µεσογειακού τύπου.
Αντίθετα, η εφαρµογή της δίαιτας µε βάση την οµάδα
αίµατος εγκυµονεί αρκετούς κινδύνους. Αρχικά, εάν κάποιος εφαρµόσει τη δίαιτα αυτή, υπάρχει µεγάλος κίνδυνος η διατροφή του να είναι ανεπαρκής σε απαραίτητα
θρεπτικά συστατικά και βιταµίνες διότι, ανάλογα µε την
οµάδα αίµατος στην οποία ανήκει, αποκλείονται ολόκληρες οµάδες τροφίµων. Επιπρόσθετα, αυτή η δίαιτα δε
λαµβάνει υπόψη της άλλους παράγοντες, όπως δυσανεξίες ή ιατρικό ιστορικό, πέρα από την οµάδα αίµατος. Τέλος, περιορίζονται οι διατροφικές επιλογές, οι οποίες ίσως

να µη συµπίπτουν µε τις γευστικές προτιµήσεις, πράγµα
πολύ καταπιεστικό για ένα άτοµο!

Τελικά η δίαιτα με βάση την ομάδα
αίματος αποτελεί μύθο ή αλήθεια;
Η θεωρία της δίαιτας αποτελεί παραπληροφόρηση διότι
πουθενά ο D’Adamo δεν αναφέρει ότι η εφαρµογή της
θα αποφέρει µείωση του σωµατικού βάρους. Η δίαιτα
αυτή, εξαιρώντας ολόκληρες οµάδες τροφίµων, µπορεί
ν’ αποδειχθεί στερητική, αφού στην ουσία ο οργανισµός
δε λαµβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και
τις βιταµίνες. Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό να προκαλέσει κάποια σοβαρή ασθένεια, όπως καρδιοπάθεια
αν τα άτοµα µε οµάδα αίµατος 0, για παράδειγµα, ακολουθήσουν το προτεινόµενο διαιτολόγιο. Η διατροφή,
εξάλλου, αποτελεί ένα περίπλοκο ζήτηµα. Ειδικότερα,
παράγοντες όπως το ιατρικό ιστορικό (ύπαρξη έλκους,
ουρικής αρθρίτιδας, κ.α.), οι δυσανεξίες, οι προτιµήσεις
και τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζεται µία διατροφική θεραπευτική αγωγή, διότι σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να
προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές. Όσον αφορά, τώρα, στις
λεκτίνες που καταναλώνουµε από τις τροφές, η αντίληψη ότι βλάπτουν ένα άτοµο µε µία οµάδα αίµατος λόγω
ασυµβατότητας µε τον οργανισµό, δε στηρίζεται επιστηµονικά αφού η έρευνα γύρω από αυτές δεν έχει αποδείξει κάτι τέτοιο. Επιπλέον, το µεγαλύτερο ποσοστό των
λεκτινών που υπάρχουν στις τροφές, καταστρέφονται
µε το µαγείρεµα και τα πεπτικά ένζυµα, οπότε ελάχιστες
απορροφώνται από τον οργανισµό. Συνοψίζοντας τα
παραπάνω, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η δίαιτα
αυτή αποτελεί ένα τεράστιο µύθο και ότι οι υποσχέσεις
της για υγεία και µακροζωία αδυνατούν να µας πείσουν
ότι κάποιες συγκεκριµένες τροφές ενδείκνυται για κάθε
οµάδα αίµατος.
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ΒΑΣΙΛΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΚΟΣ, ∆ιαιτολόγος-∆ιατροφολόγος

Νέες

Υγιεινοδιαιτητικές Οδηγίες
για την
Αντιμετώπιση της Υπέρτασης

Συνοπτικά, οι υπερτασικοί
παροτρύνονται να
καταναλώνουν 4-5 µερίδες
φρούτων και λαχανικών
καθηµερινά, να καταναλώνουν
συχνά ψάρι και να µειώσουν
τη διαιτητική πρόσληψη
χοληστερόλης και κορεσµένων
λιπαρών.
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Τον Ιούνιο του 2007 η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία ανανέωσε τις οδηγίες για την
αντιµετώπιση της υπέρτασης. Ιδιαίτερη αναφορά χρήζουν οι συστάσεις για την αλλαγή
του συνολικότερου τρόπου ζωής µια και ο
στόχος των καινούριων οδηγιών είναι η µείωση της αρτηριακής υπέρτασης, ο έλεγχο
των άλλων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου και το κυριότερο: η µείωση του αριθµού και των δόσεων των αντιυπερτασικών
φαρµάκων που ίσως να χρειάζεται να χρησιµοποιηθούν. Επτά απλές θεωρητικά οδηγίες
είναι αυτές που πρέπει να έχουν κατά νου
οι ασθενείς: 1) διακοπή του καπνίσµατος, 2)
µείωση του βάρους αν είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, 3) µετριασµός στην κατανάλωση
του αλκοόλ, 4) στροφή προς τη φυσική δρα-

