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Άρθρο
σύνταξης
Στην αρχή της νέας χρονιάς το ενδιαφέρον των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και συνεπώς και της κοινής γνώμης
έχει στραφεί αφενός στη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας μας, όπως διαρκώς τονίζουν διάφορα διεθνή
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και μέλη «φιλελληνικών» ξένων κυβερνήσεων και αφετέρου σε ιατρικά θέματα.
Μετά τον καταιγισμό αντιφατικών πληροφοριών για τη νέα γρίππη Η1Ν1 και για την ασφάλεια και αναγκαιότητα
του εμβολίου της, τις τελευταίες ημέρες βομβαρδιζόμαστε με «ειδήσεις» και «απόψεις» ειδικών, πολλές φορές μη
γιατρών, με αφορμή την κατάληξη ενός επωνύμου συμπολίτη μας. ∆υστυχώς, στην αντιφατική αυτή δημοσιότητα
πολλές φορές συμβάλλουν και συνάδελφοι ιατροί, οι οποίοι σπεύδουν να καταθέτουν προσωπικές σκέψεις και
γνώμες χωρίς καν να έχουν βιώσει ή έστω να γνωρίζουν τα ακριβή γεγονότα. Τα ιατρικά θέματα πάντως με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο ελκύουν συνεχώς το ενδιαφέρον του κοινού που διψά για ενημέρωση, η οποία όμως
μπορεί να παρέχει μόνον γενικές οδηγίες και δεν υποκαθιστά το ρόλο του θεράποντος ιατρού. Στα πλαίσια αυτά η
«ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ» συνεχίζει την ενημέρωσή σας με πολλά και ενδιαφέροντα άρθρα και σε αυτό το τεύχος.
Η πρόσφατη σύνοδος της Κοπεγχάγης τέλειωσε χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά η συζήτηση για το περιβάλλον και
το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου δεν πρόκειται να σταματήσει. Ο κ. Αναστασιάδης αναλύει τη συνεισφορά των
τροφίμων και της διατροφικής μας κατανάλωσης στη δημιουργία αυτού του φαινομένου και προτείνει τρόπους
περιορισμού του. Οι αλληλεπιδράσεις διατροφής και υγείας είναι δεδομένες και γι’ αυτό ο κ. Ξουργιάς μάς θυμίζει
ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια παραγωγής «λειτουργικών τροφίμων», όπως αποκαλείται κάθε
τροποποιημένο τρόφιμο ή συστατικό τροφίμων, που μπορεί να προσφέρει κάποιο όφελος στην υγεία, πέραν των
παραδοσιακών θρεπτικών ουσιών που διαθέτει.
Η έλλειψη σιδήρου (σιδηροπενία) και η αναιμία που προκαλεί είναι από τα συχνότερα προβλήματα του ανθρώπου
τόσο στην παιδική όσο και στην ενήλικο ζωή. Η κα Κυριακού εξηγεί με απλό τρόπο τους λόγους της έλλειψης
σιδήρου κυρίως λόγω σχετικά μειωμένης πρόσληψής του με τις τροφές και δίνει χρήσιμες πρακτικές διατροφικές
συμβουλές για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Πολύ συχνό νόσημα είναι βέβαια και ο σακχαρώδης
διαβήτης, η θεραπεία του οποίου ξεκινά από τη σωστή διατροφή. Ο κ. Παπαμίκος αναλύει διάφορους διατροφικούς
μύθους που έχουν συχνά επικρατήσει σχετικά με τη διατροφή των ασθενών αυτών.
Οι ακρότητες στη διατροφή είναι πάντοτε επικίνδυνες. Η κα Ίσαρη περιγράφει ένα συνδυασμό διαταραχών που
αποκαλείται ως «Γυναικεία Αθλητική Τριάδα», ξεκινά με διαταραχές πρόσληψης τροφής και αναπτύσσεται σε
αθλήτριες που επιδιώκουν χαμηλό σωματικό βάρος με χαμηλό ποσοστό λίπους όχι μόνο για να βελτιώσουν την
αθλητική τους επίδοση, αλλά και την εμφάνισή τους.
Οι συνεχώς αυξανόμενες μετακινήσεις και τα ταξίδια σε άλλες χώρες διευρύνουν την αντίληψη αλλά ίσως
επιφυλάσσουν και δυσάρεστες εκπλήξεις. Ένα από τα συχνότερα προβλήματα κατά τη διάρκεια ταξιδιών Ελλήνων
σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι η αποκαλούμενη «διάρροια των ταξιδιωτών», τα αίτια, την κλινική εικόνα και
την αντιμετώπιση της οποίας αναπτύσσει ο κ. Χαϊκάλης. Οι μετακινήσεις των πληθυσμών και οι μετανάστες που
διαμένουν πλέον στη χώρα μας συντηρούν τη σχετικά υψηλή συχνότητα της χρόνιας ηπατίτιδας Β, ενός σιωπηλού
κινδύνου που αν μείνει χωρίς παρακολούθηση και θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση και καρκίνο. Η κα
Σχοινή περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά της νόσου και τονίζει ότι η έναρξη της θεραπείας και η μετέπειτα
παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα από έμπειρο ιατρό. Η κοιλιοκάκη δεν είναι ιδιαίτερα
συχνό νόσημα, αλλά η διατροφή αποτελεί τη βάση της θεραπείας των ασθενών αυτών. Η κα ΚαραγκιόζογλουΛαμπούδη σκιαγραφεί τη βάση της δίαιτας χωρίς γλουτένη που πρέπει να τηρούν συνεχώς οι πάσχοντες από
κοιλιοκάκη.
Στην εποχή του «φαίνεσθαι» και του Gummy Bear, όπως θα διαβάσετε στις Μικρές μας Ιστορίες, ελπίζουμε ότι
τα άρθρα του περιοδικού μας έχουν τη σωστή κατεύθυνση και συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν αντικειμενική
ενημέρωσή σας.
Πολλές ευχές για ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με ΥΓΕΙΑ πάνω απ’ όλα!

Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης
Διευθυντής Σύνταξης
Ευεξία & ∆ιατροφή │
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│ Ευεξία & ∆ιατροφή

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

Μικρές ιστορίες

Με σωστή παιδεία,
όμως, έντονη
κριτική σκέψη
και ιεράρχηση
των αναγκών μας
δεν χρειάζεται να
φοβόμαστε την
επιρροή τους...

Στον κόσμο
της διαφήμισης

«ΘΑ ΜΑI
ΚΑΛΟ
ΠΑΙ∆Ι...»
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│ Ευεξία & ∆ιατροφή

Μαρία-Άλκηστις Παπαθεοδωρίδη, Mαθήτρια Α’ Λυκείου

Στην εποχή του «φαίνεσθαι», η διαφήμιση, και κυρίως η εικονική διαφήμιση, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας. Από τη στιγμή της γέννησής μας, βομβαρδιζόμαστε με διαφημίσεις οι οποίες αποτυπώνονται στο υποσυνείδητό μας είτε το θέλουμε είτε όχι, καθώς τις ακούμε συνέχεια και πολλές φορές τις επαναλαμβάνουμε ή τις
ακούμε να επαναλαμβάνονται, όπως συμβαίνει και με το
πρόσφατο δημοφιλές σποτάκι με το Gummy Bear! Όμως,
η επιστήμη της διαφήμισης, γνωστή και ως μάρκετινγκ, είναι τόσο ακίνδυνη όσο μας φαίνεται όταν τραγουδάμε σαν
άλλα παιδιά: «θα μαι καλό παιδί...» ή άλλα παρεμφερή στιχάκια;
Η διαφήμιση θεωρείται από πολλούς μια «πλύση εγκεφάλου». Πράγματι, με τα καταιγιστικά της μηνύματα, ομογενοποιεί τα άτομα καλλιεργώντας το μιμητισμό, περιορίζει την
ελεύθερη βούλησή τους και αιχμαλωτίζει τη σκέψη τους,
ενώ ταυτόχρονα τα μετατρέπει σε παθητικούς καταναλωτές. Έτσι, δημιουργούνται ολοένα και περισσότερες επίπλαστες ανάγκες και η ευτυχία συνδέεται με την ικανοποίησή
τους. Η ψευδαίσθηση αυτή οδηγεί σε πνευματική και ψυχική υποδούλωση του ατόμου, σε άγχος και αισθήματα μειονεξίας και ακόμη σε διατάραξη της ψυχικής ισορροπίας, αν
οι ανάγκες αυτές δεν ικανοποιούνται.
Παράλληλα, περιορίζονται οι πραγματικές και πνευματικές αξίες του ανθρώπου. Ο τίτλος της ταινίας «Ψωνίζω άρα
υπάρχω» αποτελεί μια αληθινή τραγική πτυχή του σημερινού πολιτισμού και σε αυτό έχει συμβάλει η διαφήμιση
με τα καταναλωτικά πρότυπα που επιβάλλει. Τα πρότυπα
αυτά χαρακτηρίζονται από άνεση, πολυτέλεια και επίδειξη.
Προβάλλουν δηλαδή έναν άνθρωπο που ζει για να καταναλώνει. Έτσι, η αξία του «έχειν» ταυτίζεται με την αξία του
«είναι», με αποτέλεσμα οι αξίες να υποβαθμίζονται. Εν τω
μεταξύ, δίνεται έμφαση στα υλικά αγαθά και ο άνθρωπος
αποπροσανατολίζεται από τα πνευματικά.
Ακόμη, η διαφήμιση συχνά από εμπορική συχνά μεταλλάσσεται σε πολιτική με αποτέλεσμα να μπορεί να πλήξει ακόμη και το δημοκρατικό πολίτευμα. Οι τεχνικές της διαφήμισης που συχνά χρησιμοποιούνται στην πολιτική περιορίζουν τη συνειδητή και υπεύθυνη εκλογή του πολίτη και
καταργούν την κρίση του, καθώς μεταφέρουν ιδεολογικά
μηνύματα με μεθόδους που είναι οικείες στο σημερινό άνθρωπο. Επομένως, τα μηνύματα πολιτικού χαρακτήρα γίνονται εύκολα αποδεκτά, αφού η δύναμη της διαφήμισης είναι συχνά ακατανίκητη!
Κλείνοντας, οι διαφημίσεις είναι ένα κομμάτι της ζωής μας
και δεν είναι δυνατόν να καταργηθούν καθώς αποτελούν
γνωστοποίηση των διαθέσιμων προϊόντων. Με σωστή παιδεία, όμως, έντονη κριτική σκέψη και ιεράρχηση των αναγκών μας δεν χρειάζεται να φοβόμαστε την επιρροή τους,
αλλά μπορούμε να απολαμβάνουμε τα όσα μάς προσφέρουν!!!

Ο τίτλος της
ταινίας «Ψωνίζω
άρα υπάρχω»
αποτελεί
μια αληθινή
τραγική πτυχή
του σημερινού
πολιτισμού και
σε αυτό έχει
συμβάλει η
διαφήμιση με τα
καταναλωτικά
πρότυπα που
επιβάλλει

Ευεξία & ∆ιατροφή │
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∆ιατροφή

Σιδηροπενία &
Σιδηροπενική Αναιμία
Χρήσιμες
διατροφικές
συμβουλές για την
αντιμετώπισή τους
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│ Ευεξία & ∆ιατροφή

Αικατερίνη Κυριακού, Κλινικός ∆ιαιτολόγος-∆ιατροφολόγος

Τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο, καλές δηλαδή πηγές
σιδήρου, είναι τα θαλασσινά, το συκώτι, το μοσχαρίσιο κρέας, τα
όσπρια, τα σύκα και όλα τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά
Τι είναι η σιδηροπενία/
σιδηροπενική αναιμία;

Πώς προκαλείται η σιδηροπενία/
σιδηροπενική αναιμία;

Η έλλειψη σιδήρου (σιδηροπενία) είναι η πιο συχνή
διατροφική έλλειψη παγκόσμια. Παρόλο που η συχνότητά
της έχει μειωθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 η
έλλειψη σιδήρου, με ή χωρίς αναιμία είναι πολύ συχνή
ιδίως στα βρέφη, παιδιά, έφηβες γυναίκες και γυναίκες
αναπαραγωγικής ηλικίας. Η σιδηροπενική αναιμία
παραμένει η πιο συχνή αναιμία τόσο της βρεφικής και
παιδικής ηλικίας όσο και των ενηλίκων.

Όταν η πρόσληψη του σιδήρου απ’ τη διατροφή είναι
χαμηλή και οι απώλειές του είναι υψηλές (αιμορραγία),
τότε οι ανάγκες του οργανισμού σε σίδηρο πολύ δύσκολα
καλύπτονται και έτσι δημιουργείται ανεπάρκεια.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης έχει
σιδηροπενία, και τουλάχιστον το 1/3 (περίπου 2
δισεκατομμύρια άνθρωποι) έχουν σιδηροπενική αναιμία.
Ως σιδηροπενία (ανεπάρκεια σιδήρου) ορίζεται η
ελάττωση του συνολικού σιδήρου του σώματος.
Σιδηροπενική αναιμία αναπτύσσεται όταν η έλλειψη
σιδήρου είναι τόσο μεγάλη που η ποσότητά του να μην
επαρκεί για την αιμοποίηση (σύνθεση αιμοσφαιρίνης,
ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, αιμοπεταλίων κλπ).
Στο πρώτο στάδιο μειώνονται τα αποθέματα σιδήρου
και η κατάσταση αυτή αντανακλάται σε μειωμένες
τιμές φερριτίνης (δείκτης των αποθηκών σιδήρου του
οργανισμού μας). Σε επόμενη φάση, μέχρι, δηλαδή, οι
σιδηραποθήκες του οργανισμού μείνουν τελείως άδειες,
η σύνθεση της αιμοσφαιρίνης γίνεται σε ικανοποιητικά
επίπεδα και έτσι δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη αναιμία.
Εάν όμως η έλλειψη σιδήρου επιμείνει για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα και γίνει πιο έντονη, τότε η κατάσταση
αυτή εξελίσσεται σε σιδηροπενική αναιμία (χαμηλές τιμές
αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη και ερυθρών αιμοσφαιρίων).

Οι συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη σιδήρου για τις
ενήλικες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι περίπου
20 mg/ ημέρα, ενώ για τους ενήλικες άνδρες είναι
περίπου 10 mg/ ημέρα. Οι αυξημένες απαιτήσεις των
γυναικών οφείλονται στις απώλειες σιδήρου κατά την
έμμηνο ρύση. Μετά την εμμηνόπαυση, οι ανάγκες τους
γίνονται σχεδόν ίδιες με αυτές των ανδρών.
Ας μιλήσουμε λίγο με αριθμούς…
• Η ποσότητα του προσλαμβανόμενου σιδήρου από τη
διατροφή εξαρτάται από την ενεργειακή επάρκεια της
δίαιτας και είναι 5 – 7 mg ανά 1.000 θερμίδες σε μια
μέση δίαιτα δυτικού τύπου. Εάν, λοιπόν, κάποιο άτομο
ακολουθεί δίαιτες χαμηλών θερμίδων κινδυνεύει,
μεταξύ άλλων, να προσλαμβάνει και ανεπαρκείς
ποσότητες σιδήρου.
• Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι τιμές
φερριτίνης αντικατοπτρίζουν τις αποθήκες του
οργανισμού σε σίδηρο. Σε κάθε 1 μg φερριτίνης
αποθηκεύονται 8 – 10 mg σιδήρου. Οι φυσιολογικές
τιμές φερριτίνης για τις ενήλικες γυναίκες είναι 18 – 160
μg/ml και αυτό σημαίνει πως ο συνολικός σίδηρος που
θα πρέπει να είναι αποθηκευμένος στον οργανισμό
μας είναι 162 – 1440 mg. Εάν, για παράδειγμα, κάποιο

Στις ανεπτυγμένες χώρες, η σιδηροπενία είναι πολύ πιο
συχνή από τη σιδηροπενική αναιμία. Αυτό σημαίνει ότι
πολλά άτομα (και κυρίως γυναίκες) έχουν εξαντλημένα
ή σχεδόν εξαντλημένα αποθέματα σιδήρου, ενώ
η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης διατηρείται σε
φυσιολογικά επίπεδα.
Τα συμπτώματα της σιδηροπενικής αναιμίας ποικίλλουν
και εξαρτώνται τόσο από τη διάρκεια όσο και από τη
βαρύτητα της έλλειψης σιδήρου. Σε γενικές γραμμές,
ωστόσο, αυτά συμπεριλαμβάνουν ωχρότητα, εύκολη
κόπωση, αδυναμία άσκησης ή εκτέλεσης βαριάς
εργασίας, αδυναμία συγκέντρωσης, απάθεια, ταχυκαρδία,
υπνηλία.

Ευεξία & ∆ιατροφή │
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∆ιατροφή
άτομο έχει τιμή φερριτίνης 8 μg/ml,ο αποθηκευμένος
σίδηρος στον οργανισμό του είναι περίπου 72 mg,
ελαττωμένος, δηλαδή, κατά 60% περίπου !! !! !!
• Οι απώλειες αίματος κατά την έμμηνο ρύση
συμβάλλουν δραματικά στη μείωση των αποθεμάτων
σιδήρου του οργανισμού. Για κάθε 1 ml αίματος που
χάνεται, αποβάλλονται 0,5 mg σιδήρου. Οι γυναίκες με
μεγάλη ροή, χάνουν τουλάχιστον
80 ml αίματος το
μήνα και αυτό μεταφράζεται σε 40 mg σιδήρου !! !! !!

τυπικής δίαιτας που περιλαμβάνει κρέας και φυτικά
τρόφιμα ανέρχεται στο 10% περίπου.
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται κάποια
τρόφιμα που αποτελούν καλές πηγές σιδήρου, καθώς
επίσης και το ποσοστό κάλυψης των ημερήσιων αναγκών
μιας ενήλικης γυναίκας με κάθε ένα από αυτά:

Τρόφιμα (ποσότητα)

Κατανοούμε, λοιπόν, πόσο εύκολο είναι οι γυναίκες
αναπαραγωγικής ηλικίας να αναπτύξουν ανεπάρκεια
σιδήρου και σιδηροπενική αναιμία.

Πώς μπορώ να “διορθώσω”
τη σιδηροπενία/ σιδηροπενική
αναιμία;
Η έλλειψη σιδήρου είναι μια διατροφικής φύσης και
αυτό σημαίνει πως μπορεί να “διορθωθεί” με τη βοήθεια
της διατροφής. Γι’ αυτό το σκοπό είναι απαραίτητο να
δοθεί έμφαση στην κατανάλωση τροφίμων πλούσιων
σε σίδηρο, στα πλαίσια μιας διατροφής που καλύπτει
πλήρως και τις ενεργειακές ανάγκες του κάθε ατόμου
Τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο, καλές
δηλαδή πηγές σιδήρου, είναι τα θαλασσινά, το συκώτι,
το μοσχαρίσιο κρέας, τα όσπρια, τα σύκα και όλα τα
πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Η συνολική ποσότητα
σιδήρου, ωστόσο, δεν είναι και ο μοναδικός παράγοντας
που προσδιορίζει τις καλές πηγές του ιχνοστοιχείου
αυτού. Σε γενικές γραμμές ο σίδηρος χαρακτηρίζεται
από χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα, χαμηλό δηλαδή ποσοστό
απορρόφησης από το έντερο. Σε αυτό το σ0ημείο αξίζει
να αναφερθεί το εξής: ο σίδηρος που περιέχεται στις
τροφές διακρίνεται σε αιμικό και μη αιμικό. Ο αιμικός
σίδηρος, που περιέχεται στις τροφές ζωικής προέλευσης
(θαλασσινά, συκώτι, μοσχαρίσιο κρέας) απορροφάται
σε ποσοστό 20–50%, ενώ ο μη αιμικός, που βρίσκεται
κυρίως στα φυτικά τρόφιμα (όσπρια, σύκα, πράσινα
φυλλώδη λαχανικά) δεσμευμένος με άλλες ουσίες, οι
οποίες παρεμποδίζουν σημαντικά τη βιοδιαθεσιμότητά
του, απορροφάται σε ποσοστό μόλις 1–5%. Η
βιοδιαθεσιμότητα του διαιτητικού σιδήρου μιας μικτής

% κάλυψης
ημερήσιων
αναγκών

Ζωικές Τροφές
Συκώτι χοιρινό (90 gr)

45,6

Συκώτι κοτόπουλου (90 gr)

11,4

Συκώτι μοσχαρίσιο (90 gr)

8

Μοσχαρίσια μπριζόλα (90 gr)

3,9

Γαλοπούλα, σκούρο κρέας (90 gr)

3

Κοτόπουλο, σκούρο κρέας (90 gr)

1,8

Αυγό (1 ολόκληρο)

1,5

Κοτόπουλο, άπαχο κρέας (90 gr)

1,4

Σαρδέλες κονσέρβα (90 gr)

3,9

Γαρίδες (90 gr)

3

Πέρκα (90 gr)

1,8
Φυτικές Τροφές

Φακές (2 φλιτζάνια)

9,9

Μανιτάρια (1 φλιτζάνι)

4

Πατάτα ψητή (1 μέτρια)

4

Αγκινάρα, μαγειρεμένη (1 φλιτζάνι) 3,8
Αρακάς κατεψυγμένος (1 φλιτζάνι)

2

Ραδίκια (1 φλιτζάνι)

2,9

Μπρόκολο (1 φλιτζάνι)

2,9

Αμυλούχες Τροφές
All Bran (1 φλιτζάνι)

9,6

Κορν φλέικς, Kellogg’s (1 φλιτζάνι)

6,5

Ψωμί ολικής άλεσης (1 φέτα)

1,4

Ωστόσο, η απορρόφηση του διαιτητικού σιδήρου
επηρεάζεται επιπλέον και από διάφορα συστατικά των
τροφίμων. Άλλα από αυτά την αυξάνουν, ενώ κάποια
άλλα τη μειώνουν. Το θρεπτικό συστατικό που ευνοεί
ιδιαίτερα την απορρόφηση του σιδήρου είναι η βιταμίνη
C. Αντίθετα, τρόφιμα όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα
(ασβέστιο), το τσάι και ο καφές τη μειώνουν και γι’ αυτό
δεν θα πρέπει να καταναλώνονται παράλληλα με τις
τροφές που περιέχουν σίδηρο.
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Τι γίνεται με τα συμπληρώματα
σιδήρου;
Πολλές φορές, παράλληλα με τις αλλαγές στη διατροφή, οι
γιατροί συστήνουν την πρόσληψη ενός συμπληρώματος
σιδήρου για την καλύτερη αντιμετώπιση της ανεπάρκειας.
Η απορρόφηση του σιδήρου από τα συμπληρώματα
είναι η μέγιστη όταν αυτά λαμβάνονται με άδειο στομάχι
και μαζί με 1 ποτήρι φυσικό χυμό πορτοκάλι. Ο
χρόνος που πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ της λήψης του
συμπληρώματος και το επόμενο γεύμα καλό θα είναι να
είναι 2 ώρες. Εάν τα συμπληρώματα λαμβάνονται μαζί με
τα γεύματα, τότε η απορρόφηση του σιδήρου μειώνεται
κατά 2/3 περίπου.

