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Άρθρο 
σύνταξης
H αρχή κάθε νέας χρονιάς είναι γεμάτη με ελπίδες και προσδοκίες για ένα χρόνο δημιουργικό, καλύτερο από αυτόν που μόλις 
τελείωσε. Το 2008  στη χώρα μας έκλεισε με τις εντονότατες διαμαρτυρίες των νέων, που πυροδοτήθηκαν από την παράλογη 
δολοφονία ενός δεκαεξάχρονου παιδιού, αλλά απαιτούν επιτακτικά τη γενικότερη αλλαγή του σημερινού κατεστημένου και ένα 
καλύτερο μέλλον! Οι απαιτήσεις αυτές βέβαια δεν θα έπρεπε να είναι απαιτήσεις μόνο των νέων αλλά όλων μας. Μάλιστα, πέρα 
από τους νόμους και τους κυβερνώντες μπορούν να αρχίσουν να υλοποιούνται άμεσα σε ατομικό επίπεδο με την παραμέριση του 
εγωισμού και ατομικού συμφέροντος, τη συνεχή προσπάθεια για αξιοκρατία ακόμη και όταν θίγονται διεκδικήσεις ατομικές μας ή 
«δικών» μας προσώπων και τη βελτίωση της απόδοσης στο μικροπεριβάλλον της δραστηριότητάς μας. 
Η «ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ» συνεχίζει την προσπάθεια ενημέρωσή σας στο χώρο της γαστρεντερολογίας και διατροφής με ποικιλία 
άρθρων, που πιστεύω ότι θα βρείτε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Οι διατροφικές μας συνήθειες αλλάζουν προς το χειρότερο και αυτό 
έχει βλαπτικές επιδράσεις κυρίως στα παιδιά. Όπως επισημαίνει ο κ. Βιώνης, δυστυχώς, πολλά παιδιά και νέοι έχουν σήμερα 
αντικαταστήσει το γάλα, την κυριότερη πηγή ασβεστίου, με αναψυκτικά και σοκολατούχα ροφήματα. Αυτό μειώνει την πρόσληψη 
ασβεστίου, που είναι πολύ σημαντικό ιχνοστοιχείο για το ανθρώπινο σώμα και απαραίτητο για τη δημιουργία γερού σκελετού, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται προϋποθέσεις για προβλήματα στο μέλλον. Επίσης, συχνά γίνεται αλόγιστη χρήση πολυβιταμινών 
και συμπληρωμάτων διατροφής ακόμη και για πρόληψη διαφόρων μορφών καρκίνου. Ο κ. Παπαμίκος αναλύει τα πρόσφατα 
δεδομένα που αποδεικνύουν ότι η χρήση τέτοιων σκευασμάτων δεν προσφέρει κανένα απολύτως όφελος και ξαναθυμίζει την αξία 
της Μεσογειακής διατροφής. Εκτός από την κακή διατροφή, κίνδυνοι υπάρχουν και από το περιβάλλον που έχει δημιουργήσει ο 
άνθρωπος. Ένα παράδειγμα περιβαλλοντικού κινδύνου είναι η χρήση διαφόρων χημικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
πλαστικών, τα οποία έχουν εισβάλλει σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής μας, όπως εύστοχα τονίζει ο κ. Αναστασιάδης. 
Η διατροφή μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο μας, αλλά και η αϋπνία επηρεάζει τη διατροφή ευνοώντας την κατανάλωση 
θερμιδούχων τροφών και αυξάνοντας το σωματικό βάρος, όπως αναλύει ο κ. Ξουργιάς. Επομένως, ο καλός ύπνος αποτελεί 
σημαντική παράμετρο στον έλεγχο του σωματικού βάρους, χαρίζοντάς μας  ευεξία και μακροζωία. Εκτός από τον ύπνο, διαταραχές 
της πρόσληψης τροφής με αύξηση της όρεξης μπορεί να παρατηρηθούν στις γυναίκες κατά την έμμηνο ρύση, όπως σχολιάζει 
ο κ. Μίλεσης, οπότε απαιτείται μία συνετή διαχείριση των «δύσκολων» αυτών ημερών. Το νερό είναι το κύριο συστατικό του 
ανθρώπινου σώματος, αφού αποτελεί πάνω από 50% του βάρους. Όπως τονίζει η κα Κολοτούρου, χρειαζόματε 6-8 φλιτζάνια 
υγρών την ημέρα, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε το είδος των υγρών που καταναλώνουμε, γνωρίζοντας ότι το νερό είναι η 
καλύτερη και πιο φυσική επιλογή. 
Οι παθήσεις του ήπατος είναι πολύ συχνές και μία από τις εξετάσεις που χρειάζονται για οριστική διάγνωση ή εκτίμηση της 
σοβαρότητας του προβλήματος είναι η βιοψία ήπατος. Η βιοψία ήπατος, όμως, είναι μία επεμβατική μέθοδος, που δεν είναι 
επιθυμητή από τους ασθενείς. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετά αξιόπιστες, μη επεμβατικές μέθοδοι, όπως σχολιάζει 
ο κ. Σαμωνάκης, που τείνουν να μειώσουν σημαντικά την ανάγκη για βιοψίες ήπατος προς μεγάλη ανακούφιση όλων των 
ηπατοπαθών ασθενών. Η διάβρωση των δοντιών αποτελεί μία συχνή κατάσταση, όπως σχολιάζει ο κ. Πάτρας. Περιγράφει, 
λοιπόν, τους κύριους αιτιολογικούς παράγοντες και τις αρχές πρόληψης και αντιμετώπισής της.
Η χειμερινή κολύμβηση αποτελεί μία ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, που μπορεί να είναι εύκολη, ευχάριστη και ωφέλιμη, 
όπως περιγράφει η κα Κασσίμη. Για όσους λοιπόν έχουν θάρρος και «γερή» καρδιά θα μπορούσε να είναι μία καλή μορφή 
χαλάρωσης του σώματος και του μυαλού από τις σκοτούρες της καθημερινότητας. Τέλος, στο τεύχος αυτό μπορείτε να βρείτε 
πολύ ενδιαφέροντα επίκαιρα γαστρεντερολογικά θέματα στη στήλη «Μικρά και Νόστιμα» του κ. Τσόχατζη, καθώς και απαντήσεις 
σε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις αναγνωστών μας στη στήλη του κ. Τριάντου.       
Με τη συμπλήρωση 2 ετών από την ανάληψη της διεύθυνσης σύνταξης θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω για την πολύτιμη 
βοήθεια τη διετία αυτή τους δύο αναπληρωτές διευθυντές σύνταξης, όλους τους θεματικούς συντάκτες, όλους τους συγγραφείς 
άρθρων και κυρίως όλους εσάς, τους αναγνώστες μας, που με τα θετικά σας σχόλια στηρίζετε συνεχώς την προσπάθειά μας. 

Καλή ανάγνωση.
Με πολλές ευχές για ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 2009!

Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης
Διευθυντής σύνταξης

σύνταξηςσύνταξης
H αρχή κάθε νέας χρονιάς είναι γεμάτη με ελπίδες και προσδοκίες για ένα χρόνο δημιουργικό, καλύτερο από αυτόν που μόλις 
τελείωσε. Το 2008  στη χώρα μας έκλεισε με τις εντονότατες διαμαρτυρίες των νέων, που πυροδοτήθηκαν από την παράλογη 
δολοφονία ενός δεκαεξάχρονου παιδιού, αλλά απαιτούν επιτακτικά τη γενικότερη αλλαγή του σημερινού κατεστημένου και ένα 
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Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα
Άσκηση και ηλικία
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ΘηλασµόςΙδιοκτήτης:  
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Εκδότης και υπεύθυνος παρά τω νόµω: Δ. Παπαπαναγιώτου,  
 Δηµοσιογράφος

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:  Δ. Παπαπαναγιώτου
Διευθυντής:  Κ. Αρβανιτάκης
Γ. Γραµµατέας:  Δ. Γ. Καραµανώλης
Ταµίας:  Χ. Τζάθας
Μέλη:  Ι.Α. Καραγιάννης
 Γ. Κητής
 Σ.Δ. Λαδάς
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 Γ.Β. Παπαθεοδωρίδης
 Α. Παπασπύρου
 Ε.Β. Τσιάνος

Εκδοτική επιµέλεια: GlobalActivitiesKey

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

Σχεδιασµός & Παραγωγή: GlobalActivitiesKey

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

Διευθυντής Σύνταξης: Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης, Γαστρεντερολόγος

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

Συντακτική Επιτροπή: Ιωάννης Δήµκας, Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
 (Περί Διαίτης) 
 Ηλίας Κάνταρος, Γεωπόνος
 (Περιβάλλον)
 Αλεξάνδρα Κασσίµη, Δηµοσιογράφος
 (Ευεξία)
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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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Μικρές Ιστορίες
της ∆ΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ∆ημοσιεύθηκε σε φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή»

«Στα ορεινά της Θεσσαλίας θα έχουµε από το µεσηµέρι σφοδρές 
χιονοπτώσεις» ακουγόταν το δελτίο πρόγνωσης καιρού από 
την τηλεόραση στο µικρό καφενείο του χωριού στα ορεινά της 
Καρδίτσας. «Βρε, δεν σας το είπα; Δεν ξέρουν τι λένε. Ακούς εκεί 
θα χιονίσει», πετάχτηκε ο κυρ Απόστολος από τη γωνία. Ένα 
γύρω οι λιγοστοί θαµώνες, στην πλειοψηφία τους ηλικιωµένοι, 
συγκατένευσαν σιωπηλοί. Δεν ξέρω αν ήταν η µεγάλη επιθυµία 
µου για χιονισµένα Χριστούγεννα ή η µεγάλη εµπιστοσύνη στην 
τεχνολογία, τους δορυφόρους που βοηθούν στην πρόγνωση, 
στις τόσες δυνατότητες που έχει η επιστήµη, πάντως κοίταξα 
µε µεγαλύτερη σιγουριά προς τη τηλεόραση και µε αµφιβολία 
προς την πλευρά του κυρ Απόστολου. «Γιατί λέτε ότι δεν θα 
χιονίσει;» ρώτησα. «Κοίτα έξω, στον πλάτανο και στις λεύκες. 
Τα σπουργίτια είναι όλα πάνω στα κλαδιά και τιτιβίζουν. Αν 
περίµεναν χιόνι, θα ήταν όλα κάτω στο χώµα, µαζεύοντας και 
το µικρότερο σποράκι, γιατί µε το χιόνι δεν µπορούν να βρουν 
φαγητό», µου απάντησε.

Λίγη ώρα αργότερα, µπαίνοντας στο σπίτι, θεωρούσα σχεδόν 
βέβαιο ότι ο ηλικιωµένος έκανε πλάκα µαζί µου ή έκανε λάθος. 
«Με τέτοιο κρύο, δεν υπάρχει περίπτωση να µη χιονίσει», 
µονολόγησα. «Επειδή κάνει κρύο δεν θα χιονίσει», απάντησε η 
µαµά µου. Για να προσθέσει αµέσως ότι λίγο πριν χιονίσει, και 
κατά τη διάρκεια της χιονόπτωσης, το κρύο µαλακώνει.

«Τι λέτε ρε παιδιά, θα χιονίσει απόψε», ρώτησα λίγες ώρες 
αργότερα, βράδυ πια, τους φίλους µου,, ξεπροβοδίζοντάς τους. 
«Μπα, δεν είναι κόκκινος ο ουρανός, τα σύννεφα, όπως είναι 
όταν περιµένουµε χιόνι», µου απάντησαν.

Σύµφωνα µε όσα είχα ακούσει από την τηλεόραση, το πρωί 
περίµενα ξυπνώντας να δω τα πάντα σκεπασµένα µε χιόνι. 
Προς µεγάλη απογοήτευση, δεν είχε πέσει νιφάδα στη διάρκεια 
της νύχτας. Άρχισα να επανεξετάζω την εµπιστοσύνη µου στην 
επιστηµονική πρόγνωση και να σκέφτοµαι ότι η εµπειρική 
παρατήρηση, ιδίως σε επίπεδο µικροκλίµατος, µπορεί να είναι 
πιο έγκυρη.

Το µεσηµέρι, µε βάση τις νεόκοπες γνώσεις πρόγνωσης, ήµουν 
σίγουρη ότι, πλέον, έρχεται χιόνι. Στην αυλή τα σπουργίτια ήταν 
«στρωµένα» στο χώµα, ραµφίζοντας ό,τι µπορούσε να φαγωθεί. 
Το ίδιο βράδυ, επιστρέφοντας στο σπίτι, µου φάνηκε ότι το 
κρύο δεν ήταν τόσο διαπεραστικό όσο τις προηγούµενες µέρες. 
Σήκωσα τα µάτια στον ουρανό και είδα ότι από τα σύννεφα 
αντανακλούσε κοκκινωπή ανταύγεια. Το επόµενο πρωί τα πάντα 
ήταν καλυµµένα από χιόνι, που συνέχιζε να πέφτει πυκνό.

Έχουµε ξεχάσει στις µεγάλες πόλεις να αφουγκραζόµαστε τα 
σηµάδια του χιονιά, τα σηµάδια της Φύσης. Αλλά και να ήθελαν 
τα σπουργίτια κάτι να µας πουν, τα έχουµε διώξει. Είναι οι 
εχθροί µας, καθώς αυτά θέλουν δέντρα, τα οποία εµείς καίµε 
και κόβουµε για να φτιάξουµε στη θέση τους πολυκατοικίες. 
Όσο για το αντιφέγγισµα από τα σύννεφα, αν καταφέρναµε, µε 
τόσα φώτα, να δούµε κοκκινωπό τον ουρανό µια νύχτα, αντί να 
χαρούµε γιατί έρχεται χιόνι, µάλλον θα τροµάζαµε για κάποιο 
νέας σύνθεσης νέφος που µας κάλυψε.

Τα σημάδια 
του χιονιά
Στην αυλή τα σπουργίτια ήταν 
«στρωµένα» στο χώµα, ραµφίζοντας ό,τι 
µπορούσε να φαγωθεί.
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Περιµένετε το καλοκαίρι πώς και πώς 
γιατί σας έχουν λείψει τα µπάνια στη 

θάλασσα; Μόλις τελειώνει το καλοκαίρι 
και η θερµοκρασία ξεκινά να πέφτει 

σταδιακά το µόνο που σκέφτεστε είναι 
ότι θα αποχαιρετίσετε τη θάλασσα; 

Υπάρχει λύση και για σας, η οποία δεν 
ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. 

Δεν είναι επικίνδυνη, ούτε επώδυνη 
όπως  µπορεί να πιστεύατε αρχικά. Τα 

χειµερινά µπάνια στη θάλασσα σάς 
προσφέρουν απεριόριστη απόλαυση, 

ευεξία, ενεργητικότητα και διάθεση για 
ζωή, ενώ δεν είναι καθόλου επίπονα όσο 

και αν τρέµετε στην ιδέα της χαµηλής 
θερµοκρασίας του νερού. 

Χειμερινή 
κολύμβηση!  

Εύκολη, ευχάριστη  
 ιδιαίτερα ωφέλιμη! 

Ευεξία

&
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ, ∆ημοσιογράφος

Στατιστικές µάλιστα αναφέρουν ότι οι χειµερινοί 
κολυµβητές εµφανίζουν 60 φορές λιγότερες πιθανότητες 
να κρυολογήσουν κατά τη διάρκεια του χειµώνα, ενώ 30 
φορές πιο περιορισµένες πιθανότητες να προσβληθούν 
από άλλες ασθένειες απ’ ότι οι αποκλειστικά θερινοί 
κολυµβητές. Ειδικοί µάλιστα επισηµαίνουν ότι τα 
χειµερινά θαλάσσια µπάνια µπορούν να λειτουργήσουν 
θεραπευτικά σε χρόνιες παθήσεις, όπως είναι η υψηλή 
αλλά και η χαµηλή αρτηριακή πίεση, ερεθισµούς στα 
γεννητικά όργανα, δερµατοπάθειες, ενώ υποστηρίζουν 
ότι βελτιώνουν σηµαντικά την ποιότητα ζωής των 
διαβητικών. 

Μεταξύ των ευεργετικών ιδιοτήτων της κολύµβησης 
είναι ότι αποτελεί µία από τις καλύτερες και 
αποτελεσµατικότερες µορφές άσκησης για το ανθρώπινο 
σώµα. Κρατά το σώµα σε φόρµα, βελτιώνει το µυϊκό 
σύστηµα, τη στάση του σώµατος, την αντοχή, την 
ευλυγισία αλλά και την καρδιοαγγειακή λειτουργία. Η 
θερµοκρασία του σώµατος παραµένει σε φυσιολογικά 
επίπεδα, καθώς η κολύµβηση βελτιώνει την κατανοµή 
του οξυγόνου στο σώµα χωρίς να το ταλαιπωρεί. Ειδικοί 
µάλιστα επισηµαίνουν ότι τα οφέλη της κολύµβησης 
στο ανθρώπινο σώµα δεν επιτυγχάνονται µε καµία άλλη 
µορφή άσκησης. Πρόκειται για γυµναστική την οποία 
µπορεί κανείς να κάνει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
του από τις πιο µικρές ηλικίες έως τις πιο προχωρηµένες. 
Το καλύτερο δε χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης 
µορφής άσκησης είναι ότι δεν καταπονεί τις αρθρώσεις 
ούτε και τα πόδια. Άτοµα που υποφέρουν από πόνους 
στις αρθρώσεις και ως εκ τούτου αδυνατούν να τρέξουν 
λόγω πόνων µπορούν πολύ εύκολα να κολυµπήσουν 
άφοβα, ανώδυνα και ιδιαίτερα αποτελεσµατικά, καθώς 
δεν επιβαρύνονται καθόλου οι αρθρώσεις σε κανένα 
σηµείο του σώµατος. Σηµαντική βελτίωση παρατηρείται 
επίσης και ύστερα από µακροχρόνια κολύµβηση στην 
κατάσταση των πνευµόνων, καθώς κατά την διάρκειά της 
ο κολυµβητής χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο, το οποίο 
παράγει ο οργανισµός του. Παράλληλα, ρυθµίζει την 
θερµοκρασία του σώµατος τόσο το καλοκαίρι όσο και το 
χειµώνα µε αποτέλεσµα να αποφεύγει ο κολυµβητής να 
βρίσκεται σε τεχνητό κλιµατιζόµενο περιβάλλον. 

Άτοµα µάλιστα που επιθυµούν να βελτιώσουν τις αντοχές 

τους και τη διάρκεια της άσκησης που ακολουθούν 
προχωρούν σε συστηµατική κολύµβηση. Αθλητές 
µάλιστα που επιθυµούν να βελτιώσουν τη φυσική τους 
κατάσταση ακολουθούν προγράµµατα κολύµβησης 
(χειµώνα – καλοκαίρι). Η κολύµβηση θεωρείται από τις 
καλύτερες µορφές βελτίωσης της αντοχής χωρίς µάλιστα 
να επιβαρύνεται το µυϊκό σύστηµα του αθλητή ούτε οι 
αρθρώσεις. Αρκετοί γυµναστές µάλιστα υποστηρίζουν 
ότι η κολύµβηση µπορεί να χρησιµεύει ως ζέσταµα 
πριν από κάποιο άθληµα αλλά και χαλάρωση µετά από 
κάποιο άθληµα. Μετά από κάποια άσκηση στο έδαφος, 
λίγα µέτρα κολύµβησης µπορούν να εξασφαλίσουν την 
επαναφορά των χτύπων της καρδιάς σε φυσιολογικά 
επίπεδα, την ρύθµιση του κυκλοφορικού αλλά και την 
επούλωση τυχόν µικροτραυµατισµών που δεν έχουν 
διαπιστωθεί καθώς το σώµα παραµένει ακόµη ζεστό. 

Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάµε ότι η κολύµβηση καίει 
θερµίδες σε ιδιαίτερα αποτελεσµατικό βαθµό. Κρίνεται 
ιδιαίτερα αποτελεσµατική για ανθρώπους που βρίσκονται 
σε πρόγραµµα αδυνατίσµατος. Παράλληλα χαλαρώνει 
ιδιαίτερα το µυαλό βελτιώνοντας τη διαδικασία της 
σκέψης. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι γιατροί υποστηρίζουν 
ότι η χειµερινή κολύµβηση αποτελεί ιδανική άσκηση για 
τα ηλικιωµένα άτοµα. Βέβαια όπως σε κάθε ηλικία, στην 
τρίτη ηλικία ακόµη περισσότερο, απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή και συνεχής συνεννόηση µε το θεράποντα 
ιατρό του κολυµβητή. Καλό είναι πριν ξεκινήσετε το 
«µαραθώνιο» κολύµβησης να συζητήσετε µε τον γιατρό 
σας (παθολόγο ή καρδιολόγο) αν αυτού του είδους η 
άσκηση είναι κατάλληλη για την δική σας περίπτωση µε 
βάση την κλινική σας εικόνα. Ιδιαίτερη σηµασία επίσης 
έχει ο ρυθµός µε τον οποίο ξεκινάτε τις βουτιές στη 
θάλασσα. Ξεκινήστε αργά, και µάλιστα ακόµη πιο αργά 
σε περίπτωση που πάει καιρός από την τελευταία φορά 
που κολυµπήσατε συστηµατικά. Συνοδός σας πρέπει να 
είναι πάντα η λογική και η σύνεση, καθώς δεν θα πρέπει 
να εξαντλήσετε τον οργανισµό σας. Την πρώτη στιγµή 
που θα αισθανθείτε ότι οι αντοχές σας έχουν αρχίσει να 
σας προδίδουν, απλώς σταµατήστε, βγείτε από το νερό 
και φροντίστε να βρεθείτε σε ένα ζεστό περιβάλλον.

Μεταξύ των ευεργετικών ιδιοτήτων της κολύµβησης είναι 
ότι αποτελεί µία από τις καλύτερες και αποτελεσµατικότερες 

µορφές άσκησης για το ανθρώπινο σώµα. 

e-mail : alkassimis@yahoo.com
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 ΝΕΡΟ            o μύθος  
 των 8 ποτηριών

Το νερό είναι το κύριο συστατικό 
του ανθρώπινου σώµατος, αφού 
αποτελεί πάνω από το 50% του 
βάρους σε όλες τις ηλικίες. Η 
σηµασία της επαρκούς ενυδάτωσης 
του σώµατος είναι προφανής αν 
αναλογιστεί κανείς ότι ο άνθρωπος 
δεν µπορεί να επιβιώσει χωρίς νερό 
πάνω από µερικά εικοσιτετράωρα, 
ενώ ο χρόνος αντοχής σε συνθήκες 
έλλειψης τροφής µπορεί να φτάσει 
και τις 50 ηµέρες. 
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ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ, Κλινική ∆ιαιτολόγος -  ∆ιατροφολόγος

Από τι εξαρτώνται οι ημερήσιες 
ανάγκες σε νερό;
Οι ανάγκες του κάθε ατόµου σε νερό/υγρά εξαρτώνται 
από διάφορους παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το 
επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, η κατάσταση της 
υγείας, η θερµοκρασία και το επίπεδο υγρασίας του 
περιβάλλοντος, το κλίµα και η ενεργειακή πρόσληψη και 
δαπάνη.

