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Καρκίνος του παχέος εντέρου

    Οστεοπόρωση

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η
&&&

Cardiokickboxing

Παιδική παχυσαρκία

Ουρική αρθρίτιδα

Ξηροστοµία
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Διαβάστε στο επόµενο τεύχος για:

Προβιοτικά
Διαφηµίσεις τροφίµων

Διατροφή & ανάπτυξη βρέφους
Άσκηση το χειµώνα

Εναλλακτικές µορφές ενέργειας

Το περιεχόµενο του κάθε άρθρου εκφράζει την άποψη του συγγραφέα του, 
η οποία δεν είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από τη Συντακτική Επιτροπή.
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Ένα λυπηρό φαινόµενο, το οποίο αµαυρώνει τη σύγχρονη άσκηση 
της ιατρικής στη χώρα µας, είναι ο ανορθόδοξος τρόπος χρηµα-
τισµού ορισµένων συναδέλφων. Το φαινόµενο δεν τιµά καθόλου 
το επάγγελµά µας και τραυµατίζει την αξιοπρέπεια του γιατρού. 
Επί πλέον δηµιουργεί αµφιβολίες ως προς τα κίνητρα και την ει-
λικρίνειά του, επηρεάζοντας έτσι δυσµενώς τη σχέση του µε τον 
ασθενή. Είναι απογοητευτικό να διαπιστώνει κανένας ότι, έστω και 
σε µικρό βαθµό, το θλιβερό αυτό φαινόµενο συµβαίνει δυστυχώς 
σε όλες τις βαθµίδες της ιατρικής ιεραρχίας. Δεν χρειάζεται να επε-
κταθώ περισσότερο. Τα όσα συµβαίνουν είναι σε όλους γνωστά. 
Ίσως είναι µέρος ενός γενικότερου κοινωνικού φαινοµένου. Ο για-
τρός είναι ένα άτοµο µιας κοινωνίας στις δοµές και τη νοοτροπία 
της οποίας ζει. Είναι ένα µέλος µιας κοινωνίας που σαν απαραίτητο 
στοιχείο της λειτουργίας της είναι η κατανάλωση. Πρέπει να υπάρ-
χει κατανάλωση για να υπάρχει ανάγκη παραγωγής. Για την παρα-
γωγή πρέπει να υπάρχουν βιοµηχανίες και επιχειρήσεις οι οποίες 
πρέπει να έχουν κέρδος και στις οποίες υπάρχουν εργαζόµενοι που 
αµείβονται ώστε να µπορούν να είναι και καταναλωτές. Κάπως έτσι, 
χονδροειδώς απλουστευµένα βέβαια, λειτουργεί η κοινωνία µας. 
Μια κοινωνία ευδαιµονιστική, στην οποία τα καταναλωτικά αγαθά 
υπεραφθονούν. Για να αποκτηθούν όµως χρειάζεται χρήµα. Έτσι η 
απόκτηση χρήµατος, σαν απαραίτητου στοιχείου του καταναλωτι-
σµού, αποτελεί την κεντρική αν όχι τη µοναδική αξία της σύγχρονης 
ζωής. Και το ορθόδοξα αποκτούµενο χρήµα συνήθως δεν επαρκεί. 
Επί πλέον οφείλοµε να το αναγνωρίσουµε ότι η σηµερινή κοινωνία 
µας, είναι επικίνδυνα διαβρωµένη από τη διαφθορά. Ο γιατρός εί-
ναι και αυτός µέλος αυτής της κοινωνίας. Και διερωτάται κανένας: 
µήπως είναι παράλογο µέσα σε µια κοινωνία στην οποία επικρατεί 
µια ορισµένη νοοτροπία, να έχουµε την αξίωση οι άνθρωποι ενός 
επαγγέλµατος να σκέπτονται και να συµπεριφέρονται διαφορετικά; 
Δύσκολη απάντηση. «Εικόνα σου είµαι, Κοινωνία, και σου µοιάζω». 
Είναι γνωστός ο στίχος από το ποίηµα της Γαλάτειας Καζαντζάκη. 
 Το ιατρικό επάγγελµα όµως, είναι ένα ευγενές επάγγελµα 
το οποίο σχετίζεται µε τα πολυτιµότερα αγαθά της ανθρώπινης 
ύπαρξης (την υγεία και τη ίδια τη ζωή) και είναι απαραίτητο να στέ-
κεται ηθικά ψηλά. Αν ο γιατρός δεν έχει το ηθικό ανάστηµα για να 
το φτάσει, δεν έχει επ’ ουδενί λόγω το δικαίωµα να το κατεβάζει 
στο δικό του ύψος και τις δικές του ανάγκες. Και το κράτος βέβαια 
πρέπει να φροντίζει ώστε οι ιατρικές αµοιβές να είναι αντάξιες ενός 
επαγγέλµατος που απαιτεί πολλά και επίπονα χρόνια σπουδών, 
αλλά και ο γιατρός, πρέπει να ρυθµίζει τη ζωή του οριοθετώντας 
τις ανάγκες του έτσι, ώστε να είναι άµεµπτος και ηθικά αντάξιος 
του επαγγέλµατός του. Ας µην ξεχνάµε πως στη ζωή υπάρχουν αξί-
ες που βρίσκονται πολύ ψηλότερα από το χρήµα και την άµετρη 
απόκτηση καταναλωτικών αγαθών. Ουτοπιστικά φληναφήµατα θα 
σκεφθούν κάποιοι. Ακόµα κι αν είναι έτσι, σηµασία έχει το αν διατυ-
πώνουν ορθές απόψεις. Αν ναι, δεν πρέπει να λέγονται; Νοµίζω ότι 
πρέπει και να λέγονται και να γράφονται. Ο Μαχάτµα Γκάντι είχε πει 
ότι ο πλούτος χωρίς µόχθο, η πολιτική χωρίς αρχές και η επιστήµη 
χωρίς ανθρωπιά, µπορεί να καταστρέψουν µια κοινωνία.

Ένα λυπηρό 
φαινόμενο

Μικρές Ιστορίες
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΡΑΧΩΒΙΤΗΣ,  Γαστρεντερολόγος 

«Εικόνα σου είµαι, 
Κοινωνία, και σου µοιάζω»

Το κείμενο αποτελεί τμήμα ενός μεγαλυτέρου κειμένου που έχει 
δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» της Λάρισας
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 Το τρίπτυχο... «δώρα, δώρα, κι άλλα δώρα» σηµαίνει απλώς περισσότερα 
απορρίµµατα στις χωµατερές, το µεγάλο ποσοστό από τα οποία είναι δύ-
σκολα αποδοµήσιµα (θα παραµείνουν δηλαδή στο έδαφος για δεκαετίες 
πριν αποσυντεθούν πλήρως). Είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο την Πρωτο-
χρονιά οι Αµερικανοί «παράγουν» πέντε εκατοµµύρια τόνους σκουπιδιών 
επιπλέον! Χριστούγεννα σηµαίνει και ταξίδια, άρα περισσότερους ρύπους 
στην ατµόσφαιρα από την κατανάλωση καυσίµων και κυρίως περισσότε-
ρες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα από την καύση πετρελαίου. Ασχηµα 
νέα για το φαινόµενο του θερµοκηπίου, δηλαδή. 
Ας µην ξεχνάµε όµως το υπ’ αριθµόν ένα «θύµα» των εορτών: το έλατο. 
Ειδικά φέτος, µια χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελλάδα απώλεσε 
σηµαντικό τµήµα του φυσικού της πλούτου, έστω και η παραµικρή κα-
ταστροφή ελατοδασών για την τροφοδοσία του «παραδοσιακού» εθίµου 
του στολισµού χριστουγεννιάτικου δέντρου, εκτιµάται ότι θα επιφέρει ένα 
ακόµα πλήγµα στο περιβάλλον. 

Χαρούμενα
πράσινα 

Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα βλάπτουν το 

περιβάλλον; Οχι βέβαια -ας µην 

ενστερνιστούµε τις υπερβολές 

των πιο φανατικών από τους 

οικολόγους. Η αλήθεια είναι 

όµως ότι, όπως κάθε µεγάλη 

γιορτή, έτσι και την περίοδο των 

Χριστουγέννων η κατανάλωση 

αυξάνεται κατακόρυφα και ποτέ 

αυτό δεν είναι... καλό νέο για το 

περιβάλλον.
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Είναι γνωστό πως ο µεγαλύτερος όγκος απορριµµάτων που 
καταλήγουν στις χωµατερές είναι άχρηστα υλικά συσκευασίας. Αυτά 
τα Χριστούγεννα, ας επιλέξουµε δώρα µε όσο το δυνατόν λιγότερη 

συσκευασία  (και περισσότερο... δώρο)

ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ∆ημοσιογράφος

Από φέτος λοιπόν µπορούµε να αρχίσουµε να 
γιορτάζουµε, όχι τα λευκά, αλλά τα... «πρά-
σινα» Χριστούγεννα. (Εξάλλου, µε τα ση-
µάδια της αλλαγής του κλίµατος ήδη 
εµφανή στη Μεσόγειο, τα χιόνια θα 
είναι σπάνιο φαινόµενο ακόµα και 
στην καρδιά του χειµώνα.) Πώς; 
Ακολουθώντας ορισµένες απλές 
συµβουλές για τις ηµέρες των 
εορτών. Για παράδειγµα:

- Ας προτιµήσουµε την αγορά 
χριστουγεννιάτικων καρτών 
από χαρτί που δεν έχει λευκαν-
θεί µε χλώριο (αλλά µε οξυγό-
νο ή όζον), καθώς η χρήση της 
συγκεκριµένης ουσίας από τις 
βιοµηχανίες προκαλεί ρύπανση στα υπόγεια νερά. 

- Αγοράζοντας κάρτες ή άλλα προϊόντα χαρτιού, µπο-
ρούµε επίσης να προσέχουµε ώστε να προέρχονται 
από ανακυκλωµένο χαρτί, χαρτί προερχόµενο από πι-
στοποιηµένη αειφορική ξυλεία ή χαρτί που δεν προέρ-
χεται από δέντρα αλλά από άλλες πρώτες ύλες, όπως 
βαµβάκι, κάνναβη, λινάρι, κλπ. 

- Είναι γνωστό πως ο µεγαλύτερος όγκος απορριµµάτων 
που καταλήγουν στις χωµατερές είναι άχρηστα υλικά 
συσκευασίας. Αυτά τα Χριστούγεννα, ας επιλέξουµε 
δώρα µε όσο το δυνατόν λιγότερη συσκευασία (και 
περισσότερο... δώρο). Μια ιδέα είναι επίσης να τυλί-
ξουµε εµείς τα δώρα για τους αγαπηµένους µας, για 
παράδειγµα χρησιµοποιώντας το χαρτί από το ένθετο 
κόµικ της εφηµερίδας της προηγούµενης Κυριακής. Εί-
ναι ένας άλλος τρόπος ανακύκλωσης κι αυτός!

- Για τα δώρα των παιδιών, δεν είναι ανάγκη να καταφύ-
γουµε στα διαφηµιζόµενα πλαστικά παιχνίδια. Σε πολ-
λά µαγαζιά πωλούνται εξαιρετικά ξύλινα παιχνίδια, τα 
οποία δεν έχουν βαφτεί µε τοξικά χρώµατα. 

- Στην κατηγορία των τροφίµων, το τι επιλέγουµε και 
από πού µπορεί επίσης να κάνει τη διαφορά. Καταρχήν, 
η προτίµηση στα εγχώρια προϊόντα και δη τοπικών πα-
ραγωγών (δύσκολο στην περίπτωση της Αθήνας, αλλά 

όχι ακατόρθωτο) έχει πολλαπλά ωφέλη: και 
στηρίζει την τοπική (ή γενικώς εγχώρια) οι-
κονοµία και εξοικονοµεί ρύπους από τις 
µετακινήσεις των προϊόντων. Προτιµάµε 
βέβαια πάντα προϊόντα εντός εποχής και 

δη βιολογικά για... ευνόητους λόγους: απο-
φυγή επιβάρυνσης εδάφους µε λιπάσµατα και 

φυτοφάρµακα που ρυπαίνουν τα υπόγεια νερά 
(και φτάνουν και στο πιάτο µας!). Η αγορά καλα-
θιών µε παραδοσιακά τοπικά προϊόντα είναι και 
µια ωραία λύση για δώρο σε φίλους.

- Κατεξοχήν «πράσινα» δώρα είναι βέβαια τα 
άυλα: µια ετήσια συνδροµή σε περιβαλλοντική ορ-

γάνωση, η «υιοθεσία» κάποιου προστατευόµενου 
είδους (σχήµα λόγου είναι, στην πραγµατικότητα απο-
τελεί οικονοµική συνεισφορά σε εκείνους που συµβάλ-
λουν στη διάσωσή του) κλπ.

- Χριστούγεννα όµως σηµαίνει και φως, άρα και µεγαλύ-
τερη κατανάλωση ενέργειας. Γιατί να µην κάνουµε από 
φέτος την αρχή να «ανάψουµε» για τις γιορτές τις ει-
δικές λάµπες εξοικονόµησης ενέργειας; Κυκλοφορούν 
και χριστουγεννιάτικα φωτάκια µε έως και 100 φορές 
µικρότερη κατανάλωση από τα συµβατικά και πολύ µε-
γαλύτερη διάρκεια ζωής. Δεν ξεχνάµε όµως, ακόµα κι 
αυτά, να τα σβήνουµε το βράδυ πριν πάµε για ύπνο.

- Ας µην ξεχάσουµε στις γιορτές ότι οι πλαστικές σακού-
λες των σούπερ µάρκετ αποτελούν τη µάστιγα των 
χωµατερών. Για τις αγορές µας, µπορούµε να χρησι-
µοποιούµε ειδικές πάνινες τσάντες που και ανθεκτικές 
είναι και µεγάλης χωρητικότητας. Οσο για τη λαϊκή, το 
καροτσάκι είναι µια χαρά!

- Για το τέλος, το κρισιµότερο: εδώ και καιρό έχει πάψει 
να είναι ωραίο θέαµα ένα κοµµένο δέντρο -ακόµα και 
Χριστουγεννιάτικο. Για τις φετινές γιορτές, ας αρκεστού-
µε είτε στο (εξίσου άσχηµο) πλαστικό το οποίο επανα-
χρησιµοποιείται για χρόνια είτε ας επενδύσουµε σε ένα 
δένδρο σε γλάστρα, το οποίο έπειτα µπορεί να στολί-
σει το µπαλκόνι µας ή να µεταφυτευθεί στον κήπο. Δεν 
είναι ανάγκη να είναι έλατο, αν δεν το «σηκώνει» το κλί-
µα της περιοχής µας. Κάποιο άλλο αειθαλές κωνοφόρο 
είναι εξίσου εντυπωσιακό. 
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∆ιατροφή στην 
πρόληψη & 
θεραπεία 

της ουρικής 
αρθρίτιδας

Η ουρική αρθρίτιδα ή αλλιώς ποδάγρα, όπως είναι επίσης γνω-
στή, δηµιουργείται όταν αυξάνεται υπερβολικά η συγκέντρωση 
του ουρικού οξέος στον οργανισµό. Ως αποτέλεσµα δηµιουρ-
γούνται κρύσταλλοι ουρικού οξέος οι οποίοι εναποτίθενται στις 
αρθρώσεις. Ο οργανισµός αντιδρά στο σχηµατισµό αυτών των 
κρυστάλλων και προκαλείται φλεγµονή σε διάφορα σηµεία του 
σώµατος. Πιο συχνά προσβάλλεται από ουρική αρθρίτιδα το µε-
γάλο δάκτυλο του ποδιού. Ωστόσο, µπορούν να επηρεαστούν 
και άλλες αρθρώσεις όπως αυτές του αστραγάλου, του ποδιού, 
του καρπού και του χεριού. Τέλος,  λόγω του αυξηµένου ουρι-
κού οξέος στο αίµα είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν και πέτρες 
στους νεφρούς.

Τι είναι το Ουρικό οξύ;
Το ουρικό οξύ είναι το τελικό προϊόν του µεταβολισµού των νου-
κλεϊνικών οξέων (και συγκεκριµένα των πουρινών), που αποτε-
λούν δοµικά συστατικά του γενετικού υλικού όλων των κυττά-
ρων µας. Σχεδόν το 1/3 των πουρινών που υπάρχουν στο σώµα 
µας προέρχονται εξωγενώς από τη διατροφή, ενώ τα 2/3 από την 
ενδογενή παραγωγή.

Πότε αυξάνονται τα επίπεδα του 
ουρικού οξέος στο αίμα;
Οι δύο κύριοι λόγοι αύξησης των επιπέδων ουρικού οξέος στο 
αίµα (κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται ως υπερουριχαιµία) εί-
ναι η µειωµένη αποβολή του ουρικού οξέος από τους νεφρούς 
και η αυξηµένη παραγωγή ουρικού οξέος από τον ίδιο τον ορ-
γανισµό. Η χρόνια κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων τροφίµων 
πλούσιων σε πουρίνες (π.χ. εντόσθια, θηράµατα κλπ) και η υπερ-
βολική κατανάλωση αλκοόλ αποτελούν επιπλέον επιβαρυντι-
κούς παράγοντες. Οι φυσιολογικές τιµές του ουρικού οξέος στο 
αίµα κυµαίνονται µεταξύ 3,5-7,2 mg /dl για τους άνδρες, 2,6-6,0 
mg / dl για τις γυναίκες και 2,0-5,5 mg /dl για τα παιδιά.

Πώς εκδηλώνεται η ουρική 
αρθρίτιδα;
Η ουρική αρθρίτιδα εκδηλώνεται συνήθως µετά από κάποιο 
“βαρύ” δείπνο ή µετά από τη λήψη υπερβολικά µεγάλων ποσο-
τήτων οινοπνεύµατος. Εµφανίζεται ξαφνικά και είναι δυνατόν µία 
υγιής άρθρωση να εµφανίσει τη µορφή άρθρωσης προσβεβλη-
µένης από ουρική αρθρίτιδα µόνο σε λίγες ώρες. Τότε, η άρθρω-
ση χαρακτηρίζεται από έντονο πόνο, κοκκίνισµα και πρήξιµο. Το 
δέρµα γύρω από την άρθρωση γίνεται ερυθρό, γυαλιστερό και 
ευαίσθητο. Η κρίση διαρκεί για µερικές µέρες ενώ σε µία έως δύο 
εβδοµάδες η άρθρωση επανέρχεται συνήθως στο φυσιολογικό. 
Σε περίπτωση που αφεθεί χωρίς θεραπεία η ουρική αρθρίτιδα 
µπορεί να οδηγήσει σε µόνιµη βλάβη και παραµόρφωση της άρ-
θρωσης. Η ουρική αρθρίτιδα προσβάλει συνήθως υπέρβαρους 
άνδρες άνω των 40 ετών χωρίς αυτό να αποκλείει την εκδήλωση 
της νόσου σε νεότερη ηλικία.

∆ιατροφή
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Ποιος ο ρόλος της διατροφής 
στην πρόληψη της νόσου;
Για την πρόληψη της νόσου συστήνεται µία δίαιτα µέτρι-
ας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, µε έµφαση στην κατα-
νάλωση φρούτων, λαχανικών και δηµητριακών ολικής 
άλεσης. Επιπλέον, συστήνεται ο περιορισµός της κατα-
νάλωσης του κόκκινου κρέατος (µοσχάρι, αρνί εντόσθια 
κλπ) καθώς και τροφίµων ιδιαίτερα υψηλής περιεκτικό-
τητας σε πουρίνες (Τρόφιµα Οµάδας 1 του Πίνακα). Η 
σταδιακή µείωση του βάρους µέσω µίας µέτρια υποθερ-
µιδική δίαιτας ενθαρρύνεται, στην περίπτωση που αυτό 
είναι αυξηµένο. Ταυτόχρονα συστήνεται η κατανάλωση 
γαλακτοκοµικών προϊόντων χαµηλών σε λιπαρά (γάλα, 
γιαούρτι, τυρί), η αυξηµένη πρόσληψη υγρών (2 λίτρα 
ηµερησίως), ενώ αντίθετα η πρόσληψη αλκοόλ συστήνε-
ται να είναι περιορισµένη (να µην ξεπερνά τα τρία ποτά 
ηµερησίως για τους άντρες και τα δύο για τις γυναίκες). Η 
µπύρα από βύνη και λυκίσκο και το κρασί έχει φανεί ότι 
είναι πιθανόν να επισπεύσουν κρίσεις ουρικής αρθρίτι-
δας, ενώ παράλληλα µειώνουν την αποτελεσµατικότητα 
των φαρµάκων που χρησιµοποιούνται για την θεραπεία 
της υπερουριχαιµίας. Τέλος, συστήνεται η αποφυγή της 
υπερβολικής φυσικής δραστηριότητας ενώ αντίθετα η 
µέτρια σωµατική άσκηση ενθαρρύνεται (περπάτηµα, 
τρέξιµο, κολύµπι κλπ).

Ποια η συμβολή της 
διατροφής στη θεραπεία της 
ουρικής αρθρίτιδας;
Οι ασθενείς µε ουρική αρθρίτιδα στην οξεία φάση θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να περιορίζουν ή να αποφεύ-
γουν τρόφιµα µε υψηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες. Έτσι, 
ενώ µια τυπική δίαιτα περιέχει 600 µε 1000 mg πουρινών 
ηµερησίως, σε περιπτώσεις οξείας νόσου το περιεχόµενο 
των πουρινών στη δίαιτα πρέπει να περιορίζεται περίπου 
στα 100-150 mg την ηµέρα.

Συγκεκριμένα κατά το οξύ 
στάδιο της ουρικής αρθρίτιδας 
συστήνεται:
► Πρόσληψη τουλάχιστον 2-3 λίτρα υγρών την ηµέρα 

που ισοδυναµούν µε 8-12 ποτήρια (κατά προτίµηση 
υπό τη µορφή νερού).

► Αποφυγή µεγάλων γευµάτων, ιδιαίτερα το βράδυ.
► Αποφυγή της κατανάλωσης τροφίµων υψηλής περιε-

κτικότητας σε πουρίνες (Τρόφιµα Οµάδας 1 του Πίνα-
κα).