Χρήσιμες συμβουλές για
τη βελτιστοποίηση της
απορρόφησης του
διαιτητικού σιδήρου
• Χρησιμοποιήστε σκεύη μαγειρικής που περιέχουν
σίδηρο, ειδικά όταν μαγειρεύετε τρόφιμα με όξινο pH,
όπως είναι το ρύζι, τα μακαρόνια, τα φασόλια, οι φακές,
το ελαιόλαδο. Κατά τη διαδικασία του μαγειρέματος
τα τρόφιμα μπορούν να εμπλουτιστούν στο μέταλλο
αυτό.
• Καλό θα είναι να καταναλώνετε 1 μέτριο μπιφτέκι (στο
μέγεθος της χούφτας) από άπαχο μοσχαρίσιο κιμά
καθημερινά.
• Καταναλώστε μοσχαρίσιο κρέας (όσο πιο άπαχο
γίνεται) και συκώτι (από ελεγμένα σημεία πώλησης)
1-2 φορές την εβδομάδα.
Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα συνοδεύστε τα γεύματα
σας με τρόφιμα που αποτελούν πηγές βιταμίνης C. Για
παράδειγμα, μπορείτε να στύψετε λίγο λεμόνι στα ψητά σας,
ή ακόμη και να συνοδεύσετε τα γεύματά σας με 1 ποτήρι

Μην ξεχνάτε πως ο σίδηρος
που περιέχεται στις φακές
(και όλα τα άλλα φυτικά
τρόφιμα) χρειάζεται βιταμίνη
C για να απορροφηθεί.
Γι’ αυτό καταναλώστε
οπωσδήποτε 1 ποτήρι φυσικό
χυμό πορτοκάλι παράλληλα
με το γεύμα σας
φυσικό χυμό πορτοκάλι. Αποφύγετε να καταναλώσετε τυρί,
γιαούρτι ή γάλα παράλληλα ή 2 ώρες μετά τα γεύματά σας,
καθώς το ασβέστιο που περιέχουν μειώνει την απορρόφηση
ακόμη και του σιδήρου που προέρχεται από τις ζωικές
τροφές. Οι ίδιες συμβουλές ισχύουν και για τις φυτικές πηγές
που περιέχουν σίδηρο και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό.
Εάν οι τροφές αυτές δεν συνοδεύονται με τρόφιμα - πηγές
βιταμίνης C, ο σίδηρος που περιέχουν δεν θα απορροφηθεί.
• Από τα όσπρια οι φακές είναι αυτές που περιέχουν
τη μεγαλύτερη ποσότητα σιδήρου. Καταναλώστε τες
οπωσδήποτε 1-2 φορές την εβδομάδα. Μην ξεχνάτε
πως ο σίδηρος που περιέχεται στις φακές (και όλα τα
άλλα φυτικά τρόφιμα) χρειάζεται βιταμίνη C για να
απορροφηθεί. Γι’ αυτό καταναλώστε οπωσδήποτε
1 ποτήρι φυσικό χυμό πορτοκάλι παράλληλα με το
γεύμα σας. Και σε αυτήν την περίπτωση αποφύγετε
την κατανάλωση τυριού, γιαουρτιού ή γάλακτος
παράλληλα ή 2 ώρες μετά τα γεύμα σας, διότι ο σίδηρος
δεν θα απορροφηθεί.
• Προσθέστε στις πράσινες σαλάτες χυμό λεμονιού. Η
βιταμίνη C που περιέχει θα βοηθήσει σημαντικά στην
απορρόφηση του σιδήρου που περιέχεται σε αυτές.
Ειδικά για το σπανάκι: Προτιμήστε να το καταναλώνετε
αποκλειστικά μαγειρεμένο, μιας και ο σίδηρος γίνεται
έτσι πιο εύκολα διαθέσιμος στον οργανισμό.
• Καταναλώστε τσάι και καφέ ενδιάμεσα στα γεύματα
και όχι μαζί με αυτά, μιας και περιέχουν ουσίες που
παρεμποδίζουν την απορρόφηση του σιδήρου. Καλό
είναι να μεσολαβούν 2 ώρες πριν ή μετά το γεύμα
προτού καταναλώσετε καφέ ή τσάι.

e-mail : katerinakyriakou@hotmail.com
Ευεξία & ∆ιατροφή │
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Άρθρο

Λειτουργικά Τρόφιμα:
μια νέα
πραγματικότητα
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Ολοένα πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια τα
προϊόντα διατροφής που διαφημίζονται ως
μέσα πρόληψης ή και δυνητικά φάρμακα για
διάφορες παθολογικές καταστάσεις. Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από διαφημίσεις για γαλακτοκομικά προϊόντα που μειώνουν τη χοληστερόλη ή προλαμβάνουν την οστεοπόρωση,
δημητριακά που βοηθούν τη λειτουργία του
εντέρου και ροφήματα που χαρίζουν αντοχή
και ευεξία σε όποιον τα καταναλώνει. Άλλες φορές πάλι, η θεραπευτική δράση τους δεν είναι
άμεση και περιορίζεται σε γενικότητες του τύπου «ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα» ή
«στηρίζουν τη λειτουργία της καρδιάς». Η συγκεκριμένη τάση, παρότι σχετικά νέα στην ελληνική αγορά, έχει κάνει την εμφάνισή της εδώ
και πολλά χρόνια σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη
στην Αμερική και στην Ιαπωνία: πρόκειται για
μια αρκετά ετερογενή κατηγορία τροφίμων
που περιγράφονται συλλήβδην ως θρεπτοφαρμακευτικά ή λειτουργικά τρόφιμα.

Χρίστος Ξουργιάς, Φοιτητής Ιατρικής Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Τι σημαίνει «λειτουργικό
τρόφιμο»;
Παρότι δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός των
λειτουργικών τροφίμων, οι τρέχοντες ορισμοί που
χρησιμοποιούνται από κρατικές υπηρεσίες και
μη κυβερνητικούς οργανισμούς αναφέρονται σε
«οποιοδήποτε τροποποιημένο τρόφιμο ή συστατικό
τροφίμων, που μπορεί να προσφέρει κάποιο όφελος
στην υγεία, πέραν των παραδοσιακών θρεπτικών ουσιών
που διαθέτει». Σύμφωνα με έναν εναλλακτικό ορισμό του
Ιατρικού Ινστιτούτου της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών
των ΗΠΑ, «λειτουργικές τροφές είναι αυτές στις οποίες οι
συγκεντρώσεις ενός ή περισσοτέρων συστατικών έχουν
χρησιμοποιηθεί ή τροποποιηθεί για την ενίσχυση της
συνεισφοράς τους σε μια υγιεινή δίαιτα».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι ο όρος ‘λειτουργικά
τρόφιμα’ περιλαμβάνει
αποκλειστικά
προϊόντα
που προσφέρονται με τη μορφή τροφίμων και όχι
συμπληρώματα διατροφής σε χάπια ή κάψουλες, ενώ
τα συστατικά που διαφημίζονται ως θεραπευτικά πρέπει
να αποτελούν τμήμα της φυσιολογικής διατροφής
και να μην είναι τεχνητές φαρμακευτικές ουσίες.
Ουσιαστική είναι, επίσης, η διάκριση των λειτουργικών
(functional ή medicinal) από τα ιατρικά (medical)
τρόφιμα. Τα δεύτερα είναι θρεπτικά σκευάσματα που
συνταγογραφούνται από ιατρό και ενδείκνυνται για τη
διαιτητική διαχείριση ασθενειών που δεν καλύπτονται
από την κανονική διατροφή. Χαρακτηριστική είναι η
φαρμακευτική χορήγηση ‘εύπεπτων’ μορφών ουσιών
που δεν απορροφώνται επαρκώς εξαιτίας παθήσεων
του γαστρεντερικού σωλήνα ή η χορήγηση σε
υψηλές ποσότητες λιπαρών οξέων που βοηθούν στην
αντιμετώπιση των αλλεργικών αντιδράσεων. Πρόκειται
δηλαδή για αμιγώς φαρμακευτικές ουσίες που υπόκεινται
στις ρυθμίσεις του ΕΟΦ και δεν απευθύνονται στο
καταναλωτικό κοινό.

Τι προσδίδει στα λειτουργικά
τρόφιμα τις ευεργετικές τους
ιδιότητες;
Σήμερα αποδίδονται προληπτικές ή ενισχυτικές για την
υγεία λειτουργίες σε μια σειρά φυσικών χημικών ουσιών
των τροφών. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα πρε- και
προβιοτικά, τα ω-3 λιπαρά οξέα, τα αντιοξειδωτικά και
τα αποκαλούμενα φυτοχημικά (ουσίες που βρίσκονται σε
ποικίλες συγκεντρώσεις σε φρούτα και λαχανικά και έχουν
ευεργετικές επιδράσεις με μεγάλο εύρος δράσης). Σε κάθε
περίπτωση, η θεραπευτική δυνατότητα ενός λειτουργικού
τροφίμου εξαρτάται και από την περιεκτικότητά του
στα διαφημιζόμενα θρεπτικά συστατικά: οι ισχυρισμοί

για ευεργετικές ιδιότητες προϋποθέτουν συνήθως όχι
μόνο την ύπαρξη μια συγκεκριμένης ουσίας αλλά και τη
συγκέντρωσή της πάνω από ορισμένα επίπεδα ώστε να
μπορεί να τεκμηριωθεί η φαρμακευτική της δράση.

Τι ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία;
Η τεράστια σημασία των λειτουργικών τροφίμων για
την αγορά φαίνεται από τον ταχύ ρυθμό αύξησης της
παραγωγής τους σε σχέση με το ρυθμό αύξησης της
συνολικής αγοράς τροφίμων σε ανεπτυγμένες χώρες. Η
αύξηση της συνειδητοποίησης των καταναλωτών σχετικά
με θέματα υγείας αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένη
ζήτηση για τρόφιμα που ενισχύουν τον οργανισμό και
θωρακίζουν απέναντι σε νόσους, όπως η υπέρταση, ο
διαβήτης και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Απαραίτητη
προϋπόθεση, όμως, παραμένει η οριοθέτηση του εύρους
δράσης τροφίμων που πράγματι εμφανίζουν ευεργετικές
ιδιότητες, παράλληλα με τη διασφάλιση της προστασίας
του κοινού από ψευδεπίγραφα θρεπτοφαρμακευτικά
προϊόντα.
Τα υπάρχοντα νομοθετικά πλαίσια σε όλες τις δυτικές
χώρες είναι ανεπαρκή, καθώς συνήθως περιορίζονται
σε οδηγίες αρμόδιων οργανισμών (π.χ. Κρατικός
Οργανισμός Φαρμάκων στις ΗΠΑ). Οι Ευρωπαϊκές Αρχές
εργάζονται πάνω στην ομαδοποίηση και ενοποίηση
των κριτηρίων που απαιτούνται για να επιτραπεί στις
εταιρείες τροφίμων η διατύπωση αξιώσεων σε σχέση με
την υγεία. Σε γενικές γραμμές, οι αόριστες διατυπώσεις
όπως «προάγει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος»
ή «συμβάλλει στην ευεξία» δεν υπόκεινται σε ιδιαίτερο
έλεγχο. Αντίθετα, ισχυρισμοί σχετικά με τη συμβολή ενός
τροφίμου στην πρόληψη ή θεραπεία συγκεκριμένων
παθολογικών καταστάσεων προϋποθέτουν την ύπαρξη
επιστημονικών δεδομένων και διερευνώνται διεξοδικά
από τις αρχές. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ επιτρέπεται
η συσχέτιση της υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο
με την πρόληψη της οστεοπόρωσης ή της παρουσίας
ορισμένων ειδών λίπους με την πρόληψη του καρκίνου
αλλά απαγορεύεται η συσχέτιση των ποσοστών
ψευδαργύρου με την ενίσχυση του ανοσοποιητικού ή
της περιεκτικότητας σε ω-3 λιπαρά οξέα με την πρόληψη
καρδιαγγειακών παθήσεων. Οι σχετικοί περιορισμοί
ανανεώνονται διαρκώς υπό το φως νέων επιστημονικών
δεδομένων.

Ασφαλή, ναι. Είναι όμως
και απαραίτητα;
Ακόμα, όμως, και αν ένα προϊόν έχει κριθεί ασφαλές
και παρουσιάζει αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία,
μια μερίδα σκεπτικιστών επιστημόνων εξακολουθεί
να αμφισβητεί την αναγκαιότητα κατανάλωσης

e-mail : cxou@hotmail.com
Ευεξία & ∆ιατροφή │
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Άρθρο
λειτουργικών τροφίμων από τον οποιονδήποτε. Παρότι
ένα θρεπτοφαρμακευτικό προϊόν ενδέχεται να έχει
ευεργετική επίδραση σε μια μερίδα πληθυσμού, μπορεί
να είναι εντελώς περιττό για άλλες πληθυσμιακές ομάδες.
Επιπλέον, οι όποιες προληπτικές/θεραπευτικές ιδιότητες
μια τροφής δεν αποκλείουν άλλες παράπλευρες
επιπτώσεις: ένα προϊόν μπορεί να συμβάλλει στην
πρόληψη ορισμένων μορφών καρκίνου αλλά
ταυτόχρονα να αυξάνει το βάρος αν δεν συνδυαστεί

με άσκηση και ισορροπημένη διατροφή. Διαιτολόγοι ή
ιατροί ειδικοί σε θέματα μεταβολισμού και διατροφής είναι
οι πλέον κατάλληλοι για να μας ενημερώσουν σχετικά με το
ουσιαστικό όφελος κατανάλωσης συγκεκριμένων προϊόντων
σε συνάρτηση με την ηλικία, το βάρος και την κατάσταση
της υγείας μας. Στο τέλος, είναι ο ίδιος ο καταναλωτής που
καλείται να αποφασίσει: προτιμά ένα μήλο πλούσιο σε
πηκτίνη ή την «υγιεινή σάλτσα μήλου που είναι πλούσια
σε πηκτίνη και ελαττώνει τη χοληστερόλη»;

Παραδείγματα Λειτουργικών Τροφίμων*
Λειτουργικό Τρόφιμο**

Πιθανή ευεργετική δράση

Πώς διαφημίζεται; ***

Δημητριακά

Καταπολεμούν τη δυσκοιλιότητα -Μειώνουν
τα επίπεδα χοληστερόλης και τον κίνδυνο για
καρδιαγγειακές παθήσεις

«Μπορεί να μειώσει σημαντικά τον
κίνδυνο καρδιοπαθειών»

Δημητριακά πλούσια σε ίνες

Ελαττώνουν τον κίνδυνο ορισμένων τύπων
καρκίνου και καρδιοπαθειών – βοηθούν στον
έλεγχο των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα

«Μπορεί να προστατεύσει από
ορισμένα είδη καρκίνου» /
«Ρυθμίζει το μεταβολισμό και
χαρίζει ενέργεια»

Προϊόντα σόγιας

Μειώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης –
ελαττώνουν τον κίνδυνο για οστεοπόρωση, και
ορισμένα είδη καρκίνου

«Μπορεί να συμβάλει στην
πρόληψη των καρδιοπαθειών ή/και
του καρκίνου»

Φρούτα / Λαχανικά

Μειώνουν τον κίνδυνο για ορισμένα
είδη καρκίνου (αντιοξειδωτική δράση) –
Καταπολεμούν την υπέρταση

«Μπορεί να συμβάλει στην
πρόληψη των καρδιοπαθειών ή/και
του καρκίνου»

Χυμοί εμπλουτισμένοι με ασβέστιο

Μειώνουν τον κίνδυνο για οστεοπόρωση –
Καταπολεμούν την υπέρταση

«Διατηρεί τα οστά σας υγιή –
μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη
της οστεοπόρωσης»

Σπόροι εμπλουτισμένοι με φυλλικό οξύ

Μειώνουν τον κίνδυνο καρδιοπαθειών και
συγγενών ανωμαλιών του νευρικού σωλήνα

«Προστατεύει το έμβρυο από
συγγενείς νευρικές ανωμαλίες»

Γάλα με επιπρόσθετη βιταμίνη D

Μειώνει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης και
οστεομαλακίας

«Διατηρεί το σκελετό σας ισχυρό
και υγιή» / «Συμβάλλει στην
παιδική ανάπτυξη»

Γαλακτοκομικά προϊόντα με προβιοτικά

Μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος
εντέρου και κολπικής καντιντίασης – Ασκούν
έλεγχο στη φλεγμονή – Καταπολεμούν
ορισμένα είδη αλλεργίας ή διάρροιας

«Η φυσική επιλογή για
ισορροπημένη εντερική
λειτουργία» / «Αποδεδειγμένα
μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του
παχέος εντέρου»

Τσίχλες ή τρόφιμα με πολυόλες (ξυλιτόλη,
σορβιτόλη κ.ά.) αντί για ζάχαρη

Μειώνουν τον κίνδυνο καταστροφής των
δοντιών

«Διατηρεί τα δόντια σας γερά και
υγιή»

Εμφιαλωμένο νερό, αυγά, γαλακτοκομικά,
Γενική αντιοξειδωτική δράση – συμβάλλουν
«Ενισχύουν την άμυνα του
κρεατικά και λαχανικά πλούσια σε
στη φυσιολογική μυϊκή και νευρική λειτουργία – οργανισμού» / «Χαρίζουν ζωντάνια
ιχνοστοιχεία (Mg, Se, Na κ.ά.)
έλεγχος καρδιαγγειακής πίεσης
και ευεξία» / «Συμβάλλουν στην
ανάπτυξη και προφυλάσσουν από
ασθένειες»
Λάδια ή μαργαρίνες με υψηλή
περιεκτικότητα σε διάφορους τύπους
λιπαρών οξέων (ω-3, λινολενικό,
μονοακόρεστα, πολυακόρεστα)

Ελαττώνουν τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου
και ορισμένων τύπων καρκίνου – ενισχύουν τη
λειτουργία του νευρικού συστήματος και του
ανοσοποιητικού

«Πλούσιο σε ‘καλά’ λιπαρά οξέα»
/ «Ενισχύει τον οργανισμό και
προστατεύει από παθήσεις της
καρδιάς»

*Πρόκειται για ενδεικτική παράθεση και όχι πλήρη κατάλογο.
**Προς το παρόν δεν διατίθενται όλα στην ελληνική αγορά.
***Θεωρητικά παραδείγματα διαφημίσεων – δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα προϊόντα.
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Ευεξία

Γυναικεία
Αθλητική
Τριάδα:
Μπρος τη δόξα
τι είναι ο πόνος;
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Γεωργία Ίσαρη, Κλινική ∆ιαιτολόγος-∆ιατροφολόγος

Γυναικεία Αθλητική Τριάδα:
Μπρος τη δόξα τι είναι ο πόνος;
Από τα αρχαία χρόνια είναι γνωστά τα οφέλη από την
άθληση και τη φυσική δραστηριότητα στην πνευματική και σωματική υγεία και ευεξία των ανθρώπων. Καθώς
ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν στον αθλητισμό συνεχώς αυξάνει, θέματα που αφορούν τις αθλήτριες αποκτούν περισσότερο ενδιαφέρον.
Για να μπορέσει μια γυναίκα να ξεχωρίσει απαιτούνται
πολλές ώρες σκληρής προπόνησης που μερικές φορές
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των αθλητριών.
Όπως είναι λογικό, η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό
ρόλο στην γενικότερη υγεία και ευεξία των αθλητών και
πολλές φορές επηρεάζει την απόδοσή τους.