Η περιεκτικότητα του ανθρώπινου σώµατος σε νερό 
µειώνεται µε την ηλικία. Στο έµβρυο το 90% του βάρους 
είναι νερό, ενώ στα βρέφη, τους ενήλικες και τους 
υπερήλικες τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 75%, 60% και 
55%. Μια άλλη παράµετρος που επηρεάζει σηµαντικά 
το επίπεδο υδάτωσης είναι η σύσταση σώµατος, 
ειδικότερα η αναλογία µυϊκού και λιπώδους ιστού. 
Άτοµα µε αυξηµένο λιπώδη ιστό (π.χ. γυναίκες, άτοµα 
που δεν αθλούνται, παχύσαρκοι) έχουν χαµηλότερα 
σωµατικά υγρά. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στο ότι ο 
λιπώδης ιστός συγκρατεί σηµαντικά λιγότερο νερό από 
ότι ο µυϊκός. Επίσης παθολογικές καταστάσεις όπως ο 
πυρετός, ο εµετός και η διάρροια αυξάνουν σηµαντικά 
τις απώλειες υγρών, ενώ ορισµένες ασθένειες (π.χ. 
κάποιες µορφές νεφροπάθειας) προκαλούν κατακράτηση 
υγρών. Σε συνθήκες υψηλής θερµοκρασίας (π.χ. τους 
καλοκαιρινούς µήνες), οι ανάγκες είναι επίσης αυξηµένες 
και η πρόσληψη υγρών θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη 
προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο αφυδάτωσης 
και θερµοπληξίας. Το ίδιο ισχύει και για τα άτοµα που 
αθλούνται στα οποία η αναπλήρωση υγρών θα πρέπει να 
γίνεται έγκαιρα µε την κατανάλωση επαρκούς ποσότητας 
πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την άσκηση. 

Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι η πρόσληψη υγρών 
να γίνεται σε µικρές ποσότητες και ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα ώστε ο τελικός όγκος να καλύπτει τις 
ηµερήσιες ανάγκες. Έτσι ο οργανισµός αξιοποιεί στο 
µέγιστο τα προσλαµβανόµενα υγρά ενώ παράλληλα 
αποφεύγονται συµπτώµατα δυσφορίας.

Σε υγιή άτοµα µικρή απόκλιση από τις ηµερήσιες ανάγκες 
υγρών δεν ενέχει κινδύνους, αφού εξισορροπείται µε 
αντίστοιχη ρύθµιση της απώλειας ούρων και ιδρώτα. Η 
αίσθηση της δίψας αρχίζει να αναπτύσσεται όταν έχουµε 
απώλεια υγρών πάνω από 1% του σωµατικού βάρους. Αν το 
σωµατικό βάρος µειωθεί πάνω από 5% λόγω αφυδάτωσης 
τότε παρατηρούνται συµπτώµατα όπως αύξηση της 
αρτηριακής πίεσης, εξάντληση, πονοκέφαλος, µειωµένη 
αντοχή και συγκέντρωση, ενώ αν το ποσοστό ξεπεράσει 
το 20% µπορεί να επέλθει ακόµα και θάνατος. Θα πρέπει 
να σηµειωθεί πως η αίσθηση της δίψας δεν είναι πάντα 
επαρκής ένδειξη για το επίπεδο υδάτωσης του σώµατος 
ειδικά στα βρέφη, τα µικρά παιδιά, τους υπερήλικες και 
τους αθλητές. Το χρώµα των ούρων αποτελεί ένα χρήσιµο 
δείκτη για το επίπεδο υδάτωσης: τα σκούρα (και άρα 
πυκνά) ούρα αποτελούν ένδειξη ανεπαρκούς ενυδάτωσης 
ενώ τα ανοιχτόχρωµα υποδεικνύουν επάρκεια σε υγρά. 

Τελικά, πόσο νερό πρέπει  
να πίνω;
Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει συγκεκριµένη 
απάντηση στο ερώτηµα αυτό. Οι ανάγκες σε υγρά 
εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 
ατόµου (φύλο, ηλικία, σύσταση σώµατος, επίπεδο φυσικής 
δραστηριότητας, ενεργειακή πρόσληψη, κατάσταση της 
υγείας) και τις περιβαλλοντικές συνθήκες (θερµοκρασία, 
κλίµα, υγρασία). 

Οι συστάσεις για πρόσληψη υγρών για άτοµα που κάνουν 
καθιστική ζωή και ζουν σε εύκρατο κλίµα ανέρχονται στα 
6-8 φλιτζάνια πόσιµων υγρών (νερού και άλλων ποτών) 
ηµερησίως (Πίνακας 1). Προσλήψεις αυτής της τάξεως 
θεωρείται ότι καλύπτουν τις ηµερήσιες ανάγκες στο γενικό 
πληθυσµό και έχουν συσχετιστεί µε µειωµένο κίνδυνο 
χολολιθίασης, νεφρολιθίασης και ορισµένων µορφών 
καρκίνου. Εποµένως η επί χρόνια η επικρατούσα άποψη 
ήταν ότι πρέπει να πίνουµε «τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό 
την ηµέρα» φαίνεται µάλλον υπερβολική, χωρίς αυτό να 
σηµαίνει πως τα άτοµα που καταναλώνουν ευχάριστα την 
ποσότητα αυτή θα πρέπει να περιορίσουν την πρόσληψή 
τους.

Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι πέρα από το νερό, 
ποτά όπως τα αναψυκτικά, οι χυµοί, τα αλκοολούχα ποτά 
κλπ αποτελούν σηµαντικές πηγή ενέργειας (θερµίδων) 
και µπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση του σωµατικού 
βάρους. Επιπλέον πολλά από τα ποτά αυτά περιέχουν 
σηµαντικές ποσότητες σακχάρων ή/και διοξειδίου του 
άνθρακα (ανθρακικού) τα οποία ευνοούν την τερηδόνα. 
Σε ότι αφορά τον καφέ και το αλκοόλ, η πρόσληψή τους 
συνεισφέρει µεν στην πρόσληψη υγρών (Πίνακας 1) 
όµως δε θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση. Σύµφωνα µε τις 
παρούσες συστάσεις η µέτρια κατανάλωση καφέ (έως 3 
φλιτζάνια ηµερησίως) και αλκοόλ (έως 1 ποτό την ηµέρα 
οι γυναίκες και έως 2 οι άντρες) θεωρείται ασφαλής.

Συνεπώς φαίνεται ότι 6-8 φλιτζάνια υγρών ηµερησίως είναι 
αρκετά όµως θα πρέπει να δίνεται προσοχή στο είδος των 
ποτών που καταναλώνονται, έχοντας κατά νου ότι το νερό 
είναι συνήθως η καλύτερη και πιο φυσική επιλογή!

Η περιεκτικότητα του 
ανθρώπινου σώµατος σε νερό 
µειώνεται µε την ηλικία

e-mail : info@dietforall.gr
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Υγρά/ποτά: Η ποσότητα αυτή αναφέρεται σε οτιδήποτε 
υγρό καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της ηµέρας 
π.χ. νερό, γάλα, καφές, χυµοί, αναψυκτικά κλπ. Να 
σηµειωθεί ότι τα ποτά µε καφεΐνη όπως ο καφές και τα 
αναψυκτικά τύπου κόλα καθώς και τα αλκοολούχα ποτά 
συνυπολογίζονται κανονικά αφού η διουρητική τους 
δράση θεωρείται αµελητέα.

Τρόφιµα: Τα τρόφιµα επίσης συνεισφέρουν στην 
ηµερήσια πρόσληψη υγρών, όµως υπάρχει µεγάλη 
διακύµανση σε ότι αφορά την περιεκτικότητά τους 
σε νερό. Για παράδειγµα ξηρά τρόφιµα όπως η 
ζάχαρη, τα δηµητριακά πρωινού και οι ξηροί καρποί 
περιέχουν κάτω από 5-10% νερό, ενώ οι αντίστοιχες 
περιεκτικότητες τροφίµων όπως το ψωµί, το κρέας και τα 
φρούτα και λαχανικά είναι 35%, 70% και πάνω από 85% 
αντίστοιχα.

Μεταβολικό νερό: Το νερό αυτό παράγεται κατά το 
µεταβολισµό των τροφίµων/ποτών, για παράδειγµα 
κατά το µεταβολισµό 1 γραµµαρίου λίπους παράγονται 
περίπου 1.1 γραµµάρια νερού.

Ούρα: Ο µεγαλύτερος όγκος των ούρων παράγεται 
προκειµένου να απεκκριθεί η ουρία (προϊόν 
µεταβολισµού των πρωτεΐνών). Η υπόλοιπη ποσότητα 
ούρων παράγεται για να εξασφαλιστεί η ισορροπία 
υγρών, έτσι ώστε η πρόσληψη να εξισωθεί µε την 
απέκκριση.

Απώλειες µέσω του δέρµατος/Eφίδρωση:  
Με την εξάτµιση του ιδρώτα επιτυγχάνεται ρύθµιση 
της θερµοκρασίας του σώµατος. Η ποσότητα υγρών 
που χάνεται µέσω αυτής της οδού εξαρτάται από την 
ενεργειακή πρόσληψη και την ενεργειακή δαπάνη, από 
τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, το κλίµα και την 
υγρασία.

Αναπνοή: Απώλεια υγρών έχουµε και µέσω της 
αναπνοής. Και πάλι οι απώλειες αυτές εξαρτώνται από 
την ενεργειακή πρόσληψη και την ενεργειακή δαπάνη, 
τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, το κλίµα και την 
υγρασία.

Κόπρανα: Μικρή ποσότητα υγρών χάνεται και µέσω των 
κοπράνων. Η ποσότητα αυτή αυξάνεται σηµαντικά όταν 
έχουµε υψηλή πρόσληψη φυτικών ινών.

Πίνακας 1: Τυπική πρόσληψη και απέκκριση υγρών σε ενήλικα που ζει σε εύκρατο κλίµα

Πρόσληψη (ml/ηµέρα) Απέκκριση (ml/ηµέρα)

Πόσιµα υγρά 1500 Ούρα 1500

Τρόφιµα 700 Απώλειες µέσω του 
δέρµατος/εφίδρωση

500

Μεταβολικό νερό 300 Αναπνοή 400

Κόπρανα 100

Σύνολο 2500 Σύνολο 2500

Τα ποτά µε καφεΐνη όπως ο 
καφές και τα αναψυκτικά τύπου 
κόλα καθώς και τα αλκοολούχα 
ποτά συνυπολογίζονται κανονικά 
αφού η διουρητική τους δράση 
θεωρείται αµελητέα.
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Περί  ∆ιαίτης

Οι καινούριες οδηγίες πρόληψης του 

καρκίνου έχουν ήδη τονίσει πως η χρήση 

πολυβιταµινούχων συµπληρωµάτων 

διατροφής δεν έχει κανένα όφελος για 

την πρόληψη είτε της ασθένειας συνολικά 

είτε των επιµέρους µορφών της. Οι 

επιδηµιολογικές µελέτες και οι κλινικές 

δοκιµές συνεχίζονται και έχει ενδιαφέρον 

η παρατήρηση πως οι προαναφερθείσες 

οδηγίες συνεχίζουν να επαληθεύονται από 

καινούριες και πολύ πρόσφατες κλινικές 

δοκιµές.

Έτσι, το Δεκέµβριο του 2008 δηµοσιεύθηκαν 

στην επιθεώρηση της αµερικανικής ιατρικής 

εταιρείας τα αποτελέσµατα δύο πολύ 

πρόσφατων κλινικών δοκιµών που εξέτασαν 

την επίδραση της συµπληρωµατικής 

χορήγησης βιταµίνης Ε, βιταµίνης C και του 

σεληνίου στην πρόληψη του καρκίνου του 

προστάτη αλλά και του καρκίνου γενικότερα. 

Οι κλινικές δοκιµές ονοµάζονται «Μελέτη 

των ιατρών ΙΙ» και «SELECT» αντίστοιχα.

Πρόληψη καρκίνου  
       & συμπληρώματα  
 βιταμινών&Πρόληψη &Πρόληψη 
       &       &&&
Πρόληψη 

&
Πρόληψη &Πρόληψη 

&
Πρόληψη 

συμπληρώματα  &συμπληρώματα  
Πρόληψη 

συμπληρώματα  
Πρόληψη &Πρόληψη 

συμπληρώματα  
Πρόληψη 

βιταμινών&βιταμινών
συμπληρώματα  

βιταμινών
συμπληρώματα  &συμπληρώματα  

βιταμινών
συμπληρώματα  
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.  ΠΑΠΑΜΙΚΟΣ, Νοσοκομειακός ∆ιαιτολόγος 

Αξίζει να αναφερθεί πως και οι 2 δοκιµές είναι τυχαιοποι-
ηµένες (η επιλογή δηλαδή των συµµετεχόντων έχει γίνει 
µε τυχαίο τρόπο) και διπλά τυφλές (δηλαδή ούτε ο ερευ-
νητής ούτε ο συµµετέχων γνώριζε αν αυτό που λάµβα-
νε ήταν συµπλήρωµα ή εικονικό φάρµακο). Η «Μελέτη 
των ιατρών ΙΙ» περιέλαβε 14.641 γιατρούς των Ηνωµέ-
νων Πολιτειών ηλικίας 50 ετών ή µεγαλύτερης. Η µελέτη 
«SELECT» περιέλαβε 35.533 γιατρούς των Ηνωµένων Πο-
λιτειών ηλικίας 50 ετών ή µεγαλύτερης. Η διάρκεια πα-
ρακολούθησης των συµµετεχόντων ήταν 8 και 5 χρόνια 
αντίστοιχα.
Στην πρώτη µελέτη η δοσολογία των συµπληρωµάτων 
βιταµίνης Ε και C ήταν 400 διεθνείς µονάδες και 500 mgr 
αντίστοιχα, τη στιγµή που οι συνιστώµενες ηµερήσιες πο-
σότητες των βιταµινών αυτών είναι 22,5 διεθνείς µονάδες 
για τη βιταµίνη Ε και 90 mgr για τη βιταµίνη C. Στη δεύ-
τερη µελέτη οι χορηγούµενες ποσότητες βιταµίνης Ε και 
σεληνίου ήταν 400 διεθνείς µονάδες και 200 µgr αντίστοι-
χα, τη στιγµή που οι συνιστώµενες ηµερήσιες ποσότητες 
των βιταµινών αυτών είναι 22,5 διεθνείς µονάδες για τη 
βιταµίνη Ε και 55 µgr για το σελήνιο. Άρα, όσο αφορά τη 
βιταµίνη Ε η χορήγηση ήταν 22 φορές µεγαλύτερη από 
τη συνιστώµενη, για τη βιταµίνη C ήταν 5,5 φορές µεγα-
λύτερη και για το σελήνιο 4 φορές µεγαλύτερη από τη 
συνιστώµενη.
Αναµφισβήτητα υπάρχουν και µελέτες που έχουν δείξει 
µια ευεργετική δράση της βιταµίνης Ε ιδιαίτερα στη µείω-
ση του κινδύνου εµφάνισης του καρκίνου του προστάτη. 
Όµως οι µελέτες αυτές είτε είχαν µικρό αριθµό συµµετε-
χόντων είτε ήταν περιγραφικές δηλαδή απλά δείχνουν µια 
παρατήρηση και δε µπορούν να απαντήσουν στο ερώτη-
µα αν η µείωση του κινδύνου οφείλεται στο συγκεκριµέ-
νο θρεπτικό συστατικό. Επίσης, δε µπορούν να λάβουν 
υπόψη τους διάφορους συγχυτικούς παράγοντες επειδή 
ακριβώς έχουν τέτοιο σχεδιασµό ώστε να µην απαντούν 
σε συγκεκριµένο, επιστηµονικά διατυπωµένο, ερώτηµα. 
Έτσι, βαρύνουσα σηµασία αποκτούν τα αποτελέσµατα 
των τυχαιοποιηµένων, διπλά τυφλών, κλινικών δοκιµών 
οι οποίες είναι µελέτες που απαντούν σε συγκεκριµένο 

στατιστικά διατυπωµένο ερώτηµα. Στην προκειµένη 
περίπτωση οι 2 κλινικές δοκιµές προσπάθησαν να απα-
ντήσουν στο συγκεκριµένο ερώτηµα: «µπορεί η µακρο-
χρόνια χορήγηση των υπό εξέταση συµπληρωµάτων να 
µειώσει τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του προστάτη ή 
καρκίνου γενικότερα;»
Οι παρατηρήσεις αυτές λαµβάνουν ιδιαίτερο νόηµα αν 
αναλογιστεί κανείς πως περισσότεροι από τους µισούς 
αµερικανούς λαµβάνουν συστηµατικά συµπληρώµατα 
διατροφής µε αυτά που περιέχουν τις βιταµίνες E και C 
να είναι από τα πλέον δηµοφιλή. Όµως ο ίδιος αυτός κό-
σµος που καταναλώνει αυτά τα σκευάσµατα αδυνατεί 
να κατανοήσει πως υπάρχει µεγάλο κενό επιστηµονικής 
γνώσης όσο αφορά τη δράση τους. Ακόµα και πιθανές 
ανεπιθύµητες για την υγεία παρενέργειες έχουν φανεί 
από τη χρήση τους. Η χρήση του σεληνίου έχει συσχετι-
στεί µε κίνδυνο εµφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. 
Οι µεγάλες δόσεις βιταµίνης Ε έχουν συσχετιστεί µε κακή 
επίδραση στη λειτουργία ρυθµιστικών µηχανισµών του 
οργανισµού όπως αυτός που περιλαµβάνει το κυτόχρω-
µα p450. Τα όποια θετικά αποτελέσµατα είναι στατιστικά 
αδύναµα και έχουν φανεί µετά από πολλά χρόνια χρήσης. 
Αν σε όλα αυτά προστεθεί και το κόστος τους (αφού πλέον 
θεωρούνται «σκευάσµατα lifestyle» και δεν καλύπτονται 
από τα ταµεία) σε µια εποχή παγκόσµιας οικονοµικής κρί-
σης τότε απλά δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να 
καταναλώνονται από υγιή άτοµα µε αιτιολογία την ανα-
πόδειχτη πρωτογενή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. 
Ακόµα και στα ηλικιωµένα άτοµα που η απορρόφηση συ-
γκεκριµένων βιταµινών είναι µειωµένη, τα επιστηµονικά 
δεδοµένα αµφισβητούν την αποτελεσµατικότητά τους. Η 
«συνταγή» λοιπόν πάντα ήταν και εξακολουθεί να είναι 
µία:  Μεσογειακή διατροφή µε βάση το ελαιόλαδο, την 
ποικιλία σε πολύχρωµες σαλάτες και φρούτα. Δηµητριακά 
ολικής άλεσης, ανάλατοι ξηροί καρποί, σπόροι, όσπρια, 
συχνή κατανάλωση ψαριών, µειωµένη κατανάλωση κόκ-
κινου κρέατος και µετριασµένες ποσότητες φαγητού και 
κόκκινου κρασιού.

Απλά δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να 
καταναλώνονται συµπληρώµατα βιταµινών από υγιή 

άτοµα µε αιτιολογία την αναπόδειχτη πρωτογενή 
πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας 

e-mail : diaitologos@ath.forthnet.gr



Όρεξη &  
έμμηνος ρύση

Έχετε ποτέ παρατηρήσει τον εαυτό 
σας να…πεινά παραπάνω λίγες 
ηµέρες πριν «αδιαθετήσετε»; Νιώθετε 
πως θέλετε να φάτε οπωσδήποτε 
κάτι που να περιέχει σοκολάτα 
ή δεν µπορείτε να σταµατήσετε 
να τρώτε όλη την ηµέρα; Όπως 
φαίνεται, κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει 
µόνο σε εσάς. Αντίθετα, ως ένα 
σηµείο τεκµηριώνεται από την 

επιστηµονική βιβλιογραφία. Έρευνες 
λοιπόν που αφορούν την όρεξη και 
την κατανοµή της µέσα στην ηµέρα, 
ασχολήθηκαν και µε τη διακύµανση 
αυτής στη διάρκεια του έµµηνου 
κύκλου. Κι αυτό επειδή αναφέρθηκαν 
σηµαντικές διακυµάνσεις στην όρεξη 
και στη διατροφική συµπεριφορά 
των γυναικών στο διάστηµα πριν την 
εµµηνορρυσία.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΛΕΣΗΣ, ∆ιαιτολόγος – ∆ιατροφολόγος

Φυσιολογία 
Πριν δούµε τι υποστηρίζει η επιστηµονική βιβλιογραφία, 
χρήσιµο είναι να περιγραφεί σε αδρές γραµµές η φυσιο-
λογία του γυναικείου έµµηνου κύκλου. Αν θεωρήσουµε 
ότι η ωορρηξία συµπίπτει µε το µέσο του έµµηνου κύ-
κλου, οι ηµέρες µεταξύ του τέλους της εµµηνορρυσίας 
και της ωορρηξίας, αντιστοιχούν στην παραγωγική ή οι-
στρογονική φάση (6η – 14η ηµέρα). Στην περίοδο αυτή 
αυξάνονται τα επίπεδα των οιστρογόνων, που αποκτούν 
τη µέγιστη τιµή τους τη στιγµή της ωορρηξίας (βλ. εικόνα 
1). Βέβαια, οι 14 πρώτες µέρες αναφέρονται βιβλιογραφι-
κά και ως θυλακοειδής φάση (follicular phase). Οι µέρες 
που έπονται µετά την ωορρηξία µέχρι και την έναρξη 
της εµµηνορρυσίας αποτελούν την ωχρινική φάση (luteal 
phase), κατά τη διάρκεια της οποίας αυξάνονται τα επίπε-
δα της προγεστερόνης. 

Προεµµηνορρυσιακό σύνδροµο
Συνιστά ένα σύνολο συµπεριφορικών, σωµατικών και 
φυσιολογικών συµπτωµάτων που συµβαίνουν εντός 7-
10 ηµερών πριν από την έναρξη της εµµηνορρυσίας. Τα 
συµπτώµατα εξασθενούν αµέσως ή λίγο µετά την έναρξη 
της αιµατικής ροής. Τα πιο κοινά από αυτά, που θεωρεί-
ται ότι χαρακτηρίζουν το σύνδροµο συµπεριλαµβάνουν 
κατάθλιψη, ευερεθιστότητα, διακυµάνσεις στη διάθεση, 
συµπτώµατα που έχουν ως βάση την κατακράτηση νε-
ρού (ευαισθησία και πρήξιµο του στήθους), αλλαγές στην 
όρεξη και λαχτάρα για συγκεκριµένα τρόφιµα.

Έρευνες 
Ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες κα-
ταναλώνουν περισσότερη ενέργεια κατά τη διάρκεια 
της ωχρινικής φάσης του κύκλου, σε σχέση µε τη θυλα-
κοειδή φάση που λαµβάνει χώρα πριν την ωορρηξία. 

Στην πλειοψηφία των µελετών η πρόσληψη ενέργειας 
αυξάνεται στις ηµέρες πριν την εµµηνορρυσία. Μάλιστα, 
σηµειώνεται ότι όσα πιο σοβαρά είναι τα συµπτώµατα, 
όταν για παράδειγµα υποφέρει από προεµµηνορρυσιακό 
σύνδροµο, τόσο µεγαλύτερη η πρόσληψη ενέργειας που 
καταγράφηκε σε διάφορες µελέτες.

Θεωρείται ότι η στιγµή της ωορρηξίας αντιπροσωπεύει 
το ναδίρ της διατροφικής πρόσληψης στη διάρκεια του 
κύκλου. Έχει προταθεί µάλιστα ότι οι αλλαγές αυτές στην 
όρεξη συµβαίνουν παράλληλα µε αλλαγές του βασικού 
µεταβολικού ρυθµού. Συγκεκριµένα, η ενεργειακή κατα-
νάλωση φαίνεται να αυξάνεται µετά την ωορρηξία, γεγο-
νός που αποδίδεται στην επίδραση των ορµονών στην 
πρόσληψη και κατανάλωση ενέργειας.