► Περιορισµός της κατανάλωσης τροφίµων ζωικής 
προέλευσης µε µέτριο περιεχόµενο σε πουρίνες, στα 
90-120 γραµ ηµερησίως (Τρόφιµα της Οµάδας 2 του 
Πίνακα).

► Διατήρηση επαρκούς πρόσληψης υδατανθράκων 
από τρόφιµα όπως το ψωµί, τα δηµητριακά, το ρύζι, 
τα ζυµαρικά, τα λαχανικά και τα φρούτα. 

► Περιορισµός του λίπους στη δίαιτα. Κατανάλωση 
γαλακτοκοµικών χαµηλών σε λιπαρά, άπαχο κρέας, 
ψάρι και πουλερικά, αποµάκρυνση της πέτσας και 
του ορατού λίπους, αποφυγή χρήσης σος πλούσιων 
σε λιπαρά.

► Πλήρη αποχή από το αλκοόλ.
► Διατήρηση του φυσιολογικού βάρους ή απώλεια του 

περιττού βάρους µε σκοπό την επίτευξη ενός ‘’υγι-
ούς βάρους’’. Εάν συστήνεται απώλεια βάρους, τότε 
η θερµιδική πρόσληψη χρειάζεται να προσαρµοστεί 
έτσι ώστε η απώλεια αυτή να είναι σταδιακή και όχι 
απότοµη. 

► Επιπλέον, η σόγια αποτελεί την προτιµότερη πηγή 
πρωτεΐνης σε ασθενείς µε υπερουριχαιµία. Η πρόσλη-
ψη σόγιας αυξάνει την απέκκριση και κάθαρση του 
ουρικού οξέος από τα νεφρά.

► Τέλος, τα τρόφιµα τα οποία αυξάνουν την οξύτητα 
του αίµατος, παρ΄όλο το χαµηλό τους περιεχόµενο σε 
πουρίνες, θεωρείται πολύ πιθανόν να επιδεινώσουν 
µία κρίση ουρικής αρθρίτιδας. Τέτοια τρόφιµα είναι 
τα πολύ καυτερά και λιπαρά τρόφιµα (τηγανητά), ο 
καφές, το αλκοόλ, η υπερβολική κατανάλωση καφέ 
και τσάϊ κλπ.

Συνοψίζοντας, οι ασθενείς µε ουρική αρθρίτιδα στο οξύ 
στάδιο θα πρέπει να καταναλώνουν πολύ µικρές ποσό-
τητες τροφίµων µε υψηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες 
(Τρόφιµα Οµάδας 1 του Πίνακα). Η κατανάλωση τροφί-
µων ζωικής προέλευσης (εκτός αυτών της Οµάδας 1 του 
Πίνακα), θα πρέπει να περιορίζεται, µε έµφαση στα άπα-
χα ζωικά προϊόντα και γαλακτοκοµικά µε χαµηλά λιπαρά. 
Η πρόσληψη υδατανθράκων συνιστάται να είναι τέτοια 
ώστε να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες του ατόµου, 
ενώ η κατανάλωση λίπους θα πρέπει να είναι περιορισµέ-
νη. Η διατήρηση ή η σταδιακή απώλεια σωµατικού βά-
ρους µε απώτερο στόχο το ιδανικό αποτελεί ένα ακόµη 
µέτρο για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας. Τέλος, η 
πλήρης αποχή από το αλκοόλ και η λήψη µεγάλων ποσο-
τήτων υγρών συντελούν στην αντιµετώπιση της νόσου.

Σηµειώνεται ότι η υπερβολική φυσική δραστηριότητα 
(δραστηριότητα πολύ υψηλής έντασης για παρατεταµέ-
νο χρονικό διάστηµα) και ένας ενδεχόµενος τραυµατι-
σµός πιθανότατα να επιτείνουν το πρόβληµα.

ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Κλινική ∆ιαιτολόγος-∆ιατροφολόγος
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ΟΜΑΔΑ 1: ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΠΟΥΡΙΝΕΣ 
(100-1000 mg/ 100 gr ΤΡΟΦΙΜΟΥ)

Τα τρόφιµα αυτής της Οµάδας θα πρέπει να αποφεύγονται από τα άτοµα που πάσχουν 
από οξεία και χρόνια ουρική αρθρίτιδα

ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ, ΤΑΡΑΜΑΣ,
ΧΑΒΙΑΡΙ

ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑ ΤΗΓΑΝΙΤΑ

ΑΝΤΖΟΥΓΙΕΣ ΣΥΚΩΤΙ ΧΗΝΑ
ΡΕΓΓΕΣ ΝΕΦΡΑ ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ

ΣΑΡΔΕΛΛΕΣ ΜΥΑΛΑ ΟΡΤΥΚΙΑ (ΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ)
ΣΚΟΥΜΠΡΙ ΓΛΥΚΑΔΙΑ ΛΑΓΟΣ
ΚΟΛΙΟΣ ΣΑΛΤΣΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΚΟΥΝΕΛΙ
ΜΥΔΙΑ ΖΩΜΟΣ (ΚΡΕΑΤΟΣ, 

ΨΑΡΙΟΥ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ)
ΚΡΕΑΣ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

ΚΡΕΑΤΟΣ (ΖΩΜΟΙ)
ΧΤΕΝΙΑ
ΠΕΣΤΡΟΦΑ
ΜΑΡΙΔΑ

ΚΑΡΑΒΙΔΑ, ΑΣΤΑΚΟΣ

ΟΜΑΔΑ 2: ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΜΕΤΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΠΟΥΡΙΝΕΣ 
(9-100 mg ΑΝΑ 100 gr ΤΡΟΦΙΜΟΥ)

Τα τρόφιµα της Οµάδας αυτής θα πρέπει να περιορίζονται στην κατανάλωση µίας µερίδας 
(60-90 gr κρέατος, ψαριού, πουλερικού ή’ ½ φλιτζάνι οσπρίου, λαχανικού) καθηµερινά.

ΚΡΕΑΣ, ΨΑΡΙΑ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
(ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1) ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΦΑΣΟΛΙΑ

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ (ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΦΑΚΕΣ
ΣΠΑΝΑΚΙ ΛΑΧΑΝΟ) ΜΠΙΖΕΛΙΑ

ΜΟΣΧΑΡΙ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ ΑΡΑΚΑΣ
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ

ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ 

ΟΜΑΔΑ 3: ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΑΜΕΛΗΤΕΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΠΟΥΡΙΝΕΣ
Τα τρόφιµα της Οµάδας αυτής  µπορούν να καταναλώνονται καθηµερινά.

ΨΩΜΙ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ*
(ΡΥΖΙ, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΛΑΖΑΝΙΑ, 
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ)

*ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥ-
ΡΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥ-
ΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΗΣ (ΜΑΥΡΟ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΡΥΖΙ, 
ΠΙΤΟΥΡΟ, ΤΑΧΙΝΙ, ΒΡΩΜΗ) ΛΟΓΩ 
ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕ-
ΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΟΥΡΙΝΕΣ.
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Cardio-Kickboxing

Ευεξία
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Έχετε βαρεθεί τα 

µαθήµατα αεροβικής που 

παρακολουθείτε; Βρίσκεστε 

στο δρόµο της αναζήτησης 

µιας µορφής έντονης άσκησης 

που θα σας προσφέρει 

ενδυνάµωση, ευλυγισία και 

παράλληλα θα σας βοηθήσει 

να κάψετε θερµίδες; Σε 

περίπτωση που έχετε ήδη 

µία καλή φυσική κατάσταση 

και η έννοια της άθλησης δε 

σας είναι άγνωστη, το Cardio-

Kickboxing είναι αυτό που 

ψάχνετε!

Έχετε βαρεθεί τα 

µαθήµατα αεροβικής που 

παρακολουθείτε; Βρίσκεστε 



ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ, ∆ημοσιογράφος

Τι είναι το Cardio-Kickboxing;
Σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται για γυµναστική µε την 
καρδιά, απλώς το πρώτο συνθετικό της λέξης παραπέµπει 
στην έντονη άσκηση που γυµνάζει στην πραγµατικότη-
τα και την καρδιά (καρδιαγγειακή άσκηση). Το Cardio-
Kickboxing είναι ένας συνδυασµός παλαιότερων µορφών 
αεροβικής γυµναστικής και πολεµικών τεχνών, ο οποίος δεν 
περιλαµβάνει όµως χτυπήµατα του αντιπάλου. Πρόκειται 
για µία ιδιαίτερα έντονη µορφή καρδιαγγειακής άσκησης 
που συνδυάζει στοιχεία κλασικής αερόβιας γυµναστικής, 
κινήσεων πυγµαχίας και kick boxing καθώς και πολεµικών 
τεχνών. Η διάρκεια των µαθηµάτων κυµαίνεται µεταξύ 30 
λεπτών και µίας ώρας ανάλογα µε τη φυσική κατάσταση 
και την εξοικείωση των αθλουµένων καθώς και µε την έντα-
ση του προγράµµατος. Οι κινήσεις που χρησιµοποιούνται 
στην πλειονότητα των µαθηµάτων αφορούν σε κλωτσιές, 
µπουνιές, χτυπήµατα στα γόνατα και άλλες πρακτικές αυτο-
άµυνας που έχουν ως βάση την ταλάντωση του σώµατος. 
Κανείς δεν παραµένει ακίνητος, αλλά όλα τα βήµατα και τα 
χτυπήµατα γίνονται εν κινήσει χωρίς ίχνος στατικότητας 
προκειµένου να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν αποτελε-
σµατικότερη καρδιαγγειακή άσκηση. Αρκετοί προπονητές 
Cardio-Kickboxing συµπεριλαµβάνουν στο πρόγραµµα και 
παραδοσιακές ασκήσεις, όπως είναι οι κοιλιακοί, οι διατά-
σεις και τα pushups, για να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυ-
νατή φυσική κατάσταση των αθλητών. 

Πλεονεκτήµατα του  Cardio-Kickboxing:
Πέρα από το γεγονός ότι βελτιώνει και διατηρεί την καλή 
φυσική κατάσταση του σώµατος και της καρδιάς, το Cardio-
Kickboxing ενδυναµώνει τους µύες και αυξάνει την ευλυγι-
σία, ενισχύει το συγχρονισµό και την ισορροπία του σώµα-
τος και τα αντανακλαστικά, ενώ υπάρχουν µελέτες που του 
αποδίδουν και αγχολυτικές ιδιότητες – όπως άλλωστε στις 
περισσότερες µορφές έντονης άσκησης. Επίσης µπορεί 
κανείς να εξασκείται ακόµα και στο σπίτι, σε περιορισµένο 
σχετικά χώρο. 

Μειονεκτήµατα του Cardio-Kickboxing:
Ακόµη και για τους πιο γυµνασµένους ή εξοικειωµένους µε 
την άθληση, οι στάσεις και οι κινήσεις του Cardio-Kickboxing 
ενέχουν τον κίνδυνο τραυµατισµών. Τα τραβήγµατα στους 
µύες, η επιβάρυνση των αρθρώσεων, καθώς και το γενι-
κότερο πιάσιµο την επόµενη ηµέρα είναι πολύ συνήθη σε 
όσους έχουν µόλις ξεκινήσει ή σε αυτούς που δεν ακολου-
θούν πιστά τις οδηγίες του γυµναστή. Τα πιο συνηθισµένα 
λάθη που παρατηρούνται στο Cardio-Kickboxing και οδη-
γούν σε τραυµατισµούς είναι οι υπερβολικά τεντωµένες 
κλωτσιές, το «κλείδωµα» των αρθρώσεων ύστερα από λά-
θος µπουνιές ή κλωτσιές, η συνέχιση της προπόνησης ενώ 
ο οργανισµός έχει εξαντληθεί, καθώς και η χρήση βαριδίων 
στα χέρια και τα πόδια. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό καθένας να ασκείται µε βάση το δικό 
του ρυθµό. Δε χρειάζεται να πιέζεστε για κλωτσήσετε τόσο 
δυνατά ή τόσο ψηλά, όσο και ο διπλανός σας . Μόνο πολύ 

προχωρηµένοι αθλητές κλωτσάνε σε ύψος πάνω από τη 
µέση, ενώ καλό θα ήταν να µην ξεχνάτε ότι η ταχύτητα, η 
ευλυγισία και η δύναµή σας θα αυξάνονται σταδιακά µε τον 
καιρό. 
Ποιοι µπορούν να παρακολουθούν µαθήµατα Cardio-
Kickboxing;
Η συγκεκριµένη γυµναστική είναι ιδανική για όσους έχουν 
ήδη καλή φυσική κατάσταση και κυρίως για αυτούς που 
παρακολουθούν προγράµµατα αεροβικής τουλάχιστον 
τρεις φορές την εβδοµάδα, ενώ οι ασκήσεις και ο ρυθµός 
µπορούν να προσαρµοστούν σε άτοµα που έχουν περιο-
ρισµένη εξοικείωση µε την άθληση. Το Cardio-Kickboxing 
θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά 
από άτοµα που έχουν ιστορικό προβληµάτων µε την ισορ-
ροπία τους καθώς και µε αρθρώσεις όπως είναι τα γόνατα, 
η πλάτη, οι αστράγαλοι. Σε κάθε περίπτωση πάντως πριν 
από την εγγραφή σε κάποιο τµήµα Cardio-Kickboxing ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα γυµναστικής, καλό θα ήταν 
να συζητήσετε τα σχέδιά σας µε το γιατρό σας. 

Τι να προσέξετε πριν να γραφτείτε σε κάποιο τµήµα 
Cardio-Kickboxing;
Καλό θα ήταν, εάν παρέχεται αυτή η δυνατότητα, να παρα-
κολουθήσετε και στη συνέχεια να συµµετάσχετε δοκιµαστι-
κά σε ένα µάθηµα. Προτιµήστε τους γυµναστές που παρα-
κολουθούν στενά όλους τους αθλούµενους και προσαρµό-
ζουν το πρόγραµµα ανάλογα µε τις δυνατότητες όλης της 
τάξης. Σε κάθε µάθηµα πρέπει να αφιερώνεται χρόνος για 
ζέσταµα στην αρχή, χρόνος για χαλάρωση στο τέλος, κα-
θώς και χρόνος για τέντωµα των ήδη «ζεσταµένων» µυών. 
Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει κάποιο τµήµα άθλησης να 
αποτελείται από υπερβολικό αριθµό µαθητών. Βεβαιωθείτε 
ότι ο προπονητής σας είναι εκπαιδευµένος, ενώ δε θα σας 
βλάψει να ρωτήσετε κάποιον από τους συµµετέχοντες (κά-
ποιον του οποίου η φυσική κατάσταση είναι κοντά στη δική 
σας) την άποψή του. 

«Οδηγίες χρήσης»
Στα περισσότερα γυµναστήρια υπάρχει καθρέφτης στον 
οποίο µπορείτε να παρακολουθείτε τον εαυτό σας κατά τη 
διάρκεια της άσκησης. Κατά τη συγκεκριµένη γυµναστική 
εκπαιδεύεστε στο να παρατηρείτε τον αντίπαλο (φαντα-
στικός αντίπαλος στην προκειµένη και όχι πραγµατικός), 
εκπαιδεύετε τα µάτια σας στο να παρακολουθούν τις κλω-
τσιές και τις µπουνιές σας. 
-Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζετε το επίπεδο της φυσι-
κής σας κατάστασης. Εάν έχουν περάσει χρόνια από την 
τελευταία φορά που αθληθήκατε, καλό θα ήταν να παρα-
κολουθήσετε αρχικώς κάποια µαθήµατα ελαφράς αερο-
βικής άσκησης, προκειµένου να αυξήσετε τις αντοχές σας. 
Όταν ξεκινήσετε µε το Cardio-Kickboxing, αθληθείτε µε το 
δικός σας ρυθµό και όσο αντέχει το δικό σας σώµα. Φορά-
τε άνετα ρούχα και παπούτσια που να µην εµποδίζουν τις 
κινήσεις σας και µην ξεχνάτε να πίνετε νερό.    
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Περιβάλλον
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 «Χρειάζονται 
Οικολογική Σήμανση 

οι Μπριζόλες;»

«Χρειάζονται 



ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ, Γεωπόνος
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Τα τελευταία 4 χρόνια τρώω περισσότερο κρέας απ’ ότι 
παλιότερα (και δεν αναφέροµαι καθόλου στα ψάρια…). 
Ευθύνεται, προφανώς, ότι παντρεύτηκα, η γυναίκα µου 
µαγειρεύει και τα γεύµατά µας έγιναν κανονικότερα. Δεν 
είµαι µόνος µου στον κόσµο. Η παγκόσµια κατανάλωση 
κρέατος και κτηνοτροφικών προϊόντων τα τελευταία χρό-
νια όλο και αυξάνεται. Για άλλους λόγους προφανώς…
Ο σηµαντικότερος είναι πως αυξάνεται το βιοτικό επίπε-
δο των χωρών που ονοµάζουµε αναπτυσσόµενες. Γιατί 
η κατανάλωση κτηνοτροφικών προϊόντων σχετίζεται 
άµεσα µε το βιοτικό επίπεδο. Το ξέρουµε αυτό στον τόπο 
µας: το κρέας ήταν φαγητό για τους πλούσιους, οι –περισ-
σότεροι– φτωχοί το έτρωγαν σπάνια και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις. Ακόµα κι ο Οβελίξ έτρωγε αγριογούρουνο 
κυρίως στα γλέντια του µικρού γαλατικού χωριού. Και οι 
εργάτες στις πυραµίδες της Κλεοπάτρας θλιµµένοι ανέ-
κραζαν «πάλι φασολάδα θα φάµε σήµερα;»
Αλλάξανε οι καιροί. Η κατανάλωση κρέατος γίνεται όλο 
και πιο συχνή, τουλάχιστον για 3,5 δισεκατοµµύρια κα-
τοίκους του πλανήτη. Από τη µία, για εµάς που ζούµε σε 
αναπτυγµένες χώρες, η ετήσια κατανάλωση κρέατος είναι 
ήδη υψηλή, και παρουσίασε µικρή αύξηση τα τελευταία 
χρόνια: µεταξύ 1980 και 2002 αυξήθηκε από τα 75 στα 
80 κιλά κατά κεφαλή το χρόνο (Ελλάδα: περίπου 90, ΗΠΑ: 
124). Από την άλλη, στο ίδιο διάστηµα, η κατανάλωση 
στις αναπτυσσόµενες χώρες διπλασιάστηκε: από τα 14 
στα 29 κιλά κατά κεφαλή ετησίως.
Και είναι απολύτως βέβαιο πως καµία µπριζόλα δεν προ-
ήλθε από αυτόµατη γένεση εισέτι! Που συνεπάγεται πως 
εκτρέφονται προς τούτο παγκοσµίως περίπου 1,7 δισ. αι-
γοπρόβατα, 1,3 δισ. βοοειδή, 920 εκατοµ. γουρούνια και 
15 δισ. πουλερικών. Τα ζώα που εκτρέφουµε για να φάµε 
είναι πια τόσο πολλά, που αποτελούν το 1/5 της ζωικής 
βιοµάζας της ξηράς του πλανήτη! Και προβλέπεται ότι 
έως το 2050 η παγκόσµια παραγωγή κρέατος και γάλα-
κτος θα διπλασιαστεί σε σχέση µε τη σηµερινή…
Ζητώ συγγνώµη, αλλά θα σας ζαλίσω λίγο ακόµα µε νού-
µερα. Όχι τίποτα άλλο, αλλά, να: όλα αυτά τα ζώα, κάτι θα 
χρειάζεται να τρώνε … κι είναι όλα τους φυτοφάγα! Για 
να τα θρέψουµε λοιπόν, χρησιµοποιούµε ήδη το 70% της 
γεωργικής έκτασης του πλανήτη και, συνολικά, το 30% 

της ξηράς. Κι εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σπέρνουµε 
για παραγωγή ζωοτροφών, ούτε λίγο ούτε πολύ, τα 2/3 
της καλλιεργούµενης γης που διαθέτουµε. 
Δεν είναι να απορεί λοιπόν κανείς, που ο Διεθνής Οργα-
νισµός Τροφίµων & Γεωργίας (F.A.O.) έχει ονοµάσει όλο 
αυτό που συµβαίνει και πρόκειται να συµβεί µε την κτη-
νοτροφία, ως “The Livestock Revolution”. Που επί λέξει θα 
πει «Επανάσταση των Αγροτικών Ζώων». Αν και, προφα-
νώς, δεν αρµόζει στην προκείµενη περίπτωση µία µετά-
φραση επί λέξει – κι αυτό µπορεί να µας το βεβαιώσει 
κάθε αµνός…
Ακούω φωνές! Που λένε πως, όλα αυτά είναι πιθανώς θε-
τικές εξελίξεις: περισσότεροι άνθρωποι είναι (και θα είναι) 
διατροφικά ασφαλείς. Αλήθεια! Και µπορώ να προσθέσω 
πως τα αγροτικά ζώα είναι απολύτως απαραίτητα για να 
προσφέρουν απαραίτητες πρωτεΐνες, εργασία, εισόδηµα, 
λιπάσµατα και ελκτική ισχύ στις αγροτικές εργασίες, για 
σχεδόν 1 δισ. φτωχών συνανθρώπων µας στο λεγόµενο 
Τρίτο κόσµο. Όµως, η έκρηξη της κτηνοτροφίας και της 
κατανάλωσης ζωικών προϊόντων που παρατηρούµε στις 
µέρες µας, έχει οπωσδήποτε και κάποιες «παράπλευρες 
απώλειες»:
■ Στην ισορροπηµένη διατροφή και την υγεία. Η 

κατανάλωση κρέατος στις αναπτυγµένες χώρες απέ-
χει πια πολύ από µια ισορροπηµένη διατροφή. Ακόµα 
κι εδώ, στην πατρίδα της «Μεσογειακής Διατροφής», 
τρώµε υπερτριπλάσιες ποσότητες κρέατος απ’ όσες 
αυτή επιτάσσει. Κι αυτή η υπερκατανάλωση έχει συµ-
βάλει στο να έχει ο πλανήτης 1 δισ. υπέρβαρους κατοί-
κους, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία.