Τι εννοούμε όμως με τον όρο
Γυναικεία Αθλητική Τριάδα;
Οι αθλήτριες συχνά επιδιώκουν ένα χαμηλό ποσοστό λίπους όχι μόνο για να βελτιώσουν την αθλητική τους επίδοση, αλλά και την εμφάνισή τους. Στην προσπάθειά τους
να διατηρήσουν χαμηλό το σωματικό τους βάρος, πολλές
φορές οδηγούνται σε διαταραχές πρόσληψης τροφής, με
αποτέλεσμα την αμηνόρροια και τη συνακόλουθη απώλεια οστικής μάζας και οστεοπόρωση. Οι τρεις αυτές διαδοχικές διαταραχές συνιστούν τη λεγόμενη Γυναικεία
Αθλητική Τριάδα.
Ο προσδιορισμός της συχνότητας της Γυναικείας Αθλητικής Τριάδας είναι από δύσκολος έως αδύνατος, λόγω της
πολύ συχνής και επιτυχημένης απόκρυψης των συμπτωμάτων από τις αθλήτριες.
Η πρώτη εκδήλωση της Γυναικείας Αθλητικής Τριάδας είναι η διαταραγμένη συμπεριφορά σχετικά με την πρόσληψη τροφής, με σκοπό την απώλεια σωματικού βάρους. Η μειωμένη θερμιδική πρόσληψη προκαλεί ανεπάρκειες και ελλείψεις σε πολλά θρεπτικά συστατικά,
ανάμεσα στα οποία και το ασβέστιο. Η αμηνόρροια που
εμφανίζεται προέρχεται κυρίως από τη μειωμένη διαθεσιμότητα ενέργειας και από την υπέρμετρη φυσική δραστηριότητα. Ακολούθως, αυτή προκαλεί διαταραχές στα
επίπεδα οιστρογόνων, που μπορεί να μειώσουν την κατακράτηση ασβεστίου από τα οστά, και σε συνάρτηση με
τη μειωμένη πρόσληψή του να οδηγήσει σε οστεοπενία
ή οστεοπόρωση.

Ποια αθλήματα επηρεάζονται;
Πιο επιρρεπείς να εμφανίσουν το σύνδρομο αυτό είναι
γυναίκες που ασχολούνται με αθλήματα στα οποία το χαμηλό σωματικό βάρος και η εμφάνιση παίζουν σημαντικό ρόλο. Τέτοια αθλήματα είναι:
 χορός, καλλιτεχνικό πατινάζ, καταδύσεις, ενόργανη,

Οι αθλήτριες συχνά
επιδιώκουν ένα χαμηλό
ποσοστό λίπους όχι μόνο
για να βελτιώσουν την
αθλητική τους επίδοση,
αλλά και την εμφάνισή
τους
ρυθμική και αεροβική γυμναστική, μπαλέτο. Στα αθλήματα αυτά η επίδοση βαθμολογείται υποκειμενικά, ενώ
απαιτείται καλή σωματική διάπλαση από την προεφηβική ηλικία και δίνεται έμφαση στο χαμηλό σωματικό
βάρος
 πετοσφαίριση, κολύμβηση, καταδύσεις, στίβος, που
απαιτούν «αποκαλυπτικά» ρούχα
 ιπποδρομίες, πάλη, κωπηλασία, που περιλαμβάνουν
κατηγορίες ανάλογα με το σωματικό βάρος

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
Το πρώτο στάδιο της Γυναικείας Αθλητικής Τριάδας είναι
οι διαταραχές στη λήψη τροφής. Οι διαταραχές αυτές είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας πολλών αθλητριών
να επιτύχουν ένα υπερβολικά χαμηλό σωματικό βάρος,
ενώ οι μέθοδοι που ακολουθούν περιλαμβάνουν παρατεταμένη νηστεία, χρήση διουρητικών και καθαρτικών,
αλλά και αυτοπροκαλούμενο εμετό, με σκοπό τη μικρότερη δυνατή πρόσληψη θερμίδων και βάρους.
Οι διαταραχές στη λήψη τροφής αποτελούν χρόνιες νόσους με σοβαρότατες ψυχοκοινωνικές και παθοφυσιολογικές διαταραχές που οδηγούν σε κατάθλιψη, κατάχρηση
ουσιών και θάνατο από καρδιακές αρρυθμίες ή αυτοκτονία. Τα συνήθη συμπτώματα σε αθλήτριες, εκτός φυσικά
από τη μειωμένη απόδοση, είναι η κούραση, η μειωμένη
ανοσία και η έλλειψη συγκέντρωσης.
Συνεπώς, η ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική θεραπεία μοιάζει επιτακτική. Είναι, ωστόσο, αρκετά δύσκολη
και εξαρτάται από την έγκαιρη παρέμβαση, τη διάρκεια
και τη σοβαρότητα της διαταραχής, καθώς και από την
προσωπική θέληση της πάσχουσας να δεχτεί τη βοήθεια
και να συνεχίσει τη θεραπεία.
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Ευεξία
ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑ
Ως αμηνόρροια χαρακτηρίζεται η απουσία ή η παύση
εμμήνου ρύσης και διακρίνεται σε πρωτογενή και δευτερογενή. Πρωτογενή αμηνόρροια (καθυστερημένη εμμηναρχή) ονομάζεται η απουσία εμμήνου ρύσης ως την
ηλικία των 16 σε ένα κορίτσι με δευτερογενή χαρακτηριστικά φύλου. Η δευτερογενή αμηνόρροια είναι η απουσία τριών ή και περισσότερων διαδοχικών εμμηνορροϊκών κύκλων μετά την εμμηναρχή. Ολιγομηνόρροια χαρακτηρίζεται η σποραδική εμφάνιση εμμηνορροϊκών κύκλων (3-9 περίοδοι το χρόνο). Η αμηνόρροια παρατηρείται σε ποσοστό 3.4% μέχρι 66% στις αθλήτριες, ενώ στο
γενικό πληθυσμό κυμαίνεται μεταξύ 2 με 5%.
Η επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στην εμμηνορρυσία μπορεί να χωριστεί σε τρεις τύπους: στην ανεπάρκεια ωχρινικής φάσης, στην ανωορρηξία και στην αμηνόρροια σχετιζόμενη με άσκηση. Στον πρώτο τύπο παρατηρείται ελάττωση της διάρκειας της ωχρινικής φάσης
και μειωμένα επίπεδα προγεστερόνης. Η διάρκεια του
συνολικού κύκλου δεν αλλάζει και γι’αυτό συχνά είναι
απαρατήρητος. Στην ανωορρηξία παράγονται οιστρογόνα, αλλά τα επίπεδα της προγεστερόνης δεν είναι φυσιολογικά και δημιουργούνται διαταραχές στον κύκλο. Η
αμηνόρροια σχετιζόμενη με άσκηση είναι η πιο συχνή αιτία αμηνόρροιας στις αθλήτριες και οφείλεται σε υποθαλαμική διαταραχή. Οι παράγοντες που φαίνεται να συμμετέχουν στην εμφάνισή της είναι η διατροφή, οι παράγοντες της άσκησης (ένταση, διάρκεια, συχνότητα), οι αλλαγές σύστασης σώματος, οι ορμονικές μεταβολές λόγω
άσκησης, το άγχος και η ανωριμότητα του αναπαραγωγικού συστήματος.
Η αμηνόρροια και η επακόλουθη καταστολή των ωοθηκών στις αθλήτριες οφείλονται στη μείωση της παραγωγής της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH) από την υπόφυση.
Πιστεύεται ότι η μείωση αυτή προέρχεται από τη μειωμένη παραγωγή της εκλυτικής ορμόνης έκκρισης των γοναδοτροπινών (GnRH) από τον υποθάλαμο. Τόσο η άσκηση όσο και η διαθέσιμη ενέργεια εξετάζονται ως αίτια.
Συγκεκριμένα η άσκηση έχει βρεθεί ότι ενεργοποιεί τον
άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια άμεσα και
σχετίζεται με αύξηση πολλών ορμονών, όπως τεστοστερόνη, προλακτίνη και κατεχολαμίνες. Έτσι στις αθλήτριες
με αμηνόρροια τα επίπεδα κορτιζόλης παραμένουν αυξημένα την ημέρα και το βράδυ σε αντίθεση με τις αθλήτριες με φυσιολογικό κύκλο στις οποίες η κορτιζόλη αυξάνεται μόνο το πρωί.
Πολλοί λανθασμένα πιστεύουν ότι η αμηνόρροια είναι
δείκτης επαρκούς προπόνησης παρά ένα σύμπτωμα που
απαιτεί ιατρική παρακολούθηση. Πολλές αθλήτριες και
οι προπονητές τους δε θεωρούν και δεν αναφέρουν την
αμηνόρροια ως ανωμαλία. Όμως η αμηνόρροια είναι μια
κατάσταση που οδηγεί σε μειωμένα επίπεδα οιστρογόνων και πρόωρη απώλεια οστικής πυκνότητας. Είναι ένα
σύμπτωμα που απαιτεί ιατρική αξιολόγηση μέσα στους 3
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πρώτους μήνες από την εμφάνισή της και αποτελεί το πιο
αναγνωρίσιμο στοιχείο της γυναικείας αθλητικής τριάδας.

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
Η οστεοπόρωση είναι ασθένεια που χαρακτηρίζεται από
χαμηλή οστική μάζα και οδηγεί σε ενισχυμένη σκελετική
ευθραυστότητα και αυξημένο κίνδυνο για κατάγματα. Η
κυριότερη αιτία της προεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης στις αθλήτριες είναι η μειωμένη παραγωγή ωοθηκικών ορμονών και η υποοιστρογοναιμία ως αποτέλεσμα
της υποθαλαμικής αμηνόρροιας.
Οι χαμηλές συγκεντρώσεις των ωοθηκικών ορμονών σε
αθλήτριες με εμμηνορροϊκές ανωμαλίες σχετίζονται με
μειωμένη οστική μάζα και αυξημένους ρυθμούς οστικής
απώλειας που γενικεύονται σε ολόκληρο το σκελετό. Δεν
εμφανίζουν όμως όλες οι αθλήτριες με αμηνόρροια χαμηλή οστική μάζα. Η κατάσταση των οστών τους εξαρτάται από τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της εμμηνορροϊκής δυσλειτουργίας, την ηλικία, την ηλικία εμμηναρχής, το μέγεθος του σώματος, το είδος της άσκησης, καθώς και από τους γενετικούς παράγοντες και τη διατροφική τους κατάσταση. Οι αθλήτριες με χαμηλή οστική πυκνότητα που οφείλεται σε υποοιστρογοναιμία έχουν αυξημένες πιθανότητες για κατάγματα κατά την προπόνησή
τους και για πρόωρα οστεοπορωτικά κατάγματα. Γυναίκες με ιστορικό αμηνόρροιας έχουν χαμηλότερη οστική
πυκνότητα από αυτές με φυσιολογικό κύκλο. Αυτό που
συμβαίνει στις αθλήτριες με αμηνόρροια είναι η μείωση
των επιπέδων των οιστρογόνων και αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση της απορρόφησης ασβεστίου και την αύξηση της απέκκρισής του.
Η διάρκεια της αμηνόρροιας για μια αθλήτρια επηρεάζει
το ποσοστό απώλειας οστικής μάζας ενώ όταν η περίοδος επανέρχεται, τότε αυξάνεται η οστική πυκνότητα. Η
μέθοδος που χρησιμοποιείται τελευταία για την αναγνώριση ατόμων με χαμηλή οστική μάζα και την ανταπόκρισή τους στη θεραπεία είναι η Διπλής Ενέργειας Απορροφησιομετρία (DΕXA).
Η θεραπεία με αντικατάσταση ορμονών φαίνεται να διατηρεί την οστική μάζα, αλλά όχι να την αυξάνει, ενώ
η πρόσληψη συμπληρωμάτων ασβεστίου δεν έχει καμία επίδραση στην οστική πυκνότητα των αθλητριών με

αμηνόρροια. Η μείωση της έντασης της άσκησης και η
βελτίωση της διατροφικής κατάστασης βοηθούν στην
αποκατάσταση του κύκλου και επομένως στη μη επιπρόσθετη απώλεια οστικής μάζας.

Οι αθλήτριες με χαμηλή οστική
πυκνότητα που οφείλεται σε
υποοιστρογοναιμία έχουν
αυξημένες πιθανότητες
για κατάγματα κατά την
προπόνησή τους και για
πρόωρα οστεοπορωτικά
κατάγματα

Συμπτώματα:
 Ακανόνιστος κύκλος ή απουσία εμμήνου ρύσεως
 Αισθήματα κόπωσης
 Διαταραχές ύπνου
 Προβλήματα στις αρθρώσεις και συχνοί τραυματισμοί
 Συχνός περιορισμός στη λήψη τροφής
 Διαρκής ενασχόληση με το βάρος και επιθυμία να είναι πολύ λεπτές
 Λήψη τροφής λιγότερο από όσο χρειάζεται για καλύτερη αθλητική απόδοση ή φυσική εμφάνιση
 Κρύα χέρια και πόδια

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η γυναικεία αθλητική τριάδα είναι ένα πολύ σοβαρό σύνδρομο που απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Συχνά οι
αθλήτριες την αρνούνται, δεν την αναγνωρίζουν και δεν
την αναφέρουν. Θα πρέπει όλες οι γυναίκες που εμφανίζουν ένα από τα συμπτώματα της αθλητικής τριάδας να
ελέγχονται και για τα υπόλοιπα.
 Οι προπονητές θα πρέπει να εκπαιδευθούν στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της τριάδας. Θα πρέπει να δίνουν έμφαση στη σημασία της
ισορροπημένης διατροφής ως απαραίτητο παράγοντα
για μια επιτυχημένη προπόνηση και αθλητική απόδοση. Ακόμη οφείλουν να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή
στην υγεία και όχι στο σωματικό βάρος. Δε θα πρέπει
να πιέζουν τις αθλήτριες να χάσουν βάρος αλλά να τις
παρακινούν να τρώνε υγιεινά. Κάθε αθλητική ομάδα θα

πρέπει να επιδιώκει την παρουσία κάποιου διατροφολόγου προκειμένου να καθοδηγήσει σωστά τις αθλήτριες και τους προπονητές σε θέματα διατροφής.
 Οι αθλήτριες θα πρέπει να ελέγχουν και να σημειώνουν
τον κύκλο τους και να απευθύνονται στο γιατρό τους
σε περίπτωση που διαπιστώσουν κάποια διαταραχή.
 Παράλληλα, οι γονείς οφείλουν να γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχει η απότομη απώλεια βάρους και η
αμηνόρροια και να μην ενθαρρύνουν τα παιδιά τους
να κάνουν δίαιτα.
 Οι αθλίατροι θα πρέπει να ελέγχουν τις αθλήτριες για
κατάγματα, απότομες αλλαγές βάρους, συμπτώματα
διαταραχών λήψης τροφής, αμηνόρροια, βραδυκαρδία, αρρυθμίες και κατάθλιψη. Το ιστορικό αμηνόρροιας είναι ένας εύκολος τρόπος ανίχνευσης της αθλητικής τριάδας στα πρώιμα ακόμα στάδια και η εμφάνισή
της θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα προσοχή.
 Σημαντικός κρίνεται και ο ρόλος των ειδικών (διατροφολόγων, ψυχοθεραπευτών) στην επιμόρφωση των
αθλητριών, των γονέων και προπονητών τους σχετικά
με θέματα που αφορούν της διαταραχές λήψης τροφής
και να τονίζουν τη σημασία της τακτικής ιατρικής παρακολούθησης. Η πρόληψη μέσω της εκπαίδευσης των
εμπλεκομένων προσώπων θα διασφαλίσει την υγεία
των νεαρών αθλητριών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε και από την ιστοθέση www.mednutrition.gr.

e-mail : g_isari@yahoo.gr
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∆ιάρροια
των
ταξιδιωτών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ:

Η διάρροια των ταξιδιωτών αποτελεί
το πιο κοινό νόσημα ατόμων που ταξιδεύουν από αναπτυγμένες περιοχές σε αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου. Υπολογίζεται ότι 40-60%
των ταξιδιωτών αυτών των περιοχών παρουσιάζουν διάρροια. Τα επεισόδια αυτά είναι σχεδόν πάντα καλοήθη και αυτοπεριοριζόμενα, ωστόσο,
μπορεί να εμφανιστεί βαριά αφυδάτωση.
Ως διάρροια των ταξιδιωτών αναφέρεται κλασσικά η εμφάνιση μη σχηματισμένων κενώσεων στη διάρκεια ενός ταξιδιού με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα, όπως η ναυτία, οι έμετοι, ο πυρετός ή τα αιματηρά κόπρανα.
Θα πρέπει να σκεφτόμαστε τη διάρροια των ταξιδιωτών και σε περιπτώσεις διαρροιών που παρουσιάζονται εντός δέκα ημερών μετά την επιστροφή του ατόμου στο σπίτι του.
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Γιώργος Χαϊκάλης, Ειδικευόμενος Παθολόγος

Οι διάρροιες προκαλούνται από ποικίλους
μικροοργανισμούς (βακτηρίδια, ιοί, παράσιτα)
που μεταδίδονται με την τροφή και το νερό
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ: Οι διάρροιες προκαλούνται
από ποικίλους μικροοργανισμούς (βακτηρίδια, ιοί,
παράσιτα) που μεταδίδονται με την τροφή και το νερό.
Στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, τα βακτήρια
ευθύνονται για άνω του 90% των περιπτώσεων.
Ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου διαφέρει αναλόγως της
γεωγραφικής περιοχής. Έτσι, διακρίνονται περιοχές α)
χαμηλού κινδύνου (<10%) – Βόρεια Ευρώπη, Αυστραλία,
Νέα Ζηλανδία, ΗΠΑ, Καναδάς και Σιγκαπούρη, β) μέσου
κινδύνου (10-20%) – νησιά Καραϊβικής, Ν.Αφρική και
χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα και
γ) υψηλού κινδύνου (>30%) – Ασία, Αφρική, Νότια και
Κεντρική Αμερική.
Η διάρροια σχετίζεται με τον αριθμό των μικροοργανισμών
που φτάνουν ζωντανά στο έντερο. Έτσι, οποιοσδήποτε
παράγοντας που βοηθάει την ικανότητα επιβίωσης
των μικροβίων στο γαστρεντερικό σωλήνα αυξάνει τις
πιθανότητες διαρροϊκής νόσου. Για παράδειγμα, άτομα
που λαμβάνουν φάρμακα που αναστέλλουν την έκκριση
του οξέος του στομάχου, όπως αναστολείς αντλίας
πρωτονίων ή ανταγωνιστές υποδοχέων ισταμίνης, έχουν
αυξημένο κίνδυνο για εντερικές λοιμώξεις. Ομοίως,
άτομα με διαταραγμένη ανατομία του ανώτερου
γαστρεντερικού σωλήνα (π.χ μετά από επεμβάσεις
για έλκος ή σύνδρομο τυφλής έλικας) ή διαταραχές
κινητικότητας παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο.
Υπάρχουν ορισμένες περιοχές όπου οι ταξιδιώτες
κινδυνεύουν περισσότερο από παρασιτικές λοιμώξεις,
όπως το Νεπάλ (όπου κοινά είναι η λάμβλια και το
κυκλοσπορίδιο) και η Αγία Πετρούπολη (παραμένει
υπερενδημική η λάμβλια).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: H διάρροια των ταξιδιωτών
οφείλεται συνήθως σε βακτηριδιακές λοιμώξεις και
ειδικότερα στο εντεροτοξινογόνο κολοβακτηρίδιο στο
30 – 70% και ακολουθούν οι σιγκέλλα και σαλμονέλλα
(0 – 10%). Οι ιοί που μπορούν να προκαλέσουν διάρροια
των ταξιδιωτών είναι πιο συχνά οι ροταιοί (0 – 10%), ενώ
η πιο συνηθισμένη παρασιτική λοίμωξη οφείλεται στη
λάμβλια (0 – 3%).