Στην πλειοψηφία  
των µελετών η πρόσληψη 
ενέργειας αυξάνεται 
στις ηµέρες πριν την 
εµµηνορρυσία 

������ 1. �����µ���� ��µ���� ��� ��������� ��� ����µ������ ���� �� �������� ��� �µµ����
������. �� ����µ� ��� ���������, �� ������� ��� ������������ ��� ��� ������������ ��µ����
���������� ���� ��������� ��µ� ���� ��� ��� �������� ���������, ����� ���������� �� ������� ���
�������������. ���� ��� ��������, �� ����µ����� ����������� ���µ����, ��� ��� �������� ���
��µ����, µ���� ��� ������ ��� ��µ������ ����.
������µ��� ��� http://en.wikipedia.org/wiki/Image:MenstrualCycle2.png

Εικόνα 1. Διακύµανση ορµονών και 

ιστολογία του ενδοµητρίου κατά τη 

διάρκεια του έµµηνου κύκλου. Τη στιγµή της 

ωορρηξίας, τα επίπεδα της οιστραδιόλης 

και της ωχρινοτρόπου ορµόνης ανέρχονται 

στην υψηλότερη τιµή τους και στη συνέχεια 

υποχωρούν, καθώς αυξάνονται τα επίπεδα 

της προγεστερόνης. Μετά την ωορρηξία, το 

ενδοµήτριο διογκώνεται βαθµιαία, υπό την 

επίδραση των ορµονών, µέχρι την έναρξη 

της αιµατικής ροής. 

Προσαρµογή από http://en.wikipedia.org/

wiki/Image:MenstrualCycle2.png 

e-mail : georgemiles9@gmail.com
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Αντίθετα, η διαφορά αυτή στην όρεξη δεν παρουσιάζεται 
σε γυναίκες που λαµβάνουν από του στόµατος αντισυλ-
ληπτικά ή που έχουν κύκλους χωρίς ωορρηξία. Και στις 
δυο αυτές περιπτώσεις οι ορµονικές εκρήξεις δεν υπάρ-
χουν ή συµβαίνουν σε µικρό βαθµό. Επιπλέον, γυναίκες 
σε αυστηρή/ περιοριστική δίαιτα δεν βιώνουν αλλαγές 
στην όρεξή τους κατά τη διάρκεια του έµµηνου κύκλου. 
Κάτι που αποδίδεται στην επίδραση της περιορισµένης 
πρόσληψης ενέργειας είτε στους ορµονικούς κύκλους, 
είτε στη συσκότιση οποιασδήποτε υποκείµενης φυσιολο-
γικής επίδρασης. 

Υδατάνθρακες 
Έρευνες επίσης υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση υδαταν-
θράκων και λίπους αυξάνονται σηµαντικά στην ωχρινική 
σε σχέση µε τη θυλακοειδή φάση του κύκλου. Φαίνεται 
ότι οι γυναίκες εµφανίζουν πιο συχνά «λαχτάρα» για κά-
ποιο τρόφιµο σε σχέση µε τους άντρες, όπως επίσης ότι 
µεταξύ των γυναικών, το πιο κοινό από αυτά είναι η σο-
κολάτα. Τόσο η τελευταία όσο και άλλα υδατανθρακού-
χα τρόφιµα καταναλώνονται σε µεγαλύτερες ποσότητες 
κατά την ωχρινική φάση. Ωστόσο, η σχετική ισορροπία 
υδατανθράκων – λίπους και πρωτεΐνης δεν µεταβάλλεται, 
ενώ δεν αλλάζει η αισθητηριακή ή ηδονική απάντηση σε 
λίπος, ζάχαρη ή τρόφιµα που περιέχουν σοκολάτα. 

Ερµηνεία  
Από τις προσπάθειες ερµηνείας του φαινοµένου ξεχω-
ρίζει η θεωρία της υπογλυκαιµίας προκαλούµενης από 
στεροειδείς ορµόνες φύλου. Πρώιµες µελέτες εντόπισαν 
αλλαγή στο µεταβολισµό των υδατανθράκων πριν την 
εµµηνορρυσία, που συνεπάγεται δυσανοχή στη γλυκόζη. 
Αποτέλεσµα αυτού είναι να παράγεται σε µεγαλύτερες 
ποσότητες ινσουλίνη, που µε τη σειρά της οδηγεί σε µεί-
ωση του σακχάρου στο αίµα. Η υπογλυκαιµία αυτή συ-

σχετίζεται µε αυξηµένη όρεξη, «λαχτάρα» για γλυκά και 
κατάθλιψη.  Επειδή ακριβώς παρατηρείται µείωση της 
όρεξης κατά την ωορρηξία, όταν τα οιστρογόνα είναι στα 
µέγιστα επίπεδά τους, εξετάζεται η προγεστερόνη ως δι-
εγέρτης της όρεξης.  

Άρα...
Καταλήγουµε λοιπόν ότι όντως η αυξηµένη όρεξη πριν 
την εµµηνορρυσία εξηγείται και επιστηµονικά. Βέβαια, τα 
συµπτώµατα που βιώνει µια γυναίκα στο διάστηµα αυτό, 
ποικίλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η διακύµανση της 
διάθεσης και της όρεξης, το αίσθηµα «πρηξίµατος» και  
κατάθλιψης δεν έχουν φυσικά την ίδια ένταση σε όλους 
τους οργανισµούς. Οι γυναίκες ωστόσο που τα συµπτώ-
µατά τους είναι πολύ έντονα (προεµµηνορρυσιακή δυσφο-
ρική διαταραχή) ανήκουν µόλις στο 5% των περιπτώσεων. 
Για το λόγο αυτό, η γνώση αποσκοπεί περισσότερο στο 
να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση των «δύσκολων» 
ηµερών, αντί να αποτελεί δικαιολογία για τη διαιώνιση 
προβληµατικών διατροφικών συµπεριφορών. 

Η αυξηµένη όρεξη πριν την 
εµµηνορρυσία εξηγείται και 
επιστηµονικά. Βέβαια, τα 
συµπτώµατα που βιώνει µια γυναίκα 
στο διάστηµα αυτό, ποικίλουν από 
άνθρωπο σε άνθρωπο
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Μικρά & Νόστιμα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ , Παθολόγος

Η κατανάλωση καφέ έχει συσχετιστεί τόσο µε ευεργε-
τικά όσο και µε επιβλαβή αποτελέσµατα στην υγεία. 
Εντόυτοις, δεν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για την 
επίδρασή της στη συνολική θνησιµότητα. Σε µια µελέ-
τη που δηµοσιεύτηκε στο Annals of Internal Medicine 
(2008;148:904-914), ερευνητές από τις ΗΠΑ µελέτησαν 
προοπτικά τη συσχέτιση της κατανάλωσης καφέ µε τη 
συνολική θνησιµότητα αλλά και ειδικότερα µε τη θνη-
σιµότητα  από καρκίνο και  καρδιαγγειακή νόσο. Στη 
µελέτη συµπεριλήφθηκαν 41.736 άνδρες µε µέση πα-
ρακολούθηση 18 ετών και 86.214 γυναίκες µε µέση πα-
ρακολούθηση 24 ετών. Η εκτίµηση της κατανάλωσης 
καφέ γινόταν κάθε 2-4 χρόνια µέχρι το 2004 που έλη-
ξε η παρακολούθηση. Συνολικά καταγράφηκαν 6888 
θάνατοι στούς άνδρες (2049 οφειλόµενοι σε καρδιαγ-
γειακή νόσο και 2491 σε καρκίνο) και 11095 στις γυ-
ναίκες (2368 οφειλόµενοι σε καρδιαγγειακή νόσο και 
5011 σε καρκίνο). Στις γυναίκες, ο σχετικός κίνδυνος 
θανάτου από κάθε αίτιο ανάλογα µε την κατανάλωση 
καφέ (<1 φορά/µήνα, 1 φορά/µήνα ως 4 εβδοµαδιαί-
ως, 5-7/εβδοµάδα, 2-3/ηµέρα, 4-5/ηµέρα και �6/ηµέ-
ρα) ήταν αντίστοιχα 1.0, 0.98 (95%CI 0.91-1.05), 0.93 
(95%CI 0.87-0.98), 0.82 (95%CI 0.77-0.87), 0.74 (95%CI 
0.68-0.81) και 0.83 (95%CI 0.73-0.95). Στους άνδρες, 
αν και υπήρχε ελαττωµένος κίνδυνος, δεν έφτανε τα 
όρια του στατιστικά σηµαντικού (σχετικός κίνδυνος 
στις αντίστοιχες κατηγορίες 1.0, 1.07, 1.02, 0.97, 0.93 
και 0.80). Ο προστατευτικός ρόλος του καφέ οφειλό-
ταν στο σχετικά ελαττωµένο κίνδυνο καρδιαγγειακής 
θνησιµότητας και ήταν ανεξάρτητος της ποσότητας 
καφεΐνης. Επιπρόσθετα, δεν παρατηρήθηκε ουδεµία 
συσχέτιση της κατανάλωσης καφέ µε τον κίνδυνο θα-
νάτου από καρκίνο. Τέλος, η κατανάλωση καφέ χωρίς 
καφεΐνη συσχετίστηκε µε ελαττωµένη συνολική και 
καρδιαγγειακή θνησιµότητα. Συµπερασµατικά, η τα-
κτική κατανάλωση καφέ δε συσχετίστηκε µε αυξηµέ-
νη θνησιµότητα, ενώ είναι πιθανό να συσχετίζεται µε 
ελαττωµένη καρδιαγγειακή θνησιµότητα. Το ευεργε-
τικό αυτό αποτέλεσµα είναι πιθανό να µην οφείλεται 
στην καφεϊνη αλλά σε άλλα συστατικά του καφέ. 

Συσχέτιση της κατανάλωσης 
καφέ με τη θνησιμότητα

Οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs) αποτέλεσαν 
επανάσταση στην αντιµετώπιση του πεπτικού έλκους 
και είναι ευρέως συνταγογραφούµενα φάρµακα. Η 
δράση τους συνίσταται στην ελάττωση της γαστρι-
κής οξύτητας, που αποτελεί αντιµικροβιακό φραγµό, 
και για το λόγο αυτό υπάρχουν υπόνοιες για πιθανή 
συσχέτισή τους µε αυξηµένο κίνδυνο πνευµονίας της 
κοινότητας. Η πνευµονία της κοινότητας οδηγεί σε 
σηµαντική νοσηρότητα και θνητότητα και µπορεί να 
προσβάλει απόλυτα υγιείς ανθρώπους.  Σε µια µελέ-
τη που δηµοσιεύτηκε στο Annals of Internal Medicine 
(2008;149:391-398), ερευνητές από το Ηνωµένο Βα-
σίλειο µελέτησαν τη συσχέτιση χρήσης PPIs µε τον 
κίνδυνο ανάπτυξης πνευµονίας της κοινότητας. Για το 
σκοπό της µελέτης χρησιµοποιήθηκε η βάση δεδοµέ-
νων των γενικών ιατρών του Ηνωµένου Βασιλείου από 
το 1987 ως τo 2002. Αναλύθηκαν 80.066 περιπτώσεις  
µε πνευµονία της κοινότητας ενώ σαν οµάδα ελέγχου 
χρησιµοποιήθηκαν 799.881 περιπτώσεις. Συνολικά, 
η χρήση των PPIs δε συσχετίστηκε µε αυξηµένο κίν-
δυνο πνευµονίας της κοινότητας [σχετικός κίνδυνος 
(OR) 1.02, 95%CI 0.97-1.08)] ή νοσηλείας οφειλόµενη 
σε πνευµονία (OR 1.01, 95%CI 0.91-1.12). Εντούτοις, 
παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση του σχετικού κιν-
δύνου πνευµονίας σε ασθενείς µε πρόσφατη έναρξη 
PPIs, ο οποίος ήταν 6.53 (95%CI 3.95-10.80) για έναρξη 
τις προηγούµενες 2 ηµέρες, 3.79 (95%CI 2.66-5.42) την 
προηγούµενη εβδοµάδα και 3.21 (95%CI 2.46-4.18) τις 
προηγούµενες 15 ηµέρες. Δεν παρατηρήθηκε αυξη-
µένος κίνδυνος για έναρξη θεραπείας πέραν των 15 
ηµερών. Συµπερασµατικά, στην αναδροµική αυτή µε-
λέτη η πνευµονία της κοινότητας συχετίστηκε µε την 
πρόσφατη έναρξη PPIs, όχι όµως και µε τη µακροχρό-
νια θεραπεία. Προοπτικές τυχαιοποιηµένες µελέτες 
απαιτούνται για οριστική απάντηση στην παραπάνω 
συσχέτιση.

Η χρήση αναστολέων της 
αντλίας πρωτονίων και 
ο κίνδυνος ανάπτυξης 
πνευμονίας της κοινότητας
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Ασθενείς µε κίρρωση που επιζούν από ένα επεισόδιο 
κιρσορραγίας έχουν 60% πιθανότητα υποτροπής της 
αιµορραγίας στο 1 έτος. Η δευτερογενής πρόληψη 
της κιρσορραγίας περιλαµβάνει ενδοσκοπική και/ή 
φαρµακευτική θεραπεία µε β-αποκλειστές. Αρκετές 
µελέτες έχουν δείξει πιθανό όφελος συνδυασµένης 
φαρµακευτικής και ενδοσκοπικής θεραπείας της 
κιρσορραγίας στο ποσοστό επαναιµορραγίας, ενώ 
το όφελος στη συνολική επιβίωση είναι ασαφές. 
Σε µια µετανάλυση των υπαρχόντων µελετών που 
δηµοσιεύτηκε στο Annals of Internal Medicine 
(2008;149:109-122), Ισπανοί ερευνητές µελέτησαν 
αν η συνδυασµένη θεραπεία προλαµβάνει καλύτερα 
την επαναιµµοραγία και βελτιώνει την επιβίωση 
περισσότερο από την κάθε θεραπεία ξεχωριστά. Στη 
µετανάλυση συµπεριλήφθηκαν 23 τυχαιοποιηµένες 
µελέτες συνδυασµού ενδοσκοπικής θεραπείας και 
β-αποκλειστών έναντι µίας µόνο θεραπείας  µε 
1860 ασθενείς. Σε 17 µελέτες χρησιµοποιήθηκε 
σκληροθεραπεία και σε 6 περίδεση ως ενδοσκοπική 
θεραπεία. Ενδοσκοπική θεραπεία εφαρµοζόταν 
µέχρι την εξαφάνιση των κιρσών ενώ στη δόση των 
β-αποκλειστών γινόταν τιτλοποίηση µε στόχο τους 
55 παλµούς/λεπτό ή την ελάττωση της καρδιακής 
συχότητας κατά 25%. Η συνδυασµένη θεραπεία 
ελάττωσε την επαναιµµοραγία σε σχέση µε την 
αποκλειστικά ενδοσκοπική (σχετικός κίνδυνος 0.68, 
95%CI 0.52-0.89) ή φαρµακευτική θεραπεία (σχετικός 
κίνδυνος 0.71, 95%CI 0.59-0.86). Απεναντίας, 
δεν φάνηκε πλεονέκτηµα στην επιβίωση της 
συνδυασµένης έναντι της ενδοσκοπικής (σχετικός 
κίνδυνος 0.78, 95%CI 0.58-1.07)  ή φαρµακευτικής 
θεραπείας (σχετικός κίνδυνος 0.70, 95%CI 0.46-
1.06). Τα αποτελέσµατα ήταν ανεξάρτητα της 
ενδοσκοπικής µεθόδου αντιµετώπισης (περίδεση ή 
σκληροθεραπεία). Συµπερασµατικά, ο συνδυασµός 
ενδοσκοπικής και φαρµακευτικής θεραπείας της 
κιρσορραγίας υπερτερεί καθεµίας θεραπείας 
ξεχωριστά στη δευτερογενή πρόληψη, όχι όµως και 
στη συνολική επιβίωση.

Συνδυασμένη ενδοσκοπική 
και φαρμακευτική θεραπεία 
πρόληψης επαναιμορραγίας 
κιρσών στην κίρρωση ήπατος: 
μετανάλυση δημοσιευμένων 
μελετών

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί πουπαραγοντική 
νόσο,στην οποία ενεπλέκονται περιβαλλοντικοί και 
γενετικοί παράγοντες. Τα τελευταία έτη η χαρτογρά-
φηση του ανθρωπίνου γονιδιώµατος έχει στρέψει  το 
ερευνητικό ενδιαφέρον στους γενετικούς πολυµορφι-
σµούς που προδιαθέτουν σε ποικίλα νοσήµατα. Σε µια 
µελέτη που δηµοσιεύτηκε στο New England Journal of 
Medicine (2008;359:2220-2232), Σκανδιναβοί ερευνη-
τές µελέτησαν τους γενετικούς και κλινικούς παράγο-
ντες που συσχετίστηκαν µε την εµφάνιση σακχαρώδη 
διαβήτη σε ένα πληθυσµό 16061 Σουηδών και 2770 
Φινλανδών. Για τη γενετική µελέτη, έγινε γονοτύπω-
ση 16 πολυµορφισµών µεµονωµένων νουκλεοτιδίων 
(SNPs). Στον παραπάνω πληθυσµό, σακχαρώδης δια-
βήτης αναπτύχθηκε σε 2201 (11.7%) ασθενείς σε µια 
µέση περίοδο παρακολούθησης 23.5 ετών. Ισχυροί 
προγνωστικοί παράγοντες της ανάπτυξης διαβήτη 
ήταν το θετικό οικογενειακό ιστορικό, ο αυξηµένος 
δείκτης µάζας σώµατος, αυξηµένα ηπατικά ένζυµα, 
το κάπνισµα και επηρεασµένοι δείκτες έκκρισης και 
δράσης της ινσουλίνης. Πολυµορφισµοί σε 11 γονίδια 
συσχετίστηκαν µε την εµφάνιση διαβήτη ανεξάρτητα 
από τους κλινικούς παράγοντες. Οι πολυµορφισµοί 
σε 8 από αυτά τα γονίδια συσχετίστηκαν επιπρόσθε-
τα µε επηρεασµένη λειτουργία των β-κυττάρων του 
παγκρέατος. Ο συνδυασµός γενετικών και κλινικών 
παραγόντων βελτίωσε  κατά ελάχιστο την πρόβλεψη 
ανάπτυξης µελλοντικά σακχαρώδους διαβήτη (πε-
ριοχή κάτω από τη ROC καµπύλη 0.75 έναντι 0.74, 
P=0.0001). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η προγνωστι-
κή ισχύς των γενετικών παραγόντων γινόταν µεγαλύ-
τερη όσο αυξανόταν η περίοδος παρακολούθησης, 
ενώ αυτή των κλινικών παραγόντων ελλατώνονταν. 
Συµπερασµατικά, σε σύγκριση µε τους κλινικούς πα-
ράγοντες, οι γενετικοί παράγοντες που µελετήθηκαν 
είχαν µικρή αποτελεσµατικότητα στην ικανότητα µελ-
λοντικής πρόβλεψης σακχαρώδη διαβήτη. Εντούτοις, 
φαίνεται ότι οι γενετικοί πολυµορφισµοί θα µας απα-
σχολούν µελλοντικά ολοένα και περισσότερο, ενω το 
ενδεχόµενο γονιδιακών θεραπειών ίσως αποτελέσει 
την οριστική λύση σε πληθώρα νοσηµάτων.

Κλινικοί παράγοντες κινδύνου, 
γενετικοί πολυμορφισμοί και 
η ανάπτυξη σακχαρώδους 
διαβήτη

e-mail : mtsochatzis@med.uoa.gr
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Παρακολούθηση 
   χρόνιας 
ηπατοπάθειας:
τρανσαμινάσες, ελαστογραφία
ή βιοψία ήπατος

Η συσσωρευµένη γνώση από την έρευνα των τελευταίων 
ετών έχει προσφέρει αξιόλογες δυνατότητες για 

παρακολούθηση της χρόνιας ηπατικής νόσου. Δυστυχώς, 
δεν υπάρχει το απόλυτο τεστ που να αντικατοπτρίζει 

πλήρως την (πολύπλοκη) ηπατική δοµή και λειτουργία. Έτσι 
η προσέγγιση του σηµερινού ηπατολόγου στο θέµα είναι 

πολυδιάστατη, από τις θεµελιώδεις αρχές του ιστορικού και 
της κλινικής εξέτασης, σε βιοχηµικούς δείκτες, προηγµένης 

τεχνολογίας απεικονίσεις, καθώς και νεότερες τεχνικές, 
επεµβατικές και µη. 



∆ΗΜΗΤΡΗΣ Ν.  ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ, Γαστρεντερολόγος -  Ηπατολόγος 
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Τρανσαµινάσες και άλλα  
ηπατικά ένζυµα
Τα βιοχηµικά τεστ που σχετίζονται µε την ηπατική λει-
τουργία είναι τα πρώτα που αξιολογούνται στην παρα-
κολούθηση της χρόνιας ηπατοπάθειας, τα ευκολότερα 
και πιο προσιτά σε κάθε γωνιά της χώρας. Απαιτούν µια 
αιµοληψία (όχι νηστεία) και οι απαντήσεις είναι διαθέ-
σιµες σε λίγα λεπτά-ώρες. Η διαταραχή που µπορεί να 
βρεθεί στα ηπατικά ένζυµα εξαρτάται από το είδος του 
προβλήµατος. Έτσι, η σοβαρότητα της ηπατοκυτταρικής 
βλάβης (οξεία ηπατίτιδα, φαρµακευτική βλάβη στο ήπαρ 
κλπ) εκτιµάται από διαδοχικές µετρήσεις της ολικής χολε-
ρυθρίνης ορού, της αλβουµίνης, των τρανσαµινασών και 
του χρόνου προθροµβίνης, ενώ στην εκτίµηση των χο-
λοστάσεων (πρωτοπαθής χολική κίρρωση, σκληρυντική 
χολαγειίτιδα, απόφραξη χοληφόρων από λίθους ή νεο-
πλάσµατα) παίζουν ακόµα ρόλο η αλκαλική φωσφατάση 
και η γ–γλουταµιλική τρανσπεπτιδάση. 

Ιδιατέρως για τις τρανσαµινάσες (AST ή SGOT, ALT ή 
SGPT), αυτές αποτελούν εξαιρετικό δείκτη ηπατοκυττα-
ρικής βλάβης. Η AST όµως (παρούσα σε κυτταροπλασµα-
τικά και µιτοχονδριακά ισοένζυµα) βρίσκεται στο ήπαρ, 
τον καρδιακό µυ, τους σκελετικούς µύες, τους νεφρούς, 
τον εγκέφαλο, το πάγκρεας, τα λευκά και τα ερυθρά αι-
µοσφαίρια. Εποµένως, η AST είναι ένζυµο λιγότερο ειδικό 
και ευαίσθητο για το ήπαρ. Η ALT (κυτταροπλασµατικό 
ένζυµο) ευρίσκεται στις ψηλότερες συγκεντρώσεις στο 
ήπαρ και είναι ειδικότερο για αυτό. Το ύψος  των τραν-
σαµινασών, ο λόγος αυτών και η πρόοδός τους έχουν 
χρησιµοποιηθεί ως έµµεσος δείκτης ηπατικής βλάβης, 
αλλά και στην πρόβλεψη της ανταπόκρισης σε διάφορες 
θεραπείες (λ.χ. ιογενής ηπατίτιδα).   

Τελευταία, είναι αρκετές οι προσπάθειες να βρεθούν νε-
ότεροι δείκτες για την ανίχνευση του βαθµού ίνωσης 
του ήπατος ή την παρουσία κίρρωσης, που θα µπορούν 
να προσδιορίζονται µε απλή αιµοληψία, στοχεύοντας 
έτσι στην αποφυγή πιο επεµβατικών µεθόδων, όπως η βι-
οψία ήπατος. Η πληροφορία αυτή είναι πολύ σηµαντική, 
γιατί δίνει προγνωστικά στοιχεία για την ανταπόκριση σε 
θεραπεία και για τυχούσα εξέλιξη της ηπατοπάθειας. Πολ-
λές µελέτες έχουν εστιαστεί κυρίως στη χρόνια ηπατίτιδα 
C και τη δυνατότητα των εµµέσων και αµέσων δεικτών 
να διαγνώσουν και να παρακολουθήσουν την ίνωση στο 
ήπαρ και συνεπώς την αποτελεσµατικότητα της θεραπεί-
ας, χωρίς κάποιος από αυτούς να είναι ακόµη εφαρµόσι-
µος στην καθηµερινή κλινική πράξη.   

