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Σαρακοστή:

Τρέφεστε σωστά στη διάρκεια της νηστείας;

Τι ισχύει για τα αντιπηκτικά

που χορηγούνται από το στόµα

Μικρόβια εντέρου
& παχυσαρκία

∆ιατροφή στο διάστηµα:
Το τελικό σύνορο!

“

AΝ ΘΕΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙΣ ΜΙΑ ΜΗΛΟΠΙΤΑ
ΕΚ ΤΟΥ ΜΗ∆ΕΝΟΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

”

CARL SAGAN
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ

Παραδόξως η φράση αυτή, την οποία έβρισκα πάντα περισσότερο αστεία σε δεύτερη σκέψη,
συγκεντρώνει πολλά από τα χαρακτηριστικά που µε απασχολούν στην σύνταξη αυτού του
εισαγωγικού κειµένου.
Καταρχάς µιλάει για την αρχή, για το ξεκίνηµα και κυρίως την πρόθεση να δηµιουργήσεις. Με
αυτό το ξεκίνηµα, λοιπόν, θα σας ευχαριστήσουµε και θα σας καλέσουµε σε ένα ταξίδι, που
ούτε εµείς γνωρίζουµε τον προορισµό του, αλλά βρίθει καλής διάθεσης και δηµιουργικής
πρόθεσης. Τόσο εγώ ως διευθυντής σύνταξης όσο και οι κ.κ. Κατσάνος και Τζιόµαλος ως
αναπληρωτές διευθυντές του περιοδικού και επίσηµου οργάνου του ΕΛΙΓΑΣΤ που ίδρυσε ο
∆ηµήτριος Καραµανώλης (για την πρόσφατη απώλεια του οποίου θα διαβάσετε ένα
συγκινητικό in memoriam από τον καθ. κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτάκη), καλούµαστε όχι τόσο να
διευθύνουµε όσο να µοιραστούµε µαζί σας την ενηµέρωση, την πληροφορία, την ευρυµάθεια,
τον σκεπτικισµό, το χιούµορ και πλήθος όσα απλόχερα θα µας προσφερθούν µέσα από τα
άρθρα τα οποία θα φιλοξενηθούν στις σελίδες µας. Πιστέψτε µε, ανυποµονούµε κι εµείς.
Επιπροσθέτως όµως, για να γυρίσουµε στην αµφιλεγόµενα κωµική χαριτολογία του Carl
Sagan, η αναφορά στην (κατά πολλούς δίκαια) σύνδεση της γλυκιάς µας µηλόπιτας µε το
Σύµπαν φέρει στο προσκήνιο δύο συµπτώσεις: Η πρώτη µεν µε προτεραιότητα στη µηλόπιτα,
δηλαδή στο φαγητό και, εν κατακλείδι, στη σωστή διατροφή, η οποία µπορεί να είναι και
«σωστή» και «απολαυστική». Σε αυτό στοχεύουν και ειδικότερα άρθρα του τεύχους που
κρατάτε. Η δεύτερη σύµπτωση δε, και οµολογουµένως ανέλπιστη, είναι η αναφορά του
Σύµπαντος καθεαυτή. Τι µπορεί να γυρεύει µία µηλόπιτα στο Σύµπαν; Αυτό είναι κάτι που θα
ανακαλύψετε στις σελίδες µας...
Εύχοµαι καλό µας ταξίδι.
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Παίρνω όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά;
Τα θαλασσινά αποτελούν τη βασική πηγή
πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας για
την περίοδο της νηστείας, ενώ αρκετή
φυτική πρωτεΐνη λαµβάνουµε από τα
όσπρια και τα προϊόντα σόγιας
Ε Β Ι ΤΑ Σ Ι ΑΤ Ι Τ Σ Α
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ, M.SC.

Η Σαρακοστή αποτελεί την
πιο
σηµαντική
περίοδο
νηστείας στο εκκλησιαστικό
ηµερολόγιο των Ορθόδοξων
Χριστιανών και θεωρείται ότι
προετοιµάζει
τους
Χριστιανούς
για
τη
µεγαλύτερη
εορτή
του
εκκλησιαστικού ηµερολογίου,
το Πάσχα.
Μαζί µε την έναρξη της
νηστείας, λοιπόν, αλλάζει και
το διατροφικό µας µενού.
Κάποια φαγητά αποκλείονται
την περίοδο αυτή, ενώ
ταυτόχρονα κάποια άλλα
καταναλώνονται συχνότερα.
Ας
πάρουµε
όµως
τα
πράγµατα µε τη σειρά. Ποιες
οµάδες τροφίµων λείπουν
από τη Σαρακοστή και τι
συνέπειες µπορεί
να έχει
αυτό για τη διατροφή µας;
Υπάρχει ο κίνδυνος να
µειωθεί
η
πρόσληψη
συγκεκριµένων
θρεπτικών
συστατικών
και
να
αντιµετωπίσουµε
κάποια
έλλειψη; Και αν ναι, µπορούµε
να αποτρέψουµε κάτι τέτοιο;

Πρωτεΐνη

Κρέας και ψάρι, δύο οµάδες τροφίµων που
δεν καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της
νηστείας. Κοτόπουλο, µοσχάρι και ψάρι
αποτελούν, όµως, βασικές πηγές πρωτεΐνης
για τον οργανισµό µας. Και η νηστεία σε καµία
περίπτωση δεν θα πρέπει να σηµαίνει και
µειωµένη πρόσληψη πρωτεΐνης.

Απλώς λαµβάνουµε το θρεπτικό αυτό
συστατικό από άλλες οµάδες τροφίµων.
Τα θαλασσινά αποτελούν τη βασική πηγή
πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας για την
περίοδο της νηστείας, ενώ αρκετή φυτική

πρωτεΐνη λαµβάνουµε από τα όσπρια και
τα προϊόντα σόγιας. Η διαφορά µε την
φυτική πρωτεΐνη είναι ότι δεν περιέχει όλα
τα απαραίτητα αµινοξέα κάτι το οποίο
µπορούµε όµως να εξασφαλίσουµε µε τους
κατάλληλους συνδυασµούς.
Για παράδειγµα, συνδυάστε φακές µε ρύζι,
όσπρια µε θαλασσινά, δηµητριακά ολικής
αλέσεως µε γάλα ή γιαούρτι σόγιας. Τέλος,
οι ξηροί καρποί αποτελούν σηµαντική πηγή
πρωτεΐνης. Εντάξτε, λοιπόν, στο νηστίσιµο
διατροφικό σας πλάνο ανάλατους ξηρούς
καρπούς,
ταχίνι,
παστέλι,
µπάρες
δηµητριακών µε ξηρούς καρπούς και
βρώµη.

σίδηρος που λαµβάνουµε να είναι ο
λεγόµενος µη αιµικός σίδηρος, µία µορφή
σιδήρου
που
είναι
δυσκολότερα
απορροφήσιµη από τον ανθρώπινο
οργανισµό ο οποίος απορροφά καλύτερα
τον αιµικό σίδηρο που βρίσκεται στο κρέας.
Για το λόγο αυτό φροντίζουµε να
αυξάνουµε την απορρόφηση του µη
αιµικού σιδήρου προσθέτοντας µία πηγή
βιταµίνης C στα γεύµατα µας. Προσθέστε,
λοιπόν, λεµόνι ή ξίδι στις φακές ή πιπεριά ή
ντοµάτα στα φασόλια, φάτε ένα πορτοκάλι
ή πιείτε λίγο από το χυµό του µετά από τα
όσπρια. Η βιταµίνη C που περιέχεται στα
τρόφιµα αυτά βοηθά την απορρόφηση του
σιδήρου από τα όσπρια.

Ασβέστιο
Ένα άλλο θρεπτικό συστατικό που συχνά
φοβόµαστε ότι θα µας λείψει αν
νηστέψουµε είναι το ασβέστιο. Από πού
λοιπόν θα πάρουµε το απαραίτητο
ασβέστιο για γερά οστά και κατά τη
νηστεία; Ευτυχώς η φύση έχει «προικίσει»
και άλλα τρόφιµα µε το θρεπτικό αυτό
συστατικό. Οι ξηροί καρποί (αµύγδαλα,
καρύδια, στραγάλια), το σουσάµι, τα
αποξηραµένα σύκα, το σπανάκι, η ρόκα, το
µπρόκολο αλλά και τα µύδια αποτελούν
κάποια από τα τρόφιµα που θα σας
εξασφαλίσουν το ασβέστιο που χρειάζεστε.
Ακόµη προϊόντα σόγιας ή γάλα αµυγδάλου
και φουντουκιού περιέχουν ασβέστιο και
είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά
οξέα.

Βιταµίνη Β12
Γνωρίζατε ότι η βιταµίνη Β12 περιέχεται
µόνο σε ζωικές τροφές; Εποµένως κατά τη
νηστεία τα θαλασσινά αποτελούν τη βασική
πηγή της βιταµίνης αυτής. Εντάξτε 2-3
φορές
την
εβδοµάδα
τουλάχιστον
θαλασσινά όπως καλαµαράκια, γαρίδες,
µύδια, χταπόδι κλπ. Προσοχή όµως στον
τρόπο µαγειρέµατος. Αποφύγετε το
τηγάνισµα
και
προτιµήστε
να
τα
καταναλώσετε ψητά, λεµονάτα στην
κατσαρόλα ή σε µία ελαφριά κόκκινη
σάλτσα.
Τελικά κινδυνεύουµε από διατροφικές
ελλείψεις κατά τη διάρκεια της νηστείας; Η
απάντηση είναι σαφέστατα πως όχι!
Απαιτείται όµως προσοχή και γνώση
προκειµένου να καταναλώνουµε στη
σωστή συχνότητα τα τρόφιµα που θα µας
εξασφαλίσουν τα θρεπτικά συστατικά που
χρειαζόµαστε. Και εδώ λοιπόν η ποικιλία
είναι βασικός οδηγός µας.

Σίδηρος
Τι γίνεται µε το σίδηρο; Πώς θα λάβω το
απαραίτητο
αυτό
στοιχείο,
αφού
νηστεύουµε το κρέας; Ο αποκλεισµός των
ζωικών προϊόντων έχει ως αποτέλεσµα ο

Πηγές:
h t t p s : / / w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v / p m c / a r t i c l e s / P MC2995774/
http://www.clickatlife.gr/your-life/story/8843/oi-6-nistisimes-uper-trofes
https://nisteia.wordpress.com/
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IN MEMORIAM
∆ηµήτριος Γ. Καραµανώλης
(1948-2017)

E

“...και τοῦ τρόπου καί τῶν λόγων
ὡς ἀδέως καί γενναίως ἐτελεύτα...”
Φαίδων - Πλάτων
ίναι παράξενο και απροσδιόριστο συναίσθηµα όταν αποχαιρετούµε ανθρώπους
που άφησαν το αποτύπωµά τους στο χρόνο και πορευθήκαµε µαζί τους, όπως ο
∆ηµήτρης Καραµανώλης.

Παράξενο, διότι θα ήταν δυνατό και το ίδιο
πιθανό, αν όχι περισσότερο, ο τεθνεώς να
ήταν ο συντάκτης του αποχαιρετισµού και ο
γράφων το κείµενο αυτό να ήταν ο τεθνεώς.
Όλα αυτά όµως είναι πέρα και πάνω από τα
ανθρώπινα
και
οι
άνωθεν
βουλές
ανεξερεύνητες και µυστηριακές για την ώρα
του µεγάλου θεριστή. Είναι απροσδιόριστο
διότι ο βιωµένος χρόνος αλληλοκαλύπτεται
µε τη µνήµη των ανθρώπων που αναδύεται
κυριαρχικά στον χρόνο. Η µνήµη λειτουργεί
µέσα στο χρόνο. Όταν φύγει η µνήµη δεν
υπάρχει χρόνος, κατά τον Marcel Proust, στο
εµβληµατικό έργο «Σε αναζήτηση του
χαµένου χρόνου».
Εν αρχή ήταν οι ρίζες, η οικογένεια και ο
γενέθλιος τόπος. Οι πρόγονοι (από που
ήρθαµε),
η
οικογένεια
Καραµανώλη,
επιφανής στην τοπική κοινωνία (ποιοί
είµαστε) και ο γενέθλιος τόπος (πού πάµε). Ο
πατέρας Γεώργιος, η µητέρα Ευαγγελία, οι
αδελφοί Μανώλης και Πέτρος. Τα Φάρσαλα
ή Φάρσαλος κατά την αρχαιότητα. Ιστορικός
τόπος, µε αναφορά στο πεδίο µάχης το 48
π.Χ. µε αντίπαλους τον Ιούλιο Καίσαρα και
τον Ποµπήιο, µε νικητή τον πρώτο, που
επηρέασε την εξέλιξη της αυτοκρατορίας. Το
βάρος της ιστορίας, η παράδοση, η βαθειά
ελληνική συνείδηση, καθόρισαν τις αρχές και
τις αξίες που διαµόρφωσαν τον homo histo-

ricus. ∆ιατήρησε δια βίου ισχυρό δεσµό µε τη
γενέθλια πόλη και τους ανθρώπους. Σε ένα
µήνυµα που έστειλε τον Αύγουστο 2015, καθ’
οδόν από το Χαλίκι, το ορεινό χωριό της
Πίνδου, άλλος τόπος µνήµης που περνούσε
τα καλοκαίρια, αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Ιδού αναβαίνοµεν ες Φάρσαλον, την
αρχαίαν, την ωραίαν, την σπουδαίαν, την
τιµίαν, την αγίαν, την πλουσίαν...»
Μετά την ολοκλήρωση των εγκύκλιων
σπουδών στη γενέθλια πόλη, εισήχθη στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών
και έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής το 1972.
Ειδικεύθηκε
στην
Παθολογία
στην
Πανεπιστηµιακή Παθολογική Κλινική του
«Ευαγγελισµού»
(1979)
και
στη
Γαστρεντερολογία στην Πανεπιστηµιακή
Παθολογική
Κλινική
του
«Λαΐκού»
Νοσοκοµείου (1981). Το 1979 έλαβε το
διδακτορικό δίπλωµα από την Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε τίτλο της
διδακτορικής διατριβής «Το κρυοϊνωδογόνο
στα κακοήθη νοσήµατα του πεπτικού».
Μετεκπαιδεύθηκε επί τριετία (1981-1984)
στα Νοσοκοµεία St Mark’s και University College, όπου εργάσθηκε µε τους J. Lennard-Jones και P. Salmon, µε έµφαση στα
νοσήµατα του παχέος εντέρου, που
αποτέλεσαν και το κύριο ερευνητικό πεδίο
του επιστηµονικού έργου του.