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΔΙΑΓΝΩΣΗ: Τα περισσότερα επεισόδια διάρροιας
συμβαίνουν μεταξύ 4ης και 14ης ημέρας μετά την
άφιξη. Η νόσος είναι γενικά αυτοπεριοριζόμενη με
συμπτώματα που συνήθως διαρκούν από 1 ως 5 ημέρες.
Ωστόσο, 8 – 15% των ασθενών έχουν συμπτώματα για
περισσότερο από μια εβδομάδα και περίπου το 2% για
περισσότερο από ένα μήνα. Μόνο το 20% των ασθενών
αναφέρουν ότι παραμένουν κλινήρεις για μια ή δύο
ημέρες.
Εφόσον η διάρροια των ταξιδιωτών είναι γενικά
αυτοπεριοριζόμενη νόσος, η θεραπεία είναι
συμπτωματική και ξεκινάει χωρίς την ανάγκη για
περαιτέρω εξετάσεις προκειμένου να ανιχνευθεί το αίτιο.
Ωστόσο, αν τα συμπτώματα είναι βαριά ή αν επιμένουν
πέραν των 48 – 72 ωρών θα πρέπει να γίνεται παρέμβαση.
Να τονίσουμε ότι οι καλλιέργειες κοπράνων δεν μπορούν
να διαχωρίσουν τα είδη του κολοβακτηριδίου και δεν
απομονώνονται οι ιοί. Καλλιέργεια κοπράνων θα πρέπει να
γίνεται σε ασθενείς με πυρετό και συμπτώματα κολίτιδος.
Καλλιέργεια κοπράνων για λάμβλια και κυκοσπορίδιο
πρέπει να γίνεται σε ασθενείς με συμπτώματα από το
ανώτερο γαστρεντερικό (μετεωρισμό, αέρια, ναυτία).
Εξετάσεις για άλλα λιγότερα κοινά παθογόνα θα πρέπει
να γίνονται όταν η διάρροια επιμένει για περισσότερο
από 10 ημέρες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Περιλαμβάνει την ενυδάτωση, τα
αντιβιοτικά και τους αντικινητικούς παράγοντες.
Η αποκατάσταση των υγρών είναι αναγκαία. Στις
περισσότερες περιπτώσεις οι διάρροιες σταματούν σε
3 – 5 ημέρες μόνο με την ενυδάτωση. Η ενυδάτωση
αποτελεί την πιο σημαντική θεραπεία γιατί ο κίνδυνος
της αφυδάτωσης είναι ο πιο συχνός. Ασθενείς με ήπια
διάρροια μπορούν να λαμβάνουν υγρά από το στόμα
με συνοδό αλάτι και ζάχαρη. Σε πιο σοβαρές μορφές
μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτοιμα ηλεκτρολυτικά
διαλύματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Ένα τέτοιο
διάλυμα μπορεί να γίνει και στο σπίτι του ασθενούς
προσθέτοντας ½ κουταλάκι αλάτι, ½ κουταλάκι σόδας και
4 κουταλιές ζάχαρης σε ένα λίτρο νερό. Μια περιορισμένη

e-mail : haikalis_g@yahoo.gr
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Το πάγωμα των τροφίμων και τα παγάκια που
χρησιμοποιούνται στα ποτά δεν σκοτώνουν
τα μικρόβια που προκαλούν τη νόσο
δίαιτα (ξεκινώντας με μόνο διαφανή υγρά να αναπληρώνουν τις απώλειες των διαρροιών)
συνήθως συνιστάται στην οξεία φάση της νόσου.
Αντιβιοτικά μπορούν να δοθούν σε ασθενείς που παρουσιάζουν μέτρια ως σοβαρή
διάρροια χαρακτηριζόμενη από > 4 μη σχηματισμένες κενώσεις την ημέρα με πυρετό και
αίμα, πύο ή βλέννα στα κόπρανα. Επιπροσθέτως, μπορούν να δοθούν σε ταξιδιώτες που
επιθυμούν ηπιότερη νόσο λόγω σημαντικών επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Οι ασθενείς θα πρέπει να επισκέπτονται ιατρό όταν παρουσιάζουν υψηλό πυρετό, κοιλιακό
άλγος, αίμα στα κόπρανα ή έμετοι. Επίσης, σε περιπτώσεις επιμονής των διαρροιών πέραν
των 10 ημερών.
Όταν συνιστώνται τα αντιβιοτικά, θεραπεία εκλογής αποτελούν οι κινολόνες. Μία εφάπαξ
δόση μπορεί να είναι αποτελεσματική. Οι κινολόνες αντενδείκνυνται στις εγκύους και
σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Η χορήγηση κινολονών έχει ως αποτέλεσμα την παύση
των διαρροιών στους περισσότερους ασθενείς εντός 24ώρου. Εναλλακτικά, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αζιθρομυκίνη ή ριφαξιμίνη. Όσον αφορά τη χρήση των αντικινητικών
παραγόντων (πχ λοπεραμίδη), γενικώς δεν συνιστώνται σε περιπτώσεις ήπιας ως μέτριας
διάρροιας. Αν χρησιμοποιηθούν σε πιο έντονες περιπτώσεις, θα πρέπει πάντα να δίνονται
με αντιβίωση. Η χρήση τους διακόπτεται αν παρουσιαστούν κοιλιακά άλγη, αιματηρά
κόπρανα, επιδείνωση των συμπτωμάτων ή συνέχιση των διαρροιών μετά από 2 ημέρες.

ΠΡΟΛΗΨΗ:

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι ταξιδιώτες μπορούν
να μειώσουν τον κίνδυνο προσβολής από τη νόσο. Γενικά, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: το
πάγωμα των τροφίμων και τα παγάκια που χρησιμοποιούνται στα ποτά δεν σκοτώνουν
τα μικρόβια που προκαλούν τη νόσο. Τα παγάκια είναι ασφαλή μόνο αν έχουν γίνει από
βρασμένο ή φιλτραρισμένο νερό. Η αλκοόλη δεν αποστειρώνει το νερό ή τον πάγο. Τα
εμφιαλωμένα νερά είναι γενικώς ασφαλή. Νωπά φρούτα, σαλάτες, λαχανικά, όπως το
μαρούλι, και κοτοσαλάτες είναι παραδείγματα τροφίμων που θα πρέπει να αποφεύγονται.
Το ζεστό τσάϊ είναι ασφαλές όπως και ο ζεστός καφές. Εάν ο ταξιδιώτης δεν μπορεί να βρει
εμφιαλωμένο νερό, θα πρέπει να βράσει για 3 λεπτά το νερό της βρύσης και στη συνέχεια
να το αφήσει να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου (όχι χρήση πάγου). Τα φαγητά θα
πρέπει να μαγειρεύονται πολύ καλά και να σερβίρονται ζεστά.
Καταστάσεις που δικαιολογούν την προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών είναι: ιδιοπαθής
φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, βαριά καρδιαγγειακά προβλήματα, νεφροπάθειες,
HIV λοίμωξη, μεταμόσχευση οργάνων και γενικώς ανοσοκαταστολή. Αυτοί οι ασθενείς
λαμβάνουν συνήθως μια κινολόνη, όπως σιπροφλοξασίνη ή νορφλοξασίνη, σε χαμηλή
προφυλακτική δόση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διάρροια των ταξιδιωτών είναι κοινή νόσος και προκαλείται
από βακτήρια, ιούς και παράσιτα. Συνήθως δεν χρειάζεται να γίνει αιτιολογική διάγνωση.
Καλλιέργειες κοπράνων γίνονται σε περιπτώσεις που οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα
κολίτιδας, όταν οι διάρροιες επιμένουν πέρα των 10 ημερών και σε ανοσοκατεσταλμένους.
Η κυριότερη θεραπεία είναι η ενυδάτωση. Θα πρέπει να χορηγούνται αντιβιοτικά στους
ταξιδιώτες ώστε να τα λαμβάνουν σε περίπτωση βαριάς συμπτωματολογίας Ιατρική
βοήθεια θα πρέπει να αναζητάται όταν επιμένουν οι διάρροιες πέρα των 10 ημερών ή στην
περίπτωση αύξησης του πυρετού με κοιλιακά άλγη, έμετοι και αιματηρά κόπρανα.
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Μικρά & Νόστιμα

Η αποτελεσματικότητα
της λιραγλουτίδης στην
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
Η παχυσαρκία αποτελεί τη νόσο του 21ου αιώνα και
λαμβάνει διαστάσεις επιδημίας στο Δυτικό κοσμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 50% των ενηλίκων στη Ευρώπη είναι υπέρβαροι. Αναμφισβήτητα, η αποτελεσματικότερη θεραπεία της παχυσαρκίας είναι η δίαιτα σε συνδυασμό με τη φυσική άσκηση. Εντούτοις,
μια τέτοια προσέγγιση προϋποθέτει αλλαγές στον
τρόπο ζωής που λίγοι ενήλικες είναι διατεθειμένοι να
εφαρμόσουν. Η λιραγλουτίδη αποτελεί ένα ανάλογο του GLP-1 πεπτιδίου που παράγεται στο στομάχι,
ανήκει στις ινκρετίνες και έχει ήδη δοκιμαστεί στη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη. Σε μια τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο
Lancet (2009;374:1606-16), συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα της λιραγλουτίδης σε σύγκριση με την
ορλιστάτη ή εικονικό φάρμακο. Συνολικά, 564 παχύσαρκοι ασθενείς (δείκτης μάζας σώματος 30-40 kg/
m2) τυχαιοποιήθηκαν είτε σε μια εκ των τεσσάρων
δόσεων λιραγλουτίδης υποδόρια (1.2, 1.8, 2.4 ή 3 mg)
είτε σε εικονικό φάρμακο υποδόρια είτε σε από του
στόματος ορλιστάτη τρίς ημερησίως για 20 εβδομάδες. Όλοι οι ασθενείς παράλληλα ακολούθησαν δίαιτα με στόχο την πρόσληψη 500 λιγότερων θερμίδων
ημερησίως καθώς και πρόγραμμα φυσικής άσκησης.
Οι ασθενείς που έλαβαν λιραγλουτίδη είχαν σημαντικά μεγαλύτερη απώλεια βάρους σε σύγκριση με αυτούς που έλαβαν εικονικό φάρμακο (P=0.003 για 1.2
mg και P<0.001 για τις υπόλοιπες δόσεις) ή ορλιστάτη (P=0.003 για 2.4 mg και P<0.001 για 3.0 mg). Η μέση
απώλεια βάρους με τις 4 δόσεις λιραγλουτίδης ήταν
4.8, 5.5, 6.3 και 7.2 kg αντίστοιχα, με το εικονικό φάρμακο ήταν 2.8 kg και την ορλιστάτη 4.1 kg. Η λιραγλουτίδη ελάττωσε την αρτηριακή πίεση και τον επιπολασμό του προ-διαβήτη σε όλες τις δόσεις. Η κύρια ανεπιθύμητη ενέργεια της ήταν η ναυτία και ο έμετος, που όμως ήταν παροδικά και σπάνια οδήγησαν
στη διακοπή της θεραπείας. Συμπερασματικά, η θεραπεία με λιραγλουτίδη για 20 εβδομάδες είναι ασφαλής, καλά ανεκτή, επάγει την απώλεια βάρους και βελτιώνει καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου που συσχετίζονται με την παχυσαρκία.
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Συνέχιση της θεραπείας με
χαμηλή δόση ασπιρίνης μετά
από αιμορραγία από πεπτικό
έλκος
Η ασπιρίνη χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για
την πρόληψη και θεραπεία καρδιαγγειακής νόσου, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς. Εντούοτοις, αυξάνει
τον κίνδυνο αιμορραγίας από πεπτικό έλκος 2-3 φορές
και είναι αβέβαιο αν θα πρέπει να διακόπτεται μετά
από ενδοσκοπική αιμόσταση σε ασθενείς με αιμορραγία πεπτικού που όμως τη χρειάζονται. Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη με χρήση εικονικού φαρμάκου που
δημοσιεύτηκε στο Annals of Internal Medicine (2009,
epub 30 Nov), μελετήθηκε η συνέχιση της χορήγησης
ασπιρίνης σε συνδυασμό με αναστολέα της αντλίας
πρωτονίων σε σύγκριση με τη διακοπή της σε ασθενείς με αιμορραγία από πεπτικό έλκος και ενδοσκοπική αιμόσταση. Το πρωταρχικό καταληκτικό σημείο της
μελέτης ήταν η υποτροπή της αιμορραγίας τις πρώτες 30 ημέρες και το δευτερεύον η θνησιμότητα τις 8
εβδομάδες της μελέτης. Συνολικά, 78 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 80 mg ασπιρίνης και 78 σε εικονικό φάρμακο για 8 εβδομάδες αμέσως μετά την ενδοσκοπική
θεραπεία. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν παντοπραζόλη για
72 ώρες ενδοφλέβια και στη συνέχεια από του στόματος για όλη τη διάρκεια της μελέτης. Υποτροπή της αιμορραγίας στις 30 ημέρες παρατηρήθηκε στο 10.3%
των ασθενών στην ομάδα της ασπιρίνης έναντι 5.4%
στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (HR=1.9, 95% CI
0.6-6, P=NS,). Οι ασθενείς που έλαβαν ασπιρίνη είχαν
χαμηλότερα συνολικά ποσοστά θνησιμότητας σε σύγκριση με αυτούς που έλαβαν εικονικό φάρμακο (1.3%
έναντι 12.9%, HR=0.2, 95% CI 0.06-0.6, P=0.005), αλλά
και χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας οφειλόμενα
σε καρδιαγγειακές, αγγειακές εγκεφαλικές ή γαστρεντερολογικές επιπλοκές (1.3% έναντι 10.3%, HR=0.2,
95% CI 0.05-0.7, P=0.015). Συμπερασματικά, η συνέχιση χαμηλής δόσης ασπιρίνης σε ασθενείς με πρόσφατη αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής της αιμορραγίας αλλά παράλληλα ελαττώνει τη συνολική θνησιμότητα. Μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών απαιτούνται για την επιβεβαίωση
των παραπάνω ευρημάτων.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ , Παθολόγος

Η επίδραση της Μεσογειακής
δίαιτας στην ανάγκη για
αντιδιαβητική θεραπεία σε
ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα
σακχαρώδη διαβήτη
Η αλλαγή στον τρόπο ζωής (άσκηση και
διατροφή) έχει σαν αποτέλεσμα την ελάττωση
του κινδύνου εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη
τύπου ΙΙ. Οι Μεσογειακού τύπου δίαιτες, που
συνίστανται στην κατανάλωση ικανής ποσότητας
μονοακόρεστων λιπαρών και χαμηλής ποσότητας
υδατανθράκων, αυξάνουν την ευαισθησία στην
ινσουλίνη και ελταττώνουν τον καρδιαγγειακό
κίνδυνο. Σε παχύσαρκους διαβητικούς ασθενείς,
συνίστανται δίαιτες είτε χαμηλών υδατανθράκων
είτε χαμηλών λιπαρών, χωρίς όμως να υπάρχουν
συγκριτικές μελέτες για το ποιά δίαιτα είναι
αποτελεσματικότερη.
Σε μια τυχαιοποιημένη
μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Annals of Internal
Medicine (2009;151:306-14), συγκρίθηκε η
αποτελεσματικότητα μιας Μεσογειακού τύπου
δίαιτας με μια δίαιτα με χαμηλά λιπαρά σε ασθενείς
με νεοδιαγνωσθέντα σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ.
Οι ασθενείς παράλληλα αύξησαν το χρόνο φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης σε περίπου 2 ώρες την
εβδομάδα. Το πρωταρχικό καταληκτικό σημείο ήταν
η ανάγκη για αντιδιαβητική φαρμακευτική θεραπεία.
Τυχαιοποιήθηκαν 215 υπέρβαροι διαβητικοί και
παρακολουθήθηκαν για 4 χρόνια. Στο τέλος της
μελέτης, ανάγκη για αντιδιαβητική θεραπεία είχε
το 44% των ασθενών στην ομάδα της Μεσογειακής
δίαιτας και το 70% στην ομάδα της δίαιτας με
χαμηλά λιπαρά (HR 0.63, P<0.001). Επιπρόσθετα, οι
ασθενείς που ακολούθησαν τη Μεσογειακή δίαιτα
είχαν σημαντικά καλύτερο γλυχαιμικό έλεγχο και
δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου και εμφάνισαν
μεγαλύτερη απώλεια βάρους. Συμπερασματικά,
σε ασθενείς με πρωτοεμφανιζόμενο σακχαρώδη
διαβήτη τύπου ΙΙ, η Μεσογειακού τύπου δίαιτα
οδήγει σε καθυστερημένη έναρξη αντιδιαβητικής
θεραπείας και σε καλύτερο γλυχαιμικό έλεγχο σε
σύγκριση με χαμηλών λιπαρών δίαιτα.

Η κολονοσκόπηση και
η πρόβλεψη υποτροπής
αδενωμάτων υψηλού
κινδύνου
Επαναληπτικές κολονοσκόπησεις αποτελούν την τρέχουσα πρακτική για τον επανέελγχο ασθενών με ιστορικό αδενώματος στο παχύ έντερο. Οι τρέχουσες συστάσεις είναι επαναληπτική κολονοσκόπηση 3 χρόνια
μετά από αφαίρεση αδενώματος υψηλού κινδύνου για
κακοήθεια και 5-10 χρόνια αν το αδένωμα είναι χαμηλού κινδύνου. Οι υπάρχουσες μελέτες στηρίζονται στα
ευρήματα της πιο πρόσφατης κολονοσκόπησης για να
καθορίσουν το μεσοδιάστημα μέχρι την επόμενη. Σε
μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Annals of Internal
Medicine (2009;151:103-9), εκτιμήθηκε ο κίνδυνος εμφάνισης αδενωμάτων υψηλού κινδύνου με βάση τα
αποτελέσματα των δυο πιό πρόσφατων κολονοσκοπήσεων, ώστε να βρεθεί τρόπος αποφυγής περιττών
εξετάσεων. Συνολικά, 564 ασθενείς με αδένωμα ή αδενώματα στην πρώτη κολονοσκόπηση, υποβλήθηκαν
σε επαναληπτική 2η και 3η κολονοσκόπηση με μεσοδιαστήματα 3 χρόνων. Αναλύθηκαν οι ασθενείς με αδενώματα υψηλού κινδύνου στην τρίτη κολονοσκόπηση
(1 προχωρημένο αδένωμα >1 εκ ή με δυσμενή ιστολογικά ευρήματα ή ≥3 αδενώματα). Πενήντα-οκτώ ασθενείς είχαν αδενώματα υψηλού κινδύνου στην τρίτη κολονοσκόπηση. Αν η 2η κολονοσκόπηση είχε ευρήματα υψηλού κινδύνου, τότε τα ευρήματα της 1ης κολονοσκόπησης δεν προσέθεταν σημαντική πληροφορία για την πιθανότητα ευρημάτων υψηλού κινδύνου
στην 3η κολονοσκόπηση. Αν όμως στη 2η κολονοσκόπηση δεν υπήρχαν αδενώματα, τότε τα αποτελέσματα
της αρχικής κολονοσκόπησης ήταν σημαντικά για την
εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης αδενωμάτων στην
3η κολονοσκόπηση (12.3% σε ασθενείς με έναντι 4.3%
σε ασθενείς χωρίς αδενώματα υψηλού κινδύνου στην
1η κολονοσκόπηση). Συμπερασματικά, η συνδυασμένη χρήση των αποτελεσμάτων δυο προηγούμενων κολονοσκοπήσεων μπορεί να ανιχνεύσει έναν πληθυσμό
χαμηλού κινδύνου στον οποίο η εντατική παρακολούθηση δεν είναι απαραίτητη.

e-mail : mtsochatzis@med.uoa.gr
Ευεξία & ∆ιατροφή │
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Χρόνια ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α Β
μια σιωπηλή απειλή

Η ηπατίτιδα Β προκαλείται από ένα DNA ιό που
ανήκει στην οικογένεια hepadnaviruses. Ο ιός
προκαλεί τόσο οξεία όσο και χρόνια λοίμωξη. Η
οξεία ηπατίτιδα χαρακτηρίζεται από καταβολή,
ναυτία και ίκτερο, δηλαδή «κίτρινη» χρώση
του δέρματος και των οφθαλμών. Από τους
ασθενείς αυτούς, λιγότερο από 5% των ενηλίκων
θα μεταπέσει σε χρόνια λοίμωξη με τη συνεχή
παρουσία του ιού στο αίμα και το ήπαρ.
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Μάριαν Σχοινή, Παθολόγος

Η οξεία και η χρόνια ηπατίτιδα Β είναι μια νόσος
που μπορεί να προληφθεί δεδομένου ότι εδώ και μια
εικοσαετία περίπου είναι διαθέσιμο λίαν ασφαλές και
αποτελεσματικό εμβόλιο έναντι του ιού
Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 350 εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο πάσχουν
από χρόνια HBV λοίμωξη με περίπου 50 εκατομμύρια νέες λοιμώξεις ετησίως. Ο μισός πληθυσμός της
υδρογείου φαίνεται ότι έχει
μολυνθεί από τον HBV. Η χρόνια λοίμωξη από τον HBV είναι η συχνότερη αιτία κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού
καρκίνου παγκοσμίως. Παρόλο
που αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο εμφανίζει ευρεία διακύμανση στις διάφορες περιοχές της υδρογείου. Το υψηλότερο ποσοστό (10-15%)
συναντάται στις υπό ανάπτυξη χώρες της ΝΑ Ασίας, της
Κεντρικής και Νότιας Αφρικής, και στην Αλάσκα.
Η χώρα μας έχει καταταχθεί στις περιοχές ενδιάμεσης
ενδημικότητας με ποσοστά κυμαινόμενα στο 2-3% του
πληθυσμού. Πρόσφατες όμως δημοσιεύσεις από τον Ελλαδικό χώρο σε αιμοδοτικό πληθυσμό και σε πληθυσμό
νεοσυλλέκτων αναδεικνύουν ποσοστά που δεν υπερβαίνουν το 1%.
Την τελευταία 10ετία, πληθώρα σημαντικών πληροφοριών που αφορούν στη φυσική πορεία, στην παθογένεια,
στη διάγνωση αλλά κυρίως στην αντιμετώπιση της νόσου έχουν προστεθεί στην φαρέτρα των γνώσεων μας
και συνέβαλαν αφενός στη βαθύτερη κατανόησή της και
αφετέρου στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή της.
Η χρόνια ηπατίτιδα εθεωρείτο μέχρι πρότινος μία ανίατη
οντότητα. Από τα μέσα όμως της δεκαετίας του 80 αλλά
κυρίως κατά τη δεκαετία του 90 η ανακάλυψη φαρμακευτικών παραγόντων σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα ελπιδοφόρα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης του ήπα-

τος άλλαξαν δραματικά τον τρόπο αντιμετώπισης της
χρόνιας ιογενούς ηπατοπάθειας συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με χρόνια ηπατοπάθεια αλλά και στην επιμήκυνση της επιβίωσης.