Ακολουθεί η κατανάλωση
άλατος η οποία
συµβάλλει στην αύξηση
της αρτηριακής πίεσης

στηριότητα 5) µείωση της πρόσληψης του διαιτητικού
άλατος (προσοχή εδώ στις κρυφές πηγές αλατιού) και
6) αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών
µε 7) ταυτόχρονη µείωση στην πρόσληψη ολικού και
κορεσµένου διατροφικού λίπους. Ας εξετάσουµε όµως
τις συστάσεις πιο αναλυτικά.
Η µέτρια κατανάλωση αλκοόλ έχει δειχθεί από πολλές µελέτες πως σχετίζεται µειωµένη θνησιµότητα σε
σχέση µε εκείνους που δεν έπιναν καθόλου. Τα υψηλά
επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ και ιδιαίτερα οι «αιφνίδιες εκρήξεις κατανάλωσης αλκοόλ» έχουν σχετιστεί
µε αυξηµένη πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου. Ως µεγάλη
κατανάλωση αλκοόλ νοείται η
καθηµερινή κατανάλωση άνω
των 5 ποτών. Σηµαντική παρατήρηση αποτελεί το γεγονός πως
το αλκοόλ ελαττώνει την επίδραση της φαρµακευτικής αγωγής
κάτι όµως που ευτυχώς είναι
αναστρέψιµο µε την ελάττωση
της κατανάλωσής του. Οι υπερτασικοί ασθενείς παροτρύνονται
να µειώσουν την κατανάλωση
αλκοόλ στα 20-30 γρ. αιθανόλης
οι άντρες και 10-20 γρ. οι γυναίκες.
Ακολουθεί η κατανάλωση άλατος η οποία συµβάλλει
στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Οι πολυάριθµες
τυχαιοποιηµένες ελεγχόµενες δοκιµές καταδεικνύουν
πως η µείωση του άλατος από αρχική κατανάλωση 10
γρ. χλωριούχου νατρίου (µαγειρικό αλάτι) / ηµέρα στη
µισή ποσότητα µπορούν να ελαττώσουν κατά µέσο όρο
την αρτηριακή πίεση κατά 4 – 6 mm της στήλης υδραργύρου. Χαρακτηριστικό όµως είναι πως η µείωση του
διαιτητικού άλατος µπορεί να αποδώσει τα µέγιστα
όταν συνδυάζεται µε έναν γενικότερα υγιεινό τρόπο
διατροφής. Τα ευεργετικά αποτελέσµατά της µπορεί να
είναι τέτοια που µπορούν να µειωθούν ο αριθµός και οι
δόσεις των αντιυπερτασικών φαρµάκων που χορηγούνται στον ασθενή. Προσοχή λοιπόν στο προστιθέµενο

αλάτι στο φαγητό και στα επεξεργασµένα τρόφιµα που
είναι πλούσια σε αλάτι (π.χ παστά ψάρια και κρέατα, αλλαντικά, φαγητό από ταχυφαγεία, κύβοι µαγειρέµατος,
γαριδάκια, πατατάκια, αλατισµένοι ξηροί καρποί). Στο
σηµείο αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί πως η αυξηµένη
πρόσληψη άλατος µπορεί να αποτελέσει αιτία ανθεκτικής σε φαρµακευτική αγωγή υπέρτασης και πως είναι
τελικά προτιµότερο τα φαγητά να µαγειρεύονται από
αγνά υλικά πλούσια σε κάλιο όπως τα λαχανικά, τα φασολάκια, οι µπάµιες. Η πρόσληψη φρούτων πρέπει επίσης να είναι επαρκής δηλαδή 2-3 διαφορετικά φρούτα
/ ηµέρα. Η γενική οδηγία για το
αλάτι λοιπόν είναι γύρω στα 4
γρ./ηµέρα ή καλύτερα µικρότερη των 5 γρ./ηµέρα.
Οι διατροφικές συστάσεις
όµως δε σταµατούν εδώ. Ο
ρόλος του προαναφερόµενου
καλίου είναι σηµαντικός και η
δίαιτα DASH (διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και
σε γαλακτοκοµικά προϊόντα
χαµηλών λιπαρών µε ταυτόχρονα χαµηλά επίπεδα διαιτητικής χοληστερόλης, κορεσµένων και συνολικών λιπαρών) αποτελεί την καλύτερο
τρόπο διατροφής για µια πλούσια πρόσληψη καλίου.
Οι µελέτες έχουν δείξει πως ο συγκεκριµένος τρόπος
διατροφής έχει αντιυπερτασική δράση. Λόγος επίσης
γίνεται για τη χορήγηση συµπληρωµάτων ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, αλλά αυτά φαίνεται πως
έχουν αντιυπερτασική δράση µόνο όταν χορηγούνται
σε δόσεις µεγαλύτερες των 3 γρ./ηµέρα. Οι ενδείξεις
για τις διαιτητικές φυτικές ίνες και για τα συµπληρώµατα ασβεστίου και µαγνήσιου ακόµα δεν είναι επαρκείς
για να συστηθούν αυτά στους υπερτασικούς ασθενείς.
Συνοπτικά, οι υπερτασικοί παροτρύνονται να καταναλώνουν 4-5 µερίδες φρούτων και λαχανικών καθηµερινά, να καταναλώνουν συχνά ψάρι και να µειώσουν τη
διαιτητική πρόσληψη χοληστερόλης και κορεσµένων
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Το είδος της άσκησης πρέπει να είναι πρωτευόντως άσκηση αύξησης αντοχής
δηλαδή περπάτηµα, τζόκινγκ, κολύµβηση η οποία θα συµπληρώνεται
από ασκήσεις αντίστασης.