Μετά την επάνοδό του στην Ελλάδα
υπηρέτησε ως Επιµελητής στα Νοσοκοµεία
ΝΙΜΤΣ και «Ευαγγελισµός». Σε σχετικά νεαρή
ηλικία, 40 ετών, ανέλαβε την διεύθυνση της
Γαστρεντερολογικής Κλινικής στο Τζάνειο
Νοσοκοµείο του Πειραιά, την οποία
αναµόρφωσε και παρήγαγε αξιόλογο
κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο µε
δηµοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή
περιοδικά και σταθερή συµµετοχή σε
ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Το 2007 εξελέγη ∆ιευθυντής της Β’
Γαστρεντερολογικής
Κλινικής
του
Νοσοκοµείου
«Ευαγγελισµός»,
όπου
συνέχισε και επεξέτεινε το έργο του σε
ευρύτερο πεδίο, µε µεγαλύτερη εµβέλεια, στα
πλαίσια ενός νοσηλευτικού ιδρύµατος
αναφοράς.
∆ιοργάνωσε
καινοτόµα
ενδοσκοπικά σεµινάρια και εκπαιδευτικές
ηµερίδες και συµµετείχε µε τους συνεργάτες
του σε διάφορα ερευνητικά προγράµµατα.
Μερικοί από τους µαθητές και συνεργάτες
του έχουν σήµερα ηγετικές θέσεις στη
Γαστρεντερολογία, γεγονός που αντανακλά
στο εκπαιδευτικό, κλινικό και ερευνητικό
έργο υψηλού επιπέδου. Σηµαντική ήταν η
συµβολή του στα δρώµενα της Ελληνικής
Γαστρεντερολογικής Εταιρείας (ΕΓΕ), στην
οποία υπηρέτησε διαδοχικά ως Ταµίας,
Γενικός
Γραµµατέας
και
Πρόεδρος
(1989-1994), ο νεότερος Πρόεδρος στην
ιστορία της. Γνώµονας και οδηγός του ήταν η
προώθηση των σκοπών µιας σύγχρονης
επιστηµονικής εταιρείας. Στα πλαίσια της ΕΓΕ
διετέλεσε Πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής του 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Γαστρεντερολογίας στην Αθήνα το 1996.

Υπήρξε, επίσης, ιδρυτικό µέλος και Πρόεδρος
της Ελληνικής Οµάδος Μελέτης Ιδιοπαθών
Φλεγµονωδών Νοσηµάτων του Εντέρου
(ΕΟΜΙΦΝΕ) και διοργάνωσε το ετήσιο
συνέδριο στη Λεµεσό Κύπρου το 2010. Στις
άλλες δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν το
πολύτροπο και πολυσχιδές έργο του ήταν η
ανάθεση της Προεδρίας της πρώτης Εθνικής
Επιτροπής Πρόληψης Καρκίνου του Παχέος
Εντέρου το 2014 µε την αιγίδα του
Υπουργείου
Υγείας.
Ήταν
η
πρώτη
προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο για την
ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσµού
στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του
καρκίνου
του
παχέος
εντέρου
µε
κολοσκόπηση. Είναι µία πρωτοβουλία που
πρέπει να συνεχισθεί στις βάσεις που έθεσε η
Επιτροπή µε τη συµβολή και καθοδήγησή
του. Σε προσωπικό επίπεδο είχα το προνόµιο
και «τύχη αγαθίη» να συνδεθώ µαζί του µε
βαθειά, µακρόχρονη φιλία, σε κοινές
προσπάθειες και στόχους στην προώθηση
της Γαστρεντερολογίας. Ήταν το 1988 όταν η
Ελληνική
Γαστρεντερολογική
Εταιρεία
διεκδίκησε και ανέλαβε την διοργάνωση της
Πρώτης
Ενωµένης
Ευρωπαϊκής
Γαστρεντερολογικής
Εβδοµάδας
(First
United European Gastroenterology Week)
στην Αθήνα το 1992.
Η συµβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή,
αρχικά ως Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας
και µετέπειτα ως Γενικός Γραµµατέας, ήταν
ιδιαίτερα σηµαντική στις κρίσιµες φάσεις της
διοργάνωσης ενός πολύπλοκου και µεγάλου
συνεδρίου στη χώρα µας, που αποτέλεσε και
το ορόσηµο ως το πρώτο Ευρωπαϊκό
Συνέδριο Γαστρεντερολογίας.

Η Εθνική Επιτροπή Πρόληψης Καρκίνου του Παχέος Εντέρου, στη δηµιουργία της οποίας
πρωτοστάτησε ο ∆. Καραµανώλης, ήταν η πρώτη προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο για την
ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσµού στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
του παχέος εντέρου µε κολοσκόπηση
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Πάντοτε ανήσυχο και δηµιουργικό πνεύµα,
αναζητούσε νέα πεδία δράσης για την
προαγωγή της Γαστρεντερολογίας σε
ευρύτερο χώρο, µε άνοιγµα στην κοινωνία,
πέρα από τις επιστηµονικές εταιρείες. Η ιδέα
ήταν η δηµιουργία ενός Ιδρύµατος
Γαστρεντερολογίας, που έλειπε από την χώρα
µας, µε σκοπό την ενηµέρωση του κοινού στα
νοσήµατα του πεπτικού και στη σηµασία της
διατροφής. Με στρατηγικό σχεδιασµό και
σταθερά βήµατα για την επίτευξη του στόχου
εργάσθηκε µε την επιµονή και την
οργανωτικότητα που πάντα τον διέκρινε. Το
Ελληνικό Ίδρυµα Γαστρεντερολογίας και
∆ιατροφής (ΕΛΙΓΑΣΤ), το οποίο λειτούργησε
το 2002 και αναπτύχθηκε σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα µε το κύρος και τη
σοβαρότητα της αποστολής του και είχε
σηµαντική απήχηση στους ιατρούς και στην
κοινωνία. Η περιοδική έκδοση «ΕΥΕΞΙΑ και
∆ΙΑΤΡΟΦΗ», µε τίτλο δικής του επιλογής και
την επιλεγµένη Συντακτική Επιτροπή,
αποτελεί το επίσηµο όργανο του Ιδρύµατος
µε αναγνωρισιµότητα και υψηλή ποιότητα.
Επιπλέον, η ετήσια εκπαιδευτική διηµερίδα,
επίσης δική του ιδέα, µε τη συµµετοχή
νεότερων συναδέλφων, αποτελεί έναν
επιτυχηµένο
θεσµό
που
συνεχίζεται
αδιάλειπτα.
Ως ιδρυτικό µέλος υπηρέτησε στο ∆.Σ. του
ΕΛΙΓΑΣΤ ως Γενικός Γραµµατέας και
Πρόεδρος (2002-2016) και ήταν η κινητήρια

δύναµη στο συντονισµό των δράσεων του
Ιδρύµατος. Αναγνωρίζεται η συµβολή των
συνεργατών, ουσιαστικά όµως, η γένεση και
η ανάπτυξη του Ιδρύµατος είναι έργο ενός
ανδρός, του ∆ηµήτρη Καραµανώλη.
Λέγεται ότι το έργο και ο άνθρωπος είναι ή
πρέπει να είναι έννοιες αλληλένδετες και το
έργο αναπόσπαστο από τον άνθρωπο. Για
τον ∆ηµήτρη η αρχή αυτή ήταν σταθερή και
διαρκής αξία, µε θαυµαστή συνέπεια στη
διαδροµή του. Σε όλα τα αξιώµατα που
υπηρέτησε τον χαρακτήριζε η ακεραιότητα,
το ήθος και το περί δικαίου αίσθηµα. Είναι οι
ίδιες αρχές και αξίες µε τις οποίες
γαλουχήθηκε µε την ιστορική παράδοση, την
οικογένειά του και τον τόπο που µεγάλωσε.
Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του
εσωτερικού κόσµου και της προσωπικότητάς
του, είχε η αγάπη και βαθειά γνώση της
αρχαίας ελληνικής γραµµατείας και οι αρετές
της ελληνικότητας µε τη φιλοσοφική σκέψη
και τη διαύγεια του λόγου. Ήταν λάτρης του
αρχαίου ελληνικού κάλλους, της αρµονίας
και του µέτρου.
Πρωτονοικοκύρης στη
φιλοξενία, άρχοντας στην προσφορά και
γενναιοδωρία, ευπατρίδης στη σχέση του µε
τους
ανθρώπους.
Αφήνει
πλούσια
κληρονοµικά και παρακαταθήκη στην
οικογένειά του, στην Μαρία, άξια σύζυγο και
σύντροφο σε φωτεινές και σκοτεινές µέρες,
στα παιδιά του, την Εύα, τον Φαίδωνα, την
Βερενίκη, και τον εγγονό του ∆ηµήτρη.

Οι φίλοι που πορεύθηκαν µαζί του σε κοινές προσπάθειες, οι συνεργάτες, οι µαθητές, οι
ασθενείς και οι άνθρωποι στη Φάρσαλο, θα τον θυµούνται µε αγάπη και εκτίµηση για το ήθος,
την υπερηφάνια, τη γενναιότητα, την καθαρότητα της σκέψης και του λόγου.
Με τη µνήµη των λόγων κρατούµε την µορφή του ανθρώπου, όπως στην έξοχη µεταφορά του
Σεφέρη στα Τρία Κρυφά Ποιήµατα.

«Όπως τα πεύκα κρατούν την µορφή του αγέρα
ενώ ο αγέρας έφυγε, δεν είναι εκεί
το ίδιο τα λόγια
φυλάγουν την µορφή του ανθρώπου
και ο άνθρωπος έφυγε δεν είναι εκεί»
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ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΕΝΤΕΡΟΥ
& ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Τρισεκατοµµύρια βακτήρια αποτελούν το
οικοσύστηµα του ανθρώπινου εντέρου, το οποίο
συνολικά χαρακτηρίζεται ως εντερικό
µικροβίωµα. Τα βακτήρια αυτά έχουν ευεργετικές
επιδράσεις στη φυσιολογική ανάπτυξη και
λειτουργία του οργανισµού. Ωστόσο, αλλοιώσεις
σε αυτό τον µικροβιόκοσµο έχουν συσχετιστεί µε
πολλές ασθένειες, όπως διαταραχές του νευρικού
συστήµατος, φλεγµονώδεις παθήσεις αλλά και
µεταβολικές ασθένειες, όπως ο σακχαρώδης
διαβήτης τύπου 2 και η παχυσαρκία.
Κογιάννη Γιολάντα
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΑΣ

PhD, UNIVERSITY OF EDINBURGH

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

& Nταλκίτση Σαβίνα
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

& ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, τα
ποσοστά παχυσαρκίας έχουν διπλασιαστεί τις τελευταίες
τρεις δεκαετίες, µε αποτέλεσµα περισσότεροι από 600
εκατοµµύρια άνθρωποι να είναι παχύσαρκοι, ενώ
περίπου 2 δισεκατοµµύρια είναι υπέρβαροι. Η
παχυσαρκία οφείλεται σε πρόσληψη θερµίδων
µεγαλύτερη από τις ενεργειακές ανάγκες του οργανισµού
και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για εµφάνιση
σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Επιπλέον, τα τελευταία
χρόνια έχει αυξηθεί ραγδαία η συχνότητα του
µεταβολικού συνδρόµου, που χαρακτηρίζεται από
παχυσαρκία κεντρικού τύπου, αυξηµένα λιπίδια αίµατος,
υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και οδηγεί
σε αθηρωµάτωση και καρδιαγγειακή νόσο.
Ο εντερικός µικροβιόκοσµος αποικίζει το γαστρεντερικό
σωλήνα όλων των ζωντανών οργανισµών και εκτελεί
βασικές λειτουργίες που οι οργανισµοί από µόνοι τους
δεν µπορούν να πραγµατοποιήσουν. Περιέχει δεκάδες
τρισεκατοµµύρια
µικροοργανισµών,
συµπεριλαµβανοµένων
τουλάχιστον
1.000
διαφορετικών ειδών γνωστών βακτηρίων, που ανήκουν
κυρίως στα φύλα Firmicutes, Bacteroidetes και Actinobacteria. Κυριότερες λειτουργίες που εκτελούν αυτοί οι
µικροοργανισµοί προς όφελος µας είναι να διασπούν
άπεπτους υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, να παράγουν
ορισµένες βιταµίνες (Β και Κ) και ιχνοστοιχεία, να
καταπολεµούν παθογόνους µικροοργανισµούς, να
ρυθµίζουν το ανοσοποιητικό σύστηµα και να
εξασφαλίζουν την οµαλή λειτουργία του πεπτικού
συστήµατος. Έτσι, ο εντερικός µικροβιόκοσµος δικαίως
µπορεί να θεωρηθεί ένα ξεχωριστό «όργανο» του
ανθρώπινου οργανισµού. Επιπρόσθετα, τις τελευταίες
δεκαετίες, έχει τεκµηριωθεί η συσχέτιση µεταξύ υγείας
και εντερικού µικροβιόκοσµου. Οι ανισορροπίες στη