Ελαστογραφία (Transient 
Elastography)
Ένας σύγχρονος πολλά υποσχόµενος µη επεµβατικός 
τρόπος  παρακολούθησης της ίνωσης στη χρόνια 
ηπατοπάθεια είναι η ελαστογραφία (Fibroscan®, Echosens). 

Η συσκευή που αποτελείται από µία «κεφαλή» υπερήχου 
προσαρµοσµένη στον άξονα ενός δονητή, µεταδίδει 
δόνηση προς τον ιστό και επάγει ένα ελαστικό κύµα 
που πολλαπλασιάζεται διΑ του ιστού. Αυτό ακολουθείται 
από υπερηχογραφική καταγραφή της ταχύτητας που 
σχετίζεται άµεσα µε τη σκληρία του ιστού. 

Η ελαστογραφία µετρά τη σκληρία σε ιστικό όγκο 
προσεγγιστικά ενός κυλίνδρου εύρους 1 cm και µήκους 5 
cm, 25-65 mm κάτω από την επιφάνεια του δέρµατος. Ο 
όγκος αυτός είναι τουλάχιστον 100 φορές µεγαλύτερος 
από το τεµάχιο της βιοψίας, άρα πιο αντιπροσωπευτικό 
του παρεγχύµατος. Είναι ανώδυνη, γρήγορη (<5 
min) και εύκολα εφαρµόσιµη σε επίπεδο εξωτερικού 
ιατρείου. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε kilopascals 
(kPa), ανταποκρίνονται σε διάµεση τιµή 10 µετρήσεων 
και έχουν εύρος τιµών από 2.5 έως 75 kPa, είναι άµεσα 
διαθέσιµα αλλά εξαρτώνται από τον εξεταστή.

Η ελαστογραφία θεωρείται ισοδύναµη των ορολογικών 
δεικτών στη διάγνωση σοβαρής ίνωσης σε ασθενείς µε 
χρόνια ηπατίτιδα C και προτείνεται ότι ο συνδυασµός 
αυτών µπορεί να «εξοικονοµήσει» τη βιοψία ήπατος σε 
πολλούς ασθενείς. Πρόσφατη µεγάλη µελέτη έδειξε ότι 
είναι αξιόπιστη µέθοδος διάγνωσης της κίρρωσης, ενώ 
άλλη ερευνητική οµάδα διαπίστωσε τη χρησιµότητα 
της στην αξιολόγηση της σοβαρότητας υποτροπής 
της χρόνιας C µετά τη µεταµόσχευση ήπατος και 
σχετίζεται µε το βαθµό της πυλαίας υπέρτασης. Επίσης 
έχει εκτιµηθεί (σε µικρότερες σειρές) και σε ασθενείς µε 
ηπατίτιδα Β, χολοστατικά σύνδροµα, αλκοολική νόσο και 
µη αλκοολική στεάτωση του ήπατος.  

Στους περιορισµούς της µεθόδου είναι η δυσκολία 
εκτέλεσής της σε παχύσαρκους ασθενεός, ενώ η 
εξέταση είναι σχεδόν αδύνατη σε ασθενείς µε ασκίτη. 
Επιπρόσθετα, σηµασία έχουν και η ετερογένεια των 
µετρήσεων και ο αριθµός των επιτυχών µετρήσεων. 
Η αυξανόµενη εµπειρία και διεξαγωγή µεγαλύτερων 
µελετών µαζί µε τεχνικές βελτιώσεις αναµένεται να 
προσδιορίσει το ρόλο της µεθόδου που φαίνεται ως µια 
σηµαντική προοπτική στη σύγχρονη ηπατολογία.

Βιοψία ήπατος
Η βιοψία ήπατος αποτελεί το σηµαντικότερο µέσο 
στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση οξέων 
και χρονίων ηπατοπαθειών. Παρότι ορολογικά, µοριακά 
τεστ και απεικονιστικές µέθοδοι µπορεί να δώσουν 
πολλές πληροφορίες, η βιοψία ήπατος παραµένει 
µέθοδος αναφοράς. Εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το 
1923, αλλά χρειάστηκε να φθάσουµε στο 1958 οπότε ο 
Menghini περιέγραψε την οµώνυµη βελόνα βιοψίας. Από 
τότε πολλές βελτιώσεις έχουν επέλθει στην τεχνική και 
στα διαθέσιµα µέσα. 

Συνηθέστερη προσέγγιση είναι η διαδερµική (τελευταία 
πιο συχνά υπό την καθοδήγηση υπερήχων παρέχοντας 
µεγαλύτερη ασφάλεια) µε τοπική αναισθησία ή σπάνια 

e-mail : dsamon@freemail.gr
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µε ήπια καταστολή («µέθη»). Επί ειδκών ενδείξεων (διαταραχές 

πηκτικότητας, σηµαντικός ασκίτης, οξεία ηπατική ανεπάρκεια, 

µετά τη µεταµόσχευση ήπατος) γίνεται διασφαγιτιδική βιοψία 

µε τοπική αναισθησία και ήπια καταστολή, ή λαπαροσκοπική 

βιοψία µε γενική αναισθησία. Η επιλογή της προσέγγισης βασίζεται 

στο προφίλ του ασθενούς και την υποκείµενη ηπατοπάθεια. 

Μείζονες επιπλοκές της διαδερµικής βιοψίας είναι η αιµορραγία 

(0.3%), χολοπεριτόναιο και αιµοχολία, ενώ η θνησιµότητα εκτιµάται 

από 0.1-0.01%. Για τη διασφαγιτιδική βιοψία, οι µείζονες επιπλοκές 

και η θνησιµότητα είναι παρόµοιες µε τις διαδερµικές βιοψίες παρά 

τη χρήση περισσοτέρων «περασµάτων» σε ασθενείς µε χειρότερη 

πηκτικότητα. Επιπρόσθετα, η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου 

επηρεάζεται από την ποιότητα του δείγµατος, δηλαδή το 

µήκος της βιοψίας και τον αριθµό των πυλαίων διαστηµάτων που 

εµπεριέχονται και το βαθµό κατακερµατισµού του ιστού. Σηµαντικό 

ρόλο παίζει επίσης η ερµηνεία από τον παθολογοανατόµο, ιδίως 

σε σχέση µε τις ακατάλληλες - ανεπαρκείς βιοψίες.

Η βιοψία ήπατος µπορεί να δώσει πολύτιµες πληροφορίες για την 

εκτίµηση ίνωσης και φλεγµονής στην χρόνια ιογενή ηπατίτιδα 

(B, C, Δ), την καταλληλότητα του ασθενούς γιά δεδοµένη θεραπεία 

και την απάντηση του ασθενούς σε αυτή. Αποτελεί ως τώρα τον 

µοναδικό αξιόπιστο δείκτη απόδειξης στεατοηπατίτιδας από 

την απλή λιπώδη διήθηση του ήπατος -πληροφορία µε προφανείς 

κλινικές επιπτώσεις- ενώ εξίσου βασικό ρόλο διαδραµατίζει 

στη διάγνωση και παρακολούθηση χρονίων χολοστατικών 

ηπατοπαθειών. Παράλληλα µε τη διασφαγιτιδική βιοψία -στην 

ίδια διαδικασία- είναι δυνατό να εκτιµηθεί και η πίεση στην πυλαία 

κυκλοφορία (HVPG), που έχει κεντρικό ρόλο στην πρόγνωση 

πολλών ηπατοπαθειών. Ο ρόλος της βιοψίας σε ηπατοκυτταρικό 

καρκίνο έχει τελευταία περιοριστεί, καθώς ευαίσθητες 

ακτινολογικές µέθοδοι (αξονική, µαγνητική, υπερηχογράφηµα 

ήπατος µε ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας) µπορεί 

να χαρακτηρίσουν µε αξιοπιστία όζους ήπατος, αλλά έχει θέση σε 

επιλεγµένους ασθενείς και συνήθως γίνεται κατευθυνόµενη από 

υπερήχους ή αξονική τοµογραφία. Η λήψη διαδοχικών βιοψιών 

θεωρητικά θα αποτελούσε αξιόπιστο δείκτη παρακολούθησης σε 

πολλές κλινικές περιπτώσεις, αλλά είναι συχνά µη αποδεκτό από 

τον ασθενή και ασφαλώς εµπεριέχει πάντα τον κίνδυνο επιπλοκών. 

Αυτό µπορεί να είναι ευκολότερο µετά τη µεταµόσχευση ήπατος, 

καθώς οι ασθενείς υποβάλλονται σε βιοψίες πρωτοκόλλου, οπότε 

η υποτροπή και εξέλιξη της αρχικής νόσου ή η νέα εµφάνιση στο 

µόσχευµα παρακολουθούνται από συχνές βιοψίες.

Εικόνα 1: Το µηχάνηµα γιά την 
ελαστογραφία [FIBROSCAN; Echosens, 
Paris, France]

Η λήψη διαδοχικών 
βιοψιών θεωρητικά θα 
αποτελούσε αξιόπιστο 
δείκτη παρακολούθησης 
σε πολλές κλινικές 
περιπτώσεις, αλλά είναι 
συχνά µη αποδεκτό από 
τον ασθενή και ασφαλώς 
εµπεριέχει πάντα τον 
κίνδυνο επιπλοκών. 
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Αναµφισβήτητα το ασβέστιο είναι 
από τα πιο σηµαντικά ιχνοστοιχεία 
για το ανθρώπινο σώµα. Έχοντας 
σαν καθοριστικό ρόλο τη δοµή των 
οστών και των δοντιών ρυθµίζει 
πολλές λειτουργίες στον οργανισµό 
µας όπως τη µεταφορά των νευρικών 
µηνυµάτων τη λειτουργία της 
καρδιάς , τη σύσπαση και χαλάρωση 
των µυών. Είναι επίσης απαραίτητο 
στη πήξη του αίµατος και τη 
λειτουργία διαφόρων ενζύµων του 
µεταβολισµού.

Η σημασία του  
ασβεστίου  
στον οργανισμό
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Το µεταλλοειδές µέρος των οστών αποτελείται κυρίως 
από κρυστάλλους  υδροξυαπατίτη [Ca/o Co4/2 CH/2] 
, οι οποίοι περιέχουν µεγάλα ποσά ασβεστίου και 
φωσφορικού άλατος. Ο ρόλος των κρυστάλλων αυτών 
(που αποτελούνται όπως είπαµε από ασβέστιο) είναι να 
σκληραίνουν τα οστά έτσι ώστε να αντέχουν το βάρος του  
σώµατος και τις πιέσεις που εξασκούνται πάνω τους όταν 
κινούµαστε και να αποικοδοµούνται, απελευθερώνοντας το 
ασβέστιο που περιέχουν, όταν υπάρχει ανάγκη ασβεστίου 
για τη φυσιολογική λειτουργία των διαφόρων οργάνων του 
σώµατος.
Το ισοζύγιο του ασβεστίου στον οργανισµό ρυθµίζεται 
από 3 ορµόνες. Αυτές είναι η βιταµίνη D (1,25 βιταµίνη 
D3), η παραθυρεοειδής ορµόνη και η καλσιτονίνη. Αυτές 
είναι υπεύθυνες για την απορρόφηση του ασβεστίου από 
το έντερο, την καθίζηση του ασβεστίου στα οστά και την 
αποβολή του από το ούρα. Όταν τα επίπεδα ασβεστίου στο 
αίµα µειώνονται, η βιταµίνη D αυξάνει την απορρόφησή του 
από το έντερο και µαζί µε την παραθορµόνη κινητοποιεί 
ασβέστιο από τα οστά και τα νεφρά αποκαθιστώντας τα 
επίπεδά του στο αίµα. Αντίθετα, όταν το ασβέστιο στο αίµα 
αυξάνει, επεµβαίνει η καλσιτονίνη και µεταφέρει ασβέστιο 
στα οστά αποκαθιστώντας και πάλι τα επίπεδά του στο 
αίµα. 
Μέχρι την ηλικία των 25 ετών ο οργανισµός χτίζει το 
σκελετό του γι’ αυτό και η ανάγκη για επαρκή πρόσληψη 
ασβεστίου είναι υψηλότερη. Ανεπαρκής πρόσληψη 
ασβεστίου στα ευαίσθητα αυτά χρόνια της ανάπτυξης, 
µπορεί να αποτρέψει την επίτευξη της µέγιστης µάζας 
των οστών. Οι απώλειές του δεν αναπληρώνονται σωστά 
µε αποτέλεσµα να φθείρονται το οστά και να επιταχύνεται 
η εκδήλωση της οστεοπόρωσης. Η οστεοπόρωση είναι 
µια ασθένεια µε πολλαπλή αιτιολογία. Στην εκδήλωσή της 
εµπλέκονται µεταξύ άλλων ορµονικοί παράγοντες ( κυρίως 
µετά την εµµηνόπαυση στις γυναίκες), η έλλειψη άσκησης 
και το κάπνισµα. Πλήττει µία στις τρεις γυναίκες και έναν 
στους δώδεκα άντρες.
Ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που βοηθούν 
στην απορρόφηση του ασβεστίου είναι η βιταµίνη D. Στην 
Ελλάδα η κύρια πηγή της βιταµίνης D είναι το φως του 
ήλιου. Τα περισσότερα άτοµα παίρνουν αρκετή βιταµίνη D 
κατά τη διάρκεια των τυπικών τους καθηµερινών υπαίθριων 
δραστηριοτήτων. Για να πάρει αρκετό φως του ήλιου το 
σώµα µας και να παράγει επαρκή βιταµίνη D πρέπει οι 
παλάµες, το πρόσωπο και τα χέρια να εκτεθούν στον ήλιο 
5 –15 λεπτά, τέσσερις φορές εβδοµαδιαίως .
Είναι αλήθεια ότι η ποσότητα της βιταµίνης D που υπάρχει 
στα τρόφιµα δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες 
µας. Μικρές ποσότητες βιταµίνης D υπάρχουν σε λιπαρά 
ψάρια όπως  (σολωµός, σαρδέλα, τόνος, ξιφίας, ρέγκα, 
σκουµπρί), συκώτι, αυγό, γάλα και βούτυρο. Παράλληλα, 
έχει διαπιστωθεί ότι οι βιτατίνες C και E, το µαγνήσιο, 
ο ψευδάργυρος, το µαγγάνιο και το βόριο πιθανόν να 
συµβάλουν στη επιτυχή απορρόφηση του ασβεστίου από 
τα οστά. 

Ποιοι είναι όµως οι παράγοντες στη διατροφή 
µας που εµποδίζουν την απορρόφηση 
ασβεστίου;
Το οξαλικό οξύ, επίσης γνωστό ως εστέρας του οξαλικού 
οξέος. Είναι ο πιο ισχυρός ανασταλτικός παράγων της 
απορρόφησης ασβεστίου και βρίσκεται σε υψηλές 
ποσότητες στο σπανάκι, στο παντζάρι, στη σοκολάτα, 
στο µαϊντανό, στους ξηρούς καρπούς και σε κάπως 
χαµηλότερες στη γλυκιά πατάτα και τα ξερά φασόλια.
Το φυτικό οξύ είναι λιγότερο ανασταλτικός παράγοντας 
από τον εστέρα του οξαλικού οξέος. Η µαγιά έχει ένα ένζυµο 
(φυτάση), το οποίο χωρίζει το φυτικό οξύ σε κόκκους κατά 
τη διάρκεια της ζύµωσης, µειώνει την περιεκτικότητα σε 
φυτικό οξύ του ψωµιού και άλλων ζυµωµένων τροφίµων. 
Μόνον οι συγκεντρωµένες πηγές φυτικού οξέος, όπως το 
πίτουρο σίτου ή τα ξερά φασόλια, µειώνουν ουσιαστικά την 
απορρόφηση του ασβεστίου. Το κουάκερ για παράδειγµα 
έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικό οξύ.
Νάτριο. Η αυξανόµενη πρόσληψη νατρίου οδηγεί στην 
αυξανόµενη απώλεια ασβεστίου στα ούρα που οφείλεται 
ενδεχοµένως στον ανταγωνισµό µεταξύ νατρίου και 
ασβεστίου για την επαναρρόφηση στο νεφρό ή στην 
επίδραση του νατρίου στην έκκριση της παραθορµόνης. 
Πρωτεΐνη. Τόσο η πολύ χαµηλή πρόσληψη πρωτεϊνών 
(µικρότερη από 0.8 γρ ανά κιλό σωµατικού βάρους) όσο 
και η υπερβολική πρόσληψη (µεγαλύτερη από 1.5-2 γρ 
ανά κιλό σωµατικού βάρους αυξάνουν το ρυθµό απώλειας 
ασβεστίου από τα οστά. Με µέτρια πρόσληψη πρωτεϊνών 
(1 γρ ανά κιλό σωµατικού βάρους) ο µεταβολισµός του 
ασβεστίου γίνεται κανονικά και η οστική πυκνότητα 
δεν επηρεάζεται αρνητικά, µε εξαίρεση ίσως ένα µικρό 
ποσοστό ατόµων ηλικίας άνω των 65 χρόνων.
Φωσφόρος. Ο φωσφόρος βρίσκεται χαρακτηριστικά 
στα πλούσια σε πρωτεΐνη τρόφιµα και τείνει να µειώσει 
την έκκριση του ασβεστίου στα ούρα. Εντούτοις, 
τρόφιµα πλούσια σε πρωτεΐνη τείνουν να αυξήσουν την 
περιεκτικότητα σε ασβέστιο των πεπτικών εκκρίσεων, 
µε συνέπεια την αυξανόµενη απώλεια ασβεστίου στα 
κόπρανα. Κατά συνέπεια, ο φωσφόρος δεν αντισταθµίζει 
την καθαρή απώλεια ασβεστίου που συνδέεται µε την  
αυξανόµενη πρόσληψη πρωτεΐνης.
Καφεΐνη. Η καφεΐνη σε µεγάλες ποσότητες αυξάνει την 
περιεκτικότητα των ούρων σε ασβέστιο. Καφές, σοκολάτα, 
αναψυκτικά τύπου κόλα και σοκολατουχο γάλα είναι 
κάποιοι από τους πιο σοβαρούς ενόχους.

Μέχρι την ηλικία των 25 ετών ο 
οργανισμός χτίζει το σκελετό του 
γι‛ αυτό και η ανάγκη για επαρκή 
πρόσληψη ασβεστίου είναι υψηλότερη.

e-mail : diaitologospaidon@hotmail.com
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ηµερήσιες ανάγκες σε ασβέστιο για παιδιά µέχρι 18 ετών

1 –3  ετών 4 –6  ετών 7 –10  ετών 11 –14 ετών 15 –18 ετών

Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια 

Ασβέστιο RNI 
mg

350 350 450 450 550 550 1000 800 1000 800

RNI (Recommended  Nutrient intake)  ( Committee  on  Medical  Aspects of Food and Nutrition Policy 1991)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ηµερήσιες ανάγκες σε ασβέστιο για ενήλικες  
 

19 –50  ετών Άνω των 50 εγκυµονούσες Θηλάζουσες

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες  Γυναίκες  

Ασβέστιο RNI 
mg

700 700 700 700 700 1250

Υπάρχει µια αρκετά µεγάλη κατηγορία 
τροφίµων πλούσια σε ασβέστιο, µε τα 
γαλακτοκοµικά να κατέχουν βεβαίως την 
πρώτη θέση. Ερευνητές από το πανεπιστήµιο 
Purdue και  Creghton καθώς και από το 
πανεπιστήµιο Tennessee πραγµατοποίησαν 
έρευνες για τη συµβολή του γάλακτος και 
την απώλεια βάρους. Οι έρευνες αυτές 
έδειξαν ότι άτοµα που κατανάλωναν 
µεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος 
είχαν λιγότερο σωµατικό βάρος 
ή είχαν λιγότερη αύξηση βάρους 
συγκριτικά µε άτοµα που 
κατανάλωναν λιγότερο γάλα.



ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 29

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Περιεκτικότητα τροφίµων σε ασβέστιο

ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΜΕΡΙΔΑΣ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg)

Γάλα -  ηµίπαχο  1,5% 250ml 320

Γάλα –πλήρες 3,5% 250 ml 285

Γιαούρτι (πλήρες –άπαχο) 200 γρ 390

Γιαούρτι µε φρούτα 200 γρ 316

Τυρί  φέτα 40 γρ 130

Τυρί  χαλούµι 40 γρ 248

Τυρί  παρµεζάνα 40 γρ 460

Τυρί  τσένταρ 40 γρ 327

Σαρδέλες - κονσέρβα 100 γρ 380

Σολοµός –κονσέρβα 100 γρ 220

Τοφού 100 γρ 150

Παγωτό 100 γρ 133

Αµύγδαλα 50 γρ 110

Κρέµα βανίλια 100 γρ 100

Φασόλια σόγιας βρασµένα 100 γρ 76

Ταχίνι 20 γρ 65

Σπανάκι βρασµένο 100 ml 50

Βερίκοκα ξερά 50 ml 35

Πορτοκάλια 122  γρ 35

Αυγά 1 µεγάλο 48 γρ 21

Φράουλες 145 γρ 19

Μπρόκολο 60 γρ ωµό 18

Κοτόπουλο –ψητό 100 γρ 16

Ψωµί –πολύσπορο 30 γρ 15

Ψωµί ολικής αλέσεως 30 γρ 16

Μήλο  1 µέτριο (156 γρ) 7

Ξερά σύκα 100 γρ 250

Σπόροι σουσαµιού 100 γρ 670

Μαρούλι 100 γρ 110

Δυστυχώς, σήµερα πολλά παιδιά και νέοι έχουν αντικαταστήσει το 
γάλα, την κυριότερη πηγή ασβεστίου, µε αναψυκτικά, σοκολατούχα 

ροφήµατα και φρουτοποτά µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν 
προϋποθέσεις για µακροχρόνιους κινδύνους  

στην υγεία τους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ηµερήσιες ανάγκες σε ασβέστιο για παιδιά µέχρι 18 ετών

1 –3  ετών 4 –6  ετών 7 –10  ετών 11 –14 ετών 15 –18 ετών

Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια 

Ασβέστιο RNI 
mg

350 350 450 450 550 550 1000 800 1000 800

RNI (Recommended  Nutrient intake)  ( Committee  on  Medical  Aspects of Food and Nutrition Policy 1991)

O συνδυασµός υψηλών επιπέδων 
ασβεστίου στον οργανισµό και 
επαρκούς πρόσληψης πρωτεΐνης 
αργής πέψης όπως είναι η καζεΐνη 
του γάλακτος, αυξάνει περαιτέρω 
τη θερµογένεση (διαδικασία στην 
οποία το σώµα µας καίει λίπος και 
παράγει ενέργεια), αποτρέπει την 
υπερπαραγωγή της κορτιζόλης 
(καταβολική ορµόνη που καταστρέφει 
µυς και κόκαλα) και σε συνδυασµό µε 
την άσκηση συµβάλει στη γενικότερη 
µείωση του σωµατικού βάρους. 
Επίσης, η συστηµατική κατανάλωση 
γαλακτοκοµικών χαµηλών σε λιπαρά, 
σε συνδυασµό µε την τακτική 
άσκηση µπορεί να βοηθήσει στη 
δηµιουργία καινούριας µυϊκής µάζας 
(σαρκογονία). Πρόσφατες  µελέτες 
παρακολούθησης συσχετίζουν την 
πρόσληψη γαλακτοκοµικών προϊόντων 
και ασβεστίου µε µειωµένο ποσοστό 
εµφάνισης υπέρτασης, παχυσαρκίας και 
µεταβολικού συνδρόµου.
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Τρόφιμα 
&Πλαστικά
Η υπόθεση BPA

Όταν το βρέφος η κόρη µου έφτασε σε 
εκείνο το στάδιο όπου έβαζε στο στόµα 
της κάθε τι που έβρισκε στο διάβα της, 
δεν µε απασχόλησαν καθόλου τα φυσικά 
αντικείµενα. Χώµατα, φύλλα, βότσαλα 
στην παραλία… 
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ, Γεωπόνος

Όταν το βρέφος η κόρη µου έφτασε σε εκείνο το 
στάδιο όπου έβαζε στο στόµα της κάθε τι που έβρισκε 
στο διάβα της, δεν µε απασχόλησαν καθόλου τα 
φυσικά αντικείµενα. Χώµατα, φύλλα, βότσαλα στην 
παραλία… Είµαστε –σκεφτόµουν– προσαρµοσµένοι 
να συµβιώνουµε µε ό,τι βρίσκεται στη φύση. Είχα 
εµπιστοσύνη στην κράση της και στις καλές συνθήκες 
διατροφής και υγιεινής που µπορούµε να έχουµε στις 
πλούσιες κοινωνίες. Και –για να λέω όλη την αλήθεια– 
στον καταρτισµένο, σοβαρό και εν γένει εξαιρετικό 
παιδίατρό µας...
Όµως πολύ σύντοµα κατάλαβα πως σχεδόν ό,τι έβρισκε 
να βάλει στο στόµα της ήταν συνθετικό. Και άρχισα 
να ανησυχώ. Ιδιαίτερα όταν έπιασα τον εαυτό µου να 
τραγουδάει εκείνο το ξένο τραγούδι που µιλάει για ένα 
πλαστικό κορίτσι σ’ έναν πλαστικό κόσµο… 
Η µεγάλη συνειδητοποίηση αυτής της περιόδου, ήταν 
το πόσο ανθρωπογενές είναι το περιβάλλον στο οποίο 
ζούµε: τα σπίτια µας, τα αυτοκίνητά µας, τα ρούχα 
µας. Κι αν είσαι βρέφος επιπλέον: τα παιχνίδια σου, οι 
πάνες σου, τα σκεύη µε τα οποία τρέφεσαι… Με µια 
φράση, σχεδόν το σύνολο των αντικειµένων µε τα οποία 
ερχόµαστε καθηµερινά σε επαφή έχουν φτιαχτεί και µε 
κάποια χηµικά που συνέθεσε ο άνθρωπος τα τελευταία 
100 χρόνια.
Προφανώς, χωρίς αυτές τις ουσίες πολλές από τις 
ανέσεις µας και πολλά από τα προσδόκιµα χρόνια ζωής 
που έχουµε κερδίσει δεν θα υπήρχαν. Όπως δεν θα 
υπήρχε το πληκτρολόγιο στο οποίο γράφω και το χαρτί 
στο οποίο διαβάζετε. Όµως εγώ δεν µεγάλωσα σε ένα 
τόσο συνθετικό περιβάλλον – µάλλον ούτε κι εσείς. Και, 
προφανώς, µε απασχολεί το παιδί µου. Οπότε άρχισα 
να ψάχνω λίγο για τα χηµικά. Γιατί, καλή η εµπιστοσύνη, 
αλλά καλύτερη όταν προέρχεται από έλεγχο…
Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF έχει δηµοσιεύσει 
αρκετά σχετικά στοιχεία. Ιδιαίτερα ως το 2007 στα 
πλαίσια της εκστρατείας “DetoX” που υποστήριζε 
την πρόταση της Ε.Ε. να υιοθετηθεί ένας νόµος περί 
«Καταχώρησης, Αξιολόγησης και Αδειοδότησης των 
Χηµικών». Σύµφωνα µε τη WWF «περίπου 100.000 
χηµικές ουσίες εισήλθαν στην αγορά µέχρι το 1981, για 
τις οποίες δεν προβλέφθηκε κάποιος αξιόπιστος έλεγχος. 
Για το 86% των 2.500 χηµικών που παράγονται σε 
µεγάλες ποσότητες, δεν έχουν δοθεί στη δηµοσιότητα 
επαρκή στοιχεία, ώστε να εκτιµηθεί η επικινδυνότητά 
τους».
Τελικά το 2007 ψηφίστηκε ο σχετικός νόµος στην Ε.Ε. 
(Κανονισµός REACH), δηµιουργώντας ελπίδες για την 
παροχή πληροφοριών για τα περισσότερα χηµικά 
και την απαγόρευση των πιο επικίνδυνων από αυτά. 
Αλλά φαίνεται πως είχε βρει στο δρόµο του µεγάλη 
αντίδραση. Πάλι σύµφωνα µε τη WWF «το κόστος του 
REACH έχει αποτελέσει το πιο φλέγον ζήτηµα 

e-mail : solvetio@otenet.gr
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κατά τις διαβουλεύσεις (…). Γύρω από το REACH 
έχουν συνταχθεί περισσότερες µελέτες (οικονοµικών) 
επιπτώσεων απ’ ότι για οποιοδήποτε άλλο κείµενο στην 
ιστορία της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας». Προφανώς διότι 
ενώ η εµπιστοσύνη είναι δανεική, ο έλεγχος πληρώνεται 
τoις µετρητοίς…
Βεβαίως, το ζητούµενο είναι να υπάρχει αξιόπιστος 
έλεγχος. Ιδιαίτερα γιατί πολλά από τα χηµικά για τα 
οποία µιλάµε χρησιµοποιούνται σε υλικά που έρχονται 
σε επαφή µε τρόφιµα. Από τα πλαστικά καφάσια, τις 
συσκευασίες, τα ψυγεία και τα «τάπερ» ως τα τηγάνια, τις 
κατσαρόλες και τα ταψιά, η ανθρωπογενής χηµεία είναι 
πανταχού παρούσα. Γι’ αυτά τα υλικά, που προορίζονται 
να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα, η πρόθεση της 
νοµοθεσίας είναι σαφής. Ο σχετικός νόµος της Ε.Ε. 
(Καν. 1935/2004) επιβάλει να «κατασκευάζονται (έτσι) 
ώστε, υπό τις κανονικές ή προβλεπόµενες συνθήκες 
χρησιµοποίησής τους, να µην µεταφέρουν στα τρόφιµα 
συστατικά σε ποσότητα που είναι δυνατόν (…) να θέσει 
σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία».
Αν όµως η πρόθεση είναι τόσο σαφής, πού υπεισέρχεται 
το στοιχείο του κόστους; Προφανώς στον ακριβή 
υπολογισµό αυτής της –τόσο αθώας µε την πρώτη 
µατιά– «ποσότητας που είναι δυνατόν να θέσει σε 
κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία». Η διένεξη που έχει 
ξεσπάσει εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ σε σχέση µε την 
ουσία BPA είναι χαρακτηριστική.
Η ουσία BPA (από το “Bisphenol A”, ελληνιστί 
«Δισφαινόλη Α») είναι ένα χηµικό που χρησιµοποιείται 
κυρίως κατά την παραγωγή πλαστικών όπως τα 
πολυκαρβονικά και οι εποξικές ρητίνες. 

Όσον αφορά στα τρόφιµα, τα µεν πολυκαρβονικά 
χρησιµοποιούνται κατά κόρον σε βρεφικά και αθλητικά 
δοχεία νερού, σε µπιµπερό καθώς και σε κάποια δοχεία 
αποθήκευσης τροφίµων και σκεύη σερβιρίσµατος. Οι 
δε εποξικές ρητίνες χρησιµοποιούνται ως εσωτερική 

επίστρωση µεταλλικών δοχείων συντήρησης τροφών 
(κονσέρβες, δοχεία τροφών σε σκόνη, κουτιά 
αναψυκτικών, κλπ). 
Το BPA είναι ταξινοµηµένο από την Ε.Ε. ως «κατηγορίας 
3 τοξικό στην αναπαραγωγή» δηλαδή, για να το πούµε 
απλούστερα, υπάρχει κατά την Ε.Ε. η υποψία ανησυχίας 
για αρνητική επίδρασή του στην ανθρώπινη γονιµότητα. 
Ακόµα πιο απλά, το BPA είναι Παρεµποδιστής 
Ενδοκρινικής Λειτουργίας (ή ενδοκρινικός διαταράκτης) 
που δεσµεύεται σε υποδοχείς οιστρογόνου, και σε ζώα 
έχει οιστρογονική δράση παρεµποδίζοντας έτσι την 
ορθή λειτουργία και ανάπτυξη του οργανισµού.
Είναι γνωστό ότι το BPA εκλύεται από τα πλαστικά που 
το περιέχουν όταν αυτά καταπονηθούν (γρατζουνιστούν, 
θερµανθούν, κλπ) και ότι σε αρκετές έρευνες έχει βρεθεί 
σε ανθρώπινους οργανισµούς.
Η ανησυχία για το BPA έχει να κάνει µε τις δόσεις που 
οι ΗΠΑ και η ΕΕ θεωρούν ασφαλείς για τον άνθρωπο. 
Και προέρχεται από το γεγονός πως -σύµφωνα µε 
µία σχετική επισκόπηση- από τις 115 δηµοσιευµένες 
εργασίες όπου πειραµατόζωα εκτέθηκαν σε BPA σε 

Στην ίδια κατηγορία (7 «άλλα») υπάγονται 
και πολλά άλλα πλαστικά που δεν 
περιέχουν BPA. Εδώ υπάγονται και τα νέα 
που φτιάχνονται από άµυλο & καλαµπόκι 
και µπορούν να κοµποστοποιηθούν (αυτά 
ονοµάζονται PLA από το Polylactic acid).

Σε ορισµένα πλαστικά δοχεία βλέπετε 
σύµβολα όπως αυτό, µε αρίθµηση από 
το 1 ως το 7. Αποτελούν ταξινόµηση των 
τύπων των πλαστικών που δύνανται να 
ανακυκλωθούν, για τη διευκόλυνση της 
σχετικής διαλογής. Τα πολυκαρβονικά 
πλαστικά µπορεί να φέρουν το σύµβολο 
(7 «άλλα»). 
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µικρές δόσεις, οι 94 έδειξαν σηµαντικές επιπτώσεις, εκ 
των οποίων 31 εργασίες µε «χαµηλές δόσεις» (κάτω 
από τις «ασφαλείς για τον άνθρωπο») έδειξαν ζηµιές 
στο αναπαραγωγικό σύστηµα, στο ανοσοποιητικό, στη 
συµπεριφορά κλπ.
Όµως αυτό που έχει πραγµατικά προκαλέσει τη διένεξη 
είναι πως -σύµφωνα µε την ίδια επισκόπηση- αρνητικές 
επιπτώσεις του BPA έδειξαν το 90% των ερευνών που 
χρηµατοδοτήθηκαν από το κράτος, αλλά καµία από τις 
11 έρευνες που χρηµατοδοτήθηκαν από τη βιοµηχανία. 
Αλλά, η κρατική αρχή Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) 
των ΗΠΑ στηρίχθηκε σε δύο έρευνες της βιοµηχανίας 
για να φτάσει σε συµπέρασµα για την ουσία.
Η αναντιστοιχία αυτή προκάλεσε µεγάλες αναταράξεις 
στις ΗΠΑ. Με αµφισβήτηση, αφενός, των καταναλωτών 
προς τα πολυκαρβονικά µε BPA προϊόντα για 
βρέφη & παιδία και αφετέρου µια αµφισβήτηση 
για τις διαδικασίες µε τις οποίες η FDA φτάνει στα 
συµπεράσµατά της. 
Κι εδώ αξίζει να αναφερθεί η οικονοµική σηµασία του 
BPA, το οποίο είναι ένα από τα χηµικά µε το µεγαλύτερο 
όγκο παραγωγής παγκόσµια. Το διάστηµα 2004-2006 
παράχθηκαν ανά έτος περίπου 1,15 εκατοµµύρια τόνοι 
στην Ε.Ε. και 1,02 εκατοµµύρια τόνοι στις ΗΠΑ. Μάλιστα, 
η παγκόσµια παραγωγή του είναι πολύ συγκεντρωµένη, 
µε το 70% περίπου σε ΗΠΑ και Ε.Ε., ενώ στη δεύτερη 
παράγεται από µόλις 4 εταιρείες. 
Η υποψία λοιπόν πως κάποιοι επιστήµονες και οι 
αρχές είχαν υποκύψει σε οικονοµικές πιέσεις ή 
σκέψεις, βάζοντας σε δεύτερη µοίρα την ασφάλεια 
των καταναλωτών, προκάλεσαν έντονα δηµοσιεύµατα 
και εξέταση από το Κογκρέσο του ρόλου που έπαιξε 
η βιοµηχανία στη διαµόρφωση της νοµοθεσίας. 
Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Δηµοκρατικού 
D. Michaels (Washington Post, 27/4/2008): «Ο καπνός 
το κατάλαβε πρώτος και βασικά είναι το ίδιο µοντέλο. 
Αν πολεµήσεις την επιστήµη έχεις τη δυνατότητα να 
αναβάλεις τη νοµοθέτηση και την αποζηµίωση των 

θυµάτων. Όπως και σε τούτη την περίπτωση, τελικά 
η επιστήµη θα επικρατήσει. Αλλά αν καταφέρεις να 
κερδίσεις 5 ή 10 χρόνια αποφυγής του ελέγχου της 
ρύπανσης ή παραγωγής χηµικών, έχεις αυξήσει κατά 
πολύ το προϊόν σου».
Έκτοτε βέβαια, και η αρµόδια αρχή των ΗΠΑ αλλά 
και αυτή της ΕΕ έχουν εκδώσει νέα πορίσµατα, όπου 
στηρίζουν τα όρια ασφαλείας που έχουν θέσει για 
το BPA ως ορθά, χρησιµοποιώντας νέες έρευνες που 
συνηγορούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Και οι 
διαφωνούντες επιστήµονες επιµένουν κατηγορώντας 
τις αρχές για επιλεκτική χρήση της επιστήµης. Ποιος 
έχει δίκιο θα το ξέρουµε σε 5-10 χρόνια.. Πάντως, η FDA 
ήδη δέχεται κριτική από τη δική της συµβουλευτική 
επιτροπή επιστηµόνων, ενώ ο Καναδάς ήδη ανακοίνωσε 
την απαγόρευση του BPA στα µπιµπερό και την µείωση 
της έκθεσης των παιδιών στην ουσία.
Από την άλλη, καταναλωτικές οργανώσεις των ΗΠΑ 
προτείνουν για τα πολυκαρβονικά δοχεία να µην τα 
θερµαίνουµε, να τα πλένουµε µε ήπια καθαριστικά, να 
µην τα χρησιµοποιούµε για όξινα ή λιπαρά φαγητά και 
να τα πετούµε όταν είναι παλιά και γρατζουνισµένα. 
Και πιέζουν τους κατασκευαστές µπιµπερό να µη 
χρησιµοποιούν BPA, κάτι το οποίο ήδη αποδέχθηκαν η 
Nalgene, η Wal-Mart και άλλοι.
Όµως εµένα και τις κόρης µου τι µου αποµένει εντέλει 
απ’ όλα αυτά; Η αγωνία. Για την επιστήµη που ενίοτε 
υποτάσσεται σε επιλογές οικονοµίας, πολιτικής ή 
ιδεολογίας αντί να ρέπει στην αλήθεια και τη λογική; 
Για τα άλλα 2.499 χηµικά που παράγονται σε µεγάλες 
ποσότητες; Για τους θεσµούς που δεν διακρίνω αν 
ελέγχουν ή ελέγχονται; Μα δεν αντέχω άλλη πια αγωνία! 
Δανείζοµαι εµπιστοσύνη από το µέλλον. Και τη χαρίζω σ’ 
όσους δικαίως την κερδίσανε (π.χ. ο παιδίατρός µας που 
ανάφερα). Θα παραµείνω ενεργός. Μα τώρα βγαίνω µε 
την κόρη µου βόλτα στη φύση, άµα µπορώ µακριά από 
χηµικά. Και το µπουκάλι που της έχω είναι γυάλινο.

Κι αν είσαι βρέφος επιπλέον: τα παιχνίδια 
σου, οι πάνες σου, τα σκεύη µε τα οποία 
τρέφεσαι… Με µια φράση, σχεδόν το 
σύνολο των αντικειµένων µε τα οποία 
ερχόµαστε καθηµερινά σε επαφή έχουν 
φτιαχτεί και µε κάποια χηµικά που 
συνέθεσε ο άνθρωπος τα τελευταία 100 
χρόνια.
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Επίδραση της Αϋπνίας 
στις ∆ιατροφικές Συνήθειες 
και το Σωματικό Βάρος

Η σχέση της αϋπνίας µε τις 

διατροφικές συνήθειες φαίνεται 

να είναι, σύµφωνα µε πρόσφατα 

ευρήµατα, αµφιµονοσήµαντη. 

Όπως ακριβώς το είδος των 

τροφών που καταναλώνει κανείς 

επηρεάζει τη διάρκεια και την 

ποιότητα του νυχτερινού του 

ύπνου, έτσι και η έλλειψη ύπνου 

είναι σε θέση να απορρυθµίσει 

το µεταβολισµό, επιφέροντας 

σηµαντικές αλλαγές στις 

διατροφικές συνήθειες και το 

σωµατικό βάρος. 



ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΟΥΡΓΙΑΣ,  Φοιτητής Ιατρικής
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Η αϋπνία προκαλεί 
αύξηση του βάρους

Σύµφωνα µε τους ειδικούς σε θέµατα ύπνου, ο µέσος 
ενήλικας έχει ανάγκη από 7-8 ώρες ύπνου, αν και για 
ορισµένα άτοµα η διάρκεια αυτή ενδέχεται να διαφέ-
ρει. Φαίνεται παράδοξο, αλλά η µείωση του ύπνου, ο 
οποίος αποτελεί τη δραστηριότητα µε την λιγότερη 
ενεργειακή κατανάλωση, οδηγεί στην αύξηση του βά-
ρους, σύµφωνα µε τα ευρήµατα µιας πρόσφατης µε-
λέτης µε πολύ µεγάλο δείγµα (The Hordaland Health 
Study). Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι µικρής διαρ-
κείας ύπνος συσχετίζεται µε αυξηµένο Δείκτη Μάζας 
Σώµατος (ΔΜΣ) και αυξηµένη επικράτηση παχυσαρκί-
ας. Παράλληλα µε το ΔΜΣ, τα επίπεδα χοληστερόλης, 
τριγλυκεριδίων, συστολικής και διαστολικής πίεσης 
ήταν υψηλότερα σε άτοµα µε λιγότερες ώρες ύπνου, 
ωστόσο αυτή η συµµεταβολή µπορεί να αποδοθεί και 
σε άλλους παράγοντες, όπως το φύλο, το κάπνισµα και 
ο ΔΜΣ.  Η πιο προφανής εξήγηση είναι ότι όσο περισ-
σότερο µένει κανείς ξύπνιος, τόσο περισσότερο χρόνο 
έχει για να φάει. Συνήθως όταν υπάρχει έλλειψη ύπνου 
οδηγούµαστε στην κατανάλωση τροφίµων πλούσιων 
σε θερµίδες (π.χ. γλυκά, φαγητά πλούσια σε υδατάν-
θρακες και λιπαρά). Το µοντέλο αυτό πιθανότατα να 
ισχύει για τα παχύσαρκα παιδιά στη σύγχρονη εποχή, 
τα οποία ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο που είναι 
ξύπνια τρώγοντας µπροστά στην τηλεόραση ή στον 
υπολογιστή. 
Επιπρόσθετα, το αίσθηµα εξάντλησης που προκαλεί-
ται από την παρατεταµένη αϋπνία µπορεί να επηρε-
άσει σε σηµαντικό βαθµό τις διατροφικές επιλογές, 
ενισχύοντας την κατανάλωση φαγητών των οποίων η 
παρασκευή δεν απαιτεί καταβολή ιδιαίτερης προσπά-
θειας από πλευράς του ατόµου. Σύµφωνα µε έρευνα 
που παρουσιάστηκε στο Ετήσιο Συνέδριο της Ένωσης 
Επαγγελµατιών Ύπνου στις ΗΠΑ (2007), όσοι δεν κοι-
µούνται αρκετά είναι λιγότερο πιθανό να µαγειρεύουν 
οι ίδιοι το γεύµα τους και αντίθετα περισσότερο πιθα-
νό να τρώνε συχνά έτοιµα γεύµατα. Τα προκαταρκτικά 
ευρήµατα έδειξαν ότι οι άνθρωποι που ανέφεραν ότι 

παρουσίαζαν µειωµένη διάρκεια ύπνου, δυσκολία στο 
να αποκοιµηθούν και ξύπνηµα κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, είχαν περισσότερες πιθανότητες να τρώνε έτοι-
µα γεύµατα από εστιατόρια ή fast food παρά να τρώνε 
γεύµατα που ετοίµαζαν στο σπίτι, σε σχέση µε τους αν-
θρώπους που δεν εµφάνιζαν διαταραχές ύπνου. Λόγω 
της έλλειψης θρεπτικών ουσιών, οι προαναφερθείσες 
τροφές µπορεί µακροπρόθεσµα να προκαλέσουν 
προβλήµατα υγείας στους ανθρώπους αυτούς.  Μάλι-
στα, ακόµα και η εκούσια αποστέρηση ύπνου, εξαιτίας 
του τρόπου ζωής ή των εργασιακών απαιτήσεων του 
ατόµου (π.χ. jet lag), είναι σε θέση να επηρεάσει τις δια-
τροφικές του συνήθειες, απορρυθµίζοντας το «εσωτε-
ρικό ρολόι» που ελέγχει την πρόσληψη τροφής.

Αϋπνία και Μεταβολισμός

Ο ύπνος σχετίζεται µε σηµαντικό αριθµό ενδοκρινών 
µεταβολών σε υγιή νεαρά άτοµα.  Η έλλειψη ύπνου 
(δηλαδή λιγότερες από 7 ώρες ύπνου) πιθανόν να σχε-
τίζεται µε την παχυσαρκία δεσµεύοντας την ευαισθη-
σία του σώµατος στην ινσουλίνη, αυξάνοντας τα επίπε-
δα της ορµόνης γκρελίνης και µειώνοντας τα επίπεδα 
της ορµόνης λεπτίνης. Οι µεταβολικές αυτές αλλαγές 
έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση της όρεξης και την 
πρόσληψη επιπλέον βάρους.

Α. Ινσουλίνη-Γλυκόζη
Η έλλειψη βαθέως ύπνου έστω και για τρεις νύχτες φαί-
νεται πως έχει το ίδιο αρνητικό αποτέλεσµα στην ικα-
νότητα του οργανισµού να ελέγχει την ινσουλίνη όσο 
και η πρόσληψη 9 έως 13 κιλών. Νέα άτοµα που δεν 
κοιµούνται αρκετά, µπορεί να εµφανίζουν αυξηµένο 
κίνδυνο για εµφάνιση διαβήτη τύπου II, αναφέρεται σε 
έρευνα που δηµοσιεύεται στο περιοδικό ‘‘Proceedings 
of the National Academy of Sciences’’, η οποία πραγ-
µατοποιήθηκε από οµάδα του Πανεπιστηµίου του Σι-
κάγο (Department of Medicine, University of Chicago). 
Ενώ προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι το να µην 
κοιµάται κάποιος αρκετά επηρεάζει την ικανότητα του 
σώµατος να ελέγχει τα επίπεδα γλυκόζης και την πεί-

Φαίνεται παράδοξο, αλλά η µείωση του ύπνου, ο οποίος 
αποτελεί τη δραστηριότητα µε την λιγότερη ενεργειακή 

κατανάλωση, οδηγεί στην αύξηση του βάρους...

e-mail : cxou@hotmail.com
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να, αυξάνοντας τον κίνδυνο παχυσαρκίας και διαβήτη, η 
νέα έρευνα δίνει τις πρώτες ενδείξεις για τη σχέση µεταξύ 
χαµηλής ποιότητας ύπνου και αυξηµένου κινδύνου για 
διαβήτη. 