λιπαρών. Η εκπαίδευσή τους από εξειδικευµένους διαιτολόγους κρίνεται χρήσιµη µε βάση τις καινούριες
οδηγίες της ευρωπαϊκής καρδιολογικής εταιρείας.
Η επίσης συνιστώµενη απώλεια βάρους για υπέρβαρους ή παχύσαρκους υπερτασικούς ασθενείς έρχεται
να ενισχύσει τον καθοριστικό ρόλο του διαιτολόγου
στην αντιµετώπιση του υπερτασικού ασθενή. Τα δεδοµένα είναι ξεκάθαρα. Το σωµατικό βάρος σχετίζεται
άµεσα µε την αρτηριακή πίεση. Η περίσσεια σωµατικού λίπους προδιαθέτει για αυξηµένη πίεση και υπέρταση. Αντίστροφα, η µείωση του σωµατικού βάρους σε
παχύσαρκους ασθενείς µείωσε την αρτηριακής τους
πίεση και είχε ευεργετική δράση στα
επίπεδα σακχάρου τους, στην ινσουλινοαντίσταση, στην υπερλιπιδαιµία
και στην αποφρακτική υπνική άπνοια.
Για κάθε 5 κιλά απώλεια βάρους αναµένεται περίπου µείωση της συστολικής και διαστολικής πίεσης κατά 4,4
και 3,6 mm της στήλης υδραργύρου
αντίστοιχα. Όσο µεγαλύτερη η απώλεια βάρους τόσο µεγαλύτερη και η
πτώση της πίεσης, ενώ η µέτρια απώλεια βάρους, µε ή χωρίς περιορισµό
άλατος, µπορεί ακόµα κα να προλάβει την εµφάνιση της υπέρτασης σε
υπέρβαρα άτοµα µε επίπεδα πίεσης
στα ανώτατα φυσιολογικά όρια. Κάτι
τέτοιο µπορεί να µειώσει ή ακόµα
και να εξαλείψει την φαρµακευτική
αγωγή σε τέτοιες περιπτώσεις. Τέλος,
επειδή οι µεσήλικες εµφανίζουν αυξητική τάση του
σωµατικού βάρους, ακόµα και η σταθεροποίησή του
αποτελεί στόχο προς επιδίωξη.
Τέλος, από τις οδηγίες της ευρωπαϊκής καρδιολογικής
εταιρείας δε θα µπορούσε να απουσιάζει η φυσική
δραστηριότητα. Η έλλειψή της αποτελεί ισχυρό προγνωστικό δείκτη καρδιαγγειακής θνησιµότητας ανεξάρτητα από την ύπαρξη υπέρτασης ή άλλων παραγόντων κινδύνου. Φαίνεται λοιπόν πως η έντονη αεροβική άσκηση µειώνει τη συστολική και διαστολική πίεση
ηρεµίας κατά 3 και 2,4 mm της στήλης υδραργύρου
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αντίστοιχα µε µεγαλύτερες µειώσεις να παρατηρούνται στους υπερτασικούς ασθενείς. Ακόµα και µέτριου
βαθµού σωµατική άσκηση φαίνεται να µειώνει την πίεση, το σωµατικό βάρος και λίπος, την περιφέρεια µέσης (δείκτης συσσώρευσης ενδοκοιλιακού λίπους) και
να αυξάνει την καλή χοληστερίνη και την ευαισθησία
στην ινσουλίνη. Από την άλλη πλευρά, η άσκηση αντίστασης φαίνεται να
µειώνει τη συστολική και διαστολική πίεση ηρεµίας
κατά 3,5 και 3,2 mm της στήλης υδραργύρου αντίστοιχα. Έτσι, όσοι δεν ασκούνται και διάγουν βίο καθιστικό
παροτρύνονται να ασκούνται 30-45 λεπτά ηµερησίως.
Το είδος της άσκησης πρέπει να είναι
πρωτευόντως άσκηση αύξησης αντοχής δηλαδή περπάτηµα, τζόκινγκ, κολύµβηση η οποία θα συµπληρώνεται
από ασκήσεις αντίστασης. Ιδιαίτερη
προσοχή όµως και εκτίµηση θα πρέπει να γίνει στο ποιος και πόσο µπορεί να ασκηθεί. Η µεγάλης έντασης
ανύψωση βαρών δεν ενδείκνυται
ενώ οι υπερτασικοί ασθενείς καλό είναι να αποφεύγουν τις ακραίες ασκήσεις φυσικής δραστηριότητας. Περισσότερες λεπτοµέρειες θα πρέπει να
αναζητηθούν από τον εξειδικευµένο
εκπαιδευτή.
Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, οι καινούριες υγιεινοδιαιτητικές οδηγίες
της καρδιολογικής εταιρείας για την
υπέρταση προσπαθούν να λάβουν
υπόψη τους όλα τα υπάρχοντα επιστηµονικά δεδοµένα και να ωθήσουν τον πληθυσµό σε έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής. Προτρέπουν όλους µας να µην καπνίζουµε, να τρώµε περισσότερα φρούτα, λαχανικά,
ψάρια και λιγότερο αλάτι, ζωικά και κορεσµένα λίπη.
Όλα αυτά πάντα µέσα στο πλαίσιο ενός δραστήριου
τρόπου ζωής µε µισή ώρα ελεγχόµενης άσκησης κάθε
µέρα. Έτσι, θα πετύχουµε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο σωµατικό βάρος και ποσοστό λίπους και αρτηρίες
που δε θα καταπονούνται από την υψηλή πίεση του
αίµατος που κυκλοφορεί µέσα τους.