σύστασή του έχουν συσχετιστεί µε διαταραχές του
ανοσοποιητικού, ευαισθησία σε λοιµώξεις, διαβήτη,
ασθένειες του ήπατος και του εγκεφάλου, καθώς και
παχυσαρκία.
Ποικίλες είναι οι µελέτες στις οποίες ο εντερικός
µικροβιόκοσµος
παχύσαρκων
ανθρώπων
παρουσιάζεται τροποποιηµένος, συγκριτικά µε εκείνων
που έχουν φυσιολογικό βάρος. Για παράδειγµα η
παχυσαρκία έχει συνδεθεί µε λιγότερα Bacteroidetes και
περισσότερα Firmicutes, τα οποία έχουν την ικανότητα
να αποδίδουν θερµίδες από τις φυτικές ίνες που ο
οργανισµός µας δεν θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει
ως ενέργεια, όπως για παράδειγµα αυτές που
βρίσκονται στα δηµητριακά ολικής άλεσης και τα
λαχανικά.

Ο ρόλος της διατροφής

Η διατροφή µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο
στη διαµόρφωση του εντερικού µικροβιόκοσµου,
καθώς αποτελεί τροφή και για τα µικρόβια του εντέρου
µας. Η επίδραση της διατροφής στον µικροβιόκοσµο
αποδείχθηκε µέσω των αλλαγών που παρατηρούνταν
στο εντερικό µικροβίωµα βρέφους µετά την εισαγωγή
διαφόρων τροφίµων στο διαιτολόγιό του. Μια άλλη
µελέτη,
που
συνέκρινε
τη
σύσταση
των
µικροοργανισµών του εντέρου παιδιών που
ακολουθούσαν µια διατροφή υψηλή σε φυτικές ίνες
(παιδιά στη ∆υτική Αφρική) µε παιδιά που κατανάλωναν
υψηλή ποσότητα λίπους και ζάχαρης (παιδιά στη ∆υτική
Ευρώπη), απέδειξε ότι η εντερική µικροχλωρίδα των
παιδιών της ∆υτικής Αφρικής είχε µεγαλύτερο
πληθυσµό από Bacteroidetes και µειωµένο σε Firmicutes σε σχέση µε των παιδιών της ∆υτικής Ευρώπης.
Αντίθετα, τα παιδιά της ∆υτικής Ευρώπης είχαν
υψηλότερα επίπεδα Firmicutes και Proteobacteria, τα
οποία έχουν συσχετιστεί µε την ανάπτυξη παχυσαρκίας.
Πιστεύεται ότι ο έλεγχος της σύστασης του
µικροβιόκοσµου
µέσω
προβιοτικών
(δηλαδή
µικροοργανισµών), πρεβιοτικών (δηλαδή της τροφής
των µικροοργανισµών) και κατάλληλης διατροφής θα
µπορούσε να συµβάλει στην απώλεια βάρους ή και να
προλάβει την εµφάνιση παχυσαρκίας. Ωστόσο, παρόλο
που τα πειραµατικά δεδοµένα είναι ενθαρρυντικά για
την αποτελεσµατικότητα των προβιοτικών και των
πρεβιοτικών, κρίνεται ότι πρέπει να υπάρξουν
περισσότερες µελέτες που να πιστοποιούν την
αποτελεσµατικότητα τους για χρήση στον άνθρωπο και
την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας.

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ & “ΞΕΝΟ” ΓΑΛΑ
Μαρία Οβεζίκ & Κωνσταντίνος Τζιόµαλος
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τµήµα Ιατρικής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Το µητρικό γάλα αποτελεί την αρτιότερη τροφή
για τα βρέφη και η συµβολή του στην αύξηση και
ανάπτυξη του ατόµου είναι γνωστή από την
αρχαιότητα.
Στην Ελλάδα ακόµα και σήµερα τα ποσοστά των
γυναικών που θηλάζουν είναι απογοητευτικά.
∆ιαφαίνεται, ωστόσο, µια αυξητική τάση, προϊόν
των διαφόρων κινητοποιήσεων των αρµόδιων
φορέων υγείας, της ευρύτερης αποδοχής από
την κοινή γνώµη, αλλά και της οικονοµικής
κρίσης της χώρας µας.
Πλεονεκτήµατα του µητρικού γάλακτος
Συµβάλλει στην άµυνα έναντι παθογόνων
µικροοργανισµών, µέσω της παρουσίας σε
αυτό αντιµικροβιακών ουσιών (αντισώµατα,
λυσοζύµη,
λακτοφερρίνη,
ιντερφερόνη,
µακροφάγα, λεµφοκύτταρα)
Περιέχει εύπεπτες πρωτεΐνες µε µικρή
περιεκτικότητα σε καζεΐνη
Περιέχει λιπίδια εύπεπτα και πλούσια σε
ελαϊκό οξύ και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα
µακράς αλύσου (ανάπτυξη εγκεφάλου και
αµφιβληστροειδούς)
∆εν έχει αλλεργιογόνο δράση
Έχει µεγάλη περιεκτικότητα σε σίδηρο µε
υψηλή απορροφητικότητα
Συµβάλλει στη µακροπρόθεσµη νευρολογική
ανάπτυξη, ιδιαίτερα στα πρόωρα νεογνά
Βρίσκεται στην κατάλληλη θερµοκρασία και
δεν χρειάζεται προετοιµασία
Προάγει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του
βρέφους και το «δέσιµο» µε τη µητέρα
Επιπλέον, ο µητρικός θηλασµός παρέχει
προστασία στο βρέφος έναντι πληθώρας
παθήσεων συγκριτικά µε το τροποποιηµένο γάλα
αγελάδος, σε σύγκριση µε το οποίο έχει
αποδειχθεί ότι µειώνει τον κίνδυνο για µέση
ωτίτιδα, λοιµώξεις αναπνευστικού, άσθµα,
γαστρεντερίτιδα, νεκρωτική εντεροκολίτιδα,
φλεγµονώδη νόσο του εντέρου, κοιλιοκάκη

(δυσανεξία στη γλουτένη), παχυσαρκία, ατοπική
δερµατίτιδα, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 2
και σύνδροµο αιφνιδίου θανάτου.
Ωστόσο, τα οφέλη του µητρικού θηλασµού δεν
περιορίζονται στο θηλάζον βρέφος, αλλά είναι
πολλαπλά και για τη θηλάζουσα µητέρα:
Μικρότερη απώλεια αίµατος µετά τον τοκετό
Ταχύτερη απώλεια των περιττών κιλών της
κύησης
Μικρότερος κίνδυνος για επιλόχειο κατάθλιψη
Ελαττωµένος κίνδυνος για σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 2, υπέρταση, καρδιαγγειακά
νοσήµατα (έµφραγµα και εγκεφαλικό),
οστεοπόρωση, καρκίνο µαστού και ωοθηκών
Αντισύλληψη (µε τη διακοπή της εµµήνου
ρύσεως)
Στενή συναισθηµατική σχέση µε το βρέφος
Συνεπώς, ο αποκλειστικός θηλασµός τους
πρώτους 6 µήνες της ζωής του βρέφους πρέπει
να θεωρείται ανάγκη και όχι επιλογή από τις νέες
µητέρες και να ενθαρρύνεται και να
υποστηρίζεται σθεναρά και έµπρακτα από το
σύστηµα υγείας, την κοινωνία και την οικογένεια.
ΟΙ ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
Οι απόλυτες αντενδείξεις είναι ελάχιστες και
σπανιότατες και περιλαµβάνουν :
- Βρέφη µε γαλακτοζαιµία (µεταβολικό νόσηµα)
- Μητέρες θετικές για τους ιούς HIV-1 ή 2 και
HTLV-1 ή 2
- Μητέρες µε βρουκέλλωση
- Μητέρες που λαµβάνουν χηµειοθεραπευτικές ή
ναρκωτικές ουσίες
- Μητέρες µε ενεργό ερπητική λοίµωξη στο
µαστό
- Μητέρες µε ενεργό φυµατίωση χωρίς θεραπεία
(το µητρικό γάλα είναι ασφαλές και µπορεί να
χορηγηθεί από άλλο πρόσωπο µετά από
άντληση)

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΠΕΡΝΑΕΙ & ΑΠ’ΤΟ...ΣΤΟΜΑΧΙ!
Συµβουλές για υγιεινή διατροφή κατά τη διάρκεια των σχολικών εξετάσεων

Οι σχολικές εξετάσεις αποτελούν µια
ιδιαίτερα στρεσογόνο περίοδο στη ζωή
ενός παιδιού. Σε αυτήν την τόσο
σηµαντική περίοδο, απαιτείται αύξηση των
απαιτήσεων των εγκεφαλικών
λειτουργιών, ενώ ταυτόχρονα, εξαιτίας της
αρκετής πίεσης χρόνου και του αρκετά
δύσκολου προγράµµατος διαβάσµατος,
επιτείνεται η ψυχική φόρτιση των παιδιών.
ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, MSc
ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
W W W . D I AT R O S O F I A . G R

Η καλή προετοιµασία κατά τη διάρκεια ολόκληρου του σχολικού έτους αποτελεί φυσικά τον ακρογωνιαίο
λίθο για καλά αποτελέσµατα, ωστόσο η σωστή διατροφή, οι ασκήσεις χαλάρωσης και η επαρκής
ξεκούραση κατά τη διάρκεια της περιόδου των εξετάσεων κατέχουν εξίσου σηµαντικό ρόλο, ώστε να
µπορεί ο εγκέφαλος να αποδώσει στο µέγιστο βαθµό των δυνατοτήτων του.
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ένα ισορροπηµένο πρόγραµµα διατροφής περιλαµβάνει τρόφιµα από όλες τις οµάδες τροφίµων σε
συγκεκριµένη ποσότητα και σε συγκεκριµένη συχνότητα εβδοµαδιαίως. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται
οι διατροφικές ανάγκες του παιδιού για µέγιστη απόδοση στις απαιτήσεις των εξετάσεων.
ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΑ & ΣΥΧΝΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

Προσπαθήστε να παρέχετε στο παιδί σας 3
κύρια γεύµατα και 2-3 ενδιάµεσα σνακς
ηµερησίως, κατανεµηµένα καθ’ όλη την
διάρκεια της ηµέρας, ώστε να µην µένει µε το
στοµάχι άδειο για πολλές ώρες. Με τα συχνά
και µικρά γεύµατα ο εγκέφαλος του παιδιού
εφοδιάζεται µε ενέργεια ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα. Αντίθετα, τα µεγάλα γεύµατα
µειώνουν την παροχή αίµατος στον εγκέφαλο
και κατ’ επέκταση µειώνουν την απόδοσή του.
Τα γεύµατα συστήνεται να είναι πλούσια σε
θρεπτικά συστατικά, ενώ αντίθετα συστήνεται
να αποφεύγονται κακής ποιότητας γεύµατα
πλούσια σε λίπος και ζάχαρη.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Είναι σηµαντικό η διατροφή το παιδιού σας να
περιλαµβάνει τρόφιµα από όλες τις οµάδες
τροφίµων, όπως τα σιτηρά, τα φρούτα, τα
λαχανικά, τα γαλακτοκοµικά, τα ψάρια, τα
θαλασσινά, τα πουλερικά, το άπαχο κρέας, τα
αυγά, τα όσπρια, το ελαιόλαδο και οι ανάλατοι
ξηροί καρποί.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΠΡΩΙΝΟ

Έχει βρεθεί ότι η κατανάλωση πρωινού αυξάνει
την πρόσφατη µνήµη, ενώ η απόδοση του
εγκεφάλου είναι υψηλότερη όταν ένα παιδί
καταναλώνει πρωινό. Γι’ αυτό µην αµελείτε να
προετοιµάζετε για το παιδί σας ένα νόστιµο και
θρεπτικό πρωινό πλούσιο σε θρεπτικά
συστατικά.

T
I
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S
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΚΑΛΑ

∆ΙΑΒΑΣΜΕΝΟΥΣ
& ΣΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ!