Β. Λεπτίνη-Γκρελίνη
Η λεπτίνη και η γκρελίνη είναι περιφερικά σηµατοδοτι-
κά µόρια που συνεισφέρουν στην κεντρική ρύθµιση της 
πρόσληψης τροφής. Η λεπτίνη, µια ορµόνη που απελευ-
θερώνεται από το λιπώδη ιστό, παρέχει πληροφορίες για 
τα επίπεδα ενέργειας του σώµατος στα ρυθµιστικά κέ-
ντρα του υποθαλάµου, καταστέλλοντας όταν είναι απα-
ραίτητο την όρεξη. Η γκρελίνη συντίθεται κυρίως από 
το στοµάχι και δρα σε συγκεκριµένους υποδοχείς του 
εγκεφάλου, ενώ φαίνεται να αυξάνει την όρεξη, επιδρώ-
ντας καθοριστικά στον άξονα επικοινωνίας στοµάχου και 
εγκεφάλου. Η λεπτίνη και η γκρελίνη είναι, µε άλλα λόγια, 
οι δύο πόλοι ενός οµοιοστατικού µηχανισµού που ενηµε-
ρώνει τον εγκέφαλο για τα επίπεδα ενέργειας του οργανι-
σµού, οδηγώντας σε ανάλογη διακύµανση του αισθήµα-
τος της πείνας. Η αποστέρηση ύπνου έχει ως αποτέλεσµα 
την αύξηση των επιπέδων της ορεξιογόνου γκρελίνης και 
τη µείωση των επιπέδων της ανορεξιογόνου λεπτίνης. 
Οι διαφοροποιήσεις στην αναλογία λεπτίνης : γκρελίνης 
έχουν συσχετιστεί µε αύξηση της πείνας και της όρεξης, 
ιδιαίτερα για πλούσια ενεργειακά τρόφιµα, όπως σοκολά-
τες ή διάφορα σνακς.

Η χρόνια αϋπνία αυξάνει 
το βάρος με διαφορετικούς 
μηχανισμούς
Υπάρχουν ωστόσο και απόψεις που θεωρούν ότι η µείωση 
του ύπνου δεν σχετίζεται τόσο µε την περισσότερη κατα-
νάλωση τροφής ή τη µειωµένη φυσική δραστηριότητα, 
αλλά µε τη µείωση του βασικού µεταβολικού ρυθµού. Ο 
µεσηµεριανός ύπνος µπορεί να είναι ευεργετικός σε κα-
µία περίπτωση όµως δεν αναπληρώνει τον ήδη χαµένο 
βραδινό ύπνο.  Σύµφωνα µε έρευνα που παρουσιάστηκε 
το 2006 στο Διεθνές Συνέδριο της Αµερικανικής Εταιρεί-

ας Θώρακα, γυναίκες που κοιµούνται 5 ή λιγότερες ώρες 
το βράδυ ζυγίζουν κατά µέσο όρο περισσότερο από αυ-
τές που κοιµούνται 7 ώρες. Σε αντίθεση µε προηγούµε-
νες µελέτες, που έδειχναν πως µετά από λίγες µόνο µέρες 
στέρησης ύπνου οι ορµόνες της όρεξης ενεργοποιούνται 
µε αποτέλεσµα τα άυπνα άτοµα να τρώνε περισσότερο 
και να παχαίνουν, οι άυπνες γυναίκες της έρευνας αυτής 
κατανάλωναν στην πραγµατικότητα λιγότερο φαγητό 
από τις υπόλοιπες. Επίσης δεν βρέθηκαν διαφορές στο 
βαθµό σωµατικής άσκησης που να εξηγούν γιατί οι γυ-
ναίκες που κοιµούνταν λιγότερο ζύγιζαν περισσότερο. Οι 
ερευνητές εικάζουν ότι ο λιγότερος ύπνος ενδέχεται να 
επιφέρει µεταβολές στο βασικό µεταβολικό ρυθµό του 
ατόµου, µε αποτέλεσµα να αλλάζει ο αριθµός των θερ-
µίδων που καίγονται σε κατάσταση ηρεµίας. Ένας άλλος 
παράγοντας ρύθµισης του βάρους που έχει πρόσφατα 
ανακαλυφθεί είναι η µη σχετιζόµενη µε την άσκηση θερ-
µογένεση, η οποία οφείλεται σε ασυναίσθητη κινητική 
δραστηριότητα, όπως ορθοστασία ή νευρικές κινήσεις 
των άκρων. Πιθανολογείται ότι όσοι κοιµούνται λιγότερο 
έχουν µικρότερη τάση για τέτοιου είδους κινήσεις µε συ-
νέπεια να καίνε λιγότερες θερµίδες σε κατάσταση ηρε-
µίας.

Συνοψίζοντας, η παροδική έλλειψη ύπνου επιφέρει ποι-
κίλες αλλαγές στη διατροφή και το σωµατικό βάρος, είτε 
ευνοώντας την κατανάλωση θερµιδούχων τροφών είτε 
επιδρώντας σε µια ευρεία γκάµα µεταβολικών οδών. 
Αποτελέσµατα από διαφορετικές έρευνες συναινούν στο 
ότι και η χρόνια αϋπνία οδηγεί σε σηµαντική αύξηση του 
σωµατικού βάρους µε την πάροδο του χρόνου. Γίνεται, 
εποµένως, κατανοητό ότι, όπως ακριβώς η σωστή δια-
τροφή έχει ως αποτέλεσµα καλύτερης ποιότητας ύπνο, 
έτσι και η καταπολέµηση της αϋπνίας µπορεί να συµβά-
λει τα µέγιστα στη βελτίωση των διατροφικών µας συνη-
θειών. Η εξασφάλιση ύπνου επαρκούς διάρκειας και υψη-
λής ποιότητας ενδέχεται να αποτελέσει ένα καθοριστικό 
βήµα στον έλεγχο του σωµατικού βάρους, χαρίζοντάς 
µας  ευεξία και µακροζωία.



ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 37ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 37

∆ιάβρωση 
οδοντικών 
ιστών

Η διάβρωση των οδοντικών ιστών αποτελεί µια 
παθολογική κατάσταση που απασχολεί ιδιαίτερα 
τον κλινικό οδοντίατρο. Αναφέρεται σε µη 
φυσιολογική απώλεια οδοντικής ουσίας από 
διεργασίες που δεν οφείλονται σε τερηδονική 
προσβολή από µικροοργανισµούς, αλλά σε 
χηµικούς παράγοντες που λαµβάνονται είτε 
από το στόµα, κυρίως για διατροφικούς λόγους 
(εξωγενείς παράγοντες), είτε προέρχονται από τη 
περιοχή του στοµάχου (ενδογενείς παράγοντες). 

A. ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Η απώλεια οδοντικής ουσίας από εξωγενείς παρά-
γοντες (τροφές, ποτά) γίνεται προοδευτικά, σχετίζε-
ται άµεσα µε το µοντέρνο τρόπο ζωής και διατρο-
φής στις δυτικές κοινωνίες και εµφανίζεται ολοένα 
και περισσότερο, σε ανησυχητικά µάλιστα επίπεδα, 
σε άτοµα νεαρής ηλικίας.

Αίτια
Στον Πίνακα 1 αναφέρονται τα κυριότερα αίτια δι-
άβρωσης. Τα οξέα που περιέχονται σε αυτά, είτε 
από τη φύση τους, είτε ως τροποποιητές της γεύ-
σης τους, έχουν την ικανότητα να µεταβάλλουν 
το pH του στόµατος. Δια µέσου αυτής της διαδι-
κασίας  ευθύνονται για τη σταδιακή διάλυση των 
µεταλλικών στοιχείων από τις επιφάνειες των δο-
ντιών, µε αποτέλεσµα οι τελευταίες να καθίστανται 
πιο ευάλωτες, κατά τη λειτουργία της µάσησης ή 
του βουρτσίσµατος των δοντιών. Η υπερκατανά-
λωσή όξινων τροφίµων και ποτών, σε συνδυασµό 
και µε άλλες παραµέτρους, οδηγεί στην αύξηση 
της ταχύτητας εξέλιξης του φαινοµένου. Ιδιαίτερη 
προσοχή χρειάζεται σε άτοµα που ασχολούνται µε 
τον αθλητισµό ή που ακολουθούν ένα θεωρητικά 
«υγιεινό» ή «µοντέρνο» τρόπο ζωής, επειδή αυτά 
καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες από τα παρα-
πάνω σκευάσµατα.  

Πίνακας 1. Κυριότεροι εξωγενείς παράγοντες που 
προκαλούν διάβρωση των οδοντικών ιστών

Αναψυκτικά και χυµοί φρούτων (εσπεριδοειδή)

Ανθρακούχο νερό

Κρασί

Λεµόνι

Ξύδι

Γιαούρτι

Χάπια βιταµίνης C

Χάπια ecstacy

Υπερχλωριωµένο νερό πισίνας 

Ανόργανα οξέα στο χώρο εργασίας 
(χηµικά, φάρµακα, λιπάσµατα)



Σημεία και συμπτώματα
Η διάβρωση µπορεί να προσβάλλει οποιοδήποτε δόντι στο 
φραγµό και οποιαδήποτε επιφάνειά του. Η κλινική εικόνα 
της διάβρωσης ποικίλλει, ανάλογα µε το βαθµό καταστρο-
φής των οδοντικών ιστών. Αρχικά η επιφάνεια των δοντιών, 
συνηθέστερα στην περιοχή του αυχένα, γίνεται θαµπή και 
αργότερα λευκή. Το επιφανειακό στρώµα της αδαµαντίνης 
γίνεται αρκετά λεπτό και εύθραυστο. Μετά τη διάλυση και 
την απώλεια του επιφανειακού στρώµατος χάνεται η αρχική 
µορφολογία του δοντιού, καθώς δηµιουργείται µια κοίλη ή 
επίπεδη επιφάνεια, αποκαλύπτεται η υποκείµενη οδοντίνη 
και η περιοχή γίνεται πιο κίτρινη, Στο σηµείο αυτό µπορεί 
να παρατηρηθεί οδοντινική υπερευαισθησία στα διάφορα 
ερεθίσµατα (θερµό-ψυχρό). Σε ταχύτατες ή µακροχρόνιες 
προσβολές οι βλάβες είναι πιο εκτεταµένες και µπορούν να 
προκαλέσουν µέχρι και αποκάλυψη του πολφού.  

Β. ΕΝ∆ΟΓΕΝΕΙΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Η ικανότητα διάβρωσης των οδοντικών ιστών από ενδο-
γενείς παράγοντες, κυρίως από τα γαστρικά υγρά, είναι 
µεγαλύτερη από τη διάβρωση που προκαλούν τα οξέα 
που περιέχονται στα προϊόντα διατροφής (εξωγενείς πα-
ράγοντες), λόγω πολύ χαµηλότερου pH και γι’ αυτό τέτοιες 
περιπτώσεις προβληµατίζουν ιδιαίτερα τον κλινικό οδοντί-
ατρο.

Αίτια
Τα κυριότερα αίτια διάβρωσης από ενδογενείς παράγοντες 
αναφέρονται στον Πίνακα 2 και αναλύονται παρακάτω.

Πίνακας 2. Τα κυριότερα αίτια διάβρωσης από ενδο-
γενείς παράγοντες

Νόσοι του γαστρεντερικού συστήµατος (γαστρο-οι-
σοφαγική παλινδρόµηση, πεπτικό έλκος, νόσος Crohn, 
ελκώδης κολίτιδα κλπ)

Διατροφικές διαταραχές (ψυχογενής βουλιµία-νευρογε-
νής ανορεξία)

Εγκυµοσύνη

Αλκοολισµός

Άλλες νόσοι (ουραιµία, ασκίτης)

α) Γαστρο-οισοφαγική παλινδροµική νόσος
Προκαλείται από την ανεπάρκεια του κάτω οισοφαγικού 
σφιγκτήρα και χαρακτηρίζεται από συχνή παλινδρόµηση 
του όξινου περιεχοµένου του στοµάχου προς τον οισο-
φάγο, µε συµπτώµατα το κάψιµο στο στήθος και την τάση 
για εµετό µετά το φαγητό ή κατά τη διάρκεια του ύπνου. 
Άλλοι παράγοντες που προκαλούν  παλινδρόµηση είναι η 
παχυσαρκία, η υπερκατανάλωση οινοπνεύµατος, λιπαρών 
ουσιών ή τροφών µε πολλά καρυκεύµατα, Η νόσος παρου-

σιάζει αυξηµένη συχνότητα στον ελληνικό πληθυσµό και 
εµφανίζεται ακόµη και στη παιδική ηλικία. 
Το υδροχλωρικό οξύ που περιέχεται στο στοµάχι, εκτός 
από τις βλάβες στον οισοφάγο, προκαλεί και διαβρώσεις 
στα δόντια (κυρίως στις εσωτερικές πλευρές τους), η έκτα-
ση των οποίων εξαρτάται από τη διάρκεια και τη συχνό-
τητα των προσβολών. Η διάλυση των οδοντικών ιστών 
προκύπτει είτε από τις όξινες αναθυµιάσεις, είτε από την 
άµεση επαφή των υγρών του στοµάχου µε τις επιφάνειες 
των δοντιών κατά τον εµετό. 

β) Ψυχογενής βουλιµία – Νευρική ανορεξία
Αποτελούν διατροφικές διαταραχές που ανήκουν στην 
κατηγορία των ψυχοσωµατικών νόσων, µε αυξανόµενο 
αριθµό κρουσµάτων τα τελευταία χρόνια στις σύγχρονες 
και οικονοµικά ανεπτυγµένες κοινωνίες. Συχνά συνυπάρ-
χουν στο ίδιο άτοµο, χαρακτηρίζονται από διαταραχές της 
προσωπικότητας και παρουσιάζονται κυρίως σε εφήβους 
και νεαρές γυναίκες.
Η ψυχογενής βουλιµία χαρακτηρίζεται από επεισόδια πο-
λυφαγίας και αµέσως µετά εσκεµµένη πρόκληση εµετού, 
νηστεία ή παρατεταµένη σωµατική άσκηση, για την απο-
φυγή πρόσληψης σωµατικού βάρους. Οι βουλιµικοί ασθε-
νείς παρουσιάζουν πολλαπλές διαβρώσεις στα δόντια, 
λόγω του υδροχλωρικού οξέος που προέρχεται από τους 
εµετούς ή τη γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση, αλλά και 
τερηδόνες, λόγω της υπερκατανάλωσης γλυκών κατά τη 
διάρκεια των βουλιµικών κρίσεων. 
Η ψυχογενής νευρική ανορεξία αφορά στην ενσυνείδητη 
µείωση πρόσληψης τροφής, από υπερβολικό φόβο για 
ενδεχόµενη αύξηση του βάρους του σώµατός τους. Η 
διαταραγµένη αίσθηση για την εικόνα του σώµατός τους 
οδηγεί σε άρνηση λήψης τροφής και υπερβολική σωµατι-
κή άσκηση, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική απώλεια βάρους. 
Συνήθως αφορά σε παροδικές καταστάσεις, µέτριας σο-
βαρότητας, αν όµως µεταπέσει σε χρονιότητα, µπορεί να 
καταλήξει σε σοβαρό υποσιτισµό και να οδηγήσει ακόµη 
και στο θάνατο. Εκτός από τις σοβαρές σωµατικές, ενδο-
κρινικές και µεταβολικές διαταραχές, προκαλούνται και 
βλάβες στην περιοχή της στοµατικής κοιλότητας, καθώς 
τέτοιοι ασθενείς συχνά παρουσιάζουν και επεισόδια βου-
λιµίας, που ακολουθούνται από προκλητό εµετό, µέσω του 
ερεθισµού του φάρυγγα µε τα δάκτυλα του χεριού. Οι δια-
βρώσεις παρατηρούνται κυρίως στα πρόσθια άνω δόντια 
από την επίδραση του γαστρικού υγρού αλλά και από τους 
όξινους χυµούς που πίνουν για λόγους λιποδιάλυσης.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η κατάχρηση καθαρ-
τικών και διουρητικών έχει σαν αποτέλεσµα την πρόκληση 
ξηροστοµίας, γεγονός που εξαλείφει τις ευεργετικές ιδιότη-
τες του σάλιου και υποβοηθά τις καταστρεπτικές επιπτώ-
σεις του διαβρωτικού περιβάλλοντος που προκύπτει στη 
στοµατική κοιλότητα.

γ) Εγκυµοσύνη - Αλκοολισµός
Η πρωινή ναυτία στους πρώτους µήνες της εγκυµοσύνης 
και ο χρόνιος αλκοολισµός προκαλούν τα ίδια συµπτώµα-
τα, αφού ενοχοποιείται ο ίδιος παράγοντας (εµετός-γαστρι-
κό οξύ). Επιπρόσθετα, η χρόνια λήψη µεγάλων ποσοτήτων 
οινοπνεύµατος προσβάλλει τις επιφάνειες των δοντιών και 
δια µέσου των οξέων που περιέχονται στα ποτά.
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∆ιάγνωση - 
Σημεία και συμπτώματα
Η διάγνωση της γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόµησης πρέ-
πει να επιβεβαιωθεί από γαστρεντερολόγο. Οι διατροφι-
κές διαταραχές είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαγνωστούν, 
επειδή οι ασθενείς τις υποκρύπτουν και αρνούνται πεισµα-
τικά να τις αποδεχτούν. Η ψυχογενής ανορεξία χρειάζεται 
άµεση ιατρική παρέµβαση και ψυχοθεραπεία σε προσωπι-
κό και οικογενειακό επίπεδο. Σηµαντική παράµετρος στη 
θεραπεία είναι η αποδοχή της διαταραχής, η προαγωγή 
του αισθήµατος αυτοεκτίµησης και µείωση της έµφασης 
που δίνεται από τα ΜΜΕ και την κοινωνία για τα πρότυπα 
του γυναικείου σώµατος και της οµορφιάς. Η θεραπεία εί-
ναι πολύπλευρη, από ειδική οµάδα επιστηµόνων και τα πε-
ριστατικά αυτά χρήζουν µακροχρόνιας παρακολούθησης, 
καθώς έχουν διαπιστωθεί αυξηµένα ποσοστά υποτροπής. 
Τα συµπτώµατα λόγω της εγκυµοσύνης είναι παροδικά, 
ενώ σε περίπτωση αλκοολισµού ο ασθενής παραπέµπεται 
σε ειδικό.
Εκτός από τις διαβρώσεις των δοντιών, η υπερπλασία των 
σιαλογόνων αδένων, το ερύθηµα του στοµατικού βλεν-
νογόνου και η αιµορραγία των ούλων αποτελούν συνήθη 
ευρήµατα. Σε περίπτωση χρόνιας έµεσης και µε τη συνύ-
παρξη και άλλων τοπικών παραγόντων, οι βλάβες γίνονται 
εκτεταµένες και προκαλούν ευαισθησία στα θερµικά (θερ-
µό-ψυχρό) ή άλλα ερεθίσµατα (ξινό-γλυκό). 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
Η διάβρωση αποτελεί µια προοδευτική διαδικασία, που 
συχνά ο ασθενής αντιλαµβάνεται όταν έχει ήδη προχωρή-
σει σε σηµαντικό βαθµό. Ένα επιπρόσθετο πρόβληµα για 
τον οδοντίατρο είναι ότι, συχνά συνυπάρχει και µε άλλες 
αιτίες απώλειας οδοντικών ιστών, περιπλέκοντας έτσι, τόσο 
τη διάγνωση, όσο και την αντιµετώπιση. Σε περίπτωση δι-
άβρωσης από ενδογενείς παράγοντες, ο ρόλος του οδο-
ντιάτρου είναι σαφής, καθώς τις περισσότερες φορές είναι 
ο πρώτος που έρχεται σε επαφή µε τον/την ασθενή και θα 
πρέπει να έχει υψηλό δείκτη υποψίας και να θέτει έγκαιρα 
τη διάγνωση. Η λήψη ιστορικού θα αποκαλύψει τα στοιχεία 
εκείνα που απαιτούνται για τη διάγνωση, ενώ η κλινική εξέ-
ταση βοηθά στην ποσοτική αξιολόγηση της έκτασης των 
βλαβών, καθώς και στην κατάρτιση του απαιτούµενου σχε-
δίου  θεραπείας. 
Σηµαντική υποχρέωση του οδοντιάτρου είναι η ενηµέρω-
ση του ασθενή για τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου, η 
τροποποίηση της διατροφής του για τη µείωση της λήψης 
οξέων (ποσότητα, συχνότητα) και η χορήγηση οδηγιών για 
να αποφευχθεί η οξειδωτική τους δράση. Για παράδειγµα, 
η µάσηση τσίχλας χωρίς ζάχαρη µετά από τη λήψη όξινων 
τροφών θεωρείται ευεργετική, καθώς υποβοηθά την έκκρι-
ση σάλιου που εξουδετερώνει τα οξέα και επαναφέρει τις 
φυσιολογικές συνθήκες µέσα στο στόµα., ενώ παράλληλα 
προσδίδει στην επιφάνεια του δοντιού τα ιόντα ασβεστίου 
και φωσφόρου που είχε χάσει. Επιπλέον, η λήψη των ανα-

ψυκτικών µε καλαµάκι, όπως και η διάλυση των δισκίων 
βιταµίνης C σε νερό παρακάµπτει την παρατεταµένη επα-
φή τους µε τα δόντια, µειώνοντας έτσι τη βλαπτική τους 
επίδραση. Ένα ποτήρι νερό ή γάλα µετά το τέλος κάθε 
γεύµατος αποµακρύνει µεγάλη ποσότητα των οξέων από 
τη στοµατική κοιλότητα, συµβάλλοντας στην αποκατάστα-
ση της ισορροπίας από το σάλιο. Καλό θα ήταν το  βούρ-
τσισµα των δοντιών να µη γίνεται αµέσως µετά τη λήψη 
όξινων τροφών, αλλά µία περίπου ώρα µετά και µε χρήση 
οδοντόκρεµας χωρίς αποτριπτικούς κόκκους, µαλακής 
οδοντόβουρτσας και ήπιας δύναµης.
Σε κλινικό επίπεδο, απαραίτητος είναι ο έλεγχος της ποσό-
τητας και της ποιότητας του σάλιου, ιδίως σε περιπτώσεις 
ξηροστοµίας, λόγω ύπαρξης συνδρόµου ή λήψης φαρµά-
κων. Επειδή η ροή του σάλιου µειώνεται κατά τη διάρκεια 
του ύπνου, καλό είναι να µη λαµβάνονται όξινες ουσίες 
πριν τη βραδινή κατάκλιση. 
Σε αρχικά στάδια διάβρωσης η παρέµβαση του οδοντι-
άτρου αρκείται µόνο στην πρόληψη και συνδέεται µε τα-
κτικές χορηγήσεις φθορίου και αλλαγή των διατροφικών 
συνηθειών του ασθενή. Στις µετρίου βάθους κοιλότητες 
πραγµατοποιούνται εµφράξεις των δοντιών, τόσο για την 
προστασία και αποκατάσταση των οδοντικών ιστών που 
έχουν αποµείνει, όσο και σε περιπτώσεις ύπαρξης υπε-
ρευαισθησίας για την εξάλειψη του πόνου, ή για λόγους 
αισθητικής. Οι πιο εκτεταµένες διαβρώσεις απαιτούν ολική 
κάλυψη του δοντιού µε προσθετική αποκατάσταση.
Σε διάβρωση από ενδογενείς παράγοντες, η παρέµβαση 
του οδοντιάτρου επικεντρώνεται στην πρόληψη της πε-
ραιτέρω εξέλιξης της νόσου µέσα από τακτικές φθοριώσεις 
και προσωρινή αποκατάσταση των δευτερογενών βλαβών 
στη στοµατική κοιλότητα. Οι οδηγίες στοµατικής υγιεινής 
συνίστανται στο ξέπλυµα των δοντιών µε ένα στοµατικό 
διάλυµα και στην αποφυγή βουρτσίσµατος αµέσως µετά 
την πρόκληση εµετού. Μετά από την παρέλευση λίγων 
ωρών το όξινο περιβάλλον του στόµατος εξισορροπείται 
και µπορεί πια να χρησιµοποιηθεί µαλακή οδοντόβουρ-
τσα, ήπια δύναµη και οδοντόκρεµα χωρίς αποτριπτικούς 
κόκκους. 
Σηµαντικός είναι επίσης ο συµβουλευτικός του χαρακτή-
ρας σε θέµατα ισορροπηµένης διατροφής, η χορήγηση 
αλκαλικού διαλύµατος διττανθρακικού νατρίου που εξου-
δετερώνει το οξύ και µειώνει τη διαβρωτική του δράση, η 
λήψη νερού και η µάσηση τσίχλας για την ενεργοποίηση 
των σιαλογόνων αδένων και την αύξηση της ροής του σά-
λιου. Μετά τη παραποµπή στις άλλες ειδικότητες και τον 
έλεγχο της νόσου, µπορεί να προβεί στην ολοκλήρωση του 
σχεδίου θεραπείας. 
Συµπερασµατικά, η σωστή και έγκαιρη διάγνωση, ο δια-
τροφικός έλεγχος, η εφαρµογή προληπτικών µέτρων και 
κανόνων στοµατικής υγιεινής και οι συνεχείς επανεξετάσεις 
αποτελούν τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση, 
αλλά κυρίως για την αναχαίτιση της επέκτασης των βλα-
βών σε τέτοιες περιπτώσεις.
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Επικοινωνούμε

● Αναγνώστρια µας ρωτά σχετικά µε το πρό-
βληµα που την απασχολεί. Είναι 52 ετών και 
πρόσφατα υποβλήθηκε σε υπερηχογράφη-
µα επειδή εµφάνισε έντονους πόνους στην 
κοιλιά. Ο ακτινολόγος διαπίστωσε ένα µικρό 
πολύποδα στη χοληδόχο κύστη (8 χιλιοστά). 
Ο θεράπων ιατρός απέδωσε στον πολύποδα 
τη συµπτωµατολογία και συνέστησε χολοκυ-
στεκτοµή. Η ασθενής πράγµατι υποβλήθηκε 
σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτοµή  και δια-
πιστώθηκε ότι επρόκειτο για χοληστερινικό 
πολύποδα.  Η αναγνώστριά µας  αναρωτιέται 
αν η παρουσία του πολύποδα έχει µακρο-
πρόθεσµα κινδύνους για την υγεία και εάν 
αυτός τελικά ευθύνεται για τα συµπτώµατα 
που παρουσίαζε.