Επικοινωνούμε

 Αναγνώστριά µας, 30 ετών, επιθυµεί
να πληροφορηθεί σχετικά µε τη νόσο
κολιοκάκη. από την οποία πρόσφατα
έµαθε ότι πάσχει. Αναφέρει ότι στα πλαίσια έλεγχου για σιδηροπενική αναιµία
υπεβλήθη σε γαστροδωδεκαδακτυλοσκόπηση κατά την οποία ο γαστρεντερολόγος παρατήρησε παθολογική µορφολογία του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου και προχώρησε στη λήψη βιοψιών, η
µελέτη των οποίων είχε σαν αποτέλεσµα
τη διάγνωση της νόσου. Ακολούθως υπεβλήθη σε εργαστηριακό έλεγχο σχετικά
µε τα ανάλογα αντισώµατα που ήταν
θετικός. Παρακολουθείται πλέον από
γαστρεντερολόγο και έχει πάρει οδηγίες
για τη δίαιτα χωρίς γλουτένη.
Μας ερωτά αν υπάρχει περίπτωση να
είναι λάθος η διάγνωση, αν πρέπει να
ακολουθεί τη δίαιτα σε όλη τη ζωή της,
καθώς και για την επίδραση που έχει η
νόσος στη γονιµότητα και στην εγκυµοσύνη σε περίπτωση που θελήσει να δηµιουργήσει οικογένεια. Επίσης ανησυχεί
για το ενδεχόµενο ανάπτυξης λεµφώµατος από το οποίο, όπως πληροφορήθηκε από το Internet, κινδυνεύει.
Ευχαριστούµε για την επικοινωνία.
Εφόσον τα αντισώµατα είναι θετικά και η
βιοψία δωδεκαδακτύλου συµβατή µε κοιλιοκάκη, η διάγνωση δε µπορεί να αµφισβητηθεί. Η κοιλιοκάκη είναι η νόσος που προκαλείται από µια παθολογική αντίδραση
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ, Ιατρός Γαστρεντερολόγος
Χ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ, Ειδικευόμενος Ιατρός Γαστρεντερολόγος