Τρόποι μετάδοσης
Ο ιός μεταδίδεται παρεντερικά, δηλαδή με το αίμα, τα παράγωγά του και τη σεξουαλική επαφή. Στις χώρες με υψηλή συχνότητα στο γενικό πληθυσμό, ο κύριος τρόπος της
μετάδοσης είναι από τη μητέρα στο παιδί κατά τον τοκετό και μετά τη γέννηση λόγω στενής επαφής. Ο θηλασμός δεν επηρεάζει τη μετάδοση αρκεί βέβαια να χορηγηθεί ειδικός ορός και η πρώτη δόση του εμβολίου αμέσως μετά τη γέννα. Η μετάδοση μπορεί επίσης να γίνει με
τη χρήση προσωπικών αντικειμένων, όπως τα ξυραφάκια
και οι οδοντόβουρτσες, και μεταξύ παιδιών λόγω πολύ
στενής επαφής.. Αυξημένου κινδύνου άτομα είναι αυτά
που εργάζονται σε επαγγέλματα υγείας, διότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από μολυσμένες βελόνες, όπως επίσης
και χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, άτομα που έχουν κάνει
τατουάζ και piercing. Τέλος, μπορεί να μεταδοθεί από μεταμόσχευση μολυσμένων οργάνων.

Πρόληψη
Η οξεία και η χρόνια ηπατίτιδα Β είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί δεδομένου ότι εδώ και μια εικοσαετία
περίπου είναι διαθέσιμο λίαν ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο έναντι του ιού. Φαίνεται ότι η εφαρμογή του
εμβολίου έχει οδηγήσει σε μείωση της επίπτωσης τόσο
των νέων λοιμώξεων όσο και των μακροπρόθεσμων συνεπειών της. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι την τελευταία δεκαετία έχει μειωθεί κατά 70% η επίπτωση της οξείας ηπατίτιδας Β στις ΗΠΑ, ενώ πρόδρομα αποτελέσματα
από την Α. Ανατολή αναδεικνύουν σημαντική μείωση της
επίπτωσης του ηπατοκυτταρικού καρκίνου σε παιδιά που
εμβολιάστηκαν.

e-mail: schima12@gmail.com
Ευεξία & ∆ιατροφή │
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Άρθρο
Θεραπεία
Η θεραπεία αποφασίζεται με
βάση κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα. Γενικά ένδειξη
για θεραπεία έχουν άτομα
με ενεργό νόσο όπως αυτό
αναδεικνύεται από τις παθολογικές τιμές των τρανσαμινασών και της υψηλής ιαιμίας.
Επίσης, προληπτική θεραπεία
χρειάζονται όλοι οι ασθενείς με
θετικό HBsAg.που θα λάβουν χημειοθεραπεία ή ανοσοκατασταλτική θεραπεία.
Η θεραπεία περιλαμβάνει την
ιντερφερόνη σε ενέσιμη μορφή
(κυρίως πεγκυλιωμένη) και φάρμακα από το στόμα [νουκλεοσ(τ)ιδικά
ανάλογα].
• Ιντερφερόνη
Η ιντερφερόνη έχει αντιική και ανοσοτροποποιητική
δράση. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης της είναι ότι η θεραπεία με την πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-άλφα είναι για
ένα χρόνο δεν σχετίζεται με φαινόμενα αντοχής και μπορεί να επιφέρει μακροχρόνια ανταπόκριση που διαρκεί
και μετά τη διακοπή της θεραπείας. Γενικά, 1/4 μέχρι 1/3
των ασθενών που θα λάβουν πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη
για 1 έτος εμφανίζουν μακροχρόνια ανταπόκριση. Τα μειονεκτήματά της είναι οι επιπλοκές από τη θεραπεία και
το ότι είναι σε ενέσιμη μορφή. Η χρήση της περιορίζεται
σε επιλεγμένους ασθενείς, δηλαδή άτομα νεαρά, με καλά
αντιρροπούμενη ηπατική νόσο, που θέλουν να τεκνοποιήσουν εντός των επομέων ετών και άτομα που δε θέλουν
μακροχρόνια αγωγή.
• Νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα
Τα φάρμακα αυτά λαμβάνονται από το στόμα και προκαλούν αναστολή του πολλαπλασιασμού του ιού. Περιλαμβάνουν τη λαμιβουδίνη, αδεφοβίρη, τελμπιβουδίνη, εντεκαβίρη και τενοφοβίρη. Με βαση τις πρόσφατες
οδηγίες της Ευρωπαικής Ηπατολογικής Εταιρείας, τα δύο
τελευταία αποτελούν σήμερα πρώτης γραμμής φάρμακα
Η θεραπεία έχει καλή ανοχή αλλά πρέπει να χορηγείται
μακροχρόνια λόγω της μη διατήρησης της απάντησης
μετά τη διακοπή. Το πρόβλημα με τα φάρμακα αυτά είναι η πιθανότητα ανάπτυξης αντοχής, γεγονός που όμως
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σπάνιο με την εντεκαβίρη και
τενοφοβίρη.
Γενικά, η έναρξη και η παρακολούθηση κατά τη διάρκεια
της θεραπείας των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β θα
πρέπει να γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα από έμπειρο
ιατρό. Εκτός από τη συνήθη παρακολούθηση, οι κιρρωτι-
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Γενικά ένδειξη για
θεραπεία έχουν άτομα
με ενεργό νόσο όπως
αυτό αναδεικνύεται από
τις παθολογικές τιμές
των τρανσαμινασών και
της υψηλής ιαιμίας
κοί ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται και με υπερηχογράφημα κοιλίας λόγω κινδύνου ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκίνου.
Εκτός από την ειδική θεραπεία, οι ασθενείς με χρόνια
ηπατίτιδα Β πρέπει να εμβολιάζονται για την ηπατίτιδα
Α. Δεν πρέπει να αποφεύγουν κάτι στη δίαιτά τους, αλλά
πρέπει να αποφεύγουν πλήρως την κατανάλωση αλκοόλ.
Η άσκηση πρέπει να ενθαρρύνεται γενικότερα στα πλαίσια μιας υγιεινής διαβίωσης. Τέλος, πρέπει να ενημερώνουν το θεράποντα ιατρό τους για τυχόν άλλα φάρμακα
που ίσως χρειασθούν για να αποφύγουν τυχόν φαρμακευτική βλάβη στο ήπαρ.

Περιβάλλον

Το σύμπλεγμα
κλίματος - τροφής
Παρότι η σύνοδος της Κοπεγχάγης τέλειωσε
με αποτυχία, αυτή η περίοδος είναι για την
ανθρωπότητα πολύ σημαντική, γιατί δεν θα πάψει
να συζητιέται η συνεισφορά της κάθε μας πράξης
στην παραγωγή Αερίων του Φαινομένου του
Θερμοκηπίου (ΑΦΘ).
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Μ. Αναστασιάδης, Γεωπόνος MSc

Από τα όσα μεταφέρουν τα ΜΜΕ, φαίνεται βέβαια πως
δεν συμφωνούν όλοι ότι υπάρχει αλλαγή του κλίματος ή
ότι αυτή είναι ανθρωπογενής. Λέγεται ότι υπάρχει μεγάλη
διάσταση μεταξύ των επιστημόνων. Είναι όντως έτσι;
Όχι ακριβώς. Αν υπάρχει κάπου διάσταση είναι μεταξύ
των επιχειρηματικών κύκλων, των διαφόρων ομάδων
συμφερόντων και των κρατών του κόσμου. Διότι μεταξύ
των επιστημόνων δεν υπάρχει «μεγάλη διάσταση
απόψεων». Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των
επιστημόνων είναι πεπεισμένο πως τα ανθρωπογενώς
παραγόμενα ΑΦΘ είναι η μόνη διαθέσιμη επιστημονική
εξήγηση τουλάχιστον ενός τμήματος του φαινομένου,
αφετέρου το μόνο που η ανθρωπότητα μπορεί να ελέγξει
με τις πράξεις της.
Το ελάχιστο ποσοστό σκεπτικιστών επιστημόνων
εναποθέτει την ερμηνεία του φαινομένου –διότι η
θέρμανση δεν αμφισβητείται από κανέναν- σε υποθέσεις
και θεωρίες για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχει καν
τεκμηριωθεί κάποια βάση που να στηρίζεται στη φυσική.
Για τον καθένα από εμάς, ούτως ή άλλως, το τι λέγεται
στα ΜΜΕ είναι μικρής σημασίας. Βαρύτητα έχει μόνον το
αν θέλουμε με γενναιότητα να αξιολογήσουμε τη μέχρι
σήμερα πορεία μας, ως άτομα, ως κοινωνίες και ως κράτη.
Ή αν αντίθετα θέλουμε να υπομείνουμε μοιρολατρικά
ένα μέλλον για το οποίο δεν θέλουμε να ακούσουμε
τίποτα, επειδή προδιαγράφεται λιγότερο ρόδινο από το
πρόσφατο αναπτυξιακό μας παρελθόν.
Όμως κι αυτό το πρόσφατο παρελθόν δεν είναι τόσο
ρόδινο, τουλάχιστον κλιματικά. Ήδη, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, τα τελευταία 30-50 χρόνια παρατηρούνται
σημαντικές αλλαγές. Χώρες με πλούτο δεδομένων,
όπως η Μεγάλη Βρετανία, έχουν καταρτήσει εδώ και μία
δεκαετία εκθέσεις, που με ευκρινείς χάρτες και πίνακες
δείχνουν την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής. Το ίδιο
έκανε το 2008 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
για την έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με την έκθεση αυτή και επικεντρώνοντας στα
«δικά μας» της Μεσογείου, παρατηρείται ήδη αύξηση
της μέσης θερμοκρασίας, με εντονότερη αύξηση τα
καλοκαίρια (καύσωνες). Αλλά και μέση ετήσια μείωση
των βροχοπτώσεων. Συνολικά δηλαδή μια εικόνα πιο
ζεστών χειμώνων, πιο συχνών καυσώνων το καλοκαίρι
και μεγαλύτερης ξηρασίας. Όμως εκτός αυτών –που λίγο
πολύ είναι γνωστά– υπάρχουν και ορισμένες ειδικές
μεταβολές που επηρεάζουν τη γεωργία. Τέτοιες είναι για
παράδειγμα η μεταβολή της διάρκειας περιόδου χωρίς
παγετό (δηλαδή της περιόδου όπου η θερμοκρασία δεν
πέφτει κάτω από 0 οC) και η μεταβολή της συνολικής
διάρκειας της καλλιεργητικής περιόδου. Τα τελευταία
30 χρόνια η καλλιεργητική περίοδος μεγαλώνει, αν και
υπάρχουν εξαιρέσεις όπως η περιοχή της Θεσσαλίας

Οι μεταβολές της
θερμοκρασίας
έχουν οδηγήσει σε
χρονική μετατόπιση
φαινολογικών σταδίων
(π.χ. άνθιση, καρπόδεση)
σε καλλιέργειες αλλά και
στη φύση
όπου η περίοδος μικραίνει, κυρίως επειδή ο τελευταίος
ανοιξιάτικος παγετός έρχεται όλο και αργότερα.
Οι μεταβολές της θερμοκρασίας έχουν οδηγήσει σε
χρονική μετατόπιση φαινολογικών σταδίων (π.χ. άνθιση,
καρπόδεση) σε καλλιέργειες αλλά και στη φύση. Ίσως το
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ότι από το 1950
ως σήμερα, στην Αγγλία η έκπτυξη των φύλλων των
δένδρων βελανιδιάς έχει πρωϊμίσει κατά 3 εβδομάδες.
Οι προβλέψεις για την Ελλάδα και την περιοχή της
Μεσογείου, για όλα τα εναλλακτικά σενάρια μελλοντικής
εξέλιξης της ανθρωπότητας, είναι ακριβώς στην ίδια
κατεύθυνση. Η περιοχή της Μεσογείου επηρεάζεται
ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή -και μάλιστα
δυσανάλογα της συνεισφοράς της σε ΑΦΘ- σε μία γενική
κατεύθυνση αυξημένων θερμοκρασιών και ξηρασίας.
Αυτές οι προδιαγραφόμενες εξελίξεις είναι ιδιαίτερα
σημαντικές για τη γεωργία, γιατί η ανάπτυξη των φυτών
εξαρτάται άμεσα από τη θερμοκρασία και τη διαθέσιμη
υγρασία. Όπως λένε οι αγρότες, η γεωργία είναι μαγαζί
ανοιχτό στον καιρό.
Για βασικά μας προϊόντα, όπως τα λαχανικά, ορισμένα
σιτηρά, τα εκτατικά εκτρεφόμενα μηρυκαστικά, αλλά και
τις δενδρώδεις καλλιέργειες δεν προοιωνίζονται θετικές
εξελίξεις. Κι αυτό, παρότι η αύξηση των ΑΦΘ έχει και
ένα θετικό, ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα λειτουργούν
ως αερολίπανση, αυξάνοντας τη φωτοσύνθεση και
την παραγωγή βιομάζας και ταυτόχρονα αυξάνοντας
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Περιβάλλον
την αποδοτικότητα χρήσης του νερού από τα φυτά.
Όμως, για πολλές δενδρώδεις καλλιέργειες οι ζεστοί
χειμώνες δεν είναι θετικοί, αφού τα φυτά χρειάζονται
συγκεκριμένες ώρες ψύχους για να επιτελέσουν
ορισμένες βασικές φυσιολογικές λειτουργίες τους (όπως
π.χ. η διαφοροποίηση των «ματιών» σε ανθοφόρα).
Ενώ για την ελιά, η κλιματική αλλαγή προβλέπεται
ότι θα καταστήσει την καλλιέργεια πιο οριακή, λόγω
της επίδρασης ενός μεγάλου αριθμού στρεσογόνων
παραγόντων (ακραίες υψηλές θερμοκρασίες, ποσότητα
και ποιότητα διαθέσιμου νερού, κ.α.).

Οι προσπάθειες
μετριασμού
επικεντρώνονται στην
μείωση των ΑΦΘ, έτσι
ώστε να περιοριστούν οι
αυξήσεις της παγκόσμιας
θερμοκρασίας

Συνολικά, στις περιοχές της Μεσογείου, όπως
και σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου -κυρίως στις φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες- προβλέπεται πως η παραγωγικότητα της γεωργίας θα
μειωθεί στα τέλη του αιώνα, ιδιαίτερα αν δεν ληφθούν κατάλληλα και επαρκή μέτρα προσαρμογής και μετριασμού.
Οι προσπάθειες μετριασμού επικεντρώνονται στην
μείωση των ΑΦΘ, έτσι ώστε να περιοριστούν οι αυξήσεις
της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Τα κυριότερα μέτρα
μετριασμού στη γεωργία στοχεύουν στη μείωση των
εκπομπών μεθανίου (CH4) και υποξειδίου του αζώτου
(Ν2Ο) από τις γεωργικές δραστηριότητες και στη μείωση
των απωλειών άνθρακα (C) από τα εδάφη. Αλλά και στην
-σημαντικότερη ποσοτικά- αύξηση του δεσμευμένου
στα γεωργικά εδάφη C, μέσω αλλαγής χρήσεων και
διαχείρισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας, μέσω της οποίας
αυξάνεται η οργανική ουσία των εδαφών, δηλαδή ο
«αποθηκευμένος» στο έδαφος άνθρακας.
Από την άλλη πλευρά, μπορεί να εφαρμοστεί μια
μεγάλη ποικιλία μέτρων προσαρμογής. Παραδείγματα
είναι η αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος των
γεωργικών εργασιών (όπως οι ημερομηνίες φύτευσης ή
σποράς), τεχνικές λύσεις όπως η αντιπαγετική προστασία,
επιλογή καλλιεργειών και ποικιλιών ανθεκτικότερων στις
νέες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, κ.α. Στα
μέτρα προσαρμογής περιλαμβάνονται και αυτά που
στοχεύουν στην προστασία και συντήρηση των δύο
βασικών φυσικών πόρων από τους οποίους εξαρτάται η
συνέχεια της γεωργίας – κτηνοτροφίας : τα εδάφη και το
νερό.
Ειδικά το έδαφος, που πολύ το υποτιμούμε στη χώρα
μας, είναι ένας πρακτικά μη ανανεώσιμος φυσικός
πόρος, που απειλείται από υποβάθμιση λόγω μείωσης
της οργανικής ουσίας του, αύξηση της αλατότητας και
της διάβρωσης, κλπ. Αν θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει
γεωργία στη χώρα μας, τα καλύτερα εδάφη για γεωργία
θα πρέπει να προστατευτούν από αλλαγές χρήσεων γης
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(π.χ. για αστικοποίηση, βιομηχανική χρήση ή ακόμα και
εγκατάσταση ΑΠΕ) και να βελτιωθεί η διαχείρισή τους.
Στην Ε.Ε. η συνολικά εφαρμοζόμενη πολιτική –και η
αγροτική– βρίσκεται σε μία κατεύθυνση, όπου στο
μέλλον όλα τα δημόσια έξοδα θα πρέπει να αποδεικνύουν
την φιλικότητά τους στο κλίμα και να συνδέονται με την
επίτευξη των εθνικών στόχων εκπομπών ΑΦΘ.
Αν όμως εστιάσουμε στο φαγητό μας, που δεν προέρχεται
μόνο από την ΕΕ αλλά και από την παγκοσμιοποιημένη
αγορά, βλέπουμε μια λίγο διαφορετική εικόνα. Ότι
μεγάλο μέρος της συνεισφοράς της διατροφής μας
σε ΑΦΘ οφείλεται σε παραγόμενο σε πολύ μακρινές
περιοχές της υφηλίου CO2, λόγω αποδάσωσης για
δημιουργία γεωργικών – κτηνοτροφικών εκτάσεων.
Τεράστιες αποδασώσεις συμβαίνουν κυρίως στην
Ινδονησία (για εκτάσεις παραγωγής φοινικελαίου) και
στη Βραζιλία (για εκτάσεις βοσκοτόπων και παραγωγής
σόγιας). Η ΕΕ είναι μεν σημαντικότατος εισαγωγέας των
προϊόντων αυτών, αλλά δεν θεωρεί τις «κλιματικές τους
επιπτώσεις» δική της ευθύνη.
Μια μελέτη στην τελική κατανάλωση στην ΕΕ, δείχνει
ότι η κατηγορία «τρόφιμα – ποτά» συνεισφέρει το 22%31% των ΑΦΘ που αντιστοιχούν στην καθημερινή μας
κατανάλωση, με τη μερίδα του λέοντος να αποδίδεται
στα μεταποιημένα προϊόντα ζωικής παραγωγής. Όμως
σε αυτές τις αναλύσεις δεν περιλαμβάνονται πλήρως
οι παγκόσμιες διαστάσεις της κατανάλωσής μας. Έτσι,
παραμένουν πολλές απορίες για το ποια προϊόντα είναι
πιο «φιλικά στο κλίμα». Για παράδειγμα, εμφανίζονται
ως «κλιματικά καλύτερα» το κρέας χοιρινών και πτηνών,
πράγμα παράδοξο αφού αυτά ακριβώς τα ζώα είναι
που καταναλώνουν περισσότερες πρωτεΐνες (σόγια).
Αντίθετα, δεν υπάρχουν καθόλου αναλύσεις για τα
«δικά μας» λιγότερο εντατικά εκτρεφόμενα προϊόντα
αιγοπροβάτων.
Βέβαια, η ανησυχία που εκφράζεται με το γνωστό
ερώτημα «τελικά μοσχαράκι να τρώμε;» είναι δόκιμη. Ιδιαίτερα δεδομένης της αύξησης του επιπέδου ευημερίας του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες, που συσχετίζεται με αυξημένη κατανάλωση κρέατος. Εκτός από τη συνεισφορά ΑΦΘ,
είναι απορία αν με τους ρυθμούς που καταναλώνουμε κρέας, θα μπορούμε να ταΐσουμε τα ζώα
της γης το 2030.