Ευχαριστούµε για την επικοινωνία. Οι χοληστε-
ρινικοί πολύποδες αποτελούν µια σχετικά αθώα 
οντότητα, η οποία παρατηρείται σε  ένα µικρό 
ποσοστό του γενικού πληθυσµού. Επειδή γενικά 
δεν προκαλούν συµπτώµατα, ο ακριβής επιπο-
λασµός τους είναι δύσκολο να καταγραφεί. Οι 
πολύποδες αυτοί δηµιουργούνται από εναπό-
θεση εστέρων χοληστερόλης και τριγλυκεριδί-
ων στα µακροφάγα κύτταρα  του βλεννογόνου 
της χοληδόχου κύστης. Στην πραγµατικότητα 

δεν αποτελούν αληθινή νεοπλασία και συνεπώς 
δεν υπάρχει ο κίνδυνος της καρκινογένεσης.
Στην εµφάνισή τους προδιαθέτουν οι ίδιοι πα-
ράγοντες που ενοχοποιούνται και στη δηµιουρ-
γία χολολίθων (΄΄πέτρες΄΄ στη χοληδόχο κύστη), 
όπως η µεγάλη ηλικία, το θήλυ φύλο, η παχυ-
σαρκία κ.α.
Συνήθως δεν προκαλούν συµπτώµατα αν και 
όταν αυτά υπάρχουν θυµίζουν τις κλινικές εκ-
δηλώσεις της χολολιθίασης. Η θεραπεία είναι 
χειρουργική (χολοκυστεκτοµή) αλλά πραγµατο-
ποιείται µόνο όταν υπάρχει συµπτωµατολογία. 

● Αναγνώστης µας, 40 ετών µας ρωτά για το 
ενδεχόµενο να χειρουργηθεί προκειµένου 
να χάσει βάρος. Έχει ύψος 1.70 µέτρα και ζυ-
γίζει 120 κιλά. Έγινε υπέρβαρος προ 15 ετών 
κατά την στρατιωτική του θητεία και από 
τότε δεν έχει καταφέρει να χάσει κιλά παρά 
τις διάφορες δίαιτες που έχει ακολουθήσει 
κατά καιρούς. Πριν ένα έτος υποβλήθηκε σε 
ενδοσκοπική τοποθέτηση ενδογαστρικού 
µπαλονιού µε αποτέλεσµα να χάσει περίπου 
10 κιλά σε 6 µήνες. Στο τέλος του εξαµήνου 
αφαίρεσε το µπαλόνι αλλά µετά ξαναπήρε 
βάρος. Ο γιατρός του  σύστησε  να αντιµετω-
πίσει την παχυσαρκία χειρουργικά. Ο ίδιος 
φοβάται να χειρουργηθεί, αλλά φυσικά επι-
θυµεί να κάνει κάτι για την παχυσαρκία κα-
θώς ανησυχεί για τις µελλοντικές επιπτώσεις  
στην υγεία του.

Ευχαριστούµε για την επικοινωνία. Πράγµατι 
παρουσιάζετε παχυσαρκία η οποία, αν και επί 
του παρόντος δεν σας δηµιουργεί παρά µόνο 
αισθητικής φύσης προβλήµατα, είναι πάρα 
πολύ πιθανό στο µέλλον να σας δηµιουργήσει 
σοβαρά προβλήµατα υγείας σχετιζόµενα µε 
πολλά όργανα και συστήµατα, όπως καρδιά, 
αγγεία, κεντρικό νευρικό σύστηµα, αρθρώσεις, 
ήπαρ, ενδοκρινικό σύστηµα (π.χ. διαβήτη ) κ.α.  
Ο βαθµός παχυσαρκίας αδρά προσδιορίζεται 
µε τη χρήση του Δείκτη Μάζας Σώµατος (Body 
Mass Index: B.M.I.), ο οποίος ισούται µε το βά-
ρος σώµατος δια του τετραγώνου του ύψους. 
Ιδανικά πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 20-25.  
Όταν είναι µεγαλύτερος από 30, κατατάσσει 
τον ασθενή στους παχύσαρκους και πάνω από 
35 στους νοσηρά παχύσαρκους. Στην τελευταία 
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κατηγορία ανήκετε και εσείς καθώς το BMI σας 
υπολογίζεται περίπου  41,5. Οι  παχύσαρκοι µε 
BMI άνω του 40, ιδίως αυτοί οι οποίοι είναι µα-
κροχρόνια παχύσαρκοι, έχουν ένδειξη χειρουρ-
γικής αντιµετώπισης, ακόµη και εάν δεν παρου-
σιάζουν επί του παρόντος µείζονα συνοδά νο-
σήµατα ως επιπλοκές της παχυσαρκίας, καθώς η 
πιθανότητα να τα εµφανίσουν στο µέλλον είναι 
πολύ µεγάλη. Αλλες µέθοδοι απώλειας  βάρους  
(υποθερµιδική δίαιτα, άσκηση, φαρµακευτική 
αγωγή, τοποθέτηση ενδογαστρικού µπαλονιού) 
δεν είναι σίγουρο ότι θα φέρουν αποτέλεσµα 
στην περίπτωσή σας. Όπως όλες οι  χειρουργι-
κές  επεµβάσεις, έτσι και αυτές, ορισµένες φο-
ρές συνοδεύονται από κάποιες άµεσες ή όψιµες 
επιπλοκές όµως το µεγάλο προσδοκώµενο όφε-
λος υπερνικά  τον ενδεχόµενο κίνδυνο. Θα ήταν 
καλό να ακολουθήσετε τη συµβουλή του για-
τρού σας και να απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο 
κέντρο. Εκεί οι γιατροί θα εκτιµήσουν την περί-
πτωση σας και αφού αποκλείσουν την παρου-
σία κάποιας αντένδειξης, θα σας κατευθύνουν 
ως προς το είδος της επέµβασης που θα επιλε-
γεί. Σε κάθε περίπτωση θα χρειασθεί, εκτός του 
χειρουργείου, να αλλάξετε αισθητά τον τρόπο 
ζωής σας από εδώ και στο εξής ακολουθώντας 
τις διαιτητικές  οδηγίες που θα σας δώσουν και 
αυξάνοντας  επίσης τη φυσική δραστηριότητα.   

● Αναγνώστης µας 52 ετών µας ρωτά σχετικά 
µε το πρόβληµα που τον απασχολεί. Εδώ και 
δύο χρόνια παρουσίαζε συχνά κάψιµο στο 
στήθος µετά το φαγητό. Αρχικά ζήτησε τη 
γνώµη καρδιολόγου επειδή είχε βεβαρυµένο  
οικογενειακό καρδιολογικό ιστορικό (έχει 
χάσει τον πατέρα του από έµφραγµα του µυ-
οκαρδίου). Ωστόσο ο εκτενής καρδιολογικός 
έλεγχος (δοκιµασία κόπωσης, υπερηχογρά-
φηµα και σπινθηρογράφηµα µε θάλειο)  
στον οποίο υπεβλήθη ήταν χωρίς παθολογι-
κά ευρήµατα. Ο καρδιολόγος τον παρέπεµψε 
σε γαστρεντερολόγο, αλλά ο ίδιος αµέλησε 
να τον επισκεφθεί. Όταν τα συµπτώµατα έγι-
ναν πολύ έντονα αναγκάστηκε να ζητήσει 
τη γνώµη γαστρεντερολόγου, ο οποίος θε-
ώρησε τη γαστροιοσοφαγική παλινδροµική 
νόσο ως  πιθανότερη διάγνωση µε βάση τα 

συµπτώµατα και σύστησε γαστροσκόπη-
ση.  Στην γαστροσκόπηση βρέθηκε βαρειά 
οισοφαγίτιδα (4ου βαθµού). Ο γαστρεντε-
ρολόγος έδωσε στον ασθενή θεραπεία  και 
υγειινοδιαιτιτικές συµβουλές και συνέστησε  
νέα γαστροσκόπηση µετά από δυο µήνες και 
πιθανώς λήψη βιοψιών. Ο αναγνώστης µας 
τώρα αισθάνεται πολύ καλύτερα, αλλά ανα-
ρωτιέται εάν υπάρχει λόγος να υποβληθεί σε 
καινούργια γαστροσκόπηση, καθώς επίσης 
και εάν υπάρχει περίπτωση οι βιοψίες να δεί-
ξουν κάτι πολύ σοβαρό (κακοήθεια).

Γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση είναι η επι-
στροφή υδαρούς περιεχοµένου από τον οισο-
φάγο στο στόµαχο, φαινόµενο που σε ένα µι-
κρό βαθµό παρατηρείται φυσιολογικά σε όλους 
τους ανθρώπους. Όταν η παλινδρόµηση αυτή 
είναι παρατεταµένη και σε βαθµό που να προ-
καλεί συµπτώµατα ή και ιστικές βλάβες  τότε 
κάνουµε  λόγο για γαστροοισοφαγική παλιν-
δροµική νόσο. Στην περίπτωσή σας έχει προ-
καλέσει και τα δύο. Συνεπώς, η λήψη θεραπείας 
και η προσήλωση στις συµβουλές του γιατρού 
είναι όντως επιβεβληµένη προκειµένου να µη 
σας δηµιουργήσει  η παλινδρόµηση περαιτέρω 
προβλήµατα.  
 Σε περιπτώσεις σοβαρής παλινδρόµη-
σης, όπως στην περίπτωσή σας, συχνά ο βλεν-
νογόνος του οισοφάγου εκτός από φλεγµονή 
(οισοφαγίτιδα) παρουσιάζει και άλλες ιστικές 
αλλοιώσεις, όπως µεταπλασία, η οποία ενίοτε  
οδηγεί σε δυσπλασία επί της οποία εξαιρετικά 
σπάνια αναπτύσσεται  αδενοκαρκίνωµα. Σε πε-
ρίπτωση συνεπώς που διαπιστωθεί µεταπλασία  
ο  έλεγχος µε γαστροσκόπηση ανά τακτά δια-
στήµατα είναι επιβεβληµένος. Ωστόσο, για να 
είµαστε σίγουροι ότι τα αποτελέσµατα της βι-
οψίας είναι αξιόπιστα πρέπει η φλεγµονή στον 
οισοφάγο να είναι σε ύφεση. Για το λόγο  αυτό 
είναι επιβεβληµένο να υποβληθείται ξανά σε γα-
στροσκόπηση, όπως σας συνέστησε ο γιατρός 
σας, προκειµένου να τεκµηριωθεί ότι η φλεγ-
µονή υποχώρησε και πιθανώς µε τις βιοψίες να 
καθορισθεί εάν και πότε πρέπει να υποβληθείτε 
σε επανέλεγχο.

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

Στο Μέγαρο ∆ιεθνές 
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Πρόεδρος: Γ. Πασπάτης
 Αντιπρόεδρος: Σ. Μανωλακόπουλος

 Γεν. Γραµµατέας: Κ. Τριανταφύλλου
 Ταµίας: Μ. Τζουβαλά
 Μέλη: Ν. Βιάζης
  Ι. Βλαχογιαννάκος
  Γ. Καραµανώλης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Γ. Αναγνωστόπουλος
  Γ.Γερµανίδης
  Ό. Γιουλεµέ
  Ι. ∆ήµκας
  Α. Θεοδωροπούλου
  Κ. Θωµόπουλος
  ∆. Καπετάνος
  Π. Κασαπίδης
  Κ. Κατσάνος
  Γ. Κουκλάκης
  Γ. Λαζαράκη
  Γ. Μπάµιας
  Μ. Μυλωνάκη
  Α. Νταϊλιάνας
  Κ. Παπαδάκης
  Γ. Παπαθεοδωρίδης
  Ν. Παπαντωνίου
  Κ. Παρασκευά
  Γ. Παρούτογλου
  Π. Σεχόπουλος
  Ε. Συµβουλάκης
  Α. Χατζηνικολάου
  Α. Χρηστίδου
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Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009
18.00 - 19.00  «Διατροφή στο Νοσοκοµείο»
Προεδρείο: Χριστίνα Παπανικολάου
■ Ο ρόλος του Διαιτολόγου στο Νοσοκοµείο – Συµπληρώµατα 

διατροφής στο νοσηλευόµενο ασθενή (πολυβιταµινούχα, 
προβιοτικά, πρεβιοτικά, ιχνοστοιχεία)

 Γρηγόριος Κυριακίδης
■  Catering στο Νοσοκοµείο : α. Νοµοθεσία
 Απόστολος Ράντσιος
■  Catering στο Νοσοκοµείο : β. Διαχείριση της ασφάλειας 

των τροφίµων
 Ιωάννα Πετροχείλου
■  Ειδικές δίαιτες στις παθήσεις του πεπτικού 
 Μαρία Χατζηπαύλου
19.30 - 20.00 Διάλεξη : «Η πείνα ως παγκόσµιο πρόβληµα»
 Μαρία Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου – Τζιτζικώστα
Πρόεδρος Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO 
20:00 – 20:30 Εναρκτήρια τελετή 

Προσφωνήσεις
Απονοµή τιµητικών µεταλλίων
Αργυρή Διάκριση: Βασίλειος Γολεµάτης
  Στέφανος Χατζηγιάννης
  Γεώργιος Κοκοζίδης
  Γρηγόριος Πασπάτης

Απονοµή υποτροφιών 2009
Βασίλειος Σαζανίδης  
Βασιλική Αρβανίτη
Ειρήνη Κελαϊδίτη
Θεοδώρα Καλλή

Κήρυξη Εργασιών Διηµερίδας
20:30 Μουσικό πρόγραµµα µε τη Νίνα Λοτσάρη 
21:00 Δεξίωση

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2009
9:30 - 10:30 Ανώτερο Πεπτικό
Προεδρείο:  Εµµανουήλ Αρχαύλης, Απόστολος Νταϊλιάνας 
■ Νεώτερα δεδοµένα στη διάγνωση και θεραπεία των 

εξω-οισοφαγικών εκδηλώσεων της γαστροοισοφαγικής 
παλινδρόµησης.

 Νικήτας Παπαντωνίου
■ Δυσφαγία. Οργανική ή λειτουργική διαταραχή;
 Γεώργιος Καραµανώλης
■ Εκτίµηση της βαρύτητας και συντηρητική αντιµετώπιση της 

οξείας παγκρεατίτιδας
 Δηµήτριος Καπετάνος

10:30 - 11:00 Επιλεγµένη Διάλεξη
Προεδρείο: Γρηγόριος Πασπάτης
“Colorectal cancer screening”
David Lieberman

11:00 - 11:30 Διάλειµµα – Καφές

11:30 - 13:30  Κατώτερο Πεπτικό
Προεδρείο:  Κωνσταντίνος Παπαδάκης, 
Δηµήτριος Χριστοδούλου
■ Μεταλοιµώδες σύνδοµο ευερεθίστου εντέρου. 

Μύθος ή πραγµατικότητα;

 Δηµήτριος Πολύµερος

■ Ευεργετική επίδραση των µη στεροειδών 

αντιφλεγµονωδών στον πεπτικό σωλήνα 

 Αγγελική Χρηστίδου

■ Ιδιοπαθείς φλεγµονώδεις νόσοι του εντέρου. 

Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής 

 Γεώργιος Μπάµιας

■ Απώλεια ανταπόκρισης στους βιολογικούς παράγοντες 

στις ιδιοπαθείς φλεγµονώδεις νόσους του εντέρου 

 Μαρία Τζουβαλά

13:30 - 14:30 Μεσηµβρινό Διάλειµµα - Γεύµα 

14:30 - 15:30 Ενδοσκόπηση

Προεδρείο:  Γεώργιος Κουκλάκης, Παναγιώτης Σεχόπουλος
■ ΝΟΤΕS και ροµποτική χειρουργική. Το µέλλον ή σενάρια 

επιστηµονικής φαντασίας;

 Νικόλαος Νικητέας

■ Νεώτερες εξελίξεις στην ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία

 Ιωάννης Παπανικολάου

■ Ιστολογική εκτίµηση από  την ενδοσκοπική εικόνα.

 Γεώργιος Αναγνωστόπουλος

15:30 – 16:00 Επιλεγµένη Διάλεξη

Προεδρείο: Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
“The past, present and future of therapeutic endoscopy”

Petter Cotton

16:00 - 16:30 Διάλειµµα - Καφές

16:30 - 18:00 Ήπαρ

  Προεδρείο: Ιωάννης Κοσκίνας, Σπήλιος Μανωλακόπουλος
■ Εξατοµίκευση της θεραπείας στη χρόνια ηπατίτιδα C

 Ιωάννης Ελευσινιώτης

■ Υπονατριαιµία στην κίρρωση: Παθογένεια, κλινική σηµασία, 

αντιµετώπιση

 Μαίρη Κουλεντάκη

■ Μεταµόσχευση ήπατος. Σε ποιους και πότε;

 Ευάγγελος Χολόγκιτας

18:00 - 18:30 Επιλεγµένη Διάλεξη
  Προεδρείο: Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης

“ Θεραπεία χρόνιας ηπατίτιδας Β. Παρόν και µέλλον ”

Στέφανος Χατζηγιάννης

4η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΕΛΙΓΑΣΤ
«Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία»

20-21 Φεβρουαρίου 2009
στο Μέγαρο Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
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Τα Νέα του Ιδρύματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Το Ελληνικό Ίδρυµα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.) είναι κοινωφελές ίδρυµα. Μεταξύ άλλων, στόχοι 
του είναι η ενηµέρωση του κοινού για τα νοσήµατα του πεπτικού και τις διατροφικές συνήθειες, η διοργάνωση επι-
στηµονικών ηµερίδων, η χορήγηση υποτροφιών και η χρηµατοδότηση ερευνητικών  επιδηµιολογικών προγραµµά-
των κ.α. Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του, προκηρύσσει για το έτος 2009 χρηµατοδότηση ερευνητικών πρω-

τοκόλλων σε γνωστικό πεδίο «Επιδηµιολογία Νοσηµάτων Πεπτικού».

  Λεπτοµέρειες για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. 
(www.eligast.gr) ή στη Γραµµατεία στο τηλ. 2107231332.

Λήξη κατάθεσης υποψηφιοτήτων : 15/02/2009

Μετά από πρόταση του Επιστηµονικού Συµβουλίου, το Διοικητικό 
Συµβούλιο του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. αποφάσισε να δώσει για το ακαδηµαϊκό 
έτος 2008 – 2009 τις κάτωθι υποτροφίες:

1) Υποτροφία «Αναστάσιος Εµµανουήλ» Απεφασίσθη να δοθεί 
η υποτροφία αυτή διαρκείας 12 µηνών στον κ. Βασίλειο 
Σαζανίδη, ο οποίος είναι Ειδικευµένος Γαστρεντερολόγος, 
προκειµένου να µετεκπαιδευτεί για χρονικό διάστηµα 12 
µηνών στο Unit of Gastroenterology, Victoria Hospital, 
Blackpool - UK υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Peter 
Isaacs στον τοµέα των νέων ενδοσκοπικών επεµβατικών 
κυρίως τεχνικών. Η υποτροφία είναι χορηγία της εταιρείας 
ASTRAZENECA.

2) Υποτροφία «Νικόλαος Πετρίδης» Το Συµβούλιο απεφάσισε 
οµοφώνως να χορηγήσει την υποτροφία αυτή διαρκείας 6 έως 
12 µηνών στην κ. Βασιλική Αρβανίτη, η οποία είναι Ειδικευµένη 
Γαστρεντερολόγος, προκειµένου να µετεκπαιδευτεί για χρονικό 
διάστηµα 6 έως 12 µηνών στο Royal Free Hospital, UK υπό 
τη διεύθυνση του Καθηγητή A.K. Burroughs στο Τµήµα Liver 
Transplantation and Hepatobiliary. Η  υποτροφία είναι χορηγία 
της εταιρείας JANSSEN-CILAG.

3) Υποτροφία «Χαράλαµπος Ν. Σµπαρούνης» Το Συµβούλιο 
απεφάσισε οµοφώνως να χορηγήσει την υποτροφία αυτή στην 
κ. Ειρήνη Κελαϊδίτη, Διαιτολόγο - Διατροφολόγο, προκειµένου 
να φοιτήσει για 12 µήνες στο University of Aberdeen, UK και να 
αποκτήσει Master Degree in Human Nutrition and Metabolism.  
Το ποσό της υποτροφίας είναι χορηγία του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.