του ανοσοποιητικού συστήµατος του λεπτού εντέρου σε µια οµάδα πρωτεϊνών του
σιταριού, της σίκαλης, του κριθαριού και σε
µικρότερο βαθµό της βρώµης, οι οποίες
αναφέρονται µε το γενικό όρο ‘γλουτένη’.
Η αντίδραση αυτή καταστρέφει τη δοµή
και βλάπτει τη φυσιολογική λειτουργία
του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου µε
αποτέλεσµα να µειώνεται η απορρόφηση
των θρεπτικών συστατικών της τροφής.
Η εκδήλωση της νόσου µπορεί να είναι
ιδιαίτερα θορυβώδης (π.χ. απίσχναση, οιδήµατα, κοιλιακή διάταση, κοιλιακό άλγος,
µετεωρισµός, διάρροια) ή ήπια όπως στην
περίπτωση σας.
Ακόµη είναι δυνατόν να µην υπάρχει
συµπτωµατολογία και κάποιοι άνθρωποι να
µη γνωρίζουν ότι πάσχουν από τη νόσο.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι αποτελούν την
πλειονότητα των ασθενών. Η δίαιτα χωρίς
γλουτένη αποτελεί τη βάση της θεραπείας,
στην οποία ανταποκρίνεται η µεγάλη πλειονότητα των ασθενών. Το πρόβληµα έγκειται
στο ότι δεν αρκεί να αποφεύγει ο ασθενής
το ψωµί και εν γένει τα ζυµαρικά για να είναι
συνεπής στη δίαιτα, καθώς το αλεύρι χρησιµοποιείται ευρέως στη βιοµηχανία τροφίµων και περιέχεται σε πάρα πολλά έτοιµα τρόφιµα (σάλτσες, σαλάτες, λουκάνικα,
προµαγειρεµένο κρέας κ.α.).
Συνεπώς απαιτείται έλεγχος των ετικετών των τροφίµων και προτιµότερο είναι
η παρασκευή των φαγητών να γίνεται στο
σπίτι ώστε να ελέγχονται τα υλικά που χρησιµοποιούνται. Η δίαιτα πρέπει να τηρείται
δια βίου και επί του παρόντος, πρέπει να
είναι αυστηρή αν και γίνονται έρευνες προκειµένου µε τη βοήθεια φαρµακευτικής
αγωγής να καταστεί δυνατή µια περισσότερο χαλαρή δίαιτα στο µέλλον.
Είναι γεγονός ότι γυναίκες µε κοιλιοκάκη που δεν τηρούν την δίαιτα αυτή µπορεί
να έχουν υπογονιµότητα ή κίνδυνο αποβολής. Ωστόσο µε σωστή τήρησή της οι παραπάνω κίνδυνοι αποµακρύνονται. Όσον
αφορά τον κίνδυνο λεµφώµατος λεπτού
εντέρου, πράγµατι είναι σχετικά αυξηµένος στους ασθενείς µε κοιλιοκάκη, αν και
όχι τόσο όσο αρχικά πιστεύαµε. Ακόµη και
αυτός ο κίνδυνος όµως υποχωρεί σταδιακά µε την τήρηση αυστηρής δίαιτας χωρίς
γλουτένη.

 Ο φίλος µας ΑΚ 40 ετών µας ρωτά
σχετικά µε την ηπατίτιδα C από την οποία
φοβάται ότι πάσχει. Πρόσφατα έδωσε
αίµα για συγγενή του που επρόκειτο να
χειρουργηθεί και τον ειδοποίησαν από
την αιµοδοσία λίγες ηµέρες αργότερα
για να τον ενηµερώσουν πως παρουσιάζει θετικό τον έλεγχο για τα αντισώµατα
της ηπατίτιδας C.
Στη συνέχεια, έπειτα από σύσταση του
οικογενειακού του ιατρού, εξετάσθηκε
για HCV–RNA το οποίο ήταν αρνητικό
σε τρεις συνεχόµενες αιµοληψίες που
έγιναν µε µεσοδιαστήµατα λίγων µηνών. Έχει φυσιολογικές τρασνσαµινάσες
και αισθάνεται καλά. Αναφέρει ότι προ
20ετίας έκανε τατουάζ. Επιθυµεί να µάθει εάν χρειάζεται να υποβληθεί σε παραπέρα έλεγχο, εάν η παρουσία αντισωµάτων σηµαίνει ότι έχει ανοσία και τέλος
εάν µπορεί να ξαναδώσει αίµα.
Ευχαριστούµε για την επικοινωνία. Ο
έλεγχος του RNA, δηλαδή του γενετικού
υλικού του ιού της ηπατίτιδας C ανιχνεύει
την παρουσία του ίδιου του ιού στο αίµα.
Τα αντισώµατα που έχετε απλώς αποκαλύπτουν µόλυνση µε τον ιό στο παρελθόν.
Υπάρχει πράγµατι µια πιθανότητα µετάδοσης µε το τατουάζ που κάνατε. Η µετάδοση
εξαρτάται από τις συνθήκες ασηψίας και
ασφάλειας που απαιτούνται κατά τη διενέργεια αυτών των τεχνικών.
Τα αντισώµατα δεν παρέχουν προστασία και συνεπώς µπορεί να ξαναµολυνθείτε
αν εκτεθείτε στον ιό. Οι αιµοδοσίες δεν θα
σας επιτρέπουν να δώσετε αίµα, αφού ο
έλεγχος βασίζεται στην ανίχνευση αντισωµάτων που σε σας θα παραµένουν θετιικά
για πάρα πολλά χρόνια. Σε άτοµα µε θετικά
αντισώµατα για ηπατίτιδα C και αρνητικό
HCV RNA, η πιθανότητα µετάδοσης του ιού
είναι απειροελάχιστη αλλά δεν µπορεί να
τελείως να αποκλεισθεί. Σε σπάνιες τέτοιες
περιπτώσεις όπως εσείς θα µπορούσε να
υπάρχει ιός στο ήπαρ και να κυκλοφορεί
στο αίµα σε πολύ χαµηλά επίπεδα, τα οποία
δεν είναι ικανά ούτε να προκαλέσουν νόσο
ούτε να ανιχνευθούν ακόµη και µε τις πιο
ευαίσθητες µεθόδους, αλλά είναι δυνατόν
να µεταδώσουν τη νόσο σε τρίτο άτοµο
ιδίως αν αυτό λάβει µια ολόκληρη µονάδα
αίµα ή παραγωγό του από εσάς.