1

ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Οι υδατάνθρακες από τρόφιµα όπως το
αναποφλοίωτο ρύζι, τα αρτοσκευάσµατα
ολικής άλεσης, τα ζυµαρικά και τα
δηµητριακά απορροφώνται αργά από το
γαστρεντερικό σωλήνα, παρέχοντας ενέργεια
στον οργανισµό σταδιακά, ώστε να µπορεί να
την χρησιµοποιήσει µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.

3

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΕ ΨΑΡΙΑ

2

ΑΦΘΟΝΑ ΦΡΟΥΤΑ

& ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

Τα τρόφιµα αυτά είναι πολύ καλές πηγές βιταµινών και
αντιοξειδωτικών συστατικών, συνεισφέροντας στην
εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών που δηµιουργούνται
στον οργανισµό λόγω αυξηµένου στρες. Εξασφαλίστε µία µε
δύο σαλάτες και 2-3 µερίδες φρούτων ηµερησίως για το
παιδί σας. Μία µερίδα φρούτου αντιστοιχεί σε 1 µέτριο
φρούτο, 1 φλιτζάνι ψιλοκοµµένων φρούτων ή ½ φλιτζάνι
φρέσκο φυσικό χυµό φρούτων.

&

ΑΝΑΛΑΤΟΥΣ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ
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ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΑΤΑ

Προσπαθήστε να έχετε στο τραπέζι σας λιπαρά ψάρια
(σκουµπρί, σαρδέλα, σολοµό κλπ) τουλάχιστον 1 φορά
εβδοµαδιαίως. Επιπλέον, τα θαλασσινά και οι ανάλατοι
ξηροί καρποί, όπως τα καρύδια, περιέχουν ω3 λιπαρά
οξέα. Η υψηλή περιεκτικότητα των τροφίµων αυτών σε ω
3 λιπαρά, ψευδάργυρο και σελήνιο βοηθούν ενάντια στο
στρες και ενισχύουν την µνήµη.

Επιλέξτε µεσογειακά πιάτα όπως γεµιστά,
χορτόπιτες, όσπρια και λαδερά φαγητά, καθώς
αποτελούν υγιεινές εναλλακτικές τροφές που
συνδυάζουν ζωικής προέλευσης τρόφιµα
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, µε τρόφιµα
φυτικής προέλευσης πλούσια σε βιταµίνες,
ιχνοστοιχεία και φυτικές ίνες.

5
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AΠΑΧΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑΣ

1-2 ΦΟΡΕΣ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ

Τα παιδιά συστήνεται να καταναλώνουν 1-2 φορές την
εβδοµάδα κόκκινο κρέας, καθώς αποτελεί εξαιρετική
πηγή σιδήρου, ενός µετάλλου ιδιαίτερα σηµαντικού τόσο
για την ανάπτυξή τους, όσο και για τις αυξηµένες
απαιτήσεις του διαβάσµατος. Προτιµήστε άπαχο κόκκινο
κρέας και πουλερικά χωρίς την πέτσα.
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΩΣ
ΒΑΣΙΚΗ ΠΗΓΗ ΛΙΠΑΡΩΝ

Το ελαιόλαδο έχει σηµαντική θρεπτική αξία και
συνεισφέρει στη καλή υγεία της καρδιάς και των αγγείων.
Συστήνεται να καταναλώνεται κυρίως ωµό και να
προστίθεται στο τέλος, κατά την παρασκευή του φαγητού,
να επωφελείστε των ιδιοτήτων του στο µέγιστο δυνατό
βαθµό. Ωστόσο, να σηµειωθεί, ότι η κατανάλωσή του θα
πρέπει να γίνεται µε µέτρο, σε περίπτωση που το παιδί είναι
υπέρβαρο ή παχύσαρκο.

2-3 ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

Το γάλα και το γιαούρτι προµηθεύουν τον
οργανισµό µε ασβέστιο, µαγνήσιο και βιταµίνες
του συµπλέγµατος Β, συνεισφέροντας στην
καλή νευροµυϊκή λειτουργία. Προτιµήστε
γαλακτοκοµικά χαµηλά σε λιπαρά, ώστε να
προµηθεύετε τα παιδιά σας µε επαρκή
ποσότητα ασβεστίου ηµερησίως, χωρίς να τα
επιβαρύνετε µε το ζωικό λίπος που περιέχουν.
Μία µερίδα γαλακτοκοµικού αντιστοιχεί σε 1
φλιτζάνι γάλα (240 ml), 1 κεσεδάκι γιαούρτι
(200 ml) ή 30-50 γραµµάρια τυρί.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΧΑΜΗΛΑ ΣΕ
ΛΙΠΑΡΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΑΣ
ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ,
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΖΩΙΚΟ ΛΙΠΟΣ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ.
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ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΣΠΙΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ, ΧΑΜΗΛΑ
ΣΕ ΖΩΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ

Τα γλυκά είναι πλούσια σε θερµίδες, όχι όµως
σε θρεπτική αξία και γι' αυτό η κατανάλωση
τους συστήνεται να γίνεται µε µέτρο. Αποφύγετε
να έχετε στο σπίτι γλυκά πλούσια σε κορεσµένα
λίπη, όπως αυτά που περιέχουν µεγάλη
ποσότητα κρέµας γάλακτος και βούτυρο.
Προτιµήστε σπιτικά γλυκά µε βάση τα
δηµητριακά, τα φρούτα και τους ξηρούς
καρπούς, όπως µηλόπιτες, τάρτες µε φρούτα,
σπιτικές µπάρες δηµητριακών, µπισκότα µε
αλεύρι ολικής άλεσης, δροσιστικά ροφήµατα
και φρέσκους χυµούς φρούτων.
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ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΛΑΤΙ ΜΕ ΜΕΤΡΟ

Η υπερβολική κατανάλωση νατρίου, του
βασικού συστατικού του αλατιού, σχετίζεται µε
αυξηµένη αρτηριακή πίεση στους ενήλικες και
αυξηµένη κατακράτηση υγρών. Ωστόσο,
καθώς οι διατροφικές συνήθειες εγκαθίστανται
από τη σχολική µας ηλικία, καλό είναι να µην
µαθαίνουµε στα παιδιά µας την υπερβολική
κατανάλωση αλατιού. Για το λόγο αυτό,
µειώστε τη χρήση αλατιού και επιλέξτε
τρόφιµα χαµηλής περιεκτικότητας σε αλάτι.
Εξαίρεση αποτελούν τα παιδιά που έχουν
ιδιαίτερα αυξηµένη φυσική δραστηριότητα
καθηµερινά και ιδρώνουν αρκετά, οπότε η
χρήση αλατιού είναι επιβεβληµένη για την
πρόληψη διαταραχών των ηλεκτρολυτών.
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Οποιαδήποτε µορφή αθλητικής δραστηριότητας
είναι ωφέλιµη για τον εγκέφαλο του παιδιού, αφού
αυξάνει την οξυγόνωση του εγκεφάλου µε
αποτέλεσµα να βοηθά την µνήµη του. Ενισχύστε το

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Όταν είµαστε αφυδατωµένοι
είναι πιθανόν να προκληθεί
εκνευρισµός και κούραση, ενώ
η αυτοσυγκέντρωσή µας και η
ικανότητα λήψης αποφάσεων
µειώνονται.

ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΚΑΦΕΪΝΗ

Η καφεΐνη που περιέχεται τόσο στον καφέ όσο και σε
διάφορα άλλα τρόφιµα, όπως τα αναψυκτικά τύπου
κόλα, το τσάι και η σοκολάτα, δραστηριοποιεί τις
λειτουργικές µονάδες του εγκεφάλου που ελέγχουν την
προσοχή και τη µνήµη. Συνεπώς, µέτρια κατανάλωση
αυτών των τροφίµων µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση
της ικανότητας της µνήµης. Ωστόσο, η καφεΐνη αποτελεί
διεγερτική ουσία για το νευρικό µας σύστηµα και ως εκ
τούτου η υπερβολική κατανάλωσή της µπορεί να
οδηγήσει σε τρέµουλο, ταχυκαρδία και διαταραχές του
ύπνου. Για το λόγο αυτό συστήνεται η κατανάλωση καφέ
να κινείται στα αποδεκτά για την ηλικία τους πλαίσια,
δηλαδή όχι παραπάνω από 1 φλιτζάνι καφέ ηµερησίως.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΝΑ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

OΧΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

παιδί σας να συνεχίσει να γυµνάζεται ακόµη και κατά
τη διάρκεια των εξετάσεων, όποτε βρίσκει ευκαιρία.
Ένας µικρός περίπατος, λίγος χορός στο σπίτι, ένα
παιχνίδι µπάσκετ ή βόλεϊ, αλλά και οποιοδήποτε
άλλο άθληµα του αρέσει, µπορεί να το βοηθήσει να
χαλαρώσει και να αποδώσει καλύτερα.

Προσπαθήστε να θυµίζετε στο παιδί σας να καταναλώνει αρκετά υγρά
κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Ζεστά και κρύα ροφήµατα αποτελούν
εναλλακτική επιλογή για την ενυδάτωση του οργανισµού. Τοποθετήστε
δίπλα στο παιδί σας, την ώρα που διαβάζει, µία µεγάλη κανάτα µε νερό
και ένα ποτήρι, ώστε να θυµάται να πίνει νερό. Σε περίπτωση που
δυσκολεύεται να πίνει συχνά νερό, σερβίρετέ του φρέσκους φυσικούς
χυµούς, γάλα και ροφήµατα χωρίς ζάχαρη. Κατά τη διάρκεια των
εξετάσεων, όταν συνήθως υπάρχει αρκετή ζέστη, συστήνεται τα παιδιά
να έχουν πάντα µαζί τους µισό λίτρο νερό και να προσπαθούν να πίνουν
µικρές γουλιές καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

ΕΝΑΣ ΣΙΩΠΗΛΟΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Φλεβική θρόµβωση και πνευµονική εµβολή

Η φλεβική θρόµβωση και η
πνευµονική εµβολή, ως
συνέπεια της, αποτελούν οξείες
και επείγουσες καταστάσεις για
τον ιατρό που καλείται να τις
αντιµετωπίσει, καθώς µπορεί
να τεθεί σε κίνδυνο η ίδια η
ζωή του ασθενή.
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΝΤΣΙΟΥ
∆’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
Γ Ν Θ Ι Π Π Ο Κ ΡΑΤ Ε Ι Ο

Με τον όρο φλεβική θρόµβωση εννοούµε το σχηµατισµό
θρόµβου σε κάποια φλέβα κατόπιν κάποιας διαταραχή
από την τριάδα του Virchow (στάση του αίµατος, βλάβη
του ενδοθηλίου ή αυξηµένη γλοιότητα του αίµατος). Οι
θρόµβοι σχηµατίζονται συχνότερα στις φλέβες των κάτω
άκρων και κυρίως στις φλέβες της κνήµης. Απόσπαση
τµήµατος ή ολόκληρου του θρόµβου αυτού (έµβολο) έχει
ως αποτέλεσµα την κυκλοφορία του στο φλεβικό
σύστηµα και την ενσφήνωσή του ανάλογα µε το µέγεθός
του σε κάποιο από τα αγγεία των πνευµόνων. Αυτό
καλείται πνευµονική εµβολή.

Προδιαθεσικοί παράγοντες
1. Ηλικία (ιδιαίτερα >40 ετών)
2. Παχυσαρκία, κάπνισµα
3. Παρατεταµένη ακινητοποίηση: εγκεφαλικό επεισόδιο,
πάθηση του νωτιαίου µυελού, παράλυση
4. Γυναικείο φύλο (λόγω επίδρασης των οιστρογόνων)
5. Κύηση, λοχεία, αντισυλληπτικά ή θεραπεία ορµονικής
υποκατάστασης
6. Καρδιακές παθήσεις
7. Κακοήθεια (κυρίως καρκίνος παγκρέατος,
αδενοκαρκινώµατα, πολλαπλό µυέλωµα, καρκίνος του µαστού)
8. Τραύµατα, κατάγµατα, µεγάλες χειρουργικές επεµβάσεις
9. Προηγούµενο ιστορικό φλεβοθρόµβωσης ή πνευµονικής
εµβολής
10. Κιρσοί κάτω άκρων
11. Θροµβοφιλίες
12. Πολύωρα αεροπορικά ταξίδια

αιµόπτυση, λιποθυµία, ταχυκαρδία (>100 σφύξεις/λεπτό),
πυρετός, κυάνωση. Οι κλινικές εκδηλώσεις παρά ταύτα
ποικίλουν εντυπωσιακά από ασυµπτωµατική έως και αιφνίδιο
θάνατο.

∆ιάγνωση

Η διάγνωση βασίζεται τόσο στην κλινική εικόνα όσο και στις
εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες διακρίνονται σε µη ειδικές
(απλή ακτινογραφία θώρακος, ηλεκτροκαρδιογράφηµα και
αέρια αίµατος) και σε ειδικές (D-dimers, CT-αγγειογραφία,
σπινθηρογράφηµα αερισµού-αιµάτωσης, διαθωρακικό
υπερηχογράφηµα καρδιάς και Triplex κάτω άκρων). Υπάρχουν
διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και αλγόριθµοι για την επιλογή
των κατάλληλων εξετάσεων από τον ιατρό προκειµένου να
τεθεί γρήγορα και έγκυρα η διάγνωση της πνευµονικής
εµβολής.