4) Υποτροφία «Νίκος Παπανικολάου» Το Συµβούλιο απεφάσισε 
οµοφώνως να χορηγήσει την υποτροφία αυτή διαρκείας 6 
µηνών στην κ. Θεοδώρα Καλλή, η οποία είναι Ειδικευόµενη 
Γαστρεντερολόγος, προκειµένου να µετεκπαιδευτεί για χρονικό 
διάστηµα 6 µηνών στο St. Mark’s Academic Institute, London - 
UK υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Brian Saunders στον τοµέα 
των λειτουργικών παθήσεων του πρωκτού και του ορθού. Το 
ποσό της υποτροφίας είναι χορηγία του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.

5) Το Διοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα απεφάσισε να χορηγήσει 
υποτροφία στον κ. Ιωάννη Καλλιακµάνη,  Ειδικευόµενο 
Γαστρεντερολόγο προκειµένου να µετεκπαιδευτεί για χρονικό 
διάστηµα 3 µηνών στο Klinikum der Johannes Gutenberg 
– Universitat στον τοµέα των συγχρόνων ενδοσκοπικών και 
θεραπευτικών τεχνικών υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού 
Ralf Kiesslich. Επίσης θα χορηγήσει υποτροφία για χρονικό 
διάστηµα 6 µηνών στον κ. Δηµήτριο Γκισάκη, Ειδικευόµενο 
Γαστρεντερολόγο επίσης, προκειµένου να µετεκπαιδευτεί στο 
Nouvel Hopital Civil, Les Hopitaux Universitaires de Strasbourg 
υπό τη διεύθυνση του Ιατρού D. Coumaros & του Καθηγητού 
M. Doffoel στον τοµέα των Ενδοσκοπήσεων του πεπτικού. Τα 
ποσά των υποτροφιών είναι χορηγία του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 – 2009



Αβραμίδης Ιάκωβος, Θεσσαλονίκη 50 €
Αβραμίδου Παύλα, Θεσσαλονίκη 15 €
Αγγελάκης Γεώργιος, Πειραιάς 30 €
Αθανασιάδου Μαγδαληνή, Αστακός Αιτ/νίας 50 €
Αλαμάνης Τριαντάφυλλος, Φάρσαλα 100 €
Αλεξίου Αλέξιος, Ιωάννινα 15 €
Αλεξίου Παναγιώτης, Αμφιάλη 15 €
Αναγνώστου Καλλιόπη, Αθήνα 20 €
Αναστασίου Ιωάννης, Αθήνα 50 €
Αναστόπουλος Διονύσιος, Κως 15 €
Ανδρικόπουλος Βαγγέλης, Θρακομακεδόνες 50 €
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδίτσα 30 €
Αρβανιτάκη Μαριάννα, Βέλγιο 50 €
Αργυράκης Χρήστος, Λιλαία Φωκίδας 50 €
Ασημακόπουλος Δρόσος, Χολαργός 15 €
Βαλάκας Αθανάσιος, Αθήνα 20 €
Βαμβακάς Γεώργιος, Ηράκλειο 15 €
Βανδώρου Σοφία, Αμφιάλη 15 €
Βαρβιτσιώτης Ιωάννης, Αθήνα 25 €
Βαφειάδης Παρασκευάς, Θεσσαλονίκη 15 €
Βιομηχανία Τροφίμων «ΥΦΑΝΤΗΣ» 1000 €
Βίστης Γεώργιος, Χερσόνησος Ηρακλείου 10 €
Βλάμης Χρήστος, Πειραιάς 50 €
Βοΐκογλου Ωραιοζήλη, Θεσσαλονίκη 30 €
Βουγαδιώτης Ιωάννης, Νίκαια 50 €
Βουγιουκλής Ηλίας, Δράμα 15 €
Βουλγαρέλλης Ραφαήλ, Κρεμαστή Ρόδου 15 €
Βραδέλης Στέργιος, Αλεξανδρούπολη 50 €
Βρέττας Δημήτριος, Αθήνα 15 €
Βρυωνάκης Κωνσταντίνος,  Χανιά 50 €
Γαβρή Χριστίνα, Αθήνα 25 €
Γεράκη Ελένη, Γλυφάδα 100 €
Γεράκης Ιωάννης, Θεσσαλονίκη 50 €
Γερομιχαλός Δημήτριος Μ., Λεπτοκαρυά Κατερίνη 15 €
Γεωργία Κλοκανά Δεληκάρη, Θεσσαλονίκη 50 €
Γεωργίου Κώστας, Αγ. Παρασκευή 20 €
Γεωργίου Σπύρος, Πρέβεζα 15 €
Γεωργόπουλου Μαρία, Αθήνα 15 €
Γιαβανόγλου Τριαντάφυλλος, Θεσσαλονίκη 20 €
Γιαννακόπουλος Θεόδωρος, Ραφήνα 10 €
Γιαννάκου Σοφία, Κάρυστος 50 €
Γιαννόπουλος Ανδρέας, Λάνθι Ηλείας 20 €

Γκέσιου Χρυσούλα, Δράμα 30 €
Γκίκα Ευσταθία, Λαμία 50 €
Γκουβέρης Ιωάννης, Άργος 15 €
Γκούμας Κωνσταντίνος , Φιλοθέη 50 €
Γλυκός Αριστείδης, Αγ. Παρασκευή 20 €
Γραμματικός Κωνσταντίνος, Πρέβεζα 20 €
Δάλλας Ηλίας, Γέρακας 20 €
Δανδάκης Δημήτριος, Αθήνα 50 €
Δάρα Ελένη, Φιλοθέη 20 €
Δασκόπουλος Ανδρέας, Πύργος 15 €
Δεββές Φώτιος, Αθήνα 50 €
Δημάδη Σπυριδούλα, Βριλήσσια 50 €
Δημητρίου Αθανασία, Πάτρα 25 €
Δημητρίου Βασιλική, Λάρισα 50 €
Δημητρόπουλος Ιωάννης, Λιβαδειά 15 €
Διονυσιώτης Ιωάννης, Ρόδος 50 €
Δουκατέλη Μαριάννα, Κέρκυρα 15 €
Δραγογιάννης Αθανάσιος, Βόλος 50 €
Εκπαιδευτήρια «ΓΕΙΤΟΝΑ», Γλυφάδα 15 €
Ευθυμίου – Αθανασούλια Ευανθία, Αθήνα 15 €
Ευθυμίου Παναγιώτης, Λεμεσός / Κύπρος 50 €
Ζαβός Κωνσταντίνος, Λάρνακα / Κύπρος 50 €
Ζαλώνης Αντώνιος, Άλιμος 50 €
Ζαμπέλη Εύη, Αγ. Παρασκευή 50 €
Ζαρκανιώτης Ιωάννης, Αγρίνιο 30 €
Ζαχαρόπουλος Αχιλλέας, Κατερίνη 70 €
Ζέζος Πέτρος, Αλεξανδρούπολη 50 €
Ζιγρίδης Γεώργιος, Δραπετσώνα 15 €
Ζουμπούλη – Βαφειάδη Ειρήνη, Παπάγου 50 €
Ηλίας Αναστάσιος, Θεσσαλονίκη 50 €
Θεοδόση Παναγιώτα, Ζάκυνθος 15 €
Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος, Αθήνα 15 €
Θεοδωρόπουλος Ιωάννης, Αθήνα 50 €
Θεοχάρης Γεώργιος, Πάτρα 50 €
Θεοχαρόπουλος Νίκος, Φάρσαλα 50 €
Θωμόπουλος Κωνσταντίνος, Πάτρα 100 €
ΙΟΝ Α.Ε., Ν. Φάληρο 200 €
Ιωάννης Σαββόπουλος, Μαγούλα 50 €
Ιωαννίδης Μιχάλης, Αθήνα 20 €
Ιωάννου Βενετία, Ίλιον 20 €
Καβάγια Αγλαΐα, Ζωγράφου 50 €
Καβουσανάκης Εμμανουήλ Ν., Γλυφάδα 50 €

Κακάβας Γεώργιος, Λαμία 15 €
Καλαθενός Σάββας, Ρόδος 15 €
Καλαμπάκας Γεώργιος, Αγιά 15 €
Καματάκης Νικόλαος, Θεσσαλονίκη 15 €
Καμπαδέλλη Μαίρη, Ν. Σμύρνη 15 €
Κανάρης Ιωάννης, Ζωγράφου 20 €
Καπετάνος Δημήτριος, Θεσσαλονίκη 50 €
Καραβίδα Αμαλία, Θεσσαλονίκη 200 €
Καραγεωργίου Χάρης, Αθήνα 50 €
Καραγιάννης Δημήτριος, Δροσιά 50 €
Καρακατσάνης Σταύρος, Π. Φάληρο 50 €
Καραλή Μαίρη, Αγρίνιο 30 €
Καραμανώλη Άννα, Λάρισα 30 €
Καρατζάς Μιχάλης, Μαρούσι 50 €
Καρατζόγλου Παρθένα, Θεσσαλονίκη 50 €
Καρολίδης Αλέξανδρος, Δράμα 50 €
Καρουτά Ελένη, Γλυφάδα 20 €
Καρράς Νικόλαος, Πλωμάρι Λέσβου 15 €
Καρτάλης Αιμίλιος, Αθήνα 50 €
Κασσέρας Φραγκίσκος, Λεμεσός / Κύπρος 50 €
Κατρή Ελένη, Αθήνα 15 €
Κατσάβας Αρίστειδης, Λάρισα 20 €
Κατσένου Γεωργία, Λευκάδα 50 €
Κατσιούλα Αλεξάνδρα, Αθήνα 25 €
Κατσιούφας Αλέξανδρος, Τρίκαλα 20 €
Καφετζής Νικόλαος, Ευρωπός 15 €
Κελεμάνη Αναστασία, Καστοριά 20 €
Κητής Γεώργιος, Θεσσαλονίκη 50 €
Κίστης Κωνσταντίνος, Ιωάννινα 50 €
Κολιός Γεώργιος, Αλεξανδρούπολη 15 €
Κολλιόπουλος Νίκος, Τρίπολη 25 €
Κοντονίκας Θεόδωρος, Λάρισα 50 €
Κοντού Μαρίνα, Ραφήνα 100 €
Κορδάτου Ιωάννα, Χολαργός 20 €
Κορέλη – Μπουλουγούρη Ιωάννα, Χαλκίδα 20 €
Κουκουβίνου Πία, Περιστέρι 20 €
Κουκούλης Γεώργιος, Καλλιθέα 50 €
Κουλαλόγλου Παναγιώτης, Ιωάννινα 15 €
Κουμπάρου Γεωργία, Ψυχικό 50 €
Κουντούρης Κωνσταντίνος, Ιαλυσός Ρόδος 20 €
Κουρκούνη Χρύσα, Φάρσαλα 15 €
Κουτσουμπίδου Μαριάννα, Πτολεμαΐδα 18,60 €

ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ∆ΩΡΗΤΕΣ μέχρι 16/01/2009

Λάβαμε τα κάτωθι  ποσά και  ευχαριστούμε :

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήµου Φαρσάλων µε θέµα «Η πρόληψη του 
καρκίνου του παχέος εντέρου, ο ρόλος της διατροφής και η προοπτική µελέτη ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ» υπό την αιγίδα του ΕΛ.ΙΓΑΣΤ., της Ε.Γ.Ε. και της 
ΕΠ.Ε.Γ.Ε.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενηµέρωση για τη σηµασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου. 
Ειδικότερα, οι πολίτες των Δήµων Φαρσάλων και Ενιππέα µεταξύ 40 – 75 ετών, ενθαρρύνθηκαν να συµµετάσχουν στην επιδηµιολογική 
µελέτη «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ» κάνοντας προληπτική κολονοσκόπηση και µε απώτερο σκοπό την εξάλειψη του καρκίνου του παχέος εντέρου στην 
περιοχή.

Συντονιστής της µελέτης είναι ο κ. Δ.Γ. Καραµανώλης και για τη διεκπεραίωση του φιλόδοξου αυτού πρωτοκόλλου συνεργάζονται οι : οι 
δύο Γαστρεντερολογικές Κλινικές του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός», τα Γαστρεντερολογικά Τµήµατα του Γενικού και Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου Λαρίσης, το Αχιλλοπούλειο Νοσοκοµείο Βόλου, όπως επίσης και το σύνολο των ιδιωτών Γαστρεντερολόγων των Νοµών Λαρίσης 
και Μαγνησίας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ 
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Κρίκης Ναπολεών, Λάρισα 50 €
Κυριαζόπουλος Γρηγόριος, Αλεξάνδρεια 50 €
Κυριακόπουλος Κυριάκος, Παπάγου 50 €
Κωνσταντινίδης Ιωάννης, Θεσσαλονίκη 20 €
Κωστάκη Ουρανία, Αθήνα 20 €
Κωσταρέλου Μαργαρίτα, Αθήνα 20 €
Κωστής Ιωάννης, Βόλος 50 €
Κωστόπουλος Παναγιώτης, Αθήνα 50 €
Λαδάς Σπυρίδων, Αθήνα 50 €
Λαμπροπούλου – Καμπούρη Παναγιώτα, 
Θεσσαλονίκη 25 €
Λάμπρου Αριέτα, Π. Φάληρο 20 €
Λατσιστάλης Παναγιώτης, Δράμα 50 €
Λεβέντης Δημήτριος, Ν. Ηράκλειο 100 €
Λεοντίδης Χρήστος, Κομοτηνή 50 €
Λουϊζίδου Σταυρούλα, Ιαλυσός Ρόδος 30 €
Μάγου – Γουλιελμάκη Πελαγία, Θεσσαλονίκη 18,80 €
Μαμάτσιος Γεώργιος, Κοζάνη 15 €
Μανιαδάκης Νικόλαος, Χανιά 20 €
Μανουσάκης Κωνσταντίνος, Πειραιάς 50 €
Μάντζαρης Άγγελος, Βύρωνας  15 €
Μάντζαρης Γεράσιμος, Κηφισιά 50 €
Μαντίδης Απόστολος, Χολαργός 100 €
Μαραγιάννης Κώστας, Αγρίνιο 15 €
Μαραγκουδάκη Σοφία, Θεσσαλονίκη 15 €
Μαργέτης Νικόλαος, Χαλάνδρι 50 €
Μάρης Θεοχάρης, Θεσσαλονίκη 50 €
Μαρτσίδου Ειρήνη, Νίκαια 50 €
Μάστρακα Στυλιανή, Μοσχάτο 40 €
Μαυριγιαννάκης Μιχαήλ, Αθήνα 30 €
Μαχάς Κωνσταντίνος, Ρόδος 10 €
Μιχαηλίδης Ανδρέας, Λευκωσία / Κύπρος 15 €
Μιχαλάκης Αναστάσιος, Βάρκιζα 5 €
Μιχαλόπουλος Αντώνιος, Θεσσαλονίκη 15 €
Μοναχή Αγάθη Μπερινού, Αλίαρτος Βοιωτίας 30 €
Μούκου Μαρία, Δράμα 15 €
Μουντουφάρη Μαρία, Ρόδος 15 €
Μπαγλατζής Χρήστος, Αλμυρός 50 €
Μπακάλης Κωνσταντίνος, Κηφισιά 100 €
Μπαλής Σπύρος, Κέρκυρα 15 €
Μπανιώτου Ευαγγελία, Κρύα Βρύση Πέλλας 20 €
Μπαρμπατζάς Χαράλαμπος, Χαλάνδρι 50 €
Μπασδέκας Σωτήριος, Θεσσαλονίκη 50 €
Μπατιστάκης Αντώνης, Χανιά 50 €
Μπάτος Νικόλαος, Θεσσαλονίκη 15 €
Μπεκίρη Αγγελική, Σκύδρα Πέλλας 20 €
Μπερινός Δημήτριος, Παπάγου 50 €
Μπερτζελέτου Σταυρούλα, Αθήνα 15 €
Μπλογκούρας Ιωάννης Λάρισα 15 €
Μποβαρέτος Νίκος, Αθήνα 50 €
Μπόνα Μαρία – Φιλία, Π. Φάληρο 15 €
Μπουγιούρη Αγγελική, Κερατσίνι 15 €
Μπουζάκης Ηλίας, Χανιά 40 €
Μυστακίδη Ελένη, Καλλιθέα 30 €
Μυστακίδης Κωνσταντίνος, Σέρρες 50 €
Νάκας Θεόδωρος, Μέτσοβο 50 €
Νάκος Ανδρέας, Θεσσαλονίκη 50 €

Νταλός Παύλος, Αλεξανδρούπολη 15 €
Ντατσάκης Κωνσταντίνος, Πεύκη 30 €
Ντόβας Αντίγονος, Βόλος 50 €
Ξενοφώντος Μαρίνος, Λεμεσός / Κύπρος 50 €
Ξεπαπαδάκη Παρασκευή, Ζωγράφου 30 €
Ξυπολητά Βίκυ, Βούλα 30 €
Οικονόμου Βασιλεία, Ν. Σμύρνη 15 €
Οικονόμου Μιχάλης, Αθήνα 50 €
Ουσταμανωλάκης Παντελής, Ηράκλειο 50 €
Παλαβρατζής Δημήτριος, Χαλκίδα 15 €
Παναγιωτάκη Ελένη, Ν. Φιλαδέλφεια 15 €
Παντελάρος Νικόλαος, Βριλήσσια 50 €
Παντελιά – Θεοφιλίδου Αδαμαντία, Χολαργός 15 €
Παντελιά Μαρία, Αθήνα 50 €
Παντέρας Δημήτριος, Τρίκαλα 50 €
Παντερής Βασίλειος, Πετρούπολη 50 €
Παπαγεωργίου Ιωάννα, Μαρούσι 30 €
Παπαδιάς Δημήτριος, Ιωάννινα 20 €
Παπαδογεωργόπουλος Κωνσταντίνος, Παπάγου 20 €
Παπαδολιάς Αθανάσιος, Τρίπολη 50 € 

Παπαδόπουλος Νικόλαος, Πειραιάς 50 €
Παπαδοπούλου Κυριακή, Θεσσαλονίκη 75 €
Παπαθεοδωρίδης Γεώργιος, Βριλήσσια 50 €
Παπαϊωάννου Άννα, Λάρισα 30 €
Παπαντώνη Βασιλική, Βραχάτι Κορινθίας 50 €
Παπαξοΐνης Κωνσταντίνος, Ζωγράφου 50 €
Παπαπαναγιώτου Ευθύμιος, Παπάγου 20 €
Παπαστασινός Χρήστος, Ζωγράφου 50 €
Παππάς Σταύρος, Ιωάννινα 20 €
Παραδείσης Αθηναγόρας, Ρόδος 20 €
Πασσάς Θωμάς, Πρέβεζα 50 €
Πάτος Πέτρος, Άλιμος 50 €
Πάτρας Μιχάλης, Μεταμόρφωση 30 €
Πέρπερας Αντώνιος, Χαλάνδρι 50 €
Πετράκη Καλλιόπη, Κηφισιά 50 €
Πετρόπουλος Σπύρος, Πάτρα 15 €
Πια Δέσποινα, Παπάγου 100 €
Πιατάς Αθανάσιος, Αθήνα 20 €
Πιλπιλίδης Ιωάννης, Θεσσαλονίκη 50 €
Πλίγκος Εμμανουήλ, Ρόδος 30 €
Ποθητού Έρση, Αθήνα 50 €
Πολίτη Καλλιόπη, Φάρσαλα 20 €
Πολίτης Δημήτρης, Κέρκυρα 30 €
Πούλου Ανδρονίκη, Βούλα 15 €
Προυκάκης Δημήτριος, Ν. Φιλαδέλφεια 20 €
Πρωτόπαπας Ανδρέας, Θεσσαλονίκη 50 €
Ραχωβίτης Αλέξανδρος, Λάρισα 100 €
Σαλακά Ευφημία, Ρόδος 25 €
Σαλακά Ιωάννα, Ρόδος 25 €
Σαλακά Μαρία, Ρόδος 25 €
Σαλδάρη Μαρία, Αθήνα 15 €
Σαμαρά Στέλλα, Αθήνα 50 €
Σαραντάρης Παναγιώτης, Λεωνίδιο 40 €
Σιαφίκος Σπύρος, Κορυδαλλός 50 €
Σιδερέα Φανή, Ρόδος 20 €
Σίμου Ελένη, Φάρσαλα 30 €

Σκευοφύλακα Πόπη, Ιαλυσός Ρόδου 20 €
Σκλάβαινα Μαρία, Δραπετσώνα 50 €
Σνάιντερ – Σταυρινού Ελένα, Σάμος 20 €
Σοφιανού Βασιλική, Χανιά 100 €
Σπυρόπουλος Νικόλαος, Τρίπολη 20 €
Σταϊκούρα Αμαλία, Γλυφάδα 15 €
Σταυροπούλου Γεωργία, Θεσσαλονίκη 25 €
Στεργιάννη Χρυσούλα, Αμφιλοχία 15 €
Στεφανάκης Εμμανουήλ, Αγ. Παρασκευή 476 €
Στρατάκη Ελένη, Ηράκλειο 15 €
Συγκούνας Δημήτριος, Ιωάννινα 50 €
Ταβουλάρης Γεώργιος, Περιστέρι 50 €
Ταρατίτας Παναγιώτης,  Ρόδος 15 €
Τασολάμπρου Χρυσούλα, Πειραιάς 50 €
Τασσοπούλου Τερψιθέα, Ν. Σμύρνη 15 €
Τάτση Γρηγορία, Ιωάννινα 30 €
Τζανέτου Πολυτίμη, Αργυρούπολη 50 €
Τζανίμης Αναστάσιος, Αθήνα 50 €
Τζιλβές Δημήτριος, Θεσσαλονίκη 50 €
Τζουρμακλιώτης Δημήτριος, Βριλήσσια 50 €
Τίγκας Κωνσταντίνος,  Παπάγου 50 €
Τράντος Μιχαήλ, Φάρσαλα 20 €
Τριανταφυλλίδη Ευαγγελία, Καλαμάτα 20 €
Τσαμπρινού Διονυσία, Πύργος 60 €
Τσευγάς Ιωάννης, Αθήνα 50 €
Τσιάβος Δημήτριος, Γλυφάδα 15 €
Τσιάβου Μελπομένη, Υμηττός 15 €
Τσιμπούρης Παναγιώτης, Ζωγράφου 50 €
Τσιρώνη Ευτυχία, Αθήνα 50 €
Τσομπανίδης Ελευθέριος, Χαλάνδρι 30 €
Τσουδή Μαρία, Αμμουδάρα Ηρακλείου 15 €
Τσουκαλά Κυριακή, Θεσσαλονίκη 15 €
Φλώρου Βασιλική, Ρόδος 10 €
Φούγια Αφροδίτη, Παπάγου 15 €
Φουσέκης Χρήστος, Άμφισσα 15 €
Φραγκόμανώλη Θεοδώρα, Θεσσαλονίκη 200 €
Χαϊδεμένου Δήμητρα, Καλαμάτα 20 €
Χατζηβασιλείου Βασιλική, Σέρρες 15 €
Χατζηδάκη Ειρήνη, Αθήνα 15 €
Χατζηκωστής Δημήτριος, Άθυρα Πέλλας 15 €
Χατζηνικολάου Αθανάσιος, Χαλάνδρι 50 €
Χρηστιάς Ηλίας, Πάτρα 50 €
Χρηστίδου Αγγελική, Αθήνα 50 €
Χριστοδούλου Δημήτριος, Ιωάννινα 50 €
Χρόνης Οδυσσέας, Μαρούσι 50 €
Χρυσούλης Γεώργιος, Κορυδαλλός 20 €
Ψαθά Δήμητρα, Θεσσαλονίκη 20 €
Ψιστάκης Μιχάλης, Χανιά 100 €

In Memoriam :

Πολυξένη Λαδάκη, Άλιμος 50 €
Εις μνήμη των γονέων της
Κυριάκος Καραθανάσης, Πολιτεία 40 €
Μνήμη Αγνής Μουζενίδου

Τα Νέα του Ιδρύματος