 Η αναγνώστρια µας Κ.Β, 45 ετών µας
ρωτά σχετικά µε το εύρηµα της ύπαξης
λίθων στη χοληδόχου κύστης που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Αναφέρει ότι
πριν από ένα έτος εµφάνισε επεισόδια
έντονου µετεωρισµού επί ένα µήνα και
ο οικογενειακός γιατρός της σύστησε
µεταξύ των άλλων γαστροσκόπηση η
οποία ήταν φυσιολογική, καθώς και
υπερηχογράφηµα άνω κοιλιάς το οποίο
ανέδειξε χολολιθίαση χωρίς άλλα παθολογικά ευρήµατα. Τα συµπτώµατα
υφέθησαν χωρίς να ακολουθήσει κάποια φαρµακευτική αγωγή και χωρίς να
αλλάξει τη δίαιτα της. Άτοµα του συγγενικού περιβάλλοντος τη συµβούλευσαν
να υποβληθεί σε χολοκυστεκτοµή. Τώρα
αισθάνεται καλά, αλλά αναρωτιέται για
τον εάν απαιτείται πράγµατι να υποβληθεί σε χολοκυστεκτοµή και ζητά την συµβουλή µας.
Ευχαριστούµε για την επικοινωνία. Η
παρουσία λίθων στη χοληδόχο κύστη είναι πολύ συνηθισµένο εύρηµα σε γυναίκες
της ηλικίας σας. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η χολολιθίαση παραµένει ασυµπτωµατική, ενώ στις υπόλοιπες προκαλεί
συµπτώµατα. Πρόκειται για άλγος στην άνω
κοιλία, συνήθως στο επιγάστριο ή στο δεξιό υποχόνδριο, το οποίο εκδηλώνεται µετά
από λιπαρό γεύµα (συνήθως µετά πάροδος
µισής ώρας περίπου) και στη συνέχεια αυξάνει σταδιακά σε ένταση, παραµένει σταθερό για µερικές ώρες και µετά υποχωρεί.
Λιγότερο συχνά η χολολιθίαση µπορεί να
προκαλέσει κάποια πιο σοβαρή επιπλοκή
όπως χολαγγειίτιδα, χολοκυστίτιδα, παγκρεατίτιδα ή εσωτερικό συρίγγιο. Ακόµη
και σε αυτές τις πιο σοβαρές περιπτώσεις
όµως, έχει προηγηθεί κατά κανόνα κωλικός
χοληφόρων στο παρελθόν, ο οποίος προειδοποιεί για τον αυξηµένο κίνδυνο µετέπειτα επιπλοκής. Ωστόσο, η χολολιθίαση δεν
προκαλεί µετεωρισµό, τα αίτια του οποίου
είναι συνήθως λειτουργικά. Θα ήταν φρόνιµο να ληφθεί προσεκτικό ιατρικό ιστορικό
και να πραγµατοποιηθεί η ανάλογη κλινική

εξέταση ώστε να διευκρινισθεί εάν υπάρχει
συµπτωµατολογία ή κλινικά ευρήµατα τα
οποία να σχετίζονται σαφώς µε τη χολολιθίαση ώστε να εκτιµηθεί η περίπτωση και ο
χρόνος της χολοκυστεκτοµής.
 Ο αναγνώστης µας Θ.Ρ., 50 ετών µας
γράφει σχετικά µε την λιπώδη διήθηση
του ήπατος, η οποία πρόσφατα διαπιστώθηκε σε υπερηχογράφηµα στο οποίο
υπεβλήθη στα πλαίσια διερεύνησης ήπιας υπερτρανσαµινασαιµίας. Πρόκειται
για το πρώτο υπερηχογράφηµα στο
οποίο υποβάλλεται, ενώ οι τρανσαµινάσες σε προηγούµενες εξετάσεις ρουτίνας
ήταν φυσιολογικές. Είναι υπέρβαρος και
έχει παθολογικά υψηλή χοληστερίνη,
αλλά ο παθολόγος του διστάζει να του
χορηγήσει φαρµακευτική αγωγή επειδή
φοβάται µήπως αυξηθούν περαιτέρω οι
τρανσαµινάσες. Αναφέρει ότι καταναλώνει αλκοολούχα ποτά σπανιότατα και σε
µικρές ποσότητες, κυρίως στις γιορτές.
Επιθυµεί να πληροφορηθεί εάν µπορεί
να πάρει φάρµακο για τη χοληστερίνη
και εάν η λιπώδης διήθηση εγκυµονεί
σηµαντικό κίνδυνο για την υγεία του.
Ευχαριστούµε για την επικοινωνία. Η
λιπώδης διήθηση του ήπατος, δηλαδή η
άθροιση λίπους (τριγλυκεριδίων) εντός των
ηπατοκυττάρων, είναι ίσως η πιο συχνή
ηπατική νόσος στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Συνήθως εµφανίζεται ως συνέπεια
κατάχρησης αλκοόλ ή µέσα στα πλαίσια
του λεγόµενου ΄΄µεταβολικού συνδρόµου’’
άλλες συνιστώσες του οποίου είναι η παχυσαρκία, η δυσλιπιδαιµία, η αρτηριακή υπέρταση και η µειωµένη ανοχή στη γλυκόζη.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία µας παρέχετε φαίνεται να ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία. Στις περισσότερες περιπτώσεις η
λιπώδης διήθηση δεν έχει κάποια δυσµενή
συνέπεια αλλά σε ένα σχετικά περιορισµένο αλλά υπολογίσιµο ποσοστό οδηγεί σε
σηµαντικού βαθµού φλεγµονή στο ήπαρ, η
οποία µε τη σειρά της ίσως οδηγήσει σε σοβαρή χρόνια ηπατοπάθεια. Συνήθως στην