■ Σε ζητήµατα ηθικής. Ένα παράδειγµα: όταν στον πλα-
νήτη υπολογίζεται πως υπάρχουν 864 εκατοµ. υποσι-
τιζόµενοι (που, πιο απλά, πεθαίνουν κυριολεκτικά από 
την πείνα), πόσο επιπόλαια µπορούµε να πάρουµε το 
γεγονός πως µόνο µε τα δηµητριακά που απορροφά 
η κτηνοτροφία των ΗΠΑ ετησίως, θα µπορούσαν να 
τραφούν επαρκώς 840 εκατοµµύρια άνθρωποι;

■ Στο περιβάλλον. Η κατανάλωση και η υποβάθµιση 
των φυσικών πόρων από την παγκόσµια κτηνοτροφι-
κή δραστηριότητα είναι πια τόσο µεγάλη, που ο F.A.O. 
σε πρόσφατη έκθεσή του σηµειώνει ότι «ο τοµέας της 

Το πρόβληµα δεν είναι η ίδια η 
κατανάλωση κρέατος. Είναι η 
συχνότητα, η ποσότητα και η 
σπατάλη. Μετράει επίσης και η 
πηγή του κρέατος.
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κτηνοτροφίας είναι ένας από τους 2 ή 3 σηµαντικότε-
ρους υπεύθυνους για τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα, σε κάθε κλίµακα, από την τοπική έως την 
πλανητική». Ας δούµε όµως αναλυτικά κάποιους από 
τους λόγους.

• Υποβάθµιση της γης. Από τη γη που χρησιµοποιεί 
η ανθρωπότητα, το µεγαλύτερο µέρος είναι αφιερω-
µένο στην κτηνοτροφία. Και πάλι, αυτή δε φτάνει, µε 
αποτέλεσµα δάση να αποψιλώνονται ή να καίγονται 
για να γίνουν βοσκοτόπια ή καλλιέργειες. Στον Αµαζό-
νιο περίπου το 70% της έκτασης που έχει αποδασωθεί 
έχει γίνει βοσκοτόπια για αγελάδες. Το υπόλοιπο 30% 
έχει γίνει κυρίως καλλιέργειες σόγιας για ζωοτροφή. 
Αλλά και στην Ελλάδα, ένα µεγάλο µέρος των δασικών 
πυρκαγιών οφείλεται σε κτηνοτρόφους, κάποιοι από 
τους οποίους έχουν στόχο τη δηµιουργία νέων εκτά-
σεων για βόσκηση µε την καταστροφή του δάσους. 
Στις πιο ξηρές περιοχές του πλανήτη υπολογίζεται πως 
ένα 20% των βοσκοτόπων έχει υποβαθµιστεί λόγω της 
υπερβόσκησης και της διάβρωσης που προκαλεί ο 
µεγάλος αριθµός ζώων. Και βέβαια, η εντατική καλλι-
έργεια για παραγωγή ζωοτροφών συχνά δεν επιτρέπει 
την αγρανάπαυση της γης, µειώνοντας έτσι τη γονιµό-
τητά της.

• Κατανάλωση και ρύπανση των νερών. Η γεωργία 
είναι ο µεγαλύτερος καταναλωτής γλυκού νερού πα-
γκόσµια: καταναλώνει για άρδευση το 70% (στην Ελ-
λάδα: το 86%). Η κτηνοτροφία καταναλώνει νερό κυ-
ρίως µέσω του αρδευτικού νερού που απαιτείται για 
την παραγωγή των ζωοτροφών. Για παράδειγµα, έχει 
υπολογιστεί πως για την παραγωγή ενός κιλού κοτό-
πουλου απαιτούνται 3500 λίτρα νερού. Όµως η κτη-
νοτροφία συνεισφέρει και στη ρύπανση των υδάτων 
µε τις κοπριές και τα ιζήµατα από τα διαβρωµένα βο-
σκοτόπια και τα καµένα δάση. Και γι’ αυτό το λόγο θε-
ωρείται ο σηµαντικότερος παράγοντας ευτροφισµού 
(δηλαδή της µείωση του οξυγόνου των επιφανειακών 
νερών, η οποία καταλήγει στο θάνατο των υδρόβιων 
οργανισµών).

• Μείωση της Βιοποικιλότητας. Λόγω της πίεσης για 
περισσότερα βοσκοτόπια και περισσότερη καλλιερ-
γήσιµη γη για παραγωγή ζωοτροφών, µειώνονται οι 
παρθένες εκτάσεις σε περιοχές του πλανήτη που θεω-
ρούνται οικολογικοί παράδεισοι. Τα περισσότερα από 
τα απειλούµενα είδη ζώων υφίστανται απώλειες των 
βιοτόπων τους εκεί όπου αναπτύσσονται κτηνοτροφι-
κές δραστηριότητες. 

• Κατανάλωση ενέργειας. Η παραγωγή ενός κιλού ζωι-
κής πρωτεΐνης απαιτεί 11 φορές περισσότερη ενέργεια 
(από µη ανανεώσιµους πόρους όπως το πετρέλαιο) 
απ’ όση ένα κιλό φυτικής πρωτεΐνης. Καθόλου µικρή 
η διαφορά. Ιδιαίτερα αν σκεφτούµε πως, βάση µιας 
µελέτης, η ενέργεια που καταναλώνεται για το φαγητό 
µας είναι εφάµιλλη της ενέργειας που καταναλώνουµε 
για τις µετακινήσεις µε τα αυτοκίνητά µας…

• Φαινόµενο του Θερµοκηπίου. Όσο κι αν φαίνεται περί-
εργο (κι αν σαρκάζεται από κάποιους), η κτηνοτροφία 
είναι ένας από τους κυριότερους υπεύθυνους για την 
παραγωγή αερίων του θερµοκηπίου: παράγει το 18% 
αυτών. Το ποσοστό αυτό είναι µεγαλύτερο από εκείνο 
του τοµέα των µεταφορών! Ας το δούµε λοιπόν λίγο 
αναλυτικότερα. Με την καύση των δασών και τις πυρ-
καγιές για αναβλάστηση βοσκοτόπων, υπολογίζεται 
πως εκλύεται το 9% του ανθρωπογενώς παραγόµε-
νου διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
). Όµως, υπάρχουν 

κι άλλα αέρια του θερµοκηπίου. Π.χ., το υποξείδιο του 
αζώτου (N

2
O), που είναι 296 φορές πιο επιβαρυντικό 

από το CO
2
. Η κτηνοτροφία παράγει το 65% του αν-

θρωπογενώς παραγόµενου N
2
O, κυρίως από τις κο-

πριές. Και βέβαια, υπάρχει και το µεθάνιο που είναι 23 
φορές πιο επιβαρυντικό από το CO

2
. Η κτηνοτροφία 

παράγει το 37% του ανθρωπογενώς παραγόµενου µε-
θανίου κυρίως από τις ζυµώσεις στο πεπτικό σύστηµα 
των µηρυκαστικών (και τα ρεψίµατά τους…). Η επιβά-
ρυνση λοιπόν από την κτηνοτροφία δεν είναι καθόλου 
αµελητέα. Για παράδειγµα, έχει υπολογιστεί πως κατά 
την εκτροφή γουρουνιών, εκλύονται 3,2 κιλά ισοδύνα-
µου CO

2
 για κάθε κιλό χοιρινού κρέατος. 

Υπάρχουν –δυστυχώς– και άλλα να ειπωθούν, όπως οι 
εκλύσεις αµµωνίας, η µείωση της βιοποικιλότητας των 
αγροτικών ζώων, η χρήση γενετικά τροποποιηµένων ζω-
οτροφών, η εκτεταµένη προληπτική χρήση αντιβιοτικών 
ως αυξητικοί παράγοντες… Δεν θα το κάνω εδώ προς το 
παρόν, για λόγους οικονοµίας χώρου. Είναι όµως σαφές 
πως το πρόβληµα που δηµιουργούµε στο περιβάλλον 
(και) µε τις διατροφικές µας επιλογές είναι µεγάλο. Και ως 
γνωστόν, χωρίς ένα βιώσιµο περιβάλλον, αργά ή γρήγο-
ρα ούτε ηθικά ζητήµατα θα µπορούµε να θέτουµε, ούτε 
προβληµατισµούς περί ισορροπηµένης διατροφής θα 
µπορούµε να έχουµε… 
Μετά από όλα αυτά, τα όχι τόσο ευχάριστα, µου φαίνεται 
πως θα ‘χω ενοχές την επόµενη φορά που θα κάτσω στο 
τραπέζι να φάω κρέας! Βέβαια, το πρόβληµα δεν είναι η 
ίδια η κατανάλωση κρέατος. Είναι η συχνότητα, η ποσό-
τητα και η σπατάλη που δηµιουργεί όλα τα παραπάνω. 
Αλλά µετράει επίσης και η πηγή του κρέατος. Το βιολο-
γικής παραγωγής είναι πιθανό να επιβαρύνει λιγότερο το 
περιβάλλον, τουλάχιστον σε κάποιον από τους προανα-
φερθέντες τοµείς. Το κρέας που έχει παραχθεί τοπικά και 
µε τοπικές ζωοτροφές, επίσης. 
Όµως οι παράγοντες της διατροφικής αλυσίδας έχουν 
µόνο πρόσφατα αρχίσει να εστιάζουν στη συνολική πε-
ριβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούν οι τροφές 
που τρώµε. Αναφέρεται µάλιστα ήδη η πιθανότητα, στο 
µέλλον τα φαγητά µας να έχουν κάποια περιβαλλοντική 
σήµανση, σαν το Ecolabel ή σαν τις ενεργειακές κλάσεις 
των ηλεκτρικών συσκευών! Το σίγουρο είναι πως θα χρει-
άζεται κάποιο σύστηµα ελέγχου όλης της αλυσίδας πα-
ραγωγής, κάποια πιστοποίηση.
Έτσι ώστε να µην κοιτάµε τη µπριζόλα µε ενοχή, και να 
έχουµε ως καταναλωτές επιλογή!

Περιβάλλον
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Καρκίνος 
παχέος 
εντέρου

Ο καρκίνος του παχέος 
εντέρου είναι η δεύτερη 

αιτία θανάτου από 
καρκίνο (µετά τον 

καρκίνο του πνεύµονα). 
Για το λόγο αυτό η 

ανάγκη πρόληψης και 
έγκαιρης διάγνωσης 

είναι επιτακτική. 
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Καρκίνος 
παχέος 
εντέρου

• Ποιοι άνθρωποι βρίσκονται 
σε αυξημένο κίνδυνο;

Υπάρχουν δύο πληθυσµιακές οµάδες που πάσχουν από 
καρκίνο παχέος εντέρου: η µία είναι η οµάδα «συνήθους 
κινδύνου» όπου ανήκει το 75% των ασθενών. Οι ασθενείς 
αυτοί δεν έχουν κανένα από τους γνωστούς προδιαθεσι-
κούς παράγοντες της νόσου και η συχνότητα της εµφάνι-
σης καρκίνου αυξάνει µε την πάροδο της ηλικίας αρχίζο-
ντας στην ηλικία των 50 ετών περίπου.
Η δεύτερη οµάδα είναι η οµάδα «αυξηµένου κινδύνου». 
Εδώ ανήκουν άτοµα στο οικογενειακό ιστορικό των οποί-
ων υπάρχουν συγγενείς 1ου βαθµού µε καρκίνο παχέος 
εντέρου, άτοµα που πάσχουν για πάνω από 8 χρόνια 
από ιδιοπαθή φλεγµονώδη νοσήµατα του εντέρου (ελ-
κώδη κολίτιδα ή νόσο Crohn µε κολίτιδα), και άτοµα που 
πάσχουν από σπάνια σύνδροµα όπως οικογενή αδενω-
µατώδη πολυποδίαση, σύνδροµο Gardner, σύνδροµα 
Lynch κλπ.  

• Ποιος είναι ο ρόλος των 
περιβαλλοντικών παραγόντων;

Εκτός από την κληρονοµικότητα πολύ σηµαντικό ρόλο 
έχει ο τρόπος ζωής και φυσικά η διατροφή. Έχει παρατη-
ρηθεί αυξηµένη επίπτωση καρκίνου σε άτοµα που κάνουν 
κατάχρηση αλκοόλ, σε άτοµα που καταναλώνουν µεγάλη 
ποσότητα ερυθρού κρέατος, σε άτοµα που κάνουν καθι-
στική ζωή, σε παχύσαρκους, σε καπνιστές, σε άτοµα που 
κάνουν κατάχρηση ζωικού λίπους και σακχάρων, καθώς 
και σε άτοµα που έχουν υποβληθεί σε ακτινοβολίες ιδίως 
στην περιοχή της πυέλου. 

• Με ποιες μεθόδους γίνεται
ο έλεγχος;

Ο έλεγχος γίνεται µε τη δοκιµασία ανίχνευσης αίµατος στα 
κόπρανα, ορθοσιγµοειδοσκόπηση και κολονοσκόπηση ή 
σπανιότερα µε βαριούχο υποκλυσµό διπλής αντίθεσης.

• Πότε πρέπει να γίνει 
ο έλεγχος;

Όσοι ανήκουν στην οµάδα συνήθους κινδύνου και είναι 
άνω των 50 ετών θα πρέπει ανά έτος να κάνουν δοκι-
µασία ανίχνευσης αίµατος στα κόπρανα. Επί αρνητικών 
αποτελεσµάτων θα πρέπει να γίνεται ορθοσιγµοειδοσκό-
πηση και βαριούχος υποκλυσµός κάθε 5 χρόνια ή ολική 

κολονοσκόπηση ανά 10ετία. Επί θετικών αποτελεσµάτων 
ο ενδοσκοπικός έλεγχος πρέπει να γίνεται άµεσα.
Όσοι ανήκουν στην οµάδα υψηλού κινδύνου θα πρέπει 
να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι και να ξεκινούν 
τον έλεγχο ανάλογα µε την περίσταση. Όσοι έχουν αυ-
ξηµένο κίνδυνο οικογενούς αδενωµατώδους πολυπο-
δίασης θα πρέπει να ελέγχονται γενετικά µε έλεγχο του 
υπεύθυνου γονιδίου ή από την ηλικία των 12 ετών µε ορ-
θοσιγµοειδοσκόπησεις για την διάγνωση της εµφάνισης 
του συνδρόµυο. Όσοι έχουν αυξηµένο κίνδυνο για σύν-
δροµο κληρονοµούµενου µη πολυποδιασικού καρκίνου 
θα πρέπει να ξεκινούν τον έλεγχο µε ολική κολονοσκό-
πηση από την ηλικία των 20 ετών ή από ηλικία κατά 5 
χρόνια µικρότερη από το νεότερο συγγενή µε καρκίνο. Οι 
γυναίκες θα πρέπει από την ηλικία των 18 ετών να ελέγ-
χονται και για καρκίνο των γεννητικών οργάνων διότι έχει 
παρατηρηθεί αυξηµένη εµφάνιση και τέτοιων καρκίνων 
σε αυτή την οµάδα ασθενών. 
Όσοι ασθενείς πάσχουν από ολική ελκώδη πανκολίτιδα ή 
νόσο Crohn µε κολίτιδα, θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
ολική κολονοσκόπηση µετά την 8ετία και ανά 2 έτη.
Ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί στο παρελθόν για καρ-
κίνο παχέος εντέρου πρέπει να υποβάλλονται σε κολο-
νοσκόπηση 6 µήνες – 1 έτος µετά την επέµβαση και επί 
αρνητικών ευρηµάτων µετά από 3 χρόνια.

• Ποια συμπτώματα θα πρέπει να 
επισπεύσουν τον έλεγχο;

Η παρουσίας αίµατος στα κόπρανα, η πρόσφατη έναρξη 
δυσκοιλιότητας, η εναλλαγή διάρροιας-δυσκοιλιότητας 
και η αναιµία είναι τα κύρια συµπτώµατα που θα πρέπει 
να οδηγήσουν άµεσα σε έλεγχο του εντέρου.

• Ποιες είναι οι συστάσεις όσον 
αφορά τον τρόπο ζωής;

■ Μείωση της κατανάλωσης ζωικού λίπους και περιορι-
σµός του δυτικού τρόπου διατροφής (Fast Food).

■ Εφαρµογή της µεσογειακής δίαιτας: φρέσκα λαχανικά 
και φρούτα, ελαιόλαδο , όσπρια, ψωµί ολικής αλέσεως, 
γαλακτοκοµικά προϊόντα.

■ Διακοπή του καπνίσµατος.

■ Περιορισµός αλκοόλ.

■ Έλεγχος σωµατικού βάρους και καθηµερινά σωµατική 
άσκηση

ΒΑΣΩ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, Γαστρεντερολόγος
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∆ιατροφή 
  τερηδόνα

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για 
την τερηδόνα & τις αιτίες της
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Η τερηδόνα είναι το 
αποτέλεσµα µίας σύνθετης 
αλληλεπίδρασης µεταξύ 
παραγόντων που αφορούν στο 
άτοµο ( διατροφή, γενετικά 
στοιχεία, συµπεριφορά, ηλικία, 
φυλή ), ύπαρξης βακτηριακής 
πλάκας στα δόντια, ροής 
σιέλου και σύστασης σιέλου 
καθώς και περιβαλλοντικών 
παραγόντων.
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ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΣΑΛΑΠΑΤΑ, Παιδοδοντίατρος

■ Η τερηδόνα, µια από τις πιο συχνές  νόσους της στοµα-
τικής  κοιλότητας, βρίσκεται σε ύφεση  την τελευταία 
δεκαετία κι αυτό οφείλεται σε βελτίωση της διατρο-
φής, φθορίωση του νερού  και χρήση φθοριωµένης 
οδοντόκρεµας, καθώς και στην πρόληψη µέσω της 
έµφασης στην υγιεινή των δοντιών από µικρή ηλικία.

■ Στη χώρα µας, η βελτίωση είναι εµφανής από το 1989, 
όταν άρχισαν να εµφανίζονται µελέτες µε µειωµένα 
ποσοστά στους δείκτες τερηδονισµού σε σχέση µε τις 
προηγούµενες µελέτες.

■ Παρόλη τη γενικότερα καλή εικόνα στη χώρα µας συ-
νεχίζουµε να είµαστε από τους λαούς µε τους υψηλό-
τερους δείκτες τερηδόνας στην Ευρώπη.

■ Ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά στα µικρά παιδιά µεγάλη προ-
σοχή πρέπει να δίνεται στον κίνδυνο τερηδονισµού 
των νεογιλών τους δοντιών λόγω χρήσης µπιµπερό 
(σύνδροµο µπιµπερό ) µε γάλα ή άλλες γλυκείες ουσί-
ες για να ηρεµήσουν και να κοιµηθούν. Επίσης απαγο-
ρευµένη είναι και η χρήση θηλάστρου (πιπίλας) βου-
τηγµένης σε µέλι ή σιρόπι. Η άγνοια αυτή εκ µέρους 
των γονιών καταλήγει στο να υπάρχουν τερηδονισµέ-
να δόντια και σε µικρά ηλικίας  1-1.5 έτους ακόµη.

■ Η καλή στοµατική υγεία είναι συνυφασµένη µε πρόλη-
ψη της εµφάνισης τερηδόνας, φυσιολογική ανάπτυξη 
της στοµατικής κοιλότητας, του κρανιοπροσωπικού 
συµπλέγµατος και των δοντιών.

■ Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, µέσω µίας ισορροπηµένης 
και υγιεινής διατροφής να µειώνονται τα ποσοστά πα-
χυσαρκίας στην ευαίσθητη παιδική ηλικία, κατάσταση 
που προδιαθέτει στις µεγαλύτερες ηλικίες για σακχα-
ρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήµατα.

■ Τα γερά δόντια εξάλλου είναι προϋπόθεση για πιο 
ευχάριστη και απολαυστική διατροφή. Πρέπει να 
γνωρίζουν οι γονείς και τα παιδία πως µία διατροφική 
ποικιλία σε καθηµερινή βάση και αποφυγή στο µέτρο 
του δυνατού σακχαρωδών τροφών σε συνδυασµό µε 
καλή στοµατική υγιεινή είναι σηµαντικοί παράγοντες 
για σωστή ανάπτυξη των οδοντικών ιστών.         
  

Είναι σηµαντικό να γνωρίζει κανείς πως η  ύπαρξη ζάχα-
ρης στις τροφές µπορεί να µην είναι αντιληπτή αρχικά. 

Υπάρχει δυστυχώς όχι µόνο στις καθαυτό γλυκείες ουσίες 
(καραµέλες, σοκολάτες, γλειφιτζούρια, κρουασάν, κέικ), 
αλλά και σε πάρα πολλές τροφές οι οποίες δεν έχουν ανα-
γκαστικά γλυκιά γεύση. Αυτό µπορεί να διαπιστώσει ο κα-
θένας αν µελετά προσεκτικά τις συσκευασίες ειδικά τυπο-
ποιηµένων τροφίµων τα οποία συναντώνται σε αφθονία 
στα supermarkets και αποτελούν δυστυχώς πολύ συχνή 
λύση στις διατροφικές ανάγκες της σηµερινής οικογένει-
ας µε τα µεγάλα ωράρια εργασίας των γονιών.    