Θεραπευτική παρέµβαση

Στους αιµοδυναµικά ασταθείς ασθενείς, µπορεί να επιλεγεί η
φαρµακευτική θροµβόλυση ή η µηχανική διάσπαση του
θρόµβου ή η χειρουργική εµβολεκτοµή.
Στους αιµοδυναµικά σταθερούς ασθενείς, θεραπεία πρώτης
γραµµής αποτελούν η ηπαρίνη χαµηλού µοριακού βάρους και
τα κλασσικά κουµαρινικά αντιπηκτικά από του στόµατος (όπως
η βαρφαρίνη), που η δράση τους επηρεάζεται από την
πρόσληψη της βιταµίνης Κ. Γι’ αυτό, σε αυτούς τους ασθενείς
συνίσταται µία ισορροπηµένη διατροφή χωρίς ξαφνικές
αλλαγές στην πρόσληψη της βιταµίνης Κ.
Τα τελευταία έτη στη θεραπευτική φαρέτρα έχουν προστεθεί
τα νεότερα από του στόµατος αντιπηκτικά, τα οποία δεν
χρειάζονται εργαστηριακή παρακολούθηση της πηκτικότητας
του αίµατος.

∆υνατότητα πρόληψης

Για την πρόληψη των επεισοδίων φλεβοθρόµβωσης και
πνευµονικής εµβολής, απαραίτητη είναι η αναγνώριση των
Συµπτώµατα
οµάδων υψηλού κινδύνου και η κάλυψη των ατόµων αυτών
Εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση: οίδηµα του άκρου,
φαρµακευτικά και/ή µε ελαστικές κάλτσες κλιµακούµενης
ερυθρότητα, ευαισθησία και άλγος σαν κράµπα ή γενικευµένος
συµπίεσης. Παράλληλα, στους ασθενείς που λαµβάνουν
πόνος. Βέβαια, µπορεί να είναι και ασυµπτωµατική.
κουµαρινικά αντιπηκτικά, καλό θα ήταν να δοθούν κατάλληλες
Πνευµονική εµβολή: δύσπνοια-ταχύπνοια (>20
διατροφικές συµβουλές.
αναπνοές/λεπτό), πλευριτικός/οπισθοστερνικός πόνος, βήχας,

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ
Καθιερωµένες και νεότερες θεραπευτικές επιλογές

Η πήξη του αίµατος αποτελεί µια
διαδικασία, απαραίτητη για τον οργανισµό
και, φυσιολογικά, επιτελείται µε στόχο τον
τερµατισµό των αιµορραγιών. Εν τούτοις,
αποτελεί και αιτιολογικό παράγοντα
σχηµατισµού αγγειακού θρόµβου, ο
οποίος είναι υπεύθυνος για την απόφραξη
των αγγείων και την πρόκληση παθήσεων,
όπως το αγγειακό εγκεφαλικό και η
πνευµονική εµβολή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΟΥΛΓΕΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ∆ΟΥΜΤΣΗΣ
∆’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ, ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Χάρη στην ιδιότητα τους να ελαττώνουν την
πιθανότητα αγγειακής απόφραξης, τα
αντιπηκτικά φάρµακα κατέχουν εξαιρετικά
σηµαντική θέση στη φαρέτρα της κλινικής
ιατρικής, ιδιαίτερα όσον αφορά σε ασθενείς µε
κολπική µαρµαρυγή, τάση για σχηµατισµό
θρόµβων (θροµβοφιλία) και πρόσφατη
χειρουργική επέµβαση γόνατος ή ισχίου,
καταστάσεις που αυξάνουν την πιθανότητα
θροµβώσεων.
Τα από του στόµατος χορηγούµενα αντιπηκτικά
µε την έως τώρα ευρύτερη χρήση είναι τα
κουµαρινικά (βαρφαρίνη, ασενοκουµαρόλη)
και δρουν αναστέλλοντας τη δράση της
βιταµίνης Κ. Η λήψη τους γίνεται από το στόµα
σε καθηµερινή βάση (ίδια ώρα, συνηθέστερα
απογευµατινή), ενώ µετά τη χορήγηση τους
χρειάζονται 3-4 ηµέρες για να φτάσουν σε
δραστικά επίπεδα στον οργανισµό.
Παράλληλα, οι ασθενείς που τα λαµβάνουν
οφείλουν να ελέγχουν µε αιµατολογική εξέταση
το δείκτη INR, ο οποίος συνήθως πρέπει να
βρίσκεται µεταξύ 2 και 3 (φυσιολογικά αυτός ο
δείκτης είναι περίπου στο 1). Η παρακολούθηση
του INR –συχνότερη στην αρχή της αγωγής–
είναι απαραίτητη, καθώς παρέχει πληροφορίες

σε σχέση µε το αν θα χρειαστεί να
προσαρµοστεί η δόση του φαρµάκου.
Πέραν του τακτικού αιµατολογικού ελέγχου, οι
ασθενείς που λαµβάνουν κουµαρινικά θα
χρειαστεί να περιορίζουν την πρόσληψη
τροφών µε υψηλή περιεκτικότητα σε βιταµίνη K,
αφού αυτές ανταγωνίζονται τη φαρµακολογική
δράση των αντιπηκτικών. Στην κατηγορία αυτή
εµπίπτουν τα σταυρανθή λαχανικά (µπρόκολο,
κουνουπίδι, λάχανο), τα πράσινα φυλλώδη
(σπανάκι, µαρούλι κ.ά.) και ορισµένα
αποξηραµένα φρούτα.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και σε
ταυτόχρονη χορήγηση φαρµάκων για άλλες
παθήσεις (παρακεταµόλη, αντιβιοτικά,
αντιµυκητισιακά, ανοσοκατασταλτικά), διότι
υπάρχει κίνδυνος αλληλεπίδρασης και
ενίσχυσης (αύξηση κινδύνου αιµορραγίας) ή
αναστολής (αύξησης κινδύνου θρόµβωσης) της
δράσης των κουµαρινικών αντιπηκτικών.
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Νέα αντιπηκτικά
Πρόσφατα, νέου τύπου αντιπηκτικά (NOACs)
έχουν εγκριθεί και γίνει διαθέσιµα στην
ελληνική καθ’ ηµέραν ιατρική πράξη, κατόπιν
της αξιολόγησης τους σε µελέτες µε επαρκή
αριθµό ασθενών και χορηγούνται αντί των
κουµαρινικών, ιδίως σε περιπτώσεις που τα
δεύτερα δεν παρέχουν ικανοποιητικά
αποτελέσµατα (µη αποδεκτές τιµές INR).
Τα νεότερα αντιπηκτικά (NOACs) dabigatran,
apixaban και rivaroxaban, έχουν δράση
ανεξάρτητη της βιταµίνης Κ, στοχεύοντας άµεσα
σε άλλους παράγοντες της πήξης και γι’ αυτό το
λόγο δεν απαιτείται αποχή από τρόφιµα
πλούσια στην εν λόγω βιταµίνη ούτε
εργαστηριακός έλεγχος του INR.
Εφόσον αξιολογηθεί η νεφρική λειτουργία και
κριθεί δυνατή η χορήγησή τους, απαιτούν µία ή
δύο δόσεις ανά ηµέρα, ενώ «αναλαµβάνουν
δράση» πιο γρήγορα από τα κουµαρινικά.
Αυτό, σε συνδυασµό µε το ότι παραµένουν
ενεργά για λιγότερο χρόνο στον οργανισµό
(έχουν δηλαδή µικρότερο χρόνο «ηµίσειας
ζωής»), τα καθιστά πιο «προβλέψιµα» ως

φάρµακα. Το στοιχείο αυτό είναι χρήσιµο στη
γρηγορότερη επαναφορά της πηκτικότητας στα
αρχικά επίπεδα (δηλαδή προ της χορήγησης
του φαρµάκου), για την αντιµετώπιση π.χ. µιας
σοβαρής αιµορραγίας ή για µια επείγουσα
χειρουργική επέµβαση.
Επιπροσθέτως, παρά το ότι τα νεότερα
αντιπηκτικά αποτελούν ακριβότερη
θεραπευτική επιλογή, θεωρείται ότι
µακροπρόθεσµα είναι οικονοµικότερα.
Ποια είναι, λοιπόν, η καταλληλότερη
θεραπευτική επιλογή; ∆ιαθέσιµες είναι τόσο
παλαιότερες όσο και νεότερες φαρµακευτικές
λύσεις. Σε κάθε περίπτωση, τα αντιπηκτικά από
του στόµατος παραµένουν ο ακρογωνιαίος
λίθος στη µακροχρόνια θεραπεία της
θροµβοεµβολικής νόσου. Ανάλογα µε το
παθολογικό υπόβαθρο, θα εξατοµικευτεί και η
θεραπευτική προσέγγιση στον ασθενή. Στην
επιλογή της αποτελεσµατικότερης και
ασφαλέστερης αγωγής θα διαδραµατίσουν τα
διαφορετικά οφέλη του κάθε αντιπηκτικού, οι
πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες και οι ανάγκες
του ίδιου του ασθενή.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Τόσο τα κουµαρινικά όσο και τα νεότερα αντιπηκτικά, λόγω του
µηχανισµού δράσης τους ενέχουν τον κίνδυνο εµφάνισης αιµορραγικής
διάθεσης ως επιπλοκής, που µπορεί να κυµαίνεται από ήπια έως,
σπανιότερα, σοβαρή. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται παρέµβαση για
αναστολή της δράσης τους. Βιταµίνη Κ και µεταγγίσεις µπορούν να
χορηγηθούν στο νοσοκοµείο ως «αντίδοτα» για τα κουµαρινικά, ενώ για
ένα από τα νεότερα αντιπηκτικά (dabigatran) είναι διαθέσιµη ουσία (idarucizumab) που εξουδετερώνει τη δράση του συγκεκριµένου φαρµάκου,
χωρίς άλλες συστηµατικές επιδράσεις, και έτσι περιορίζεται η αιµορραγία.

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

& ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ
Η σηµασία του γλυκαιµικού ελέγχου σε ασθενείς µε διαβήτη τύπου Ι
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1
(T1DM) αντιπροσωπεύει περίπου το
5%-10% του συνολικού διαβητικού
πληθυσµού, ενώ ο διαβήτης τύπου 2 το
85-90%. Ο T1DM είναι αποτέλεσµα της
προοδευτικής καταστροφής των
β-κυττάρων του παγκρέατος, µε τελική
κατάληξη την πλήρη έλλειψη της
εκκρινόµενης από τα β-κύτταρα
ινσουλίνης.
Φ Ρ Ι Ν ΤΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ι ∆ ΟΥ
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
& ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο T1DM δεν είναι άµεσα κληρονοµούµενος αλλά κληρονοµείται η προδιάθεση του ατόµου να
αναπτύξει T1DM. Φαίνεται, όµως, ότι η γενετική προδιάθεση δεν είναι αρκετή για να οδηγήσει σε
κλινική εκδήλωση T1DM. Μακροχρόνια έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως διαιτητικοί
παράγοντες, τοξίνες και stress, µπορούν να αποτελέσουν αιτίες έναρξης της φλεγµονώδους
διεργασίας και να οδηγήσουν στην εµφάνιση T1DM. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αύξηση
στη συχνότητα εµφάνισης T1DM, ενδεχοµένως λόγω των δυσµενών περιβαλλοντικών συνθηκών.
Η καλή ρύθµιση του σακχάρου του αίµατος είναι πολύ σηµαντική στους ασθενείς µε T1DM, γιατί
µειώνει τον κίνδυνο εµφάνισης επιπλοκών (έµφραγµα µυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο,
αµφιβληστροειδοπάθεια, νεφροπάθεια και νευροπάθεια). Σηµαντική παράµετρος στην εκτίµηση
της ρύθµισης του σακχάρου αποτελεί η µέτρηση της γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης (HbA1c). Η
HbA1c αντικατοπτρίζει το µέσο όρο των τιµών του σακχάρου κατά το τελευταίο τρίµηνο. Όταν η
τιµή της είναι κάτω από 7%, η πιθανότητα εµφάνισης χρόνιων επιπλοκών είναι µειωµένη. Για να
επιτευχθούν χαµηλές τιµές HbA1c στο αίµα, πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει ο γλυκαιµικός δείκτης των
τροφών, µία κλίµακα που αντιπροσωπεύει την ποιότητα των διαιτητικών υδατανθράκων και
κατατάσσει τα υδατανθρακούχα τρόφιµα ανάλογα µε την αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης του
αίµατος που προκαλούν, σε σύγκριση µε ένα τρόφιµο αναφοράς.
Η παχυσαρκία
Η παχυσαρκία διαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση των επιπλοκών του T1DM. Η
παρουσία παχυσαρκίας εκτιµάται συνήθως µε το δείκτη µάζας σώµατος (∆ΜΣ), ο οποίος
υπολογίζεται από τη σχέση του σωµατικού βάρους µε το ύψος: ∆ΜΣ = βάρος (kg) / ύψος2 (m) και
χρησιµοποιείται για την κατάταξη των ατόµων στις εξής κατηγορίες:
α) χαµηλού βάρους (∆ΜΣ < 20 kg/m2),
β) φυσιολογικού βάρους (∆ΜΣ 20-25 kg/m2),
γ) υπέρβαροι (∆ΜΣ 25-30 kg/m2) και
δ) παχύσαρκοι (∆ΜΣ > 30 kg/m2).