περίπτωση που έχουµε φλεγµονή, γνωστή
και ως στεατοηπατίτιδα, οι τρανσαµινάσες
(δηλαδή τα ηπατικά ένζυµα) αυξάνουν αν
και συχνά µπορούν να είναι παθολογικές
χωρίς να υπάρχει σηµαντική φλεγµονή, ενώ
σπανιότερα µπορεί να υπάρχει σηµαντική
φλεγµονή ή και κίρρωση και οι τρανσαµινάσες να είναι φυσιολογικές. Ο µόνος αξιόπιστος τρόπος για να ελέγξουµε εάν υπάρχει
βλάβη στο ήπαρ είναι η βιοψία ήπατος. Η
αντιµετώπιση της λιπώδους διήθησης (µε
ή χωρίς φλεγµονή) περιλαµβάνει τη διόρθωση των παραγόντων κινδύνου, δηλαδή
τη µείωση της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων στο αίµα, την απώλεια βάρους και
τη ρύθµιση του σακχαρώδους διαβήτη εφ’
όσον υπάρχει. Στην περίπτωση σας εποµένως, θα είχε αξία να χάσετε βάρος και να
µειώσετε τη χοληστερίνη σας. Επίσης θα
ήταν χρήσιµο να επισκεφθείτε κάποιο γαστρεντερολόγο, ο οποίος αφού προβεί στον
απαραίτητο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο
θα αποκλείσει το ενδεχόµενο κάποια άλλης
αιτίας που σχετίζεται µε αυξηµένες τρανσαµινάσες, καθώς αυτές επηρεάζονται σε
πολλά διαφορετικά ηπατικά νοσήµατα και
θα σας κατευθύνει σχετικά. Ίσως χρειασθεί
να συζητήσει µαζί σας το ενδεχόµενο να
υποβληθείτε σε βιοψία ήπατος.
Τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για
την αντιµετώπιση της δυσλιπιδαιµίας, ιδίως
η οµάδα των στατινών, µπορούν να προκαλέσουν όχι και τόσο σπάνια ήπια έως µέτρια
αύξηση των τρανσαµινασών, η οποία συνήθως υποχωρεί µε τη συνέχιση της αγωγής.
Συνεπώς δε θεωρούνται ιδιαίτερα ηπατοτοξικά και µπορούν να χορηγηθούν σε
ασθενείς µε αυξηµένες τρανσαµινάσες µε
την προϋπόθεση ότι αυτές παρακολουθούνται τακτικά. Στην περίπτωση δε που η αιτία
της υπερτρανσαµινασαιµίας είναι η µη αλκοολική στεατοηπατίτιδα, τότε µειώνοντας
την χοληστερίνη ενδέχεται να οδηγήσουν
και σε µείωση των τρανσαµινασών.