Καλό είναι επίσης να γνωρίζουν οι γονείς ότι τερηδονογό-
νες τροφές είναι και το λευκό ψωµί και τα πατατάκια και 
γαριδάκια που είναι τόσο δηµοφιλή µεταξύ των µαθητών, 
τα οποία, εκτός του ότι καταστρέφουν τα ευαίσθητα παι-
δικά δοντάκια κολλώντας επάνω τους, είναι επιπλέον και 
καρκινογόνα λόγω των συνθηκών παρασκευής τους µε 
χρήση φωσφορούχων σπορέλαιων.   
Επίσης όποια τροφή είναι κολλώδης είναι εξαιρετικά τε-
ρηδονογόνα, όπως το µέλι, που ενώ είναι κατά τ’άλλα 
πιο υγιεινό, βλάπτει τα δόντια σε µεγαλύτερο βαθµό από 
ότι η ζάχαρη. Επίσης οι µαλακές καραµέλες και τα γλει-
φιτζούρια είναι πιο καταστροφικά από τις σοκολάτες, µε 
αποτέλεσµα, ειδικά όταν τα δοντάκια δε βουρτσίζονται 
σωστά, να υποφέρουν τα µικρά αλλά και οι µεγαλύτεροι 
από τις συνέπειες αυτής της άγνοιας και αµέλειας. Τα αν-
θρακούχα αναψυκτικά είναι επίσης όχι µόνο εξαιρετικά 
τερηδονογόνα και παχυντικά αλλά και επικίνδυνα,  καθώς 
περιέχουν βενζοϊκό νάτριο, που στο στοµάχι διασπάται 
σε βενζοϊκό οξύ και που βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα τυ-
ποποιηµένα τρόφιµα και θεωρείται ισχυρό καρκινογόνο. 
Πρέπει λοιπόν κανείς να γνωρίζει πως η καθαριότητα των 
δοντιών µετά τη λήψη σακχαρωδών τροφών είναι απα-
ραίτητη. Αντί για γλυκά σνακ και αναψυκτικά  καλό είναι 
να µαθαίνουν µεγάλοι και µικροί να προτιµούν ξηρούς 
καρπούς, φρούτα, λαχανικά (σαλάτες-καρότα) και τυριά, 
καθώς αυτά διεγείρουν τη ροή σάλιου που βοηθά στο 
να καθαρίζονται πιο εύκολα τα υπολείµµατα τροφών από 
το στόµα.
■ Ποιοι κινδυνεύουν πιο πολύ από την τερηδόνα.
1)  Άνθρωποι που καταναλώνουν αναψυκτικά και κολλώ-

δεις γλυκιές ουσίες και δεν προτιµούν τα γαλακτοµικά 
προϊόντα. Η πρόσληψη ζάχαρης αποτελεί αιτία για πα-
ραγωγή οξέων που καταστρέφουν τα δόντια ως προϊ-
όντα µεταβολισµού των µικροβίων του στόµατος.       

Επίσης οι µαλακές καραµέλες και τα 
γλειφιτζούρια είναι πιο καταστροφικά από 
τις σοκολάτες, µε αποτέλεσµα, ειδικά όταν 
τα δοντάκια δε βουρτσίζονται σωστά, να 
υποφέρουν τα µικρά αλλά και οι µεγαλύτεροι 
από τις συνέπειες αυτής της άγνοιας και 
αµέλειας. 
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2)  Άτοµα που δε χρησιµοποιούν οδοντόκρεµα φθορίου 
και δεν επισκέπτονται συχνά τον οδοντίατρο.    

3) Παιδιά από 0 έως 11ετών στα οποία, εφόσον η δια-
τροφή είναι ανεπαρκής σε πρόσληψη ασβεστίου, επη-
ρεάζεται η ποιότητα της αδαµαντίνης και γίνεται πιο 
επιρρεπής σε τερηδονισµό.  

4) Μικρά παιδιά που κάνουν χρήση µπιµπερό µε γάλα, 
µε ή χωρίς ζάχαρη, ή πιπίλας βουτηγµένης σε µέλι. 
Παιδιά και µεγάλοι που καταναλώνουν αναψυκτικά και  
χυµούς µε µεγάλη ποσότητα ζάχαρης επηρεαζόµενοι 
από  παραπλανητικές διαφηµίσεις, όπως πχ. 6-12 δι-
αφορετικές βιταµίνες, που δυστυχώς δεν ισχύουν και 
είναι µόνο για εξαπάτηση του κοινού.  

5)  Άνθρωποι που υποφέρουν από διατροφικές διαταρα-
χές, όπως νευρογενή ανορεξία και βουλιµία, κατά τις 
οποίες οι εµετοί είναι συχνό φαινόµενο, µε αποτέλε-
σµα το όξινο περιβάλλον στο στόµα να καταστρέφει 
τα δόντια τους. 

6) Κάποια άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας βρίσκονται σε αυ-
ξηµένο κίνδυνο λόγω χρόνιων ασθενειών, υπερβολι-
κής χρήσης φαρµάκων ανεπαρκούς στοµατικής υγιει-
νής και έλλειψης διατροφικής ποικιλίας, συνδυασµού 
που συνεπάγεται κακή στοµατική υγεία, λόγω της γενι-
κότερης παραµέλησης του εαυτού τους.

7) Άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη, ειδικά όταν αυτός δεν 
είναι επαρκώς ελεγχόµενος, µε αποτέλεσµα αυξηµένα 
επίπεδα γλυκόζης στο σάλιο, µειωµένη ροή σάλιου και 
ξηροστοµία, καταστάσεις που προδιαθέτουν  για την 
εµφάνιση τερηδόνας.

8) Άτοµα που ζουν σε περιοχές που δεν έχουν φθόριο 
στο νερό, όπως στην Ελλάδα.

  Το φθόριο µειώνει τα ποσοστά τερηδονισµού µέσω 
µιας πολύπλοκης διεργασίας ενίσχυσης της αδαµαντί-
νης,  δηλαδή του σµάλτου των δοντιών, ενισχύοντας 
την άµυνά της στα οξέα που παράγονται από τα µι-
κρόβια της οδοντικής πλάκας.                  

  
                                       ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η τερηδόνα είναι το αποτέλεσµα µίας σύνθετης αλληλε-
πίδρασης µεταξύ παραγόντων που αφορούν στο άτοµο 
( διατροφή, γενετικά στοιχεία, συµπεριφορά, ηλικία, φυλή 

), ύπαρξης βακτηριακής πλάκας στα δόντια, ροής σιέλου 
και σύστασης σιέλου καθώς και περιβαλλοντικών παρα-
γόντων.
Σε µελέτες που έχουν γίνει στην Ευρώπη έχει βρεθεί µια 
µεγάλη διαφορά ανάµεσα στην επίπτωση της τερηδόνας 
στα παιδιά των πλούσιων περιοχών, που έχουν καλύτερες  
συνθήκες διαβίωσης, µε αποτέλεσµα καλύτερη οδοντική 
υγεία, και την επίπτωσή της στα παιδιά φτωχών και υπο-
βαθµισµένων περιοχών, όπου δυστυχώς η κατανάλωση 
αναψυκτικών και γλυκών σνακς είναι ευρεία προκαλώ-
ντας τους περισσότερα προβλήµατα οδοντικής υγείας. 
Σε πληθυσµούς όπως της Αφρικής συµβαίνει το αντίθε-
το. Στα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε προϊόντα του 
δυτικού πολιτισµού και ζουν σε πρωτόγονες συνθήκες η 
επίπτωση τερηδόνας είναι στατιστικά µειωµένη σε σχέση 
µε ο, τι συµβαίνει στα παιδιά των πιο πλούσιων οικογενει-
ών που έχουν πρόσβαση στο δυτικό life style και τα οποία 
εµφανίζουν µεγάλα ποσοστά τερηδόνας.        
  

Τι πρέπει να κάνει κανείς 
για να έχει γερά δόντια

1. Σωστό βούρτσισµα 2-3 φορές την ηµέρα. Να καθαρί-
ζονται εκτός από τα δόντια, τα ούλα, ο ουρανίσκος και η 
γλώσσα µε µαλακή βούρτσα.

2. Να επισκέπτεται ανά εξάµηνο τον οδοντίατρο,να 
βουρτσίζει µε φθοριούχο οδοντόκρεµα πρωί, µεσηµέρι, 
βράδυ µετά τα γεύµατα .

3. Να τρώει ευρεία ποικιλία τροφών περιορίζοντας τα µε-
ταξύ των γευµάτων ζαχαρώδη σνακς και αντί γι’ αυτά να 
προτιµά τυρί ,γιαούρτι,φρούτα και λαχανικά.

4. Να καταναλώνει µη τερηδονογόνες  τροφές (γάλα τυ-
ριά ) όταν καταναλώνει και τερηδονογόνες (όπως µπισκό-
τα)

5. Να πίνει πολύ νερό 

6. Να χρησιµοποιεί οδοντικό νήµα ή µεσοδόντια βουρ-
τσάκια για τις δύσκολες σε πρόσβαση ενδιάµεσες επιφά-
νειες των δοντιών.

7. Να µην αφήνει ποτέ τα παιδιά να κοιµούνται έχοντας 
στο στόµα τους µπιµπερό που περιέχει άλλο υγρό εκτός 
από νερό.            

Αντί για γλυκά σνακ και αναψυκτικά  καλό είναι να µαθαίνουν µεγάλοι και µικροί να 
προτιµούν ξηρούς καρπούς, φρούτα, λαχανικά (σαλάτες-καρότα) και τυριά, καθώς αυτά 
διεγείρουν τη ροή σάλιου που βοηθά στο να καθαρίζονται πιο εύκολα τα υπολείµµατα 
τροφών από το στόµα
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Η νόσος του Crohn ανήκει στις ιδιοπαθείς φλεγµονώ-
δεις νόσους του εντέρου και αποτελεί χρόνια υποτρο-
πιάζουσα νόσο. Η επίπτωσή της είναι υψηλή στο Δυ-
τικό κόσµο και αυξάνει στις αναπτυσσόµενες χώρες, 
ενώ αύξηση παρατηρείται και στην παιδική ηλικία. Η 
ακριβής αιτιολογία της νόσου παραµένει άγνωστη και 
στην παθογένεια της φαίνεται ότι συµµετέχουν ανοσο-
λογικοί, γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Σε 
µια µελέτη που δηµοσιεύτηκε στο American Journal 
of Gastroenterology (2007;102:2016-2025), ερευνητές 
από τον Καναδά µελέτησαν την πιθανή επίδραση δι-
αιτητικών παραγόντων στην πρωτοεµφάνιση νόσου 
του Crohn σε παιδιά. Στη µελέτη συµµετείχαν 130 
ασθενείς, ηλικίας µικρότερης των 20 ετών, µε πρωτο-
διαγνωσθείσα νόσο Crohn, ενώ σαν οµάδα ελέγχου 
χρησιµοποιήθηκαν 202 υγιείς κάτοικοι της ίδιας περι-
οχής. Όλοι οι συµµετέχοντες στη µελέτη συµπλήρω-
σαν ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τις διαιτητικές τους 
συνήθειες και τη συχνότητα κατανάλωσης διαφόρων 
τροφίµων κατά το τελευταίο έτος. Από την ανάλυση 
του ερωτηµατολογίου προέκυψε ότι η υψηλή κατανά-
λωση λαχανικών (OR 0.69, 95% CI 0.33-1.33, P=0.03), 
φρούτων (OR 0.49, 95% CI 0.25-0.96, P=0.02), ψαριών 
(OR 0.46, 95% CI 0.2-1.06, P=0.02) και φυτικών ινών (OR 
0.12, 95% CI 0.04-0.37, P<0.001) ήταν προστατευτική 
για την εµφάνιση νόσου του Crohn. Επίσης, κατανά-
λωση µακράς αλύσου ω-3 λιπαρών οξέων και υψηλό-
τερος λόγος ω-3/ω-6 λιπαρών οξέων συσχετίστηκαν 
αρνητικά µε εφάνιση νόσου Crohn. Συµπερασµατικά, 
η διαταραχή της ισορροπίας στην κατανάλωση λιπα-
ρών οξέων, φρούτων και λαχανικών ενέχει αυξηµένο 
κίνδυνο εµφάνισης νόσου του Crohn σε παιδιά στον 
Καναδά.

Κατανάλωση λιπαρών 
οξέων, φρούτων και 
λαχανικών και κίνδυνος 
εμφάνισης νόσου Crohn σε 
παιδιά

Οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs) αποτέλεσαν 
επανάσταση στη θεραπευτική αντιµετώπιση της ελ-
κοπάθειας και ουσιαστικά κατήργησαν τη χειρουργική 
αντιµετώπισή της. Επειδή όµως η χρήση τους προκαλεί 
άνοδο των επιπέδων γαστρίνης του ορού και η υπεργα-
στριναιµία αυξάνει τον πολλαπλασιαµό του εντερικού 
επιθηλίου, έχουν διατυπωθεί φόβοι για πιθανή συσχέ-
τιση της χρόνιας χρήσης PPIs µε κίνδυνο ανάπτυξης 
καρκίνου του παχέος εντέρου. Στο παραπάνω ερώτη-
µα επιχείρησαν να απαντήσουν ερευνητές από τις ΗΠΑ 
και η µελέτη τους δηµοσιεύτηκε στο Gastroenterology 
(2007;133:748-754). Στη µελέτη υπήρξε οµάδα ελέγ-
χου που αποτέλεσαν άτοµα ηλικίας µεγαλύτερης των 
50 ετών µε τουλάχιστον προληπτικό έλεγχο για καρ-
κίνο παχέος εντέρου τουλάχιστον ανά 5ετία. Σε κάθε 
ένα περιστατικό καρκίνου του παχέος εντέρου αντι-
στοιχήθηκαν 10 άτοµα από την οµάδα ελέγχου. Συ-
νολικά αναλύθηκαν 4432 ασθενείς µε καρκίνο παχέος 
εντέρου και 44292 άτοµα που αποτέλεσαν την οµάδα 
ελέγχου. Ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου 
του παχέος εντέρου σε χρήστες PPIs γαι περρισότε-
ρο από πέντε έτη δεν ήταν αυξηµένος (OR 1.1, 95% 
CI 0.7-1.9). Επίσης δεν βρέθηκε σηµαντικά αυξηµένος 
κίνδυνος καρκίνου ούτε σε όσους ελάµβαναν υψηλές 
δόσεις PPIs (>1.5 δόσεις καθηµερινά). Στο ίδιο τεύχος 
του περιοδικού (Gastroenterology 2007;133:748-754), 
ερευνητές από τη Δανία χρησιµοποιώντας παρόµοια 
µεθοδολογία ανέλυσαν 5589 ασθενείς µε καρκίνο 
παχέος εντέρου και 55890 άτοµα οµάδας ελέγχου. 
Όσοι έλαβαν PPIs είτε για µικρό (OR:1.07 95% CI:0.86-
1.34) είτε για µεγάλο χρονικό διάστηµα (OR:1.09, 95% 
CI:0.58-2.06) δεν βρέθηκε να έχουν αυξηµένο κίνδυνο 
ανάπτυξης παχέος εντέρου σε σχέση µε όσους δεν 
ελάµβαναν PPIs. Συµπερασµατικά, οι παραπάνω µε-
λέτες είναι καθησυχαστικές, αφού σε µεγάλο δείγµα 
ασθενών δεν δείχνουν συσχέτιση της χρήσης PPIs µε 
την ανάπτυξη καρκίνου του παχέος εντέρου.

Η χρόνια χρήση αναστολέων 
αντλίας πρωτονίων δε 
συσχετίζεται με αυξημένο 
κίνδυνο καρκίνου του παχέος 
εντέρου
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Η παχυσαρκία αποτελεί επιδηµία πλέον στις Δυτικές 
χώρες, µε την επίπτωσή της να έχει διπλασιαστεί στις 
ΗΠΑ την τελευταία 20ετία. Επιδηµιολογικές µακρο-
χρόνιες µελέτες έδειξαν ότι η παχυσαρκία συσχετίζε-
ται µε αυξηµένη θνησιµότητα και το προσδόκιµο ζωής 
των υπερβολικά παχυσάρκων είναι ελαττωµένο κατά 
5-20 χρόνια σε σχέση µε όσους έχουν φυσιολογικό 
σωµατικό βάρος. Η απώλεια βάρους έχει συσχετιστεί 
µε βελτίωση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύ-
νου, χωρίς όµως να έχει τεκµηριωθεί η επίδρασή της 
στη θνησιµότητα.
Σε µια προοπτική µελέτη που δηµοσιεύτηκε στο New 
England Journal of Medicine (2007;357:741-752), 
ερευνητές από τη Σουηδία συνέκριναν το µακρο-
χρόνιο αποτέλεσµα των βαριατρικών χειρουργικών 
επεµβάσεων σε σχέση µε τη δίαιτα και την αλλαγή του 
τρόπου ζωής στον έλεγχο του σωµατικού βάρους και 
τη θνησιµότητα. Στη µελέτη συµπεριλήφθηκαν 4047 
παχύσαρκοι σουηδοί ασθενείς, εκ των οποίων οι 2010 
υποβλήθηκαν σε βαριατρική επέµβαση και 2037 υπο-
βλήθηκαν σε διαιτητική αγωγή. Οι δυο οµάδες ήταν 
παρόµοιες ως προς βασικές επιδηµιολογικές παραµέ-
τρους και παρακολουθήθηκαν κατά µέσο όρο για 11 
έτη. Η µέση απώλεια βάρους ήταν ± 2% στην οµάδα 
που ακολούθησε διαιτητική αγωγή. Στην οµάδα που 
υποβλήθηκε σε βαριατρική επέµβαση, η µέγιστη απώ-
λεια βάρους παρατηρήθηκε 1-2 έτη µετά την επέµ-
βαση (20-32% ανάλογα µε τη χειρουργική µέθοδο), 
ενώ στο τέλος της παρακολούθησης η µέση απώλεια 
βάρους κυµαινόταν µεταξύ 14-25%. Καταγράφηκαν 
129 θάνατοι στην οµάδα που ακολούθησε διαιτητική 
αγωγή και 101 θάνατοι στην οµάδα που υποβλήθηκε 
σε εγχείρηση. Ο σχετικός κίνδυνος θανάτου µετά από 
διόρθωση ως προς ηλικία, φύλο και καρδιαγγειακούς 
παράγοντες κινδύνου ήταν µειωµένος στην οµάδα 
του βαριατρικού χειρουργείου (OR 0.76, 95% CI 0.59-
0.99, P=0.04). Οι συχνότερες αιτίες θανάτου ήταν το 
έµφραγµα µυοκαρδίου και τα νεοπλάσµατα. Συµπε-
ρασµατικά, οι βαριατρικές χειρουργικές επεµβάσεις 
συσχετίζονται µε µακροχρόνια απώλεια βάρους και 
ελαττωµένη συνολική θνησιµότητα.

Η βαριατρική χειρουργική 
επέμβαση ελλατώνει τη 
συνολική θνησιμότητα σε 
παχύσαρκους ασθενείς

Οι λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές, όπως η 

δυσπεψία και το σύνδροµο του ευερεθίστου εντέ-

ρου, αποτελούν σηµαντικό αίτιο νοσηρότητας και 

ιατρικών επισκέψεων παγκοσµίως. Η συµπτωµατολο-

γία που προκαλούν δεν οφείλεται σε συγκεκριµένη 

δοµική ή βιοχηµική ανωµαλία, ενώ η φυσική ιστορία 

τους παραµένει γενικά άγνωστη λόγω ετερογένειας 

των διαγνώσεων αλλά και του σηµαντικού αριθµού 

πασχόντων που δεν αναζητούν ιατρική συµβουλή. Σε 

µια εργασία που δηµοσιεύτηκε στο Gastroenterology 

(2007;133:799-807) ερευνητές από τις ΗΠΑ µελέτησαν 

προοπτικά τη φυσική ιστορία των παραπάνω νοσηµά-

των. Στη µελέτη συµπεριλήφθηκαν 1365 τυχαία επι-

λεγµένοι κάτοικοι από το Olmsted των ΗΠΑ µε µέση 

παρακολούθηση 12 έτη (από το 1988 ως το 2003). 

Οι κάτοικοι συµπλήρωναν ερωτηµατολόγια τα οποία 

αξιολογούσαν τα συµπτώµατα από το γαστρεντερικό 

κατά το τελευταίο έτος και κάθε κάτοικος συµπλήρω-

νε τουλάχιστον δύο τέτοια ερωτηµατολόγια κατά τη 

διάρκεια της µελέτης. Στο χρονικό διάστηµα από το 

πρώτο µέχρι το τελευταίο ερωτηµατολόγιο ο επιπο-

λασµός του συνδρόµου ευερεθίστου εντέρου και της 

λειτουργικής δυσπεψίας δεν µεταβλήθηκαν σηµαντι-

κά (8.3% έναντι 11.4% και 1.9% έναντι 3.3%, αντίστοι-

χα). Ο ρυθµός εµφάνισης των παραπάνω διαταραχών 

ήταν µεγαλύτερος από τον ρυθµό εξαφάνισής τους. 

Μεταξύ των ασθενών µε συµπτώµατα στην αρχική κα-

ταγραφή, το 20% είχε τα ίδια συµπτώµατα, το 40% δεν 

είχε συµπτώµατα και το υπόλοιπο 40% είχε διαφορε-

τικά συµπτώµατα κατά την παρακολούθηση. Συµπε-

ρασµατικά, παρότι ο επιπολασµός των λειτουργικών 

γαστρεντερικών διαταραχών παραµένει σταθερός µε 

την πάροδο του χρόνου, υπάρχει σηµαντική εναλλαγή 

συµπτωµάτων. Η παραπάνω εναλλαγή φανερώνει ότι 

λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές πιθανώς να 

έχουν κοινή αιτιοπαθογένεια.

Φυσική ιστορία των 
λειτουργικών γαστρεντερικών 
διαταραχών



Ξηροστομία
Ένα πολυδιάστατο 

πρόβλημα

Η ξηροστοµία, ως έννοια, δεν αναφέρεται σε νόσο, αλλά 
σε ένα υποκειµενικό σύµπτωµα το οποίο προκαλεί η αί-
σθηση του στεγνού ή ξηρού στόµατος. Σχετίζεται άµεσα 
µε τη µείωση της ποσότητας, αλλά συχνά και της ποιότη-
τας του σάλιου και οφείλεται συνήθως στην ελάττωση της 
παραγωγής ή/και της έκκρισής του από τους σιαλογόνους 
αδένες της στοµατικής κοιλότητας. Πρόκειται για ένα πρό-
βληµα αρκετά συχνό, που αφορά στο 5-10% του γενικού 
πληθυσµού, αυξάνεται σηµαντικά µε την πάροδο της ηλι-
κίας και απαντά συχνότερα στις γυναίκες. Αναφέρεται σαν 
σύµπτωµα αρκετά ενοχλητικό που, πέρα από τις επιπτώ-
σεις που συνεπάγεται, έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της 
ποιότητας ζωής των ξηροστοµικών ασθενών. 