Τόσο η πληµµελής ρύθµιση του σακχάρου όσο και η παχυσαρκία φαίνεται να ασκούν σηµαντικά
δυσµενή επίδραση στα λιπίδια των ασθενών µε T1DM. Τα λιπίδια (χοληστερόλη και τριγλυκερίδια),
είναι αδιάλυτα στο πλάσµα και κυκλοφορούν εντός σωµατιδίων που ονοµάζονται λιποπρωτεΐνες,
οι οποίες ταξινοµούνται σε πολύ χαµηλής πυκνότητας (VLDL), χαµηλής πυκνότητας (LDL),
ενδιάµεσης πυκνότητας (IDL) και υψηλής πυκνότητας (HDL), και στα χυλοµικρά. Τα αυξηµένα
επίπεδα της LDL («κακής») χοληστερόλης αυξάνουν τον κίνδυνο εµφάνισης καρδιαγγειακών
παθήσεων (έµφραγµα µυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο, περιφερική αρτηριακή νόσος). Αντίθετα,
τα αυξηµένα επίπεδα της HDL («καλής») συνδέονται µε µειωµένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Οδηγίες διατροφής
Μελέτες δείχνουν ότι τα άτοµα µε T1DM τείνουν να έχουν υψηλότερο ∆ΜΣ, υψηλότερη ολική
χοληστερόλη και LDL, και χαµηλότερα επίπεδα HDL. Εποµένως, µεγάλη σηµασία πρέπει να δοθεί
από τους ασθενείς αυτούς στην επίτευξη φυσιολογικού σωµατικού βάρους και στη βελτίωση του
γλυκαιµικού ελέγχου µέσω της διατροφής. ∆ιαιτητικές οδηγίες για την επίτευξη αυτών των στόχων
περιλαµβάνουν:
•αύξηση της σωµατικής δραστηριότητας (τουλάχιστον 30 λεπτά κάθε µέρα)
•αποφυγή της κατανάλωσης επεξεργασµένων τροφίµων
•περιορισµό της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος και αλλαντικών
•αύξηση της κατανάλωσης ψαριών (2 φορές/εβδοµάδα)
•αποφυγή της κατανάλωσης αλκοόλ
•περιορισµό της πρόσληψης αλατιού
•επιλογή προϊόντων ολικής άλεσης
•κατανάλωση τροφίµων µε χαµηλό γλυκαιµικό δείκτη
•πρόσληψη λαχανικών στα 2 κύρια γεύµατα της ηµέρας
•κατανάλωση φρούτων, όχι ιδιαίτερα ώριµων, και αν είναι δυνατό µε τη φλούδα.

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ & ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ
ΦΡΙΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ

Α Ι Τ Η Σ Η Ε Γ Γ ΡΑΦ Η Σ Μ Ε Λ ΟΥ Σ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΗ / ΝΟΜΟΣ
Τ.Κ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥΣ)
EMAIL
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
Επιθυµώ να γίνω συνδροµητής (20€ ετήσια συνδροµή)
Τρόποι πληρωµής συνδροµών, εφόσον προηγηθεί η εγγραφή µέλους:
• µε ταχυδροµική ή προσωπική επιταγή επ’ ονόµατι του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ
•µε κατάθεση απευθείας στον τραπεζικό λογαριασµό *
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αρ. Λογ/σµού: 5050 019 529 067
*Εάν η κατάθεση γίνει ανώνυµα, παρακαλούµε ενηµερώστε την γραµµατεία για τη συνδροµή σας.

ΓΑ Σ Τ Ρ Ε Ν Τ Ε Ρ Ι Τ Ι ∆ Α
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Μην αφήσετε να σας χαλάσει τις διακοπές!
Καθώς δεν απέχουµε πια πολύ από το
καλοκαίρι και τις πρώτες ζέστες, είναι
σηµαντικό να είµαστε σωστά
ενηµερωµένοι ώστε να µπορούµε να
προφυλαχθούµε αλλά και να
αναγνωρίσουµε εγκαίρως τα πρώιµα
συµπτώµατα της γαστρεντερίτιδας, η
οποία εµφανίζει έξαρση κατά τους
ζεστούς µήνες του έτους.
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΝΤΣΙΟΥ
∆’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ, ΓΝΘ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

Με τον όρο γαστρεντερίτιδα εννοούµε τη φλεγµονή του γαστρεντερικού σωλήνα και κυρίως του
στοµάχου και του λεπτού εντέρου, η οποία κλινικά µπορεί να εκδηλώνεται µε έµετο, διάρροια,
κοιλιακό άλγος, κακουχία και πυρετό. Η νόσος διαρκεί συνήθως µερικές ηµέρες, εκτός εάν επιπλακεί,
οπότε µπορεί να διαρκέσει περισσότερο.
Η γαστρεντερίτιδα είναι λοιµώδες νόσηµα και τα παθογόνα εισέρχονται στον οργανισµό κυρίως
µέσω της κατανάλωσης µολυσµένου νερού ή τροφών, ειδικά το καλοκαίρι, όπου οι υψηλές
θερµοκρασίες ευνοούν τον πολλαπλασιασµό τους. Τα αίτια ποικίλουν, µε κυριότερα τους ιούς
(εντεροïοί, αδενοïοί, ιοί ROTA και NORO κ.ά.) αλλά και βακτήρια όπως σαλµονέλα, σιγκέλλα, Cambylobacter, E. coli, Yersinia, S. aureus.
Συχνότερα οι µικροοργανισµοί αυτοί βρίσκονται στα τρόφιµα και η µόλυνση γίνεται µε την
εντεροστοµατική οδό. Σπανιότερα, µπορεί να γίνει κατά την κολύµβηση µε την κατάποση
µολυσµένου νερού.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η θεραπεία είναι κατά κανόνα συµπτωµατική, και ηλεκτρολυτών και προβιοτικά σκευάσµατα
αν και σε περίπτωση υψηλού πυρετού µπορεί για την αποκατάσταση της χλωρίδας του
να χορηγηθούν αντιπυρετικά. Βέβαια, η εντέρου.
παρουσία έντονων συµπτωµάτων και κυρίως Τα αντιδιαρροϊκά φάρµακα συνίσταται να
διάρροιας και εµέτου µπορεί να προκαλέσει αποφεύγονται, καθώς όχι µόνο δεν
απώλεια ηλεκτρολυτών και αφυδάτωση, τα επιτρέπουν την αποβολή των τοξινών που
οποία χρήζουν έγκαιρης παρέµβασης.
υπάρχουν στον εντερικό σωλήνα λόγω της
Η θεραπεία περιλαµβάνει κυρίως αντιεµετικά λοίµωξης αλλά και µπορεί να οδηγήσουν σε
φάρµακα
και
σκευάσµατα
για
την πάρεση του εντέρου.
ανακούφιση του στοµάχου, όπως αναστολείς Ισχυρότερη θεραπεία, όπως αντιβίωση ή
αντλίας πρωτονίων. Επίσης, µπορεί να παρεντερική
χορήγηση
υγρών
και
χορηγηθούν ηλεκτρολυτικά διαλύµατα σε ηλεκτρολυτών, χορηγείται σε περίπτωση
µορφή σκόνης για την υποκατάσταση υγρών εξαιρετικά έντονων συµπτωµάτων.

∆ΙΑΤΡΟΦΗ

Όσον αφορά στη διατροφή του ασθενούς, θα
πρέπει να είναι ελαφριά και χωρίς λιπαρά.
Συνιστάται η διατροφή µε σούπες, η αποφυγή
γαλακτοκοµικών προϊόντων, λόγω της
προσωρινής δυσανεξίας στη λακτόζη που
µπορεί να προκληθεί εξαιτίας της λοίµωξης,
καθώς και η αποφυγή φρούτων και
λαχανικών, µε εξαίρεση τη µπανάνα και το
µήλο.
Επιπρόσθετα, ωφέλιµη είναι η αποφυγή καφέ,
αλκοόλ και σοκολάτας, ενώ πρέπει να
λαµβάνονται υγρά για την αποφυγή της
αφυδάτωσης αλλά µε µέτρο και σταδιακή
αύξηση.
Τέλος, στέρεες τροφές όπως ρύζι, κοτόπουλο,
φρυγανιές, καλό θα είναι να καταναλώνονται
µόλις αρχίσει το άτοµο να τις ανέχεται, διότι η
αποφυγή φαγητού µπορεί να παρατείνει τη
διάρροια.

Μ Ε Τ ΡΑ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Αποφυγή πιθανών πηγών µόλυνσης όπως ύποπτα
γαλακτοκοµικά, παγωτά, µολυσµένο νερό, θαλασσινά,
κακοσυντηρηµένα κρέατα και νωπά φρούτα και
λαχανικά που δεν έχουν πλυθεί καλά
Καλό και συχνό πλύσιµο των χεριών, ιδίως πριν από
κάθε γεύµα
Καλή συντήρηση ευπαθών προϊόντων στο ψυγείο και
προστασία των τροφίµων από µύγες και έντοµα
Καλό ψήσιµο των κρεατικών και ιδιαίτερα του
κοτόπουλου και καλά βρασµένα αβγά, ενώ συνίσταται
να µην ξαναζεσταίνονται τα µαγειρεµένα τρόφιµα που
είναι ήδη στο ψυγείο γιατί η απόψυξη και η εκ νέου
ψύξη φαγητού µπορεί να ευνοήσει την επώαση
µικροβίων

Γενικά, η γαστρεντερίτιδα είναι καλά ανεκτή
εκτός από άτοµα που πάσχουν από χρόνια
νοσήµατα, διαταραχές του ανοσοποιητικού,
βρέφη, µικρά παιδιά, ηλικιωµένους οι οποίοι
µπορεί να εµφανίσουν επιπλοκές λόγω της
αφυδάτωσης.
Σε κάθε περίπτωση, συνίσταται το άτοµο να
απευθύνεται στο γιατρό όταν:
1. Τα συµπτώµατα επιµένουν πάνω από 3
ηµέρες
2. Υπάρχουν έντονα συµπτώµατα όπως
υψηλός πυρετός (>38,3°C), σοβαρή διάρροια
και έµετοι, έντονοι πόνοι
3. Εµφανισθούν αιµατηρές κενώσεις
4. Εµφανισθεί έντονη εξάντληση
5. Εµφανισθούν σηµεία αφυδάτωσης όπως
ξηροστοµία, κεφαλαλγία, ζάλη, υπνηλία,
µείωση διούρησης, ψυχρά άκρα.

Τα νωπά από τα µαγειρεµένα τρόφιµα θα
πρέπει να τοποθετούνται χωριστά
Αποφυγή των ποτών µε παγάκια και του
νερού από πηγές αµφιβόλου ποιότητας
Αποφυγή κολύµβησης σε µολυσµένα ύδατα
Καλή υγιεινή και καλό πλύσιµο των µαγειρικών
σκευών, των εργαλείων κοπής και των
επιφανειών κουζίνας που χρησιµοποιούνται
για το φαγητό
Η άσκοπη λήψη αντιβιοτικών θα πρέπει να
αποφεύγεται γιατί καταστρέφει τα ωφέλιµα
µικρόβια του εντέρου που προστατεύουν
από επικίνδυνα παθογόνα

ΓΑ Σ Τ Ρ Ε Ν Τ Ε Ρ Ι Τ Ι ∆ Α Τ Ο Υ Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι Ο Υ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΝΤΣΙΟΥ

ΣΤ

Ο

∆ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Η ∆ Ι Α Σ Τ Η Μ Α
ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ!

Η δίαιτα των αστροναυτών πάντα
αποτελούσε πόλο έλξης της
περιέργειας της ανθρώπινης
φύσης. Οι παλαιότεροι, και
ειδικότερα ο γυναικείος
πληθυσµός, σίγουρα θα θυµούνται
την δίαιτα της NASA, που
κυριάρχησε την δεκαετία του 1980
και αντλούσε έµπνευση από τις
διατροφικές συνήθειες των
αστροναυτών.