Προσοχή: Η στήλη αυτή δεν αντικαθιστά τη σχέση του ασθενή με το γιατρό του. Ο γιατρός σας θα αξιολογήσει τις πληροφορίες που
του δίνετε, θα αναζητήσει περισσότερες μέσα από τις ερωτήσεις που θα σας κάνει και φυσικά μπορεί να σας εξετάσει. Η στήλη αυτή
προσπαθεί απλώς να δώσει κάποιες χρήσιμες και γενικές πληροφορίες στα άτομα που επικοινωνούν μαζί μας σχετικά με το πρόβλημα
που τους απασχολεί, με την ελπίδα ότι θα φανούν χρήσιμες όχι μόνο στον αναγνώστη που μας γράφει , αλλά και σε άλλους με παρόμοια
προβλήματα.
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Τα Νέα του Ιδρύματος
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗ
To Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας ξεκινά τη διενέργεια μελέτης εθνικής εμβέλειας με θέμα τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι
Έλληνες Γαστρεντερολόγοι προκειμένου να καταστείλουν τους ασθενείς τους κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης του πεπτικού
συστήματος. Η μελέτη θα διεξαχθεί με ανώνυμα ερωτηματολόγια που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά. Επιστημονικός υπεύθυνος της
μελέτης έχει οριστεί ο κ. Γρηγόριος Αλ. Πασπάτης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. (www.eligast.gr).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΧΙΟ
Η εκδήλωση του Τοπικού Παραρτήματος του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. που είχε προγραμματισθεί να γίνει το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2007 αναβλήθηκε προς
το παρόν λόγω της χρονικής σύμπτωσης με τις προκηρυχθείσες βουλευτικές εκλογές.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ∆ΩΡΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΙΛΟ
Το ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. σάς προτείνει ένα χρήσιμο δώρο για κάθε φίλο ή φίλη: Μία συνδρομή στο
περιοδικό «Ευεξία & ∆ιατροφή». Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του φίλου σας στο ένθετο
που υπάρχει στο περιοδικό και με μόνο 15 € θα του χαρίσετε τα 6 επόμενα τεύχη με πολλά
ενδιαφέροντα άρθρα.
Προσέξτε η κατάθεση της συνδρομής να γίνεται όχι στο όνομά σας αλλά στο όνομα του φίλου σας.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ∆ΩΡΗΤΕΣ μέχρι 29/08/2007
Λάβαμε τα κάτωθι ποσά και ευχαριστούμε :
Θωμάς Καλτσάς, Τρίκαλα
Αγγελική Μπουλουγρά, Καλλιθέα
Ηρακλής Κουνάδης, Δροσιά
Ανδρέας Δημητρίου, Λεμεσός – Κύπρος
Αγγελής Λιάγκουρας, Αρχαία Ολυμπία
Κωνσταντίνος Τσάγκας, Αθήνα
Ηλίας Μπουζάκης, Χανιά
Δέσποινα Δελαπόρτα, Ρόδος
Αναστάσιος Υετίων, Βύρωνας
Κυριακή Ιωάννου, Κάντζα
Μυρσίνη Χήτα, Ρόδος
Μαρία Κυρίτση, Λαμία
Κοκώνα Χατζησάββα, Ρόδος
Ιωάννης Καλύβης, Μαρούσι
Αργύρης Χρηστίδης, Αθήνα
Γεώργιος Θεοχάρης, Πάτρα
Δώρα Φραγκομανώλη, Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

50 €
20 €
15 €
55 €
100 €
50 €
40 €
15 €
15 €
30 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
50 €
215 €

Γεώργιος Κουνάδης, Γλυφάδα
Αναστάσιος Α. Μιχαλάκης, Βάρκιζα
Αθανάσιος Ακρίβος, Αργαλαστή Μαγνησίας
Κωνσταντίνος Βρυωνάκης, Χανιά
Καλλιρρόη Ντελή - Καραχρήστου, Αγρίνιο
Ηλίας Δάλλας, Γέρακας
Σοφία Ελευθερίου, Ν. Κηφισιά
Στυλιανή Θεοδωρίτση, Παιανία
Χριστιάνα Ευαγγέλου, Λευκωσία Κύπρος
Χρήστος Παπαστασινός, Ζωγράφου
Νικόλαος Χρ. Παπαχατζίδης, Χίος
Αθηνά Αρζόγλου, Θεσσαλονίκη
Δημήτριος Γερομιχαλός, Λεπτοκαρύα Πιερίας
Αγγελική Μπουγιούρη, Κερατσίνι
Μιχαήλ – Κυριάκος Κοντογιάννης, Βούλα
Βασίλειος Στέφος, Ιωάννινα
Αμαλία Καραβίδα, Θεσσαλονίκη

50 €
15 €
15 €
20 €
20 €
50 €
15 €
15 €
50 €
50 €
30 €
15 €
15 €
20 €
50 €
15 €
200 €

Κωνσταντίνος Γιαννέλος, Αθήνα
Κωνσταντίνος Βαλαντάσης, Δραπετσώνα
Νικόλαος Κομιανός, Πολυδένδρι
Αθανάσιος Πιατάς, Αθήνα

15 €
40 €
50 €
120 €

In Memoriam :
Κυριακή Κλεφτογιάννη, Άνω Γλυφάδα
Εις μνήμην των γονέων της
Παντελή & Ανδριανής Χριστοφή
Πολυξένη Γ. Σίμου
Μνήμη Γεωργίου Σίμου
Δημήτρης Γ. Καραμανώλης, Παπάγου
Μνήμη Μαρίκας Σ. Γκανούρη

100 €

50 €
100 €

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