Το σάλιο παράγεται από τους µείζονες και ελάσσονες σι-
αλογόνους αδένες του στόµατος. Αποτελεί πολύτιµο βιο-
λογικό υγρό, µε ρόλο σηµαντικό για την πέψη, τη µάσηση, 
την κατάποση και την οµιλία. Τα ένζυµα που περιέχει υπο-
βοηθούν τη µερική διάσπαση συστατικών των τροφών 
(πέψη), ενώ µε την εφύγρανση της τροφής επιτυγχάνεται 
η φυσιολογική µάσηση και κατάποσή της (σχηµατισµός 
βλωµού). Ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο, εφυγραίνοντας δη-

λαδή τα στοιχεία που συνθέτουν τη στοµατική κοιλότη-
τα, συµβάλλει στη µείωση των τριβών µεταξύ τους κατά 
την παραγωγή των φθόγγων (οµιλία). Το σάλιο επίσης δρα 
ευεργετικά στην προστασία των δοντιών και των ούλων, 
µε µηχανισµούς που θα εξηγήσουµε παρακάτω. Από τα 
παραπάνω λοιπόν γίνεται κατανοητό πως οποιαδήποτε 
βλάβη στην παραγωγή ή στην απέκκριση του σάλιου, που 
συνεπάγεται τη µειωµένη ροή του, επιδρά ποικιλοτρόπως 
στη στοµατική υγεία και την καθηµερινότητα του ανθρώ-
που.

Η αιτιολογία της ξηροστοµίας είναι πολυπαραγοντική 
(Πίνακας 1). Τα πιο συχνά αίτια είναι το κάπνισµα, η λήψη 
φαρµάκων, διάφορες συστηµατικές νόσοι και η ακτινοθε-
ραπεία στην περιοχή κεφαλής-τραχήλου. Η πολυφαρµακία 
είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο τα ποσοστά της 
ξηροστοµίας αυξάνονται στους ηλικιωµένους (1 στους 4 
αναφέρει αίσθηµα ξηρότητας στο στόµα). Πάνω από 400 
φάρµακα σχετίζονται µε τον περιορισµό της λειτουργίας 
των σιαλογόνων αδένων και την επακόλουθη µειωµένη σι-
αλική έκκριση (Πίνακας 2).
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 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΡΑΣ, Οδοντίατρος

Ξηροστομία
Ένα πολυδιάστατο 

πρόβλημα

ΑΙΤΙΑ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ

Αφυδάτωση
Άγχος

Οξεία λοίµωξη (π.χ. παρωτίτιδα)
Κακή διατροφή

Στοµατική αναπνοή
Υπερβολικό κάπνισµα και κατανάλωση οινοπνεύµατος

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ

Ελλείποντες ή υποπλαστικοί σιαλογόνοι αδένες
Ακτινοθεραπείες για καρκίνους στην περιοχή κεφαλής-

τραχήλου
Ενδοκρινολογικές διαταραχές (π.χ. σακχαρώδης 

διαβήτης, δυσλειτουργία θυρεοειδούς)
Νευρολογικές διαταραχές (π.χ. νόσος του Parkinson)

Αυτοάνοσα νοσήµατα (π.χ. σύνδροµο Sjögren)
Εµµηνόπαυση (ελάττωση οιστρογόνων)
Φάρµακα που προκαλούν ξηροστοµία

Απόφραξη µειζόνων σιαλογόνων αδένων από 
σιαλόλιθους

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ

Αναλγητικά
Αντικαταθλιπτικά
Αντιϋπερτασικά
Αντιϊσταµινικά

Αντιπαρκινσονικά
Διουρητικά

Αντιαρρυθµικά
Αντιεπιληπτικά

Αγχολυτικά
Μυοχαλαρωτικά

Βρογχοδιασταλτικά

Οι επιδράσεις της ξηροστοµίας υποβαθµίζουν την καθη-
µερινή ζωή των ασθενών. Συµπτώµατα, όπως δυσφωνία, 
δυσφαγία και δυσκαταποσία, έχουν ως αποτέλεσµα τον 
υποσιτισµό και την απώλεια βάρους. Επίσης προκαλού-
νται διαταραχές του ύπνου, καθώς οι ασθενείς αναγκά-
ζονται να ξυπνούν συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας, 
είτε για λήψη νερού, είτε λόγω της αυξηµένης νυχτερινής 
διούρησης. 

Στην περιοχή της στοµατικής κοιλότητας, εκτός από το 
υποκειµενικό αίσθηµα της ξηρότητας (κολλώδες στόµα), 
παρατηρείται σε αυτούς τους ασθενείς αυξηµένος κίν-
δυνος τερηδονισµού των δοντιών. Το σάλιο, εκτός του 
ότι αποµακρύνει τα υπολείµµατα των τροφών από τα 
δόντια, παρέχει επίσης τα απαραίτητα ιόντα ασβεστίου 
και φωσφόρου για τη διατήρηση της ακεραιότητας των 
οδοντικών ιστών, ενώ παράλληλα εξουδετερώνει τα οξέα 
που παράγονται από τα µικρόβια του στόµατος. Άλλη 
σηµαντική επίπτωση είναι ο αυξηµένος κίνδυνος εµφά-
νισης περιοδοντικής νόσου, καθώς αυξάνεται η συγκρά-
τηση της οδοντικής µικροβιακής πλάκας, ενώ παράλληλα 
µειώνεται η αντιµικροβιακή δράση του σάλιου απέναντι 
στους παθογόνους µικροοργανισµούς της περιοχής. Το 
αποτέλεσµα είναι να παρατηρούνται φλεγµονές των ού-
λων, συχνά τραύµατα και ρήξεις του βλεννογόνου, αλλά 
και καθυστέρηση στην επούλωσή τους.

Άλλες διαταραχές αφορούν σε ενδεχόµενη καυσαλγία 
στην περιοχή της γλώσσας, γενικότερη ευαισθησία των 
βλεννογόνων, µεταβολές στη γεύση, µυκητιάσεις, συγ-
χειλίτιδα, µειωµένη συγκράτηση των οδοντοστοιχιών και 
κακοσµία.

Η διάγνωση της ξηροστοµίας βασίζεται στη λήψη ιστορι-
κού, την κλινική εξέταση και ειδικές εργαστηριακές εξε-
τάσεις (µέτρηση σιαλικής ροής, σιαλογραφία κλπ). Η θε-
ραπευτική αντιµετώπιση τέτοιων περιπτώσεων βασίζεται 
στην ανακούφιση των συµπτωµάτων και της δυσφορίας 
του ασθενή σε πρώτο χρόνο και στη µετέπειτα αιτιολογι-
κή αντιµετώπισή τους. Αρχικά οι ασθενείς παροτρύνονται 
να πίνουν συχνά νερό και να µασούν τσίχλες χωρίς ζάχα-
ρη, για να διεγείρεται η σιαλική έκκριση. Αν τα συµπτώ-
µατα δεν υποχωρήσουν, καταφεύγουµε στη χορήγηση 
στοµατικών διαλυµάτων και υποκαταστάτων σιάλου, που 
βοηθούν στη µακροχρόνια διαβροχή των βλεννογόνων 
και των δοντιών. Σε βαρύτερες περιπτώσεις χορηγούνται 
ειδικά φαρµακευτικά σκευάσµατα που διεγείρουν την 
παραγωγή σάλιου. Σε περίπτωση ύπαρξης υποκείµενης 
νόσου, ο ασθενής παραπέµπεται σε ιατρό ανάλογης ειδι-
κότητας για τη θεραπεία της. Αν η ξηροστοµία οφείλεται 
σε λήψη φαρµάκων, επαφίεται στο θεράποντα ιατρό η 
διακοπή, αντικατάσταση, ή τροποποίηση της δοσολογίας 
τους. 

Δευτερευόντως αποκαθίστανται οι όποιες οδοντικές ή 
περιοδοντικές βλάβες υπάρχουν στο στόµα, εφαρµόζε-
ται προληπτικό πρόγραµµα µε συνεχείς φθοριώσεις και 

διδασκαλία σχολαστικής στοµατικής υγιεινής, ενώ πα-
ράλληλα συνιστάται η αποφυγή καπνίσµατος και κατα-
νάλωσης οινοπνεύµατος, ζάχαρης ή καρυκευµάτων.

Το βασικό συστατικό για την επιτυχία της όποιας αγω-
γής είναι η σωστή ενηµέρωση και καθοδήγηση από τον 
οδοντίατρο, η συνεργασία του ασθενή και η τήρηση των 
οδηγιών που του παρέχονται, καθώς και ο οδοντιατρικός 
έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 
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Τι είναι Οστεοπόρωση; 
Η οστεοπόρωση είναι νόσηµα των οστών, που χαρα-
κτηρίζεται από µειωµένη οστική µάζα, διαταραχή της 
ποιότητας των οστών και µείωση της αντοχής τους. Τα 
παραπάνω οδηγούν βαθµιαία σε κατάγµατα, κυρίως στη 
σπονδυλική στήλη, τον καρπό και το ισχίο.

Πώς εκδηλώνεται η 
οστεοπόρωση;
Η οστεοπόρωση είναι ύπουλη κατάσταση, που µπορεί να 
µην έχει  συµπτώµατα µέχρι να συµβεί το πρώτο κάταγ-
µα. Σε προχωρηµένες καταστάσεις εκδηλώνεται µε απώ-
λεια ύψους, κύφωση και πόνο στη σπονδυλική στήλη.

Από ποιους παράγοντες 
εξαρτάται η ποιότητα των 
οστών;
Η οστική µάζα και η ποιότητα των οστών εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες που επιδρούν στο σκελετό σε δι-
άφορες χρονικές περιόδους της ζωής του ανθρώπου.

Ποιες είναι οι φάσεις 
ανάπτυξης των οστών;
1. Η παιδική και η νεανική ηλικία (από τη γέννηση µέ-

χρι το 20ο –25ο έτος για τις γυναίκες και το 25ο - 30ο 
για τους άνδρες). Στη διάρκεια αυτής της περιόδου ο 
άνθρωπος σχηµατίζει το σκελετό του µέχρι αυτός να 
φτάσει στην «Κορυφαία Οστική Μάζα».

2. Η ώριµη ηλικία (η µετέπειτα φάση) κατά την οποία ο 
άνθρωπος πρέπει να διατηρήσει την οστική του πυ-

κνότητα µέχρι την εµµηνόπαυση ή την «ανδρόπαυ-
ση» ανάλογα µε το φύλο

3. Η µετεµµηνοπαυσιακή ηλικία, η οποία είναι εύκολα 
διακριτή για τις γυναίκες (σταµάτηµα της εµµήνου 
ρύσης), δύσκολα διακριτή για τους άνδρες και η 
οποία διαρκεί 10-15 χρόνια. Στην φάση αυτή η οστική 
πυκνότητα µειώνεται ταχέως λόγω της µείωσης των 
ορµονών του φύλου (οιστρογόνα, τεστοστερόνη) και

4. Η γεροντική ηλικία στη διάρκεια της οποίας η οστι-
κή µάζα µειώνεται µε βραδύ ρυθµό, αλλά πιθανόν η 
συσσώρευση και άλλων παθολογικών καταστάσεων 
αφ’ ενός ίσως επιταχύνουν το ρυθµό µείωσης, αφ’ ετέ-
ρου προδιαθέτουν το ηλικιωµένο άτοµο σε πτώσεις 
µε τελικό αποτέλεσµα τα κατάγµατα. 

Ποια είναι τα κυριότερα 
συστατικά των οστών; 
Περίπου το ½ της σύστασης των οστών αποτελείται από 
στερεό υλικό  και το υπόλοιπο ½ από νερό. Το στερεό 
υλικό αποτελείται από εναποθέσεις αλάτων που συγκρα-
τούνται πάνω σε ένα δίκτυο πρωτεϊνών. 

Ποια είναι η χρησιμότητα 
των οστών;
Τα οστά 1) είναι όργανα στηρικτικά για τους µυς και 2) 
είναι ζωντανοί ιστοί που συνεχώς ανανεώνονται και 
αποτελούν την αποθήκη ασβεστίου για τον οργανισµό. 
Τα κυριότερα άλατα των οστών είναι το ασβέστιο και ο 
φωσφόρος.

Η ισορροπία των αλάτων ασβεστίου στα οστά και συνε-
πώς η ποσότητα της οστικής µάζας και η ποιότητα των 
οστών εξαρτάται από παράγοντες που µπορεί να δρά-
σουν στο σκελετό σε όλες τις χρονικές περιόδους της 
ζωής του ανθρώπου και ονοµάζονται παράγοντες κινδύ-
νου για οστεοπόρωση (Πίνακας 1). 

Οστεοπόρωση
&

∆ιατροφή
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1. Κληρονοµικότητα

2. Νοσήµατα

3. Φάρµακα

4. Τρόπος ζωής

    α. Κάπνισµα

    β. Άσκηση

    γ. Δίαιτα

                   Αλκοόλ

Καφές

Ασβέστιο

Βιταµίνη D

Πρωτεΐνες 

Φωσφόρος

Αλάτι

Λίπη

Αλκοόλ
Το αλκοόλ µειώνει τη δυνατότητα του οργανισµού 
να απορροφά το ασβέστιο και επιπλέον εξουδετε-
ρώνει τη θετική δράση των οιστρογόνων στα οστά. 
Με τον τρόπο αυτό το αλκοόλ σε µεγάλη ποσότητα 
οδηγεί σε οστεοπόρωση.

Οι διαιτητικές οδηγίες, που αφορούν γυναίκες, 
επιτρέπουν ένα ποτό ηµερησίως (ισοδύναµο µε 5 
ounces κρασί, 1 ½ ounces λικέρ, 12 ounces µπύρα).

Καφές
Ροφήµατα που περιέχουν καφεΐνη (καφές, τσάι, 
coca-cola) έχουν συσχετιστεί µε οστεοπόρωση, 
αλλά δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις αν η καφεΐνη 
προκαλεί οστεοπόρωση. Πάντως 2 ποτήρια καφέ 
ηµερησίως θεωρούνται ασφαλή.

Ασβέστιο
Η ανεπαρκής πρόσληψη ασβεστίου στη νεανική 
ηλικία οδηγεί σε χαµηλή «κορυφαία οστική πυκνό-
τητα», ενώ στις µετέπειτα φάσεις οδηγεί σε διατα-
ραχή της ισορροπίας του ασβεστίου και στην οστε-
οπόρωση. 

Τα οστά αποτελούν την αποθήκη του ασβεστίου 
στον οργανισµό. Η ισορροπία του ασβεστίου στο 
αίµα είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία όλων 
των κυττάρων µεταξύ των οποίων και των κυττά-
ρων των ζωτικών οργάνων όπως η καρδιά, γι’ αυτό 
αν δεν προσλαµβάνεται ασβέστιο µε την τροφή ή 
υπάρχουν άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την 
είσοδό του στον οργανισµό τότε η φύση έχει προ-
νοήσει ώστε ο οργανισµός να το προµηθεύεται από 
τις αποθήκες, δηλαδή τα οστά. Αυτό όµως έχει σαν 
αποτέλεσµα την αποδυνάµωση των οστών και την 
δηµιουργία οστεοπόρωσης.

Σε ποια τρόφιμα υπάρχει 
ασβέστιο;
Το γάλα, το γιαούρτι και το τυρί, αλλά και τα πράσι-
να λαχανικά, π.χ. σπανάκι είναι τροφές πλούσιες σε 
ασβέστιο (Πίνακας 2). Όµως, ενώ το ασβέστιο των 
γαλακτοκοµικών προϊόντων απορροφάται σε ποσο-
στό 30%, από το ασβέστιο των λαχανικών απορρο-
φάται µόνο το 5%. Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι τα 
άπαχα γαλακτοκοµικά προϊόντα (γάλα και γιαούρτι 
µε 0% λιπαρά) έχουν την ίδια ποσότητα ασβεστίου, 
όπως µε πλήρη λιπαρά. 

Πίνακας 1. Παράγοντες 
κινδύνου για οστεοπόρωση

τρόφιµα Μερίδα Ασβέστιο 
σε mg

Κίτρινο τυρί 30 gr 250

Τυρί cottage ½ φλυντζάνι 70

Παγωτό 1 φλυντζάνι 188

γάλα 1 φλυντζάνι 300

γιαούρτι 1 φλυντζάνι 274

Σπανάκι µαγειρεµένο ½ φλυντζάνι 122

Μπρόκολο µαγειρεµένο ½ φλυντζάνι 90

Σαρδέλλες µε τα κόκκαλα 90 gr 321

Πίνακας 2. Η περιεκτικότητα των κυριοτέρων 
τροφίµων σε ασβέστιο
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Πόσο ασβέστιο πρέπει 
να λαµβάνει κάθε µέρα ο 
άνθρωπος;

Η ποσότητα ασβεστίου που πρέπει κάθε 
µέρα να προσλαµβάνει ένα άτοµο εξαρτά-
ται από την ηλικία του και την κατάσταση 
της υγείας του (Πίνακας 3). Όπως φαίνεται 
στον πίνακα 2 κύρια πηγή ασβεστίου είναι 
τα γαλακτοκοµικά προϊόντα.  

Ηλικία/κατάσταση Ασβέστιο mg 
την ηµέρα

Φλυντζάνια 
γάλα

1-5 ετών 800 3

6-10 ετών 800-1200 3-4

11-24 ετών 1200-1500 4-5

25-65 άνδρες

25-50 γυναίκες 1000 3-3 1/3

Έγκυες και θηλάζουσες 1200 4

Γυναίκες µετά την 
εµµηνόπαυση που 
παίρνουν οιστρογόνα

1000 3-3 1/3

Γυναίκες µετά την 
εµµηνόπαυση που δεν 
παίρνουν οιστρογόνα

1500 5

Άτοµα άνω των 65 ετών 1500 5

Βιταμίνη D
Η βιταµίνη D είναι απαραίτητη γιατί βοηθάει στην απορ-
ρόφηση του ασβεστίου από το έντερο. Η σύνθεση της 
βιταµίνης D γίνεται στο δέρµα µε τη βοήθεια της υπερι-
ώδους ακτινοβολίας του ήλιου. Η έκθεση στον ήλιο των 
χεριών, των βραχιόνων και του προσώπου για 5-15 λεπτά 
αρκεί για να παραχθεί η βιταµίνη D που χρειάζεται ο ορ-
γανισµός για µια ηµέρα. 

Φωσφόρος
Ο φωσφόρος βρίσκεται σε πάρα πολλές τροφές. Επίσης, 
χρησιµοποιείται σαν συντηρητικό µε την µορφή φωσφο-
ρικού οξέος, στα αναψυκτικά, στην αρτοποιία. Μεγάλη 
ποσότητα φωσφόρου στις τροφές εµποδίζει την χρησι-
µοποίηση του ασβεστίου από τον οργανισµό. Πάντως 3-
4 αναψυκτικά ηµερησίως είναι ασφαλή για την υγεία των 
οστών.

Αλάτι
Το αλάτι είναι από τα βασικά αίτια απώλειας του ασβεστί-
ου από τα ούρα.

Πρωτεΐνες
Η µεγάλη κατανάλωση πρωτεϊνών έχει συσχετιστεί µε αυ-
ξηµένη απέκκριση ασβεστίου από τα ούρα.

Ζωικά λίπη
Η υπερκατανάλωση λιπών δηµιουργεί στο έντερο µαζί 
µε το ασβέστιο σάπωνες που εµποδίζουν την απορρό-
φηση του ασβεστίου.

Εκτός από τους παραπάνω διαιτητικούς παράγοντες, η 
βιταµίνη C, το Μαγνήσιο και ο Σίδηρος και ενδεχοµένως 
και άλλα στοιχεία να είναι σηµαντικά για την υγεία των 
οστών.

Συμπεράσματα
Η σωστή διατροφή είναι πολύ σηµαντική για την υγεία 
των οστών. Τα διάφορα στοιχεία και κυρίως το ασβέστιο 
τα προµηθεύεται ο οργανισµός µας από τις τροφές. Μια 
ισορροπηµένη δίαιτα µας τροφοδοτεί µε τα απαραίτητα 
συστατικά, αλλά µας προφυλάσσει και από κατάχρηση 
ουσιών που βλάπτουν τα οστά (π.χ. αλκοόλ, καφές, λίπη). 

Η ισορροπηµένη διατροφή είναι απαραίτητη σε όλα τα 
στάδια της ζωής για την καλή κατάσταση των οστών: 

1) Μέχρι την ηλικία των 25-30 ετών, για να πετύχουµε µε-
γάλη «κορυφαία οστική µάζα», 

2) Στη συνέχεια, για να τη διατηρήσουµε,  

3) Μετά την εµµηνόπαυση, για να εµποδίσουµε τη µε-
γάλη µείωση της οστικής µάζας από την έλλειψη των 
οιστρογόνων και να συνεχίσουµε να τη διατηρούµε στη 
διάρκεια του γήρατος.

Πίνακας 3. Οι ηµερήσιες ανάγκες των ατόµων σε ασβέστιο 
ανάλογα µε την ηλικία και την κατάσταση





∆ιατροφή

Η οστεοπόρωση αποτελεί ένα νόσηµα συνεχούς φθο-
ράς των οστών που αρχίζει να εκδηλώνεται µετά την τρί-
τη δεκαετία της ζωής πλήττοντας συνήθως ηλικιωµένα 
άτοµα. Αν και αποτελεί νόσο της τρίτης ηλικίας οι ρίζες 
της βρίσκονται πολύ πιο πριν σε ηλικία κατά την οποία ο 
οργανισµός “χτίζει” το σκελετό του. Συγκεκριµένα µέχρι 
και την ηλικία των 30 ετών η πυκνότητα των µεταλλικών 
στοιχείων στα οστά συνεχώς αυξάνεται, φθάνοντας σε 
ένα µέγιστο σηµείο περίπου στην ηλικία των 30 έως 35 
ετών. Από τηv περίοδο αυτή και έπειτα ακολουθεί µια 
σταδιακή µείωση της πυκνότητας των οστών και κατ’ 
επέκταση µια ελάττωση της αντοχής τους µε αποτέλε-

Ο ρόλος των 
εμπλουτισμένων 

γαλακτοκομικών με 
ασβέστιο και βιταμίνη D 

στην πρόληψη της 
οστεοπόρωσης  
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σµα την αυξηµένη συχνότητα καταγµάτων σε µεγαλύτερες ηλικίες. 
Χαρακτηριστική είναι η απώλεια ύψους και η εικόνα κύφωσης (κα-
µπουριάσµατος) που παρατηρείται λόγω της ελάττωσης της οστικής 
µάζας µε την πάροδο των χρόνων, η οποία σε γυναίκες µπορεί να 
φτάσει µέχρι και τα 15 εκατοστά, συνήθως 20 έως 30 χρόνια µετά 
από την εµµηνόπαυση.