Ειδικά το έδαφος, που πολύ
το υποτιμούμε στη χώρα
μας, είναι ένας πρακτικά
μη ανανεώσιμος φυσικός
πόρος, που απειλείται από
υποβάθμιση λόγω μείωσης
της οργανικής ουσίας του,
αύξηση της αλατότητας και
της διάβρωσης, κλπ.
Πέρα όμως από ευχές περί χορτοφαγίας και εξορκισμούς
του κρέατος, είναι ζήτημα εάν υπάρχουν εφαρμόσιμα
μέτρα πολιτικής ώστε να επηρεαστεί αποτελεσματικά
η διατροφική συμπεριφορά των ανθρώπων. Τέτοια
μέτρα θα μπορούσαν να στηριχθούν σε ευρήματα της
επιστήμης της ψυχολογίας. Για παράδειγμα σε σχετικές
μελέτες φαίνεται ότι π.χ. η μείωση του μεγέθους των
προσφερόμενων μερίδων μειώνει την κατανάλωση.
Παράλληλα, στις ΗΠΑ έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται
ορισμένα μέτρα «κοινωνικού ελέγχου» (π.χ. στο
λογαριασμό ρεύματος εμφανίζεται σύγκριση με την
κατανάλωση των γειτόνων) που αποδεικνύεται ότι
συμβάλουν στον περιορισμό της σπατάλης και της
αλόγιστης κατανάλωσης.
Υπάρχουν πάντως και άλλα μέτρα μείωσης της
συνεισφοράς της διατροφικής μας κατανάλωσης στα
ΑΦΘ. Μέτρα όπως η μείωση του βαθμού μεταποίησης
των προϊόντων, του μήκους της διατροφικής αλυσίδας,
των «ποιοτικών» οργανοληπτικών απαιτήσεων, της
συσκευασίας, ακόμα ενδεχομένως και η ενθάρρυνση
της ιδιοπαραγωγής στις πόλεις (urban agriculture).
Ίσως όμως το κυριότερο ζητούμενο από το μέλλον, είναι
η πλήρης ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού κόστους
στην τιμή των τροφίμων. Έτσι ώστε τα «κλιματικά καλά»
προϊόντα να κοστίζουν τουλάχιστον όσο τα «κακά».
Αντίθετα δηλαδή με ό,τι ισχύει σήμερα, όπου έχει
αντιστραφεί το «ο ρυπαίνων πληρώνει». Και όπου τα
κοινά προϊόντα είναι συχνά φτηνότερα από τα βιολογικά,
που πρακτικά σημαίνει ότι … ο προτιμών τον μηρυπαίνοντα είναι που πληρώνει!
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Περί διαίτης
1. Ο διαβητικός θα πρέπει να
ακολουθεί μια ειδική και πολύ
περιοριστική διατροφή
Λάθος. Σύμφωνα με τις τελευταίες διατροφικές συστάσεις, οι διαβητικοί μπορούν να ακολουθούν τις διατροφικές οδηγίες που ισχύουν για το γενικό πληθυσμό.
Μισό πιάτο με πολύχρωμα λαχανικά χαμηλά σε υδατάνθρακες, ¼ του πιάτου άπαχο κρέας και το υπόλοιπο ¼
του πιάτου με υδατανθρακούχα τρόφιμα.
Ο όρος ‘διαβητική δίαιτα’ έχει αντικατασταθεί πλέον από
την ‘υγιεινή μέθοδο του πιάτου’. Ένα πιάτο που βασίζεται στην παραπάνω φιλοσοφία περιέχει μέτρια ποσότητα υδατανθράκων, κορεσμένων λιπών και χοληστερίνης
και είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες. Θυμηθείτε: ο περιορισμός βρίσκεται πάντα στο μυαλό σας και όχι στο πιάτο σας. Απελευθερωθείτε από τις εμμονές των μεγάλων
ποσοτήτων.

∆ιατροφικοί
μύθοι για το
σακχαρώδη
διαβήτη

2. Τα υγιεινά τρόφιμα δεν
ανεβάζουν τα επίπεδα του
σακχάρου
Λάθος. Ακόμα και αν αποφεύγετε τα ανθυγιεινά γλυκά δεν θα αποφύγετε τις υψηλές τιμές με ένα μεγάλο
μπωλ φρούτα. Τα τελευταία μπορεί να θεωρούνται υγεινά τρόφιμα εξαιτίας του πλούτου σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, αλλά δεν παύουν να αποτελούνται
αποκλειστικά από υδατάνθρακες. Ακριβώς γι’ αυτό πρέπει να εντάσσονται στο διαιτολόγιό σας λαμβάνοντας
υπόψη ολόκληρο το ημερήσιο μενού αλλά και την ευαισθησία στην ινσουλίνη που εσείς παρουσιάζετε. Κάτι
ανάλογο ισχύει και για τις επιλογές σας στα λαχανικά.
Το να γνωρίζετε το γλυκαιμικό δείκτη και το γλυκαιμικό φορτίο τους θα σας βοηθήσει να κάνετε σωστότερες επιλογές.

3. Πλέον δεν μπορείτε να
καταναλώσετε τρόφιμα που
επιθυμείτε έντονα
Άλλος ένας μύθος. Εκτός και αν βρίσκεστε σε πολύ
προχωρημένο στάδιο σακχαρώδους διαβήτη η διατροφή σας μπορεί και οφείλει να χαρακτηρίζεται από πλούσια ποικιλία. Δύο είναι οι πιο βασικοί και απλοί κανόνες
που πρέπει να ακολουθείτε: Να τρώτε μικρότερες ποσότητες ή να συμπεριλάβετε τα αγαπημένα σας φαγητά σε μικρότερη συχνότητα απ’ ότι στο παρελθόν και να
τροποποιήστε τα αγαπημένα σας φαγητά ώστε πλέον
να αποτελούνται από πιο υγιεινά θρεπτικά συστατικά.
Ρωτήστε τον διαιτολόγο σας για έξυπνες συνταγές και
αντικαταστάσεις.
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Θυμηθείτε: ο περιορισμός βρίσκεται πάντα στο
μυαλό σας και όχι στο πιάτο σας.
4. Μπορώ να φάω όσο και ό,τι
θέλω εφόσον η φαρμακευτική
αγωγή θα με καλύψει
Μεγάλη συνειδητή παρανόηση. Για την ακρίβεια, η αυξημένη κατανάλωση επεξεργασμένων (εξευγενισμένων)
υδατανθράκων και τροφίμων πλούσιων σε ανθυγιεινά
λίπη αυξάνει τον κίνδυνο των διαβητικών επιπλοκών (δυσλιπιδαιμία, μακρο- και μικρο- αγγειοπάθεια) ακόμα κι αν
λάβετε μεγαλύτερη δόση φαρμακευτικής θεραπείας (χάπια ή ίνσουλίνη). Για την ακρίβεια, η ταυτόχρονη λήψη
πρόσθετων θερμίδων και μεγαλύτερης δόσης ινσουλίνης ή χαπιών θα αυξήσει το βάρος (λίπος) σας πιθανότατα στην περιοχή της κοιλιακής χώρας.
Το γεγονός αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει την αντίσταση του οργανισμού σας στην ινσουλίνη (ινσουλινοαντίσταση) και το σώμα σας θα δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο να χρησιμοποιήσει την ινσουλίνη αποτελεσματικά. Τα επίπεδα του σακχάρου σας θα ανέβουν περαιτέρω
και έτσι, θα δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος κατά τον
οποίο η αύξηση της φαρμακευτικής αγωγής για την αντιμετώπιση των αυξημένων επιπέδων σακχάρου θα αυξάνει το βάρος σας και αυτό με τη σειρά του θα αυξάνει την
ινσουλινοαντίσταση και τα επίπεδα του σακχάρου στο
αίμα σας.
Τέλος, η αύξηση του κοιλιακού βάρους και της ινσουλινοαντίστασης θα οδηγήσουν πιθανότατα σε αύξηση της
κακής χοληστερίνης, των τριγλυκεριδίων και της αρτηριακής πίεσης οδηγώντας σε μια ανεπιθύμητη κατάσταση
που ονομάζεται ‘μεταβολικό σύνδρομο’ και αποτελεί των
προάγγελο κακών ειδήσεων για το καρδιαγγειακό σας
σύστημα.

5. Όταν αρχίζω να νιώθω τα
συμπτώματα της υπογλυκαιμίας
απλά θα αρχίσω να τρώω γλυκά
μέχρι να αισθανθώ καλύτερα
Για την ακρίβεια θα πρέπει να καταναλώσετε μόνο μια μικρή ποσότητα ταχέως απορροφούμενων υδατανθράκων
και στη συνέχεια να ελέγξετε το
σάκχαρό σας. Άρα η σωστή τακτική σε περίπτωση υπογλυκαιμίας έγκειται στην ταχύτατη αποκατάσταση των
επιπέδων του σακχάρου σας, αλλά εντός φυσιολογικών

ορίων. Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων γλυκών ή χυμών θα έχει ως αποτέλεσμα μετά από λίγη ώρα τα επίπεδα του σακχάρου σας να
ξεπερνούν κατά πολύ τις φυσιολογικές τιμές.

6. Τα διαβητικά άτομα θα πρέπει
να τρώνε μόνο γλυκά που φέρουν
τη σήμανση ‘‘διαβητικά’’ ή ‘‘χωρίς
την προσθήκη ζάχαρης’’
Ακόμα μια παρανόηση. Στην πραγματικότητα αυτού
του είδους τα παρασκευάσματα δεν διαφέρουν πολύ
από τα συμβατικά γλυκά και το άλλοθι που δημιουργούν
μπορεί να ανεβάσει τα επίπεδα του σακχάρου σας ακόμα
περισσότερο σε σχέση με μια μερίδα κανονικού γλυκού.
Το σημαντικότερο για ένα διαβητικό άτομο είναι να βρει
τον τρόπο με τον οποίο θα εντάξει το γλυκό στα πλαίσια
ενός ισορροπημένου διαιτολογίου. Επίσης μη λησμονείτε πως τα υποκατάστατα ζάχαρης (σιρόπι καλαμποκιού
πλούσιο σε φρουκτόζη, μαλτόζη, φρουκτόζη) που πολλές
φορές απαντώνται σε αυτού του είδους τα προϊόντα είναι
επί της ουσίας υδατάνθρακες που μπορούν να
ανεβάσουν τα επίπεδα του σακχάρου σας.

7. Δεν πρέπει να καταναλώνω
αλκοόλ επειδή θα ανεβάσει τα
επίπεδα του σακχάρου στο αίμα
Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Το αλκοόλ δρα με τέτοιο τρόπο στο μεταβολισμό ώστε να μειώνει τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα. Αυτό δεν σημαίνει πως κάθε
φορά που έχετε υπεργλυκαιμία θα πρέπει να καταναλώνετε αλκοόλ για να ρυθμίσετε τα επίπεδά σας. Μην ξεχνάτε πως η δράση του αλκοόλ σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνετε πιθανότατα θα μειώσουν
απότομα και έντονα τα επίπεδα του σακχάρου σας αυξάνοντας τον κίνδυνο για υπογλυκαιμία. Θυμηθείτε: όταν
καταναλώνετε αλκοόλ να λαμβάνετε πάντα ταυτόχρονα
μια μικρή πηγή υδατανθράκων.

e-mail: vpapamikos@gmail.com
Ευεξία & ∆ιατροφή │

35

Παιδί & έφηβος

Κοιλιοκάκη
& διατροφή

χωρίς γλουτένη
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Θωμαή Καραγκιόζογλου-Λαμπούδη, Παιδογαστρεντερολόγος

Μια μεγάλη ποικιλία τροφίμων είναι χωρίς γλουτένη από τη φύση τους,
όπως για παράδειγμα νωπό κρέας, ψάρι, γάλα, τυρί, φρούτα, λαχανικά
και όσπρια, τα οποία αποτελούν πολύτιμα στοιχεία στη διατροφή των
ατόμων με κοιλιοκάκη εφόσον η παρασκευή τους γίνεται στο σπίτι
Διατροφή χωρίς γλουτένη
Για τα άτομα με κοιλιοκάκη, η δίαιτα χωρίς γλουτένη
πρέπει να είναι αυστηρή και μόνιμη. Η αυστηρή
συμμόρφωση σε δίαιτα χωρίς γλουτένη δια βίου
σχετίζεται εξ ορισμού με ακέραιο εντερικό βλεννογόνο
και, σύμφωνα με μελέτες, εξασφαλίζει αποκατάσταση
των επιπέδων σιδήρου στον ορό των ασθενών με
κοιλιοκάκη, αποκαθιστά το ισοζύγιο ασβεστίου και τον
οστικό μεταβολισμό, ενώ έχει αρνητική συσχέτιση με την
εγκατάσταση αυτοάνοσων νοσημάτων. Η λήψη μικρών
ποσοτήτων γλουτένης, ακόμη και όταν δεν ακολουθείται
από έκδηλα κλινικά συμπτώματα, έχει σοβαρές συνέπειες
όσον αφορά την αντίδραση του εντερικού βλεννογόνου..
Ενδεχομένως κατά το διάστημα αμέσως μετά τη
διάγνωση να χρειαστεί εκτός από δίαιτα χωρίς γλουτένη
να εφαρμοστεί και δίαιτα χωρίς λακτόζη, σε άτομα με
υπολακτασία, δευτεροπαθή στη βλάβη του εντερικού
βλεννογόνου.
Επιπλέον, με τη συνεργασία του γιατρού και του
διαιτολόγου θα διαμορφωθεί ένα διαιτολόγιο χωρίς
γλουτένη, αλλά ταυτόχρονα θα είναι ισορροπημένο και
θα καλύπτει τις διατροφικές απαιτήσεις των ατόμων με
κοιλιοκάκη ανάλογα με τη φάση της νόσου.

Δυσκολίες κατά την εφαρμογή
της δίαιτας χωρίς γλουτένη
Η εφαρμογή διαιτολογίου χωρίς γλουτένη είναι
πολύ αποτελεσματική στα άτομα με κοιλιοκάκη για
την εκπλήρωση των στόχων που προαναφέρθηκαν.
Υπάρχουν όμως σημαντικές πρακτικές δυσκολίες στην
εφαρμογή της, γιατί η γλουτένη είναι πολύ διαδεδομένο
συστατικό της δυτικής δίαιτας με αποτέλεσμα να
είναι δύσκολος ο σχεδιασμός διαιτολογίων χωρίς
γλουτένη, ιδιαίτερα όταν αυτά θα πρέπει να περιλάβουν
βιομηχανικά τυποποιημένες τροφές ή να καλύψουν
ανάγκες μεγαλύτερων παιδιών και εφήβων που περνούν
πολλές ώρες μακριά από το σπίτι.
Η γλουτένη είναι ένα συστατικό πολύ κοινό σε
τυποποιημένα τρόφιμα. Επιπλέον είναι δυνατόν να
«επιμολύνει» την τροφή σε οποιαδήποτε φάση της

παρασκευής της (καλλιέργεια, άλεση, αποθήκευση,
μεταφορά ή παρασκευή).
Μια μεγάλη ποικιλία τροφίμων είναι χωρίς γλουτένη
από τη φύση τους, όπως για παράδειγμα νωπό κρέας,
ψάρι, γάλα, τυρί, φρούτα, λαχανικά και όσπρια, τα
οποία αποτελούν πολύτιμα στοιχεία στη διατροφή των
ατόμων με κοιλιοκάκη εφόσον η παρασκευή τους γίνεται
στο σπίτι. ΄Οταν πρόκειται για προπαρασκευασμένα
ή τυποποιημένα τρόφιμα, η πιθανότητα να έχει
συμπεριληφθεί γλουτένη στην επεξεργασία τους είναι
μεγάλη.
Η κατάρτιση λοιπόν του διαιτολογίου για τα άτομα με
κοιλιοκάκη περιλαμβάνει τροφές που δεν έχουν υποστεί
βιομηχανική κατεργασία και δεν παρασκευάζονται
με αλεύρι δημητριακών. Ως υποκατάστατα των
αλεύρων δημητριακών (κυρίως του σιτάλευρου)
χρησιμοποιούνται με ασφάλεια άλλα άλευρα (ρυζιού,
καλαμποκιού ή πατάτας). Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία
επιβεβαιώνεται η ασφαλής χρήση της βρώμης που από
χρόνια αποτελούσε αντικείμενο αμφισβητήσεων.
Εναλλακτικά, χρησιμoποιούνται βιομηχανικά προϊόντα
«χωρίς γλουτένη», άλευρα με χαμηλή πρωτεΐνη (low
gluten) ή προϊόντα στοιχειακής διατροφής.

Τρόφιμα «χωρίς γλουτένη»
Εκτός από τα φυσικά τρόφιμα χωρίς γλουτένη, υπάρχουν
τα βιομηχανικά παρασκευαζόμενα τρόφιμα «χωρίς
γλουτένη» που βασίζονται αλεύρι σταριού απ’ το οποίο
απομακρύνθηκε με ειδική διαδικασία η γλουτένη και
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) εκείνα στα οποία
μετά την επεξεργασία η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη
είναι χαμηλή και β) εκείνα που μετά την απομάκρυνση
της γλουτένης εμπλουτίζονται σε πρωτεΐνη –συνήθως
με προσθήκη πρωτεϊνών γάλακτος- διαδικασία που
εκτός των άλλων βελτιώνει και τα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά τους.
Ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές τους, τα τρόφιμα
αυτά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των διεθνών
προτύπων για τροφές ελεύθερες γλουτένης (FAO/WHO).
Τρόφιμα «ελεύθερα γλουτένης» που υποκαθιστούν
σημαντικά βασικά τρόφιμα θα πρέπει να παρέχουν

e-mail : thomaiskl@hotmail.com
Ευεξία & ∆ιατροφή │
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ακριβώς το ίδιο ποσό βιταμινών και ιχνοστοιχείων, όπως
και τα κανονικά τρόφιμα (που περιέχουν γλουτένη) τα
οποία και υποκαθιστούν.
Το προϊόν θα πρέπει να ετοιμάζεται με ειδική φροντίδα
για να αποφευχθεί η επιμόλυνση με προλαμίνες. Ο όρος
«ελεύθερο γλουτένης» θα πρέπει να αναφέρεται δίπλα
ακριβώς από το όνομα του προϊόντος.
Βέβαια στην Αμερική προϊόντα ελεύθερα γλουτένης
θεωρούνται τα προϊόντα που δεν έχουν καθόλου γλουτένη.
Εκεί τα προϊόντα με <0,02% γλουτένη θεωρούνται πλέον
ως προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη και η
ασφάλειά τους θεωρείται συζητήσιμη. Τα προϊόντα χωρίς
σιτάρι δεν είναι ασφαλή, γιατί είναι πιθανό να περιέχουν
προλαμίνες άλλων δημητριακών.
Γενικά για την κατάρτιση διαιτολογίων αποφυγής κάποιου
συστατικού της τροφής που σχετίζεται με ανεπιθύμητες
αντιδράσεις, είναι απαραίτητη η πρόσβαση σε έγκυρη
πληροφόρηση σχετικά με τη σύσταση τυποποιημένων
τροφίμων. Ο αναθεωρημένος Κώδικας Τροφίμων και
Ποτών προβλέπει την ακριβή αναγραφή συστατικών
που είναι γνωστό οτι σχετίζονται με ανεπιθύμητες
αντιδράσεις. Στην πραγματικότητα όμως, ετικέτα των
τυποποιημένων προϊόντων δεν προσφέρει πάντα
τις απαραίτητες αυτές πληροφορίες. Για τους λόγους
αυτούς, στην Ευρώπη, η γλουτένη περιλαμβάνεται
στα 10 συστατικά που σύμφωνα με τη νομοθεσία
πρέπει υποχρεωτικά ν’ αναφέρονται στην ετικέτα των
τυποποιημένων προϊόντων, ώστε να παρέχονται οι
απαραίτητες πληροφορίες στους καταναλωτές

Συνέπειες από τη μη
συμμόρφωση σε δίαιτα
χωρίς γλουτένη
Η μη συμμόρφωση σε δίαιτα χωρίς γλουτένη από τα
άτομα με κοιλιοκάκη συνήθως οφείλεται σε:
•

καθυστερημένη διάγνωση,

•

αδιαφορία

•

άγνοια, εξαιτίας της οποίας τα άτομα καταναλώνουν
τρόφιμα με προσμίξεις χωρίς να το θέλουν και

•

αντικειμενική δυσκολία της εφαρμογής της δίαιτας
αυτής.