Φυσικά, η δίαιτα αυτή κατηγοριοποιήθηκε
στις χηµικές δίαιτες, µε κύρια
χαρακτηριστικά την αυξηµένη πρόσληψη
πρωτεΐνης, τη γρήγορη απώλεια βάρους
(περισσότερα δηλαδή από 4 κιλά τον µήνα)
και την εξαίρεση των γαλακτοκοµικών
προϊόντων από τη σίτιση, όπως γιαούρτι
και γάλα. Η διάρκεια του συγκεκριµένου
σχήµατος προσέγγιζε τις 2 εβδοµάδες και
συµπεριλάµβανε δύο ηµέρες
αποτοξίνωσης –µία για κάθε εβδοµάδα.
Με την πρόσφατη ίδρυση, όµως, του
Εθνικού Κέντρου ∆ιαστηµικών Εφαρµογών
(ΕΚ∆Ε) στην Ελλάδα, έχει ενδιαφέρον να
εξεταστεί ρεαλιστικά πλέον η ιδιαιτερότητα
της διατροφής των αστροναυτών για µια
πιθανή µελλοντική ελληνική συµµετοχή σε
µια διαστηµική αποστολή. Το περιβάλλον
στο διάστηµα είναι πολύ διαφορετικό από
αυτό της γης και οι αστροναύτες οφείλουν
να προσαρµόσουν τις συνήθεις
καθηµερινές δραστηριότητες σε συνθήκες
έλλειψης βαρύτητας. Οι βασικές πηγές
σίτισης, όπως το νερό και τα τρόφιµα, θα
πρέπει αναγκαστικά να συντηρούνται σε

αυτές τις συνθήκες, 400 χιλιόµετρα µακριά
από τη γη.
Χαρακτηριστικό των διαφορετικών
συνθηκών που επικρατούν στο διάστηµα
είναι οι µαρτυρίες των ίδιων των
αστροναυτών, που ανά καιρούς έχουν
δηλώσει πως το διάστηµα έχει µια πολύ
χαρακτηριστική µυρωδιά που
προσοµοιάζει µε το ψηµένο κρέας. Άλλοι
δήλωσαν, επιπρόσθετα, πως η µυρωδιά
του διαστήµατος µοιάζει µε βατόµουρα και
ρούµι. Η εξήγηση αυτών των µαρτυριών
φαίνεται να βρίσκεται στους
πολυκυκλικούς αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες, που παράγονται κατά
τον σχηµατισµό πλανητών και άστρων.
Ανάλογες ενώσεις παράγονται κατά τη
διαδικασία του µπάρµπεκιου και ακριβώς
έτσι γίνεται έκδηλος ο συσχετισµός των δύο
εµπειριών. Σε άλλα µέρη του διαστήµατος
εντοπίζονται διαφορετικές χηµικές ενώσεις,
όπως ο µεθανικός αιθυλεστέρας, ο οποίος
ευθύνεται για την χαρακτηριστική µυρωδιά
από βατόµουρα και την γεύση από ρούµι.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΟΙΦΕΣ ΣΤΗΝ... ΠΙΤΣΑ!

Στις αρχικές διαστηµικές αποστολές οι
αστροναύτες κατανάλωναν άνοστα
γεύµατα, µε τη µορφή αλοιφής µέσα σε
µεταλλικά σωληνάρια. Τα τελευταία χρόνια
οι επιλογές τους διακρίνονται από
σαφέστατα µεγαλύτερη ποικιλία και από
έντονες µυρωδιές και µπαχαρικά, µια και
στο διάστηµα η αίσθηση της γεύσης
αµβλύνεται. Τα γεύµατα πλέον
θερµαίνονται σε φούρνο, ενώ απαιτείται
και νερό, καθώς τα φαγητά έχουν
αφυδατωθεί προκειµένου να
εξουδετερωθεί η υγρασία τους και να
συντηρούνται για περισσότερο χρόνο. ∆εν
είναι λίγες οι φορές που οι αστροναύτες
χρησιµοποιούν καυτερές σάλτσες και
κέτσαπ για να προσδώσουν εντονότερη
γεύση στις επιλογές τους. Στο πρωινό τους
συνήθως καταναλώνουν δηµητριακά,
φρούτα, ψωµάκια και καφέ ή τσάι. Στο
µεσηµεριανό υπάρχουν τρόφιµα όπως το
κοτόπουλο, τα µακαρόνια και το ρύζι, ενώ
στο βραδινό µπορούν να καταναλώσουν
µπριζόλα, µακαρόνια, γαρίδες και χυµούς
φρούτων.
Εκτός, όµως, από τις ιδιαιτερότητες του
περιβάλλοντος υπάρχει και η παράµετρος
του χρόνου που πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη. Τα διαστηµικά ταξίδια είναι
µακρινά και καταβάλλεται προσπάθεια
ώστε τα τρόφιµα να έχουν εξαιρετικά
µεγάλη ηµεροµηνία λήξης, για να αντέξουν
στα µακρινά ταξίδια και την πολυήµερη
παραµονή στο διάστηµα. Τα τελευταία
χρόνια η NASA έχει επιστρατεύσει στην
επιστήµη της διαστηµικής διατροφής τους
τρισδιάστατους εκτυπωτές, µε απώτερο
σκοπό να δηµιουργήσει πλούσια
διατροφικά, αισθητικά ωραία, γευστική
συνθετική τροφή, συνδυάζοντας
πρωτεΐνες, άµυλα, λιπαρά, µε νερό ή λάδι
για να παραχθεί ένας ενδελεχώς
καταρτισµένος ψηφιακός τσελεµεντές. Με
αυτόν τον τρόπο θα δίνεται η ευκαιρία να
µαγειρεύουν οι αποστολές της NASA εν
πτήσει. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν
είναι τυχαίο ότι πολύ πρόσφατα η NASA

απένειµε βραβείο ύψους 125.000
δολαρίων σε ερευνητή που προσπάθησε
να αναπτύξει έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή
πίτσας, που θα µπορούσε να συνθέσει µια
µεγάλη γκάµα φαγητών χρησιµοποιώντας
συστατικά µακράς διαρκείας.

TΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Η NASA
ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥΣ
ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ,
ΜΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ ΝΑ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΛΟΥΣΙΑ
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΩΡΑΙΑ,
ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Με απώτερο στόχο ένα µακρινό ταξίδι στον
πλανήτη Άρη, πλέον η NASA έχει επικεντρώσει
το ενδιαφέρον της σε προσοµοιώσεις σίτισης
διάρκειας 120 ηµερών σε ηφαιστειογενή
περιβάλλοντα. Οι συµµετέχοντες
καταναλώνουν στιγµιαία συσκευασµένα
τρόφιµα αλλά και φαγητά που µαγειρεύουν οι
ίδιοι µε τη βοήθεια και συνοδεία τροφών όπως
µαργαρίνη, βότανα, µπαχάρια, καυτερές
σάλτσες, ξηρούς καρπούς, ψωµί και κράκερς
σίκαλης, αποξηραµένα φρούτα και κρέµα
σοκολάτας. Καθηµερινά, καταρτίζουν
λεπτοµερή ηµερολόγια σίτισης, ψυχολογικής
διάθεσης, κατάστασης υγείας και σωµατικής
µάζας.
Μία από τις διατροφικές προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν είναι το γεγονός πως τα
σταθερά και ανθεκτικά τρόφιµα είναι συνήθως
τα περισσότερο επεξεργασµένα και αυτά που
χαρακτηρίζονται από έλλειψη φυτικών ινών.
Όταν, λοιπόν, η χρονική στοχοθέτηση
προσβλέπει στην προσέγγιση αστεροειδούς
κοντά στη Γη µέχρι το 2025 και στην ευρύτερη
περιοχή που γειτνιάζει µε τον πλανήτη Άρη
µέχρι τα µέσα του 2030, τότε κατανοεί κανείς
πως το διάστηµα δεν είναι το τελικό σύνορο
αλλά µόνο η αρχή. Είθε η Ελλάδα να αδράξει
την ευκαιρία και να συµµετέχει ενεργά στην
µεγαλεπήβολη αυτή επιχείρηση.

∆ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Η Σ ΤΟ ∆ Ι Α Σ Τ Η Μ Α :
ΤΟ Τ Ε Λ Ι ΚΟ Σ Υ Ν Ο Ρ Ο !

Σ Υ Ν ΤΑ Γ Ε Σ
ΠΕΝΕΣ ΜΕ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΑΛΑ
ΠΡΟΒΕΝΣΑΛ

Κατηγορία: ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Βαθµός δυσκολίας (από 1 - 5):
1 (Πολύ εύκολη)
Χρόνος παρασκευής: 1 ώρα
Χρόνος µαγειρέµατος: 1 ώρα

ΥΛΙΚΑ (για 4 άτοµα)

ΑΛΑΤΙ ΠΙΠΕΡΙ 1 κ.γ ΖΑΧΑΡΗ
λίγη τριµµένη ΡΙΓΑΝΗ
2 κοµµένα σε κύβους ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
2 κουταλιές ψιλοκοµµένος ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ
300 γρ. κοντό ζυµαρικό ή ΠΕΝΕΣ
1 NTOMATA ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ
2 γλυκές κοµµένες σε κύβους ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
1 - 2 σκελίδες ψιλοκοµµένες ΣΚΟΡ∆Ο
2 κ.σ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
1 µεγάλη κοµµένη σε κύβους ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΦΛΑΣΚΑ
1 κουταλιά ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΖΩΜΟΣ ΓΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ & ΡΥΖΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

1. Αλατίζετε τις µελιτζάνες και τα κολοκυθάκια και
τα αφήνετε να µείνουν µια ώρα. Τα ξεπλένετε και τα
τηγανίζετε ελαφρά ώσπου να µαλακώσουν.
2. Μεταφέρετε τα λαχανικά σε κατσαρόλα,
προσθέτετε το σκόρδο, το λάδι, τα ντοµατάκια, το
µαϊντανό, τη ζάχαρη. Βράζετε τα λαχανικά 3/4 της
ώρας περίπου. Προς το τέλος προσθέτετε και τη
ρίγανη και ανακατεύετε. Αποσύρετε την κατσαρόλα
από τη φωτιά.
3. Εν τω µεταξύ όταν τα λαχανικά κοντεύουν να
βράσουν, βράζετε τις πένες σε κατσαρόλα µε το
ζωµό για ζυµαρικά. Τις σουρώνετε, τις αναµιγνύετε
µε τα λαχανικά και τη σάλτσα τους και σερβίρετε
αµέσως.

Η παραπάνω συνταγή αποτελεί µια πανδαισία
χρωµάτων και γεύσεων όντας ταυτόχρονα µια
πολύ καλή επιλογή για την περίοδο της νηστείας. Η
ποικιλία λαχανικών που περιέχει, σας εφοδιάζει µε
τις απαραίτητες βιταµίνες και αντιοξειδωτικά. Πιο
συγκεκριµένα, η κόκκινη πιπεριά, είναι ένα τρόφιµο
µε υψηλή περιεκτικότητα σε βιταµίνη C, ενώ η
ντοµάτα σας παρέχει το λυκοπένιο, ισχυρά
αντιοξειδωτικά που θωρακίζουν την υγεία σας!
Όσον αφορά το ελαιόλαδο, είναι πηγή
µονοακόρεστων «καλών» λιπαρών τα οποία
συµβάλλουν στην υγεία της καρδιάς σας!
Παράλληλα, τα υπόλοιπα λαχανικά της συνταγής
αυξάνουν την ποσότητα των φυτικών ινών,
συµβάλλοντας έτσι στην καλή λειτουργία του
εντέρου, ενώ ταυτόχρονα µειώνουν το αίσθηµα της
πείνας. Ένα διατροφικό tip για την παραπάνω
συνταγή είναι η χρήση ζυµαρικών ολικής αλέσεως,
τα οποία θα αυξήσουν ακόµη περισσότερο τη
διατροφική αξία του πιάτου σας.

Καλή απόλαυση!

ΦΑΚΕΣ
ΜΕ
ΡΥΖΙ
Κατηγορία: ΟΣΠΡΙΑ
Βαθµός δυσκολίας (από 1 - 5):
1 (Πολύ εύκολη)
Χρόνος παρασκευής: 30 λεπτά
Χρόνος µαγειρέµατος: 25 λεπτά

ΥΛΙΚΑ (για 4 άτοµα)

6 κουταλιές ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
1 κύβο για ΖΥΜΑΡΙΚΑ
ΑΛΑΤΙ
ΠΙΠΕΡΙ
300 γρ. κοντό ζυµαρικό ή ΠΕΝΕΣ
2 κουταλιές τριµµένη ΡΙΓΑΝΗ
250 γρ. ΦΑΚΕΣ ΧΟΝ∆ΡΕΣ
3 µέτρια κοµµένα ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ
3/4 φλιτζανιού ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Βάζετε τις φακές σε κατσαρόλα µε τον κύβο, τα
κρεµµύδια και 1 λίτρο νερό και τις βράζετε 30
λεπτά περίπου.
2.Βάζετε τις µισοβρασµένες φακές (µε τα υγρά
τους) σε ταψάκι. Ρίχνετε το ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο, αλάτι,
πιπέρι και τη ρίγανη και τις βάζετε σε φούρνο
προθερµασµένο στους 220 βαθµούς. Μόλις
αρχίσουν να βράζουν, ρίχνετε στο ταψί και το ρύζι.
Αφήνετε το φαγητό να µείνει στο φούρνο 1 τέταρτο
περίπου της ώρας. Σερβίρονται ζεστές αλλά και
κρύες.

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Το συγκεκριµένο παραδοσιακό πιάτο αποτελεί
αναµφίβολα µια επιλογή µε υψηλή διατροφική
αξία. Οι φακές είναι ένα τρόφιµο χαµηλού
γλυκαιµικού δείκτη και εξαιρετική πηγή σύνθετων
υδατανθράκων, φυτικών ινών και πρωτεϊνών.
Ωστόσο, οι φυτικές πρωτεΐνες δεν περιέχουν όλα
τα απαραίτητα αµινοξέα και ο συνδυασµός τους µε
το ρύζι καλύπτει αυτή την έλλειψη παρέχοντας τις
λεγόµενες «συµπληρωµατικές πρωτεΐνες», δίνοντας
έτσι την ποικιλία αµινοξέων που χρειάζεται ο
οργανισµός! Επιπλέον, οι αυξηµένες φυτικές ίνες
συµβάλλουν στον κορεσµό και την καλή λειτουργία
του εντέρου, ενώ όλα τα παραπάνω οφέλη έρχεται
να συµπληρώσει το ελαιόλαδο, χαρίζοντας
πολύτιµα µονοακόρεστα «καλά» λιπαρά και ισχυρά
αντιοξειδωτικά, όπως η βιταµίνη Ε. Πρόκειται
λοιπόν, για ένα πιάτο σύµµαχο σε περιόδους όπως
η νηστεία, σε χορτοφαγικές δίαιτες αλλά και σε
άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη.