Ο καθηµερινός τρόπος ζωής παίζει καθοριστικό ρόλο στη ανάπτυξη 
της οστικής µάζας και στην εξέλιξη της οστεοπορωτικής νόσου. Οι 
κύριοι παράγοντες που συµβάλλουν στην αύξηση της οστικής πυ-
κνότητας στις πρώτες δεκαετίες της ζωής µας και στην επιβράδυνση 
της απώλειας οστού τα µετέπειτα χρόνια, είναι:

■ η διατροφή πλούσια σε ασβέστιο,

■ η επαρκής έκθεση στον ήλιο και η επαρκής πρόσληψη 
βιταµίνης D από τη διατροφή, 

■ η συχνή σωµατική άσκηση συνδυασµένη µε ασκήσεις 
µε  µικρά βάρη,

■ η αποφυγή ή ο περιορισµός του καπνίσµατος 

■ και ειδικά για τις γυναίκες, η φυσιολογική έµµηνος ρύση.

Όσο αφορά τη διατροφή, τα δύο πιο σηµαντικά θρεπτικά συστατικά 
για την εξασφάλιση της υγείας των οστών είναι το ασβέστιο και η βι-
ταµίνη D. Το ασβέστιο αποτελεί ένα θεµελιώδες θρεπτικό συστατικό 
για τα οστά, καθώς ενισχύει την οστική πυκνότητα σε όλες τις ηλικίες. 
Επιπλέον, η επαρκής πρόσληψή του είναι πολύ σηµαντική τόσο για 
την επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής οστικής µάζας κατά τη νε-
αρή ηλικία, όσο και για την επιβράδυνση ή αναστολή της οστικής 
απώλειας σε µεγαλύτερη ηλικία, καθώς και κατά τη διάρκεια ειδικών 
καταστάσεων, όπως η εγκυµοσύνη και ο θηλασµός. Το γάλα και τα 
υπόλοιπα γαλακτοκοµικά προϊόντα αποτελούν την κύρια πηγή ασβε-
στίου, καθώς παρέχουν πάνω από το 70% του συνολικού ασβεστί-
ου που προέρχεται από τη διατροφή. Μόνο ελάχιστα άλλα τρόφιµα 
παρέχουν ασβέστιο σε τόσο συµπυκνωµένες ποσότητες όπως στο 
γάλα. Επιπλέον, οι φυτικές πηγές του ασβεστίου, όπως τα σκούρα 
πράσινα λαχανικά, περιέχουν φυτικά και οξαλικά οξέα τα οποία περι-
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Όσο αφορά τη διατροφή, τα δύο πιο 
σηµαντικά θρεπτικά συστατικά για την 
εξασφάλιση της υγείας των οστών είναι 

το ασβέστιο και η βιταµίνη D

Το µεγαλύτερο µέρος των 
καθηµερινών αναγκών σε βιταµίνη 
D που καλύπτονται από την ίδια την 

ικανότητα του οργανισµού να την 
συνθέτει µετά από την έκθεση του 

δέρµατος στον ήλιο
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ορίζουν την απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο. 
Είναι, λοιπόν, γενικά δύσκολο να καλύψει κάποιος τις κα-
θηµερινές του ανάγκες σε ασβέστιο έχοντας αποκλείσει 
τα γαλακτοκοµικά από τη διατροφή του. Ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός Υγείας συστήνει την κατανάλωση τουλά-
χιστόν τριών µερίδων γαλακτοκοµικών την ηµέρα (1 
µερίδα γαλακτοκοµικών αντιστοιχεί σε 1 ποτήρι γάλα, 1 
κεσεδάκι γιαούρτι ή 60 γραµµ. τυρί) για να καλυφθούν 
οι καθηµερινές ανάγκες του οργανισµού σε ασβέστιο. 
Κατά τη διάρκεια περιόδων όπου οι ανάγκες είναι αυξη-
µένες, όπως η εγκυµοσύνη, ο θηλασµός, η εφηβεία και 
τα πρώτα χρόνια µετά την εµµηνόπαυση, η συνιστώµενη 
κατανάλωση γαλακτοκοµικών µπορεί να αυξηθεί κατά 
µία µερίδα. Εναλλακτικά, η κατανάλωση εµπλουτισµένων 
µε ασβέστιο γαλακτοκοµικών προϊόντων µπορεί να οδη-
γήσει στη κάλυψη των ηµερήσιων αναγκών σε ασβέστιο 
χωρίς να απαιτείται η κατανάλωση επιπλέον µερίδων γά-
λακτος, γιαουρτιού ή τυροκοµικών. 

Η βιταµίνη D υποβοηθά την ικανότητα του ασβεστίου 
στο να δοµεί και να διατηρεί την υγεία των οστών. Παί-
ζει σηµαντικό ρόλο στην εντερική απορρόφηση του 
ασβεστίου και συµβάλλει επίσης σε όλη τη διαδικασία 
ανάπτυξης του σκελετού. Το µεγαλύτερο µέρος των κα-
θηµερινών αναγκών σε βιταµίνη D που καλύπτονται από 
την ίδια την ικανότητα του οργανισµού να την συνθέτει 
µετά από την έκθεση του δέρµατος στον ήλιο. Όταν η έκ-
θεση στον ήλιο δεν είναι επαρκής είτε λόγω κλιµατολογι-
κών συνθηκών (π.χ παρατεταµένη συννεφιά ή µειωµένη 
ηλιοφάνεια), είτε επειδή ο ρουχισµός είναι βαρύς και δεν 
επιτρέπει την επαφή του δέρµατος µε τον ήλιο, τότε η 
σηµασία της συµβολής της διατροφής στην κάλυψη των 
ηµερήσιων αναγκών σε βιταµίνη D είναι πολύ µεγαλύτε-
ρη. Η βιταµίνη D είναι λιποδιαλυτή ουσία και τη συναντά-
µε σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε ελάχιστα τρόφιµα 
που είναι πλούσια σε λίπος, όπως:

■ Λιπαρά ψάρια και ιχθυέλαια: Σολοµός, σαρδέλες, 
σκουµπρί, τόνος, µουρουνέλαιο

■ Αποξηραµένα µανιτάρια 

■ Κρόκος αυγού

Καθώς τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί µια ραγδαία 
αύξηση του ποσοστού των κρουσµάτων υποβιταµίνω-
σης D, οφειλόµενη κυρίως λόγω σε χαµηλά επίπεδα έκ-
θεση στον ήλιο, παρατηρείται µια συνεχής αύξηση της 
ανάγκης για παραγωγή και κατανάλωση τροφίµων που 
είναι εµπλουτισµένα µε βιταµίνη D. 

Σε πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από το τµήµα Δια-
τροφής και Διαιτολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστηµί-
ου βρέθηκε ότι η καθηµερινή κατανάλωση τριών µερί-
δων γαλακτοκοµικών, εµπλουτισµένων µε ασβέστιο και 
βιταµίνη D, από γυναίκες ηλικίας 55 έως 65 ετών για τη δι-
άρκεια δώδεκα µηνών κατάφερε να ενισχύσει την οστική 
πυκνότητα σε περιοχές του σκελετού που είναι ευάλωτες 
σε κατάγµατα, όπως στη λεκάνη και στη σπονδυλική στή-
λη. Η συγκεκριµένη έρευνα επίσης έδειξε ότι µετά τους 
12 πρώτους µήνες παρέµβασης η περαιτέρω κατανά-
λωση τριών µερίδων εµπλουτισµένων γαλακτοκοµικών 
ενισχυµένων όµως µε µεγαλύτερη δόση βιταµίνης D για 
χρονικό διάστηµα επιπλέον 18 µηνών οδήγησε σε πε-
ραιτέρω ενίσχυση της οστικής πυκνότητας στη περιοχή 
της λεκάνης και της σπονδυλική στήλη, καθώς επίσης και 
στα άνω άκρα. Τα αποτελέσµατα της µελέτης ενισχύουν 
ακόµη περισσότερο την αξία των γαλακτοκοµικών προ-
ϊόντων στη πρόληψη της οστεοπόρωσης, αλλά και την 
ανάγκη που δηµιουργεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής για το 
σχεδιασµό κατάλληλων εµπλουτισµένων προϊόντων που 
θα καλύπτουν τις διατροφικές ελλείψεις ιδιαίτερα σε ευ-
παθείς πληθυσµιακές οµάδες. 

∆ιατροφή

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Υγείας συστήνει την κατανάλωση 
τουλάχιστόν τριών µερίδων 
γαλακτοκοµικών την ηµέρα 
(1 µερίδα γαλακτοκοµικών 
αντιστοιχεί σε 1 ποτήρι γάλα, 
1 κεσεδάκι γιαούρτι ή 60 
γραµµ. τυρί) για να καλυφθούν 
οι καθηµερινές ανάγκες του 
οργανισµού σε ασβέστιο
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Περί  ∆ιαίτης

Στις αρχές Ιουλίου έλαβε χώρα στην Αθήνα το δο-
ρυφορικό συµπόσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Υγείας, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
17ης ετήσιας συνάντησης της Ευρωπαϊκής Οµάδας 
για την αντιµετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Η 
συχνότητα της τελευταίας έχει αυξηθεί στις δυτικοευ-
ρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια σε τέτοιο βαθ-
µό ώστε τα επιδηµιολογικά δεδοµένα να δείχνουν 
ότι περίπου το 20% των παιδιών της Ευρώπης είναι 
υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Στο ίδιο ποσοστό κατέληξε 
και ελληνική µελέτη που έλαβε χώρα στη βόρεια Ελ-
λάδα, αλλά και τρίτη ελληνική µελέτη σε παιδιά της 
Μεσσηνίας. Από ποια χρονική στιγµή της ζωής ενός 
ανθρώπου µπορεί να υπάρξει κίνδυνος για µελλοντι-
κή εµφάνιση παχυσαρκίας;

 
Παιδική 

παχυσαρκία: 
Η Αχίλλειος Πτέρνα της Ελλάδας

Περί  ∆ιαίτης

Η συχνότητα της παιδικής παχυσαρκίας 
έχει αυξηθεί στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες 
τα τελευταία χρόνια σε τέτοιο βαθµό ώστε 
τα επιδηµιολογικά δεδοµένα να δείχνουν 
ότι περίπου το 20% των παιδιών της 
Ευρώπης είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα.



ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 39

Τα τελευταία επιδηµιολογικά δεδοµένα καταδεικνύουν 
πως η γρήγορη πρόσληψη βάρους κατά τη διάρκεια 
της βρεφικής ηλικίας µπορεί να αποτελέσει παράγοντα 
κινδύνου για παιδική και ενήλικη παχυσαρκία καθώς και 
για ινσουλινοαντίσταση. Η ινσουλινοαντίσταση, µε βάση 
στοιχεία ελληνικής µελέτης, είναι πολύ συχνή ανάµεσα 
σε υπέρβαρα και παχύσαρκα ελληνόπουλα. Tο γυναικείο 
φύλο, το σωµατικό βάρος, το δείκτη µάζα σώµατος και 
την περιφέρεια µέσης αποτελούν ανεξάρτητους παρά-
γοντες κινδύνου για εµφάνιση ινσουλινοαντίστασης στην 
παιδική ηλικία.

Μεγάλο ενδιαφέρον στο συνέδριο αυτό είχε η υπό διε-
ρεύνηση υπόθεση πως υπάρχει µια σύγκρουση έκφρασης 
γονιδίων στο έµβρυο. Η έκφραση των πατρικών γονιδίων 
ευνοεί την ανάπτυξη του εµβρύου, ενώ η έκφραση των 
µητρικών γονιδίων φαίνεται να την περιορίζει. Η µητέρα 
λοιπόν εκτός από την ανάπτυξη του εµβρύου φροντίζει 
και για τη διατήρηση της δικής της ακεραιότητας. Μέσα 
λοιπόν από αυτή την ευαίσθητη ισορροπία γεννιέται το 
παιδί, του οποίου πιθανό χαµηλό βάρος γέννησης 
σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο για ενήλικη ιν-
σουλινοαντίσταση και εµφάνιση διαβήτη τύ-
που 2.

Επιπρόσθετα, η εµφάνιση διαβήτη κυήσεως 
ή γενικότερα διαβήτη στη µητέρα αποτελούν 
παράγοντες κινδύνου εµφάνισης διαβήτη τύπου 
2 στους απογόνους. Η «εµβρυική θεωρία της ινσουλίνης» 
υποστηρίζει µε αυτόν τον τρόπο πως οι κληρονοµούµε-
νες γονιδιακές βλάβες που οδηγούν σε ινσουλινοαντί-
σταση σχετίζονται µε το µέγεθος του µωρού και µε τον 
κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2. Τη θεωρία αυτή φαίνεται να 
ενισχύει και πολύ πρόσφατη ελληνική µελέτη του Χαρο-
κοπείου πανεπιστηµίου (Genesis study), η οποία εντόπισε 
πως το µικρό µέγεθος του νεογνού, η έλλειψη πρακτικής 
του αποκλειστικού θηλασµού αλλά και το αυξηµένο βά-
ρος των γονέων µπορούν να προβλέψουν το υπέρβαρο 
στη βρεφική ηλικία.

Η ινσουλινοαντίσταση όµως είναι µόνο ένα επικίνδυνο 
για την υγεία χαρακτηριστικό. Αν συνδυαστεί µε υψη-
λά επίπεδα τριγλυκεριδίων, χαµηλά επίπεδα «καλής 
χοληστερόλης» και υπέρταση δηµιουργεί µια κατά-
σταση που χαρακτηρίζεται ως µεταβολικό σύνδροµο 
και θεωρείται πρόδροµος του διαβήτη τύπου 2 και της 
αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου. Σε ποιο 
βαθµό όµως το µεταβολικό σύνδροµο υπάρχει και 
στα παιδιά; Τα υπάρχοντα δεδοµένα δεν έχουν καθο-
ρίσει σαφή κριτήρια για τη διάγνωσή του στα παιδιά.

Πολύ πρόσφατη ελληνική µελέτη σε 420 ελληνόπουλα 
βρήκε πως ο επιπολασµός του µεταβολικού συνδρόµου 
ήταν υψηλός, ενώ µια δεύτερη µελέτη στη νοτιοανατο-
λική Αττική βρήκε πως 1 στα 4 παχύσαρκα παιδιά και 
έφηβους παρουσιάζει ενδείξεις πρόωρου µεταβολικού 
συνδρόµου. Η ελληνική µελέτη children βρήκε επίσης 
πως σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα η κοιλιακή 
παχυσαρκία ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του µεταβο-
λικού συνδρόµου, ενώ η παχυσαρκία των γονέων και το 
ιστορικό διαβήτη συσχετίστηκαν θετικά µε την εµφάνιση 
µεταβολικού συνδρόµου στους απογόνους. Ακόµα όµως 
και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το ποσοστό των υπέρ-
βαρων παιδιών ήταν πολύ µεγάλο και το βάρος των γονέ-
ων τους, η υποεκτίµηση του βάρους τους από τους γονείς 
και ο επακόλουθος υπερσιτισµός τους κατά τη διάρκεια 
των πρώτων 6 µηνών προκειµένου να αναπληρώσουν 
πιθανό χαµένο χρόνο ανάπτυξης, αποτελούσαν παρά-
γοντες κινδύνου εµφάνισης µελλοντικής παχυσαρκίας σε 
αυτά, όπως φάνηκε από τη µελέτη genesis του Χαροκο-
πείου πανεπιστηµίου.

Έτσι, όλοι οι επαγγελµατίες υγείας θα πρέπει να 
βρίσκονται σε εγρήγορση µιας και το φαινόµενο 

έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Επίσης ανη-
συχητικά ήταν τα ευρήµατα µια άλλης ελληνικής 
µελέτης η οποία βρήκε αυξηµένο επιλολασµό 
αρτηριακής υπέρτασης σε ελληνόπουλα από 

τη βόρεια Ελλάδα. Εκείνο που επίσης έχει δειχθεί 
είναι πως η συσσώρευση ενδοκοιλιακού λίπους στα 

παιδιά µπορεί να προβλέψει τα επιµέρους συστατικά του 
µεταβολικού συνδρόµου (δυσλιπιδαιµία, αρτηριακή πίε-
ση). Ο κυριότερος δείκτης συσσώρευσης ενδοκοιλιακού 
λίπους είναι η περιφέρεια µέσης και µια ακόµα ελληνική 
µελέτη ανίχνευσε δυσµενή λιπιδαιµικά προφίλ και αυξη-
µένο καρδιαγγειακό κίνδυνο σε παχύσαρκα παιδιά. Το 
τελικό συµπέρασµα για τους µικρούς φίλους µας είναι 
πως αν έχουν µεγάλη περιφέρεια µέσης τότε είναι πολύ 
πιθανό να έχουν και µεταβολικό σύνδροµο µε όλες τις 
προαναφερόµενες δυσάρεστες συνέπειες.

Η θεωρία του περιγενητικού µεταβολικού προγραµµατι-
σµού (πιο γνωστή ίσως µε το όνοµα «Υπόθεση Barker») 
ήταν ένα ακόµα θέµα που απασχόλησε τους σύνεδρους. 
Σύµφωνα µε αυτή, κατά τη διάρκεια των διάφορων φά-
σεων της ζωής που βρίσκονται κοντά στη γέννηση (όπως 
η φάση κοντά στη σύλληψη, η φάση µέσα στη µήτρα και 
οι πρώτοι µήνες µετά τη γέννηση), η έκθεση του µωρού 
σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή συµπεριφορές, η 
ανεπάρκεια του πλακούντα, η ανεπαρκής µητρική δια-
τροφή και οι µεταβολικές διαταραχές είναι δυνατόν να 
προάγουν ένα τέτοιο µεταβολικό προγραµµατισµό που 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A.  ΠΑΠΑΜΙΚΟΣ, ∆ιαιτολόγος-∆ιατροφολόγος
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να οδηγεί σε µελλοντική τάση για διάφορες νοσογόνους 
καταστάσεις στην πρώτη ή µερικές φορές και στις επό-
µενες γενεές. 

Τα πράγµατα, όµως, περιπλέκονται περισσότερο. Πρό-
σφατες έρευνες ανακάλυψαν σχέση µεταξύ α) της οµοιό-
στασης της ενέργειας, της σωµατικής θερµογένεσης, των 
ρυθµών πείνας-κορεσµού, των ρυθµών ηρεµίας-δραστη-
ριότητας και των ρυθµών κατάστασης ύπνου-αφύπνισης 
και β) των κιρκάδιων ρυθµών (οι ρυθµοί έκλυσης ορµο-
νών κατά τη διάρκεια της ηµέρας και του έτους). Οι τε-
λευταίοι κυριαρχούν σε όλοι τη διάρκεια της ανθρώπινης 
ζωής και είναι αυτοί που προγραµµατίζουν τον άνθρωπο 
να λειτουργεί µε βάση το ηλιακό φως και την αλλαγή 
των εποχών. Φάνηκε λοιπόν πως µια σειρά γονιδί-
ων παρουσιάζει κιρκάδια συµπεριφορά και πως 
συµπεριφορές στο πέρασµα του χρόνου που 
αποκλείνουν (ακατάστατα ωράρια ύπνου και 
σίτισης) από τον συνήθη ρυθµό του φυσιολο-
γικού ανθρώπου έχουν ως αποτέλεσµα έναν 
λειτουργικό αποσυντονισµό ολόκληρου του 
ανθρώπινου σώµατος που µπορεί να οδηγήσει σε 
ασθένειες σχετιζόµενες µε την ηλικία ή το περιβάλλον.

Αν κάποιος, όµως, ήθελε να εξετάσει τον ρόλο της δια-
τροφής στην εµφάνιση της παιδικής παχυσαρκίας θα δι-
απίστωνε πως η πρόσληψη πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια 
των πρώτων µηνών µετά τη γέννηση έχει συσχετισθεί µε 
µεγαλύτερο βάρος και αυξηµένη ποσότητα σωµατικού 
λίπους καθώς και ότι ο θηλασµός συσχετίζεται µε χαµη-
λότερο κίνδυνο υπέρβαρου ή παχυσαρκίας στην ενήλικη 
ζωή. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι τα βρέφη που τρέφο-
νται µε υποκατάστατα γάλακτος λαµβάνουν µεγαλύτερα 
ποσά ενέργειας και πρωτεΐνης.

Η ελληνική µελέτη genesis από το Χαροκόπειο πανεπι-
στήµιο βρήκε πως τα υπέρβαρα παιδιά ή αυτά που είχαν 
αυξηµένη πιθανότητα να είναι υπέρβαρα προσλάµβαναν 
µεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας, πρωτεΐνης και λίπους. Η 
γευστικότητα και η ενεργειακή πυκνότητα των τροφίµων 
επηρεάζουν την παιδική διατροφική συµπεριφορά, µε 
άλλα λόγια τη συχνότητα και την ποσότητα των κατανα-
λισκούµενων γευµάτων. Μια λύση σε αυτό το πρόβληµα 
είναι τα παιδιά να καταναλώνουν φρούτα, λαχανικά και 
σούπες, τα οποία είναι τροφές µε χαµηλή ενεργειακή πυ-
κνότητα και υψηλή ικανότητα κορεσµού. Προς την κατεύ-
θυνση της υιοθέτησης υγιεινών προτύπων από τα παιδιά 
σχολικής ηλικίας στράφηκε και µια πρόσφατη ελληνική 
µελέτη παρέµβασης η οποία σε 117 µαθητές της βόρει-

ας Ελλάδας ηλικίας 8-12 ετών εφάρµοσε εκπαιδευ-
τικό πρόγραµµα υγιεινής διατροφής διάρκειας 6 

µηνών και διαπίστωσε πως µετά τη λήξη του 
τα υπέρβαρα παιδιά κυρίως βελτίωσαν τις 
διατροφικές τους συνήθειες αυξάνοντας την 
ποσότητα των προσλαµβανόµενων υδαταν-
θράκων και µειώνοντας την ποσότητα του 

λίπους που κατανάλωναν. Επιπρόσθετα, τα παι-
διά µετά το πρόγραµµα αύξησαν τη φυσική τους 

δραστηριότητα.