Μη συμμόρφωση έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την
πρόκληση βλαβών στο βλεννογόνο του εντέρου. Οι
βλάβες έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της
επιφάνειας απορρόφησης θρεπτικών συστατικών.
Τα κοινότερα προβλήματα που προκύπτουν είναι
η οστεοπενία και η σιδηροπενία, ενώ στα παιδιά
παρουσιάζεται καθυστέρηση της σωματικής ανάπτυξης.
Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι στα άτομα που δεν
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Μη συμμόρφωση έχει ως άμεσο
αποτέλεσμα την πρόκληση βλαβών
στο βλεννογόνο του εντέρου
ακολουθούν τη δίαιτα είναι αυξημένος ο κίνδυνος
εμφάνισης αυτοάνοσων νοσημάτων και κακοήθειας.
Η μη συμμόρφωση σε δίαιτα χωρίς γλουτένη είναι
εύκολο ν’ ανιχνεύεται με την τακτική παρακολούθηση
των ορολογικών δεικτών της κοιλιοκάκης.

Παρακολούθηση
Η παρακολούθηση περιλαμβάνει
Α) Ιατρική παρακολούθηση με ορολογικούς δείκτες
για επιβεβαίωση και εξασφάλιση της συμμόρφωσης
στη δίαιτα. Oι ορολογικοί δείκτες είναι πλέον επαρκώς
αξιόπιστοι και προσφέρονται για τη διαδικασία
επιβεβαίωσης της διάγνωσης καθιστώντας περιττή την
επανάληψη της βιοψίας. Έλεγχος με ορολογικούς δείκτες
με παράλληλο μεταβολικό έλεγχο επιβάλλεται για τυχόν
ανάπτυξη αυτοάνοσων νοσημάτων σχετιζόμενων με
την κοιλιοκάκη, ή άλλων επιπλοκών που σχετίζονται με
διατροφικά ελλείμματα όπως η οστεοπόρωση.
Συγκεκριμένα για το θέμα της πρόληψης και αντιμετώπισης
της οστεοπόρωσης συνιστάται η χορήγηση ιατρικών
σκευασμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D.
Β) Διατροφική παρακολούθηση που περιλαμβάνει διαρκή
εκπαίδευση, ανάλυση των διατροφικών προσλήψεων,
ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια ενέργειας και
μακροθρεπτικών συστατικών, καθώς και συγκεκριμένων
βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Τέτοια στοιχεία,
εκτός από το ασβέστιο, είναι ο σίδηρος, το μαγνήσιο και
οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Σχετικά με το φυλλικό
οξύ, συνιστάται η κάλυψη των ημερήσιων αναγκών από
φαρμακευτικό σκεύασμα συμπληρώματος για όλα τα
θήλεα ατομα που βρίσκονται σε ηλικία αναπαραγωγής.
Γ) Εκπαίδευση για την ενημέρωση σχετικά με τις
κατάλληλες διατροφικές επιλογές. Το έργο αυτό είναι
δυνατόν να επιμεριστεί σε διαιτολόγους, στο σύλλογο
των ατόμων με κοιλιοκάκη, ή σε πρωτοβουλίες, όπως η
λειτουργία σχολείων κοιλιοκάκης. Οι φορείς αυτοί είναι
δυνατόν ν’ αναλάβουν και την ενημέρωση του κοινού και
των αρμοδίων για τις ειδικές ανάγκες των ατόμων αυτών
(π.χ. ειδικά τρόφιμα, εστιατόρια που σερβίρουν γεύματα
χωρίς γλουτένη, συνταγές, εξειδικευμένους λειτουργούς
υγείας κα).

Επικοινωνούμε
ντικό ποσοστό των χρόνιων φορέων προκαλείται χρόνια φλεγμονή στο ήπαρ (ηπατίτιδα). Προκειμένου να
εκτιμηθεί η ανάγκη για τη χορήγηση θεραπείας πολλές φορές (ανάλογα και με το γονότυπο του ιού) χρειάζεται να υποβληθεί ο ασθενής σε βιοψία για να διαπιστωθεί ο βαθμός των ιστολογικών αλλοιώσεων. Ειδικά οι χρονίως μεταγγιζόμενοι ασθενείς επιβαρύνονται από την αυξημένη εναπόθεση σιδήρου στο ήπαρ
λόγω των μεταγγίσεων με αποτέλεσμα η θεραπεία της
ηπατίτιδας C σε αυτούς να είναι περισσότερο αναγκαία.

● Αναγνώστρια μας, 35 ετών, η οποία πάσχει από
ομόζυγο β μεσογειακή αναιμία και χρόνια ηπατίτιδα C ρωτά σχετικά με τη δυνατότητα να θεραπευθεί από την ηπατίτιδα. Λόγω της αναιμίας χρειάζεται να μεταγγίζεται συχνά. Έχει λάβει στο παρελθόν δυο φορές θεραπεία, μια φορά με κλασική
ιντερφερόνη και μια φορά με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη, αφού πρώτα πραγματοποιήθηκε βιοψία
ήπατος, η οποία έδειξε αλλοιώσεις οι οποίες καθιστούσαν αναγκαία τη χορήγηση θεραπείας. Μολονότι αρχικά ανταποκρίθηκε στη θεραπεία, στη συνέχεια ο ιός επανεμφανίσθηκε και οι εξετάσεις αίματος (τρανσαμινάσες) έγιναν ξανά παθολογικές.
Ρωτά εάν είναι δυνατόν να ξαναπάρει θεραπεία,
και εάν έχει καλές πιθανότητες να θεραπευθεί.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Η πλειονότητα των
συστηματικά μεταγγιζόμενων ασθενών πριν τη δεκαετία του ‘90, όπως οι πάσχοντες από ομόζυγο β μεσογειακή αναιμία, έχει μολυνθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C. Η μόλυνση με τον ιό αυτό στις περισσότερες
των περιπτώσεων οδηγεί σε χρόνια φορία. Σε σημα-

40

│ Ευεξία & ∆ιατροφή

Η θεραπεία της ηπατίτιδας C συνίσταται στη χορήγηση ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης για 6 ή για 12 μήνες
ανάλογα με το γονότυπο του ιού. Σε ασθενείς με αναιμία δεν μπορούμε εύκολα να χορηγήσουμε ριμπαβαρίνη, διότι προκαλεί αιμόλυση και μειώνει και άλλο
τον αιματοκρίτη. Το γεγονός ότι η νόσος υποτροπίασε μετά τη θεραπεία δεν απαγορεύει την επαναχορήγησή της αν και η πιθανότητα μόνιμης ανταπόκρισης
μειώνεται σε αυτή την περίπτωση. Τελευταία διενεργούνται μελέτες με φάρμακα τα οποία μοιάζουν με τη
ριμπαβιρίνη αλλά δεν προκαλούν αιμόλυση. Θα πρέπει να συζητήσετε με τον ιατρό σας τις παραπάνω θεραπευτικές επιλογές.
● Αναγνώστης μας, 60 ετών, ρωτά σχετικά με την
αναιμία που παρουσίασε σε πρόσφατο εργαστηριακό έλεγχο. Ενώ μονίμως είχε αιματοκρίτη περίπου 45%, στις τελευταίες εξετάσεις ήταν 36% με
πολύ χαμηλές τιμές σιδήρου και φερριτίνης. Ο παθολόγος του συνέστησε κολονοσκόπηση, η οποία
αποκάλυψε την ύπαρξή πολλών εκκολπωμάτων
στο παχύ έντερο. Ο παθολόγος αλλά και ο γαστρεντερολόγος που τον ενδοσκόπησε προτείνουν γαστροσκόπηση. Ο αναγνώστης μας, διάβασε σε
εφημερίδα ότι τα εκκολπώματα συχνά αιμορραγούν. Αναρωτιέται μήπως είναι αυτή η αιτία της
αναιμίας, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται να υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Τα εκκολπώματα
αποτελούν σακκοειδείς προεκβολές του τοιχώματος
του παχέος εντέρου και εμφανίζονται συνήθως σταδιακά με την ηλικία. Η κατανάλωση τροφής πτωχής σε
φυτικές ίνες ευνοεί την εμφάνιση τους. Στο Δυτικό κό-

Χρήστος Τριάντος, Γαστρεντερολόγος / Χρήστος Γιαννικούλης, Γαστρεντερολόγος

σμο, μετά την ηλικία των 50 ετών είναι πολύ συχνά, με
συνέπεια στη δική σας ηλικία να ανιχνεύονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά μπορεί να αιμορραγήσουν
με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αιμοτοκρίτης. Σε αντίθεση όμως με άλλες παθολογικές καταστάσεις του παχέος εντέρου, οι οποίες μπορεί να συνοδεύονται από
πολύ μικρή σταδιακή απώλεια αίματος, η οποία δεν είναι ορατή μακροσκοπικά στα κόπρανα, ο ασθενής συνήθως βλέπει αίμα στα κόπρανα του. Εφόσον εσείς
δεν παρουσιάσατε τέτοια συμπτωματολογία δεν μπορούμε να αποδώσουμε την αναιμία στα εκκολπώματα. Όπως σωστά σας υπέδειξαν οι γιατροί σας πρέπει
να υποβληθείτε σε γαστροσκόπηση και εάν και αυτή
είναι αρνητική για παθολογικά ευρήματα, ίσως χρειασθεί να ελεγχθεί και το λεπτό έντερο με ακτινολογική
μέθοδο (εντερόκλυση) ή με εντεροσκόπηση με ασύρματη κάψουλα.
● Αναγνώστης μας, 30 ετών, γράφει σχετικά με
τη γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο από
την οποία πάσχει. Εδώ και δυο χρόνια παρουσιάζει οπισθοστερνικό καύσο μετά τη λήψη τροφής, ο
οποίος συνοδεύεται με όξινες ερυγές. Τα συμπτώματα γίνονται πιο έντονα εάν ξαπλώσει αμέσως
μετά την λήψη τροφής. Πριν ένα μήνα υπεβλήθη
σε γαστροσκόπηση, με σύσταση του παθολόγου
του, η οποία ανέδειξε ανεπάρκεια γαστροοισοφαγικής βαλβίδας χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα. Από τότε παίρνει θεραπεία με ομεπραζόλη, τηρεί τις οδηγίες που του έδωσε ο γαστρεντερολόγος (πολλά μικρά γεύματα και αποφυγή κατάκλισης αμέσως μετά το φαγητό) και αισθάνεται καλά.
Ο γαστρεντερολόγος του συνέστησε να πάρει θε-

ραπεία για ένα μήνα ακόμη. Αναρωτιέται εάν μετά
το τέλος της θεραπείας θα έχει πάλι συμπτώματα
και τι άλλο πρέπει να κάνει.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Ως γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος ορίζεται η παρουσία συμπτωμάτων όπως αυτά τα οποία αναφέρετε ή/και ιστικής βλάβης ως συνέπεια παρατεταμένης έκθεσης του
οισοφαγικού βλεννογόνου στο όξινο γαστρικό περιεχόμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η γαστροοισοφαγική
παλινδρόμηση είναι κατ΄ αρχήν ένα φυσιολογικό φαινόμενο, το οποίο καταλήγει να γίνει παθολογικό όταν
παρατείνεται η συνολική ημερήσια διάρκεια. Μολονότι η πιο αξιόπιστη μέθοδος για τη διάγνωση είναι η
24ωρη πεχαμετρία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν εφαρμόζεται. Πράγματι, σε περιπτώσεις όπως
η δική σας, ο συνδυασμός της παρουσίας των τυπικών
συμπτωμάτων τα οποία αναφέρετε με την καλή ανταπόκριση στην ειδική θεραπεία, θέτει με έμμεσο αλλά
αξιόπιστο τρόπο τη διάγνωση. Το γεγονός ότι δεν έχετε βλεννογονικές αλλοιώσεις (οισοφαγίτιδα) δεν καθιστά αναγκαία την επ΄ αόριστο λήψη φαρμακευτικής
αγωγής. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι η πιθανότητα υποτροπής μετά τη διακοπή της θεραπείας ακόμη και σε αυτή την περίπτωση είναι μεγάλη. Συνεπώς
ολοκληρώνοντας την αγωγή μπορείτε να συζητήσετε με το γαστρεντερολόγο σας το ενδεχόμενο συνέχισης της αγωγής ή διακοπής της και επαναχορήγησής
της για μικρό διάστημα περιστασιακά ανάλογα με τη
συχνότητα υποτροπής των συμπτωμάτων. Εξαιρετικά
σημαντική πάντως είναι η μακροχρόνια τήρηση των
υπόλοιπων οδηγιών (μη φαρμακευτική θεραπεία) που
σας έδωσε ο γαστρεντερολόγος ανεξάρτητα αν θα συνεχίσετε ή όχι τη φαρμακευτική αγωγή.

e-mail : chtriantos@hotmail.com / gian_chris@hol.gr
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.
Ευεξία & ∆ιατροφή │
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Κ. Τριανταφύλλου
Γ. Πασπάτης
Γ. Καραμανώλης
Κ. Παρασκευά
Ι. Γουλής
Σ. Μανωλακόπουλος
Γ. Μπάμιας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π. Αποστολόπουλος
Ν. Βιάζης
Ι. Βλαχογιαννάκος
Κ. Θωμόπουλος
∆. Καπετάνος
Ι. Καρούμπαλης
Κ. Κατσάνος
Α. Καψωριτάκης
Ι. Κουτρουμπάκης
Ι. Μανιός
Κ. Μιμίδης
Μ. Μυλωνάκη
Μ. Οικονόμου
Κ. Παπαδάκης
Γ. Παπαθεοδωρίδης
Ε. Ρηγοπούλου
Σ. Σγούρος
Η. Σκοτινιώτης
Σ. Σουγιουλτζής
Γ. Στεφανίδης
∆. Τζιλβές
Μ. Τζουβαλά
Χ. Τριάντος
Επιστημονική Γραμματεία: ΕΛΙΓΑΣΤ
Π. Ιωακείμ 30-32, Αθήνα 106 75
Τηλ./Fax: 210 7231332
e-mail: info@eligast.gr

Οργανωτική Γραμματεία
Triaena Tours & Congress,
Λεωφ. Συγγρού 206
176 72 Καλλιθέα, κ. Χρήστος Μωραΐτης
Tel. 210 7499374, 210 7499300, Fax. 210 7705752
e-mail: christosm@triaenatours.gr,
www.triaenatours.gr

Εξελίξεις
στη Γαστρεντερολογία
& Ηπατολογία

5-6 Μαρτίου 2010
Στο Μέγαρο ∆ιεθνές
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας

Τα νέα του ιδρύματος
5η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΕΛΙΓΑΣΤ

«Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία»
5 - 6 Μαρτίου 2010, στο Μέγαρο Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Πρόγραμμα
Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010
18.00 - 19.00 «Διατροφή»
Προεδρείο: Ιωάννης Μανιός – Μερόπη Κοντογιάννη
■
18.00 - 18.20 Διαιτητικές ίνες και οφέλη για την υγεία
Μαρία Γιαννακούλια
■
18.20 - 18.40 Έχουν θέση τα συμπληρώματα μικροθρεπτικών
συστατικών και πρεβιοτικών στην πρόληψη χρόνιων
νοσημάτων;
Γεώργιος Μοσχώνης
■
18.40 - 19.00 Διατροφικά πρότυπα για την πρόληψη και
αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου
Παρασκευή Ντετοπούλου

■

11:00 - 11:30 Επιλεγμένη Διάλεξη
Προεδρείο: Γεώργιος Καραμανώλης
“IBD 2010 Advanced Therapeutics”
Gert Van Assche
11:30 – 12:00 Διάλειμμα – Καφές
12:00 - 13:30 Κατώτερο Πεπτικό
Προεδρείο: Μαρία Ρουσσομουστακάκη - Αντώνιος Αυγερινός

19.00 - 19.30 Διάλεξη :
«Σχέση ιατρού – ασθενούς στην Ελλάδα σήμερα»
Θεόδωρος Μουντοκαλάκης, Oμότιμος Καθηγητής Παθολογίας

■

19.30 – 20.00 Διάλειμμα

■

20:00 – 20:30 Εναρκτήρια τελετή
■
Προσφωνήσεις
Απονομή τιμητικών μεταλλίων
Αργυρή Διάκριση: Αριστείδης Μπουρδάρας
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Απονομή υποτροφιών 2010
Εμμανουήλ Τελάκης
Εμμανουήλ Τσόχατζης
Χριστόφορος Κρυστάλλης
Ζαχαρίας Τσιαμούλος
Δημοσθένης Γεωργιάδης
Έλενα Κομνηνού
Αριστείδης Χρόνης
Ευστράτιος Αλεξανδρίδης
Κήρυξη Εργασιών Διημερίδας
20:30
Μουσικό πρόγραμμα με το Βασίλη Λέκκα
21:00

10.30 - 11.00 Παρενέργειες και αλληλεπιδράσεις της
μακροχρόνιας θεραπείας με αναστολείς αντλίας πρωτονίων
Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης

12.00 - 12.30 Μέθοδοι παρακολούθησης της ενεργότητας και
της ανταπόκρισης στη θεραπεία των ΙΦΝΕ
Κωνσταντίνος Κατσάνος
12.30 - 13.00 Χημειοθεραπεία και πεπτικό σύστημα : μια σχέση
σε τεντωμένη ισορροπία
Αλέξιος Στριμπάκος
13.00 - 13.30 Ισχαιμική κολίτιδα : από τη θεωρία στην πράξη
Αγγελική Θεοδωροπούλου

15:40 – 16:10 Επιλεγμένη Διάλεξη
Προεδρείο: Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
“From therapeutic endoscopy to endoscopic surgery”
Jacques Deviere
16:10 – 16:40 Διάλειμμα – Καφές
16:40 – 17:40 Ήπαρ
Προεδρείο: Κωνσταντίνος Μιμίδης – Γιώργος Γερμανίδης
■

■

Δεξίωση

16.40 – 17.00 Ιντερφερόνη ή αμιγώς αντιικά για τη βελτίωση
της μακροχρόνιας έκβασης της χρόνιας ηπατίτιδας Β;
Μαρία Μελά
17.00 – 17.20 Πόσο θα αλλάξει η κλινική πρακτική στην
αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C με τα αντιικά ;
Χρήστος Τριάντος
17.20 – 17.40 -OMICS : Το μέλλον στη διάγνωση και πρόγνωση
των παθήσεων του ήπατος ;
Σταμάτιος Θεοχάρης

Σάββατο 6 Μαρτίου 2010

■

9:30 – 11:00 Ανώτερο Πεπτικό
Προεδρείο: Ανδρέας Καψωριτάκης – Ιωάννης Γουλής
■
09.30 - 10.00 H. pylori : διάγνωση και θεραπεία το 2010
Ευανθία Ζαμπέλη
■
10.00 - 10.30 Νοσογόνος παχυσαρκία : ο ρόλος του
ενδοκρινολόγου και του χειρουργού
Μελπομένη Πέππα / Δημήτριος Θεοδώρου

17:40 - 18:10 Επιλεγμένη Διάλεξη
Προεδρείο: Σπήλιος Μανωλακόπουλος
“ Current management of hepatocellular carcinoma ”
Luigi Bolondi

Τα νέα του ιδρύματος

Απόδοση Υποτροφιών

Ακαδημαϊκού Έτους 2009 – 2010
Μετά από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου,
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. αποφάσισε να
δώσει για το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010 τις κάτωθι
υποτροφίες :
1) Υποτροφία «Παναγιώτης Πούγγουρας» Το
Συμβούλιο απεφάσισε ομοφώνως να χορηγήσει
την υποτροφία αυτή διαρκείας 12 μηνών στον κ.
Εμμανουήλ Τελάκη, ο οποίος είναι Ειδικευμένος
Γαστρεντερολόγος, προκειμένου να μετεκπαιδευτεί
για χρονικό διάστημα 12 μηνών στο Nottingham
Digestive Disease Centre / Queen’s Medical Centre
υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Krish Ragunath
στον τομέα της διαγνωστικής και επεμβατικής
ενδοσκόπησης. Η υποτροφία είναι χορηγία της
εταιρείας ASTRAZENECA.
2) Υποτροφία «Αθανάσιος Ζωγράφος» Απεφασίσθη να
δοθεί η υποτροφία αυτή διαρκείας 12 μηνών στον
κ. Εμμανουήλ Τσόχατζη, ο οποίος είναι Ειδικευμένος
Παθολόγος, προκειμένου να μετεκπαιδευτεί για
χρονικό διάστημα 12 μηνών στο Royal Free Hospital
/ Liver Transplantation & Hepatobiliary Unit υπό
τη διεύθυνση του Καθηγητή A.K. Burroughs στον
τομέα των της μεταμόσχευσης ήπατος – επιπλοκές
κίρρωσης. Η υποτροφία είναι χορηγία της εταιρείας
JANSSEN – CILAG.
3) Υποτροφία «Κώστας Νικολαΐδης» Το Συμβούλιο
απεφάσισε ομοφώνως να χορηγήσει την υποτροφία
αυτή στον κ. Χριστόφορο Κρυστάλλη, Ειδικευμένο
Γαστρεντερολόγο, προκειμένου να μετεκπαιδευτεί
για χρονικό διάστημα 12 μηνών στο Centre for
Liver and Digestive Disorders, Endoscopy Unit, The
Royal Infirmary of Edinburgh υπό τη διεύθυνση του
Καθηγητή Hayes στον τομέα της εξειδικευμένης
διαγνωστικής και επεμβατικής ενδοσκόπησης. Η
υποτροφία είναι χορηγία του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.
4) Υποτροφία «Χρήστος Σπηλιάδης» Η υποτροφία αυτή
είναι διπλή.
• H πρώτη αφορά εξάμηνη μετεκπαίδευση στη
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Γαστρεντερολογία, την οποία το Συμβούλιο
απεφάσισε ομοφώνως να χορηγήσει στον κ.
Ζαχαρία Τσιαμούλο, ο οποίος είναι Ειδικευόμενος
Γαστρεντερολόγος, προκειμένου να μετεκπαιδευτεί
για χρονικό διάστημα 6 μηνών στο St. Mark’s
Academic Institute, London - UK υπό τη διεύθυνση
του Καθηγητή Brian Saunders. Η υποτροφία είναι
χορηγία του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.
Η δεύτερη που αφορά εξάμηνη μετεκπαίδευση
στην Ηπατολογία και ομόφωνα το Δ.Σ. απεφάσισε
να τη χορηγήσει στον κο Δημοσθένη Γεωργιάδη,
Ειδικευόμενο Γαστρεντερολόγο, προκειμένου να
μετεκπαιδευτεί στο Royal Free Sheila Sherlock Liver
Centre υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Andrew
Burroughs. Η υποτροφία είναι χορηγία της εταιρεία
GILEAD SCIENCES.