Καλή απόλαυση!

∆ ΡΑ Σ Η Γ Ι Α Τ Ο “ Ε Υ Ζ Η Ν ”
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ
Γνωριµία µε τον Σύλλογο “∆ράση για την Κοιλιοκάκη”
Ο σύλλογος «∆ράση για την
Κοιλιοκάκη» έχει σκοπό την προβολή
και ενηµέρωση για τη νόσο της
κοιλιοκάκης, την αλληλεγγύη µεταξύ
των µελών του, και τη βοήθεια στα
άτοµα που ανακαλύπτουν ότι
πάσχουν από κοιλιοκάκη.
Η «∆ράση για την Κοιλιοκάκη» ιδρύθηκε το
2012 και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του
2013. Είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας
ανθρώπων που ζουν στη Μακεδονία, την
Ήπειρο, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Τους
ένωσε η διάγνωση της κοιλιοκάκης στους
ίδιους, στα παιδιά τους ή σε αγαπητά τους
πρόσωπα. Η δυσκολία για καθηµερινή
ασφαλή διατροφή και διαβίωση, ήταν οι
βασικές αγωνίες τους. Κάθε νέος ασθενής
αντιµετωπίζει τις ίδιες αγωνίες και σε αυτό το
σηµείο η ∆ράση στοχεύει να βοηθήσει. Πώς;
Αντικαθιστώντας την άγνοια µε γνώση και
επικοινωνία.
Στόχοι του Συλλόγου
Οι στόχοι που έχει θέσει η «∆ράση για την
Κοιλιοκάκη» για την εκπλήρωση του σκοπού
του Συλλόγου είναι:
1. Η προβολή και ενηµέρωση για την πάθηση
της κοιλιοκάκης, και µε τη χρήση Μ.Μ.Ε.
2. Η συνεργασία µε άλλες ενώσεις και
σωµατεία, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, µε σκοπό
την εκπλήρωση κοινών στόχων
3. Η ανάπτυξη δεσµών αλληλεγγύης µεταξύ
των µελών και η παροχή βοήθειας σε µέλη
του σωµατείου, που αποδεδειγµένα έχουν
ανάγκη
4. Η πληροφόρηση, ενθάρρυνση και
υποστήριξη πασχόντων από κοιλιοκάκη,
καθώς και των γονέων και προσώπων που

έχουν την επιµέλεια ατόµων που πάσχουν
από κοιλιοκάκη
5. Η εντόπιση των δικαιωµάτων και η
διεκδίκηση αυτών
6. Η οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων,
συνεστιάσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
και εκδροµών για επιδίωξη των σκοπών του
σωµατείου
7. Η συνεργασία µε επιστηµονικούς
οργανισµούς,
µε
ιατρούς,
βιολόγους,
τεχνικούς
τροφίµων,
διαιτολόγους
–
διατροφολόγους
8. Η πληροφόρηση ερευνών και πρακτικών
εφαρµογών στην καθηµερινότητα
9. Η συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση,
τους φορείς κοινωνικής πολιτικής, τους
ασφαλιστικούς φορείς για να αναπτυχθούν οι
πολιτειακοί και κοινωνικοί αρωγοί ως
συµπαραστάτες στην προσπάθεια ατόµων
πασχόντων από κοιλιοκάκη
10. Η οργάνωση εθελοντικών οµάδων
υπευθύνων για την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων του σωµατείου
11. Η οργάνωση και συµµετοχή σε διαλέξεις,
συζητήσεις, επιµορφωτικά σεµινάρια και
συνέδρια
12. Η επικοινωνία µε εταιρείες παραγωγής
τροφίµων, µε εστιατόρια, ξενοδοχεία ώστε να
είναι δυνατή η παροχή ειδικής διατροφής
στους πάσχοντες.

∆ραστηριότητες του συλλόγου
Στο πλαίσιο των δραστηριότητων του, ο Σύλλογος έχει διοργανώσει από την ίδρυσή του έως
σήµερα σειρά ενηµερωτικών εκδηλώσεων, ηµερίδων και σεµιναρίων, τόσο για την ιατρική
κοινότητα όσο και για το κοινό, µε θέµα τη νόσο αλλά και τη διατροφή χωρίς γλουτένη.
Παράλληλα, συµµετέχει σε επιστηµονικά συνέδρια, δηµιούργησε τον «Gluten Free χάρτη της
Θεσσαλονίκης», υπό την αιγίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ετοιµάζει µε µεγάλη συµµετοχή από
τους επαγγελµατίες τον «Gluten Free» χάρτη της Ηπείρου, ενώ δηµιούργησε και τον ιστότοπο
www.actionceliac.eu, µε στόχο να προσφέρει έγκυρη ενηµέρωση για τη νόσο, να µεταφέρει
εξελίξεις από το διεθνή χώρο, να προσφέρει δίαυλο επικοινωνίας µε τους επιστηµονικούς
συνεργάτες (ιατρούς, διατροφολόγους κ.α.), να µεταφέρει εξελίξεις από το χώρο των τροφίµων,
της εστίασης και διασκέδασης, να βοηθήσει επισκέπτες από όλο τον κόσµο που τρέφονται χωρίς
γλουτένη.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το σύνολο των δράσεων πραγµατοποιείται από εθελοντές και µόνο,
εφόσον ο Σύλλογος στηρίζεται οικονοµικά αποκλειστικά στις συνδροµές των µελών του και τις
δωρεές φίλων και επαγγελµατιών.
Η επόµενη εκδήλωση του Συλλόγου είναι η 4η Ηµερίδα που πραγµατοποιείται στο Βόλο, στο
Ξενοδοχείο XENIA, στις 02/04/17 και ώρα 10 π.µ., µε σκοπό να ενηµερωθεί η τοπική κοινωνία
για το αυτοάνοσο νόσηµα, την κοιλιοκάκη.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(2016 – 2019)

INFO

Σύλλογος «∆ράση για την Κοιλιοκάκη»
WEB: www.actionceliac.eu
EMAIL: actionforceliac@yahoo.gr
FΒ PAGE: "∆ράση για την Κοιλιοκάκη Action for Celiac Disease"

Πρόεδρος: Τσελεκίδου Μαίρη (Θεσ/νίκη) 6945 017356
Αντιπρόεδρος: Καλαµπόκη Χριστίνα (Ιωάννινα)
6936 744112 / 26510 93920
Γενική Γραµµατέας: Ζαφειροπούλου Γεωργία
(Θεσ/νίκη) 6944 963893
Ταµίας: ∆ρ. Σφακιωτάκη Θεοδώρα
(Θεσ/νίκη) 2310 811 437
Σύµβουλοι – Μέλη:
∆ρ. Καρύδα Σταυρούλα (Θεσ/νίκη) roukaryda@hotmail.com
Κοντοµηνά Βάσω (Ιωάννινα) 6946 827132
Γεωργοπούλου Χρύσα (Ιωάννινα) 6974 768539

ΤΑ Ν Ε Α

ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
Χορηγοί & ∆ωρητές έως 20 Μαρτίου 2017
Λάβαµε & Ευχαριστούµε:
Αγγελίδου Ελένη, Ν. Σµύρνη
Ανδριτσόπουλος Κωνσταντίνος, Λάρισα
Αραµπατζή Αντωνία, Ηλιούπολη
Βαρβιτσιώτης Ιωάννης, Αθήνα
Μοναχή Βερονίκη, Μάκρη Αλεξανδρούπολης
Βήχου Σοφία, Μεταµόρφωση
Βλαστού Ευθυµία, Κερατσίνι
Γκουβούδης Γεώργιος, Άλιµος
∆ερβινιώτης Αθανάσιος, Χολαργός
∆ήµας Ιωάννης, Ηράκλειο
∆ιακοδηµήτρη Αναστασία, Πολιτεία
∆ιακοδηµήτρη Ελεωνόρα, Κηφισιά
∆ιακοδηµήτρης Ανέστης, Κηφισιά
Ευθυµίου Παναγιώτης, Λεµεσός
Ιωαννίδου Χριστίνα, Καβάλα
Ιωάννου Βενετία, Ίλιον
Καλφούτζος Γεώργιος, Αγριά Βόλου
Καραβίδα Αµαλία, Θεσσαλονίκη
Καραγιάννη Μάγδα, Λάρισα
Καρακόιδας Χρήστος, Ίλιον
Κατεµίδου Μαρία, Έδεσσα
Κατσιούλα Αλεξάνδρα, Αθήνα
Κοκόση Κωνσταντία, Αγ. Παρασκευή
Κολαξής Λάζαρος, Βόλος
Κουβέλης Ιωάννης, Θεσσαλονίκη
Κουλτούκης Αλέξανδρος, Λάρισα
Κτιστάκη Μαρία, Χανιά
Κυριάκος Νικόλαος, Χολαργός
Κυριλλής Κωνσταντίνος, Μαρούσι
Λαδόπουλος Ιωσήφ, Θεσσαλονίκη
Λαµπίρη Έλλη, Αθήνα
Λίλα ∆έσποινα, Νίκαια
Μαυρίδης Σταύρος, Μεταµόρφωση
Μπέλλου Αριστέα, Θεσσαλονίκη
Μυστακίδης Κωνσταντίνος, Σέρρες
Ξεπαπαδάκη Παρασκευή, Ζωγράφου
Ξουργιάς Βασίλειος, Αθήνα
Ουσταµανωλάκης Παντελής, Ηράκλειο
Παπαδηµητρίου ∆ηµήτριος, Λάρισα
Παπαδιάς ∆ηµήτριος, Ιωάννινα
Παπασταθακόπουλος Ευάγγελος, Πειραιάς
Πέρπερας Αντώνιος, Χαλάνδρι
Πηνιώτης Αλέξανδρος, Αγ. Παρασκευή
Πια ∆έσποινα, Παπάγου

25€
20€
20€
20€
100€
20€
20€
20€
20€
30€
30€
40€
50€
30€
50€
50€
50€
20€
20€
20€
30€
20€
50€
50€
40€
50€
30€
20€
1.000€
20€
20€
50€
50€
20€
50€
50€
20€
15€
20€
50€
30€
100€

Ραχωβίτης Αλέξανδρος, Λάρισα
Σινόπουλος Ιωάννης, Βριλήσσια
Σκλάβαινα Μαρία, ∆ραπετσώνα
Τασσόπουλος Αναστάσιος, Πάτρα
Τζίτζη ∆ήµητρα, Χαλάνδρι
Τσουράπας Γεώργιος, Βόλος
Φέστας ∆ηµήτριος, Αρφαρά Μεσσηνίας
Φορτοτήρα Παρασκευή, Θεσσαλονίκη
Χιωτέλλης Μιχάλης, Μυτιλήνη

50€
20€
20€
20€
50€
20€
30€
20€
50€

In memoriam

Μνήµη ∆ηµητρίου Γ. Καραµανώλη
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
Επαγγελµατική Ένωση Γαστρεντερολόγων Ελλάδος
Ελληνική Οµάδα Μελέτης ΙΦΝΕ
Παν/κή Γαστρεντερολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Λαΐκό»
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος
Κων/νος, Σάντα & Μαριάννα Αρβανιτάκη, Θεσ/κη
Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, Αθήνα
Γεώργιος Ταµβακολόγος, Σπάρτη
Νικόλαος Ευστρατιάδης, Κόρινθος
Ευτυχία Τσιρώνη, Αθήνα
Ιωάννης Κυρλαγκίτσης, Χίος
Ευάγγελος Ακριβιάδης, Θεσσαλονίκη
Χρήστος & Τίνα Χατζηιωάννου, Λάρνακα / Κύπρος
Σωτήριος Γεωργόπουλος, Πειραιάς
Θεόφιλος Παπαναστασίου, Βόλος
Κωνσταντίνος Πατίκος, Πειραιάς
Κωνσταντίνα Παρασκευά, Αθήνα
Νικολέττα Μάθου, Χαλάνδρι
Ειρήνη Σεβαστή Παπαναστασίου, Παπάγου
Πολυξένη Σίµου, Χαλάνδρι
Βασίλειος Σίµος, Χαλάνδρι
Ανδρόνικος Γαλάνης, Λάρισα
∆ηµήτριος Τσιρονίκος, Θεσσαλονίκη
Θωµάς Καλτσάς, Τρίκαλα
Μαρία ∆άµη, Π. Ψυχικό
∆ηµήτριος Καραγιάννης, ∆ροσιά
Γεώργιος Κεχαγιάς, Αθήνα
Νίκος & Γαβριέλα Νικολάου, Λευκωσία / Κύπρος
Παύλος Νικολάου, Λευκωσία / Κύπρος
Λάκης & Λουκία Ζωτιάδη, Λευκωσία / Κύπρος

1.000€
1.000€
1.000€
500€
500€
300€
200€
200€
100€
100€
100€
100€
100€
70€
70€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€