Ένα άλλο µεγάλο κεφάλαιο της παιδικής παχυσαρκίας εί-
ναι η κατανάλωση των αναψυκτικών από τα παιδιά. Εκείνο 
που έχει φανεί ως τώρα είναι πως παρά την υψηλή κατα-
νάλωση αναψυκτικών τα παιδιά δε µειώνουν αντίστοιχα 
τον αριθµό των γευµάτων µε αποτέλεσµα να δηµιουργεί-
ται θετικό ενεργειακό ισοζύγιο και περίσσεια θερµίδων. 
Υπάρχει, όµως, και η κατηγορία των αναψυκτικών που 
εξαιτίας της περιεκτικότητάς τους σε σιρόπι καλαµποκιού 
υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη µπορούν να παί-
ζουν ρόλο στην αύξηση του βάρους επειδή επηρεάζουν 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα ελληνικής 

µελέτης η υπερκατανάλωση αλατισµένων 

και γλυκών τροφίµων από τα παιδιά 

συσχετίζεται µε αυξηµένα επίπεδα 

αρτηριακής πίεσης µέσω της αύξησης 

του σωµατικού βάρους.
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τη λιπογένεση, την έκκριση της ινσουλίνης και την παρα-
γωγή λεπτίνης (ορµόνης του λιπώδους ιστού). Εκτός από 
τα αναψυκτικά ρόλο στην εφηβική παχυσαρκία φαίνεται 
να παίζει και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, όπως 
έδειξε ελληνική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στην 
Τήνο. Η παχυσαρκία, µε βάση  µελέτη αυτή, ήταν υψηλό-
τερη ανάµεσα στους έφηβους που έπιναν και η κατανά-
λωση αλκοόλ ολοένα και αυξάνεται στις τάξεις των εφή-
βων. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν τα ευρήµατα 
µια άλλης ελληνικής µελέτης τα οποία έδειξαν ότι η υπερ-
κατανάλωση αλατισµένων και γλυκών τροφίµων από τα 
παιδιά συσχετίστηκε µε αυξηµένα επίπεδα αρτηριακής 
πίεσης µέσω της αύξησης του σωµατικού βάρους.

Το ολοένα αυξανόµενο µέγεθος των µερίδων 
(σνακς, αναψυκτικά, φαστ φουντ), η εύκο-
λη προσβασιµότητα των ταχυφαγείων, 
ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος, ο κα-
θιστικός τρόπος παιχνιδιού, η κατα-
νάλωση φαγητού για µεγάλο χρο-
νικό διάστηµα µπροστά στην τη-
λεόραση, η προβολή ανθυγιεινών 
προϊόντων από τις διαφηµίσεις, η 
τάση για µεγαλύτερη κατανάλωση 
φαγητού σε εστιατόρια, η παράλει-
ψη του πρωινού γεύµατος*, τα φτωχά 
σε θρεπτικά συστατικά και πλούσια σε 
αλάτι και κορεσµένα λιπαρά µενού των σχο-
λικών κυλικείων είναι παράγοντες που έχουν συσχετισθεί 
µε ανθυγιεινές συµπεριφορές και υπερβολική πρόσληψη 
λίπους και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Ο µακρόκοσµος και το περιβάλλον επηρεάζουν τον µι-
κρόκοσµο του οργανισµού ο οποίος προσαρµόζει την 
όρεξη µε ένα πολύπλοκο δίκτυο ορµονών και νευροδι-
αβιβαστών που µεταφέρουν σήµατα και εντολές από το 
γαστρεντερικό σύστηµα στον εγκέφαλο και το αντίστρο-
φο. Απαιτούνται τουλάχιστον 30 λεπτά για να παρατηρη-
θούν αλλαγές των επιπέδων στο αίµα των ορµονών που 
ρυθµίζουν την όρεξη. Έτσι, αν ένα παιδί καταναλώνει το 
γεύµα µέσα σε 15 λεπτά, δεν παρέχει στον οργανισµό 
του τον απαιτούµενο χρόνο για να προσαρµοστεί και να 
νιώσει το αίσθηµα κορεσµού µε πιθανότερο αποτέλεσµα 
την µετέπειτα αθρόα εισροή θερµίδων τη στιγµή που το 
γεύµα θα έπρεπε να είχε τερµατιστεί. Ελληνική µελέτη 
διαπίστωσε πως τα αγόρια τρώνε γρηγορότερα σε σχέ-
ση µε τα κορίτσια, πράγµα το οποίο δικαιολογεί εύρηµα 
άλλης ελληνικής µελέτης που διαπίστωσε υψηλότερο 
ποσοστό υπέρβαρου σε αγόρια σε σχέση µε κορίτσια. Τα 
τελευταία φάνηκε πως είναι πιο επιρρεπή σε διατροφικές 
παρεκτροπές όταν είναι συναισθηµατικά φορτισµένα.

Το ενθαρρυντικό στοιχείο που φάνηκε µέσα από ελλη-
νικές µελέτες σε αυτό το συνέδριο είναι πως παρά την 
άυξηση των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών στην 
Ελλάδα, ο µεσογειακός τρόπος διατροφής παραµένει 
το πρότυπο επιλογής των νέων. Ειδικότερα, οι περισσό-
τεροι έφηβοι καταναλώνουν ως κύριο διατροφικό λίπος 
το ελαιόλαδο στη µαγειρεµένη του µορφή. Δε συµβαίνει, 
όµως, το ίδιο µε την κατανάλωση των ω-3 λιπαρών οξέων 
τα οποία απαντώνται κυρίως στα ψάρια. Η ελληνική µελέ-
τη στην Τήνο έδειξε πως τα παιδιά του νησιού δεν κατα-
νάλωναν ψάρια, ενώ ταυτόχρονα είχαν αυξηµένο βάρος. 
Σηµειώνεται  πως τα ψάρια αποτελούν βασικό τρόφιµο 
της µεσογειακής διατροφής και πως ο καρδιοπροστατευ-
τικός τους ρόλος έχει διασταυρωθεί από πολλές µελέτες. 

Δεν πρέπει παρ’ όλ’ αυτά να λησµονούµε το γεγονός 
πως ήδη οι έφηβοί µας έχουν ενσωµατώσει 

τα τρανς λιπαρά οξέα στη διατροφή τους 
µέσα από την κατανάλωση φαστ φουντ, 

γλυκών και πρόχειρων γευµάτων. Η µε-
λέτη της Τήνου έδειξε πως αρκετά από 
τα ελληνόπουλα του νησιού έτρωγαν 
λιγότερα από 3 γεύµατα την ηµέρα, 
δεν κατανάλωναν πρωινό γεύµα και 
στο σχολείο δεν έτρωγαν τίποτα. Κά-

ποια άλλα έπιναν µόνο γάλα για πρωινό. 
Τα περισσότερα δε, κατανάλωναν γλυκά 

περισσότερες από 3 φορές την ηµέρα, ενώ 
έτρωγαν γρήγορα µπροστά στην τηλεόραση ή 

τον υπολογιστή.

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε πως το φαινόµενο της πα-
χυσαρκίας έχει τέτοια διεισδυτικότητα που κατάφερε να 
αλώσει µέχρι και τις νεότερες και ευαίσθητες τάξεις του 
πληθυσµού µας. Ειδικά στην Ελλάδα, στη χώρα της µε-
σογειακής διατροφής µε τις τόσες ευεργετικές επιδράσεις 
για την υγεία, είναι ανεπίτρεπτο να έχουµε φτάσει στο 
σηµείο του πληθυσµιακού συναγερµού σε ό,τι αφορά 
το συγκεκριµένο φαινόµενο. Θα χρειαστεί µια άριστη 
συνεργασία µεταξύ των υπουργείων και των διάφορων 
επιστηµονικών φορέων αν θέλουµε να επιτευχθεί κάτι 
ουσιαστικό. Δεν αρκούν µόνο οι προσπάθειες της ελλη-
νικής εταιρείας παχυσαρκίας µε παρεµβάσεις σε σχολεία 
και στο ευρύ κοινό. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολό-
γων και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσοκοµειακών Διαιτο-
λόγων θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν, όχι σε κάποιο 
γενικό πλαίσιο και ανεξάρτητα, αλλά να συντονιστούν και 
να εναρµονιστούν µε το συνολικό εγχείρηµα της αντιµε-
τώπισης της παιδικής παχυσαρκίας. Το κράτος από την 
πλευρά του θα πρέπει να δείξει την απαραίτητη διάθεση 
για συνεργασία.

*Μελέτη του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου έδειξε πως τα παιδιά που κατανάλωναν δηµητριακά πρωινού είχαν χαµηλότερο βάρος σε σχέση 
µε το ύψος τους και µικρότερη πιθανότητα να γίνουν υπέρβαρα ή παχύσαρκα..
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Επικοινωνούμε

 Ο φίλος µας ΙΓ 38 ετών µας έστειλε 
ένα e-mail σχετικά µε πρόβληµα που τον 
απασχολεί. Από τριών µηνών παρουσι-
άζει δυσφαγία τόσο στις υγρές όσο και 
στις στερεές τροφές, την οποία περιγρά-
φει ως αίσθηµα στάσης στο θώρακα µετά 
την κατάποση. Μας πληροφορεί ότι έχει 
καλή όρεξη, δεν έχει χάσει βάρος ενώ ο 
εργαστηριακός έλεγχος στον οποίο τον 
υπέβαλε ιατρός παθολόγος ήταν φυσι-
ολογικός. Στη συνέχεια επισκέφθηκε 
γαστρεντερολόγο και υπεβλήθη σε γα-
στροσκόπηση η οποία δεν ανέδειξε κά-
ποια παθολογία. Ο γαστρεντερολόγος 
του πρότεινε να υποβληθεί στη συνέχεια 
σε οισοφαγογράφηµα µε βάριο. Ο ασθε-
νής ανησυχεί µήπως πάσχει από κάτι σο-
βαρό το οποίο δεν δείχνουν οι εξετάσεις 
στις οποίες έχει υποβληθεί και ζητά την 
άποψή µας για το τι πρέπει να κάνει. 

Αγαπητέ µας φίλε ευχαριστούµε για 
την επικοινωνία. Η δυσφαγία ορίζεται ως 
το αίσθηµα δυσχερούς διάβασης της µαση-
µένης τροφής (βλωµός) από τη στοµατική 
κοιλότητα στο στόµαχο δια του οισοφάγου. 
Όταν η δυσχέρεια εµφανίζεται κατά την 
έναρξη της κατάποσης, δηλαδή κατά το 
πέρασµα της τροφής από το στοµατοφά-
ρυγγα στον οισοφάγο, τότε το σύµπτωµα 
χαρακτηρίζεται ως στοµατοφαρυγγική δυ-
σφαγία ή δυσκαταποσία.  Όταν εµφανίζεται 
αργότερα, κατά τη διέλευση του βλωµού 
από τον οισοφάγο, όπως στην περίπτωσή 
σας, τότε χαρακτηρίζεται ως οισοφαγική 
δυσφαγία. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας 

µεγάλος αριθµός νοσηµάτων οι οποίες 
µπορούν να προκαλέσουν δυσφαγία. Συνή-
θως η διερεύνηση του συµπτώµατος ξεκινά 
µε οισοφαγογράφηµα µε βάριο ή µε ενδο-
σκόπηση. Το γεγονός ότι στην περίπτωσή 
σας η ενδοσκόπηση ήταν φυσιολογική είναι 
ιδιαίτερα καθησυχαστικό διότι τουλάχιστον 
αποµακρύνεται το ενδεχόµενο κακοήθους 
νόσου (νεοπλασία οισοφάγου) αλλά και 
καλοήθους οργανικής στένωσης, όπως σε 
περιπτώσεις γαστροοισοφαγικής παλιν-
δροµικής νόσου. Πολύ σωστά ο ιατρός σας 
πρότεινε να υποβληθείτε στη συνέχεια σε 
οισοφαγογράφηµα  αφού µε την εξέταση 
αυτή ίσως αναδειχθεί κάποια κινητική δια-
ταραχή του οισοφάγου, η οποία ενίοτε δύ-
σκολα διαπιστώνεται   µε την ενδοσκόπηση. 
Ωστόσο επειδή οι κινητικές διαταραχές του 
οισοφάγου είναι δύσκολο να διαγνωσθούν 
στα αρχικά τους στάδια, ακόµη και µε το 
οισοφαγογράφηµα, στην περίπτωση που 
αυτό είναι φυσιολογικό, ενδεχοµένως απαι-
τηθεί να υποβληθείτε σε µια πιο εξειδικευ-
µένη διαγνωστική εξέταση, τη µανοµετρία 
οισοφάγου. Η µανοµετρία είναι η πλέον εν-
δεδειγµένη εξέταση για να διαγνώσει ή να 
αποκλείσει ο ιατρός την παρουσία κινητικής 
διαταραχής (π.χ αχαλασία οισοφάγου ή διά-
χυτο οισοφαγικό σπασµό). Εάν  διαγνωσθεί 
κινητική διαταραχή αντιµετωπίζεται θερα-
πευτικά καταλλήλως, ενώ επί φυσιολογικής 
µανοµετρίας ο γαστρεντερολογικός έλεγ-
χος σταµατά και ίσως δικαιούµαστε πλέον 
να σκεφθούµε άλλα αίτια.

 Αναγνώστριά µας 30 ετών, µητέρα 
δύο παιδιών, µας έστειλε ένα γράµµα  
σχετικά µε τη δυσκοιλιότητα, η οποία 
την ταλαιπωρεί. Το πρόβληµα ξεκίνησε 
από την εφηβεία και σταδιακά επιδεινώ-
θηκε µε αποτέλεσµα να πηγαίνει πλέον 
στην τουαλέτα µια φορά ανά 4-5 ηµέρες 
περίπου, γεγονός που της προκαλεί ιδι-
αίτερη δυσφορία. Προσπαθεί να ακο-
λουθεί δίαιτα πλούσια σε φρούτα, χόρτα 
και λαχανικά καθώς διάβασε σε περιοδι-
κό ότι αυτό θα τη βοηθούσε, ωστόσο δε 
διαπίστωσε κάποια ιδιαίτερη βελτίωση. 
Γέννησε το πρώτο παιδί µε φυσιολογι-
κό τοκετό και το δεύτερο µε καισαρική 
τοµή. Έχει ελεύθερο οικογενειακό ιστο-
ρικό ως προς τις παθήσεις του εντέρου. 
Ωστόσο ανησυχεί µήπως πρόκειται για 
κάτι σοβαρό και ζητά τη συµβουλή µας.

Αγαπητή µας φίλη, ευχαριστούµε για 
την επικοινωνία. Η ηλικία σας, το ελεύθερο 
οικογενειακό ιστορικό και κυρίως η µακρά 
διάρκεια της συµπτωµατολογίας καθιστούν 

απίθανο το ενδεχόµενο αυτή να οφείλεται 
σε κάποια σοβαρή πάθηση όπως π.χ νεο-
πλασία. Το πιθανότερο είναι  ότι πρόκειται 
για ιδιοπαθή δυσκοιλιότητα χωρίς κάποια 
σαφώς αναγνωρίσιµη αιτία. Η ιδιοπαθής δυ-
σκοιλιότητα στις νεαρές γυναίκες συνήθως 
οφείλεται σε µειωµένη κινητικότητα του 
παχέος εντέρου (δυσκοιλιότητα βραδείας 
διάβασης). Υπάρχουν φυσικά και περιπτώ-
σεις  όπου η ταχύτητα διάβασης είναι φυσι-
ολογική, αλλά λόγω βλάβης της αισθητικής 
ή της κινητικής λειτουργίας της ορθοπρω-
κτικής περιοχής µειώνεται ο ρυθµός των 
κενώσεων µε αποτέλεσµα τη στάση των 
κοπράνων στο ορθό (δυσκοιλιότητα  φυσι-
ολογικής διάβασης). Οι ίδιες βλάβες µπορεί 
να προκαλέσουν ενίοτε δυσκολία κατά την 
αφόδευση. Είναι γεγονός ότι ο φυσιολογι-
κός τοκετός προδιαθέτει τέτοια βλάβη. 
   Ωστόσο το πρόβληµα σε εσάς χρονολο-
γείται πριν από τον τοκετό και δεν αναφέ-
ρετε κάποια ιδιαίτερη  επιδείνωση µετά τον 
τοκετό, ούτε δυσχέρεια κατά την αφόδευ-
ση. Με βάση το ιστορικό που µας δίνετε, 
ανήκετε µάλλον στην πρώτη κατηγορία. 
   Είναι χρήσιµο πάντως να επισκεφθείτε 
κάποιον ιατρό γαστρεντερολόγο, ο οποίος 
αφού πάρει λεπτοµερέστερο ιστορικό και 
εξετάσει την ορθοπρωκτική  περιοχή θα κα-
ταλήξει σε ασφαλέστερα συµπεράσµατα, 
σχετικά µε το είδος της δυσκοιλιότητας και 
θα κρίνει αν πρέπει να υποβληθείτε  σε πε-
ραιτέρω έλεγχο. Συνήθως όταν οι διαιτητι-
κές τροποποιήσεις όπως αυτές που ακολου-
θείτε δεν επαρκούν, χορηγούνται έτοιµες 
φυτικές ίνες (περίπου 20 gr ηµερησίως) και 
εάν αυτές δεν αποδώσουν, συνήθως χορη-
γούνται υπακτικά. Παράλληλα ελέγχεται µε 
ειδική ακτινολογική µέθοδο η κινητικότητα 
του παχέος εντέρου προκειµένου να κα-
θορισθεί το είδος της δυσκοιλιότητας, ενώ 
ενδέχεται να ελεγχθεί µε ειδικές δοκιµασίες 
(π.χ ορθοπρωκτική µανοµετρία, αφοδεφο-
γράφηµα) ο µηχανισµός αφόδευσης. Σε 
περίπτωση δυσκοιλιότητας βραδείας δι-
άβασης, η οποία βλάπτει σοβαρά την ποι-
ότητα ζωής του ασθενούς και η οποία δεν 
ανταποκρίνεται στη φαρµακευτική αγωγή, 
µπορεί να συζητηθεί ακόµη και το ενδεχό-
µενο χειρουργικής επέµβασης. Υπάρχουν 
εξειδικευµένα ιατρεία σε δηµόσια  και ιδι-
ωτικά  νοσοκοµεία  που ασχολούνται µε τη 
διερεύνηση και αντιµετώπιση της σοβαρής 
δυσκοιλιότητας και  µε τα οποία ο γαστρε-
ντερολόγος σας µπορεί να συνεργασθεί αν 
κρίνει ότι απαιτούνται οι  παραπάνω ειδικές 
εξετάσεις. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ, Ιατρός Γαστρεντερολόγος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ, Ιατρός Γαστρεντερολόγος

Προσοχή: Η στήλη αυτή δεν αντικαθιστά τη σχέση του ασθενή με το γιατρό του. Ο γιατρός σας θα αξιολογήσει τις πληροφορίες που 
του δίνετε, θα αναζητήσει περισσότερες μέσα από τις ερωτήσεις που θα σας κάνει και φυσικά μπορεί να σας εξετάσει. Η στήλη αυτή 
προσπαθεί απλώς να δώσει κάποιες χρήσιμες και γενικές πληροφορίες στα άτομα που επικοινωνούν μαζί μας σχετικά με το πρόβλημα 
που τους απασχολεί, με την ελπίδα ότι θα φανούν χρήσιμες όχι μόνο στον αναγνώστη που μας γράφει , αλλά και σε άλλους με παρόμοια 
προβλήματα.





• ALTANA PHARMA / NYCOMED HELLAS, ASTRAZENECA, JANSSEN CILAG 

• ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ, ΒΙΑΝΕΞ, BRISTOL MYERS SQUIBB, 
ELPEN, GILEAD SCIENCES HELLAS, NOVARTIS, ROCHE HELLAS, SCHERING 
PLOUGH

• Α&L MEDICAL SUPPLIES, BOERINGHER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ, BOSTON 
SCIENTIFIC HELLAS, ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ, GALENICA, MEDICUS, Μ.Σ. 
ΙΑΚΩΒΙ∆ΗΣ ΕΛΛΑΣ, UCB

• CANA, DEMO, ΜΕΒΓΑΛ, NOVIS PHARMACEUTICAL, ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΝΤΙΚΑΛ, 
PROTON, ΦΑΡΑΝ
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GLAXOSMITHKLINE α.ε.β.ε.
ALTANA PHARMA / NYCOMED HELLAS S.A.  
ASTRAZENECA α.ε.  

BOERINGHER INGELHEIM ELLAS α.ε.
BOSTON SCIENTIFIC HELLAS S.A.
JANSSEN – CILAG α.ε.β.ε. 

NOVARTIS HELLAS α.ε.β.ε.
SCHERING PLOUGH S.A.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε θερμά :

Όσους συμμετείχαν στη 2η Εκπαιδευτική ∆ιημερίδα του Ιδρύματος :

Tους  χορηγούς μας:

ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ α.β.ε.ε.
ALTANA PHARMA / NYCOMED HELLAS S.A.
ASTRAZENECA α.ε.
BOERINGHER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ α.ε.
CANA α.ε.
ELPEN α.ε.

ΜΕΒΓΑΛ
MEDIHUB
Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙ∆ΗΣ ΕΛΛΑΣ α.ε.
NOVARTIS HELLAS α.ε.β.ε.
GALENICA α.ε.
GILEAD SCIENCES HELLAS μ.ε.π.ε.