5) Άλλες Υποτροφίες
• Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα απεφάσισε να
χορηγήσει υποτροφία στην κ. Έλενα Κομνηνού,
Ειδικευόμενη Γαστρεντερολόγο, προκειμένου να
μετεκπαιδευτεί για 6 μήνες στο Charite Campus
Virchow Klinikum στον τομέα του Ενδοσκοπικού
υπερηχογραφήματος υπό τη διεύθυνση του
Καθηγητή Bertram Wiedenmann.
• Επίσης θα χορηγήσει υποτροφία για χρονικό
διάστημα 6 μηνών στον κ. Αριστείδη Χρόνη,
Ειδικευόμενο Γαστρεντερολόγο επίσης, προκειμένου
να μετεκπαιδευτεί στο San Giovanni Battista
Hospital, University of Turin, Italy υπό τη διεύθυνση
του Καθηγητή Claudio De Angelis στον τομέα των
Ενδοσκοπικού Υπερηχογραφήματος.
• Τέλος, το Δ.Σ. ομόφωνα απεφάσισε να χορηγήσει
τετράμηνη υποτροφία στον κ. Ευστράτιο
Αλεξανδρίδη, Ειδικευόμενο Γαστρεντερολόγο
προκειμένου να μετεκπαιδευτεί στον τομέα
της Γαστρεντερολογίας στο Royal Infirmary of
Edinburgh / Centre for Liver and Digestive Disorders
/ Endoscopy Unit υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή
J.N. Plevris. Οι υποτροφίες αυτές είναι χορηγία του
ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.

Χορηγοί και ∆ωρητές μέχρι 12/01/2010
Λάβαμε τα κάτωθι ποσά και ευχαριστούμε :
Αγγελής Αντώνιος, Αχαρναί
Αγγελίδου Ελένη, Ν. Σμύρνη
Αδαμόπουλος Αδάμ, Ντράφι – Πικέρμι
Αθανασιάδου Μαγδαληνή, Αστακός
Αθανασούλη Κωνσταντίνα, Τρίπολη
Ακρίβος Αθανάσιος, Αργαλαστή
Αλαμάνης Τριαντάφυλλος, Φάρσαλα
Αναγνώστου Καλλιόπη, Αθήνα
Αναστασίου Ιωάννης, Αθήνα
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδίτσα
Αυγερινός Γεώργιος, Αγ. Δημήτριος
Βαρβιτσιώτης Ιωάννης, Αθήνα
Βασιλειάδης Θεμιστοκλής, Θεσσαλονίκη
Βασίλογλου Ελένη, Εκάλη
Βασιλόπουλος Απόστολος, Αγρίνιο
Βάσσος Βασίλειος, Γιαννιτσά
Βέλιου – Ζύγκριη Μαργαρίτα, Ιωάννινα
Βεργίνη Βασιλική, Κοκκάρι Σάμου
Βλαστού Ευθυμία, Κερατσίνι
Βλάχος Σταμάτης, Ρόδος
Βότση Ειρήνη Χρυσοβαλάντω, Λήμνος
Βραδέλης Στέργιος, Αλεξανδρούπολη
Βρέττας Δημήτριος, Αθήνα
Βρυωνάκης Κωνσταντίνος, Χανιά
Γαβριήλ Δέσποινα, Κηφισιά
Γεράκης Ιωάννης, Θεσσαλονίκη
Γεωργαντοπούλου Χριστίνα, Πάτρα
Γεωργιάδου Αναστασία, Αγ. Δημήτριος
Γεωργούλας Σωκράτης, Αργυρούπολη
Γιαβανόγλου Τριαντάφυλλος, Θεσσαλονίκη
Γιαννακόπουλος Θεόδωρος, Ραφήνα
Γιαννάκου Σοφία, Κάρυστος
Γιαννόπουλος Ανδρέας, Λάνθι Ηλείας
Γκαναβούρας Νίκος, Κως
Γκέβρος Νίκος, Φάρσαλα
Γκουβέρης Ιωάννης, Άργος
Γλυκός Αριστείδης, Αγ. Παρασκευή
Γραμματικός Κωνσταντίνος, Πρέβεζα
Γριμάλδη Ευτυχία, Θεσσαλονίκη
Δαδιώτης Ιωάννης, Αθήνα
Δάμη Μαρία, Αθήνα
Δεββές Φώτιος, Χίος
Δεληδήμος Γεώργιος, Φάρσαλα
Δεληκάρη Γεωργία, Θεσσαλονίκη
Δημάκου Άννα, Χαλάνδρι
Δημητρόπουλος Ιωάννης, Λιβαδειά
Δραγογιάννης Αθανάσιος, Βόλος
Εταιρεία Υφαντής Α & Χ, Κηφισιά
Ευστρατιάδης Νικόλαος, Κόρινθος
Ζέζος Πέτρος, Αλεξανδρούπολη
Ιωάννου Βενετία, Ίλιον
Ιωάννου Κούλα, Κάντζα
Καλαμπάκας Γεώργιος Δημ., Αγιά
Καλαφάτης Ευάγγελος, Χολαργός
Καλογεράκης Κώστας, Φουρνές Χανίων
Καλφούτζος Γεώργιος, Αγριά Βόλου
Καματάκη Δέσποινα, Θεσσαλονίκη

15 €
30 €
70 €
50 €
25 €
15 €
100 €
15 €
50 €
30 €
15 €
30 €
50 €
50 €
50 €
20 €
30 €
20 €
20 €
15 €
25 €
50 €
15 €
50 €
40 €
50 €
15 €
15 €
50 €
15 €
15 €
70 €
30 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
80 €
100 €
50 €
50 €
50 €
20 €
20 €
20 €
50 €
500 €
200 €
50 €
30 €
50 €
15 €
50 €
30 €
20 €
15 €

Καματάκης Ηλιόδωρος, Θεσσαλονίκη
Καματάκης Ιωάννης, Θεσσαλονίκη
Καματάκης Νικόλαος, Θεσσαλονίκη
Καμπέρογλου Δημήτριος, Χαλάνδρι
Καραμανώλη Δέσποινα, Βάρκιζα
Καραμανώλη Εμμ. Άννα, Λάρισα
Καραμανώλης Γ. Πέτρος, Φάρσαλα
Καραμανώλης Εμμ. Δημήτριος, Λάρισα
Καραμανώλης Ευστράτιος, Αθήνα
Καραντώνης Αντώνιος, Θεσσαλονίκη
Καραπατή Αύρα, Ζάκυνθος
Καρατζάς Μιχαήλ, Μαρούσι
Καρολίδης Αλέξανδρος, Δράμα
Καρουζάκης Γεώργιος, Πετρούπολη
Καρούτα Ελένη, Γλυφάδα
Κατρή Ελένη, Αθήνα
Κατσάβας Αριστείδης, Λάρισα
Κατσαδήμας Κωνσταντίνος, Ιωάννινα
Κατσιούλα Αλεξάνδρα, Αθήνα
Κατσιούφας Αλέξανδρος, Τρίκαλα
Καφετζάκη Παναγιώτα, Θεσσαλονίκη
Κιαγχίδου Κατερίνα, Θεσσαλονίκη
Κόγια Ευτυχία, Βέροια
Κοκολιός Ιπποκράτης, Χολαργός
Κολλιόπουλος Νικόλαος, Τρίπολη
Κομιανός Νικόλαος, Πολυδένδρι
Κοντού Μιχαλίτσα, Ιωάννινα
Κορδάτου Γιάννα, Χολαργός
Κουγιουμτζιάν Αναστάσιος, Αγ. Παρασκευή
Κουρκούνη Χρύσα, Φάρσαλα
Κουσιάκης Γεώργιος, Αργυρούπολη
Κρίππας Ηλίας, Αθήνα
Κρυστάλλης Χριστόφορος, Αθήνα
Κυριαζόπουλος Γρηγόριος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Κυριακοπούλου – Ντόβα Αργυρώ, Χολαργός
Κυριάκος Νικόλαος, Αθήνα
Κυρίτση Μαρία, Λαμία
Κυρλαγκίτση Άρτεμις, Χίος
Κωνσταντινίδου Σοφία, Έδεσσα
Κωνσταντοπούλου Παναγιώτα, Αθήνα
Κωστάκη Ουρανία, Αθήνα
Κωστούλας Αθανάσιος, Ίλιον
Λαζαράκη Γεωργία, Θεσσαλονίκη
Λαμπροπούλου Παναγιώτα, Θεσσαλονίκη
Λάμπρου Αριέττα, Π. Φάληρο
Λάμπρου Γλυκερία, Πύργος
Λατσιστάλης Παναγιώτης, Δράμα
Λιάγκουρας Αγγελής, Αρχαία Ολυμπία
Λουκίσσα – Θεοδωροπούλου Γιώτα, Ίλιον
Λυράκης Όθων, Αθήνα
Λυράκης Όθωνας, Αθήνα
Μακρής Χρήστος, Περιστέρι
Μακροδήμος Κωνσταντίνος, Λάρισα
Μαλιαμάνης Αναστάσιος, Μέγαρα
Μανιαδάκης Νικόλαος, Χανιά
Μαντά Ευτυχία, Άστρος
Μάντζαρης Άγγελος, Βύρωνας

15 €
15 €
20 €
50 €
50 €
30 €
35 €
40 €
20 €
20 €
50 €
50 €
50 €
50 €
30 €
15 €
20 €
100 €
25 €
20 €
20 €
45 €
15 €
50 €
20 €
50 €
15 €
20 €
50 €
20 €
100 €
20 €
50 €
30 €
50 €
50 €
20 €
30 €
15 €
15 €
30 €
20 €
50 €
25 €
15 €
30 €
50 €
40 €
15 €
30 €
15 €
20 €
20 €
20 €
20 €
15 €
20 €

συνέχεια...

Ευεξία & ∆ιατροφή │
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Τα νέα του ιδρύματος
Χορηγοί και ∆ωρητές
συνέχεια απο προηγούμενη σελίδα
Μάντζαρης Γεράσιμος, Κηφισιά
Μαντίδης Απόστολος, Χολαργός
Μάρης Θεοφάνης, Θεσσαλονίκη
Μαρτσίδου Ειρήνη
Μαστρακά Στυλιανή, Μοσχάτο
Μηλιώνη Μαριάνθη, Χολαργός
Μιχαλόπουλος Αντώνιος, Θεσσαλονίκη
Μουντανέας Γεώργιος, Παπάγου
Μπαγλατζής Χρήστος, Αλμυρός
Μπαδέκας Σωτήριος, Θεσσαλονίκη
Μπέλτσης Αθανάσιος, Θεσσαλονίκη
Μπερινός Δημήτρης, Παπάγου
Μπερτζελέτος Ι. Θεόδωρος, Αγ. Ι. Ρέντης
Μποβαρέτος Νικόλαος, Αθήνα
Μπόμπου Ευλαμπία Μαρία, Θεσσαλονίκη
Μπουγιούρη Αγγελική, Κερατσίνι
Μπουζάκης Ηλίας, Χανιά
Μπουλουγούρη Ιωάννα, Χαλκίδα
Μυστακίδης Κωνσταντίνος, Σέρρες
Νάκας Θεόδωρος, Μέτσοβο
Νικομάνη Σπυριδούλα, Κέρκυρα
Νταλός Παύλος, Αλεξανδρούπολη
Ντελής Βασίλειος Ευαγγ., Αγρίνιο
Ξεπαπαδάκη Παρασκευή, Ζωγράφου
Οικονομοπούλου Χριστίνα, Ρόδος
Οικονόμου Βασιλεία, Ν. Σμύρνη
Ουσταμανωλάκης Παντελής, Ηράκλειο
Παντελιά Μαρία, Αθήνα
Παντζαβέλης Βασίλειος, Φάρσαλα
Παπαδιάς Δημήτρης, Ελεούσα/Ιωάννινα
Παπαδομιχελάκης Μιχαήλ, Αθήνα
Παπαθεοδωρίδης Βασίλειος, Καλαμάτα
Παπαϊωαννου Άννα, Λάρισα
Παπαντώνη Βασιλική, Βραχάτι
Παπαπαναγιώτου Ευθύμιος, Παπάγου
Περπεράς Αντώνιος, Χαλάνδρι
Πια Δέσποινα Δ., Παπάγου
Πιατάς Αθανάσιος, Αθήνα
Πολίτης Δημήτρης, Κέρκυρα
Πουλιάνος Γεώργιος, Αθήνα
Ράντσιος Τ. Απόστολος, Μαρούσι
Ράντσιου Ελένη, Καβάλα
Ριζοκώστα – Αγγελή Ζωή, Ν. Ηράκλειο
Σαλίκας Γεώργιος, Καβάλα
Σαραντίτης Χαράλαμπος, Πειραιάς
Σεργάκη Μαρία, Αθήνα
Σιαραπλή Ελένη, Θεσσαλονίκη
Σιδερέα Φανή, Ρόδος
Σιδηράς Αναστάσιος, Περιστέρι
Σινόπουλος Ιωάννης, Βριλήσσια
Σίτα Στυλιανή, Ρέθυμνο
Σκλάβος Παντελής, Μελίσσια
Σοφιανού Βασιλική, Χανιά
Σπηλιάδης Σπύρος, Καλλιθέα
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│ Ευεξία & ∆ιατροφή

50 €
100 €
50 €
50 €
40 €
15 €
20 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
20 €
50 €
25 €
20 €
40 €
30 €
50 €
70 €
25 €
15 €
20 €
30 €
20 €
15 €
50 €
50 €
30 €
20 €
50 €
40 €
50 €
60 €
20 €
50 €
100 €
15 €
25 €
50 €
25 €
15 €
30 €
50 €
50 €
15 €
15 €
20 €
30 €
15 €
50 €
60 €
100 €
20 €

Σταϊκούρα Αμαλία, Γλυφάδα
Σταματόπουλος Νίκος, Αθήνα
Στεργιάννη Χρυσούλα, Αμφιλοχία
Στεφανάκης Εμμανουήλ, Αγ. Παρασκευή
Συράκη Άννα, Θεσσαλονίκη
Σύρμου Μαρία, Ιαλυσός Ρόδου
Τερζούδης Σωτήριος, Θεσσαλονίκη
Τζιλβές Δημήτριος, Θεσσαλονίκη
Τουλουπάκη Κατερίνα, Π. Φάληρο
Τούνα Γιαννούλα, Αθήνα
Τράντος Μιχαήλ, Φάρσαλα
Τρεμόπουλος Χρήστος, Θεσσαλονίκη
Τριανταφυλλίδη Ευαγγελία, Καλαμάτα
Τριανταφυλλίδου Βασιλική, Παλλήνη
Τρίμης Δημήτριος, Ν. Ηράκλειο
Τσαγγαλά Παναγιώτα, Αθήνα
Τσάγκας Κωνσταντίνος, Αθήνα
Τσάκος Δημήτριος, Αγ. Παρασκευή
Τσαμακίδης Κλεισθένης, Ν. Χαλκηδόνα
Τσάτσου Ζωή, Κηφισιά
Τσιβελεκίδης Σάββας, Κατερίνη
Τσιόδρα Παρασκευή, Αθήνα
Τσομπανίδης Ελευθέριος, Χαλάνδρι
Τσουδή Μαρία, Ηράκλειο
Τσουκαλάς Μιχάλης, Ν. Ηράκλειο
Τσουνής Δημήτριος, Αθήνα
Φιάμου Κωνσταντία, Χίος
Φούγια Αφροδίτη, Παπάγου
Φωτίου Κωνσταντίνος, Ρόδος
Χαϊδεμένου Δήμητρα, Καλαμάτα
Χαραλαμποπούλου Αγγελική, Βόλος
Χατζηπαύλου Θεόφιλος, Παπάγου
Χριστοδούλου Έλλη, Φάρσαλα
Χρόνης Αριστείδης, Πάτρα
Χρυσούλης Γεώργιος, Κορυδαλλός
Ψιλοβίκου Λυδία, Αγ. Παρασκευή

15 €
30 €
15 €
702, 10 €
25 €
30 €
50 €
50 ε
15 €
15 €
20 €
20 €
20 €
30 €
20 €
15 €
50 €
100 €
100 €
20 €
50 €
50 €
30 €
15 €
20 €
50 €
20 €
15 €
20 €
20 €
20 €
50 €
20 €
40 €
30 €
25 €

In Memoriam :
Κωνσταντίνος & Σάντα Αρβανιτάκη, Θεσσαλονίκη
Μνήμη Κωνσταντίνου Κονδύλη
Ντίνα Κάμαρη, Ν. Ψυχικό
Μνήμη Παντελή Κάμαρη
Καραμανώλη Ευαγγελία Π., Αθήνα
Μνήμη της γιαγιάς της Ευαγγελίας Γ. Καραμανώλη
Τζένη Σίμου, Χαλάνδρι
Μνήμη του πατρός της Κωνσταντίνου Σκάσση
Θεοδώρα Φραγκομανώλη, Θεσσαλονίκη
Μνήμη Ελένης Δήμου
Βασιλική Ίφου, Φάρσαλα
Μνήμη του συζύγου της Κωνσταντίνου Ίφου

100 €
50 €
50 €
50 €
100 €
100 €

Είσαι δημότης ή κάτοικος της Επαρχίας
Φαρσάλων μεταξύ 40 - 75 χρονών;
Λάβε μέρος
στην επιδημιολογική μελέτη
«ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ»

Κολονοσκόπηση τώρα !
Πρόλαβε τον καρκίνο
του παχέος εντέρου

γιατί η πρόληψη
και η πρώιμη διάγνωση
ία
ε
π
α
ρ
ε
θ
η
ρ
ε
τ
ύ
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κ
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ι
α
είν
Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινώνησε:
Αθήνα:

Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός»
τηλ. 2107201634, 2107231332

Λάρισα:

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας:
Τρίτη - Πέμπτη 16.00 - 19.00, τηλ. 2410682454
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας:
2410682070, 2410682071 (πρωινές ώρες)

Βόλος:

Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου:
08.00 - 09.00, τηλ. 2421077809

ή επικοινώνησε με το Γαστρεντερολόγο σου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Ι∆ΡΥΜΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ë. Êçöéóßáò 266, 152 32 ÁèÞíá, Ôçë.: 210 6882100
Áäñéáíïõðüëåùò 3, 551 33 ÊáëáìáñéÜ Èåó/íßêç, Ôçë.: 2310 422788