GLAXOSMITHKLINE α.ε.β.ε.
JANSSEN -  CILAG α.ε.β.ε.
PHARMA CENTER
ROCHE HELLAS α.ε. 

Όσους διαφημίστηκαν στο περιοδικό μας :

Τα Νέα του Ιδρύματος

* Όλους όσους συνέβαλαν στην έκδοση και διακίνηση του περιοδικού μας και όσους 
συνεργάστηκαν στη συγγραφή των φυλλαδίων του Ιδρύματος.

* Το ∆ιευθυντή Σύνταξης της «Ευεξίας» και Πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας κ. Γεώργιο 
Β. Παπαθεοδωρίδη και τους Αναπληρωτές ∆ιευθυντές κ.κ. Σπήλιο Μανωλακόπουλο 
και Ιωάννη Βλαχογιαννάκο, το ∆ιευθυντή Έκδοσης των εντύπων κ. Ιωάννη Α. 
Καραγιάννη και το ∆ιευθυντή ∆ημοσίων Σχέσεων κ. Χάρη Τζάθα 

* Τους συντάκτες κ.κ. Ιωάννη ∆ήμκα, Ηλία Κάνταρο, Αλεξάνδρα Κασσίμη, Παναγιώτα 
Καφρίτσα, Ιωάννη Μανιό, Χρήστο Τριάντο και Εμμανουήλ Τσόχατζη.

*  Τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιατροφής κ. Απόστολο Ράντσιο και τα μέλη αυτής 
κ.κ. Πάνο Αξιώτη, ∆ιονύση ∆ιονυσόπουλο, Χριστίνα Παπανικολάου και Ιωάννα 
Πετροχείλου.

* Τη Φαρμακευτική Εταιρεία GlaxoSmithKline α.ε.β.ε. για τη γενναιόδωρη χορηγία της 
έκδοσης του περιοδικού μας και ιδιαίτερα τους κ.κ. Γεώργιο Κατζουράκη αλλά και 
τους Όλγα Ματσούκη, Θωμά Ζαγγανά και Ευάγγελο Σταυρίδη.

*  Την εταιρεία Astrazeneca α.ε. και ιδιαίτερα τον κ. Στέλιο Σιδηρόπουλο για τη χορηγία 
μιας υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.

* Την εταιρεία Janssen Cilag α.ε.β.ε. και ιδιαίτερα τον κ. Ευθύμιο Παπαταξιάρχη για τη 
χορηγία μιας υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.

* Την εταιρεία Novartis Hellas α.ε.β.ε. και ιδιαίτερα τον κ. Μιχαήλ Μιχαλέρη για τη 
χορηγία μιας υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.

* Την Global Activities Key και ιδιαίτερα τον κ. Νικόλαο Γκεσκέρ και την κ. Αλεξάνδρα 
Παπαδοπούλου για την υψηλού επιπέδου επίδοσή τους στο δημιουργικό του 
περιοδικού και την κ. Σοφία Καΐσάκη για τη διαφημιστική διαχείριση.

* Την Εύα Καραμανώλη και την Αλίκη Τζάθα για τη συνεπή δημοσιογραφική και 
συντακτική επιμέλεια του περιοδικού. 

* Τους συγγραφείς άρθρων και φυλλαδίων κ.κ.: Γεώργιο Αναγνωστόπουλο, Όλγα 
Αναγνώστου, Ιωάννη Αναστασίου, Βασιλική Αρβανίτη, ∆ιονυσία Αργυροπούλου, 
Νικόλαο Βιάζη, Σουζάνα Γαζή, Λίνα Γιάνναρου, Χρήστο Γιαννικούλη, Εύα 
Γραμματικάκη, Melanie Deutsch, Σοφία Ελευθερίου, Κωσταλένια Καλλιανιώτη, 
Τασούλα Καραϊσκάκη, Τίνα Λουΐζα Κουκ, Μαρία Λαγκαδινού, Παναγιώτη Λαγό, 
Νικολέτα Μάθου, Άννα Μακρίδου, Μαρία Μελά, Γιώργο Μοσχώνη, Έλενα Μπέλλου, 
Παντελή Μπουκάλα, Ζωή Μπουλούμπαση, Ιωάννη Μωυσίδη, Βασίλειο Ντελή, 
Χρίστο Ξουργιά, Βασίλειο Παπαμίκο, Σταλώ Παπουτσού, Σοφία Πασπαλιάρη, Μιχαήλ 
Πάτρα, Ευαγγελία Ιωάννα Πετράκη, Ιωάννη Πέττα, Αλέξανδρο Ραχωβίτη, Αναστάσιο 
Ρούσσο, Γιολάντα Σαλαπάτα, Κωνσταντίνο Σιαφάκα, Παντελή Σκλάβο, Εμμανουήλ 

Γ. Συμβουλάκη, Ιουλία Συροκώστα, Έλλη Τριανταφύλλου, Ευάγγελο Χολόγκιτα, 
Αγγελική Χρηστίδου και ∆ημήτριο Χριστοδούλου.

* Τον Κώστα Μητρόπουλο για την καθιερωμένη πλέον πρωτοχρονιάτικη κάρτα.

* Τους ∆ιονύσιο Βαρελά, Philippe Meyer, Φώτη Σακελλαρίδη, Θεόδωρο Τρύφων και 
Αναστάσιο Σπαντιδέα για τη στοργή με την οποία περιβάλλουν το Ίδρυμα.

* Τους Νίκο Αντωνακόπουλο, Βασίλειο Ανυφαντή, Ιωάννη Βενεδίκογλου, Νίκο 
Γεωργαντά, Στέλλα Γιαμαλάκη, Αικατερίνη Καλογήρου, Ειρήνη Καπελώνη, Παντελή 
Καποδίστρια, Γεώργιο Κορδώνη, Γεράσιμο Λιβαδά, Νάντια Μανδοπούλου, Βέρα 
Μάρκου, Νίκανδρο Μηλιόπουλο, Μιχάλη Μιχαλέρη, Ευθύμιο Παπαταξιάρχη, Στέλιο 
Σιδηρόπουλο, Γεώργιο Τζίνα, Παναγιώτη Τσιρώνη και Νικόλαο Χατζηχριστόφα, για 
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επέδειξαν στην προβολή και την προαγωγή των στόχων 
του Ιδρύματος.

 * Τον Βασίλη Ξουργιά, τον Κωνσταντίνο Μιχανετζή, το Στράτο Γερούλη και τη Χρύσα 
Χαράπη για την υποστήριξη της Μηχανοργάνωσης και ∆ιαδικτυακής Επικοινωνίας του 
Ιδρύματος.

  * Τους κ.κ. Νικόλαο Βιάζη, Γιώργο Αναγνωστόπουλο, Γιώργο Καραμανώλη, 
Μιχαήλ Οικονόμου, Παρασκευά Παπαχρήστο και Εμμανουήλ Συμβουλάκη για την 
τροφοδοσία της ιστοσελίδας μας με ιατρικές ειδήσεις και ενδιαφέροντα άρθρα ως 
μέλη της Επιτροπής ∆ιαδικτυακής Επικοινωνίας.

  * Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής 
της 2ης Εκπαιδευτικής ∆ιημερίδας του Ιδρύματος κ.κ. Γ. Παπαθεοδωρίδη, 
Σ. Μανωλακόπουλο, Ι. Βλαχογιαννάκο, Σ. Σουγιουλτζή, Μ. Τζουβαλά, Κ. 
Τριανταφύλλου, Α. Αδαμόπουλο, Γ. Αναγνωστόπουλο, Μ. Αρβανιτάκη, Ε. Αρχαύλη, 
Ν. Βιάζη, Γ. Γερμανίδη, Ι. Γουλή, Ι. Κουτρουμπάκη, Μ. Μυλωνάκη, Κ. Παρασκευά, 
Γ. Πασπάτη, Σ. Ποταμιάνο, Π. Σεχόπουλο, Η. Σκοτινιώτη, Γ. Στεφανίδη και ∆. 
Χριστοδούλου. Επίσης όλους όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση της Ημερίδας 
αυτής λαμβάνοντας μέρος ως Πρόεδροι και Εισηγητές στρογγυλών τραπεζιών.

 *   Τους Προέδρους και τα Μέλη των Επιστημονικών και των Τοπικών Επιτροπών 
μας. Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κ. Γ. Κοκοζίδη και 
τον κ. Ι. ∆ήμκα για την εκδήλωση που οργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη με αφορμή 
τη Παγκόσμια Ημέρα ∆ιατροφής και τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Χίου κ. Ι. 
Κυρλαγκίτση και τα υπόλοιπα μέλη για την Εκδήλωση που πραγματοποίησαν για 
το κοινό με θέμα «Ο ρόλος της διατροφής και η πρόληψη του καρκίνου του παχέος 
εντέρου».

*    Τη Γραμματέα μας κ. Σπυριδούλα Καρδαρά για τη συνολική προσφορά της.

Επίσης ευχαριστούμε θερμά:
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1) Υποτροφία «Γεώργιος Βουλπιώτης» Απεφασίσθη να δοθεί η υποτροφία 
αυτή διαρκείας 12 μηνών στον κ. Ιωάννη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος 
είναι Ειδικευμένος Γαστρεντερολόγος, προκειμένου να μετεκπαιδευτεί 
για χρονικό διάστημα 12 μηνών στο Gastroenterology Department, 
Royal London Hospital, UK υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή David 
Rampton στον τομέα της Γαστρεντερολογίας. Η υποτροφία είναι χορηγία 
της εταιρείας ASTRAZENECA.

2) Υποτροφία «Γεώργιος Θεοδωρόπουλος» Το Συμβούλιο απεφάσισε 
ομοφώνως να χορηγήσει την υποτροφία αυτή διαρκείας 12 μηνών 
στην κ. Μαρία Ρογαλίδου, η οποία είναι Ειδικευμένη Παιδο-
Γαστρεντερολόγος, προκειμένου να μετεκπαιδευτεί για διάστημα 
12 μηνών στο Queen Paola Children, Antwerp Belgium υπό τη 
διεύθυνση του Καθηγητού Jose Ramet στον τομέα της Παιδιατρικής 
Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας & ∆ιατροφής. Η υποτροφία είναι 
χορηγία της εταιρείας NOVARTIS.

 3) Υποτροφία «Παναγιώτης ∆εληκάρης» Το Συμβούλιο απεφάσισε 
ομοφώνως να χορηγήσει την υποτροφία αυτή στον κ. Χρήστο Κελαϊδίτη, 
∆ιαιτολόγο - ∆ιατροφολόγο, προκειμένου να φοιτήσει για 12 μήνες στο 
University of Aberdeen, UK και να αποκτήσει Master Degree in Human 
Nutrition and Metabolism. Η  υποτροφία είναι χορηγία της εταιρείας 
JANSSEN-CILAG.

4) Υποτροφία «Φώτιος Ηλιάδης» Απεφασίσθη να δοθεί η υποτροφία 
αυτή διαρκείας 6 μηνών στον κ. Βασίλειο Παντερή, ο οποίος είναι 
Ειδικευμένος Γαστρεντερολόγος προκειμένου να συνεχίσει τη 
μετεκπαίδευσή του στο Πανεπιστήμιο Erasmus MC, Rotterdam, 
The Netherlands, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Ernst J. Kuipers 
στους τομείς ERCP, EUS, DOUBLE BALLOON ENTEROSCOPY, 
MUCOSECTOMIES. Το ποσό της υποτροφίας είναι χορηγία του 
ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.
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Η Επιτροπή ∆ιατροφής και το ∆.Σ. του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. φρόντισαν για τη συγκεκριμένη ημέρα να κυκλοφορήσει σε 50.000 αντίτυπα με την εφημερίδα «ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗ» ενημερωτικό φυλλάδιο με θέμα «Ασφάλεια των τροφίμων στο σπίτι». Το φυλλάδιο υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό μας τόπο (www.
eligast.gr / ενημερωτικά φυλλάδια) και οι συνδρομητές μας το έλαβαν ως ένθετο με το παρόν τεύχος. 

Με αφορμή τον εορτασμό της συγκεκριμένης ημέρας το Παράρτημα Θεσσαλονίκης του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. διοργάνωσε 
με μεγάλη επιτυχία ανοιχτή εκδήλωση στο εμπορικό κέντρο «Mediterranean Cosmos» το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 
2007 μεταξύ 10.00 – 15.00. Τα μέλη του Παραρτήματος σε υπαίθριο stand μοίρασαν φυλλάδια του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ., 
ενημέρωσαν τους διερχόμενους πολίτες για τη δράση και τους σκοπούς του Ιδρύματος και έδωσαν συμβουλές 
υγείας και διατροφής. Για την εκδήλωση αυτή ενημερώθηκαν όλα τα μέλη από την πόλη της Θεσσαλονίκης και 
την περιφέρειά της που διαθέτουν ενεργό e-mail, με μαζική επιστολή μέσω του e-mail που δημιουργήθηκε για 
απευθείας επικοινωνία με το Παράρτημα Θεσσαλονίκης (eligast.thessalonikis@gmail.com).

Το Επιστημονικό Συμβούλιο ομοφώνως απεφάσισε να εισηγηθεί στο ∆.Σ. του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. 
τη χορήγηση των κάτωθι υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2007 – 2008:

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΧΙΟ 

Στις 20 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του ∆ήμου Χίου, 
πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση του τοπικού Παραρτήματος του 
ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. με θέμα «Ο ρόλος της διατροφής και η πρόληψη του καρκίνου παχέος εντέρου». 
Παρευρέθησαν οι αρχές του τόπου καθώς και αρκετοί φορείς. Η εκδήλωση σημείωσε 
επιτυχία, δεδομένου ότι η προσέλευση του κοινού ήταν ικανοποιητική, γεγονός που δείχνει 
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα προληπτικής ιατρικής.



Τα Νέα του Ιδρύματος

ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ∆ΩΡΗΤΕΣ μέχρι 31/10/2007
Λάβαμε τα κάτωθι  ποσά και  ευχαριστούμε :

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

Χρυσούλα Λαμπροπούλου – Καρατζά, Πάτρα 50 €
Ελένη Παπαθεοδωρίδη, Καλαμάτα 15 €
Ηλίας Μπουζάκης, Χανιά 40 €
Μελπομένη Κέστη, Βόλος 15 €
Δήμος Παπακυρίτσης, Βόλος 20 €
Μαρία Σφακιωτάκη, Ηράκλειο 50 €
Μαρία – Στυλιανή Πατεράκη, Χανιά 25 €
Λεμονιά Ζιώγου, Γιαννιτσά 50 €
Πάρης Ζερβακάκος, Πειραιάς 20 €
Βασίλειος Κακός, Π. Φάληρο 15 €
Πύρρος Αστέριος, Πυλαία Θεσ/κης 25 €
Γεώργιος Πανταζόπουλος, Αργυρούπολη 20 €
Χρυσούλα Κορωνάκη, Δραπετσώνα 15 €
Εμμανουήλ Μάνεσης, Αθήνα 50 €
Απόστολος Σουβατζόγλου, Παπάγου 100 €
Δήμητρα Πάσογλου, Θεσσαλονίκη 15 €
Ιωάννα Αθανασοπούλου, Βούλα 15 €
Κώστας Μπίσδας, Λάρισα 20 €
Κωνσταντίνος Κολιγιάννης, Ν. Σμύρνη 15 €
Διονύσης Παναγιωτίδης, Άλιμος 15 €
Σπύρος Γ. Σωτηριάδης, Αγ. Παρασκευή 88,88 €
Γεώργιος Μπίσδας, Βόλος 30 €
Δημήτριος Καπετάνος, Θεσσαλονίκη 50 €
Μαργαρίτα Κιτσάνου, Ιωάννινα 15 €
Ιωάννης Τσευγάς, Αθήνα 50 €
Μαρία Μελά, Αθήνα 50 €
Ιωάννης Βουγαδιώτης, Νίκαια 50 €
Χρυσόστομος Κυθραιώτης, Λευκωσία / Κύπρος 50 €
Σπύρος Λαζαράτος, Ρόδος 50 €
Αντώνιος Βεζάκης, Αθήνα 50 €
Μιχαήλ Οικονόμου, Αθήνα 50 €
Κωνσταντίνος Μασαλάς, Ιωάννινα 50 €
Ευτυχία Τσιρώνη, Αθήνα 50 €
Παναγιώτης Καραβίτης, Σπάρτη 50 €
Μαρία Τζουβαλά, Παπάγου 50 €
Χρήστος Καρακόιδας, Ίλιον 50 €
Ιωάννης Κυρλαγκίτσης, Χίος 50 €
Κυριακή Κοντοδήμου, Θεσσαλονίκη 50 €
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, Ηλιούπολη 50 €
Παναγιώτης Ευθυμίου, Λεμεσός / Κύπρος 50 €

Ιωάννα Στεφανάκη, Ηράκλειο 15 €
Μαρία Μιχαήλ, Λάρνακα / Κύπρος 50 €
Αντώνιος Κογεβίνας, Κέρκυρα 50 €
Ανδρέας Πρωτόπαπας, Θεσσαλονίκη 50 €
Μάρκος Μερκουρόπουλος, Καβάλα 50 €
Ηλίας Σκοτινιώτης, Παιανία 50 €
Δημήτριος Χριστοδούλου, Ιωάννινα 50 €
Νικόλαος Ευγενίδης, Θεσσαλονίκη 50 €
Γεώργιος Κουκλάκης, Θεσσαλονίκη 50 €
Ελένη Δημοπούλου, Περιστέρι 50 €
Μάρκος Γιάνναρης, Αθήνα 50 €
Αναστασία Ζαχαράκη, Ζωγράφου 50 €
Ελένη Φούρλα, Ν. Ιωνία 50 €
Μαρία Μασμανίδου, Κιλκίς 50 €
Χρήστος Λεοντίδης, Κομοτηνή 50 €
Νίκος Ράπτης, Αθήνα 50 €
Μαρίνα Κορτσέλη, Κηφισιά 15 €
Βασίλειος Χαρτσιάς, Αθήνα 15 €
Αφροδίτη Φούγια, Παπάγου 15 €
Ιωάννης Αναστασίου, Αθήνα 50 €
Ιωάννης Παχιαδάκης, Θεσσαλονίκη 100 €
Αναστασία Ιωαννίδου, Κιλκίς 50 €
Έρση Ποθητού, Αθήνα 50 €
Ιωάννης Χατζόπουλος, Αθήνα 15 €
Ειρήνη Κελαϊδίτη, Καστοριά 15 €
Δημήτρης Γ. Καραμανώλης, Παπάγου   50 €
Παρασκευή Γκούμα – Πολίτη, Αθήνα   50 €
Κωνσταντίνος Μάρκογλου, Αθήνα   50 €
Νικόλαος Βιάζης, Π. Φάληρο   50 €
Ιωάννης Βλαχογιαννάκος, Ν. Ηράκλειο   50 €
Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Αθήνα 50 €
Εμμανουήλ Συμβουλάκης, Αθήνα 50 €
Ελένη Κομνηνού, Ν. Ηράκλειο   50 €
Δημοσθένης Γεωργιάδης, Μαρούσι   50 €
Παναγιώτα Βασιανοπούλου, Χολαργός 50 €
Αναστασία Κεγιόγλου, Γλυφάδα 50 €
Μιλτιάδης Ροδιάς, Αθήνα 50 €
Θεοφανώ Μαρκουτσάκη, Ν. Σμύρνη 50 €
Στρατής Γρίβας, Αθήνα   50 €
Νικόλαος Κανελλόπουλος, Αθήνα 50 €

Κωνσταντίνος Παπαμιχαήλ, Αθήνα 50 €
Χρυσούλα Τσόγια, Γλυκά Νερά Αττικής   15 €
Βασιλική Λαζάρου, Αθήνα 15 €
Αναστασία Ξυδιά, Αθήνα   15 €
Στασινή Χαϊτάλη, Ίλιον   15 €
Ελένη Βιέννα, Αθήνα   15 €
Κανέλλα Πλατή, Λαγονήσι 15 €
Αικατερίνη Ζάχου, Αθήνα   15 €
Αναστασία Ζάχου, Αθήνα   15 €
Παναγιώτης Αγοραστούδης, Αθήνα   15 €
Ροζέτα Φυτσιλή, Ζωγράφου   15 €
Ελένη Κεϊμαλή, Ζωγράφου  15 €
Θωμαή Κούλελη, Αθήνα   15 €
Γεώργιος Π. Καραμανώλης, Παπάγου   50 €
Ζαχαρίας Τσιαμούλος, Περιστέρι 50 €
Παναγιώτης Λαζίδης, Καβάλα 10 €
Αιμίλιος Καρτάλης, Αθήνα 50 €
Πολυζώης Παναγούλιας, Πύργος 15 €
Δέσποινα Μαράκη, Ιεράπετρα 15 €
Αικατερίνη Μητσοπούλου, Ρόδος 15 €
Βασίλειος Νίνος, Αθήνα 15 €
Γεώργιος Σαρατσιώτης, Αθήνα 15 €
Φανή Σιδερέα, Ρόδος 15 €
Σωτήριος Γεωργόπουλος, Πειραιάς 50 €
Χρήστος Χριστοδούλου, Βόλος 50 €
Δέσποινα Τσαρδάκα, Χίος 30 €
Δέσποινα Σιδεράτου, Χίος 15 €
Θεοδώρα Τσιαδή, Χίος 15 €
Άννα Σεττάκη, Χίος 15 €
Γεώργιος Μοσχούρης, Χίος 15 €
Αγγελική Γκιούλη, Χίος 15 €
Τζούλια Κομμά, Αθήνα 15 €
Μαρία – Φιλία Μπόνα, Π. Φάληρο 15 €
Μαρί Αλιάδα, Χίος 15 €
Εμμανουήλ Κουνέλης, Χίος 15 €
Κωνσταντίνος Λουτράρης, Χίος 15 €
Ευαγγελία Στείρου, Χίος 15 €
Ειρήνη Δήμου, Θεσσαλονίκη 15 €
Ευαγγελία Στεφανιδάκη, Λήμνος 15 €
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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.






